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 Навчальний посібник складено за програмою курсу "Вулканологія". Посібник включає 

питання щодо: джерел ендогенної активності Землі та існуючих моделей складу глибинних 
геосфер; механізмів виникнення магматичних осередків та вулканічних вивержень; хімічного та 
мінерального складу продуктів вулканічного походження та формування і нарощування земної 
кори за їх рахунок; ступеня небезпечності явищ, що супроводжують вулканічні виверження. 
Велика увага приділена особливостям вулканізму різних геодинамічних обстановок (серединно-
океанічних хребтів, внутрішньоконтинентальних рифтів, острівних дуг та активних 
континентальних окраїн, задугових басейнів та океанічних островів). 

Посібник рекомендований Вченою радою ННІ «Інститут Геології» (протокол № 3 від 23 
вересня 2015 року) та призначений для студентів, які навчаються за кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» 6.0401 в галузі знань 0401 «Науки про Землю», з напряму підготовки 6.040103 
«Геологія» та широкого загалу фахівців геологів. 
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Об’ектами вулканології є вулкано-магматичні системи, 
вулканічні виверження та  їх наслідки .  

В коло задач вулканології входить вивчення вулканічної і магматичної 
діяльності на Землі, інших планетах і їх супутниках.  

Вивчається будова вулканів, закономірності їх розповсюдження, параметри 
осередків, вплив вивержень на клімат та багато інших питань. Одним з 

важливих питань є прогноз вивержень, наслідків вивержень та вивчення 
таких наслідків 

 
 

Вулканологія у наш час є такою областю знань, в якій 

за необхідності сполучаються геологія, петрографія, 

мінералогія, термодинаміка, фізична хімія, геохімія, 

геофізика і астрономія.  

“…Майже кожна частка Земної кори , морів та атмосфери походить з розплавлених рідин, 
що піднялися із земних глибин. Вивчення магматичних і вулканічних процесів і їх роль в 
еволюції планети є однією з центральних проблем геології, але наука тільки но почала 
пояснювати найбільш суттєві властивості цих процесів…” (X. Уільямс, А. Макберни , 1979) 
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Історія розвитку Вулканології  

Є згадка про виверження типу Кракатау, що відбулося в1600-1630 р. до н.е. Сучасні 

вулканологи оцінюють  об’єм  виверженого матеріалу в 39-60 км3 (в 3-4 раза більше  за 

Кракатау), висоту еруптивної колони в 30-35 км. За потужністю виверження мало 7 

балів. Виверження знищило мінойську цивілізацію о. о. Крит і Тіра  та викликало 

«циклопічне» цунамі висотою 100 м.  

Санторин 
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Гай Пліній Секунд 

 (Пліній Старший) (23 –79 р.) 

 

Гай Пліній Цецілій Секунд 

(Пліній Молодший) (61/63 – 113 р. ) 
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Гай Пліній Секунд 

 (Пліній Старший)  народився  

в 23 н.е. в Новом у Комі 

(Північна Італія) 

 

(Historia Naturalis лат.) — працею енциклопедичного 

характеру, написанням якої він займався лише у 

вільний час. “Природнича історія " Плінія — дійсно 

енциклопедія давнини, що  включала: астрономію, 

фізику, географію, ботаніку, зоологію, антропологію, 

медицину, мінералогію, металургію, історію 

мистетства. 

За свідченнями самого автора, він прочитав 20 тис книжок та зробив біля 20 тис виписок. 
 
•Немає насолоди, яка в кінці не приводила б до пересичення.  

•Падає той, хто біжить. Той, хто повзе, той не падає. 

• Можна бути впевненим лише в тому, що ні в чому неможна бути впевненим  

•Як багато справ вважалися неможливими,поки вони не були зроблені. 

•Немає худа без добра 
    (Гай Пліній Секунд)     
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Гай Пліній Цецілій Секунд 

(Пліній Молодший) (61/63 – 

113 р. ) 

Давньоримський  політичний діяч, 

письменник, адвокат.  Племінник і 

прийомний син Плінія Старшого 

 
     

Коли Пліній Старший  загинув під час виверження вулкана Везувій в  79 році, Гай Цецилій як 
спадкоємець змінив своє ім'я на Гай Пліній Цецилій Секунд. 
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Виверження  

Везувию, 

24-25 серпня 79 р. 

Пізніше Пліній Молодший описав виверження у двох листах. На його 
честь подібні виверження, при яких потужний струмінь вулканічних газів, 
попелу, пемзи, шлаків, бомб б’є на висоту до 10 км і більше, називають 
плініанськими. 

У день катастрофічного виверження 
вулкану Везувій Пліній старший – 
начальник римського флоту і вчений, автор 
37  книжок „Природничої історії” – 
намагався вивезти на суднах жителів 
узбережжя Неаполітанської затоки. На той 
час на узбережжя густо падали попіл та 
пемза. Під час евакуації людей Пліній 
старший загинув, задихнувшись 
вулканічними газами. 
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Карл Брюлов «Останній день Помпеї» 

Виверження  

Везувию, 

24-25 серпня 79 р. 
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Атанасиус Кирхер  

1602-1680  

Народився 2 травня 1602 року в Гайзі, (Германія), в семї професора теології Иоганна 

Кирхера. 

 Кирхер викладав граматику, етику та математику в коледжі  Вюрцбурга.  А з 1663 року за 

запрошенням  папи Урбана VIII  викладав  математику, натуральну філософію та східні 

язики  в римському єзуїтському коледжі. Знав 18 мов. 

Вважав, що вулкани являють собою зовнішні 
прояви підземних осередків. Таким чином 
набагато випередивши свій час. 

Під час багатьох подорожей від Європи 

до Китаю Кирхер займався 

геологічними дослідженнями, 

спостерігав за дією припливів і 

відливів, брав проби грунтів,  

а після виверження Везувію  навіть спускався по 

мотузці до кратеру, щоб зробити заміри внутрішніх 

частин кальдери.  
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Кирхер створив 

власну теорію 

вулканізму і 

циркуляції води в 

надрах Землі. 

Учений і винахідник, Кирхер склав 

монументальний труд «Енциклопедію 

Китайскої Імперії», вніс величезний вклад в 

розшифровку древньоєгипетських ієрогліфів, 

Гравюри з книги А. Кірхера "Экстатична подорож в 

підземний світ" 

Внутрішня 

будова 

Везувію 

Внутрішня 

будова 

Етни 
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Кирхер створив власну 

теорію вулканізму і 

циркуляції води і надрах 

Землі. 

Кирхер встановив, що чуму викликають мікроорганізми  і 

запропонував боротися з нею за допомогою ізоляції, 

карантину і носіння “маски”. Крім того винайшов перший 

арифмометр – машину, яка була здатна проводити 

нескладні арифметичні, геометричні та астрономічні 

розрахунки та шифрувати повідомлення. 

Гравюри з книги А. Кірхера "Экстатична подорож в 

підземний світ" 

Внутрішня 

будова Землі 

Родовище 
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Розвиток російської вулканології 
пов’зано з освоєнням східних околиць 
Росії. Одним з перших російських 
дослідників Камчатки був С.П. 
Крашенінніков, який у 1755 р. описав 

Крашенінніков  

Степан Петрович 

(1711-1755 р.р.) 

З передмови до  книги ”Опис Землі Камчатки”: «До сих пор Академия наук не имела ещё 

участия в производимых путешествиях. Но когда назначена была так называемая вторая 

камчатская экспедиция, и когда одна часть путешественников, под управлением Капитан-

Командора Беринга, долженствовала совершать плавание от Камчатки к берегам Америки, 

а другая ехать сухим путём в Камчатку через Сибирь, тогда потребовалось содействие 

Академии…» 

свої спостереження у книзі ”Опис Землі Камчатки” . 

Книга містила окремі розділи “Про вогнедишні гори 

Камчатки та небезпеку, що від них походить” та “Про 

гарячі джерела” 

      6 січня 1725-го, тобто за десять днів до початку 

смертельної хвoроби Петра І, ним був виданий  указ 

про экспедиції в крайню точку імперії — на Камчатку. 

Петро призвав до себе датчанина Вітуса Берінга. 

Экспедиція відбула вже після  смерті царя, але 

поставленого завдання не виконала. 
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Друга Камчатська  (Велика Північна) 

експедиція відбулася вже під час 

царювання Анни Іоановни і 

продовжувалась цілих 10 років. 

В експедиції брало участь біля тисячі осіб, в тому 

числі і С.П. Крашенінніков.  Кожен з 8 загонів 

(Обський, Лєнський та ін.) засновував в Сибіру свою 

базу та будував на місці флот.  

В результаті десятирічної праці було: окреслено все 

північне узбережжя Росії від Білого моря до Тихого 

океану  і «Великої Землі» (Америки); окреслені  гирла і 

русла  всіх сибірських річок; розвіданий шлях до 

Японії; зібрані  багаті колекції.  

Архів експедиції до цієї пори повністю не розібраний. Одних лише 

мап экспедиція склала 62, чим поклала початок картографічному 

архіву морського відомства. 
18 
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Степан Крашенінніков входив в окремий  

академічний  загін, зібраний спеціально 

для наукових досліджень. На початку 

експедиції йому було всього 22 роки і він 

був в числі молодих обдарованих людей, 

що супроводжували корифеїв тодішньої 

науки — астронома Людовика де ла 

Кроера, істориографа Г. Миллера,  

професорів  природничих наук І.Г. Георги 

та І.Г. Гмеліна. 

Разом із  Гмеліним Крашенінніков три роки пропрацював в Сибіру, а потім, 

разом з ад’юнктом академії Штеллером Г.В. ,  був відправлений  для вивчення  

Камчатки і Курильских островів.  
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Помер  Степан Петрович 12 лютого 1755 року, у віці всього сорока трёх років, в 

день, коли був надрукований в типографії останній аркуш «Опису Землі 

Камчатки».  

Карта і гравюри взяті  з 
репринтного 
перевидання 
монографії  
С. П. Крашеніннікова. 

Книга містила дані щодо  географії, історії, этнографії і стала величною пам’яткою 

російської науки XVIII сторічча.  
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згідно якої усі вулканічні виверження є явищами 

екзотичними і такими, що виникають завдяки 

підземним пожежам. Пожежі ж відбуваються за 

рахунок горіння покладів вугілля. Тривалими вони є 

тому, що горіння протікає без впливу кисню. Це 

вчення стверджувало, що усі гірські породи 

утворилися з осадів на дні первинного океану, 

причому першими випадали в осад граніти. 

Абрагам Готвальд  

Вернер(1780-1810 гг.) 

У другій половині XVIII ст. більшість 

геологів дотримувались теорії 

„нептунізму” (головою нептуніанської 

школи був Абрагам Готвальд 

Вернер), 

В числі найбільших заслуг Вернера — чітка систематика мінералів и порід. Він розрізняв прості і 

складні породи, а серед мінералів суттєві і домішки (акцесорні). Вернер увів опис порід за 

текстурою, окремістю, віком и т. д. Поняття «простягання» та «падіння» він став застосовувати 

(існували лише в рудній справі) в петрографії (літології), увів поняття про згідне та незгідне 

залягання, увів термін “формація” та сформулював “біостратиграфічний принцип”. Вернер 

систематизував рудні жили і їх співвідношення, хоч запропонував невірну концепцію заповнення 

тріщин ( зверху з розчинів ), вважаючи всі жили “нептунічними дайками”. 21 
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Голіцин Дмитро Олексійович 

 (1734— 1803 р.р.) 

Бюст роботи М. Колло 

В кінці XVIII ст. серед небагатьох 

противників нептунізму був Д.А. Голіцин – 

видний дипломат і різносторонній вчений, 

член: академій Росії, Голандії, Бельгії, 

Швеції; Лондонської королівської спілки; 

президент мінералогічного товариства 

Йєни. Після виходу у відставку у 1783 році він повністю 

віддав себе науковим дослідженням з економіки, фізики, 

мінералогії, геології та вулканології. На жаль його роботи з 

вулканології були забуті і лише у 1985 році знов потрапили в 

поле зору дослідників історії науки.  18 лютого 1785 року на 

засіданні Академії наук Бельгії. Д.А. Голіцин зачитав „ 

“Мемуар про деякі згаслі вулкани Германії”. В „Мемуарі” 

було обґрунтовано вулканічне, а не осадове походження 

базальтів, лав і брекчій. 

Томас Форстер (1789—1860) англійский натураліст, астроном і письменник 

згадував: ”Мінералогічний кабінет князя є зібранням знатока, який сам його зібрав 

і зберіг,  що буває рідко… Ми дивувались  привезеною з Бразилії 

полуторафунтовою брилою гнучкого пісковика…” Перед смертю Голіцин передав 

свою колекцію в Мінералогічний музей Йєни (вантаж вагою 1850 кг поступив в 

грудні 1802 року). 
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У 1792 р Д.А. Голіцин, заперечуючи 
поглядам італійського натураліста 
Л.Спалланцані про природу вулканічної 
діяльності Етни і Везувію, дійшов 
висновків, які набагато випереджали свій 
час, про те, що „вулканічний жар” 
походить не з підземних пожеж вугілля. 
Він вважав, що „ступінь тепла” 
розплавлених порід залежить від вмісту в 
них газів, перш за усе кисню, і сірчаних 
речовин.  

Ладзаро 

Спалланцани 

(1729-1799)  

Голіцин  

Дмитро Олексійович 

• «Трактат, или Сокращённое и методическое описание минералов» - підручник  з 

мінералогії (Д.І. Голіцин),  що витримав 5 видань. 

• «Сборник наименований в алфавитном порядке, принятых в минералогии для земель 

и камней, металлов и полуметаллов и горных смол…»,1801 р.  

• До середини ХІХ ст. рутил називався «галліцианітом»  (на честь Дмитра Олексійовича, 

що його відкрив). 23 
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Христиан 

Леопольд фон 

Бух 

(1774 – 1853) 

 

Христиан Леопольд фон Бух 

навчався разом з Олександром фон 

Гумбольтом (засновником фізичної географії 

та кліматології) у гірничій академії Фрайберга 

у Абрагама Готвальда  Вернера.  

Як учень Вернера Бух був спочатку прихильником 

нептунізму, пізніше, однак, змінив свої уявлення і став 

плутоністом. Бух об'їхав далекі частині Європи і вважається 

одним з перших польових геологів. 
Досліджуючи район Оверні (Франція), він помітив, що 

вулкани розташовані безпосередньо на граніті. Фон Бух 

задав питання: “Якщо Вернер був правий в тому, що граніт є 

найнижчим і найдревнішим геологічним утворенням, нижче 

якого нічого бути не може, то де ж тоді розташовується 

вугілля, горіння якого викликає вулканізм?  

1815 році Христиан Леопольд фон Бух відвідав 

Канарські острови і встановив їх вулканічне 

походження. 
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Вважається одним із засновників стратиграфії.  

Опубліковане в 1839 році наукове визначення 

системи гірських порід юрського періоду вважається 

однією з його значних заслуг. У 1826 році фон Бух 

опублікував першу повну геологічну карту 

Німеччини. Геологічний опис долини Caldera de 

Taburiente на острові Ла Пальма архіпелагу 

Канарських островах запровадило поняття 

кальдера. 

У пам'ять про заслуги в розумінні 

вулканічних кратерів ім'ям Буха названий 

кратер на Місяці.  

Дослідження Оверні і 

Канарських островів дозволили 

фон Буху у 1819 р висунути 

свою теорію “кратерів підняття”. 

Кратер Бух 
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Основи сучасної 

вулканології в СРСР були 

закладені на початку XX ст 

.  

В 1929 році Академією наук СРСР було  прийняте рішення про початок 

систематичного вивчення вулканів Камчатки. Поштовхом до цього 

рішення послугувало виверження  вулкана Авача в 1926 р. 

На засіданні Тихоокеанського комітета АН СРСР було постановлено організувати 

стаціонар на Камчатці для вивчення вивержень вулканів, і в 1935р. По ініціативі 

академика Ф.Ю. Левінсон-Лессінга такаі станція біла відкрита в сел. Ключі, 

поблизу найбільш активних вулканів Камчатки. 
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Згідно програми робіт, що була складена 

академіком Ф.Ю. Левінсон-Лессінгом 

станція  заснована  для:  

• спостережень за динамікою вулканічних процесів;  

•виконання режимних геохімічних досліджень;  

•збору даних про характер вулканічної діяльності, типах 

вивержень і їх систематизації; 

•вивчення особливостей продуктів виверження вулканів;  

•виявлення діяльності камчатських вулканів в історичному 

минулому;  

•розробки методів прогнозування вивержень, вулканічного 

районування та оцінки вулканічної небезпеки. 

1883- закінчив Санкт-Петербурзький університет (фіз.-мат. ф-т.), 1889 – приват-доцент, 1899 – декан; 

1914 - член-кореспондент Академії наук 

1919 - 1930 ректор Санкт-Петербургського Політехнічного інституту 

1930 -1938 працює у створеному ним Петрографічному інституті  АН СРСР (з 1934 р носить його ім’я). 

З 1930 р – голова комісії по комплексному вивченню Каспійського моря, голова Азербайджанського та 

Вірменського філіалів АН СРСР 

Франц Юлійович 

Левінсон-Лессінг,  

академик АН СРСР  

 (1861-1939) 
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Володимир 

Іванович 

Влодавець, доктор 

геолого-

минералогических 

наук (1893—1992) 

Першим начальником вулканологічної 

станції став В.І. Влодавець. Саме на 

його долю випали всі труднощі, пов’язані 

з її організацією та будівництвом. 
Колектив дослідників складався з 5 осіб : геологи – В.І. 

Влодавець, В.Ф. Попков, хіміки – І.З. Іванов, Н.Н. 

Шаврова і топограф А.М. Д’яконов. 15 квітня 1936 року 

группа В.И. Влодавця в’їхала в приміщення станції, в 

якому знаходились:  
 хімічна лабораторія, вулканологічний кабінет  з 

мікроскопом, бібліотека, фотолабораторія, бібліотека.  

Камчатська вулканологіична станція в 

1936 р. 
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У 1937 році виходить в світ на російській та 

англійській мовах перший номер Бюлетеня 

вулканологічної станції на Камчатці. Всього 

вийшло 54 номери цього видання, останній 

опублікований   в 1978 р. З 1979 р. виходить 

журнал «Вулканологія і Сейсмологія».  

В організаційному і науковому відношеннях Ключевська  

станція виступає як укладач радянської вулканології. В 1943 р. 

на її основі в Москві була започаткована  лабораторія 

вулканології АН СРСР з вулканологічною станцією на Камчатці, 

а в 1962 р. на базі Лабораторії вулканології, Камчатської 

вулканологічної станції та Камчатської геолого-геофізичної 

експедиції  в Петропавловську-Камчатському був створений  

Институт вулканології  АН СРСР. Його директором був 

призначений відомий вулканолог, член-кореспондент АН СРСР 

Б.И.Пийп. 

 Борис Иванович  

Пийп,  

1906—1966 

В 1940-1948, 1950-1954 рр. - начальник Камчатської вулканологічної станції. 

З 1962 р. -  директор Института вулканології в м. Петропавловськ-Камчатський.  

1958 -  член-корреспондент АН СРСР.  

З 1963 р. - віце-президент Міжнародної асоціації вулканології.  

В 1963 р. Борис Іванович у складі експертної комісії ЮНЕСКО приймав участь у вивченні наслідків 

виверження вулкана на Індонезійському острові Балі. 
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В 1946 р. У складі станції була 

організована Ключевська, а пізніше 

Козирівська сейсмічні станції. Першим 

звідувачем сейсмічної служби був 

Н.Є.Соколов.  

Перші досліди з екранування сейсмічниз хвиль 

магматичним осередеком, проведені  за ідеєю начальника 

вулканологічної станції (1954-1957 рр.) Г.С.Горшкова  на 

Ключевському вулкані довели, що магматичний осередок 

вулкану знаходиться на глибині більше як 50 км. Це було 

революційне відкриття світового значення. Піздніше, в 

1966 р. член-кореспондент АН СРСР Г.С.Горшков став 

директором Інституту вулканології, після виходу з життя 

Б.И.Пийпа. 

Георгій Степанович 

Горшков  

(1921-1975) 

1954-1957 рр. - начальник Камчатської вулканологічної станції . 

1966 р - обраний членом-коресподентом АН СРСР. 

1966-1970 рр – директор Інституту вулканології.  

З1968 р. - Член Міжвідомчої ради по сейсмології та сейсмостійкому будівництву при АН СРСР. 

З1969 р. - Член Радянського національного комітету Тихоокеанської наукової асоціації. 

З 1971 р. - Президент Міжнародної асоціації вулканології і хімії надр Землі.  
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Ще одним напрямком досліджень стала біовулканологія, 

яка розглядає значення вулканічних процесів для 

утворення середовища існування живих організмів  – 

біосфери .  В наш час Е.К.Мархінін (керівник 

вулканологічної станції в період1958-1961 рр.), академік 

Російскої Академії Природничих Наук Росії , професор 

продовжує дослідження в цьому напрямку.   

Ще в 1946 р., для вичення морфології вулканів, 

була вперше використана аерофотозйомка. 

Результатом перших аеровулканологічних 

досліджень стало видання Атласу вулканів СРСР. 

Матеріали досліджень були узагальнені 

В.І.Влодавцем, Г.С.Горшковим та Б.І.Пийпом і 

завершені виданням каталогу вулканів СРСР. 

Євген 

Костянтинович  

Мархінін  

(народився у 1926 

році) 

1974 -1991 рр.- завідувач лабораторії в інституті вулканології ДВО АН СРСР.  

1991 -1993 рр. - завідувач лабораторії науково-дослідного геотехнологічного центру  ДВО РАН.  

З 1993 р. – головний науковий співробітник НІГТЦ ДВО РАН.  

Засновник нового наукового напрямку –біовулканології. 

Автор  300 наукових та науково-художніх публікацій, серед яких 15 книжок і монографій. 
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Перші успішні прогнози вивержень вулканів Безіменного та 

Шивелуча були зроблені  П.І.Токарєвим у 1956 і1964 рр. Наступні 

успішні прогнози побічних вивержень на вулкані Ключевський в 

1974 р. і  блискучій прогноз місця і часу Великого тріщинного 

Толбачинського виверження  в липні 1975 р.  

вулкан 

Толбачик 

Одніим з важливих завдань станції було створення 

надійного методу прогнозування вивержень на 

основі комплексу методів. Розвиток сейсмічних 

методів досліджень обумовив можливість досить 

надійного прогнозу вивержень різного типу.  

П.І.Токарєв, 

завідувач 

сейсмічним 

відділом 

Камчатської 

вулканологічної 

станції. 

Камчатська 

вулканологічна 

станція  2002 р. 
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Дослідження космосу, Мирового океану 

принесли нові відкриття і поставили перед 

вулканологами нові завдання. 

 Відкриті наслідки потужної вулканічної 

діяльності на місяці, Марсі, Меркурії, Венері, 

діючі вулкани на супнтнику Юпітера Іо, 

виявлена підводна вулканічна діяльність в 

рифтах серединно-океанічних хребтів, яка в 

декілька разів перевищує вулканічну діяльність 

на суші.  

Вулканологи досліджують магматичні осередки і механізм вулканічних 

вивержень, проблеми зв’язку вулканізму з кліматом та утворенням рудних 

покладів. Вивчаються питання формування і нарощування земної кори за 

рахунок вулканічних продуктів, процеси формування земної гідросфери і 

атмосфери, а також розглядаються можливості виникнення життя на Землі 

завдяки вулканічній діяльності. 33 
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Стенли Ллойд 

 МіЛЛЕР  

 1930  

Гарольд Клейтон 

 ЮРІ 

1893–1981   

Остання теза підтверджується роботами 

біофізиків. Піонером таких експериментів 

був американський біохімік  Стенлі Міллер 

(на той час аспірант нобелівського лауреата 

Гарольда Клейтона), який у 1953 році 

одержав низку складних органічних сполук, 

у тому числі декілька амінокислот, 

пропускаючи електричні розряди крізь 

суміш, що складалася з водяної пари, 

водню, аміаку і метану. Як відомо саме ці 

компоненти є найважливішими серед 

вулканічних газів. 
Дослідницька 

установка  

 Міллера-Юрі 

Стенли Ллойд  МіЛЛЕР Американьский хімік, професор хімії в каліфорнійському 

університеті (Сан-Дієго). За роботу по проведенню експеримента Міллера—Юрі був 

удостоєний звання наукового співробітника в Каліфорнійскому технологічному 

інституті. 

Гарольд Клейтон  ЮРІ Вперше застосував фізичні методи в хімії і в 1934 році був 

удостоєний Нобелівської премії в області хімії за відкриття дейтерію — важкого 

ізотопу гідрогену.  34 



Історія розвитку Вулканології  

 
     

Під час виверження вулканів Тятя (о. Кунашир) у 1973 р. та Толбачик (п-ов Камчатка)  у 

1975-76 р.р. було відібрано декілька сотень проб вулканічних продуктів, аналізи яких 

показали наявність в них абіогенних складних органічних сполук. Ці сполуки можна поділити 

на дві частини : 1) біологічно важливі молекули типу амінокислот, аміносахарів, вуглеводнів; 

2) більш значні за об’ємом – гетероатомні сполуки типу вуглеводнів (в тому числі нафтового  

ряду.)  

Вулкан Тятя 

(буквально — «батько-

гора») — о. Кунашир 

Великої Курильскої 

гряди. Фото  зправа – 

виверження 1973 р. 

Відомо, що в попелово-газових стовпах 

вулканів часто виникають електричні 

розряди. Тому їх можна розглядати як 

природні величезні хімічні реактори, в яких є 

все для синтезу органічних сполук – необхідні 

газові компоненти, температури  до 1000о, 

великий тиск, попелові частки слугують 

мінеральними каталізаторами. 

Вулкан ПласкийТолбачик, 2012 р. 
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Історія розвитку Вулканології  

 
     

Одним з найважливіших наукових 

напрямків, який дозволяє глибше зрозуміти 

місце вулканізму в еволюції Землі є 

палеовулканологія (започаткований І.В. 

Лучицьким). Цей напрямок активно 

розвивається і в наші дні. 

Игор Володимирович 

 Лучицький 

(1912-1983) 

      Галузь геології, що вивчає вулканічну діяльність 

минулих геологічних епох. Головним предметом досліджень 

є древні вулканічні будівлі, їх коріння (штоки, некки, трубки 

та інші види каналів, по яким магма піднімалася з глибини), 

що на відміну від нинішніх вулканів, доступні для 

безпосереднього вивчення на ерозійних зрізах древніх 

складчастих споруд. 

1936 р. – закінчив  Московський геологорозвідувальний інститут.   

1937—49 р.р. – працював ІГН АН СРСР.  

1949—62 р.р. – працював у Геол. управлінні Єнісейбуду.  

З 1962 р. – завідувач лабораторії експериментальної тектонікі ін-та геології і геофізики 

Сибірського відділення  АН СРСР.  

З 1968 р. – професор Новосибірського університету, член-кореспондент АН СРСР. 
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Історія розвитку Вулканології  

 
     

Хісаши Куно 

(1910-1969) 

Тетяна Івановна 

Фролова (1922-2007) 

Олександр Миколаєвич 

Заварицький (1884-1952) 

Олег Назарович 

Волинець (1937-1998) 

Відомі вулканологи: 
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Історія розвитку Вулканології  

Харальдур 

Сігурдссон 
Том Сімкін Сетсі Накада 

Іван Васильович 

Мєлєкесцев 

Джон 

Эйхельбергер Стив Спаркс 
Юрій Борисович 

Слєзін 

Павло Юрійович 

Плєчов  

Відомі 

вулканологи 

сучасності : 
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ТЕМА 1. Розповсюдженість та класифікація вулканічних 

вивержень: 

Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 

39 



На Землі відомо біля 1545 активних вулканів (тих, що 

вивергались хоча б один раз за останні 10 тис. років). 

Міжнародний каталог вулканів підтримується 

Смітсоновським  інститутом, який забезпечує відкритий 

доступ до каталогу за адресою http://volcano.si.edu. 

Кожен рік на Землі вивергається біля  

60-80 вулканів. Після 2000 року 

найбільш “урожайним “ був 2008 рік, в 

який виникли виверження на 72 

вулканах.  В 2009 і 2010 р.р. виверження 

зафіксовані на  68 і 69 вулканах, 

відповідно. В кожен окремий момент 

приблизно 17-20 вулканів на Землі 

знаходиться в стадії виверження. 

Кількість вивержень у часі за даними 

Смітсоновського інституту 

ВИВЕРЖЕННЯ ≥ 
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Кількість 
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 Карта вулканів, що діяли за останній мілйон років (за даними NASA, жовтень 2002 р.) 41 



В океанах більшість 

вулканів приурочені до 

серединно-океанічних 

підводних хребтів. Тобто 

вулкани приурочені лише до 

рухливих зон земної кори 

     В географічому розповсюдженні вулканів простежується 

певна закономірність, що пов’язана з новітньою історією 

розвитку земної кори. На материках вулкани розташовані, 

головним чином, в їх крайових частинах, на узбережжях 

океанів і морів, в межах молодих тектонічно рухливих гірських 

споруд . Особливо широко розвинені вулкани в перехідних 

зонах від материків до океанів – в межах острівних дуг, що 

межують із глибоководними рвами.  

Карта вулканів, що діяли за 

останній мілйон років (за даними 

NASA, жовтень 2002 р.) 
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1. Тихоокеанська  

2. Середземноморсько-

Індонезійська  

3. Атлантична 

4. Индоокеанська 

5.Центральних 

частин континентів  

Виділяється декілька зон розвитку 

активного вулканізму на Землі:  
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1. Тихоокеанська зона:  

б) і підзона суто 

тихоокеанська з 

вулканами на дні Тихого 

океану (переважно 

базальтова лава.  

Тихоокеанська зона характеризується найбільшим 

розвитком сучасного вулканізму . В її межах виділяються 

дві підзони: 

а) підзона крайових 

частин материків і 

острівних дуг, що 

представлена кільцем 

вулканів, що оточують 

Тихий океан  

(вивергається преважно 

андезитова лава) 

ТИХООКЕАНСЬКА 

ПЛИТА 

Євразія 

Північна 

Америка 

Південна 

Америка 

Австралія 
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1. Тихоокеанська зона:  

Перша підзона проходить через Камчатку, де 

зосереджено біля 129 вулканів, з яких 28 виявляють 

сучасну активність.  

1)Ичинский 

 

1)Ічинський  

2)Шевелуч 

3)Ключевський 

4)Ушковський 

5)Безіменний 

6)Плаский Толбачик 

7)Кизимен 

8)Комарова 

9)Гамчен 

10)Кроноцький 

11)Крашеніннікова 

12)Кихпинич 

13)Узон 

14)Великий  Семячік 

15)Малий Семячік 

16)Каримський 

17)Жупановський 

18)Дзендзур (спорно) 

19)Авачинський 

20)Корякський 

21)Горілий 

22)Мутновський 

23)Опала 

24)Ксудач 

25)Желтовський 

26)Ильинський 

27)Кошелєва 

28)Камбальний  

29)Ходутка  

30)Хангар 
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1. Тихоокеанська зона:  

Від Камчатки ця полоса тягнеться на Курильські острови, де 

відомо 40 діючих вулканів, в їх числі потужний Алаїд. 

Складний стратовулкан Алаїд, розташований 

на о-ві Атласова і є найвищим вулканом 

Курильських островів. Абсолютна висота його 

складає  2339 м, а перевищення над дном 

Охотського моря  – 2850-3000 м. Розмір 

основи на рівні моря  – 12×17 км.   
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1. Тихоокеанська зона:  

Південніше Курильських островів розташовані Японські 

острови , де  відомо біля 184 вулканів, з яких 55 діяло в 

історичний час. В їх числі Бандай і величний Фудзіяма. 

Вулкан Бандай 

(о.Хонсю). Останнє 

виверження1888 р. 

Висота : 1819 (м) 

Фудзіям́а — діючий 

стратовулкан 

(о.Хонсю). Висота 

гори — 3776 м 

Останнє виверження 

— 1707-1708 р.р.  
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1. Тихоокеанська зона:  
Далі вулканічна підзона йде через острови Тайвань, 

Нову Британію, Соломонови, Нові Гібриди, Нову 

Зеландію  
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1. Тихоокеанська зона:  

Далі на Антарктиду, де на о. Роса   (море Роса в протоці Мак-
Мердо) знаходяться 4 молодих вулкани. З них найбільш 

відомі Еребус (останні виверження 1841 і 1968 р.р. ) і Терор.   

Відкрив  і назвав на честь своїх кораблів 

антарктичні вулкани Еребус і Терор 

мореплавець і полярний дослідник Антарктичних 

областей Джеймс Кларк Рос в 1841 році. 
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1. Тихоокеанська зона:  

Терор 

Еребус 
(зправа-

фумароли 

Еребуса ) 

Острів вулканічного походження, утворений чотирма вулканами 
(Еребус — 3794 м, Террор — 3230 м, Терра Нова — 2130 м і Бірд — 

1800 м) за 40 км від берегів Землі Вікторії. 

 Еребус є одним з декількох 

вулканів на Землі з постійно 

діючим лавовим озером. 

Починаючи вивергатися він 

викидає вулканічні бомби, що 

досягають діаметра 6 і 

більше метрів.  

 Еребус унікальний іще 

і складом вивержених 

продуктів – кеніти 

(різновид фоноліту).  
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1. Тихоокеанська зона:  
Тихоокеанське кільце продовжується на Південно-

Антильському підводному хребті (підводне продовження 

Анд): Південні Шетландські, Південні Оркнейські, Південні 

Сандвічеві, Південна Георгія.  

Серед Південно-Шетландських островів знаходиться 

унікальний острів-вулкан Десепшен. Відкритий у 1820 році. 

За час після відкриття 

зафіксовано 3 виверження. 

Останнє відбулося в 1970 році. 

Під час одного з останніх відбувся 

грандіозний вибух, утворивши 

кальдеру. Кратер має глибину 100 

м і діаметр 300 м. Шар попелу 

після виверження досягає 2  м. 

В період 1948 – 1955 р.р. в бухті 

Десепшена працювала чілійська 

та аргентинська полярні станції, 

які були знищені виверженням 

1969 – 1970 р.р.  
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1. Тихоокеанська зона:  

Вулкани (з півдня на північ): 1. Мака. 2. Ментолат. 3. Мелимой. 4. 
Янталес. 5. Корковадо. 6. Минчинмавида. 7. Гуекуен. 8. Хорнопирен. 9. 
Кальбуко. 10. Осорно. 11. Пуеуэ. 12. Лос-Асуфрес. 13. Шошуэнко. 14. 
Эль-Мочо. 15. Ланин. 16. Вильярика. 17. Льяйма. 18. Лонкимай. 19. 
Антуко. 20. Невадос-де-Чильян. 21. Сьерро-Асуль. 22. Квицапу. 23. 
Дескабесадо-Гранде. 24, 25. Петероа. 26. Тингуиририка. 27. Майпу. 28. 
Сан-Хосе. 29. Тупунгатито. 30. Тупунгато. 31. Мерседарьо. 32. Бонете. 33. 
Невадо-Охосдель-Саладо. 34. Антофалья. 35. Ластаррия. 36. Лако. 37. 
Асуфре. 38. Ринкон. 39. Льюльяйльяко. 40. Ласкар. 41. Татио.42. Сан-
Пабло.  
 
43,Сан-Педро. 44. Ольягуэ. 45. Олька. 46. Ислуга. 47. Гуальятири. 48. 
Сахама. 49. Такора. 50. Тутупака. 51. Омате. 52. Убинас. 5 3. Мисти. 54. 
Коропуна. 55. Солимана. 56. Чимборасо. 57. Котопахи. 58. Куилотоа.59. 
Ревентодор. 60. Сангай. 61. Тунгурауа. 62. Сумако. 63. Антисана. 64. 
Гуагуа Пичинча. 65. Чилес. 66. Кумбаль. 67. Асуфрал-де-Тукерес. 68. 
Бордонсильо. 69. Галерас. 70. Пасто. 71. Донья-Хуана. 72. Сотара. 78. 
Пурасе. 74. Попаян. 75. Уила. 76. Мачин. 77. Толима. 78. Руис 

розтащовані лінійно уздовж глибинних розломів. 

Всього в межах Анд зафіксовано декілька сотень 

вулканів, з яких близько 80 вважаються діючими. 

Аконкагуа 

Тупунгато 
Тінгуіріріка 

Невадо-дель-Руис 

Невадо-дель-Толимо 

Гуальятири 

Далі Тихоокеанська зона 

продовжується уздовж 

узбережжя Анд. Вулкани тут  
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1. Тихоокеанська зона:  

Аконкагуа Аконкагуа 

Вулкан Аконкагуа (Aconcagua) — 

найвищий в світі батоліт. Висота 6962 

метрів. Є найвищою точкою 

американського континента. 

Тупунгато 

(Аргентина) - 

вулкан 

заввишки 

 6 800 метров. 

Останнє 

виверження 

1987 р.  

 

 

Тінгуіріріка (Чілі) - 

стратовулкан 

заввишки 

 4280 метров. 

Останнє 

виверження 1917р. 
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1. Тихоокеанська зона:  

 (Мексика, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Коста-Ріка, Панама). Тут відомі 

величні молоді вулкани: Попокатепетль, Орісаба, а також Исалько, який 

називають маяком Тихого океану за безперервні виверження 

В межах Центральної Америки найбільш потужна вулканічна 

діяльність спостерігається в межах молодих споруд 
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1. Тихоокеанська зона:  

Ісалько  (1885 м) — один з наймолодших вулканів Центральної Америки і вважається 

одним з найактивніших в світі. Перше зареєстроване виверження  - 1770 р. Постійна 

активність з тих пір спостерігалась аж до 1958 р. У 1966 році виверження зничтожило 

поселення Матасано (загинуло  56 осіб). 

Ісалько 
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1. Тихоокеанська зона:  

Ісалько 

Стратовулкан Орісаба, або Ситлальтепетль  («зіркова гора» на мові  ацтеків) - 
найвища точка Мексики (висота 5636м) и третя вершина Північної Америки. Останнє 
виверження зафіксоване у ХІХ ст. 

Ісалько 
Орісаба 
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1. Тихоокеанська зона:  

Після його відкриття  у ХVІ ст. вивергався 200 

разів. В 2000 та в 2012 роках відбулися 

виверження, завдяки яким було евакуйовано 

50000 людей . Попокатепетль –друга за 

висотою гора Мексики (5452 м.) останнє 

виверження відбулося у січні –лютому 2015 

року. 

Попокатепетль 

– один з 

найактивніших 

вулканів світу 
Ісалько 

Попокатепетль 
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1. Тихоокеанська зона:  

Далі до першої зони примикає 

Малоантильська вулканічна дуга, 

де знаходиться знаменитий вулкан 

Мон-Пєлє  на о. Мартініка. 

Активний 

стратовулкан 

Мізері (о.Сент 

Кристофер). 
Вік кальдери 

складає 

близько 1 млн. 

р. Базальтовий і 

андезитовий 

стратовулкан 

О.Монтсеррат 

О. Мартініка 

О. Сент-

Вінсент 

о. Сент Кристофер  
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1. Тихоокеанська зона:  

Суфрієр о.Сент — Вінсент 

Суфрієр-Хіллс  

о.Монтсеррат 

Вік 0,6 млн. років. (один із 

найдревніших в Вест-Індії. 

Відкритий Колумбом у 1468р. 

За останні 2000 років 

вивергався 160 разів. Під час 

виверження  1902 р. загинуло 

1565 осіб. Останнє 

виверження – 1979 р. 

Висота 915 м. Кратер 

сформований 4000 р. назад. 

Діаметр 1 км 

Виверження, що почалося 18 

липня 1995 р. було першим з 

XVII ст. Регулярні пірокластичні 

потоки вимусили евакуювати  

м. Плімут (місто було знесене 

декількома метрами попелу. 

Загинуло 19 осіб. Виверження 

зробило неможливим для життя 

половину острова. 
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1. Тихоокеанська зона:  
В межах Кордильєр Північної 

Америки діючих вулканів 

нараховується біля  12. Однак 

наявність потужних лавових 

потоків, покривів і лавових 

куполів свідчать про недавню 

активну вулканічну діяльність.  

Останнє виверження Лассен-

Пік сталося 30 травня 1914 р. 

після 27000 р. спокою. 

Виверження класифікується 

як крупне.  

Вулкан Лассен-Пік  

3187 м, Сьєрра-

Невада   
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1. Тихоокеанська зона:  
В межах Кордильєр Північної 

Америки діючих вулканів 

нараховується біля  12. Однак 

наявність потужних лавових 

потоків, покривів і лавових 

куполів свідчать про недавню 

активну вулканічну діяльність.  

Ша́ста (від рос. Щастя) —  

стратовулкан висотою 3758м, 

(Каліфорнія , США). Найдревніше 

виверження 600 000 р. назад . За 

час існування  вивергався 

 9 разів; останнє виверження -  

1786 р.  (описане Лаперузом)  

Стратовуулкан Маунт-Худ —  в 
50 милях від Портленда. 
Висота - 3426 (м).  
Останнє виверження – 1866 

рік. 
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1. Тихоокеанська зона:  
В межах Кордильєр Північної 

Америки діючих вулканів 

нараховується біля  12. Однак 

наявність потужних лавових 

потоків, покривів і лавових 

куполів свідчать про недавню 

активну вулканічну діяльність.  

Рейнір (4392 м) — 

стратовулкан, невеликі 

виверження 

реєструвались в 1820. 

1854, 1870, 1894 р.р. у 

разі сильного виверження 

в зоні ризику опиниться 

150 тис людей. 

Бейкер . Вік  вулкана — 350600 р. 
Постійна активність  фіксується з 
1495 р. За цей час 20 катастрофі- 
чних і 50 крупних вивержень.  З 
1975р. –підвищений рівень 
фумарольної активності. 62 



1. Тихоокеанська зона:  В межах Кордильєр Північної 

Америки діючих вулканів 

нараховується біля  12. Однак 

наявність потужних лавових 

потоків, покривів і лавових 

куполів свідчать про недавню 

активну вулканічну діяльність.  

Йєлоустоун сформований 

більше як  2000000 р. тому.   

Кальдера вулкана розташована  

на висоті біля 2000 м. Останнє 

виверження – 640 тис р. тому. 

Вулкан Св.Єлени 

Висота – 2549 м 

Останнє виверження 

– 2008 р.  
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1. Тихоокеанська зона:  
Тихоокеанське кільце 

замикається 

вулканами Аляски зі 

знаменитим вулканом 

Катмай і вулканами 

Алеутських островів.  

Катмай – стратовулкан (Аляска) 

Діаметр кальдери – 10км. Висота – 

2047м. Останнє виверження – 1912 р.  

Глибина кратерного озера – 240м.  
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1. Тихоокеанська зона:  
Архіпелаг нараховує 25 
діючих вулканів, в тому 
числі:  Вулкан 
Шишалдіна (2861 м), 
Вулкан Великий Сіткін 
(1740 м ) , Вулкан 
Всеволодова (2149 м), 
Танага (1806 м),  (1740 
м), Гарелой (1573 м), 
Канага (1307 м), Сегула 
(1153 м). 

Вулкан Шишалдіна  
(Останнє виверження – 
2008 р.) 

 Вулкан Великий Ситкін(1740 м)   

(Останнє виверження – 1974 р.) 
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1. Тихоокеанська зона:  

Даймонд-Хед 

(о.Оаху) 

Вулкан Кілауеа (о. Гаваї)  

Друга підзона – 
Тихоокеанська область. За 

останні роки на дні Тихого 

океану спостережено 

підводні хребти і глибокі 

розриви, з якими пов’язаний 

вулканізм. Іноді вулкани 

виступають у вигляді 

вулканічних островів (більша 

частина о-вів Тихого Океану 

вулканічного походження). 

Найбільш вивченими є 

вулкани Гаваїв. 

За даними Г. Менарда, на 

дні Тихого океану 

знаходиться біля 10 тисяч 

підводных вулканів . 
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1. Середземноморсько- 

Індонезійська зона :  

Ця зона активного сучасного  вулканизму також 

розділяється на дві підзони: Середземноморьку та 

Індонезійську.  

Найбільша вулканічна активність 

спостерігається на західному 

узбережжі Італії в Тирренському 

морі  

Поблизу Неаполя розташований Везувій з 

його соммою, а дещо на захід – Флегрейські 

поля, що знамениті продовженою у часі 

сольфатарною діяльністю. 

Останнє виверження 

Кампі Флегреї відбулося  в 

1538 р. За 2 дні виріс 

конус у 140м. 

(наймолодший в Європі) 

Неаполь 
Везувій 

Помпеї 
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1. Середземноморсько- 

Індонезійська зона :  

Найбільша вулканічна активність спостерігається на західному 

узбережжі Італії в Тиренському морі. 

На півдні Італії – в Сицилії -  височить велична Етна з 

багатьма паразитними конусами. В Тиренському морі 

розташовані вулкани Ліпарських о-вів. Серед них знамениті  

Вулькано  та Стромболі. 

Вулкан Етна (3329 м – 

найвищий вулкан Європи). 

Останнє виверження  - 16  

травня 2015 р.  

Вулкан Вулькано (500 м). 

Останнє виверження  - 

1890 р.  

Вулкан Стромболі (926 м)  

Останнє виверження  - 

2009 р.  
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1. Середземноморсько- 

Індонезійська зона :  

Найбільша вулканічна активність спостерігається на західному 

узбережжі Італії в Тиренському морі. 

На захід від Неаполя  - вулкан  

о. Іскья 

Останній раз вивергався 700 років 

назад. Зараз під ним, як вважають 

вулканологи, накопичується магма. 
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1. Середземноморсько- 

Індонезійська зона :  

Іншим районом проявів молодого вулканізму 

в зоні є Егейське море - о-ви Санторин і 

Мілос (у 1820 році знайдена Венера 

Мілоська). 

Останнє виверження - в 1956 р., в результаті 

зруйновано біля  2 тисяч будівель. 

Утворення кальдери 7км*10км – 

1645 до н.э. (асоціюється з Атлантидою) 

Санторин 

Мілос 
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1. Середземноморсько- 

Індонезійська зона :  

Значно більшою 

вулканічною 

активністю 

характеризується 

Індонезійська підзона. 

Це типові острівні 

дуги. Лише на острові 

Ява і чотирьох сусідніх 

островах розташовано 

близько 90 діючих і 

десятки згаслих 

вулканів.  Саме до цієї 

зони належить 

знаменитий Кракатау. 

На сході Індонезійська 

підзона змикається із 

Тихоокеанською.  

Крупні вулкани Індонезії 
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1. Середземноморсько- 

Індонезійська зона :  

потужнішим ніж 

бомби скинуті на 

Хіросіму. 

Продовжувалось 

декілька місяців і 

за рахунок 

попелопаду та 

цунамі загинуло 

36000 людей. 

В 1927 році було ще одне виверження, яке 
виштовхнуло з надр Землі нову гору висотою 200 
м. вважається небезпечним. Останній раз 
вивергався у 2007 році 

Катастрофічне виверження 

Кракатау 1883 року  утворило 

кальдеру замість острова і було, 

як вважається, в 200 разів 

Суматра 

Ява 
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1. Середземноморсько- 

Індонезійська зона :  

Між активними Середземноморською і Індонезійською 

підзонами розташовані ряд вулканів, що вважаються 

потухшими (у внутрішньоматерикових гірських спорудах). 

Ерджияс (Туреччина) – 

стратовулкан заввишки 3917 

м., діаметром  72 км .  

Арарат (Туреччина) – вулкан заввишки 

5166, базальти. Вважається згаслим. 

Эльбрус  — найвища вершина 

Кавказського хребта (висота 

5642 м). Є конусом сплячого 

андезитового стратовулкану. 

Демаве́нд  — згаслий стратовулкан в хребті 

Ельбрус. 

Знаходиться на території Ірану і є найвищою 

точкою країни (5610 м ). 
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3. Атлантична зона :  

В межах Атлантичного океану 

сучасна вулканічна діяльність, за 

виключенням Антильських острівних 

дуг і району Гвінейської затоки не 

стосується контитентів. Вулкани 

приурочені до Серединно-

океанічного хребта і його боковим 

відгалуженням. Частина крупних 

островів має вулканічне походження. 

О. Ян Майен 

О. Ян-Майен (Норвегія) 

Вулкан Беренберг - 

найпівнічніший діючий 

вулкан на Землі. З 1732 

по1985 рр. – 6 вивержень 
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3. Атлантична зона :  

О. Ян Майен 

О. Ісландія  

Вулкан Эйяфьятлайокудль 

- Висота вулкана — 1666 

метрів. Діаметр кратера  3-

4 км. Виверження 2010р. 

завадило роботі 

авіакампаній. 

Передостаннє  - 1821 р. 

Вулкан Лакі  

Низка з 110—115 

кратерів  высотою до 

818 м Катастрофічне 

виверження 1783 р. 

Забрало 30000 життів, 

знищило посіви і 

худобу. 75 



3. Атлантична зона :  

О. Ян Майен 

Азорські о-ви :  

Єдиний 

діючий 

вулкан 

Санта-

Барбара 

висотою  

808 м.,  

О. Тесейра складений 4-ма вулканами:  

Виверження : 

1761, 1867 і 

 1998-2000 р.р. 
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3. Атлантична зона :  

О. Ян Майен 

Острів-вулкан 

Тристан 

да Кунья  

Острів-вулкан  

Гоф  

Острів-вулкан 

Буве  
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3. Атлантична зона :  

О. Ян Майен 

Канар́ські острови́ (лат. Canis — 

«собака» та ісп Las Islas Canarias — 

«собачі острови») (Іспанія— група 

островів вулканічного походження в  

Острів-вулкан 

Ієрро 
найзахідніший і 

найменший острів 

Канарського 

архіпелагу: 

містить 500 

вулканічних 

конусів. 
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3. Атлантична зона :  

О. Ян Майен 

Острів Святої Єлени:  

Діана-пік 

Згаслий 

вулкан 

Висота 

818 м. 

Належить 

Великобри- 

таніі. Тут 

відбував 

заслання 

Наполеон 

Бонапарт 
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4. Індоокеанська зона :  

вулканів, що свідчить про відносно недавню 

вулканічну діяльність. 

Багато островів розташованих навкруг 

Антарктиди також вулканічного походження. 

В Індійському океані 

також розвинені підводні 

хребти і глибокі розломи. 

Тут багато згаслих 

Сучасні діючі вулкани розташовані лише на 

Каморських островах 
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4. Індоокеанська зона :  

На о. Маврікій –вулкан  

Тру – о - Серф,  

вважається згаслим  

На о. Реюньйон  – 

діючий вулкан  

Пітон де ла 

Фурнез 

висотою 828 м 
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4. Індоокеанська зона :  

Південніше відомі 

вулкани на островах  

Кергелен і Крозе. 

На Мадагаскарі зустрічаються недавно 

згаслі вулкани.  

Вулкан 

Мадагаскар   
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5. Вулкани центральних частин континентів :  

Найбільш яскраво проявлений сучасний 

вулканізм в Африці. В районі, що прилягає 

до Гвінейської затоки стоїть крупний 

стратовулкан Камерун. Останнє 

виверження відбулося в 1959 р. 
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5. Вулкани центральних частин континентів :  

Хребет Вірунга – це 8 

вулканів. Шість з них 

вважаються згаслими. 

найбільш відомі 

– Ньямулагіра 

(1940-ві роки),  

Ньїрагонга 

останнє 

виверження у 

1977 р. 
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5. Вулкани центральних частин континентів :  

У східній Африці проходить система глибинних 

розломів, що простягається на 3,5 тис км, з 

якою пов’язана вулканічна діяльніссть 

Найбільш відомим з багаточисельних вулканів 

африки є: Кіліманджаро (5895 м. - найвища 

точка Африки) 
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5. Вулкани центральних частин континентів :  

Ол-Доиньйо-Ленгаї –вулкан, що 

виввергає унікальні продукти 

(фактично соду) :  
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5. Вулкани центральних частин континентів :  

 Вулкан Ерта-Алє 
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Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 

ТЕМА 1. Розповсюдженість та класифікація вулканічних 

вивержень: 

88 



 Найпростіша і найдавніша класифікація заснована на потенційній 

шкідливості для людей. 

За цим принципом вулкани поділяються на: активні, згаслі і 

сплячі.  

Активні вулкани це ті, які вивергаються в даний момент або можуть 

розпочати виверження в будь який момент, тобто імовірність його 

виверження в найближчий час є дуже високою.  

Визначення активного вулкану є розмитим. Спочатку вважалось, що 

активні вулкани це ті, що вивергалися в історичний час. Але що таке 

історичний час? 

 Тому домовились вважати активними ті вулкани, які 

вивергалися хоча б один раз за останні 10 тисяч років (внесені до 

каталогу активних Смітсонівським інститутом). 
89 



 Період спокою між періодами активності може суттєво 

відрізнятися.   Для Каримського (Камчатка) вулкану або 

вулкану Стромболі (Італія) це може бути 15 - 45 хвилин між 

виверженнями, тому їх не можна назвати сплячими.  Але є 

вулкани, для яких період спокою може складати тисячі і навіть 

сотні тисяч років (Йєлоустоун, США). 
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Крім активності існує три головні 

характеристики вулканічного 

виверження: 
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З історичних вивержень до І класу може бути віднесене лише виверження вулкану 

Тамбора у 1815 р. (Індонезія). До другого – виверження Косигуіна (Центральна Америка) 

у 1835, Тріщина Лакі (Ісландія) у 1783 р, Кракатау (о. Суматра,  Індонезія) у1883р, Катмаі  

(Аляска) у 1912р. Виверження ІІ класу у розрахунку на сторічча – поодинокі. 

Число вивержень ІІІ класу на сторічча – на 1,5-2 порядки вище. 
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Шкала має логарифмічний масштаб – 

від 0 до 8 і оцінює силу виверження 

за об’ємом пірокластичного 

матеріалу, що викинутий під час 

виверження, і висотою еруптивної 

колони.  
Індекс 0 надається невибуховим 

виверженням, при яких виділяється до 104 

м3 тефри (уламки вулканічних порід і часток 

вулканічного скла  без залежності від 

розмірів, що були підняті у повітря 

вулканічним вибухом або еруптивною 

колоною), а індекс 8 відповідає мега-

колосальному виверженню, при якому 

виділяється 1012 м3 тефри, а хмара 

піднімається на висоту 25 км. 
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Найбільші історичні виверження мали VEI = 7. Вивержень з 

VEI = 8 в історичний час (за 10 тис р.) не було зафіксовано, 

але в історії Землі вони, звичайно, були.  

Виверження Эйяфьятлайокудля (Ісландія)  2010 р. 

мало індекс VEI = 3.  

Таких вивержень за 10 тис. років зафіксовано (історичні 

записи -970 ,  вивчення шарів попелу - 490)   1440.  

VEI = 4 - приблизно 490,  VEI  = 5  - близько 100 

вивержень,  VEI 6 –  30. Вивержень з індексом 

експлозивності  7 виявлено 7. А вивержень з VEI 8 не 

зафіксовано. 

Эйяфьятлайокудль 

(Ісландія), 2012 р. 

З відомих вивержень найбільше (VEI = 8)  сталося близько 

72 тис р. тому на о-ві Суматра в Індонезії (Тоба). Об’єм 

пірокластики склав 2800 км 3 . Середня температура на Землі 

знизилась не менше як на 100 С. Доречі, об’єм всіх видобутих людством 

корисних копалин  за всю історію  оцінюється близько 1000 км 3 

Кальдера Тоба 

(Індонезія), висота 2157 м 
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Кальдера Тоба 

(Індонезія), висота 

2157 м 

хвилин. В перші години виверження висота попелово-газового стовпа , як 

вважається, досягала 80 км (8 000 000 т/с). Час випадіння попелу над Індійським 

океаном складав – від 10 до 14 днів, а площа  суцільного лавового поля  на 

Суматрі склала більше як  20 000 км2.  

Виверження продовжувалось  

близько 300 годин, з чого робиться 

висновок про надзвукові швидкості 

пірокластичного викиду, який досяг 

стратосфери менше, ніж за 5 
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Кальдера Тоба 

(Індонезія), висота 2157 м 
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 2 - 501 000 ± 5 000 років тому; 

кальдера Харанггаол (Haranggaol 

caldera); об’єм емісії - 58 км3; 

вулканічні відклади, що 

залишились, одержали назву MTT 

(анг. - Middle Toba Tuff).  

3 - 73500 ± 3500років тому; 

об’єм емісії - 2800 км3, Ігнімбрити, 

що залишились, названі  YTT (анг. 

- Young Toba Tuff). Після 

виверження сформовано 2 

масивних ріолітових купола: 

Парадапур и Улуан. 

Протягом останнього мільйона років 

Тоба  (номер 0601-09) вивергався 

тричі. Всі три виверження мали 

експлозивний характер: 

1 - 840 000 ± 30 000 років тому (кальдера Сибандунг або Порсі (анг. - 

Sibandung caldera,  Porsea caldera); об’єм емісії - 500 км3; вулканічні відклади, що 

залишились, одержали назву OTT (анг. - Oldest Toba Tuff). 

. 

. 
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При останньому (640 тис. 

р. назад) катастрофічному 

виверженні Йєлоустоуна 

(США, Айдахо) об”єм 

пірокластики склав 1000 

км3 , площа кальдери –  

3 760 км2 

 (VEI=8). 

Лонг-Веллі в штаті Каліфорнія (утворився 

приблизно 2,5-3,1 млн р тому). Кальдера 

гігантського вулкана займає 576 км2, 

стінки гирла височіють на 2 300 м над 

місцевістю. Останнє виверження – 

760000 р тому, об’єм пірокластики склав 

– 600 км3  (VEI=7)   

Лонг-Веллі 
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Виверження Пінатубо 

1991 р. - загинуло 1000 

осіб найсильніше у ХХ 

ст (VEI=6) .  

 Виверження 

Кракатау (Індонезія), 

1883 р. (VEI=6). 

Висота еруптивного 

стовпа 70 км ( - 

36 600 жертв).  

Вулкан Майон (Філіпіни), 

За 400 років 

вивергався 50 разів. 

Під час виверження 

1814 року (VEI=4) 

Майон зничтожив 

місто Сагзава, 

загинуло 1,2 тисяч 

людей 
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Сент-Хеленс, 1980;  

≤05 км3  тефри 

 

 

 

Кратер-Лейк: влк 

Мазама, 7600 р. тому; 

50 км3 тефри 

 

 

. 

. 

 

Площа вкрита попелом внаслідок 

наймасштабніших вивержень вулканів 
 

Лонг-Веллі, 750000 р. 

тому; 750 км3 тефри. 

 

 

Йєлоустоун. 640000 р. тому; 

1000 км3 тефри 
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2450 км3 
280 км3 

600 км3 

1000 км3 

150 км3 18 км3 12 км3 

 

 

 

 

 

10 км3 

ХХ ст. 

1, 2, 4 -  Йєлоустоун, виверження 2,1, 1,3 

та 640000 р тому, відповідно; 

3 – Лонг Веллі, 760000 р. тому;  

5 – Тамбора, 1815; 

 

 
 

  

 

. 

. 

 

 

. 

. 

6 – Кракатау, 1883; 

7 – Аляска, 1915; 

8 – Св.Єлени, 1980; 

9 – Пінатубо, 1991 

0,4 км3 

ДОІСТОРИЧНІ 
 ХІХ ст. 
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При змішаних ефузивно-експлозивних, екструзивно-

експлозивних тощо виверженнях важливою 

характеристикою є коефіцієнт експлозивності, що виражає 

у відсотках кількість пірокластичного матеріалу від 

загальної маси продуктів виверження. 

1.    Ефузивні – виверження зводяться до 

витоку лави; 

   2. Екструзивні – характеризуються 

видушуванням лавових куполів ; 

   3. Експлозивні – головну роль у 

виверженні відіграють вибухи. 

Океанічні 2-10%, континентальні – 40-60%, островодужні – 95-100%. 
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Головні типи вулканічних вивержень 

Ісландський 

Гавайський 

Вулканський 

Стросболіанський 

Пєлєйський 

Плініанський 

104 



Головні типи вулканічних вивержень 

Ісландський тип вивержень характеризується 

виливом рідкої базальтової лави з довгих параледьних 

тріщин. В результаті формуються лавові плато 

Тріщини 

Елдгья, 934 р. І 

Лакі (Ісландія), 

1783, 

18 км3 и14 км3 

лави (зліва) 

Плато 

Columbia River, 

14-16 млн. р. 

тому 170 тыс. 

км3 (зправа) 

Елдгья 

тріщини 

Лакі 

Елдгья лава 

Лакі 

лава 

Катла 

. 

Базальти 

Інтрузії 

Четвертинні 

вулкани 

Колумбійське плато 
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Головні типи вулканічних вивержень 

Ісландський тип вивержень характеризується 

виливом рідкої базальтової лави з довгих паралельних 

тріщин. В результаті формуються лавові плато 

Виверження 

Крафли 

(Ісландія), 

1975-1984 р.р. 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 
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Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Рихлий матеріал, що присутній у невеликій кількості, 

утворює шлакові конуси і нагромадження з бомбами 

і лапілі. Коефіцієнт експлозивності 10-15 %. Такий 

тип характерний для щитовидних вулканів. 

Гавайський тип характеризується великою 

кількістю рідкої лави, утворює обширні протяжні потоки 

з лавовими озерами в кальдерах обвалу. Виверження 

протікає спокійно, з невеликими фонтанами і рідкісними 

вибухами (практично відсутні). 

Тиск газів невеликий, 

температура лави до 

1200°. Виверження з 

лавових озер протяжні 

у часі з невеликими 

перервами.  
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Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Гавайський тип 
Лавопад під час виверження  Кілауеа, 

Гаваї 

108 



Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Cтромболіанський тип. Склад лави - 

базальти, але дещо більш прохолодні ніж базальти 

попередніх типів (біля 700°). Характеризується 

вибуховістю, оскільки тиск газів вищий порівняно з гавайським типом. 

Спостерігаються часті ритмічні вибухи, що викидають шлаки, бомби  і 

невелику кількість попелу на невелику висоту. Коефіцієнт експлозивності 

30—50.  
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Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Cтромболіанський тип.  
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Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Cтромболіанський тип.  
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Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Cтромболіанський тип.  

112 



Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Вулканіанський тип.  

Характерне для андезитових або більш кислих лав 

з температурою біля 900°. Лави досить в’язкі, що викликає 

сильні газові вибухи при виверженнях.  

Останнє виверження на 

Вулькано - 1888-1890 рр. 

Вибухи супроводжуються викидами попелу. Коефіцієнт експлозивності 60—80.  

Характерна періодичність вивержень (один раз на декілька десятків років). 

113 



Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Вулканіанський тип.  

Виливи лавових потоків від рухливих базальтових, що 

розповсюджуються на десятки км до андезито-дацитових 

в’язких і потужних коротких потоків.  

Виливи кислої лави супроводжуються викидами великої кількості уламкового 

матеріалу (до 10% - породи фундаменту). 
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Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Пелєйський тип.  

Є одним з крайніх різновидів вулканського. 

Температура лав нижча. Магма добре диференційована.  

Як правило відрізняється відсутністю потоків лави.  

Дуже в’язка і кисла лава утворює в кратері пробку.  

Характерні сильні вибухи, розжарені 

лавини і потоки, палючі хмари.  

Виверження завершують агломератові 

та грязеві потоки –результат 

розтоплення льодовиків і снігових 

покривів. Іноді відбувається підняття з 

гирла вулкану екструзивних обелісків. 

Коефіцієнт експлозивності 100.  

Вибух вулкана Святої Єлени (США) 
18 травня 1980 р. (VEI  = 5) 
загинуло 57 людей, зруйновано 
250 будівель і 47 мостів . Висота 
зменшилася з  2950 м до 2550 м. 

115 



Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Пелєйський тип.  

Пеплопад під час виверження вулкану Св. Єлени (Mount 

St.Helens) в травні 1980 р. 

Вибух вулкана Святої Єлени (США) 18 травня 1980 р. (VEI  = 5) 
Стовп попелу сягнув висоти 25 км  116 



Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Пелєйський тип.  
Ліси поблизу гори 

Св. Єлени після 

вибуху 

Автомобіль накритиый вулканічним 
попелом. 20 травня 1980р. 

Аеропорт Єфрат (Ephrata ) у 

Вашингтоні накритий хмарами 

вулканічного попелу  19 травня 1980р 117 



Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Пелєйський тип.  

Остання активність 

вулкана Святої 

Єлени 

зареєстрована в 

2008 р., але далі 

викидів попелу і 

пари діло не пішло. 

В одному з 

кратерів зростає 

новий 

вулканічний 

купол. За рік він 

зріс на 100 м. 118 



Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Плініанський тип.  

Так само як Пелєйський тип є різновидом вулканіанського. 

Катастрофічні вибухові виверження. Виникають після довгої 

перерви. В’язка магма формує еруптивну колону (попелово-

газовий вулканічний стовп) яка досягає стратосфери (>11 км 

висотою) Попіл залишається в стратосфері протягом 

декількох років і може впливати на клімат Землі в цілому. 
Вибух Пінатубо 1991р. 

(VEI=6)  

Висота еруптивної 

колони складала 

максимально 34 км. 

Попіл вкрив ділянку 

неба площею 125 000 

км². Вся  територія  

декілька годин 

перебувала в темряві 

(настала «ніч»). Попіл 

випадав у  В’єтнамі, 

Камбоджі і Малайзії. 
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Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Еруптивна колона з космосу  (Етна,  Італія)  

Плініанський тип.  

Редут (Аляска) виверження 1989 р. 

(VEI=4) 

Висота еруптивної колони 14000 м. 

Попіл вкрив близько 20000 км2. Висота 

вулкана - 3108 м. 
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Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Ультраплініанський тип.  

Катастрофічні експлозивні виверження при 

Яких викидається більше 100 км3 тефри і 

попелова колона перевищує висоту 25 км. 

Вулкан Санторин 
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Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Ультраплініанський тип.  

Вулкан Санторин (Греція). Шар 

попелу після виверження 1600 р. 

до н. е. складає більше 2 м.  
122 



Головні типи вулканічних вивержень 

липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Фреатичний (бандайсанський) тип 

  
Характерні потужні вибухи, що порушують значну частину 

вулкана. Вибухи пов’язують з проникнкнням в надра 

вулкана поверхневих вод.  

Вулкан Йоджима, Японія 

Лавини, що стікають по схилам не досягають температур палючих хмар. Рихлий 

матеріал складається з уламків вулкана і при направленому вибуху займає площу 

в декілька десятків км2 . При вибухах утворюються величезні бреші в схилах 

вулкану, великі кратери і експлозивні грабени 

Вулкан Йоджима, Японія 

Ла-гранд-

Суфрієр на 

острові 

Гвадалупа 
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липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

1. ЦЕНТРАЛЬНІ або ГИРЛОВІ 

  

2.  ЛІНІЙНІ або ТРІЩИННІ  

Форма і будова вулкану залежить від форми 

підвідного каналу (це може бути трубоподібне 

гирло або зяюча тріщина, довжиною у багато км), а 

також кількості вивержень, що відбулися з одного 

каналу або джерела. 

За цією ознакою вулкани поділяються на: 
,  

Крім того, в межах кожної з груп виділяють:  

 

 

а) МОНОГЕННІ вулкани – такі, що утворилися за рахунок єдиного , ніколи 

не повторюваного виверження;  

 

б) ПОЛІГЕННІ вулкани – утворилися в результаті нашарування одне на одне 

продуктів численних вивержень.  
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липень       1980 

1977 

1975 

вересень1984 

Виділяється дві основні форми вулканів центрального типу: 

 

 а) вулканічний конус з увігнутими схилами – класична 

форма андезитових стратовулканів, що утворилася в 

процесі перешарування в’язких лав та грубих 

пірокластичних відкладів; 

 

 б) вулканічний конус з пласко-опуклими схилами – 

класична форма щитовидних вулканів, що виникає при 

виливах потоків рухливих базальтових лав з тонким 

пірокластичним матеріалом. 

Вулкани центрального типу  
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липень       1980 

1977 

1975 

Моногенні центральні вулкани як самостійні побудови рідкісні. Частіше вони 

утворюються біля підніжжя великих лавових вулканів у вигляді дрібних 

паразитних вулканів і їх слід розглядати як елементи будови головного вулкану. 

Частіше вони складаються з одного, лавового потоку і маленького шлакового 

конусу.  

За положенням відносно гирла виділяють головний (центральний вулкан, що 

розташований над головним каналом – гирлом, яке безпосередньо пов’язане з 

магматичним осередком, і побічний вулкан (паразитичний, латеральний, боковий) що 

утворюється на схили головниго вулкана або біля його підніжжя. Іноді, при ексцентричних 

виверженнях, від головного гирла відгалужуються бокові канали. Це пов’язано з 

виникненням радіальних розломів на схилах головного конусу. 

Це полігенні (вивергаються багато разів) вулкани з постійним 

положенням головного гирла і багатократною зміною вивержень, 

що чергуються з більш або менш продовженими паузами. 
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липень       1980 

1977 

1975 

стратовулкани центрального типу  (тип а)  

Вулкан Мерапі (Центральна Ява, Індонезия) 

Висота 2914 м. Крупні виверження  -кожні 7 

років. В 1006 р. зничтожене  яванско-

індійське царство Матарам. Вулкан Корякский (Камчатка, РФ)  
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липень       1980 

1977 

1975 

купол, який складається з багаточисельних потоків базальтів. 

Рихлий матеріал майже відсутній. Схили мають невеликі 

кути відкосу внаслідок рухливості базальтових лав (поблизу 

основи 3—6°, біля вершини 7—8°).  

2. Гавайський –  мають гігантські розміри. Це найвидатніші вулканічні 

будови на Землі. Напр. Мауна-Лоа разом з підводною частиною має висоту 

10000 м і діаметр підніжжя близько 400 км. Усі щитовидні вулкани 

складаються майже виключно з базальтів і олівінових базальтів. 

1. Ісландський – у висоту рідко досягають 1000 м., а частіше менше 100 м. 

Діаметр – від 100 до 2000 м. Падіння схилів 4-60. На майже пласкому 

вершинному плато розташовується крутостінний колодязеподібний кратер, 

часто заповнений лавовим озером. (4*5,6 км).  
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1975 

Гекла —Висота  вулкану 1488 м. З 874р. 

вивергався біля 20 разів. Найбільш 

активний в Ісландії. У часи середньовічча 

його називали «Ворота до  пекла». 

Останнє виверження датоване лютим  

2000 р. 

Вулкан Мауна-Лоа (Гавайі, США) – 

вважається найбільшим за об”ємом 

вулканом Землі . Разом  із підводною 

частиною  80000 км3 
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1975 

вересень1984 

ЛАВОВІ ПЛАТО — це найкрупніші структури вулканічного 

походження, що досягають іноді сотень тісяч км2 (найбільше 

з відомих базальтовых плато  утворилося в палеогені і мало 

площу 1,8 млн км²). Вони утворюються при площинних 

(аеральних виверженнях тріщинного  або багатократерного 

типу). Центри виливів з незначними шлаковими викидами 

розташовуються рядами, що пов’язані зі структурою 

фундамента, пронизаного тріщинами. 

Лінійні вулкани здебільшого моногенної природи. Після 

виливу лави еруптивна тріщина закривається назавжди. 

Але пізніше біля неї може утворитися нова. 

Лінійні вулкани можуть утворювати лавові плато 
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Тріщинне виверження вулкана 

Плаский Толбачик (Камчатка), 

2012 р. 

Вулкан Тріщина Лакі (Ісландія) 
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липень       1980 

1977 

1975 
Гора Едзіза та 

лавове плато, що 

його оточує 

(супутниковий 

знімок) 

Маунт Эдзиза (Канада): 

 

Діаметр  

кальдери – 1600 м; 

Висота – 2793 м; 

Останнє виверження- 

950 р.; 

Вік – 1 млн 900 тис р. 

На початковому етапі – 

незначні потоки базльтових лав 

виливались з декількох тріщин. 

Далі потоки лав поєднались і 

утворили базальтовий щит. 

Виливи прохрдили в три фази 

поступово переміщуючись до 

конусу вулкану і закінчились 

вибуховим викидом ріолітових 

пемз з конусу. 
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Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 

ТЕМА 1. Розповсюдженість та класифікація вулканічних 

вивержень: 
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Місяць – єдиний 

супутник Землі, 

що обертається 

по орбіті, велика 

напіввісь якої 

дорівнює 

383 398 км. 

Період 

обертання 

дорівнює 27 діб 

7 год 43 хв. 

Завжди 

обернена до 

Землі однією 

стороною. 

Найбільш 

досліджена 

після Землі.  
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1975 

Щільність Місяця близька до 

щільності мантії Землі , тому у 

Місяця залізне ядро або відсутнє 

або має дуже незначні розміри.  

Потужність: 

Кори: 60–100 км.  

Верхньої мантії: 400 км.  

Середньої мантії: 600 км.  

Нижньої мантії: 400 км.  

Ядро: з глибини 1500 км. Воно 

майже не містить заліза, тому 

Місяць має дуже стабке магнітне 

поле (<0,0001 земного).  
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липень       1980 

1977 

1975 

Вулканічний купол Рюмкер (Rümker 

Hills) діаметрм 70 км івисотою 1,1 км) 

Compton 

Bekovsch 
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1977 

1975 

Antoniadi crater 

Вулкани Озера Смерті 
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1977 

1975 

Вулканічний кратер на Місяці.  

Японська місія. 

Місячний кратер Коперник. Кальдера обвалу. 

Вид з орбіти. Діаметр кратера 93 км, а глибина 

3,75 км, Фото з сайту: http://go60.ru 139 

http://go60.ru/wp-includes/Text/Diff/moon-ejecta


липень       1980 

1977 

1975 
Горний хребет Апенніни 

(Apennines)  

протяжністю 604 км.   

Лавові плато на Місяці. 

Виливи лави по 

тектонічним тріщинам 

http://www.way-s.ru/viewtopic.php?f=62&t=4071  http://www.realsky.ru/book/59-whatobserve/215-the-moon-

and-how-to-observe-it 
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1977 

1975 

http://www.realsky.ru/book/59-whatobserve/215-the-moon-and-how-to-observe-it 

 

Кратер Затока Веселки (Sinus Iridum) 

діаметром 260 км 
Тектонічний розлом Пряма стіна (Rupes 

Recta)  протяжністю 120 км 
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Зразки г.п., що 

доставлені з Місяця 

представлені: 

http://www.meteorites.ru/menu/moon/ 

Місячний грунт (авт. станція  

«Луна-16») 
http://epizodsspace.airbase.ru 

МАТЕРИКОВі ПОРОДИ – за мінеральним складом 

відносяться до порід анортозит-норит-троктоліт-

габрової серії.  

ІМПАКТИТИ -  брекчії, ударні розплави і грануліти. 

Вони є продуктами переробки  (дроблення, 

плавлення, перекристалізації) первинних вивержених  

порід в ході інтенсивного бомбардування Місяця 

метеоритами 

МОРСЬКІ ПОРОДИ- утворюють тонкі покриви у 

западинах Місячних морів і складають біля 1% 

місячної кори. Відносяться до групи  габбро-базальта.  
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1975 

Зразки г.п., що доставлені з 

Місяця, порівняно із земними  

збагачені Са Al і Ti (до 20% 

TiО2) та збіднені FeO. 

http://www.meteorites.ru/menu/moon/ 

Місячний грунт (авт. станція  

«Луна-16») 
http://epizodsspace.airbase.ru 

У Місячних породах різко переважає Eu2+ над Eu3+  

(Eu2+/(Eu2++Eu3+) = 0,7), що говорить про сильно 

відновні умови під час утворення Місяця. 

Характерними є низькі концентрації летких 

елементів та низька окисненість Fe 
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Абсолютний вік зразків Місячних порід коливається 

у межах  3-4.5 млрд р. Очевидно, що вулканізм на 

Місяці міліарди років тому був дуже інтенсивним. 

Неясною є верхня вікова границя місячного 

вулканізму, а також невідомою є сучасна вулканічна 

діяльність. 

Проти можливості сучасного вулканізму на Місяці 

свідчать: 1) древній вік відібраних у різних частинах 

Місяця г.п.; 2) деякі г/ф дані. (вимірювання 

електропровідності Місяця вказує на те, що до 

глибини 700-900 км температура не є достатньою 

для плавлення речовини. Сейсмометри зафіксували 

лунотрясіння до глибини біля 800 км. 

Уступ на поверхні Місяця, що утворений, скоріше за все 

в результаті тектонічних процесів в минулому. Висота  

уступу – декілька сотень метрів. Фото з сайту: http://oko-

planet.su 
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Зворотна 

сторона 

Місяця  

Автори: NASA, 

екіпаж 

Аполлон-13, 

7.07.95  

``Море Москви'' 

Але, за даними  японських дослідників (Харуяма та інші, 

Science, 2008), деякі ділянки Місяця (наприклад «Море 

Москви») є молодшими ніж переважна більшість території 

планети. Їх вік складає приблизно 2,5 млрд р. Вік 

вулканізму визначений методом підрахунку кратерів.  
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Меркурій – найменьша планета 

Сонячної системи.  

 

Відстань до Сонця – 0,387 а.о. 

(~ 75 млн км) 

 

Період обертання: 

навколо Сонця – 88 діб.  

навколо своєї вісі – 176 діб. 

 

Супутники відсутні. 

Детальні дослідження: 

 “Марінер-10” (1974 р.)  

“Месенджер” (2008, 2011 р.) 
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Політ „Марінера дав великий фотографічний матеріал, що 

дозволив скласти геологічну карту Меркурію 1:5000000. 

Поверхня Меркурію усіяна 

сіткою з кратерів різних 

розмірів (схожа на поверхню 

Місяця). Більша частина з них 

утворена в результаті падіння 

метеоритів 

Достатньо диференційована планета: 

середня щільність 5,45 г/см3, 

щільність базальтів поверхні ~ 3,1 

г/см3, а ядра - 10 г/см3  

Зареєстровано магнітне поле з 

напруженістю = 0,7 поля Землі 

Встановлена дуже розріджена 

атмосфера, що складається з 

інертних газів  – гелій, аргон, 

ксенон, неон. 
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1977 

1975 
1. Кора, товщиною - 100-200 км. 

2.  Мантія, товщиною - 600 км.  

3.  Ядро, радіус - 1800 км. 

 3/4 радіусу складає ,як вважається,  

залізне ядро 

В полярних областях Меркурію, за даними 

інтерпретації відбитої поляризації 

радіохвиль, високою є імовірність 

знаходження водяного льоду.  

 

Максимальна температура поверхні +410°С.  

Средняя температура нічної півкулі –162°С.  

Температура поверхні планети є достатньою, 

щоб розплавити  Pb або Sn.  
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     Головні елементи 

поверхні: 

 

1. Рівнини  

 

2. Ескарпи 

 

3. Кратери 

Вид поверхні Меркурию (6.10.2008, сайт 

Messenger.Jhuapl.Edu). 

Поверхня планети буває двох типів:  

рівнини і більш темні гірські райони 
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1975 

     Головні елементи 

поверхні: 

 

1. Рівнини  

 

2. Ескарпи 

 

3. Кратери 

Вид поверхні Меркурию 

(http://gray1957.livejournal.com/1992.html)  

 

На дні великого кратера видно 

високий уступ скоріше за все 

тектонічного походження (ескарп). 
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1975 

Ескарпи – виступи висотою 2-3 км, що 

розділяють два райони поверхні. 

На слайді – ескарп на поверхні Меркурию:  

зліва – знімок з Марінера  

в центрі – вид зблизька 

зправа – можливий механізм утворення 
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Фотометричні дослідження свідчать 

про те, що древні форми поверхні 

Меркурію вкриті більш молодим 

вулканічним матеріалом, а деякі 

крупні лінійні хребти Меркурію 

утворені завдяки накопиченню 

вулканічного матеріалу навколо гирл.  

Адамс і Маккорд на основі вивчення 

спектрів відображення поверхні 

Меркурію дійшли висновку, що більша 

частина планети вкрита матеріалом, 

подібним до місячного грунту, що 

містить 6% окису заліза. 

Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics 

Laboratory/Carnegie Institution of Washington 

http://bigpicture.ru/?p=234026  

Ландшафт в  басейні Калорис.  
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Поверхня Меркурію збіднена на 

алюминій, кальцій, титан і залізо, 

порівняно з материковими областями 

Місяця. Але порівняно збагачана 

магнієм, що характерно для нетипових 

базальтів і ультраосновних порід – 

гіпербазитів і коматіїтів. Спостерігається 

також підвищена кількість сірки, що 

вказує на відновні умови формування 

планети. 

Басейн Калорис (Caloris Basin) 

імпактного походження. Басейн є 

результатом витоку лав після зіткнення.  

 Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics 

Laboratory/Carnegie Institution of Washington  
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Детальні дослідження: 

Венера 7, 8, 9, 10,13, 14, 15, 16 (1970-1985) 

«Маринер-2», «Маринер-5» и «Маринер-10» 

“Маринер-10” (1974 р.)  

«Магеллан» (1989-1994) 

 Венера найближча до Землі планета . 

Обертання навколо вісі – 243,02 з. діб.  

Обертається в сторону протилежну своєму 

руху (на відміну від Землі і інших планет 

крім Урану).  

Доба  на Венері - 116,8 з. діб  = 0,5 

венеріанського року.  

Маса Венери складає 0,815M  маси Землі  

Супутників немає. 

Радіус Венери – 0,949 R  (6052 км)  

Середня щільність  Венери - 5,24 г/см3. 

Венера має практично сферичну форму  
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Средняя щільність Венери -- 

5,24 г/см3.  

Співвідношення кора/планета 

дорівнює 3,2/5,24  і наближене до 

земного (кора/Земля=2,8/5,5) 

У Венери рідке залізне  ядро, в якому не 

збуджується магнітне поле, імовірно за 

рахунок дуже повільного обертання.  

Отже планета добре диференційована. 

Мантія 

(сполуки 

кремнію) 

(залізо 

нікель) 
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Венеріанські хмари в 

ультрафіолетових промінях.  

Склад атмосфери 

Венери 

Атмосфера Венери 

на 96-97 % 

складається з СО2, 

біля 3-3,5 % - N, 0,5 

% складають СО, 

аргон, SO3, HF, HCl, 

пари  води і оксиген.  

Верхні шари 

атмосфери Венери 

майже повністю 

складаються 

гідрогеном (до 

висоти 5 500 км). 

 

Верхній шар хмар складається з аерозолів сірчаної 

кислоти (75-80%), середній і нижній шари – солі 

соляної і плавикової кислот (дані атмрсферного зонду 

"Venus Express« ESA, працює в атмосфері з 2006р.). 
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Розвинута палеоендогенна та 

сучасна вулканічна активність. 

З 1990 по 1994 р. на орбіті Венери 

працював американський зонд 

"Magellan". За даними "Магелана", 

проведене картування 98 % 

поверхні Венери шляхом 

радіолокації 

Виявлено: два континенти 

(Земля Іштар, яка за розмірами 

близька до Європи та  Земля 

Афродіти  - розміри Африки); 

рифтові долини (каньйони Девані 

і Афродіти), гори (близько 8 % 

території). 
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Область Бета (Beta Regio). Тут 

розташовані два величезні вулканічні 

масиви – гори Тейя (Theia Mons), і Рея 

(Rhea Mons). АМС «Магеллан», 1990 – 

1992 гг. NASA – JPL. 

Theia Mons 

Rhea Mons 

Це величезний щитовий вулкан , 

висота якого досягає  4 – 5 км. В 

межах областей Бета і Феби 

виділяеться каньйон Девані 

(Devana Chasma) протяжністю 

4.6 тис. км. 
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Область Эйстла (Eistla Regio; 22° 

с.ш. и 359° в.д.): а) потоки лави 

розлились на сотні км вниз по 

схилах вулканів, на горизонті видно 

гори Сив (высота 2 км) і Гула (3 км);  

б) гора Гула (Gula Mons) зі згладженою 

вершиною і виступами лавових утворень.  

За даними АМС «Магеллан», 1990 – 

1992 гг. NASA – JPL. 
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За  топографією і морфологією вони схожі на рифтові зони Землі. Очевидно 

мають ту ж природу і структуру. 

каньйон Артеміди (Artemis Chasma) протяжністю більше 

як 3 тис. км. 
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Лавові виливи 

формують витягнуті на 

сотні км потоки, що іноді 

прорізають хребти і 

підняття. Мають ознаки 

річкових долин: 

меандри, розходження і 

сходження окремих 

потоків, а іноді дещо 

схоже на дельту 

протяжністю до тисяч 

км. Довжина одного 

лавового потоку в 

долині Балтіс досягає 

6800 км 

Фрагмент області 

Альфа (Alpha Regio; 30° 

ю.ш. и 11.8° в.д.).  
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1975 Блиноподібні вулкани (трактуються як екструзивні куполи імовірно кислої 

лави???) 
 

Загалом зареєстровано близько 150 активних вулканів; загальна кількість 

оцінюється 1600.   162 
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В області Бета характерними є 

позитивні гравітаційні аномалії, 

подібно до активних вулканічних 

зон Землі. Крім того зареєстровано 

багато низькочастотних 

електромагнітних імпульсів, схожих 

на земні блискавки. Є залежність 

між найбільшим числом імпульсів і 

місцями розташування 

гравітаційних аномалій. Є вказівки 

на можливу сейсмічну активність 

планети – станцією „Венера-14” 

протягом 1 години зареєстровано 2 

мікросейсми. 

Атмосферний зонд «Venus 

Express» одержав докази 

наявності електричних розрядів 

в атмосфері. Блискавки 

зафіксовані на висоті 56 км. 
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Детальні дослідження: 

“Марс”, “Вікінг”, “Вояджер”, марсоходи 

(Спіріт, Опортьюніті) и др. З 6 серпня 2012 р. 

на марсі працює марсохід Curiosity 

Орбіта Марсу еліптична 

Повний оберт за 687 з. діб.  

Ср. швидкість руху  -  

24,1 км/с.  

Період обертання навкруг вісі 

–  24,62 год. 

Рік Марсу вдвічі довший за 

земний.  

Маса планети - 0,107M  Землі. 

Радіус = 0,5 земного 

(3 397 км). 
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Середня щільність - 3,94 г/см3.  

Співвідношення щільностей 

кора/планета багато нижча 

Земної. (кора/Земля=2,8/5,5) 

 

Ядро Марсу - до 9 % маси 

планети – «залазне». Рідке.  

Магнітне поле слабке – мала 

маса ядра. 

 

Кора - 100 км.  

 

Силікатна мантія збагачена 

залізом. 
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Найважливіші 

елементи 

рель»єфа: 

1. Древні 

високогірья 

(Південна півкуля) і 

більш молоді 

рівнини (Північна 

півкуля).  

2. Високі вулкани.  

 3. Гігантські 

каньйони і 

розломи.  

 4. Метеоритні 

кратери.  
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У Північній півкулі 

розташована грандіозна 

вулканічна область 

Тарсис. Саме тут – три 

щитових вулкани, висота 

яких досягає 19 км, а 

розміри основ – 400 км. 

Долина, що їх оточує  як 

би перекриває краї їх 

щитів, тому можна 

вважати, що відклади 

долин утворились пізніше 

цих вулканів. 

Вулкани області Тарсис: Арсія, 

Павоніс і Аскраеус. Зліва патери 

Бібліди (Biblis Patera) і Улісса 

(Ulysses Patera). (Image Credit: 

Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos) 
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В області Тарсис 

розташовано також декілька 

купольних структур, що 

досягають 150 км в діаметрі і 

увінчаних центральними 

кальдерами.  

Окремо, приблизно у 1000 км 

від них розташований 

найбільший щитовидний 

вулкан Олімпус-Монс.  

Вулкани області Тарсис: Олимпус-

монс (Olympus Mons), Арсія, 

Павоніс і Аскраеус. Зліва патери 

Бібліди (Biblis Patera) і Улісса 

(Ulysses Patera). (Image Credit: 

Data: NASA/ Art: Kees Veenenbos) 
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 Олимпус-

монс 

(Olympus 

Mons),  

Найвища гора в сонячній системі (висота  

– 27 400 м, діаметр 600 км). Вулкан різко 

відділений від оточуючої рівнини 

скелястим обривом – до 4 км. 
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Вулкан Арсія. Діаметр 

вулкана Арсія, що 

піднімається над 

оточуючими 

рівнинами на  20 км, 

дорівнює  450 км, а 

діаметр  кальдери 

перевищує120 км.  

(Image Credit: Data: 

NASA/ Art: Kees 

Veenenbos) 
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Інша облась інтенсивних 

вулканічних процесів на 

Марсі – Елізіум. Вулкани 

тут схожі на вулкани 

області Тарсис, але 

менші за розмірами, і , за 

припущенням , древніші.  

Найбільший з них 

Елізіум-Монс (15 км, 

діаметр – 200-300 км.  

Вулкани рівнині Элізіум. зліва 

вулкан Купол Гекати, справа - 

вулкан Купол Альбор. (Image 

Credit: Data: NASA/ Art: Kees 

Veenenbos) 
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У північній півкулі Марсу 

знаходиться вулкан 

Альба-Патера, можливо 

найкрупніший на Марсі. 

Діаметр його основи – 

1600 км. Схили вулкану 

дуже пологі (менше 

чверті градуса). На його 

схилах помітна велика 

кількість лавових 

потоків. Кальдера має 

розміри – 100 км 

Зображення Патери Альба 172 
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Південна півкуля вкрита 

вулканічними кратерами, але їх 

розміри менші, ніж у північній. Тут 

виділено декілька гігантських 

вулканічних структур. – Теренум-

Патера, Амфітрітас _Патера 

(діаметр перевищує Одімпус-монс, 

але висота – менше 2 км). Лави 

усіх вулканів великої протяжності, 

що свідчить про їх невелику 

в‘язкість. 

Зображення Теренум-Патера 
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Крім того зафіксовано велику кількість 

споруд від 1 до 10 км у перетині, що 

включають конуси, лавові щити, що іноді 

асоціюють з дайками. Таким чином, 

вулканічні процеси на Марсі відігравали 

дуже важливу роль. 

Щитовидний вулкан Темпе (Tempe Volcano) Нильська Патера.  Конус 5 км в діаметрі у основи. 
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Згідно М.Г. Карру, вік вулканів Марсу: 

Олімпус-Монс – 200 млн. р; влк 

області Тарсис – 44 млн р.; південь 

влк області Тарсис – 800 млн р., 

вулкани області Елізіум -1-2 млрд р., 

Теренум-Патера, Амфітрітас _Патера 

- 3,5-4 млрд р. Визначення віку 

залежить від моделі історії 

вулканізму Марсу, що прийнята. 

Наведені оцінки відповідають моделі 

Содерблома, згідно якої влк 

активність на Марсі мала місце 

протягом усієї історії. 

За даними „Марінера” , на Марсі 

лави представлені базальтами, але 

можливо є і інші різновиди 

вулканічних порід. 

Північний полюс Марса (Зліва) і кратери Великої Північної 

рівнини (Vastitas Borealis). Великий кратер зверху –  кратер 

Королева, діаметр якого досягає 85 км. (Image Credit: Data: 

NASA/ Art: Kees Veenenbos). 

Сучасної вулканічної 

активності на Марсі поки 

не виявлено  

Останні дослідження знімків з Mars 

Global Surveyor (Уильям Хартман, 

Інститут Планетарної Науки, Альфред 

МакІвен, Аризона, США) дозволили 

припустити, що  лава вивергалась 

південніше Элізиума всього 20, а деякі 

потоки навіть 10 млн р. тому.   175 
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Долина Марінера – структура планетарного масштабу. 

ЇЇ протяжність – 4,5 тис. км, ширина 200 км, перепади висот – до 11 км. 

Карта висот долини Марінер. 

Побудована за альтиметричними 

даними, оержаними лазерним 

висотовимірювачем  MOLA , що 

встановлений на супуинику Марса 

«Mars Global Surveyor»  

Гіпотези утворення:  

1. Рифтова долина; 

2. Провалля внаслідок витоку 

приповерхневої магми; 

3. Водна ерозія. 176 
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1. Класифікація вулканічних  вивержень за масштабами. Індекс 
експлозивності. 

2. Щитовидні вулкани (форма, склад продуктів, характер вивержень, 
різновиди). Для яких типів вулканічних вивержень вони характерні. 

3. Вулканізм Марсу 
4. Географічна розповсюдженість вулканів на Землі (вулканічні зони) 
5. Вулканізм Венери. 
6. Класифікація вулканів за формою.  
7. Вулканізм Місяця. 
8. Термінальні і латеральні ефузії. 
9. Щитовидні вулкани (форма, склад продуктів, характер вивержень, 

різновиди). 
10. Класифікація вулканічних  вивержень за динамікою. Коефіцієнт 

експлозивності. Індекс експлозивності (VEI) 

177 



11. Стратовулкани (форма, склад продуктів, характер вивержень). 
12. Вулканізм Меркурію. 
13. Моногенні та полігенні вулкани. 
14. Класифікація вулканів за активністю. 
15. Класифікація вулканів за будовою. 
16. Характеристика щитовидних вулканів ісландського та гавайського 

типів. 
17. Характеристика вулканічних вивержень стромболіанського типу 

(склад продуктв, характер виверження) 
18. Характеристика вулканічних вивержень пєлєйського і плініанського 

типів (склад продуктв, характер виверження) 
19. Характеристика вулканічних вивержень вулканського типу (склад 

продуктв, характер виверження) 
20 Характеристика вулканічних вивержень фреатичного типу (склад 

продуктів, характер виверження). 
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Вулканологія 

Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 
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липень       1980 

1977 

1975 

Вертикальні та круто нахилені вибухи 

Сюди віднесені експлозії, при яких 

кут головного струменя вибухового 

стовпа з горизонтом дорівнює 90о-

60о.  

Дія вибухової хвилі  у більшості 

тиких вибухів за межами підніжжя 

вулкану не виявляється. 

Виверження вулкана 

Ключевська сопка (Камчатка, 

висота 4750 м) влітку 2007 р. 

 

Весь крупно 

уламковий 

матеріал випадає 

на схилах 

вулканічного 

конусу. 

Розташування вулканів  

Ключевської групи 
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липень       1980 

1977 

1975 

Останнє виверження – 

1996 – 2002 рр. 

Попеловий стовп – 

500-1200 м. Кількість 

вибухів на добу 

змінювалась протягом 

виверження від 2 до 

800. Вулканічні бомби 

досягали розмірів 2-10  

м. З XVIII ст. 

спостерігалось біля 

200 вивержень з 

десятирічними 

проміжками. (андезити, 

дацити.   

Вертикальні та круто нахилені вибухи 

Нічне виверження вулкана Каримський - одного з 

найактивніших вулканів Камчатки. 

Фото О. Федористова. http://plate-

tectonic.narod.ru/kam4atka9bphotoalbum.html 182 



липень       1980 

1977 

1975 

Вертикальні та круто нахилені вибухи.  

Зліва: Вибух вулкана Суфрієр на острові 

Монтсеррат (мала Антильська дуга). 

Висота стовпа -  40 км (2010 р.) . 

Вулкан Маунт 

Мерапі 

(Індонезія) 

Висота стовпа 

10 км (2006 р.). 

В 1006 р. При 

виверженні 

Мерапі загинула 

індийско-

яваньска 

держава 

Матарам, що 

досягла високого 

розквіту.  
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липень       1980 

1977 

1975 

Вертикальні та круто нахилені вибухи.  

Відомі дуже сильні вулканічні вибухи, що зривають повністю 

або частково верхівку вулкану. При таких вибухах різко зростає 

кількість уламкового матеріалу і радіус в зоні розбросу. 

Новий кратер вулкана Сент-Хеленс, утворений 

сильним  виверженням. Фото: із вертолетів 23 

травня 1980 р. 

Гора Сент-Хеленс за день до виверження, 17 

травня 1980 р. (Фото: AP Photo/USGS, Harry 

Glicken)  

http://prikol.bigmir.net/view/160419/ 184 



липень       1980 

1977 

1975 

Вісева частина вибухового струменя при таких 

експлозіях складає з горизонтом кут менше 600.  

Навскісні вибухи (направленої дії).  

Виверження вулкана Шивелуч 19 

травня 2004 р. Фото зроблене з 

селища Ключі – 43 км від вулкана. 

Вибух вулкана Маунт Мерапі (2010р.) 

 В XIV ст. був засипаний попелом знаменитий храм 

Борободур, висотою 25 м. Храм збудований у IV ст. і 

вважався восьмим дивом світу.   
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Влк. Безіменний 

до виверж 1955-1956 р.р. 

©Фото Б.И. Пийпа        1980 

1977 

1975 

При дуже сильних і катастрофічних вибухах ударна і термічна 

дія газового струменя може досягати 30 км (Безіменний , 1956). 

Навскісні вибухи (направленої дії).  

Влк. Безіменний 

після виверж 1955-1956 р.р.  

©Фото Г.Е. Богоявленской 

Виверження вулкана Безіменний в 

жовтні 1984 р. 

Фото В.Н. Двигало 

Виверження 

вулкана 

Безіменний в 

березні 1990 р. 

Фото В.Н. 

Двигало 

Виверження Безіменного  

30 березня 1956 р.. 

©Фото В.А. Шамшина 
http://geo.web.ru/Mirrors/ivs/volcanoes/bezym.html 186 
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1975 

Часто вони 

виникають при 

зростанні 

екструзивних 

куполів. Такі лавини 

далеко від підніжжя 

не 

розповсюджуються і 

тому, найчастіше 

великої небезпеки 

не являють. 

Кам’яні лавини.  

Утворюються, як правило, при вертикальних вибухах. 

Складаються з розжарених уламків  свіжовилитої лави і 

холодних уламків, що утворилися при руйнуванні вибухом 

старих лав. 
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1977 

1975 

Вулкан Безіменний. Відклади попелово-

агломератових потоків, виверження  1956 р. 

©Фото В.Е. Гиппенрейтера 

Розжарені потоки рихлого 

матеріалу. Виникають внаслідок сили 

тяжіння на рухливу, розжарену, але 

значною мірою затверділу лавову масу. 

Коли в’язка, застигла з поверхні лава 

піднімається підступаючою знизу 

магмою і виштовхується на зовнішній 

схил кратеру, легко утворюються обвали 

великих глиб лави. При раптовому 

падінні в місті розриву гарячі гази 

звільняються і, захоплюючи уламки лави 

різних розмірів, перетворюються у 

завись, подібну до палючих хмар, що 

скочується по долині як дуже рухлива, 

але замкнена у певному об’ємі маса.  

Агломератові потоки 
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1975 

Невеликі потоки (Авача) можуть 

підкорюватись формам рель’єфу. Крупні 

потоки – засипають форми рель’єфу, 

змінюючи його вигляд. При виході 

агломератового потоку за межі берегової 

лінії – остання може бути суттєво змінена. 

Агломератові потоки 

Такі потоки можуть розповсюджуватись далеко за межі 

вулканічного конусу, особливо якщо вони супроводжуються 

палючими хмарами. При виверженні Безіменного у 1956 р. 

агломератовий потік досяг відстані 18 км, потік Шевелуча –  15 км. 

Зповзання екструзивного купола в агломератовому 

потоці вулкана Шивелуч (виверження 1964 р.) 
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1975 

Агломератові потоки 

Агломаратовий потік 

вулкана Шивелуч 

(виверження 1964 р.) 

Справа - мікро-  і 

мезорельєф фрагмента 

обвальноі уламкової 

лавини (ОБЛ) . 

Зліва - порції 

пірокластичного потоку 

(ПП) 1964 г. (лівобережжя 

р.Байдарна, Камчатка).  
190 



1977 

1975 

Внаслідок швидкого 

падіння тиску утворюється 

дуже рухлива суміш з газів, 

і уламків різних розмірів 

розжареного матеріалу. Ця 

суміш настільки важка, що 

не може піднятися високо і 

скочується вниз по схилах 

вулкану, зничтожуючи все 

на своєму шляху. 

Пірокластичні потоки (палючі хмари).  

Пірокластичний потік вулкана 

Суфрієр Хіллс на о. Монтсеррат 

(Антильські о-ви) 

Можуть бути викликані вибухами направленої дії. Температура може 

сягати 9000 (Шивелуч,1947), швидкість 90 км/г. Можуть проходити 30-

40 км. Гази прориваються з великою силою і тягнуть за собою 

розжарені камені і уламки. 

191 



1977 

1975 

Пірокластичні потоки (палючі хмари).  

Вулкан Мерапі вивергає  пірокластичний 

потік, о. Ява, Індонезія, 29 жовтня 2010 р. (AP 

Photo): http://loveopium.ru/foto-nedeli/mir-v-foto-

31-okt-2010.html 

Жертвою (за описом А. Лакруа) 

такої палючої хмари , що було викинуто 

з вулкану Мон-Пелє 8 травня 1902 року 

стало місто Сен-Пьєр на Мартініці з його 

26000 жителів. Всього загинуло 29000  

людей. Направлений вибух зірвав 

частину видавленого куполу в кратері, 

хмара, яку пронизували блискавки 

скотилась по схилу зі швидкістю 150 км/г 

і змела, як ураган, віддалене  на 9 км 

місто.  
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1975 

Пірокластичні потоки (палючі хмари).  

Вулкан Шивелуч, 

Камчатка, 2005 р. 

Відклади 

пірокластичного 

потоку. Ліси 

спалено. 
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1975 

Температура хмари, судячи з її дії повинна була сягати 

8000С. Найтовстіші дерева було вивернуто з коренем, 

Будинки знесені до фундаменту. 

Пірокластичні потоки (палючі хмари).  

Відклади  пірокластичного потоку 29 

березня 2007 р. (вулкан Шивелуч, 

Камчатка). 

Блоки пластичноі лави з поверхнею «хлібної 

кірки» (сітка відкритих тріщин на поверхні, 

в’язкі кислі лави) у відкладах пірокластичного 

потоку 29 березня 2007 р. (вулкан Шивелуч, 

Камчатка). 

 

http://www.kscnet.ru/ivs/volcanoes/inform_messages/2007/Sheveluch

_072007/Sheveluch_072007.html 194 
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Лахари 

Грязеві і водні потоки 

супроводжують 

виверження з викидом 

великої кількості 

розжарених уламків, 

лавин, палючих хмар. 

Рухаються грязеві 

потоки із швидкістю 60 

км/г і підкорюються 

формам рель’єфу, 

можуть долати значні 

відстані. 

Лахар, вулкан Тангіваї, 

Нова Зеландія,2007 р 

При виверженні 

вулкану Безіменний 1956 

р. – 80 км, Ключевського -

35 км, Авачинського 1938 

р.  – 18 км. 195 
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1975 

Конуси виносу двох гілок лахара, що 

зійшов по долині р.Суха  при виверженні 

вулкана Авача в 1938 р. Фото 

А.Сокоренка, 1991 р.  

Сліди прохождення лахара. Вулкан  

 

Шивелуч, 2005 р.  

(фото С.С. Черноморця, 23.06.2008 р.);  

Лахар виникає при 

змішуванні холодного і 

розпеченого 

вулканічного 

матеріалу 

з водами кратерних озер, річок, 

льодовиків або дощовою водою 

Лахари 

196 



1977 

1975 

Більше як 38 млн м3 води, 

змішаної з вулканічним 

попелом лишило життя 5500 

жителів.  

Іноді лавові потоки 

підпружують річки, що, так 

само, може після прориву 

підпруди, вилитися у грязевий 

потік або спричинити повінь. 

Лахари 

Викиди кратерних озер також можуть спричинити грязеві 

потоки. При виверженні вулкану Келуд на о. Ява у 1919 році 

після 18 – річної перерви раптові вибухи викинули воду з 

кратерного озера.  

Вулкан Келуд (Келут), - один з  

найактивніших на планеті. При 

виверженні 1586 р. загинуло 10 

тисяч людей, 1919 р. - 5500. 

Останнє виверження -  листопад 

2007-го р. 
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Лахари 

Вулкан Вьєдма (Volcán Viedma, Висота 

1500 м. ) —  розташований в провінції 

Санта-Крус, (Чілі), біля кордону з 

Аргентиною. Активний під льодовиковою  

шапкою і виверження характеризуються 

як підльодні.  

Останнє виверження  1988 р. 

Складалося виключно з 

потоків глетчерів, лахарів і 

потоків пемз  

Такі ж явища характерні 

при підльодних 

виверженнях (потоки 

глетчерів). 

Вьєдма 

Вулкан Редаут (Аляска), 

 2009 р. Поток  глетчерів на схилі. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D0%B4%

D0%BC%D0%B0_%28%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0

%B0%D0%BD%29 

Потік глетчерів , 

 вулкан Вьєдма, виверження 1988 р.  

http://fishki.net/52631-izverzhenie-vulkana-na-aljaske-28-foto.html 198 



1977 

1975 Лахар, що утворився на вулкані 

Святої Єлени (США) при 

виверженні 1982 р. 

Виверження Галунггунга (о. Ява), 1982 р. 

Будинки повністю залиті лахаром 

(загинуло 24 людини. В 1822 р. Лахар 

забрав життя 2000 людей. 

Лахари 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B0

%D1%80 199 
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1975 
Невадо-дель-Руїс 

(Колумбія) – найвищий 

діючий вулкан Андського 

вулканічного поясу. 

Висота -5321м. Останнє 

виверження -1991 р. 

Виверження Невадо-дель-Руїс (Колумбія) у 1985 р. за 

кількістю жертв займає 4-те місце серед відомих 

вулканічних вивержень. Хоч саме виверження було 

відносно невеликим (VEI-3), пірокластичні потоки  

Лахари 

призвели до розтоплення льодовика і утворенню лахарів. Лахар повністю 

зничтожив місто Армеро (46 км від вершини вулкана. З 29000 жителів міста 

загинуло 20000 людей. В1937 р.  лахар знищив місто Чинчина. ЗАГАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ ЖЕРТВ СКЛАЛА БІЛЬШЕ 25000 ЛЮДЕЙ . 

Зліва – 

лахар 

затоплює 

місто 

Армеро 

Невадо-дель-Руїс 

http://newecolife.com.ua/disasters/162-viverzhennya-

kolumbyskogo-vulkana-nevado-del-ruyis.html 200 
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Головною відмінністю ефузивних вивержень є 

висока температура, висока рухливість дуже рідкої 

лави і вражаюча збідненість її газом, що накладає 

свій відбиток на характер виверження і форми 

затвердіння.  

Вулкан "Ключевська сопка“, 

термінальні ефузії 

http://www.rzeszow4u.pl/polska/erupcja-wulkanu-merapi.html http://referat.ru/referats/view/22372 

Лавові потоки  

За місцем виверження розрізняють вершинні виверження 

(термінальні ефузії) та виверження на схилах (латеральні 

ефузії).  
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Латеральна ефузія при виверженні 

Плаского Толбачика 1975 р. 
Латеральна ефузія при виверженні  

Кракатау 
http://geo.web.ru/Mirrors/ivs/publication/fedk40let/fst5.htm http://www.interesmir.ru/supervulkanyi-chast-2/ 

Лавові потоки  

Лавові потоки рідко сягають більше 10 км, але бувають 

виключення (Толбачик – 40 км, Ключевський – 16 км. 

Температура досягає 11000-12000С. 
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Лавовий потік, 

що вільно рухається 

дуже швидко знижує 

швидкість з 

віддаленням від 

джерела і 

вкривається плівкою, 

що зминається 

лавою, що тече під 

нею. Твердіе, 

утворюючи тунель, 

яким розплав тече 

далі. Через годину 

затвердіння корка 

вже настільки 

тверда, що може 

витримати людину. 

Лавові потоки  
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Лавові потоки  

Для вулканів з в’язкими 

лавами явища, що 

відповідають термінальним 

ефузіям приймають 

характер екструзій. 

В’язкість лави утруднює 

швидке виділення газів і 

розтікання лави. Лава 

нагромаджується над 

гирлом у вигляді куполів, з 

яких час від часу при 

сильних вибухах 

виділяються гази, які 

можуть дати початок  

палючим хмарам.  

Екструзивний купол вулкана Шивелуч 

(Камчатка)  станом на 2006 р. 

2 екструзивні 

куполи посеред 

кальдери (Бухта 

Кратерна, о. 

Ушишир, 

Центральні 

Курили). 
http://sakhtravels.narod

.ru/Klitin/kuril2007-

2.htm 
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Екструзивні куполи  

Экструзія Верблюд у підніжжя вулканів 

Авачинського та Корякського (Камчатка). 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%8

2%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B3%

D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

%29 

Екструзивний обеліск (купол) в 

кратері вулкану Саричева Камчатка). 

Висота 40 м. 
http://sakhtravels.narod.ru/Klitin/kuril2007-1.htm 

Ростуть  від середини назовні. Поверхня розривається частково 

внаслідок скорочення при охолодженні, частково внаслідок вибухової дії 

магми. Іноді спостерігається виділення газів . При не дуже високій 

в’язкості з тріщин можуть витікати короткі потоки лави. Утворення 

куполу може тривати декілька місяців і навіть років. 
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Екструзивний купол «Новий» (вулкан 

Безіменний, висота 2882 м), що виріс 

після виверження 1955 р. 

роговообманкові андезити) 
http://www.zapoved.net/index.php/News/Регионы/Дал

ьневосточный-округ/Камчатский_край/Усть-

Камчатский_район/Каменные_поленницы 

Новий лавовий купол, що зростає в кратері 

вулкана Келуд, після виверження 2007 р. (фото 

2010 р.) 
http://www.volcanodiscovery.com/kelud/1107/lava_dome/image2.html 

Екструзивні куполи  
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Фумароли і сольфатари. 

Гарячі джерела розповсюджені в усіх вулканічних областях. 

Вони являють собою останню стадію тепловіддачі 

застиглого на глибині розплаву, який охолоджуючись 

виділяє гарячі гази і пар. 

Сольфатари острова Вулька́но Камчатка, долина гейзерів 
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Фумароли і сольфатари. 

Сольфатарами називають джерела пари, що має у своєму складі 

сірководень з температурами від 900 до 3000С. Вони широко 

розповсюджені в усіх вулканічних областях.  

Сольфатари 
вулкана 
Кудрявий 
(Камчатка) 

Сольфатари  проникають у бокові породи і розкладають їх, іноді повністю вилуговуючи 

основи і перетворюючи їх у сульфати, тоді як кремнекислота силікатів залишається у 

вигляді дуже пористого опалу. Сульфати ж (алуніт, квасці тощо  набирають іноді 

промислового значення. 

Вулкан Іджен (о. Ява, 

Індонезія). Останнє 

експлозивне виверження 

відбулося 2590 ± 60 р. 

тому. Зараз кожні 2-20 р. 

відбувається фреатичне 

або фреамагматичне 

виверження з VEI 1-2 

Рідина в озері  (2386 м над рівнем моря, глибина 212 м)– розчин сірчаної і 

соляної кислот (рН<3), рівень мінералізації оцінюється 100 г/кг (запаси Al у 

воді оцінюються в 40 млн т). То біля поверхні – 45-60 оС. 

http://tertiumdatur.blo

gspot.com/2010/08/blo

g-post_21.html 
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Фумароли і сольфатари. 

http://silvar.livejournal.com/178936.html 

відкладають сірку в таких кількостях, що 

можливою стає їх промислова добича. 

Деякі з сольфатарних полів  

Видобуток сірки в кратері вулкана  

ІДЖЕН (о. Ява, Індонезія). Середній вік 

життя працівників = 30 р. 
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Місце                  висота над рівн моря (м)          атм тиск         T            T кипіння води 

Іскья                                          0                              760            101                   100 

 

Вулькано                                 280                           736              99,5                   99 

 

Іскалько                                 1100                           665              97                      96 

 

Ла-Сульфієр                          1470                           638              96                     95 

 

Етна                                       3000                           528              91                     89,8 

Фумароли і сольфатари. 

„Холодні” фумароли розповсюджені значно ширше, ніж 

сольфатари. Вони виділяють лише водяну пару і, в більшості 

випадків, також вуглекислоту. Температура їх не перевищує 

1010С. Найвища температура залежить від висоти над рівнем 

моря (атмосферного тиску). 

Таким чином  температура “холодних” фумарол у середньому на 1 0 С вища, 

ніж температура чистої води при відповідному атмосферному тиску. 
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Фумароли і сольфатари. 

Дуже гарячі фумароли зустрічаються в кратерах або 

тріщинах діючих вулканів, де їх температури можуть досягати 

9000С. Більш холодні безкореневі фумароли утворюються на 

застигаючих вилившихся лавах. 

На відміну від холодних 

фумарол, гарячі містять 

завжди соляну кислоту, пари 

хлоридів (NaCl, FeCl тощо). 

В невеликих кількостях HF, 

фторид кремнію SiF4,  окис 

вуглецю CO, завжди 

присутній H. Але головною 

складовою завжди є водяна 

пара.  

Фумароли вулкана 

Мутновський (Камчатка). 

Фото 2009 р. 

http://www.vokrugsveta.ru/photo/image/18826/ 211 
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Після падіння температури гарячих фумарол до 6500С 

починають переважати сульфати, хлорид алюмінію (AlCl3) і 

хлорид заліза (FeCl3).  

Фумароли і сольфатари. 

Серед фумарольних продуктів зустрічається також нашатир (NH4Cl), який при 

цьому може мати навіть промислове значення. В більшості випадків це 

відбувається на лавових потоках (безкореневі фумароли), що затопили ліси або 

пахотні землі. Аміак утворюється при розкладанні органічних продуктів. 

http://prokhozhy

j.livejournal.com

/692700.html 

Безкореневі фумароли на лавових потоках вулкана Бренністейнсалда, Ісландія 212 
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Викиди попелу. 

Еруптивні дощі. При попелових 

виверженнях. 

Цунамі. Супроводжують підводні виверження на мілині. 

Явище світлових дуг – веселки. Мова іде про звукові хвилі стиснення і 

розширення, які у різній степені заломлюють світло і тому стають видимими. Від 

кратеру такі райдуги розходяться по всіх напрямках зі швидкістю звуку. Таке 

явище спостерігалося і було сфотографовано при сильних вибухах Везувію. 
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Приналежність силікатних вулканічних продуктів до 

певних генетичних типів (фаціальних різновидів) 

залежить від механізму виверження.  

Механізм вулканічних вивержень залежить безпосередньо від двох головних 

факторів :  

1. В’язкості лави.  

2. Вмісту в ній газів. 

В’язкість зменшується з: підвищенням температури, підвищенням 

відносної кількості лугів і зменшенням вмісту SiO2 та Al2O3, з підвищенням 

кількості летких, що розчинені в силікатному розплаві. 

В’язкість збільшується, відповідно, з: падінням температури, 

зменшенням видносної кількості лугів, збільшенням вмісту SiO2 та Al2O3 , з 

виділенням летких з розчинів в розплаві у газові бульки або зовні. 

В’язкість лави є функцією декількох параметрів: температури, її силікатного 

складу, кількості розчинених в ній летких компонентів.  
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варіюють від 1-2 до декількох 

десятків см. Шлаки мають 

основний склад, чим, головним 

чином, відрізняються від пемз. 

Шлаки майже не відрізняються від 

бомб. Бомби – це лише екзотичні 

уривки лави серед маси шлакового 

матеріалу. Однак шлаки бистріше 

руйнуються, оскільки вони мають 

більшу крихкість , пористі (мають 

більшу площу на одиницю маси).  

Завдяки своїй легкості вони  швидко транспортуються 

постійними та  тимчасовими водотоками. 

шлак формується у вигляді піноподібної кірки на потоках лави, 

що відвалюється по мірі руху потоку або видувається з кратера 

під час вибуху. 

Вулканічні шлаки.  

Куски сильно 

пористої 

лави, розміри 

яких 
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Булькасті породи кислого 

складу. Уламки часток від 

перших сантиметрів до 

метрових глиб. Текстура 

порово-волокниста. Пемзи є 

легшими за шлаки, не тонуть у 

воді і здатні переноситися 

морськими течіями на великі 

відстані. Так само як і шлаки, 

дуже легко руйнуються, 

особливо у зоні прибою.  

Завдяки цій якості, легкості, не 

зважаючи на бідність 

магнетитом і 

титаномагнетитом, є іноді 

вихідним матеріалом для 

формування родовищ 

магнетитових і 

титаномагнетитових пісків. http://aquatek-filips.livejournal.com/532256.html 

ПЕМЗИ Прошарки пемз в 

лавах на пляжі 

Саракініко  (о. Мілос, 

Греція) 
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ПОПІЛ. Попіл буває 

кислого і основного складу, 

але частише – середнього 

– андезитового. 

Це розірвані під час вибуху на дуже 

дрібні і тонкі (пласкі) уламки частки лави. 

Схожі на пил і пісок. 

Берег озера Науель Хуапі устелений товстим шаром 

попелу (160 км від вулкана Пуйєуе, Аргентина,2011) 217 
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Бомбами називають тільки характерні утворення , що 

мають специфічну форму і поверхню, яка виникає у 

процесі польоту і падіння уривка ще не застиглої лави.  

Вулканічні бомби - утворюються при вибухах відносно 

рідкої лави.  

Веретеноподібна Вигляд хлібної кірки Вигляд кольорової 

капусти 

Вигляд  коров’ячого 

“коржика” 
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Вулканічні бомби 
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Вулканічні бомби  

Розміри цих утворень значення не мають. Існують велетенські 

вулканічні бомби, що досягають декількох метрів,  сотень і тисяч 

кілограмів. Відомі і мікробомби (мм, мг). Різновиди ці відображають 

в’язкість лави і флуктуації поведінки летких в процесі вибуху, тому 

вивчення  бомб може сприяти встановленню характеру виверження і аналізу механізма 

вибуху. У деяких бомб проявлені форми обертання (округлі, червевидні, веретеноподібні, 

лимоноподібні...), крім того спостерігається наближене до кругового  в поперечному 

перетині розташування газових бульок та дрібних мінералів. 

Камчатка, між  вулканами Комарова і Північний 

Гамчен http://plate-tectonic.narod.ru/kam4atka9photoalbum.html 

Камчатка, Ключевська група.  
http://www.kamchatka-tc.ru/rep20114_2.php 219 
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Витягнуті у скляні нитки, лавові краплі є так само бомбами 

з дуже рідкого розплаву. Їх називають  „Волосся ПЄЛЄ”. 

Виникають при розриві газами шматків шлаку. Є дуже рідкісним 

продуктом. Склад їх є більш кислим у порівнянні зі шлаком у 

цілому. 

«Волосся Пєлє» з лавового 

озера в кальдері вулкана 

Кілауеа (Гаваї)  
(Matthew Patrick/USGS) # 

http://fototelegraf.ru/?p=154656.   

Вулканічні бомби  
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Усі перелічені продукти утворюються з викинутих ще рідких 

уривків лави. На відміну від них, викиди, що складаються з уламків 

різного розміру, але вивергаються у зовсім твердому стані (шматки 

старих лав, інших порід, що належать каналу) називають ЛАПІЛЛІ 

(якщо їх розмір не перевищує 2 см.) і ГЛИБАМИ  або КСЕНОЛІТАМИ – 

при великих розмірах. 

КРИСТАЛИ-ЛАПІЛЛІ – 

викинуті порфірові виділення.  

Частіше серед них зустрічаються 

кристали авгіту, олівіну, 

плагіоклазу. Як правило, вони 

покриті чорною кірочкою лави 
221 
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Туф –осадова порода, що сформована відкладами 

вулканічного попелу, змішаного з уламками пемзи і 

шлаків. Туфи можуть бути настільки твердими, що 

використовуються як будівельний матеріал. За 

складом розрізняють: попелові туфи, пемзові та 

брекчієві. Як правило вони чітко шаруваті і часто 

залягають у вигляді шарів, що чергуються 

Підводні відклади часто змішані з осадовим 

матеріалом. В таких випадках говорять про ТУФІТИ. Як 

правило вони складаються з чітких шарів і добре 

розсортовані за розмірами. Можуть мати у своєму складі 

уламки черепашок і інші залишки підводної фауни. 

Хаотичні туфи. – відклади розжарених хмар і 

грязевих потоків. Низхідні розжарені  хмари залишаюь 

після себе хаотичні туфи у яких разом з попелом 

заключені глиби різних розмірів. Схожі відклади 

залишають лахари. 
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Уламково-флюїдальна 

(фьямме). Игнімбрит. 

Арменія 

Відклади перетікаючих палючих хмар при 

виверженнях дуже кислих магм. На відміну від 

туфів склуваті часточки не встигають захолонути і, 

при випадінні на грунт, зберігають пластичність. 

Під вагою матеріалу, що їх перекриває вони 

сплощуються. 

У глибоких частинах часточки попелу сплавлені 

між собою і мають псевдофлюідальну структуру.  

Ф’ямме (з італ. Fiamme – язички полум’я) –

вітрокласти (часточки скла), що викинуті в 

пластичному стані і за розмірами відповідають 

лапіллі (2-6 см). На поперечних зрізах ф’ямме 

виглядають розщепленими. Ф’ямме – важлива 

текстурна ознака ігнімбритів.  

Ф’ямме 
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1975 Покриви ігнімбритів Охотсько-

Чукотського вулканічного поясу. 

Фото Т.П. Тихомірова 

Іноді Ігнімбрит – це масивна порода, що має навіть 

стовпчасту  окремість і схожа на ріолітові лаву. Однак, 

ігнімбрити, на відміну від лав, які течуть по 

заглибленням, вирівнюють поверхню і мають 

площинне розповсюдження.  
Поверхня ж їх має вигляд 

попелових туфів. 

Якщо ігнімбрити 

відкладаються на дуже 

нахиленій основі, то 

починають текти. Такі 

ігнімбрити, що текли, 

називають реоігнімбритами. 
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ЛАВОВІ ПОТОКИ 

В усіх масах лави, що течуть спостерігається зниження 

температури і, у зв’язку з цим, зниження в’язкості до, так 

званої границі затвердіння, яка, в залежності від складу і вмісту газу, коливається 

від 600 до 9000С. Якщо швидкість лави постійна, то плівка, що застигає на 

поверхні утворює плитоподібну кірку  У таких випадках вона називається 

Хвилястою або блинною лавою (пахоехое). 
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ЛАВОВІ ПОТОКИ 

Якщо швидкість при підвищенні кута схилу підвищується то 

кірка розривається на пласкі брили, які лава тягне за собою 

і іноді перевертає. В результаті брили хаотично 

нагромаджуються і утворюють  Пласкобрилову лаву. 
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ЛАВОВІ ПОТОКИ 
Якщо кірка зминається у 

напрямку течії і перекручується 

- такі лави називають  

канатними. Описані види 

лавових потоків мають місце 

тільки тоді, коли лава гаряча, 

рідка і дуже збіднена газами. 

Канатні 

лави, 

Гаваї. 
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1975 

ЛАВОВІ ПОТОКИ 

У лавах середньої в’язкості на поверхні утворюються 

кучі уламків шлаку. Така лава назвається уламковою або 

шлакоглибовою. Така лава ще має назву АА – лава. 

Утворюється аа-лава в результаті руйнації,  

так званих, „канатів” 

при застиганні в’язкої лави.  
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1975 

ЛАВОВІ ПОТОКИ 

Якщо дуже рідкі лави течуть під водою і 

швидко охолоджуються, то виникають 

форми , що називаються 

ШАРОВИМИ, 

ПОДУШКОВИМИ (ПІЛЛОУ) 

лавами.  
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1977 

1975 

ЛАВОВІ ПОТОКИ 

Якщо лавові потоки укриті дуже товстою шлаковою кіркою, течуть по 

уступах місцевості, то кірка руйнується і у тріщини витікає рідка лава, 

утворюючи клини. При затвердінні така лава називається ГЛИБОВОЮ. Така 

лава утворюється тільки в лавах, що були дуже в’язкими у момент 

виверження. 
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1977 

1975 

ЛАВОВІ ПОТОКИ 

Після затвердіння лавова маса продовжує 

охолоджуватись і скорочуватись, викликаючи утворення 

тріщин охолодження. При повільному застиганні тріщини 

розташовуються перпендикулярно поверхні охолодженя і  

обумовлюють так звану 

СТОВПЧАСТУ ОКРЕМІСТЬ. 
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1. Явища, що супроводжують  вулканічні виверження: вертикальні та 
навскісні  вибухи,  кам’яні  лавини. Продукти, що утворюються 
внаслідок цих явищ. Типи вулканічних вивержень, для яких вони 
характерні. 

2. Продукти вулканічної діяльності: хаотичні туфи, ігнімбрити. Типи 
вулканічних вивержень, для яких вони характерні. 

3. Явища, що супроводжують  вулканічні виверження: агломератові 
потоки, палючі хмари. Продукти, що утворюються внаслідок цих 
явищ. Типи вулканічних вивержень, для яких вони характерні. 

4. Явища, що супроводжують  вулканічні виверження: лавові потоки, 
видушені куполи. Продукти, що утворюються внаслідок цих явищ. 
Типи вулканічних вивержень, для яких вони характерні. 

5. Явища, що супроводжують  вулканічні виверження: лахари, 
сольфатари. Продукти, що утворюються внаслідок цих явищ. Типи 
вулканічних вивержень, для яких вони характерні. 

6. Фактори, що впливають на механізм вулканічних вивержень. 
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7. Продукти вулканічної діяльності: лавові потоки (форма в залежності 
від температури,  швидкості та складу продуктів та типу 
вулканічних вивержень).  

8. Явища, що супроводжують  вулканічні виверження: холодні та гарячі 
фумароли .  

9. Продукти вулканічної діяльності: пемзи, попіл, кристали-лапілі, 
вулканічні бомби Внаслідок яких явищ вони утворюються. Типи 
вулканічних вивержень, для яких вони характерні. 

10. Явища, що супроводжують  вулканічні виверження 
11. Явища, що супроводжують  вулканічні виверження: грязьові потоки 

(лахари), сольфатари. 
12. Явища, що супроводжують  вулканічні виверження: агломератові 

потоки, палючі хмари 
13. Явища, що супроводжують  вулканічні виверження: сольфатари та  

фумароли. 
14. Продукти вулканічної діяльності: хаотичні туфи, ігнімбрити. 
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Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 

3.1 Сучасні уявлення про причини ендогенної 

активності Землі. 
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М.В. Ломоносов в  книзі «О слоях земных» повідомив про знахідки залишків 

теплолюбивих  рослин і тварин в полярних країнах. Він пояснював це 

можливим переміщенням ділянок суші з одного регіону до іншого «…силою 

підземної дії…». липень       1980 

1977 

1975 

Френсіс Бекон 

1561-1626 

Ще в епоху Великих географічних відкриттів була 

помічена подібність обрисів берегових  ліній по 

обидві сторони Атлантичного океану.  

Цей факт описав англійський філософ Френсіс Бекон (засновник 

індуктивної методології накових досліджень)  у своєму трактаті 

«Новий Органон» в 1620 р.  

Саме Ф. Бекону належить знаменитий афоризм «Знання — сила» (лат. Scientia 

potentia est). Ф. Бекон вважав, що Бог не забороняв пізнання природи («….Пізнання 

добра і зла Бог дає через Біблію, створене Богом, людина повиина пізнавати для 

того, щоб множити силу людську та забезпечити людині багате і достойне життя…». 

В основі пізнання, вважав Ф. Бекон  лежить експеримент. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC 236 



липень       1980 

1977 

1975 

Илюстрація з книги Антоніо 

Снідера-Пеллегріні, на якій 

показано положення континентів 

до і після виникнення 

Атлантичного океану. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0

%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8

%D0%B7%D0%BC 

Ще одним автором, який проголошував подібні ідеї був французський 

географ Антоніо Снідер-Пеллегріні в книзі («Світобудова і її відкриті 

таємниці» фр. «La Création et ses mystères dévoilés»), яка видана в 

Парижі у 1858 р. 

На думку Пеллегріні вулканічні гази 

вирвались з земних надр через 

величезну меридіональну тріщину, 

розсунули континенти, а на місті 

тріщини утворився Атлантичний океан. 

Прорив газів привів до стиснення 

Землі, в результаті якого вода хлинула 

на континент, викликавши потоп. 

Він так само звернув увагу на обриси 

континентів.  

В 1880 році швейцарським 

натуралістом  

Г. Веттштейном була опублікована робота «Потоки 

твердих, рідких та газоподібних речовин в геології і їх значення 

для геології, астрономії, кліматології та метеорології». В ній 

автор сформулював ідею про переміщення континентів 

внаслідок дії припливних хвиль, що виникають у в’язко-рідкій 

речовині Землі під дією сонячного тяжіння. 
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липень       1980 

1977  А́льфред Ло́тар Веѓенер – німецький метеоролог, геолог, геофізик та астроном, автор теорії руху 

літосферних плит та ударного походження кратерів на планетах земної групи.   

Альфред Лотар  

Вегенер 

1880-1930 

Основою теоретичної геології початку 20-го 

ст. була контракційна гіпотеза, згідно якій 

Земля застигає подібно печеному яблуку і на 

ній з’являються зморшки у вигляді гірських 

хребтів. Ця теорія розвивалася на тлі теорії 

геосинкліналей, сформульована Дж. Дена. 

З критикою цієї схеми виступив  німецький вчений метеоролог - 

Альфред Вегенер. 6 січня 1912 р. він виступив на зібранні 

Німецької геологічної спілки з доповіддю про дрейф материків 

(“Теорії руху літосферних плит”). Серед аргументів на користь 

цієї гіпотези були: обриси берегових ліній Африки і Америки, 

спільні риси геологічної будови континентів, викопної флори і 

фауни в геологічному минулому, а також близькість кліматичних 

умов у відповідних географічних зонах в давні епохи. 

Приймав участь у 3-х експедиціях в Гренландію для вивчення циркуляції приполярних 

повітряних мас (в 1906, 1912 і 1930 роках). Першим почав використовувати повітряні кулі для 

спостережень за погодою. Автор книжок «Кліимат древніх часів» та «Походження континентів і 

океанів”. Загинув під час останньої Гренландської експедиції у віці 50-ти р. 
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липень       1980 

1977 

1975 

Пересування континентів 

за уявленням А. Вегенера 

(1929 р.) 

Утворені спочатку гранітні брили, 

за уявленнями Вегенера 

сконцентрувались в один великий 

суперконтинент – Пангею (570-

280 млн р. тому).  

Після розколу Пангеї утворились океани і моря  в їх 

нинішньому вигляді. Механізм руху континентів Вегенер 

вважав наслідком центробіжних сил, що утворені 

внаслідок обертання Землі і взаємним тяжінням Землі, 

Сонця і Місяця.  

Правоту Вегенера показали лише дослідження другої 

половини 20-го сторіччя. У кінці 50-х років було виявлено 

єдиний, розгалужений ланцюг серединно-океанічних хребтів, 

протяжністю більш як 70000 км. В осьовій частині серединно-

Атлантичного хребта Б. Хейзен і М. Юнг відкрили рифтову 

долину й встановили, що вона сейсмічно активна. Г. Хесс 

(СЩА) у 1962 р. висловив думку, що дно океану розтягується 

від осьової частини рифтових долин у різні боки, а тріщина, 

що утворюється, заповнюється новою речовиною, що 

надходить знизу. Ця ідея була підтримана Р.Дітцем (США). 
За словами Р. Дітса “…Ідея спредингу була інтуітивною і виникла при 

спробах інтерпретації даних по батіметрії  дна…” 239 
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Англійські геофізики Д. Вілсон і Ф. Вайн у 1966 р. навели 

безперечний доказ переміщення літосферних плит у різні 

сторони від серединно-океанічних хребтів: симетрично 

розташовані по обидві сторони від їх осей смуги магнітних 

аномалій.  

Вік океанськоі кори за магнітними аномаліями (Кеннет, 

1987): 1 — області відсутності даних і суша; 2–8 — вік: 2 — 

голоцен, плейстоцен, пліоцен (0–5 млн р); 3 — міоцен (5–23 

млн р); 4 — олігоцен (23–38 млн р); 5 — еоцен (38–53 млн р); 6 

— палеоцен (53–65 млн р) 7 — крейда (65–135 млн р) 8 — юра 

(135–190 млн р)  

В наш час шкала магнітних аномалій 

океану розроблена детально. Період 

до 84 млн р. тому - 34 аномалії, далі 

з 84 до 118 млн р. -  період 

спокійного магнітного поля без 

інверсій, а ще далі виділяються 

мезозойські аномалії - 37. 

Встановлено, що інверсії 

відбуваються швидко – перші 

десятки тис років. Смугові магнітні 

аномалії дозволяють визначити 

лінійні швидкості руху плит, 

величину переміщення ділянок дна 

або континентів, вік океанського дна. 

Загалом, карту магнітних аномалій 

можна порівняти з  геологічною 

картою. (Кузьмін М.І. та інші, 2000)  
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У 1969 році Е. Буллард за 

допомогою комп’ютера на базі 

теореми Ейлера розглянув 

співпадіння контурів Африки і П. 

Америки і на математичній основі 

довів правильність висновків 

Вегенера. Того ж року Д. Склейтер 

опублікував кількісну фізичну 

модель, що пов’язує глибину океану 

і вік морського дна, а також 

інтенсивність теплового потоку на 

дні океану з охолодженням  

літосфери.  

 Схема розташування літосферних плит. Стрілки вказують 

напрямки відносних рухів плит, що визначені за магнітними 

аномаліям і записам землетрусів: 1–2 — конструктивні  

границі плит: 1– серединно-океанічні хребти, 2– рифти 

континентів, 3–4 — деструктивні границі: 3– зони субдукції, 4– 

зони колізії; 5 — трансформні границі; 6 — вектор швидкості 

роздвигу; 7 — вектор швидкості наближення; 8 — вектор 
здвигу  (Браун, Массет, 1984, доповнено Кузьмін М.И. ).  

У кінці 1967 р. Д. Маккензі, Р. Паркер і Д. Морган (Принстонський 

ун-т, США) сформулювали головні положення концепції 

переміщення літосферних плит.  

1971 р в журналі «Nature» з 69 статей по 

геології 26 було присвячено тектоніці 

літосферних плит. Загалом в наукових 

журналах – 350 робіт . 

Того ж року обговорювалось питання про 

висування Р. Дітца і Г. Хесса на 

Нобелівську премію. 241 
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Іноді для пояснення тектонічної активності Землі залучають чисто 

екзогенну діяльність: обертання Сонячної системи навкруг центру тяжіння 

Галактики або нерівномірність власного обертання Землі, вплив припливних 

сил на Землю. 
В сучасну епоху їх вплив зі сторони Місяця (найбільшого  „обурювача 

спокою”) є дуже невеликим – не перевищує 1%.  

Градієнт прискорення сили тяжіння Місячних припливів 1,7·10−13 c-2 є 

суттєво вищим сонячного градієнту 7,87·10−14 c-2 і в 1017 разів більший за 

градієнт, що створюється галактичним гравітаційним полем (1,5·10−30c-2), тому 

ні про які впливи „галактичного року” на тектоніку Землі мова йти не може.   

Потужність енергетичних впливів, викликаних нервномірністю обертання 

Землі на 3,5 порядки менша сумарної потужності ендогенних джерел енергії, 

що живлять собою тектонічну активність Землі. 

Крім Місячних припливів, усіма іншими факторами екзогенного 

впливу на тектонічну активність Землі можна зневажити. 242 
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1. Хіміко-щільнісна диференціація речовини Землі (89%); 

 

 

2. Розпад радіоактивних речовин (10%); 

 

 

3.  Місячні припливи (1%). 

Отже. Еволюція Землі і її тектонічна активність повинні 

визначатися потужними ендогенними процесами, які в 

максимальному ступені знижують її потенціальну 

внутрішню енергію.  

До таких процесів відносяться тільки:  
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Але, неможна забувати про великий, а часто і визначний 

вплив на загально геологічний розвиток Землі сонячного 

випромінювання, тобто чисто екзогенного фактору.  

Сумарний потік сонячної енергії на поверхню Землі (біля 

1,75·1024 ерг/с*) приблизно в 4000 разів вищий за глибинний 

тепловий потік самої Землі (4,3·1020 ерг/с).  

Верхні ж геосфери Землі – її атмосфера, гідросфера, земна кора і навіть 

літосфера знаходяться у постійному масообміні одна з одною і 

сформувалися тільки завдяки дії ендогенних процесів дегазації і 

диференціації земних надр. 

Існування на Землі рідкої фази (води), комфортних кліматичних умов, 

седиментогенезу, утворення евапоритів, горючих і інших екзогенних корисних 

копалин пов’язані виключно з сонячним випромінюванням. 

*Ерг  - одиниця роботи і енергії в системі СГС. 

1 эрг = 1г*см2/с2 = 10−7 Дж (точно) = 6,24150965(16)·1011 еВ ≈ 0,6 ТеВ. 244 
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Схема глибинної будови Землі  

•Широко відома модель внутрішньої будови Землі 

розроблена сейсмологами Г. Джефрисом та 

Б.Гутенбергом ще у першій половині ХХ сторіччя. 

Було виявлено різке зниження швидкості 

проходження сейсмічних хвиль у середині земної 

кулі на глибині 2900 км при радіусі планети 6371 км.  

Швидкість проходження  поздовжніх сейсмічних 

хвиль змінилася з 13,6 км/с на - 8,1 км/с. Це і є 

границя мантії і ядра. 

Відповідно, радіус ядра складає 3471 км. Верхньою 

границею мантії слугує сейсмічний розділ 

Мохоровичича (Мохо, М), виділений югославським 

сейсмологом А. Мохоровичичем (1857-1936) ще в 1909 

році (стрибок швидкостей з 6,7-7,6 до 7,9-8,2 км/с). Під 

континентами глибина розділу М складає перші 

десятки км, досягаючи під гірськими спорудами (Анди, 

Памір) 60 км, тоді як під океанічними западинами, 

включаючи товщу води, глибина дорівнює лише 10-12 

км. 

Верхня мантія 

Нижня мантія 

Зовнішнє 

ядро 

Внутрішнє 

ядро 
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Ця модель, яка одержала широке 

розповсюдження, використовується і в даний 

час. Початок їй поклав австралійський сейсмолог 

К.Є.Буллєн (40 роки ХХ ст.) 

Нові сейсмічні дані показали, що можливо розділити ядро на 

зовнішнє і внутрішнє, а мантію на нижню і верхню.  

Внутрішнє ядро, що має радіус 1225 м тверде і має 

високу щільність 12,5 г/см3. Зовнішнє ядро рідке, його 

щільність 10 г/см3. На границі ядра і мантії 

спостерігається різкий стрибок не тільки у швидкості 

поздовжних хвиль, але і в щільності. В мантії вона 

знижується до 5,5 г/см3 . Шар D” безпосередньо 

стикається із зовнішнім ядром. Верхня границя шару 

D“ невизначена, її рівень від поверхні ядра може 

варіювати від  200 до 500 км і більше. Можна 

вважати, що даний шар віддзеркалює нерівномірне і 

різне за інтенсивністю поступання енергії ядра в 

область мантії. 

  

Схема глибинної будови Землі  

Верхня мантія 

Нижня мантія 

Зовнішнє 

ядро 

Внутрішнє 

ядро 
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Моделі складу геосфер, що існують, засновані на 

різниці співвідношень перелічених елементів (варіації 

Mg/(Mg + Fe) = 0,8-0,9; (Mg + Fe)/Si = 1,2-1,9), а також 

на різниці у вмістіх Al і деяких інших більш рідкісних для 

глибинних порід елементів.  

Сучасні уявлення про будову і склад верхньої мантії 

У складі верхньої мантії переважає порівняно невелика група хімічних 

елементів: Si, Mg, Fe, Al, Ca и О. 

У відповідності до хімічного і мінералогічного складу ці 

моделі одержали свої назви:  

1) піролітова  запропонована А.Э.Рингвутом в 1962 р. 

(складається з трьох частин перидотита и однієї 

частини гавайских базальтів; головні мінерали – олівін, 

піроксени і гранат у відношенні 4 : 2 : 1);  

Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Мінеральний склад піроліту (за Л. Ліу, 1979)  

Мінерал Хімічна формула Об’ємний вміст, % 

Олівін 

Ромбічний піроксен 

Моноклінний піроксен (омфацит) 

Гранат (піроп) 
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Сучасні уявлення про будову і склад верхньої мантії 

Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

2) лерцолітова запропонована  

Л.В.Дмітрієвим в 1969 р. (п’ять частин 

перидотиту-гарцбургіту и одна частина 

толеїтового базальту океанічних рифтових 

долин). Модель є емпіричною і заснована на 

анализі великої кількості кам’яного матеріалу 

з рифтових долин;  

 3) піклогітова (піроксен і гранат, а частка 

олівіну знижується до 40 мас %); 

 4) еклогітова, в якій разом з характерною 

для еклогітів піроксен-гранатовою асоціацією 

присутні і деякі більш рідкісні мінерали, а 

саме кіаніт Al2SiO5 (до 10 мас. %). 

Всі петрологічні моделі є гіпотетичними. 

Найбільш простою і розповсюдженою є 

піролітова модель. 
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Сучасні уявлення про будову і склад верхньої мантії 

Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Вважається (згідно експеримертально-

мінералогічних досліджень), що підвищення 

швидкостей сейсмічних хвиль на глибині 410км 

переважно пов’язане зі структурною 

перебудовою олівіну  

а-(Mg, Fe)2SiO4 у вадслеїт b-(Mg, Fe)2SiO4, що 

супроводжується утворенням більш щільної 

фази з більшими значеннями коефіцієнтів 

пружності. 
Згідно г/ф даних на таких глибинах швидкості 

сейсмічних хвиль зростають на 3-5%, тоді як 

структурна перебудова олівіну у вадслеїт повинна 

супроводжуватись підвищенням швидкості 

сейсмічних хвиль приблизно на 13%.  
За даними експеримертально-мінералогічних досліджень, 

участь заліза (в присутності гранату виникає реакція, що 

приводить до утворення вадслеїту збагаченого Fe, 

порівняно з вихідним) і гідрогена (вадслеїт містить більше 

атомів Н ніж олівін) у структурі вадслеїту приводить до 

зменшення її жорсткості і, відповідно, до зменшення 

швидкостей розповсюдження сейсмічних хвиль 

(Пущаровський, 2005). 249 
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Сучасні уявлення про будову і склад верхньої мантії 

Глобальній сейсмічній границі на глибині 

520 км відповідає перебудова вадслеїту  

b-(Mg,Fe)2SiO4 в рінгвудит - y-

модифікацію (Mg,Fe)2SiO4 зі структурою 

шпінелі. Трансформація піроксен 

(Mg,Fe)SiO3  гранат Mg3(Fe,Al,Si)2Si3O12 

здійснюється у верхній мантії в більш 

широкому інтервалі глибин. Отже, уся 

відносно гомогенна оболонка в інтервалі 

400-600 км верхньої мантії головним чином 

містить фази зі структурними типами 

гранату і шпінелі. 

Структура  ВАДСЛЕЇТУ 

Структура  РІНГВУДИТУ 

(ШПІНЕЛІ) Структура  ПІРОКСЕНУ 

 

Структура  ГРАНАТУ 
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Сучасні уявлення про будову і склад верхньої мантії 

Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

•Усі запропоновані до нашого часу моделі складу 

мантійних порід припускають вміст в них Al2O3 у 

кількості ~ 4 мас. %, що також впливає на 

специфіку структурних перетворень. В окремих 

областях верхньої мантії Al може бути 

сконцентрований в таких мінералах як корунд 

Al2O3 або кіаніт Al2SiO5, який, у свою чергу,  при 

температурах і тисках, що відповідають глибинам 

~ 450 км, трансформується в корунд і стішовіт – 

модифікацію SiO2, структура якого містить каркас з 

SiO6 октаедрів. Обидва ці мінерали зберігаються 

на тільки в низах верхньої мантії, але і глибше. 

•Одним з найважливіших компонентів хімічного 

складу зони 400-670 км є вода, вміст якої, за 

деякими оцінками, складає ~ 0,1 мас. %. ЇЇ 

присутність у першу чергу пов’язують з Mg- 

силікатами. Кількість води в цій оболонці настільки 

велика, що на поверхні Землі вона склала б шар 

потужністю 800 м. 
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Сучасні уявлення про будову і склад нижньої мантії 

Апарат БАРС 10 ГПа, температури – до 2500°С. 

Застосовується в экспериментально-

мінералогічних дослідженях при моделюванні 

умов  верхньої мантії та для  вирощування 

кристалів. 

В цих експериментах досліджуваний 

мінерал вкладається між двома 

алмазними пірамідами (ковадлами), 

при стисканні яких виникають тиски, що 

наближаються до тисків , що існують у 

внутрішніх частинах мантії і земного 

ядра.  

Тим не менше залишається багато 

питань. 

Дослідження структурних переходів 

мінералів з використанням 

рентгенівських камер високого тиску, 

що проведені в останні десятиріччя 

дозволили змоделювати деякі 

особливості складу і структури 

геосфер глибше границі 670 км. 
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Сучасні уявлення про будову і склад нижньої мантії 

(Mg,Fe)SiO3, частка якої складає близько 70% її об’єму (40% об’єму усієї Землі) і 

магнезивюститу (Mg,Fe)O  (~20 %). 10% що залишилися складають стишовіт і 

оксидні фази, що містять Ca, Na, K, Al и Fe, кристалізація яких допускається в 

структурних типах ільменіту-корунду (твердий розчин (Mg, Fe)SiO3-Al2O3),  

Більшість дослідників згодні з ідеєю про те, що уся нижня мантія 

головним чином складається з перовскітоподібної фази 

Схематичний розріз глибоких 

надр Землі.  Мінералогія 

мантії http://injzashita.com/rekonstruktivnie-

preobrazovaniya.html 

. 

перовскіту (CaSiO3) та 

інших. Утворення цих 

мінералів пов’язане з 

різноманітними 

структурними 

трансформаціями 

мінералів верхньої мантії. 
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Сучасні уявлення про будову і склад нижньої мантії 

. 

Одна з основних мінеральних фаз відносно 

гомогенної оболонки, що лежить  в інтервалі 

глибин 410-670 км, - шпінелеподібний 

рінгвудит (Mg, Fe)2SiO4 на рубежі 670 км , де 

тиск складає ~24 ГПа трансформується 

Структура  РІНГВУДИТУ 

Структура  ПЕРОВСКІТУ 

Структура  Mg-ВЮСТИТУ 

в асоціацію (Mg, Fe)-

перовскіту (Mg, Fe)SiO3 і 

Mg-вюститу (Mg, Fe)O. 

(В.П.Гаврилов, Геотектоника) 

Тиск, Глибина, 

олівін вадслеїт 

вадслеїт рингвудит 

рингвудит перовскіт магнезивюстит 
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Сучасні уявлення про будову і склад нижньої мантії 

. 

Трансформація Са-граната АНДРАДИТА 

Ca3Fe2
3+Si3O12 при менших тисках ~ 21 ГПа 

приводить до утворення ще одного важливого 

компонента нижньої мантії – кубічного Са-

перовскіту CaSiO3.  

Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

 Інший важливий компонент перехідної 

зони – представник гранату – піроп,  

Mg3Al2Si3O12 – перетворюється з 

утворенням ромбічного перовскіту 

(Mg,Fe)SiO3  і твердого розчину корунду-

ільменіту (Mg, Fe)SiO3 - Al2O3  при дещо 

більших тисках. З цим переходом 

пов’язують зміну швидкостей сейсмічних 

хвиль на рубежі 850-900 км, який 

відповідає одній з проміжних сейсмічних 

границь. 
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Сучасні уявлення про будову і склад нижньої мантії 

. 

Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Стабільність Mg-перовскиту дозволяє 

розглядати його як найбільш 

розповсюджений мінерал на Землі (Л. Ліу, 

Е. Ніттл та Е. Жанлоз), що складає 

майже половину її маси (під час 

експерименту, при якому моделювались 

умови, що існують майже до шару D’’ ,він 

не змінив ні структури ні складу). 

Відношення між головними мінералами цієї 

зони (Mg,Fe) - ПЕРОВСКІТОМ   (Mg,Fe)SiO3 і 

Mg-ВЮСТИТОМ (Mg, Fe)O варіює в достатньо 

широких межах і на глибині ~ 1170 км при 

тиску ~29 ГПа и температурах 2000-2800 0С 

змінюється від 2 : 1 до 3 : 1.  
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. 

Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Не меншою стійкістю відрізняється і вюстит 

FexO, склад якого в умовах нижньої мантії 

характеризується значеннями стехіометрічного 

коефіцієнту х < 0,98, що означає одночасну 

присутність у його складі Fe2+ і Fe3+. Температура 

плавлення вюститу (Р. Болер, 1996, експ. дані) на 

границі нижньої мантії і шару D“  оцінюється у 

~5000 K, що набагато вище оцінок для цього рівня 

(3800 0С) (середні Т 0С нижньої мантії ~2500 0С). 

Отже вюстит повинен зберегтися на границі 

мантія-ядро у твердому стані.  

Для магнезіовюститу (єдиний мінерал нижньої 

мантії, що містить підвищені кількості Fe) 

доведеною є можливість переходу під дією 

високих тисків частини Fe2+, що міститься у 

ньому у Fe3+. Тривалентне залізо при цьому 

залишається у складі мінералу з одночасним 

виділенням відповідної кількості нейтрального 

заліза (Х. Мао, П. Белл і Т. Ягі, США). 257 
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Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Співробітники геофізичної лабораторії Інституту 

Карнегі  (США) Х. Мао, П. Белл і Т. Ягі висунули 

наступну ідею про диференціацію речовини в 

глибинах Землі: 

1. На першому етапі, завдяки гравітаційній 

нестійкості, магнезіовюстит занурюється на 

глибину, де під дією тиску з нього виділяється 

деяка частина заліза у нейтральній формі.  

2.  Залишковий магнезіовюстит, що 

характеризується більш низькою щільністю, 

піднімається у верхні шари, де знову 

змішується з перовскітоподібними фазами.  

3.  Контакт з ними супроводжується 

відновленням стехіометрії магнезіовюститу 

(тобто відновленням цілих чисел в кількостях 

елементів у хімічній формулі мінералу) і 

призводить до можливості повторення 

описаного процесу. 258 
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З тисками, що відповідають середній 

мантії, пов’язані встановлені нещодавно 

структурні трансформації 

найважливіших карбонатів, які імовірно є 

головними мінералами вуглецю в мантії. 

Експериментальними роботами  Ross 

N.L. (1997) та  Fiquet G., Guyot F., Kunz M. et 

al.,(2002 ) доведено стійкість  магнезиту 

до 80 ГПа, що відповідає глибинам 

~1900 км.  

Великі кулі —  Са, середні — С, маленькі — О 
(Ferraris G., Khomyakov A.P., Belluso E., Soboleva S.V.)  

Структури: кальциту (а), арагониту (б), 

постарагонітової фази (стійка вище за 42 

Гпа ,~ 1200км) (в) і модельна 

піроксеноподібна форма СаСО3 

(утворюється при тиску вище 137 Гпа, 

~2900км) (г).   

Сучасні уявлення про будову і склад нижньої мантії 
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Сучасні уявлення про будову і склад нижньої мантії 

Найбільш неочікуваним став результат 

квантово-механічних розрахунків і 

прямих експериментів , що пов’язані із 

шаром D’’ (Oganov A.R., Ono S.,2004, 

Nature).  Був спостережений перехід 

перовскітової фази MgSiO3 в структуру 

типу CaIrO3  при тисках 125—127 ГПа і 

температурах 2500—3000 К, що 

відповідають глибинам 2700— 2740 км  

(верхняй границя шару D’’). Нова 

фаза, що названа постперовскітовою, 

щільніша за перовскіт на 1,2%. При 

цьому MgSiO3
  із структурним типом 

СаIrO3 — головний мінерал шару D’’, 

що охоплює глибини 2700—2890 км.  Структура постперовскітової модифікації 

MgSiO3. Між шарами з Si-октаедрів 

розташовані атоми Mg.  260 
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До тих же висновків на основі проведених 

експериментів незалежно і одночасно 

прийшли і інші групи вчених (Murakami M., 

Hirose K., Kawamura K. et al. // Science. 

2004.)  

Ідея про можливість кристалізації в даному 

структурному типі мінералів, що 

утворюються на границі мантія- ядро була 

озвучена японськими дослідниками (Ono S., 

Kikegawa T., Ohishi Y. ,2004) на основі 

експериментів по стисненню Fe2O3. При 

тиску 30 ГПа α-Fe2O3
 (гематит) 

трансформується в перовскітоподібну 

модифікацію, а при подальшому стисненні 

вище як 50 ГПа фаза набуває 

постперовскітової структури (Oganov A.R., 

Ono S. // Nature. 2004. ; Ono S., Funakoshi K., 

Ohishi Y., Takahashi E. ,2005).  

Структура постперовскітової модифікації 

MgSiO3. Між шарами з Si-октаедрів 

розташовані атоми Mg.  

Сучасні уявлення про будову і склад нижньої мантії 
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Отже, якщо на таких глобальних сейсмічних 

межах як 410 і 670 км, протікають значні зміни в 

мінеральному складі мантійних порід, то 

мінеральні перетворення відмічаються також 

на глибинах ~850, 1200, 1700, 2000 и 2200-

2300 км, тобто в межах нижньої мантії. Ця 

важлива обставина дозволяє відмовитися від 

уявлень про її однорідну структуру. 

Слід зазначити, що більшість 

поліморфних та інших  перетворень 

мінералів в глибинах мантіі 

відбувається з екзотермічним 

ефектом (виключення – границя 670 км), 

що, імовірно, і забезпечує (математичні 

моделі, експеримент) левову частку 

енергії  для активного тектонічного життя 

нашої планети . 

Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 
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Сучасні уявлення про будову і склад ядра Землі 

Экспериментальні дані з ударного стискання 

силікатів, металів і їх окислів, квантовомеханічні 

розрахунки і теоретичні побудови повністю 

відкидають ідею про кам’яний склад ядра. Ці 

досліди показали, що в ядрі повинно міститися не 

менше 80 ÷ 90% заліза (Гаврилов, 2005). 

Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Як вважається сьогодні, зовнішнє ядро – 

найбільш однорідна зона земних надр. Будь-які 

аномалії однорідності якщо і існують, то лише  в 

граничних зонах. Саме в зовнішньому ядрі 

генерується геомагнітне поле Землі. Останніми 

роками (термодинамічне моделювання з 

використанням механіки рідких середовищ 

проводяться спроби стратифікувати зовнішнє 

ядро на дві оболонки: верхня (шарувата зона) і 

нижня (зона інтенсивної конвекції). 
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Глобальні і проміжні 

границі в земній кулі 

за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 

2005 р.) 

Сучасні уявлення про будову і склад ядра Землі 

Сейсмологічні дослідження вказують на 

те, що і зовнішнє і внутрішнє ядра Землі 

характеризуються меншою щільністю у 

порівняні зі значеннями, що одержані на 

основі моделі ядра, яка б складалася 

тільки з металевого заліза при тих же 

фізико-хімічних параметрах. Це 

зменшення щільності більшість 

дослідників пов’язують з присутністю в 

ядрі таких елементів як Si, O, S, які 

утворюють сплави із залізом. Серед 

фаз, імовірних для таких фізико-хімічних 

умов (тиски ~250 ГПа і температури 

4000-6500 0С) називаються Fe3S, b-Fe, 

структура якого характеризується 

чотирьохшаровим щільнішим 

пакуванням атомів Fe.  

Тетрагональна струк- 

тура Fe7S-можливого 

компонента 

внутрішнього (твердого) 

ядра, за Д.М. 

Шерманом (1997)  
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Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Сучасні уявлення про будову і склад ядра Землі 

Температура плавлення цієї фази 

оцінюється у 5000 0С при тиску 360 ГПа. 

Довгий час викликала суперечки 

присутність гідрогену у ядрі за рахунок його 

низької розчинності в залізі при 

атмосферному тиску. Однак, недавні 

експерименти ( Дж. Беддінг, Х. Мао і Р. 

Хемлі, 1992) дозволили встановити, що 

гідрид заліза FeH може сформуватися при 

високих температурах і тисках та є стійким 

при тисках, що перевищують 62 ГПа, що 

відповідає глибинам ~1600 км. У зв’зку з 

цим присутність значних кількостей 

гідрогену в ядрі (до 40 мол. %) є 

припустимою і знижує щільність до 

значень, які узгоджуються зі значеннями 

сейсмології. 
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Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Сучасні уявлення про будову і склад ядра Землі 

Вважається (О.Г.Сорохтін, 1971; К. Буллєн, 

1973;  А. Рінгвуд,1977; 

 О.Г.Сорохтін, С.А. Ушаков, 2002),  що 

зовнішнє ядро складається з оксиду 

одновалентної фази заліза. Можливо – це 

евтектичний сплав заліза (Fe)  з вюститом 

(FeO), що і утворює «ядерну» речовину  

FeFeO (Fe2O). 

Внутрішнє ядро  складається зі сплаву 

заліза з нікелем в пропорції Fe0,9Ni0,1. 

Процеси кристалізації, імовірно, проходять в 

перехідній оболонці. В результаті, за рахунок 

осадження вільного заліза, нарощується  

внутрішнє ядро. За розрахунками, кожний рік 

внутрішнє ядро планети збільшується на 

декілька міліметрів. 
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Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Сучасні уявлення про будову і склад ядра Землі 

Існують і інші погляди на хімічний склад ядра і 

Землі в цілому. Найбільш цікавими з них є 

киснево-воднева модель Н.П.Семененка і   

гідридна модель Землі В.Н.Ларіна. 

Згідно першої (Н.П.Семененко), внутрішнє ядро 

складене гідридами і карбідами металів. У 

зовнішньому – вони частково розпадаються з 

виділенням гідрогену і вуглецю, що призводить до 

розущільнення ядра. Продукти, що виділяються 

потрапляють до мантії, викликаючи її металізацію. 

Утворюється суміш силікатів заліза, магнію, металів, 

води і вуглекислоти. Допускається знаходження тут 

самородного заліза, сульфідів, алмазів і летких - Н2, 

СО2, СН4. В верхній мантії (силікатній) гарячі Н2О, 

СО2, Н2 і СН4 приводять до виплавлення і утворення 

потоків флюїдів, що піднімаються до земної кори. 

Згідно Н.П. Семененка, головна роль в розвитку Землі 

відведена гідрогену. 267 
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Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Сучасні уявлення про будову і склад ядра Землі 

Існують і інші погляди на хімічний склад ядра і 

Землі в цілому. Найбільш цікавими з них є 

киснево-воднева модель Н.П.Семененка і   

гідридна модель Землі В.Н.Ларіна. 

За В.Н.Ларіним, концентрація оксигену в 

«тілі» Землі не повинна перевищувати 

перших відсотків маси, а вихідний склад 

речовини повинен бути переважно гідридним 

(метали, кремній і гідроген). Дегазація 

гідрогену привела до сучасного складу надр. 

Внутрішнє ядро складене гідридами металів 

(висока щільність викликана деформацією 

гідрид-іонів). Зовнішнє ядро складене 

металами з розчиненим в них гідрогеном, 

який у вигляді протона, знаходиться в 

решітках металів і оболонках атомів. 
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Глобальні і проміжні границі в 

земній кулі за даними сейсмології 

(Ю. М. Пущаровский, 2005 р.) 

Сучасні уявлення про будову і склад ядра Землі 

Існують і інші погляди на хімічний склад ядра і 

Землі в цілому. Найбільш цікавими з них є 

киснево-воднева модель Н.П.Семененка і   

гідридна модель Землі В.Н.Ларіна. 

Занурення протонів призвело до здатності 

атомів металів до значних деформацій і 

зменшенню дифузії. В результаті при достатньо 

високих температурах і насиченні гідрогеном 

рухливість атомів настільки зросла, що 

агрегатний стан системи став відповідати в’язкій 

рідині. 

 

 Нижня і 

середня мантії, на думку вченого, складені 

різними сплавами на основі кремнію, магнію і 

заліза. Верхня мантія і земна кора утворені 

силікатами і оксидами. 
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3.2 Сучасні уявлення про будову глибинних геосфер 

Землі, глибинномантійні процеси в історії планети. 

Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 
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Ця проблема обокремилась після 

публікації сейсмотомографічних карт 

для різних рівнів мантії і її глибинних 

розрізів (Su W., Woodward R.L, Dziewonski A.M. 1994 

J. Geol. Soc. Japan., 1994; Grand S.P.,1997; Trampert et 

al, 2004; MontelliR. et al., 2004 )  

 

 

Зіставлення карт глибинних неоднорідностей Індо-

Атлантичного  (зліва, км: а-800, б- 1050, в- 1350, г -

1800, д- 2300, е-2750)і Тихоокеанського (зправа, км: а-

900, б- 1150, в- 1450, г -1750, д- 2350, е-2600)  

сегментів Землі (S-хвилі). 1 - 4  - ареали 

сейсмоаномалій від низько- до найбільш швидкісних 

Наявні дані свідчать, що 

структура мантії 

потребує більш дробного 

поділу, ніж поділ тільки 

на нижню і верхню.  

На сейсмотомографічних матеріалах видно 

величезну кількість неоднорідностей, які 

відрізняються розмірами, інтенсивністю 

аномалій, формою та характером. 
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Верхня мантія залишилась в тому ж об’ємі. 

На глибині 410 км вона поділяється на 

верхню і нижню частини.   

Далі – зона зі строкатим і контрастним 

розташуванням сейсмонеоднорідностей 

потужністю біля 170-230 км. 

 Нижче – зона більших за розмірами та менш 

концентрованих неоднорідностей до границі 

1700 км. Це середня мантія потужністю 

порядка  800-900 км.   

В результаті вдалося розчленувати мантію на декілька 

глобальних геосфер і запропонувати нову схему її будови.  

Зіставлення моделей внутрішньої 

будови Землі: традиційної  (I) і нової (II) 

(за Ю.М.Пущаровським). 

1 – зона розділу I; 2 – зона розділу II. 
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будови Землі: традиційної  (I) і нової (II) 

(за Ю.М.Пущаровським). 

1 – зона розділу I; 2 – зона розділу II. 

Ще нижче – знов зона підвищеного 

зосередження неоднорідностей потужністю 

500 км, яка підстилається нижньою мантією 

товщиною у 700 км. 

 

Таким чином, в новій схемі виокремлюється 

шість геосфер. Головні відмінності:  

1) виокремлення потужної середньої мантії; 

2) виокремлення двох зон розділу, що 

відділяють її, відповідно, від верхньої і 

нижньої мантії. 

В результаті вдалося розчленувати мантію на декілька 

глобальних геосфер і запропонувати нову схему її будови.  
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Проведене зіставлення границь, що виокремлені за сейсмічними 

даними добре корелюють з границями, одержаними шляхом 

експериментально-мінералогічних досліджень. Це відноситься до 

рубежів 410, 670, 900,1700 і 2200 км (за Ю.М. Пущаровським).. 
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На основі дослідження швидкостей розповсюдження 

сейсмічних хвиль і експериментальних та теоретичних даних 

про властивості речовини при високих тисках побудовано 

перші надійні моделі розподілу щільності, тиску і 

температури всередині Землі. 

Схема глобальної тектоніки (за С. 

Маруяма та інш., 1994). 

Виділяються три головні геосфери з 

процесами в них, що протікають 

нарізно. Стрілками показано рух 

речовини.  

Японський геофізик С. Маруяма 

в 1994 р. Запропонував 

теоретичне пояснення 

сейсмічним спостереженням і 

назвав свою гіпотезу тектонікою 

плюмів (від англійського plume - 

перо, на яке за формою схожий 

мантійний матеріал).  
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Згідно цієї гіпотези, в Землі віділяеться за характером 

пануючих геодинамічних процесів три головні області: 

тектоносфера, що охоплює кору і верхню мантію з 

Схема глобальної тектоніки (за С. 

Маруяма та інщ., 1994). 

Виділяються три головні геосфери з 

процесами в них, що протікають 

нарізно. Стрілками показано рух 

речовини.  

перехідною зоною, нижня 

мантія і ядро. В тектоносфері 

панує тектоніка плит, в нижній 

мантії - плюм-тектоніка 

мантійних струменів і в ядрі - 

"тектоніка зростання", яка 

виражена в розростанні 

внутрішнього ядра за рахунок 

зовнішнього. 
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тепломасопереносу в сучасній Землі 

(за С. Маруяма та інш., 1994)  

Вкорінення цього матеріалу в ядро порушує 

в ньому режим конвекції  і викликає під’йом 

мантійних струменів від границі ядра. 

Досягнувши рівня 670 км, плюми 

розщеплюються, проникаючи далі в верхню 

мантію і породжуючи тут східні течії, над 

якими утворюються осі спредингу 

серединно-океанічних хребтів (крім того 

вони здатні відхилятися від плюмів, що їх 

породили. 

У зв’язку з тим, що Земля знаходиться в космічному просторі, 

вважають японські дослідники, вона охолоджується зверху. 

Першопричиною геодинамічних процесів слугує занурення в зонах 

субдукції пластин охолодженої океанської літосфери.  

Досягнувши ендотермічної границі на глибині 670 км, ці пластини тут затримуються, поки 

матеріала не накопичиться стільки, що він починає занурюватись в нижню мантію, 

досягаючи поступово поверхні ядра. 
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Загальноприйнято, що енергія в область мантії надається 

з ядра, але нерівномірно, про що свідчить різна 

потужність шару D”. Крім того сейсмічні швидкості уздовж 

шару мінливі.  
Є доведеним в останні роки, що рівні, з яких піднімаються енергетичні потоки 

різні. Деякі з них не виходять за межі низів мантії, інші залишаються в середній 

мантії, а треті є наскрізьмантійними. Сейсмотомографія свідчить про велику 

різницю в масштабах таких потоків. Тобто  мантія – є неоднорідним середовищем.  

Тектоно-

геодинамічні 

моделі в різних 

перетинах мантії 

(MontelliR. et 

al.,2004) 

Пущаровський, 

2005).   
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Энергію, що поступає з ядра вважають сьогодні 

первинною, але, разом з нею,  в середині мантії існують 

вторинні осередки енергії. Доказом цього можна вважати  

зародження тепломасопотоків (плюмів) на різних 

мантійних рівнях. Загалом неведено дані щодо 32 плюмів 

(MontelliR. et al.,2004, Пущаровський, 2005).  

 8  - рубіж ядро-мантія, 3 - розділ шару D” і низи мантії, 4 - зона розділу средньої і нижньої 

мантії, 13 – різні рівні середньої мантії, 4 – основа верхньої мантії (670 км). 279 
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до 450-500 км рухаються континенти 

(Пущаровский ЮМ.,2005). Принципове 

значення мають дані про рух мас 

уздовж поверхні Мохо (Пейве А.А., 

Пущаровский ЮМ.,1382) і сейсмічного 

розділу 670 км. Останнє доводиться не 

тільки щільнісним, але і температурним 

стрибком (Navrotsky A. ,1994). Очевидно 

тут утворюються зони плавлення і 

утворення окремих плюмів. 

Змінення щільності, температури і тиску від 

поверхні до центру Землі 

1- щільність, г/см3; 2 – тиск, Gpa/10; температура, 
0С/100 (Navrotsky A. ,1994).  

Є дані щодо тектонічних процесів по радіусу Землі у верхній 

мантії. В глибоких частинах верхньої мантії виявлені тектонічні 

порушення типу неузгодженостей і надвигів, які фіксуються як 

в океанічних так і в континентальних областях. На сейсмічних 

профілях видно наявність вертикальних розломних зон  

(до 200км глибиною, зона Чарлі Гіббс, район 52° с.ш. між Північною і 

Центральною Атлантикою). По зонам тектонічних зривів на глибинах 
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від поверхні до центру Землі 

1- щільність, г/см3; 2 – тиск, Gpa/10; 

температура, 0С/100 (Navrotsky A. ,1994).  

Очевидно  в даному інтервалі 

можуть бути проявлені як розривні 

деформації, так і 

складноскладчасті, особливо в 

зонах розділу (тектонічні течії). В 

висо- 

кощільних породах глибше 800 км 

повиннв переважати деформації 

сублатеральних зривів. 

Як видно з графіку, щільність зростає ступінчасто до 

глибини 800 км, причому найбільш значні сходинки 

приурочені до рівнів Мохо, 410 і 670 км. Звідси 

вважається, що до глибини 800 км загальна тектонічна 

структура повинна мати більш складний характер.  
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Зіставлення карт глибинних неоднорідностей Індо-

Атлантичного  (зліва, км: а-800, б- 1050, в- 1350, г -

1800, д- 2300, е-2750)і Тихоокеанського (зправа, км: а-

900, б- 1150, в- 1450, г -1750, д- 2350, е-2600)  

сегментів Землі (S-хвилі). 1 - 4  - ареали 

сейсмоаномалій від низько- до найбільш швидкісних 

Тихоокеанський 

та індо-Атлантичний 

сегменти, прослежуються за 

даними сейсмотомографії 

скрізь всю мантію. 

Центральна область 

 

 Тихоокеанскої западини простежується 

практично до ядра. На дуже великі 

глибини -  Циркум-Тихоокеанський пояс. 

Східно-Тихоокеанське підняття фіксується 

до середини средньої мантії. 

Євроазійський тектонический пояс 

простежується 

через всю мантію, Апалачський - до 

глибин 2300 км, а Андійський - до 1800 км. 
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Тектоносфера Землі (Ю.М. Пущаровський , 2005). Штрихові 

смуги – зони тектонічних зривів. M  - Мохо;  ВM – верхня 

мантія;  РІ -  розділ І; СМ – Середня мантія;  РІІ – розділ ІІ; 

НМ – Нижня мантія. Стрілки – зона впливу ядра (шар D”) 

Узагальнюючи  дані сучасних 

геофізичних та 

експериментально-

мінералогічних досліджень, а 

також результатів 

математичного моделювання, 

можна  сказати, що 

тектоносферою слід вважати 

всю область Землі від кори до 

ядра.  

Найголовнішим є 

висновок про 

існування 

внутрішньомантійних 

енергетичних осередків 283 
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1) Щільність зростає з глибиною в мантії головним чином не за рахунок 

змінення хімічного складу, а за рахунок стискаємості і фазових 

переходів при зростанні тиску. Температура в мантії є близькою  до 
температури плавлення і тому речовина при 

довготривалому впливі здатна текти, подібно до 

в’язкої рідини. При цьому перепад температур в 

мантії виявився багато більшим за критичний 

перепад, при якому виникає теплова конвекція. 

Виходячи з цих двох фактів зроблено висновок про 

наявність інтенсивної теплової конвекції в мантії. 

2) Речовина, що циркулює в  в мантії при підйомі на 

поверхню охолоджується і при T*=13200С твердіє, 

утворюючи напівжорстку океанічну літосферу. По мірі 

руху на горизонтальному відрізку конвективної 

комірки літосфера ще більше охолоджується і 

потовщується.  
 Схема,  що ілюструє  температурні режими існування  

літосфери і астеносфери. 

Tm - температура мантії; Tad – адіабатична температура 

мантії; Ts - температура солидусу мантійної речовини 

(В.П.Гаврилов, 2005). 284 
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При цьому, оскільки горизонтальний розмір 

конвективних комірок не перевищує 20 тис. км, 

а максимальна швидкість пересування 10 

см/рік, то вік океанічної літосфери не може 

перевищувати 200 млн. років. 

На низхідній ділянці конвективної комірки літосфера, що 

занурилась ще довго залишається напівжорсткою до тих пір, 

поки не нагріється до температури T*. 
Отже, океанічна літосфера не плаває на 

поверхні мантії, а приймає участь у 

конвективному колооберті речовини усієї 

комірки мантії і є тією її частиною, яка в даний 

момент знаходиться при температурі нижчій 

ніж T*. 

 Схема,  що ілюструє  температурні режими 

існування  літосфери і астеносфери. 

Tm - температура мантії; Tad – адіабатична 

температура мантії; Ts - температура солидуса 

мантійної речовини (В.П.Гаврилов, 2005). 
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Потовщення плити при горизонтальному русі призводить до 

поглиблення дна океана, зменшення теплового потоку, що 

виходить з мантії через літосферу, і зміненню локального 

гравітаційного поля, що кількісно підтверджується даними 

спостережень. Оскільки холодна океанічна літосфера напівжорстка, то при 

відносно швидких зміненнях напруги вона розбивається на плити. При сухому 

терті на стиках плит зміщення протікають не безперервно, а переривчасто, що 

призводить до землетрусів. 
3) Завдяки сильному перегріву 

надр Землі конвекція в мантії 

виявляється квазитурбулентною. 

Тому форма і розміри комірок 

постійно змінюються і має місце 

цілий спектр дрібніших 

нестаціонарних комірок і, 

відповідно, дрібних плит. Ця  

квазитурбулентність веде до 

хаотичного виникнення в мантії тонких гарячих струменів, які занурюються до 

літосфери і земної кори, утворюючи гарячі точки. Рух різних плит (або груп плит) 

неоднаковий і змінюється зі зміненням структури мантійної конвекції. 286 
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4) Найбільш важливим для глобальної геодинаміки є перехід 

базальту в еклогіт на глибинах порядку 60-80 км, олівіна в шпінель 

на глибинах 410-420 км і гама-шпінелі (рингвудиту) у пост шпінель 

(перовскіт+магнезіовюстит) на глибинах 660-670 км. Стрибки 

щільності при цих переходах складають, відповідно, 205, 5% та 

10%. Принциповим є те, що  перехід на глибині 670 км, на відміну від перших двох є не 

екзотермічним, а ендотермічним, тому, в той час як перші фазові переходи прискорюють 

конвекцію в мантії, перехід на глибині 670 км її пригальмовує, створюючи напівпроникний 

бар’єр для східних і низхідних мантійних течій. 

  

5) Найбільші групи широких східних потоків доволі 

вільно проходять через границю 670 км. Холодні 

субдукційні низхідні потоки тимчасово 

накопичуються а границі 670 км, але потім, через 

декілька сотень  мільйонів років все ж таки 

занурюються в нижню мантію (Maruyama, 1994; 

Fukao at al.,1994),  

Як видно, під Африкою і під Тихим океаном мають 

місце велетенські східні гарячі потоки. Низхідні 

(субдукційні) потоки тимчасово накопичуються на 

границі верхньої і нижньої мантії під південною 

Америкою і Євразією. 
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5) Континентальні плити, в які „вморожені” легкі континенти, на 

відміну від океанічних плит, не можуть занурюватись в мантію і 

дрейфують уздовж поверхні Землі під дією сил в’язкого зчеплення з 

мантійними течіями. На відміну від океанської літосфери, потужність 

якої не перевищує 80 км, літосферні корені континентів можуть сягати глибин у декілька 

сотень км. Але вони не заважають дрейфу континентальних плит, оскільки вся мантія до 

ядра веде себе подібно в’язкій рідині. Підкорова літосфера континентів так само, як і 

океанічна літосфера, є областю мантії і може перемішуватись конвективними мантійними 

течіями. 
6) Мантійний тепловий потік, що виходить через 

континенти приблизно у 3 рази менший 

(Трубіцин и Фрадков, 1985), ніж тепловий потік, 

що виходить через океани, оскільки континенти 

тепло-екранують мантію. Тим самим континенти 

регулюють вихід тепла з мантії і тому повинні 

суттєво впливати на глобальну структуру 

мантійної конвекції. На відміну від океанічної 

літосфери, континентальна є частково 

застійною зоною, що переміщується разом з 

континентом і тому утворює разом з ним 

достатньо довго існуючий геохімічний 

резервуар.  
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7) В роботах (Трубіцин та інш., 1991, 1993 , 1994; Трубіцин і 

Бобров, 1993; 1996, 1997; Lowman and Jarvis, 1993, 1995, 

1996; Бобров и Трубіцин, 1995; Nakakuki et al., 1997) 

показано, що нерухомий континент спочатку стримує мантійну конвекцію під 

собою і розширює конвективну комірку, а потім, через час у декілька сот 

мільйонів років, після прогріву субконтинентальної мантії, під континентом 

виникає гарячий східний мантійний потік. 

8) Конвекція в мантії Землі виявляється 

нестаціонарною, в різні часи в різних 

регіонах стаючи то загально мантійною, то 

розшарованою окремо на верхньомантійну 

і нижньомантійну в залежності від 

величини параметра переходу границі 670 

км  (Christensen and Yuen, 1984,  Machetel 

and Weber, 1991). 

Модель основного 

тепломасопереносу в сучасній Землі 

(за С. Маруяма та інш., 1994)  
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Результати числового моделюванняя для трьох значень фактора плавучості (10, 

4 і 3 – а, б і в, відповідно) легкої речовини в підошві нижньої мантії, що 

еквівалентно різниці між щільністю нижньої мантії і легкою речовиною, 

відповідно, 0.5г/см3 , 0.2г/см3 і 0.15г/см3 . (Л.И.Лобковський, В.Д.Котьолкін, 2005)  

За результатами числового моделювання для трьох значень 

фактора плавучості легкої речовини суперплюма:  

У варіанті більшої плавучості 

(фактор 10) легка речовина, 

наближаючись до границі розділу 

(670 км), одночасно активно 

переміщує її вверх перед собою рис 

а_1,2). Тут  границя розділу 

піднімається речовиною, що спливає 

майже до верхньо астеносферного 

рівня  

(рис. а-3), і тільки там легка речовина  

“прориває” границю розділу  

(рис. а-4). Далі легка речовина 

розпливається уздовж підошви 

літосфери, а границя повертається 

до положення рівноваги, індукуючи 

при цьому обернений колоподібний 

рух в середній частині мантії (сірий 

колір (рис.а-5,6). 
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Результати числового моделюванняя для трьох значень фактора плавучості  

(10, 4 і 3 – а, б і в, відповідно) легкої речовини в подошві нижньої мантії, що 

еквівалентно різниці між щільністю нижньої мантії і легкої речовини, відповідно, 

0.5г/см3 , 0.2г/см3 і 0.15г/см3 . (Л.И.Лобковський, В.Д.Котьолкін, 2005)  

За результатами числового моделювання для трьох значень 

фактора плавучості легкої речовини суперплюма:  

При помірній плавучості (фактор 4), 

(рис. б), границя розділу піднімається 

значно менше і заторможує підйом 

легкої речовини .  Легка речовина під 

дією термічної конвекції розпливається 

уздовж границі розділу (670 км) і 

поступово долає її, за рахунок своєї 

легкості (рис. б - 2, 3). Але в цьому 

випадку прорив відбувається не у 

вигляді одного суперплюма, а 

реалізується у вигляді двох окремих 

регіональних плюмів (рис. б - 4, 5), що 

рознесені  конвекцією в різні сторони 

від центру східного потоку.  

Отже, єдиний 

нижньомантійний плюм  

(рис. б -1) розпадається 

на два верхньомантійних 

(рис. б - 5, 6).  
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Результати числового моделюванняя для трьох значень фактора плавучості (10, 4 

і 3 – а, б і в, відповідно) легкої речовини в подошві нижньої мантії, що еквівалентно 

різниці між щільністю нижньої мантії і легкої речовини, відповідно, 0.5г/см3 , 

0.2г/см3 і 0.15г/см3 . (Л.И.Лобковський, В.Д.Котьолкін, 2005)  

За результатами числового моделювання для трьох значень 

фактора плавучості легкої речовини суперплюма:  

У випадку низької плавучості 

(фактор 3), коли легка речовина є 

важчою за речовину верхньої 

манті. (рис. в), воно займає своє 

місце на границі розділу (670 км) і 

при цьому також розділяється на 

дві частини, які переміщуються 

уздовж границі розділу.  

При цьому в верхній мантії 

розвивається 

протилежнонаправлений процес 

генерації «важкої» речовинии за 

рахунок фазового переходу типу 

«габро-еклогіт», який протікає в 

зонах субдукції при зануренні 

океанської кори. 
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Результати числового моделюванняя для трьох значень фактора плавучості  

(10, 4 і 3 – а, б і в, відповідно) легкої речовини в подошві нижньої мантії, що 

еквівалентно різниці між щільністю нижньої мантії і легкої речовини, відповідно, 

0.5г/см3 , 0.2г/см3 і 0.15г/см3 . (Л.И.Лобковський, В.Д.Котьолкін, 2005)  

провінція), або до виникнення крупних 

рифтових систем (Західно-Сибірська,  

Південно-Карська). 

Таким чином, в першому випадку нижньомантійний суперплюм 

безпосередньо досягає підошви літосфери, розтікається уздовж неї по 

латералі і приводить , в залежності від умов взаємодії з нею, або до 

величезних за об’ємом трапових виливів (Тунгуська платобазальтова 

 В другому випадку на поверхні може 

виникнути одразу декілька рифтових 

систем або трапових провінцій, що 

рознесені в просторі на досить великі 

відстані. Наприклад девонський 

рифтогенез східно-Європейської 

платформи (утворились Прип’ятскьо-

Дніпровсько-Донецька, Кольська, 

Тимано-Печорська і Вятська рифтові 

системи і магматичні провінції,  

В третьому випадку 

формується перехідний 

шар мантії з особливими 

геохімічними 

властивостями. 
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Існують різні експериментальні та віртуальні моделі мантійної 

конвекції:  

(Л.И.Лобковський, В.Д.Котьолкін, 2005)  
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Існують різні експериментальні та віртуальні моделі мантійної 

конвекції:  

Трьохмірне числове моделювання 

теплової конвекції мантії (за В.П. 

Трубіциним і В.В. Риковим, 1995) Ізолінії – 

температури. Стрілки – вектори 

мантійних течій. Розрізи: 0, 0,2, 0,5, 1,0, 

1,2 млрд. р.  295 
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Існують різні експериментальні та віртуальні моделі мантійної 

конвекції:  

Числове моделювання 

полів функції току для 

хіміко-щільнісної конвекції 

в циліндричних 

координатах, аналог 

екваторіального перетину 

в сферичних координатах 

(за Ю.О. Сорохтіним, 

2005).  

років років років 

років років 
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Існують різні експериментальні та віртуальні моделі мантійної 

конвекції:  

Результати моделювання 

конвекції з різними 

граничними умовами (Lupei 

Zhu, 2007): 
а) Ra=4*107, const v; 

b) більш в’язка нижня мантія; 

c) те ж; 

d) вид поверхні для б; 

e) Ra=108, const v; 

f) 38% тепла з ядра; 

g) з урахуванням фазового 

переходу 670 км; 

h) те ж з більш в’язкою нижньою 

мантією; 

i) 38% тепла з ядра; 
Число́ Реле́я (Ra ) — характеристичне 

число[і, що визначає поведінку рідини 

під впливом градієнта температури. v –

в’язкість.  297 
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Існують різні експериментальні та віртуальні моделі мантійної 

конвекції:  

Моделювання гетерогенності мантії за сейсмічними даними  
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Багаточисельні експерименти з числовим моделюванням хіміко-

щільнісної конвекції в мантії при широких варіаціях її параметрів і 

вертикального розподілу в’язкозті ніколи не приводили до виникнення 

стійких багатоярусних конвективних структур.  Існування 

ендотермічних границь ускладнюють структуру конвекції, але не 

приводять до виникнення стійкої двоярусної конвекції. Дослідження 

доводять існування в мантії єдиної конвекції для верхньої і нижньої 

мантії з повним перемішуванням мантійної речовини. 
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Змінення числа конвективних комірок архею і 

формування зародків (нуклеарів) архейських 

континентальних щитів (екваторіальна зона) 

(Сорохтин, 2005). 

В наш час з мантії в земне ядро переходить біля 150 млрд. т на рік 

„ядерної” речовини (Fe·FeO).  Звідси можна знайти і сучасну швидкість 

конвективного масообміну в мантії: вона виявляється приблизно, при 

середній щільності мантійної речовини 4,5 г/см3, 1320 км3/рік. 

В Археї виділяються два періоди підвищеної 

конвективної і тектономагматичної активності 

Землі. Перший з них пов’язаний із зонною 

диференціацією металевого заліза, приходиться на 

початок архею. Конвективний масообмін у той час 

мав, головним чином, теплову природу і охоплював 

тільки верхню мантію і її перехідний шар глибиною 

від 400 до 800 км у достатньо вузькому тропічному 

поясі Землі. Конвективні структури, що існували на 

той час повинні були бути дрібними, за розмірами 

не перевищувати декількох сотень або перших 

тисяч км. Тому, в ранньому археї повинно було б 

існувати не менше 80 конвективних структур. 
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Змінення числа конвективних комірок архею і 

формування зародків (нуклеарів) архейських 

континентальних щитів (екваторіальна зона) 

(Сорохтин, 2005). 

Враховуючи, що перші зародки майбутніх  континентів формувалися 

над низхідними потоками таких конвективних структур, то можна 

сказати, що в ранньому археї утворилося не менше 80/2 = 40 таких 

континентальних ядер.  

Кількість первинних і найбільш древніх (складених 

сірими гнейсами, тронд’ємітами та тоналітами) 

нуклеарів континентальної кори, які виділяються  за 

геологічними даними – 37 (Глуховский, Моралев, 

1994). 

По мірі занурення фронту диференціації розміри 

конвективних комірок повинні були збільшуватись, 

окремі нуклеари – зливатися один з одним, а їх 

кількість – скорочуватись. Тому, до кінця раннього 

архею число таких континентальних зародків вже не 

повинно було перевищувати 20 архейських 

континентальних щитів 
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Змінення числа конвективних комірок архею і 

формування зародків (нуклеарів) архейських 

континентальних щитів (екваторіальна зона) 

(Сорохтин, 2005). 

Новий етап активності Землі стимулювався вже 

значним підвищенням швидкості виокремлення 

„ядерної” речовини і пропорційно цьому підвищенням 

швидкості генерації гравітаційної енергії 

диференціації земної речовини. В цей час суттєво 

розширився пояс диференціації, а тому зросла  і 

маса самої мантії,що конвектує, тоді як кількість 

континентальних масивів (майбутніх архейських 

щитів), скоріше за усе знизилася до 12-14. Після 

такого переходу процес диференціації земної 

речовини значно активізувався. Особливо він 

підсилився після початку процесу формування 

земного ядра у другій половині пізнього архею, 

починаючи приблизно з 3 млрд р тому. 

Другий період підвищеної конвективної і тектономагматичної 

активності Землі у пізньому археї був пов’язаний із утягненням у 

процес зонної диференціації крім заліза його окису з формуванням 

евтектичних сплавів Fe·FeO. 
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Змінення числа конвективних комірок архею і 

формування зародків (нуклеарів) архейських 

континентальних щитів (екваторіальна зона) 

(Сорохтин, 2005). 

що виникли раніше, у єдиний 

суперконтинент, який утворився над  

центром низхідного мантійного потоку і 

повинен був розташуватися на екваторі Землі, 

згідно законів механіки про стійке обертання 

вільних тіл. Ця подія  сталася, скоріше за усе 

2,6 млрд р. тому і відмічена в геологічному 

літописі Землі потужним діастрофізмом 

кеноріанської орогенії. 

В той же час відбулася і найвизначніша перебудова конвективних 

течій у мантії – в Землі почала формуватися потужна 

однокоміркова конвективна структура, що привела у кінці архею до 

стикання усіх континентальних масивів, 

Цей перший континент  в історії Землі 

 

 назвали Моногеєю 
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Змінення числа конвективних комірок архею і 

формування зародків (нуклеарів) архейських 

континентальних щитів (екваторіальна зона) 

(Сорохтин, 2005). 

Помітна глобальна кореляція тектонічних подій в граніт-зеленокам’яних 

поясах архею різних щитів з’явилася близько 2.9 млрд р тому (К. 

Конді). Але найбільш чітко вона виявлена лише в інтервалі віків 2.7-2.6 

млрд р тому. При цьому останній архейський конвективний 
цикл, що співпадає з моментом виокремлення земного 

ядра, одночасно є першою і найбільш грандіозною 

тектономагматичною подією в історії Землі. 

Після переходу процесу гравітаційної диференціації 

мантійної речовини від механізму зонної сепарації 

„ядерної” речовини до відносно повільно діючого 

бародифузійного механізму диференціації мантійна 

конвекція, починаючи з раннього протерозою, стала 

суттєво більш спокійною. З постійним згасанням 

бародифузійного механізму диференціації мантійної 

речовини за рахунок вичерпання запасів „ядерної” 

речовини в мантії відбувається поступове зниження 

інтенсивності мантійної конвекції. Так, за розрахунками, 

активність конвективного масообміну в наш час, у 

порівнянні з піздньоархейським піком, знизилась у 7-8 

разів. 
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Змінення числа конвективних комірок архею і 

формування зародків (нуклеарів) архейських 

континентальних щитів (екваторіальна зона) 

(Сорохтин, 2005). 

Приблизно оцінена і кількість існувавших в мантії після 

архею конвективних ціклів. З часу утворення земного 

ядра (2,6 млрд р назад) його маса закономірно 

підвищувалась, тоді як маса мантії Землі, відповідно, 

зменшувалась від 4,76·1027 г на рубежі архею і 

протерозою до 4,014·1027 г у наш час. Тому сумарна 

маса мантійної речовини, що приймала участь у 

мантійній конвекції, починаючи з архею, приблизно у 

7,1 разів перевищує середнє значення  маси мантії за 

той же час, тобто усього у протерозої і фанерозої 

існувало біля 7,1 конвективних циклів (Сорохтін, 1974; 

Монін та інш., 1987). 

Підраховано, що сумарна маса мантійної речовини, що пройшла крізь 

конвективний масообмін, приблизно у 12,5 разів перевищує масу 

самої Землі і приблизно у 18,7 раз – масу сучасної мантії. Аналогічні 

оцінки показують, що за час існування бародифузійного механізму, 

тобто за післяархейський час, конвективний масообмін 

в мантії приблизно дорівнює 3,21·1028 г, що майже у 8 

разів перевищує масу сучасної мантії. 
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http://zilant.kpfu.ru/kek/geotektonika/2_2_3.php 

Вважається, що при хіміко-щільнісному 

конвективному масообміні у мантії проходить 

чергування одно коміркових і двокоміркових 

конвективних структур (Сорохтин, 1974; Монін 

та інш., 1987). Тоді можна вважати, що після 

архею існували, наприклад три одно коміркові і 4 

двокоміркові конвективні структури. Оскільки при 

виникненні одно коміркових конвективних 

структур в мантії повинні формуватися єдині 

суперконтиненти, то можна чекати, що після 

архейського суперконтинента Моногея 

(Кенорленд – 2.7 млрд.р.т. Williams et al.,1991) 

 повинно було існувати ще три суперконтиненти 

Мегагея Штіллє (Нуна, Коламбія) – 1.8-1.5 

млрд.р.т., Rogers& Santosh,2002), 

 Мезогея (Родинія– 1.1-0.7 млрд р.тому (Dalziel, 

1991). 

 і Пангея Вегенера (250 млн.р.т.,Wegener, 1920) 

 всього за історію існування Землі - 4). Під час 

функціонування двокоміркових конвективних 

структур, такі суперконтиненти повинні були 

руйнуватися і відцентрово дрейфувати один від 

одного. 

Схема 

двокоміркової  

конвективної 

структури 

Схема 

однокоміркової  

конвективної 

структури 
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Моногея 

(Кенорленд 2,7 

млрд. р.т. Williams 

et al.,1991)  

1 2 

3 4 

Мегагея 

(Нуна, 

Коламбія) 

– 1.8-1.5 

млрд.р.т., 

Rogers& 

Santosh,20

02) 

Мезогея 

(Родинія– 1.1-0.7 

млрд.р.т., Dalziel, 

1991) 

Пангея 

(250 

млн.р.т.,

Wegener, 

1920) 
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Три можливих сценарія конвекції в мантії (Плєчов П.Ю., 2010) 

Процес конвективного масообміну в мантії регулюється 

дією сильних позитивних (1) і від’ємних (2, 3) обернених 

зв”язків у системі:  

1. З підвищенням температури мантії (за рахунок 

власної теплогенерації)  експоненціально зменшується 

в’язкість її речовини і, відповідно, зростає швидкість 

хіміко-щільнісної конвекції. Одночасно підвищується 

швидкість дифузії окислів заліза з кристалів силікатів у 

міжгранулярний простір і, звідси, швидкість переходу 

“ядерної” речовини в земне ядро, а це, в свою чергу, 

приводить до зростання щільнісних неоднорідностей в 

мантії і до нової активізації мантійного масообміну. 
2. З підвищенням швидкості конвективного 

масообміну підвищується швидкість руху океанічних 

літосферних плит, зростають загальні втрати тепла 

Землею. Завдяки цьому зменшується середня 

температура мантії, підвищується її в’язкість, а це 

приводить до зниження конвективного масообміну у 

мантії. 
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Три можливих сценарія конвекції в мантії (Плєчов П.Ю., 2010) 

Процес конвективного масообміну в мантії регулюється 

дією сильних позитивних (1) і від”ємних (2, 3) обернених 

зв”язків у системі.  

3. Дифузія окислів заліза з кристалів силікатів у 

міжгранулярний простір проходить лише у нижній 

мантії на глибинах, що перевищують 2000 км. Тому, 

чим вищою є швидкість конвекції, тим менший час 

мантійна речовина буде перебувати в діяльному шарі 

нижньої мантії, тим менша кількість ”ядерної” 

речовини  за цей час встигне дифундувати з кристалів 

силікатів і перетекти в земне ядро, а зниження 

швидкості процесу диференціації приведе до 

зниження швидкості самої конвекції. 

“Теплова машина Землі”  є відкритою, із зворотніми 

зв’язками, що визначають можливість в ній 

процесів самоорганізації геодинамічних процесів.  
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Глобальні піки зростання ювенільної кори (Condie, 1998). Моногея, 

2,6 млрд р., Мегагея Штіллє,1,8 млрд р.,  Мезогея (Родинія), 1 млрд р., 

Пангея Вегенера, 200 млн р. 

Енергетичний баланс Землі у середньому стабілізує 

розвиток конвективних процесів в мантії. Однак періоди 

конвективних циклів повинні бути пропорційними масі 

мантії. 
Маса ж мантії після утворення земного ядра поступово зменшувалась за 

рахунок виокремлення з неї „ядерної” речовини і зростання самого ядра.  

Періодичність формування 

суперконтинентів (співпадає із 

завершенням відповідних тектонічних ер 

(орогеній): кеноранской, свекофенської, 

гренвільської та герцинської -  2600 ± 

100; 1800 ± 100; 1010 ±70 и 230 ± 10 млн 

р. т., відповідно) слабко змінювалась від 

800 до 789 млн р. Тому ефект затухання 

тектонічної активності Землі і застигання 

мантії  в реальних умовах скомпенсована 

зменшенням маси мантії, тим самим 

стабілізуючи періодичність тектонічних 

процесів. 
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Залежність кількості конвективних мегациклів у фанерозої від 

часу: залиті – однокоміркові структури (супенронтиненти); 

незалиті – двохкоміркові структури (Сорохтін, 2005) 

Однак, у зв’язку з 

поступовим затуханням  

процесу бародифузійного 

механізму диференціації 

земної речовини і 

зниженням конвективної 

активності мантії поки не 

зрозуміло, чи вистачить 

сил у  Землі для 

формування наступного 

суперконтиненту – 

гіпотетичної Гіпергеї 

Конвективний цикл завершиться приблизно через 300 млн 

років при NC = 7. 

Четвертий, мегацикл NC = 8 може завершитися приблизно 

через 1,2 млрд р. в майбутньому.  

311 



1977 

1 2 

3 4 

Гіпотеза Землі, що розширюється 

• Першопричиною тектонічних процесів є 

перехід речовини Ядра Землі з 

метастабільно зверхстисненого стану в 

нормальний. При цьому виділяється тепло. 

Тепло виноситься до літосфери по вузьким 

границям блоків 

• “Гарячі точки” - виходи магми, 

проплавлені через всю мантію від куполів-

пасток розплаву на границі мантії і ядра. 

• Крупні землетруси породжені 

вертикальним вигином земної кори під дією 

перетікання астеносферних мас. 

•Земля сформована одночасно із Сонцем і до моменту 4.56 млрд р 

існувала у вигляді планети-гіганта – юпітеріанського типу (газо-рідкої 

планети), а потім у вигляді, тугоплавкого залишку.  
• За останні 4.56 млрд р. Земля збільшилась у розмірах приблизно в 1.4 рази, а за 

об’ємом у 2,8 разів за рахунок переходу вихідної зверхстиснутої  речовини у нормальний 

стан.  
• Головним чином Земля складається з базальтових порід кометного походження, а 

легка кора утворилася за рахунок виплавок з основних порід. 

• Мантія Землі складається з твердих блоків, що розділені вузькими магматичними 

границями. 
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1. Сучасні уявлення про будову і склад верхньої мантії. 
Поліморфні перетворення в ній. 

2. Головні джерела  тектонічної активності Землі. 
Охарактеризувати. 

3. Процеси диференціації земної речовини. Утворення ядра. 
Засоби одержання інформації. 

4. Сучасні уявлення про внутрішню  будову Землі і процеси, 
що протікають в її глибинах. 

5. Головні джерела  тектонічної активності Землі. Засоби 
одержання інформації щодо її внутрішньої будови. 

6.  Сучасні уявлення про будову  і склад нижньої мантії. 
Процеси, які в ній протікають. 

7. Хіміко-щільнісна конвекція мантії. Сучасні уявлення. 
313 



 

8. Одно і двокоміркові конвективні цикли. 
9. Змінення числа конвективних комірок від архею до 

сучасності. 
10. Сучасні погляди на тектоносферу.  
11. Імовірний мінеральний склад глибинних геосфер. 

Засоби одержання інформації. 
12. Можливість існування внутрішньомантійних 

енергетичних осередків.  
13. Гіпотетичні моделі складу глибинних геосфер. 
14. Формування та еволюція континентів згідно теорії 

хіміко-щільнісної конвекції. 
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Тема 4. Вулканізм різних геодинамічних обстановок: 

Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 
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серединно-

океанічних 

рифтів, 

зон субдукції чи 

до серединно-

континентальн

их рифтів – 

корні їх 

простежуються 

до 

астеносфери. 

Області живлення вулканів – магматичні осередки, скоріш за 

все знаходяться в астеносфері.  

За аналізом сейсмологічних даних, в астеносфері є наявною 

рідка фаза (розплав) приблизно 11-15% від загального об’єму 

речовини астеносфери. 

Спеціальні дослідження в зонах активного вулканізму свідчать про те, що 

незалежно від приуроченості вулканів до тієї або іншої глобальної структури _ до 

319 



1977 

1975 

сейсмічних хвиль 

оцінюється не 

більше як у 100 км. 

Ці дані дозволяють 

стверджувати  про 

надходження 

магми толеїтових 

базальтів в 

рифтових зонах  

Під вулканами Ісландії – регіону, який представляє собою 

частину серединноокеанічного хребта, що виступає над 

морем зафіксовано, згідно г/ф даних,  низько швидкісні зони, 

що ідуть від верхів мантії на глибини більше як 250 км 

(верхня границя мантії встановлюється на глибині близько 

10-17 км). Ширина зони з високим коефіцієнтом затухання  

серединноокеанічних хребтів з астеносферного шару. 

Дані  сейсмічної томографії. Область знижених швидкостей 

повздовжних  сейсмічних хвиль під Ісландією сягає 2500 км. 

(Перетин через вулкан Грімсвот на передодні  останнього 

виверження 21 травня 2011 р). 
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У г/ф відношенні відносно добре вивчені надра Гавайських 

островів. Г. Ітон відмічав підйом гіпоцентрів землетрусів, що 

супроводжують виверження Кілауеа, з глибин приблизно 60 км 

і до поверхні Землі. За даними спостережень довгоперіодних 

електромагнітних коливань провідний шар, що асоціюється із 

присутністю розплаву, виділено на глибині близько 350 км. 

Мауна-Кеа 

Килауеа 

Мауна-Лоа Схематичний розріз  

вулкана Кілауеа. З 

глибини 50 - 60 км магма 

піднімається, заповнюючи 

пустоту в 2 - 3 км від 

поверхні Землі. Каналами 

слугує  система розломів. 

По боковому ходу лава 

подається за 20 з лишнім 

кілометрів до гирл уздовж 

глибоких тріщин на 

східному березі.  
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Схема магмоутворення під Курильською острівною 

дугою, (Г. П. Авдєйко, 1993), спрощена. 

1 — континентальна літосфера; 2 — субдукуюча 

океанська літосфера; 3 — відокремлення флюїдів; 

4 — часткове плавлення і підйом магми в 

астеносфері мантійного клину; 5 — підвідні канали 

і проміжні магматичні осередки в  літосфері; 6 — 

ізотерми, град. 

У зонах субдукції (під острівними дугами) джерела 

магматичного живлення пов’язують також з великими 

глибинами. Так, на Камчатці під Центральною Депресією,  

східним вулканічним поясом від границі Мохоровичича і до 

глибин 200-300 км 

встановлюються аномально низькі 

швидкості сейсмічних хвиль. (7,3 - 7,4 

км/с) аномально низькі значення 

сейсмічних хвиль встановлено і під 

Курильською вулканічною грядою до 

глибин, що відповідають цій зоні. Відомі 

вони і під вулканами Японії. 
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На користь зв’язку джерел магми у зонах субдукції з глибинними 

сейсмофокальними шарами свідчать також і г/х дані. Такі дані є для 

Курильської дуги. Дуга знаходиться над зоною глибинного похилого 

розлому, що падає під континент. Тому відстань від нього до кратерів 

вулканів (Н) різна і коливає в межах від 100 до 250 км. 
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Спостерігається залежність від глибини коефіцієнту  

γ= (Na2O+K2O)/SiO2*100. Встановлено кореляційну 

залежність між вмістом К2О, MgO та FeO в базальтах 

вулканів Камчатки і Курильських островів і глибиною 

сейсмофокальної зони. 

Виявилось, що із зменшенням Н підвищується вміст летких у магмі, підвищується її 

вибуховість, у масі продуктів виверження зростає відсоток пірокластичного матеріалу. 
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Так, у Японії під вулканом Сукурадзима 

встановлено наявність магматичного 

осередка на глибині 20-30 км.  

Вулкан Сакурадзима (о-в Кюсю, 

висота1 117 м, виверження березня 

2013 р.). До 1914 р. Сакурадзима був 

окремим островом, але в результаті 

виверження приєднався потоками 

лави з півостровом Осумі. 

Крім глибинних осередків дані сейсмічного зондування 

свідчать про наявність скупчень магми – магматичних 

осередків на глибинах у декілька десятків км. 

Для Ключевської групи вулканів за даними сейсмічного зондування встановлено 

наявність магматичних осередків на глибинах 30-60 км. Такі осередки 

встановлюються для Гавайських вулканів (біля  50 км), вулканів Ісландії та 

багатьох інших. 

Такі осередки прийнято вважати проміжними.  324 
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Крім глибинних і проміжних осередків геофізичними 

дослідженнями фіксуються неглибокі магматичні осередки – 

до 10 км. Такі осередки називають периферійними 

або інтрузіями під вулканами. 

В Ісландії, при виверженні влк Крафла у 1975 р., на основі 

гравіметричних і сейсмічних даних зроблено висновок про 

те, що кислий матеріал вивергався з осередка, 

розташованого на глибині 2-3 км.  
Гравіметрична зйомка Гавайських о-вів встановила 

наявність позитивних гравіметричних аномалій під 

вулканами. Ці аномалії інтерпретуються як 

магматичні осередки, які безпосередньо живили 

виверження. Для діючого вулкану Кілауеа 

встановлено наявність магматичної камери на 

глибині 1,5-6 км. Магматичний резервуар на глибині 

2-3 км встановлено для японського вулкану Осіма. 

Осіма 

крафла 

кілауеа 

Часто інтрузії, сформовані на глибинах до 10 км,  

що спостерігаються на рівні нинішнього ерозійного 

зрізу, у геологічному минулому  представляли 

собою периферичні осередки.  325 
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Дайки. Кам’яні стовпи, Толбачік 

Зліва. Вид Ключевської групи 

вулканів. Вулкани: 1 — Ключевський, 

4850 м; 2 —  Камінь, 4575 м; 3 — 

Безіменний,  купол Новий; 4 —  

Велика Удіна; 5 — Гострий Толбачік, 

3680 м; 6 — Плский Толбачік , 3085 м. 

Діючі — 1, 3, 6. 

Зправа. Зони шлакових конусів 

вулкана Плаский Толбачік..  

1 

2 3 

4 
5 6 

Магма з осередків до поверхні пересувається по тріщинам. Такі 

тріщини можна спостерігати безпосередньо. Частіше вони 

фіксуються лінійним розташуванням шлакових конусів і кратерів. 

Протяжність таких тріщин може бути значною. Наприклад у районі 

вулк Плаский Толбачік на Камчатці _прибл 60 км. 

Авача на Камчатці). Їх потужність, виходячи з геологічних 

спостережень дайок, що розкриті ерозійним зрізом може 

варіювати від одного до десятків метрів. Виверження часто 

локалізується в одному або декількох місцях тріщини, що 

розширюється. Тут виробляється гирло. Глибина гирл рідко 

перевищує сотні метрів. 

Тріщини, що заповнені магмою представляють собою дайки. Система 

магматичних осередків поєднується між собою дайками (Ключевський, Толбачік,  

Знімки С.А. Федотова 
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Радіальні ендогенні дайки навколо 

Західного Іспанського піку . West 

Spanish Peak, Колорадо, США 

Дайки. Мис 

Мечнікова, о. 

Кунашир 

(Курильські  

о-ви,  

В. Гур’янов 

ВЕЛИКА ДАЙКА Зімбабве (560 км * 12 км, 

перевищення  до 300 м)— интрузивний масив 

ультраосновного та основного складу віком 2,57 млрд 

р. З величезними запасами (1 млрд. т) хромових руд . 

Дайки. Хребет Хоба-

Тепе, Карадаг, Крим 
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Вулкан 

Перефірійний осередок 

Область міграції розплавів 

Проміжний осередок -  

область сегрегації 

(розділення, диференціації) 

розплавів  

Область утворення розплавів 
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Є можливим при підйомі мантійної речовини в більш високі 

горизонти. 

Модель  прийнята для серединно-

океанічних хребтів 
330 
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Є можливим при явищі деламінації (механичне відслоненя і 

занурення мантійної літосфери). Термін запропонований П. Бердом (Bird, 1979) та 

розвинений Г. Хаусманом  (Houseman et al.,1981)    

Кора 

Літосфера 
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Можливе за рахунок привносу  тепла  з більш глибоких 

горизонтів. 

332 



1977 

1975 

Флюїд суттєво знижує температуру плавлення перидотитів  

В зонах субдукції в мантію поступає в 6 разів більше води (8,7*1011 кг/рік), ніж 

покидає 

мантію при 

островодуж

ному 

вулканізмі 

(1,4*1011 

кг/рік) 

(Літасов 

К.Д., 2001, 

ун-т 

Тахоку, 

Японія) 
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Флюїд суттєво знижує температуру плавлення перидотитів  

Поступання води до мантії, що 

залягає вище приводить до її 

часткового плавлення на 20-25 %  

Експериментальні 

дані Ф.Берча, 

Ф.Бойда, 

Р.Горансона, 

Дж.Інгланда, 

Х.Йодера,  

П.Ле Комта, 

И.Д.Рябчикова, 

О.Таттла, П.Уайли.  

Змінення температури плавлення діопсида (а) і 

альбіта (б) з підвищенням тиску летких, а також в 

присутності флюїду (Н2О+СО2) Цифри біля кривих -  

мольна частка СО2 в Н2О+СО2  флюїді. 

 

http://web.ru/db/msg.html?mid=1164637&uri=text%2Fpart2-1-2.html 334 
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• Максимальні оцінки температур відносяться до найбільш глибинних 

ультраосновних розплавів (1550-1770 0С), що виникають при плавленні 

перидотитів верхньої мантії, а мінімальні (600-900 0С) – до найменш глибинних 

кислих магм, що утворюються в земній корі і збагачені водою і леткими 

компонентами. 

• Щільність рідких магм = 2,2-3,0 г/см3 і є на 10% нижчою, ніж щільність 

твердих порід відповідного складу. Максимальна щільність є характерною для 

мантійних магм (2,7-2,8 г/см3). 

• Магма (від грецького “магма” – “густа мазь”) – суміш 

магматичного розплаву,      кристалів і/або їх зростків і 

флюїдної фази, що здатна переміщуватись в земній корі. 

При застиганні магми утворюються магматичні породи. 
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• Оскільки розплав є легшим за тверду 

породу (різниця щільностей близько 0,5 

г/см3), а його в’язкість на декілька 

порядків нижча, магматичні осередки є 

механічно нестійкими, і розплав, що 

виникає при частковому плавленні, 

видушується із системи міжзернових пор. 

• В’язкість магматичних розплавів, яка залежить від 

складу і температури, варіює від 10 Пуаз (ультраосновні і 

основні магми) до 1080 Пуаз (кислі). В’язкість  води при 

кімнатній 

температурі = 10-2 Пуаз, а эфективна в’язкість твердої речовини кори і верхньої 

мантії досягає 10180-10230 Пуаз.  

Залежність в’язкості магми від 

концентрації води і температури 

(Hess K-U, Dingwell D.B., 1996). CH2O, wt% 
1 Па*с (СІ) = 10 Пуаз (СГС) 
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При цьому швидкість не дуже в’язких магм може досягати кілометрів і навіть 

десятків кілометрів за годину. 

Скупчення відносно легкої рідини мають дещо надмірний тиск 

і пробивавють собі шлях наверх самостійно, розсуваючи 

стінки тріщин та заповнюючи існуючі канали. 

• Згідно розрахунків, магматичний 

розплав просочується вверх на рівні 

обласей магмогенерації зі швидкістю, що 

вимірюється декількома сантиметрами 

або метрами на рік. Дані, що одержані для 

сучасних островодужних магм на основі 

систематики Th-Ra ізотопних відношень, 

свідчать, що швидкість переміщення магм 

складала 35-70 м/рік (Turner, Hawkesworth, 

1997). Фактором, що стимулював швидкий 

підйом магм з областей магмогенерації є 

високий вміст в них H2О, яка значно 

знижує в’язкість силікатних розплавів 

(Кадік та інш., 1971).  

337 



1977 

1975 

Газовміст (магма може містити до 10 wt% розчинених газів [П.Ю. 

Плєчов, 2010]) визначає тип виверження: гавайський, стромболіанський, 

вулканський, плініанський… Тип виверження, в свою чергу, багато в 

чому відповідає формам течії газо-рідких сумішей: бульковий, 

кластерний, снарядний,  дисперсний.  

Бульковий виникає при 

невеликих вмістах газу в потоці і 

характеризується рухом газу у 

вигляді окремих, малих у 

порівнянні з радіусом потоку, 

бульок. Відносна швидкість газової 

фази в цьому випадку близька до 

швидкості вільного спливання 

бульок.  

Кластерний – проміжний між 

бульковим і снарядним  -  

характеризується  наявністю 

скупчень окремих бульок невеликого 

радіусу , між якими спостерігаються 

ділянки з бульковим режимом. 
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Газовміст (магма може містити до 10 wt% розчинених газів [П.Ю. 

Плєчов, 2010]) визначає тип виверження: гавайський, 

стромболіанський, вулканський, плініанський… Тип виверження, в 

свою чергу, відповідає формам течії газо-рідких сумішей: 

бульковий, кластерний, снарядний,  дисперсний.  
Снарядний режим характеризуеться 

періодичним проходженням великих 

циліндричних бульок,   

діаметр яких близький до діаметра 

труби, а довжина може бути дуже 

великою. За кожним таким  

«снарядом» знаходиться рідка пробка, 

що містить дрібні бульки. 
Дисперсний (емульсійний) - рух 

суміші , що складається з величезної 

кількості відносно невеликих бульок 

газу, які сильно взаємодіють між 

собою в потоці рідини. 

Дисперсно-кільцевий - наявна 

рідка плівка, яка тече на внутрішній 

поверхні труби і центральним 

струменем газу, в якому розпилена 

частина рідини. 339 
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За рахунок зниження 

температури газово-рідинні 

течії можуть 

перетворюватись в 

трикомпонентні (розплав, газ, 

тверді частки), а потім у 

псевдопотоки (газ – тверді 

частки). Відповідно 

змінюється співвідношення 

продуктів виверження: 

об’ємів лави, бомб, попелу і 

шлаків.  

Вважається, що типи течії можуть змінювати одна одну по 

висоті каналу за рахунок об’ємної частки газу при 

зменшенні тиску. 
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відбувається інтенсивне 

спливання бульок, а 

потім їх злиття з 

утворенням газових 

“снарядів”, підйом яких 

до поверхні  приводить 

до дискретних вибухів 

(Стромболі, Італія; 

лавові форнани 

Кілауеа, Гаваї) 

Швидкість 

спливання 

окремих 

бульок 

(О.Е.Мель

ник.2010) 

В процесі одного виверження його режим може змінюватись з 

ефузивного до експлозивного і назад без змінення хімічного 

складу магми. В малов’язких базальтових магмах по мірі підйому  

Re = v*d/ѵ, де Re - Число Рейнольдса, v –швидкість (м/с), d – діаметр (м), ѵ  - 

кінематична в’язкізть середовища (м2/с). Re слугує для визначення динамічної 

подібності між різними експериментальними випадками руху рідини. Є мірою відношення 

сил інерції, що діють в потоці до сил в’язкості.  341 
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Re = v*d/ѵ, де Re - Число Рейнольдса, v –швидкість (м/с), d – діаметр (м), ѵ  - 

кінематична в”язкізть середовища (м2/с). Re слугує для визначення динамічної 

подібності між різними експериментальними випадками руху рідини. Є мірою відношення 

сил інерції, що діють в потоці до сил в’язкозті.  

60-80%, і суцільність рідкої фази порушиться 

(відбувається фрагментація магми – розрив 

бульками на дрібні частки). При цьому 

ламінарна течія високов’язкої (булькової) рідини 

змінюється турбулентною течією газосуміші. 

В’язкість середовища зменшується в цьому 

випадку на 10-12 порядків.  

В кислих в’язких магмах рух газу за рахунок виділення бульок 

практично не відбувається. Якщо магма піднімається 

достатньо швидко, то об’ємна частка бульок може сягнути 

Ламінарна течія – плавний, упорядкований рух з 

постійною швидкістю і напрямком. (Re < 2300) 

Турбулентна течія – неупорядкований рух зі 

швидкістю і напрямком руху окремих часток, які 

постійно змінюються. (Re > 10000) 

Ламінарна течія 

Турбулентна течія 
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При повільному підйомі бульки поєднуються в рухоме 

пористе середовище, в якому відбувається фільтраційний 

випереджаючий рух газу.  

Таким чином, при одних і тих же параметрах магми в осередку 

можливими є два режими виверження:  

1) повільний витік магми, що дегазується; 

2) високоінтенсивне – 

газової суміші (вибух). 

(А.А. Бармін, Є.І. Гордєєв, 

О.Е. Мельник, 2012) 

Конфігурація бульок у 

магмі (О.Е. Мельник, 

2010) 

Як видно, вони не сферичні і 

не ізольовані 
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Підйом мегми проходить в режимі так званого 

термогазліфту. Як наслідок – вулканічний 

процес свідчить про зниження тиску в зоні 

існування магми. Враховуючи залежність кривої 

ліквідусу від тиску, вулканічний процес сам може 

забезпечити генерацію магми 

(В.А.Дрознін,2005).  
За своєю природою усі вулканічні вибухи 

представляють собою роботу, яку учиняє 

вулканічний газ, що розширюється з порівняно 

невеликого об’єму, який він займає у магмі 

перед вибухом до того великого об’єму, який він 

займе після вибуху.  

Тобто вулканічний вибух з утворенням попелу відбудеться тоді, 

коли газові бульки у лаві досягають як би щільнішої упаковки і в 

момент вибуху ювенільний газ має займати ¾ об’ єму системи 

розплав – газ (частка об’ єму шарів при найщільнішій упаковці) 

(Є.К. Мархінін,1985). 344 
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Магми, що піднімаються швидко містять мало мікролітів, а в’язкі магми, що 

формують лавові куполи можуть містити їх до 40-50 об’ємних % (загальна 

кількість кристалів до 70-85 об’ємних %) (П.Ю. Плєчов, 2010, А.А. Бармін, Є.І. 

Гордєєв, О.Е. Мельник, 2012).   

Інший важливий параметр магматичного розплаву, що визначає 

режим виверження і залежить від температури затвердіння і 

швидкості її падіння – ступінь кристалічності.  

Деякі кристали зароджуються в осередках (фенокристали розміром у 1-10 мм). 

Деякі виникають при підйомі з осередка до поверхні (мікроліти, 1-100 мкм). 

Буріння лавових озер на Гаваях 

показало, що при кристалічності  > 

50% кірка поводила себе як тверда 

порода. При кристалічності < 50% 

бур вільно просувався руками 

Тверда кірка      1>N>0.55 

Кристалічна каша 0.55>N>0.25 

Магматична суспензія 0.25>N>0 

 (Marsh,2002, П.Ю. Плєчов, 2010) 
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 Виникають над кратером внаслідок вертикальних вулканічних 

вибухів.  
Градієнти температур. 

В момент утворення в основі 

стовпа попелові частки мають 

ту температуру, яку мала 

магма перед вибухом. При 

цьому Т 0С газу і попелу 

швидко падають від Т 0С магми 

до декількох десятків градусів.  

Однак цей температурний 

режим постійно порушується в 

зонах електричних пробоїв. 

Вулкан ТЯТЯ: Т0С основи 

попелово-газового стовпа 

оцінювалась у 1000 0С. Визначення 

Т 0С основи під час виверження 

Толбачіка при відборі газових проб 

показали Т 0С=1150 0С. 

Виверження Пінатубо в 1991 р.  

Висота еруптивної колони – до 

34 км (VEI=6). 346 
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Тобто, перепад тисків між основою 

попелово-газового стовпа і його 

вершиною, де тиск практично 

дорівнює атмосферному (105 Па), 

дуже великий. Саме цей перепад і 

обумовлює великі швидкості виносу 

попелових часток із зони з 

магматичними температурами в зони з 

температурами оточуючого 

середовища. Звідси - швидке 

охолодження.  

Велике тріщинне виверження Толбачик1975 р.  

Висота еруптивної колони – до 15 км (VEI=4+). 
http://pikabu.ru/story/izverzhenie_vulkana_tolbachik_kamchatka_1975_834157 

Градієнти тисків. 

Розрахунки показали, що тиск в магмі перед вибухом складає 

більше як 107 Па.  

При виверженні Толбачика (1975 

р.) швидкості попелово-газового 

струму коливались в межах 100-

250 м/с. 
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Електричні розряди. Електричні явища, що пов’язані з 

вулканічними виверженнями вивчені поки слабко.  

Однак, блискавки, іноді довжиною в декілька км, що прорізають попелові-газові 

тучі під час вивержень, описуються дуже часто. Нерідко спостерігаються такі 

електричні явища як  вогні Ельма та шарові блискавки. 

Вулкан Пуйєуе (Чілі). 5 червня 2011  

Висота колонни - 10 км  

Вогні Святого Ельма на будівлі обсерваторії 

(Sonnblick Observatory). 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elmsfeuer.jpg?uselang=ru 

Коронний розряд, що виникає на гострих кінцях 

предметів при великій напрузі електричного 

поля в атмосфері. 348 
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На думку дослідників (О.П.Руленко, П.І. Токарєв) вулканічні 

хмари є трифазними дисперсними системами типу: газ, рідкі і 

тверді частки. Вони аналогічні метеорологічним хмарам, але 

мають більшу концентрацію в них зважених часток і більші швидкості руху, тому 

прочеси електризації в них мають більшу інтенсивність.  

Зарядка вулканічних часток відбувається за наступними механізмами: 

1. Контактний. Розрив контакту між частками. У цому випадку величина заряду 

залежить від різності електрохімічних потенціалів часток і їх електричної ємності, 

які, в свою чергу, залежать від властивостей поверхні, фазового стану і хімічного 

складу. 

2. Дифузійний. Передбачає захоплення частками іонів з газового середовища. Цей 

механізм дуже ефективний у попелові-газовому струмі. 

 

3. Індукційний. У випадку виникнення достатньо сильних електричних полів 

(відповідно і розрядів) включається механізм індукційної електризації. 

 

4. Термічний. При Т 0С вищих за 700 0С тверді частки здатні випускати електрони і, 

відповідно, заряджатися позитивно, в той час як інші – захоплюють електрони і 

заряджаються негативно. 349 
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Розряд виникає при підвищенні 

напруження до критичної величини. 

Попелово-газову хмару умовно розділяють 

на три області:  

І - область швидкої вертикальної 

ламінарної течії попелово-газових струмів 

(до1,5 км від гирла);  

ІІ - область руйнації ламінарних течій з 

утворенням попелові-газових клубів;  

ІІІ - область горизонтального пересування у 

напрямку переважаючих вітрів.   

Частки різного розміру (дрібні і великі) набувають зарядів з 

різними знаками (Мархінін, 1985, Руденко, Х. Хатакеяма). В 

результаті розподіл зарядів у попелово-газових хмарах 

обумовлюється гравітаційною диференціацією речовини в процесі виверження, а 

сам процес виверження перетворюється у електричний генератор. 

В першій зоні блискавки переважно вертикальні, у 

другій – безпоряднонаправлені,  у  третій – 

горизонтальні. 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 

V 
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За цей час в каналі розвивається температура 104-3*104 0К , що падає до Т 

оточуючого середовища до кінця розряду. При такій Т і тиску в каналі 106 Па, 

головні складові повітря O і N майже повністю іонізуються. 

 При середній щільності дрібних часток попелу (d<0,5 мм) порядку 109-1012 м3 в 

канал попаде близько 102 кг попелу. Частки розміром d<0,1 мм (їх переважна 

більшість) за час розряду встигають майже повністю випаруватися, тобто 

майже весь попіл, що попав в розряд випаровується. Отже, в каналі 

утворюється разом з газовою плазмою приблизно 102 кг суміші нейтральних  і 

дисоційованих молекул, нейтральних атомів і іонів речовини попелу. 

   Згідно розрахунків (А.Н. Зємцов, А.А. Тронь; Є.К. Мархінін,1985)  у                 

горизонтальному провідному каналі довжиною 103-5*103 м і 10-30 см 

шириною проходить струм силою 2*105 А протягом   3*10-4 с. 

Загальна кількість розрядів, що зафіксована на вулкані Толбачік (1975 р.) за 

319 годин виверження вимірюється десятками мільйонів, а об’єм газу і 

попелового матеріалу, що перебував в каналах блискавок  складає 108-109 м3 

(Є.К. Мархінін, 1985). 
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Вулкан – Гримсвотн 

(Ісландія), 24.05.13. Стовп 

- 20-км 

Сукурадзіма (Японія), 

14.06.2013., висота колони - 

5-6 км  

Вулкан Чайтен (Чілі) 2.05.2008 

р., проспав біля 9,5 тис. р., 

висота колони - до 30 км. 

Толбачік 

(Камчатка), 1975 р.  

 

Електричні розряди 
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Інформацію про склад вулканічних газів можна одержати з декількох 

джерел: з аналізів проб газу, що відібрані безпосередньо з рідкої 

лави, газів, що збереглися у застиглій лаві та з аналізу газів 

фумарол. Крім того, в дякій мірі про них можна судити за складом 

компонентів водних витяжок із свіжих вулканічних попелів. 

Вперше взяли пробу газу залізною трубкою з лавового озера вулкану Кілауеа на Гаваях 

співробітники г/ф лабораторії інституту Карнегі (США) у травні 1912 р. Дей і Ф. Шепард. 

Результати не були досить задовільними (залізна трубка викривляла істиний склад газу та 

не було виключене забруднення газу повітрям), але виявилось, що вулканічний газ 

складається з води не менше ніж на 70%. 

У 1919 році Джаггар відібрав більш репрезентативні проби з того ж озера. У 1959 році 

Шеньо, Тазієв і Фабр відібрали проби газу з вулкану Ньїрагонго в Африці. 

У 1975-76 роках Є.К. Мархінін і В.А.Ураков відібрали проби газу вулкану 

Толбачік. Відбірну трубку з кераміки і сплаву заліза, титану і ванадію 

занурювали  у лаву на глибину до 50 см.   

Результати аналізу при обробці 36 проб, наступні (% за об’ємом): H2 – 0.002-

25.5; O2 -0.6-19.7; N2 38.6-83.4; He+Ne – 0.02-0.17; CO2 – 0.6; CH4 – 10-5-0.56; 

HF – 0.05-0.7; SO2 0.006; H2S 0.003-0.008. В залежності від стадії дегазації 

лави склад магматичного газу змінюється, як видно, у широких межах. 

У складі магматичного газу водяна пара складала більше як 90%  
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Використання високотемпературного масспектрометра з 

ефузивною камерою для перегону дозволило встановити 

молекулярний склад газів зі склуватих гавайських базальтів, 

репрезентованих „волоссям Пелє”.  

Видобуті гази вміщували: H2O, CO2, CO, H2, N2, NH3, S2, H2S, SO2, COS 

(сіркооксид вуглецю), SO3, HCl, HF. Вода складала 95% молекулярного складу. 

Такий склад близький до встановленого за допомогою інфрачервоної спектрометрії 

під час виверження Кілауеа у 1967 році. Близькі результати одержані також при 

дослідженнях газів, які було виокремлено з лав та вулканічних бомб вулкана Тенегіа 

(Канарські о-ви). Приблизно цей же набір газів було визначено у складі фумарол при 

виверженні того ж вулкану. Причому, вміст вуглеводнів склав 0,8% (50% - етилен. Крім 

того визначені  метан,  етан і ароматичні вуглеводні).  

Крім перелічених раніше, у складі газової складової можуть бути присутні ще хлориди 

лужних металів і заліза, NH4Cl, борна кислота (Н3ВО2), миш’яковиста кислота, хлор (Cl). 

Аналіз конденсатів показав наявність в них іонів: Сl, F, S, Na, Al, Zn, Cu, Ca, Fe, 

Mg, Cd, K, Li, Pb, Mn, Sn, As, Ag, Co, Re. 

В усіх випадках вода є найважливішим компонентом вулканічних 

газів 
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Температура, -0C Склад газів без води 

1200-800 O2, HCI, CO2,  H2S, SO2 

800-100 HCI, SO2, H2S, CO2, N2, H2 

100-60 H2, CO2, N2, SO2, H2S 

60 CO2, N2, H2 

Згідно численних аналізів, що взяті з фумарол різної Т 0С в 

областях активного вулканізму, перелічені вище гази 

виділяються в різних пропорціях в залежності від 

температури.  

Таким чином, склад вулканічних газів являє собою функцію 

температури газового струму.  

Кількість води змінюється від 88 до 96,6 % при Т = 50-7600 С, відповідно. За 

даними японських вчених: 
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1977 За виключенням води, азоту і кисню – газів, що складають найбільший об’єм, залишок значно 

відрізняється для усіх трьох зон. Найбільш високі концентрації Н2, НСІ, НF, СО відмічено в 

межах зони переходу, в той час, як  в газах океанічної зони переважають  CO2, та SO2 – ці гази 

є характерними для Ключевського вулкану при більш низьких температурах. Газ 

континентального вулкану Ньїрагонго різко відрізняється від інших двох зон – У ньому 

повністю відсутні галоїдні сполуки, міститься дуже мала кількість Н2, CO та SO2 

Крім того, склад вулканічних газів залежить від типу земної 

кори, складу і стадії дегазації мантії. Дослідження газу, що 

були проведені  на вулканах Кілауеа (представляє океанічну 

мантію), Ключевського вулкану (мантія зони переходу від 

океану до континенту) та влк Ньїрагонго (континентальна мантія) показали: 
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1977 до того ж він на 86,3% складений з CO2 при Т=10000. На Ключевському вулкані такий склад 

спостерігається у низькотемпературних газових струмах на заключних стадіях дегазації 

лави. 

Пропорції у складі газів окремих хімічних елементів (вони можуть входити до складу різних 

сполук), виглядають так: співвідношення S:C:Cl для Океанічної мантії - 37:62:1; для зон 

переходу - 12:54:34; і для континентального вулканізму – 7:93:0. 

Крім того, склад вулканічних газів залежить від типу земної 

кори, складу і стадії дегазації мантії. Дослідження газу, що 

були проведені  на вулканах Кілауеа (представляє океанічну 

мантію), Ключевського вулкану (мантія зони переходу від 

океану до континенту) та влк Ньїрагонго (континентальна мантія) показали: 
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Існує також залежність між складом вулканічного газу і 

складом силікатних  вулканічних продуктів. Краще за все 

при цьому досліджувати вулкани острівних дуг  - зони 

переходу від океану до континенту, оскільки саме вони 

характеризуються великим розмаїттям складу продуктів.  

Такі дослідження робилися для трьох вулканів : Ключевський (базальт), 

Шивелуч (андезит), Шова-Шинзан (кислий дацит). Із зменшенням основності 

лав зменшується вміст галоїдних сполук і підвищується вміст СО2. 
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При розгляді складу активних газів Ключевського вулкану в 

залежності від стадії застигання спостерігається чітка 

тенденція зменшення, а потім і зникнення в газових 

струменях із зниженням температури H2, HCl+HF, CO, а 

також збільшення відносної кількості CO2 та SO2 
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Як бачимо, на останніх стадіях застигання склад газів вулкана Ключевська сопка 

наближається до складу  газів континентальних вулканів та вулканів із кислим 

складом продуктів виверження. 

Причини таких перетворень поки що не з’ясовані.  
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Газовий метасоматоз: взаємодія 

високотемпературних газів з вміщуючими породами 

ІРУТУП - острів південної групи 

Великої Курильської гряди 

(найкрупніший на архіпелазі). 

Приналежність острова оскаржує 

Японія.  

Було проведено експерименти у природних фумаролах вулкану Кудрявий (о. 

Ірутуп) з температурами від 160 до 910oС. В якості досліджуваного матеріалу 

використано породи (граніт, дацит і андезито-базальт) і декілька мінералів: 

форстерит, діопсид, альбіт, лабрадор, ортоклаз, біотит, епідот, кальцит, апатит, 

барит, гіпс, сфалерит і пірит. Зразки порід і мінералів розмірами 5x5x10 мм і масою 

0.6-0.8 г було поміщено у кварцові трубки, довжиною 150 мм і діаметром 10 мм, які 

встановлювались біля фумарольних виходів практично вертикально таким чином,  
що газ міг вільно проходити крізь трубки. 

Експеримент продовжувався упродовж 20-30 

днів. Після експериментів зразки були 

проаналізовані на мікрозонді (більше 1000 

аналізів. 
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Найбільш інформативними виявилися експерименти з мінералами. 

Частина мінералів, такі як сфалерит, барит, кальцит і гіпс були повністю 

Газовий метасоматоз: взаємодія 

високотемпературних газів з вміщуючими породами 

Кудрявий - діючий вулкан (о. Ірутуп). Складний 

стратовулкан з декількома кратерами. Висота 986 м. 

Складений двопіроксеновими андезитами. На вулкані 

Кудрявий в1992 р. Виявлено єдине у світі промислове 

родовище ренію. Родовище представляє собою 

фумарольне поле з постійно діючими джерелами 

високотемпературних глибинних флюїдів 

.  

розчинені у газовій фазі при Т-800-9000С, що узгоджується з термодинамічними розрахунками 

стійкості цих мінералів в газах при даних умовах. Інший процес взаємодії газу з мінералом – 

заміщення вихідного мінералу новоутвореним. Так, кальцит був повністю заміщений 

ангідритом при Т=620оС, а пірит - магнетитом при Т=620 и 910оС (механізм аніонного обміну). 

При цьому взаємодія високотемпературних газів з силікатами і алюмосилікатами проходила 

за принципом катіонного обміну, який приводив до суттєвих змін складу вихідного мінералу.  

Такий же процес характерний для сфалериту при 

Т= 6200, в результаті якого проходив катіонний 

обмін цинку на залізо.  В польових шпатах, олівіні 

та біотіті спостерігалися дифузійні профілі 

привносу-виносу катіонів. 
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Найбільша ширина зони змінень у польових шпатах спостерігалась для 

ортоклазів з майже повним заміщенням K на Na в крайових зонах 

мінералу. Загалом, в польових шпатах спостерігався процес 

альбітизації. Катіонний обмін в олівіні був меншим за глибиною 

Реній передбачається видобувати безпосередньо з 

вулканічних газів. У  фумарольних відкладах  у 1992 

р. відкритий минерал РЕНІЇТ ReS2 зі структурою, 

аналогічною молібденіту. 

переробки, але настільки ж значний за ступенем змінення складу. Так, вихідний Fo92 був 

змінений до Fo38. Реакції взаємодії біотиту при Т=9100С привели до найбільш кардинальних 

змін складу, порівняно з іншими силікатними мінералами. Спостерігався майже повний винос 

калію і привнос заліза. Причому в крайовій зоні (10-20 мікрон) набір і співвідношення 

елементів відповідають складу олівіну, в наступній (30-700 мікрон) склад наближається до 

складу піроксену, а в третій (>700 мікрон) – складу 

амфіболу, що передбачає структурні перебудови в 

мінералі і формування метасоматичної колонки. Дані 

про ширину дифузійних зон у мінералах дозволяють 

оцінити масштаби реакцій газового метасоматозу. За 

100 років активної фумарольної діяльності товщина 

реакційної зони при взаємодії з кристалічними 

породами має бути порядку 3 мм навкруг газових 

каналів. 
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Тема 4. Вулканізм різних геодинамічних обстановок: 

Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 
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1975 

364 



1977 

1975 

Cерединно-океанічні хребти є найкрупнішими структурними  

4 
5 

6 7 

8 

2 

1 

9 
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Вважвється, що усюди під СОХ розташовуються області 
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Швидкість спредінгу СОХ коливається від 0,5 -1 до 18 см/рік. 

4 
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Зустрічаються ділянки хребтів, де трансформні розломи орієнтовані 
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Розлом Океанографів, 

Атлантичний океан 
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Швидкоспредингові СОХ (Східно-Тихоокеанське підняття) 
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http://zilant.kpfu.ru/kek/geotektonika/10_4_.php 

подушкові 
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Повільнопредингові СОХ (Серединно-Атлантичний хребет, 

Червоне море, Аденська затока) та ультраповільноспредингові (хр. 

Гаккеля, швидкість 0,5-1 см/рік) 

4 

3 

5 
6 7 

2 
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http://zilant.kpfu.ru/kek/geotektonika/10_4_.php 370 
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Малі спредингові системи (в Тихому океані – Чілійська (1), 

Галапагоська (2), Хуан да Фука (3); в Атлантичному – (4) 

Метеор). Не входять до складу Світової рифтової системи. 

4 

3 

5 
6 7 

2 

1 

1 

2 

3 4 
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1975 

Магматичні породи СОХ 

В зонах спредінгу  СОХ формується широкий спектр 

магматичних порід: гіпербазити, габро, долерити, базальти, 

рідше плагіограніти, трондьєміти, альбітити та натрієві ріоліти. 

Базальти СОХ поділяються на 3 основних типи : 

 

 нормальні (N-MORB – normal middle oceanic ridge basalt, Н-СОХ);  

 

збагачені (E-MORB – enriched middle oceanic ridge basalt,З-СОХ, О-

СОХ); 

  

перехідні (T-MORB transitional middle oceanic ridge basalt, П-СОХ). 
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1975 

Магматичні породи СОХ 

E-MORB – не збіднені літофільними елементами і легкими лантаноїдами La/LuN 

завжди є більшим за 1 (еталон породи південної частини САХ) 

Спектри рідкісних земель (REE) нормальних 

базальтів (1 – С-Атлатичний хр, 2 – С-Індійський хр., 

3 – Сх-Тихоокеанське підняття, 4 – грабен Червоного 

моря, 5 – хр. Рейк’янес (САХ) (Шиллінг, 1973).   

N-MORB - збіднені легкими рідкісними землями (LREE), 

відношення La/LuN завжди є меншим за 1, містять незначні 
кількості К2О (0,1-0,5 %). Храктерні низькі концентрації елементів з крупними 

іонними радіусами (літофілів) і високі концентрації ел-тів групи Fe (Ti, Cr, Ni, Co) 

Мультіелементні спектри збагачених і перехідних 

базальтів . Хр. Рейк’янес (еталон Т-MORB , САХ) 

(Короновський, 2011. за даними Ch. Walker, 1991).   
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1975 

Магматичні породи СОХ 

Спектри рідкісних земель (REE) нормальних і 

збагачених базальтів 

Генезис збагачених і перехідних типів базальтів є предметом 

дискусій. Більшість дослідників пов’язують їх з глибинними 

мантійними плюмами. Якщо плюми розташовані поблизу СОХ (Азорські о-ви, Ян-Майєн) 

або на його вісі (Ісландія), то за рахунок додаткового розігріву речовини підвищується 

ступінь часткового плавлення субстрату і змінюється хід кристалізаційної диференціації. 

Розділення MORB по La/Sm . відношення нижче 1 

характерне для N-MORB, вище 2 - для E-MORB, від 1 

до 2 – для T-MORB (зелені кружки) 

Порода/хондрит 
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1975 

Магматичні породи СОХ 

Модель плавлення мантії під СОХ 

(Zindler et al., 1984,Wilson, 1989) 

З іншого боку плюмажні розплави 

змішуються з розплавами, що генеруються 

безпосередньо в надрах СОХ (деплетовані 

N-MORB), утворюючи проміжні і збагачені 

типи.  

Різноманітність хімічного складу 

базальтів (поведінка РЕ, REE, ізотопні 

співвідношення) вказують на гетерогенність 

джерел, різний ступінь часткового 

плавлення речовини мантії і різні 

особливості фракціонування розплавів в 

межах рифтових зон океанів. 

Встановлена морфотектонічна, 

петрохімічна та ізотопна сегментація СОХ, 

перші дві з яких обумовлені геодинамічними 

процесами: швидкість спредингу, 

інтенсивність підйому речовини, 

продуктивність магматизму. 375 



1977 

1975 

Магматичні породи СОХ 

Морфотектонічні (1, 2, 3), петрохімічні  (І, ІІ, ІІІ) та 

ізотопні сегменти І порядку САХ (Пустовий та інш. 

2001). Жирні точки – трійні зчленування 

Петрохімічна сегментація загалом співпадає з 

морфоструктурною. 

Методами статистичної обробки (Л.В. Дмітрієв, 

1990) встановлена бімодальність складів толеїтових 

базальтів за розподілом Na, Ca, Ti, та REE і виокремлено 

дві групи ТОР-1 і ТОР-2 (ТОР -толеїти океанічних рифтів, 

зарубіжні аналоги N1N-MORB та N2N-MORB [Morel, 

1980, Klein, 1987]). Кластерним аналізом виділено 6 груп 

ТОР, об’ємні відношення яких близькі для САХ і СТХ – 

крім названих це ТОР-Fe, ТОР-Fe, Ti , ТОР-Na , ТОР-K 

(толеїти збагачені відповідними елементами). 

Більшість петрологічних провінцій співпадає з 

контурами головних тектонічних структур. 
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1975 

Магматичні породи СОХ 

диференціацією розплаву (Л.В.Дмітрієв, 1998).  

Інша думка полягає в тому, що різноманітність обумовлена різним ступенем 

плавлення гомогенного джерела: 12-% для ТОР-1 і 8-12% для ТОР-2 (Bеndеr et al.,1978). 

Походження окремих груп базальтів більшість дослідників 

пов’зує з різною глибиною плавлення субстрату і кристалізаційною 

РТ умови утворення вихідних розплавів САХ 

(Л.В.Дмітрієв, 1998). СС-солідус сухого лерцоліта; ОГ-1 і 

ОГ-2 геотерми  хребтів з різною швидкістю спредингу. 

Первинні розплави 

Проміжні 

осередки 

Лерцоліти представляють вихідну 

мантію, а дуніти і гарцбургіти – рестит 

(Brown and Mussett,  F.E. (1993). 377 
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1975 

Магматичні породи СОХ 
Ізотопні провінції не узгоджуються з морфотектонічною і 

петрохімічною сегментацією. Виявилось, що нормальні базальти 
СОХ І Світового океану в цілому за ізотопними співвідношеннями не відповідають 

мантійному джерелу ДМ (деплетована мантія) і розташовані переважно на лінії 

Ізотопні співвідношення магматичних порід 

океанів (Миронов та інш., 2001). 1 –фокальний 

компонент (F); 2-F , 3 –F+HIMU , 4 – F+EM1, 5 - 

F+EM2  , 6 –F+DM  (Zindler, Hart, 1986). 

змішування з джерелом F, а збагачені і перехідні 

базальти – на лініях змішування джерел F, EM 

(збагачена мантія), HIMU (кінцеві мантійні 

компоненти). 
Встановлено, що мантія у рівновазі з якою 

виплавляються магматичні розплави є вкрай 

неоднорідною за складом. 

По-перше виокремлюється деплетована 

мантія (ДМ) – частина верхньої геохімічно 

збідненої мантії Землі. Вона збіднена 

електропозитивними елементами з крупними 

іонами (U, Th, K, Rb, Cs, Sr, Ba, Bе та інші), 

легкими різкісноземельними елементами  (La, Ce, 

Pr, Nd, …) порівняно з іншими типами мантії. 

Характерні знижені значення ізотопних 

співвідношень (206Pb/204Pb, 87Sr/86Sr) і підвищенні 

- 143Nd/144Nd (джерело N-MORB і бонінітів). 
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Магматичні породи СОХ 

Ізотопні співвідношення магматичних порід 

океанів (Миронов ,  2001). 1 –фокальний 

компонент (F); 2-F , 3 –F+HIMU , 4 – F+EM1, 5 

- F+EM2  , 6 –F+DM  (Zindler, Hart, 1986). 

Причини деплетованості мантії пов’язані із загальним хімічним 

складом Землі і історією її диференціації (Zindler, Hart, 1986, 

Короновський, 2011). 
Збагачена літофільними елементами мантія (ЕМ) поділяється на 2 групи: ЕМ1 – Sm/Nd<1, 

87Sr/86Sr (0.704-0.706) низькі, близьке до первинного; ЕМ2  -  Rb/Sr>1, 87Sr/86Sr (0,720) 

суттєво вище, ніж у будь-якого іншого джерела. 

Тип мантії  HIMU (кінцеві мантійні компоненти) 

збагачений U i Th відносно Pb, дуже високі 
206Pb/204Pb, що свідчить про древній вік (> 1 млрд р.) 

мантійного джерела 

Таким чином ізотопні провінції відображають 

крупномасштабну гетерогенність мантії. 

Наприклад Центральна і Західна Європа, а також 

частина північної Атлантики, що до них примикає, 

знаходяться в межах крупного максимуму 

гравітаційного потенціалу, який обумовлений 

підвищеним відношенням Fe/Mg  в верхній мантії 

(Абрамович, 1997, Короновський, 2011). Це 

виражається в тому, що різновікові і різнотипові 

магматичні породи цієї області характеризуються 

підвищеною залізистістю.  379 
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Магматичні породи СОХ 

У випадку зміщення вісі хребта за зоною трансформного розлому 

(ЗТР), розплав вимушений розповсюджуватись уздовж  розлому. За 

(транстенсійні), або стискання (транспрессійні). В 

першому випадку за рахунок декомпрессії в ЗТР 

утворюються магматичні розплави, як правило 

підвищеної лужності до лужних. Їх появу пов’язують 

з низьким ступенем часткового плавлення субстрату 

(не більше як 5 %). Лужні базальти утворюються 

також при відмиранні СОХ (Lin et al., 1990, 

Короновський, 2011).  

 

У випадку коли процеси транстенсії посилюються до 

утворення западин, генеруються більш деплетовані, 

ніж N-MORB, базальти.  Це пояснюється більшим 

ступенем часткового плавлення збідненої 

лерцолітової мантії, яка була збіднена при генерації 

базальтів в рифтовій зоні океанів. 

геохімічними  характеристиками базальти ЗТР, що виливаються поблизу СОХ не 

відрізняються від океанічних. 

Якщо при русі по ЗТР присутньою є ротаційна компонента, виникають області ростягнення 

Схема магматичного  осередка під 

швидкоспрединговими зонами (Perfit et 

al., 1994) 380 
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(Момський рифт (1), рифти 

заходу (2) США), або утворює 

одну з гілок трьохпроменевих 
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Існує декілька моделей континентального 

рифтогенезу: 

мантія 

мантія 
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починається з утворення  обширного овального 

склепінного підняття ЗК внаслідок виникнення під 

ним, в верхній частині мантії, під дією підвищеного 

теплового потоку, лінзи аномально розігрітого, 

розущільненого і частково розплавленого 

матеріалу – „рифтової подушки”. В результаті 

поступового здимання склепіння в корі в умовах 

розтягнення виникають глибокі тріщини і майже 

вертикальні розломи, які проникають донизу аж до 

магматичних осередків рифтової подушки і 

слугують каналами для розплавів. Склепінне 

підняття і особливо його приосьова зона стають 

ареною потужних наземних вулканічних 

вивержень.  
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Часткове випорожнення глибинного магматичного 

осередка приводить до просідання і навіть обвалення блоків 

кори в приосьовій частині склепінного підняття і утворенню 

рифтової западини, як правило такої, що має форму 

асиметричного ступінчастого грабену або напівграбену. Після 

цього вулканічна активність, головним чином, 

зосереджується в середині рифту, який по мірі подальших 

вивержень усе більше просідає і розширюється. (В Кенійській 

РЗ об’єм Кайнозойських вулканітів оцінюється в 100-150 тис. км3. 

Виокремлюється 2 формації: 1) лужна – лужні базальти, 

трахібазальти, трахіти, ріоліти, 2) сильно лужна – нефелініти, 

фоноліти, карбонатити (Логачов, 1983) 

 Схеми континентальних РЗ: а - грабен; б - ступінчстий грабен; в - 

клавіатура блоків; г - асиметричний грабен; д - напівграбен; е – 

система з декількох односторонньо нахилених блоків; ж - система з 

односторонньо нахилених блоків, зміщених по скидам. 
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2) Щілинний (тектонотипи - Байкальська и дуже схожа на неї 

Танганьїкська РЗ у східній Африці) 

відрізняються великою глибиною грабенів, яка може досягати 3-4 (Верхньорейнський 

грабен) або навіть 5-7 (Байкальський грабен) км. З великою потужністю рихлих осадів 

пов’язані крупні гравітаційні мінімуми. Крайові підняття значно вужчі, ніж у склепінно-

вулканічних рифтах і простежуються не всюди, а в деяких випадках  (рифтова зона 

Північного моря) розвиток рифтів проходить на тлі загального опускання. 

Місцями, всередині рифтової зони, 

виникають горстоподібні підняття (до 4 км – 

Танганьїкська зона), з якими пов’язані гравітаційні 

максимуми. Просідання та розширення западин 
супроводжується 

потужними 

землетрусами з 

сейсмічними 

осередками у 

верхній (крихкій) 

частині земної 

кори. 
Осередки землетрусів 

навкруг оз. Байкал 387 
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2) Щілинний (тектонотипи - Байкальська и дуже схожа на неї 

Танганьїкська РЗ у східній Африці) 

Центри вивержень приурочені до сідловин між окремими рифтовими западинами або 

до флангів рифтових зон. Петрохімічно вулканізм близький до склепінно-вулканічних зон, 

але тут частіше присутні крайньо-лужні серії (натрієві і калієві) та карбонатити. Вулканічна 

активність може бути проявленою на різних стадіях рифтогенезу. 

Щілинні РЗ характеризуються відносно слабким, локальними і 

епізодичними проявами вулканізму або взагалі повною їх відсутністю. 

Морфоструктурна карта Байкальської 

РЗ (Є.М. і Н.І. Лаптєви).  

1 – Рифтові западини, 2 – 

поля вулканічних порід, 3 – 

крупні розломи, 4 – 

обмеження кратонів 

Сибірської платформи, 5 – 

ареали вулканічної 

активності 

Схема Східно-

Африканської РС 

Ньяса-

Танганьїкська РЗ 
Прояви 

вулканіз

му 

Трикутник 

Афар 
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Серед магматичних порід КР різко переважають ефузивні 

різності: контрастні базальт-ріолітові, трахібазальт-трахіріолітові 

з різко підпорядкованим значенням середніх порід. 

Чим вищою є магматична продуктивність рифту, тим більшою є кількість кислих 

різновидів. Вулканіти частіше відносяться до лужної та сублужної (Na-K, K-Na та K 

серії), іноді вапняково-лужної та толеїтової серій. 

Чим нижчою є магматична продуктивність рифту, тим вищою є лужність вулканітів. 

Вважається, що підвищена лужність відображає невисокий ступінь плавлення 

субстрату.  

Співвідношення 

вулканітів різної 

кремнекислонності 

щілинних та 

склепінно-

вулканічних 

(Wilson,1994, 

Короновський, 

2011). 

1- базальти, 2 – андезити, 3 - ріоліти  

Танганьїкський Рейнський Байкальський Кенійський Ефіопський 

Об’єм у 
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Склад магматичних порід, що розвинені в осьових частинах КР 

і на периферії суттєво різний. В осьових частинах щілинних РЗ 

(максимально проявлений декомпресійний ефект, область 

магмогенерації на менших глибинах, а супінь часткового плавлення висока) породи 

збагачені Mg i Ca, містять менше лугів і Ті, тобто носять толеїтовий характер. 

На периферії співвідношення обернені – породи лужної і сублужної серій. 

вісь 

Північ Південь 

Ефіопська плита 
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залежить від швидкості розкриття рифту (< 0.1см/рік – вулканізм або відсутній, 

або носить лужний характер,   >1 см/рік - толеїтові базальти; від 0,1 до 0,5 см/рік 

– проміжні різності: сублужні, вапнякові вулканіти як кислі так і основні). 

Якщо континентальні рифти утворюються на простяганні океанічної 

зони в межах континенту, магматизм починається з виверження кислих 

різновидів (очевидно, за рахунок плавлення кори) вулканітів (часто ігнімбритів) і 

завершується виливом базальтів (після розриву суцільності континентальної 

кори). Тобто мають контрастний бімодальний характер (Провінція Басейнів і 

хребтів,  Каліфорнійська затока, США).  
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Мультіелементні 

спектри базальтів 

КР: 1- лужний (САР), 

2 – феробазальт 

(рифт Грегорі) , 3 – 

базальт (рифт 

Грегорі, 

Африка)(Короновськ

ий, 2011. Склад порід 

за Thompson et 

al.,1984, Dtker et al., 

1977). 
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Розподіл REE в вулканітах КР (Короновський, 

2011. Склад порід за Thompson et al.,1984, Dtker et 

al., 1977).1 – Лужний базальт (САР), 2 – базальт, 3 

– базальт (рифт Грегорі), 4 – феробазальт (рифт 

Грегорі) , 5 – трахіандезит (рифт Афар, Африка), 6 

- трахіт (рифт Грегорі), 7 - ріоліт (рифт Афар, 

Африка),  393 



Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 

Тема 4. Вулканізм різних геодинамічних обстановок: 

4.5 Острівні дуги. 

4.6 Активні континентальні окраїни. 
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континенту до океану. Вони складають другу за масштабом, порівняно із СОХ, 

глобальну систему Землі. Острівні дуги майже завжди виступають над рівнем 

моря і складаються з тріщинних, а частіше стратовулканів центрального типу, 

для яких є характерними переважно вибухові, експлозивні виверження. Це 

пов’язано з насиченістю флюїдом островодужних магм 

Розрізняють:  

Енсіалічні острівні дуги (розвинені), які виникають на корі 

континентального типу (Японія); 

Енсіматичні острівні дуги (юні) – на корі океанічного типу (Маріанська). 

 

Загальним для всіх дуг є те, що вони межують з, у різному ступені 

вираженою, глибоководною западиною і розташовані над сейсмофокальною 

зоною Заварицького-Беньофа, яка фіксує субдукцію більш древньої і важкої 

океанічної літосферної плити або під молоду, легшу океанічну або під 

континентальну. 
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величезні маси порід і утворюються розриви. Частота повторюваності 

катастрофічних  землетрусів залежить від швидкості субдукції. При швидкості 10 

см/рік вони відбуваються  1 раз на 

10 років (захід Тихого океану), а при 

швидкості 2-5 см/рік – 1 раз на 100 

років (Л.П.Зоненшайн, М.І. Кузьмін, 1993). 

В острівних дугах відбувається 

нарощування земної кори (близько 

10% верхньої океанічної пластини 

іде на утворення континентальної  

кори, а 90 % занурюється в мантію.  
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Магматичні породи  

Вхрест простягання ОД проходить зміна магматичних серій від  

толеїтової у фронтальній частині до шошонітової (високий 

вміст К2О) в тилу. Співвідношення серій індивідуальні для кожної ОД. Магматити  

толеїтової серії найбільше розвинені в юних (енсиматичних) ОД, а вапняково- 

лужної та шошонітової – в енсіалічних ОД. В ОД зустрічаються також досить  

рідкісні породи, що відносяться до бонінітової та адакітової серій. 

Поперечна зональність пов’язуєтьс з різною глибиною  виплавлення первинних 

 магм, яка залежить від положення зони Беньйофа. Така залежність існує особливо 

Діаграма К2О-SiO2 для вулканічних 

 порід ОД (Nincovich, Haues, 1972) 

відносно калію та близьких до нього 

за властивостями елементів. 

Встановлені наступні закономірності: 

 

Н=40,7-40,7К2О-3,09SiO2+279,93 

Н=1,3Rb2O-3.25SiO2+305.2 
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Магматичні породи  

В цьому ж напрямку зростає також флюїдонасиченість магм і,  

зокрема, у вулканітах зростає вміст води. Оскільки калій має велику спорідненість 

 до водного флюїду, то саме в тилах і утворюються магми підвищеної лужності. 

У напрямку від фронтальних до тилових зон ОД у вулканітах підвищуються вмісти 

більшості несумісних елементів (Rb, Li, Be, Ba, Sr, U, Th, Nb, Ta, Zr, W, Mo, LREE) 

 та летких (F, Cl, S). В цьому ж напрямку зростають величини відношень К/Na, Rb/Sr, 

La/Yb, Sr/Ca, Th/U, спадає залізистість (Fe/(Fe+Mg)) і відношенняFe2+/Fe3+, що 

 свідчить  про підвищення ступеня окисненості лав. 

Для деяких ОД встановлена і поперечна ізотопна зональність. Для Курильської дуги 

величини відношень  87Sr/86Sr та 143Nd/144Nd значно зменшуються від фронту до 

 тилу. 

В ОД від фронту до тилу зменшується також ступінь диференційованості 

вулканітів  і змінюється мінеральний склад: для фронтальних частин характерні 

двопіроксенові  асоціації вкраплеників, тоді як в базальтах тилових зон рідкісними 

є вкрапленики ортопіроксенів, а в лавах середнього і кислого складів 

розповсюджені вкрапленики амфіболу та біотиту, що свідчить про підвищення 

ролі води. 399 



1977 

1975 

Магматичні породи  

Розподіл рідкісних земель в бонінітах  (Фролова, 1989). 1-

о.Бонин; 2-Маріанський жолоб;  3-о. Папуа; 4-жолоб Тонга; 5-о-ва Н. 

Каледонія; U – Ультрабазити Маріанської дуги. 

геодинамічних обстановок юних острівних дуг (початкової стадії формування  

внутрішньоокеанічних дуг). 

 

Бонінітова серя порід є характерним  індикаторним елементом 

 

Бонініт –ефузивна порода, що за вмістом SiO2 відповідає 

андезибазальтам з високими концентраціями MgO (8-33%, 

Cr (700-2100 ppm), Ni (225-720 ppm)  і води (1.4-3% ) та 

низьким вмістом Ti, Zr, Hf, Y, REE. 

Адакітова серія порід (рідкісна в природі), як і 

бонінітова, є індикаторною для  ОД.  

Адакіти – високомагнезіальні дацити і андезидацити. 

В них підвищені концентрації: Mg, Sr, K. 

Низькі концентрації: важких REE, Ni, Cr. 

Поява адакітів пояснюється плавленням субдукованої 

 кори в зонах з малою швидкістю субдукції (Курило- 

Камчатська, Алеутська дуги). 
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Магматичні породи  

розвитку ОД і приурочена до фронтальних зон (Фролова, 1989). У складі серії: 

базальти, андезибазальти, андезити і, іноді, дацити. 

Базальти толеїтових серій ОД, порівняно з утвореними в інших геодинамічних 

обстановках, мають високі вмісти: Al2O3 

 (17-21%), K, Rb, Cs, Ba, Sr, LREE; низікі вмісти 

TiO2  (0,4-0,8%), Cr (20-40 ppm), Ni (12-30 ppm) 

суми Fe2O3+FeO+MgO, а також 

високозарядних: Zr, Hf, Nb, Ta, важкі REE, Th, 

U. Характерною є наявність аномалії Nb і Ta. 
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Магматичні породи  

(базальт-андезит-дацит-ріоліт) суттєво переважають за об’ємом і їх кількість 

збільшується в напрямку від фронтальних до центральних частин дуг. 

Переважають андезити і андезибазальти (до 90%). 
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Магматичні породи  

розплавів різної кремнекислотності встановлено, що андезити плавляться при 

мінімальних температурах, але максимальних тисках, порівняно з розплавами 

іншого складу (андезитовий екстремум [Green, Ringwood, 1968]). Саме такі умови 

складаються в зонах субдукції, коли відносно холодна океанічна кора опускається 

на великі глибини. Низькими температурами утворення можна пояснити також 

наявність Nb, Ta аномалії, оскільки обидва елементи є найбільш тугоплавкими. 
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поперечна серіальна зональність: із заходу на 

схід вапняково-лужна серія змінюється 

сублужною і лужною, а вулканіти збагачуються 

калієм  і іншими несумісними елементами. Але 

поперечна зональність ускладнена продольною. 

Наприклад, збагаченість калієм і іншими 

некогерентними елементами мінімальна для 

порід південного сегмента  і максимальна для 

Центрального. Частка основних порід та 

лужність  зростають вверх за розрізом 

(Фролова, Бурікова, 1997). 

Магматити Анд у порівнянні з островодужними 

збагачені оксидами калію, натрію, титану та 

фосфору і збіднені оксидами кальцію та магнію. 
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відсутньою Ta-Nb аномалія, характерна для порід ОД, а в лужних різновидах, які 

характерні для рифтогенних структур 

409 



1977 

1975 

з острівними дугами. 
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Лазарєва І.І. 

Навчальний посібник 

Тема 4. Вулканізм різних геодинамічних обстановок: 

4.7 Задугові басейни. 

4.8 Внутрішньоплитний магматизм. 

4.9 Зони колізій. 
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Особливо широко подібні басейни (глибиною до 4 км і більше) розвинені в західній і 

південно-західній частині Тихого океану. Більшість цих басейнів утворились в 

обставинах розтягнення, про що свідчать:  

1)     потоншання літосфери;  

2)     підвищений тепловий потік;  

3)   поява спредингових лінійних магнітних 

аномалій. 

Механізм утворення задугових западин до  

кінця не зрозумілий. Розтягнення літосфери 

повинно бути безпосередньо викликане 

східним тепловим потоком в мантії. Про це 

свідчить високий тепловий потік. Їх 

розташування  в тилу острівних дуг вказує на 

зв’язок задугового спредингу із субдукцією, 

але характер цього зв’язку може бути 

витлумачений по-різному (Хаїн,  Ломізе, 

1995): 
Формування задугового спредингу за рахунок 

мантійного діапіризму, що виник внаслідок 

фрікційного розігріву  (теплота тертя). 413 
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Модель будови зони субдукції (Борукаєв, 1999) з 

виникненням вторинної локальної конвенції в астеносфері 

в задуговому басейні: АА – зона пластичних деформацій в 

області різкого зламу  плити, що підсувається; ВВ – 

нахилені розколи в передньому краї плити, що 

насувається; заштрихована ділянка – зона пластичних 

деформацій і розколів літосфери окраїнного басейну. 

 1. Розігрів внаслідок тертя висячого крила сейсмофокальної 

зони викликає вторинну конвекцію в тилу острівної дуги, східна 

гілка якої приводить до потоншання і розриву літосфери з 

утворенням окраїнного моря 

(модель Д. Карига). Згідно цієї 

моделі задуговий спрединг та 

островодужний вулканізм 

повинен підсилюватись при 

підсиленні субдукції.  Однак, 

дані щодо Філіпінського регіону 

не підтверджують існування 

такого наочного зв’язку 

(спостерігається чергування 

фаз вулканізму і спредингу). 

Крім того, дані томографії 

вказують на більш глибинне 

зародження східної конвекції, 

ніж це походить з моделі Д. 

Крига. 
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Материкові (Японський тетконотип) та океанічні 

(Маріанський тектонотип) зони субдукції: а - 

континентальна літосфера, б – океанічна літосфера, в – 

вулканогенні відклади  залишкових дуг, г – вулканогенно-

осадові формації, д – відкат перегину субдуціюючої 

плити. В латеральних структурних рядах: 1 – крайові вали, 

2 – глибоководні жолоби, 3 – неовулканічні острівні дуги, 4 -

переддугові прогини, 5 – вулканічні острівні дуги, 6 – 

задугові і міждугові басейни, 7 і 9 – залишкові острівні дуги, 

8 – відмерлий міждуговий басейн 

2. Друга модель (більш приваблива 

на думку багатьох дослідників) 

заснована на тому факті, що зони 

субдукції з часом виявляють 

тенденцію до зміщення назад (“roll 

back” в англомовній літературі), до 

океану за рахунок  занурення все 

нових ділянок океанічної літосфери. 

За жолобами, що відступають, 

відступають і вулканічні дуги. У 

зв’язку з цим кривизна дуг 

підвищується і вони все далі 

висуваються в океан (Маріанська, 

Антильська, Південно-Сандвічева, 

Калабрійська).  Фронтальне 

зміщення дуг викликає розтягнення 

літосфери в їх тилу, декомпресію 

астеносфери і виникнення 

мантійного діапіру, що 

супроводжується потоншанням, а 

потім  розривом кори і початком 

задугового спредингу. 
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Проведені останнім часом детальні геологічні, геофізичні, 

геохімічні дослідження задугових басейнів показали, що 

незважаючи на загальну подібність їх ролі в структурі 
островодужних систем, вони суттєво різняться. 
     У 70-х роках ХХ ст. було виявлено існування трьох типів басейнів: (1)  активні – ті, що 

розкриваються (Маріанський, Манус, Вудларк, Північно-Фіджійський, Лау, Гавр тощо); (2) 

залишкові – ті, що відмерли (Паресе-Вела, Сикоку, Західно-Філіпінський, Охотська западина); 

(3) відгороджені – утворені шляхом відшнурування вулканічною дугою древньої океанічної 

літосфери (Берингове море).  

     За аналогією з острівними дугами (Сондерс А.Д., Тарні Дж., 1987) задугові басейни 

розділяють на: енсіматичні (закладені на корі океанічного типу) та енсіалічні (розвинуті на 

корі континентального типу). 

     За іншою класифікацією (Зоненшайн Л.П., Кузьмін М.І., 1993) серед задугових басейнів 

виділяють: (1) ті, що зароджуються - континентальна кора тільки почала розколюватись 

(осади до 2 км, наявні грабени і гідротермальна діяльність – Окінава в Японському морі);  

 

(2) початкові – відсутні магнітні аномалії і чіткі зони спредингу (є грабенові структури, 

розвинений базальтовий вулканізм – Вудларк, тощо); (3) зрілі – чіткі вісі спредингу з 

неовулканічними хребтами (складені подушковими лавами і покривними базальтами), лінійні 

магнітні аномалії. Умови спредингу в останньому випадку подібні до умов в 

повільноспредингових хребтах (швидкість спредингу складає 3,3 - 4,4 (Маріанський басейн) 

та 7,6 см/рік (басейн Лау).  416 
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Острівні дуги і крайові моря західного і північного обрамлення 

Тихого океану (Л.Жоліве та ін., 1989). Крайові моря: Бе – 

Берингове, Ох – Охотське, Я – Японське, Ф – Філіпінське, А – 

Адаманське, Ба – Банда, Бм – Бісмарка,  СФ та ЮФ – 

Північно- та Південно-Фіджийське,  ЮК – Південно-Китайське, 

К – Коралове,  Т – Тасманове.  а – зони субдукції та острівні  

дуги: 1 – Алеутська, 2 – Курило-Камчатська, 3 – Японська, 4 – 

Ідзу- Бонінська, 5 – Маріанська, 6 – Яп, 7 – Рюккю, 8 – 

Манільська, 9 – Філіпінська, 10 – Новобританська, 11 – 

Соломонова, 12 – Новогебридська, 13 – Тонга, 14 – Кармадек, 

15 – Новозеландська, 16 – Зондська  б – вектори конвергенції 

літосферних плит; в – крупні розломи. 

(1) реліктові, відокремлені від океану (тектонотип - 

Алеутська улоговина Берингова моря); 

(2) рифтингові, створені в результаті розсуву у 

верхній корі при обмеженому розвитку 

базальтового магматизму (тектонотип - улоговина 

Японського моря); 

(3) спредингові, створені в результаті новоутворення 

океанічної кори (тектонотип - улоговина 

Філіпінського моря). 

За класифікацією Меланхоліна Є.Н. (1998) задугові басейни 

поділяються на 3 типи:  
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Вважається, що такі басейни виникли в результаті появи в 

периферійній частині океану нової зони субдукції і нової 

енсіматичної дуги, що відокремила цю частину океану і 

перетворила її на окраїнне море. Крім Алеутської улоговини  

Берингова моря (1) до реліктового типу відносяться моря Банда 

(2) і Карибське (3). У внутрішній частині басейнів можуть бути 

присутніми реліктові океанічні підняття, мікроконтиненти, 

непорушені фрагменти острівних дуг, що утворені раніше. Тобто, 

ті структури, які складали відгалужений шматок океану на     

1 

2 

3 

момент закладання зони субдукції. 

В Беринговому морі встановлені 

реліктові магнітні аномалії (4). Але, 

нещодавно тут віднайдено (А.Купер) 

спрединговий хребет (5), який 
4 

5 
паралельний 

Алеутській 

дузі. Цей факт 

ускладнює 

інтерпретацію 

Алеутської 

западини як 

відгалуженої. 

Схеми: задугового 

басейну Берингова 

моря (зверху) та 

Алеутської зони 

субдукції (зліва) 418 
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Утворюються в результаті деструкції континентальної 

кори. Крім Японського моря (1) до рифтингового типу 

відносяться також Охотське (2) та Південно-Китайське 

(3) моря. Утворення їх проходило  в обставинах 

розтягнення, про що свідчать:  потоншання 

літосфери,   підвищений тепловий потік та, особливо, 

поява спредингових лінійних магнітних аномалій 
1 

2 

3 

4 
5 

4 

5 

Тектонічні наслідки кососпрямованої субдукції: басейн моря 

Андаман (4), Зондська зона субдукції (за Т. Егухі, 1979) ; трог 

Окінава  (5) над зоною Рюккю (за М. Кімуре, 1988). 1 – 

глибоководні жолоби,  2 – напрямок руху літосферних плит, 3 – 

континентальна кора, 4 – задуговий спрединг, 5 - скиди,  6 – 

рифтові  ущелини, 7 - вісь острівної дуги та активні вулкани. 419 



1977 

1975 

Схема задугового басейну  Японського моря: 

а - континентальна літосфера, б – океанічна літосфера, г – 

вулканогенно-осадові формації, д – відкат перегину 

субдуціюючої плити. В латеральних структурних рядах: 1 

– крайові вали, 2 – глибоководні жолоби, 3 – неовулканічні 

острівні дуги, 4 -переддугові прогини, 5 – вулканічні острівні 

дуги, 6 – задугові та міждугові басейни. 

Розкриття Японського моря (за С. 

Лалеманом, 1986):1 – континентальна 

кора; 2 і 3 – спрединг у еоцені та 

міоцені, відповідно; 4 – трансформні 

розломи; 5 – глибоководні жолоби; 6 – 

палеомагнітні вектори.   

Японський задуговий басейн утворився внаслідок деструкції 

континентальної кори.  Він почав формуватися з олігоцену-еоцену із 

закладання окремих вузьких прогинів і грабенів, що збереглися у 

північній частині  моря. В еоцені рифтинг підсилився, в результаті 

чого виник розрив верхньої частини континентальної кори, 

що супроводжувалось розкриттям  субширотної Японської 

улоговини (1) і інтенсивним магматизмом. В міоцені 

відбулося розкриття улоговини Ямато (2), яка розділила 

мікроконтинент Ямато і Японські острови. 

1 
2 
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Характеризуються найбільш інтенсивним 

розвитком процесів розтягнення з формуванням 

новоутвореної кори океанічного типу. В якості 

тектонотипу розглядається Філіпінське море (1), 

в Західно-Філіпінській (найдревніша) улоговині 

якого розташовані залишкові острівні дуги, 

смугові магнітні аномалії та центри 

палеоспредингу. Загальна ширина ділянок з 

новоутвореною корою в Філіпінському морі 

складає близько 2000 км, що майже втричі 

більше, ніж в басейнах інших типів. До цього ж 

типу відносять басейни Коралового (2), Північно 

- Фіджійського (3), Південно- Фіджійського (4) та 

Тасманового  (5) морів.  

1 

2 
3 

4 

5 

а – зони субдукції та острівні  дуги: 1 – Алеутська, 2 – 

Курило-Камчатська, 3 – Японська, 4 – Ідзу- Бонінська, 5 

– Маріанська, 6 – Яп, 7 – Рюккю, 8 – Манільська, 9 – 

Філіпінська, 10 – Новобританська, 11 – Соломонова, 12 – 

Новогебридська, 13 – Тонга, 14 – Кармадек, 15 – 

Новозеландська, 16 – Зондська  б – вектори конвергенції 

літосферних плит; в – крупні розломи. 

Острівні дуги і крайові моря західного і північного 

обрамлення Тихого океану (Л.Жоліве та ін., 1989). 
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Схема задугового басейну  Філіпінського моря: 

 а - континентальна літосфера, б – океанічна літосфера, г – 

вулканогенно-осадові формації, д – відкат перегину 

субдуціюючої плити. В латеральних структурних рядах: 1 

– крайові вали, 2 – глибоководні жолоби, 3 – неовулканічні 

острівні дуги, 4 -переддугові прогини, 5 – вулканічні острівні 

дуги, 6 – задугові і міждугові басейни, 7 і 9 – залишкові 

острівні дуги, 8 – відмерлий міждуговий басейн 

Тектонічна схема Філіпінського моря (за 

Меланхоліною, 1998; зі спрощенням) : 1- 3 

западини з океанічною корою різного віку; 4 – 

залишкові острівні дуги; 5 – островодужні 

системи (дуга-жолоб); 6 – лінійні магнітні 

аномалії; 7 – центри спредингу (сучасні  та 

реліктові); 8 – зони субдукції. 

42-38 млн р. тому почали послідовно 

відкриватись і відмирати улоговини: 

Західно-Філіпінська  (1), далі (в 

олігоцені-міоцені) Сикоку (2) та 

Парес-Велла (3). Лише в пліоцені утворилась активна 

зараз Маріанська улоговина (4) в тилу однойменної дуги. 

1 

2 

3 

4 
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Склад магматичних порід, наявність та співвідношення різних серій 

дуже різноманітні і індивідуальні для кожного із задугових басейнів.  

Для реліктових басейнів характерними є N-MORB  в межах улоговин  та   E-MORB на 

захоплених океанічних підняттях.  

В басейнах рифтингового типу широко розвинені вулканіти толеітової, вапняково-

лужної, сублужної і, рідше, лужної серій з широкими варіаціями за кремнекислотністю. Для 

ранніх стадій розвитку басейнів і окремих рифтогенних структур в їх крайових частинах 

звичайні також бімодальні серії і антидромний характер вулканізму. 

В глибоководних улоговинах спредингового типу переважають недиференційовані 

базальти толеітової серії, з якими часто асоціюють слабко диференційовані вапняково-лужні і 

сублужні вулканіти, іноді бонініти. В більшості випадків вулканіти мають порфірові структури і 

пористі текстури (5-20% пор), що свідчить про їх насиченість флюїдами. Вміст води в 

магматитах є значно вищим, ніж в породах серединно-океанічних хребтів. 

Головною відмінністю магматизму задугових басейнів від 

островодужних полягає в тому, що його еволюція зазвичай протікає в 

напрямку від лужного до толеітового. Аналогічний еволюційний ряд 

характерний для континентальних рифтів. 
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Лужна серія пов’язана з ранніми етапами утворення задугових 

басейнів рифтингового типу. Базальти серії збагачені титаном та 

збіднені глиноземом та кремнеземом. Близькі до базальтів 

континентальних рифтів. Породи лужної серії (муджієрити, трахіти, гаваїти, олівінові 

базальти) іноді з’являються на пізніх стадіях розвитку басейнів спредингового типу - окремі 

вулкани, що приурочені до розломів, які розтинають океанічну кору (вулкан Виноградова у 

Філіпінському морі) (Щека, 1986). 
Сублужна серія розповсюджена значно ширше. В її 

складі виділяють недиференційовані базальтові (тилові 

частини Японського та Філіпінського басейнів) та 

диференційовані базальт – трахіандезит – трахіт - 

трахідацитові (фронтальні частини басейнів поблизу зон 

субдукції)  типи (Фролова,1997). Перші - тріщинні виливи 

пористих пілоу-лав. Переважаючий тип лужності – 

калієво-натровий та калієвий.  Близькі за складом до 

континентальних базальтів. Другі – лави вулканів 

центрального типу. За хімічним складом близькі до 

сублужних серій тилових частин острівних дуг (в тому 

числі за яскравими негативними аномаліями Ta і Nb) 
 Мультіелементні спектри базальтів сублужних серій 

задугових басейнів (Фролова, 1997; Короновський, 2011): 

1, 3 – Коралове  та Охотське моря – І тип; 2, 4 –

улоговини Сикоку та Західно-Філіпінська – ІІ тип. 424 
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Вапняково-лужна серія зустрічається рідко в межах шельфів 

(Охотське море), на підняттях і підводних хребтах (Японське море), 

молодих трогах, де просторово пов’язані з толеітовими базальтами, які 

за складом близькі до N-MORB (Маріанська улоговина). 

В Японському морі вулканіти серії представлені лавами і туфами від андезитового до 

ріолітового складу з мінімальною кількістю базальтів. Від островодужних серій відрізняються 

більш високим вмістом глинозему, титану і калію (Короновський, 2011). 

Толеітова серія за хімічним складом вулканітів займає 

проміжне місце між островодужними і серединно-

океанічними толеітами. Разом із базальтами, що 

близькі за складом до N-MORB, зустрічаються сильно 

збіднені більшістю елементів (крім Rb, Ba, K, Cr) 

базальти з явною негативною аномалією Ta i Nb. 

Особливістю порід толеітової серії є їх помітне 

збагачення леткими компонентами і Н2О (Н2О – в 3-10; 

СО2 і Cl – в 2 рази). З толеітовими базальтами 

пов’язана невелика кількість (до 3 %) дацитів і кислих 

пемз, що вказує на слабкий прояв бімодального 

магматизму. 

Мультіелементні спектри толеітових базальтів 

східної частини задугового басейну Скоша 

(Сондерс, Тарні, 1987; Короновський 2011) 
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Бонінітова серія зустрічається рідко. Взаємовідносини з іншими 

серіями поки що нез’ясовані. За думкою А. Крофорда (1981), вона 

супроводжує початкову стадію розколу енсіматичних острівних дуг і з 

часом змінюється толеітовою. За іншими даними, виливи бонінітових 

лав характерні для початкових стадій розвитку вторинних рифтогенних структур в задугових 

басейнах спредингового типу, тобто бонініти з’являються пізніше толеітів на вже сформованій 

корі океанічного типу  (Бекалува, Серрі, 1988; Короновський, 2011). 
Інтрузивні породи задугових басейнів досить різноманітні, складають малоглибинні 

диференційовані тіла, що близькі за віком і складом комагматичним вулканітам. Базит-

гіпербазитові комплекси вкупі з толеітовими базальтами і глибоководними осадами 

утворюють офіолітові асоціації, які виокремлюються в особливий надсубдукційний (НС) тип 

офіолітів (Дж. А Пірс, 1987), що відрізняється від офіолітів СОХ. Переважаючим типом 

ультраосновних порід в офіолітах НС є гарцбургіти, які складають 80-90% розрізу (офіоліти 

СОХ – лерцоліти). Інші породи представлені дунітами  (складають лінзовидні тіла), іноді 

піроксенітами і лерцолітами (складні “кармани”). 

Ультрабазити НС більш низько титанисті  

порівняно із тими ж породами СОХ. В габро, 

долеритах і базальтах НС клінопіроксен 

кристалізується до плагіоклазу (на відміну від 

СОХ). Температури утворення НС нижчі. 
Діаграма Cr-TiO2 для перидотитів задугових 

басейнів (НС) і серединно-океанічних хребтів 

(СОХ), за Дж. А. Пірсом, 1987 426 
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плато; 4 – Гавайські о-ви, 5 – Самоа, 6 – Табуаі, 7 – Таіті, 8 – Маркізські о-ви, 9 – Туамоту, 10 -  Дайн. 11 – 

Піткерн, 12 – о-в Пасхи, 13 – Сала-і-Гомес, 14 – Галапагос, 15 – Ян-Майєн, 16 – Ісландія, 17 – Азорські о-

ви, 18 – Канарські о-ви, 19 – о-ви Зеленого мису, 20 – Фернанду-ди-Норонья, 21 – Вознесення, 22 – Св. 

Єлени,  23 – Тристан да Кунья, 24 – Буве, 25 – Принц Едуард, 26 – Крозе, 27 – Кергелен, 28 – Св. Павла, 

29 – Коморські о-ви, 30 – Реюньйон. 31 – Маврікій, 32 – Центральний масив, 33 – Рейнський грабен, 34 – 

Богемський рифт, 35 – Сардинія, 36 – Марокко, 37 – Хоггар, 38 – Тибесті, 39 – Камерун, 40 – Афар,  41 – 

Байкал, 42 – Дариганга. 43 – Східна Австралія,  44 – Лорд Хау, 45 – Баллені, 46 – Еребус, 47 – Каро. 

Розташування гарячих полів і точок 

(Зоненшайн, Кузьмін, 1993; 

Короновський, 2011). А – 

Африканське, Т –Тасманське, ТО – 

Тихоокеанське, ЦА – Центрально-

Азійське. Гарячі точки: 1 – Хуан-де 

Фука, 2 – Ендевер, 3 – Колумбійське  

Відомі групи вулканів та великі 

області з проявами магматизму, 

що розташовані не уздовж 

границь літосферних плит, а 

безпосередньо на плитах. Тільки 

в Тихому океані нараховується 

біля 2000 островів та підводних 

гір, на яких встановлена сучасна 

або палеовулканічна діяльність. 
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Розташування гарячих полів і точок (Зоненшайн, Кузьмін, 

1993; Короновський, 2011). А – Африканське, Т –

Тасманське, ТО – Тихоокеанське, ЦА – Центрально-

Азійське.  

Причиною внутрішньоплитного магматизму вважаються східні з границі 

ядро-мантія або нижня-верхня мантія мантійні плюми. Біля підошви 

літосфери плюми утворюють “шляпку” діаметром 2000-2500 км і  
потужністю не менше як 100 км (Campbell, 1990).  Магматити дуже різноманітні: від 

несилікатних карбонатитів, лужно-ультраосновних порід і кімберлітів до ультракислих 

ріолітів та лейкогранітів. Таке розмаїття, як вважається, обумовлене: первинними 

неоднорідностями мантії; процесами 

кристалізаційної диференціації і ліквації 

розплавів; взаємодією флюїдів з 

субстратами, що плавляться, 

контамінацією первинних розплавів 

мантійним і коровим матеріалом тощо. 

Внутрішньоплитний магматизм 

розповсюджений на поверхні Землі 

нерівномірно. Окремі гарячі точки 

групуються в гарячі поля: 

Тихоокеанське, Африканське, 

Центрально-Азійське і Тасманське. 

Подібна концентрація відображає крупні 

теплові неоднорідності мантії 

(Зоненшайн, Кузьмін, 1993; 

Короновський, 2011) 428 
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Гарячими точками називають ділянки  земної поверхні, які характеризуються 

високою вулканічною активністю в наш час або в минулому (Сейферт, 1991).  

 

Деякі дослідники розуміють під “гарячими точками” деякі області мантії, 

температура якої є вищою за середню на цій глибині. Іноді терміни “гаряча точка” і 

“плюм” використовують як синоніми.  

 

Існує і таке визначення: “гаряча точка” – прояв внутрішньоплитної тектонічної та 

магматичної активності, що обумовлене процесами у верхній мантії (А. Ф. Грачов, 

1998) 

Однозначного визначення терміну “гаряча точка” поки не існує. 

Вважається, що мантійні плюми, які викликають магматизм “гарячих точок”, стаціонарні по 

відношенню до літосферних плит, що рухаються над ними. Це приводить до утворення 

хребтів вулканічного походження (“хвостів”), які тягнуться позаду сучасних “гарячих точок”. 

Такі хребти (сліди плюма) називають асейсмічними. Вони, на відміну від острівних дуг, 

прямолінійні та характеризуються відсутністю вулканічної активності. Плюм, зазвичай, 

породжує лише один асейсмічний хребет, який від нього відходить. 
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Схема еволюції мантійного плюму 

гавайського типу (Chen, Frey, 1983). 1 – 

розплав, 2 -  рестит, 3 – матеріал 

плюму, 4 – толеіти, 5 – лужні вулканіти. 

Класичним прикладом такої “гарячої точки” є 

Гавайсько-Імператорський ланцюг вулканів, час 

проявлення магматизму в якому змінюється від 70-

68 млн р. до сучасного на острові Гаваї. 

Розвиток Гавайських вулканів починається з 

виверження невеликих порцій лужних лав.  

Далі магматична діяльність різко зростає. При 

цьому формується будова щитовидного типу, яка 

надалі  утворює вибухову кальдеру. В цей період  

відбуваються виливи переважно толеітових 

базальтів. 

В посткальдерну стадію магматична діяльність 

поступово знижується. При цьому на вершині 

вулкану надбудовується “шапка” диференційованих 

від гаваїтів до трахітів сублужних лав, серед яких 

присутні також пірокластичні утворення та 

екструзивні куполи. 

Далі – ерозія вулканічної будови, на тлі якої 

відмічаються рідкісні виверження недосичених 

кремнеземом лужних базальтів, базанітів та 

нефелінітів з рясною пірокластикою. Після цього 

вулканічна діяльність завершується. 430 
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Схема еволюції мантійного плюму 

гавайського типу (Chen, Frey, 1983). 1 – 

розплав, 2 -  рестит, 3 – матеріал 

плюму, 4 – толеіти, 5 – лужні вулканіти. 

При досягненні мантійним плюмом рівня 

літосфери завдяки декомпресії відбувається 

часткове плавлення деплетованої мантії літосфери 

(А), при цьому одержаний розплав змішується з 

плюмажним, який різко переважає, так що базальти, 

які вивергаються на цій стадії носять лужний 

характер і за складом близькі до речовини плюму. В 

подальшому, поки вулкани знаходяться 

безпосередньо над плюмом, ступінь часткового 

плавлення літосфери різко зростає, що викликає 

збільшення інтенсивності вулканізму і визначає його 

толеітовий характер (Б). В результаті руху океанічної 

плити відбувається віддалення вулкана від плюму, 

що супроводжується зниженням ступеня  часткового 

плавлення і утворенням спочатку сублужних, а потім 

лужних магм. При цьому на новій ділянці плити, що 

опиняється над плюмом, формується більш 

молодий щитовий вулкан (В, Г).  

Так на південний схід від о-ва Гаваї в 32 км 

зростає новий вулкан Лоіхі, вершина якого 

знаходиться під водою на глибині 900 м. 

А Б 

В Г 
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Тренди диференціації базальтових магм океанічних островів (Фролова, 1997; Короновський, 

2011); обокремлені поля складів зразків базальтового скла рифтових зон океанів: А – 

Атлантичного, Т – Тихого, І – Індійського; острови: 1, 2 – Гаваї (толеітова та лужна  серії, 

відповідно), 3 – Вознесення, 4 – Буве, 5 – Азори, 6 – Гоф, 7 – Св. Єлени, 8 – Тристан-да-

Кунья, 9 – Принсипи, 10 – Тенериф, 11 – Фернанду-ди-Норонья, 12 – Зеленого Мису, 13 – 

Тринидад. 

Толеітові серії Гавайських островів 

загалом менш диференційовані, ніж 

сублужні і лужні, а за співвідношенням 

SiO2 – (Na2O+K2O), близькі до вулканітів 

СОХ Тихого океану. Вони рідко містять 

включення ультраосновних порід на 

відміну від сублужних олівінових базальтів, 

які часто містять включення дунітів, 

верлітів і лерцолітів. Нефелініти ж  часто 

містять гранатові лерцоліти і еклогіти, що 

свідчить про більші глибини генерації 

лужних магм.  
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Мультіелементні спектри базальтів океанічних 

островів: 1, 2 – о. Гаваї (Лоіхі, Кілауеа, 

відповідно); 3 – Буве; 4 – о. Св Єлени; 5 – о. 

Гофф (Floyd, 1991; N-MORB за Tarney et al., 

1981)  

Толеітові базальти о. Гаваї порівняно з 

N-MORB слабко збагачені легкими і 

збіднені важкими REE та Y. 

Мультіелементні спектри гавайських 

базальтів мають близькі  конфігурації із 

сублужними (о. Буве) і лужними (о-ви 

Св. Єлени та Гофф) базальтами, які 

загалом є більш збагаченими. Для усіх 

типів базальтів характерною є 

позитивна Ta-Nb аномалія, максимуми 

Ba і La та мінімуми Sr і  Ce. 

Толеіти вулкана Лоіхі є найбільш 

збідненими за всім спектром 

мікроелементів, крім Cr і Ni. Наявність 

позитивної Ta-Nb аномалії, а також 

суттєве збіднення важкими REE та Y 

свідчать про більш високі порівняно з 

N-MORB температури і тиски генерації 

первинних магм островів.  433 
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Гарячі точки можуть знаходитись не тільки всередині плит, але і на їх 

границях. Плюм, що розташований під дивергентною границею СОХ, 

може привести до утворення двох і навіть трьох асейсмічних хребтів. 
Класичним прикладом може слугувати о. 

Ісландія, розташований в Північній Атлантиці між 

Серединно-Аатлантичними хребтами Рейк’янес і 

Колбенсей, а також добре вираженими в 

морфології океанічного дна порогами -    

Гренландсько-Ісландським і Фарерсько-

Ісландським, які вважаються слідами плюму. 

Земна кора під ними досягає потужності 30-40 км 

і за будовою відрізняється як від океанічної так і 

від континентальної. В розрізі  острова за 

швидкістю сейсмічних хвиль виокремлюється 4 

шари (3 близькі до континентальних, а четвертий 

за швидкостями поздовжніх хвиль (8,1-8,2 км/с) 

аж до глибини 60 км не досягають нормальних 

мантійних значень (Геншафт, 1999), тобто   гра-  

хр. Колбенсей 

хр. Рейк’янес 

Фарерско-

Ісландський 

поріг 

Гренландсько-

Ісландський 

поріг 

ниця між корою і мантією виявляється розмитою. 

Склад магматичних порід характеризується дуже шроким спектром з яскраво вираженою 

бімодальнісню від базальтів (85-90%) до дацитів і ріолітів (10-12%). Частка середніх порід не  

перевищує 3%. Магматити належать до толеітової, рідше сублужної і вапняково-лужної серій. 434 



1977 

1975 

Гренландсько-

Ісландський 

поріг 

Схематичне зображення плюму під 

Ісландією 

Глибинні розрізи в напрямках ПівнЗ-ПівдС 

(А-А’) і ПівдЗ-ПівнС (В-В’) Н – області 

підвищених Vр;  L – області понижених Vp. 

Цифри на ізолініях – значення відхилень 

Vp від прийнятих для нормальної мантії, % 

(Tryggvason, 1983; Геншафт, 1999). 

Для вулканітів толеітової серії характерною є кристалізаційна 

диференціація: толеітові базальти - феробазальти – ісландити 

(високозалізисті, низькоглиноземисті  породи, що відповідають андези- 

там за кремнекислотністю). Для всіх 

типів вулканітів характерні високі вмісти 

заліза, низькі глинозему та високі 

відношення Na2O/K2O. 

Ісландія розглядається як типова 

“гаряча точка”. Для неї встановлена 

аномалія в гравітаційному полі, 

підвищені температури мантії, понижені 

швидкості поперечних хвиль (Vр). На 

користь мантійного плюму свідчать: 

високе гіпсометричне положення 

Ісландії відносно оточуючих океанічних 

структур, потовщена кора, геохімічні  

аномалії. Сейсмічною томографією під Центральною 

Ісландією фіксується низькошвидкісна структура, що 

має форму колони і бере початок  в нижній мантії 

(Ноffman, 1997; Короновський, 2011). Швидкість 

підйому речовини плюму оцінюється від 10 см до 

перших метрів на рік. 435 
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В наш час на острові відомо 200 вулканічних апаратів, які морфологічно 

належать до трьох типів : (1) еруптивні тріщини, що виливають базальти 

подібні до платобазальтів; (2) щитовидні базальтові вулкани; (3) вулкани 

центрального типу, з якими пов’язані диференційовані серії і викиди кислої пірокластики 

(Гекла,  Аск’я тощо). 

Загалом, серед вулканічних внутрішньоплитних порід найбільш розповсюдженою є 

толеітова серія, до складу якої входять також феробазальти, пікрити, ісландити та ріоліти. 

Нею складені підводні основи і наземні вулкани океанічних островів, підводні гори і вулканічні 

плато, а також острови, що розташовані в межах СОХ (Пасхи, Вознесення, Ісландія).  

Сублужна серія зустрічається рідше і включає гаваїти, муджиєрити, бенморіїти, 

трахібазальти, трахіти (85% - основні, 10-15% - середні, 1-3% - кислі). Формуються породи 

серії переважно в наземних обставинах (Гаваї, Кергелен, Гофф тощо. Загалом більш 

диференційована. 

Лужна серія складена нефелінітами , нефеліновими базальтами, базанітами, тефритами, 

лужними трахітами і, рідше, фонолітами. Розвинуті головним чином на островах 

Атлантичного океану, а також на заключних стадіях вулканізму Гавайських островів. На Таїті 

розвинуті рідкісні вулканіти – таїтити, що близькі до лейкократових трахіандезитів. 

Найбільш лужні серії розвинуті на островах, що розташовані на океанічній корі 

аномальної будови. Острови, у складі магматитів яких присутні кислі породи, мають потужну 

земну кору, порівнянну з континентальною. Загалом, магматизм Атлантичного океану більш 

лужний, ніж Тихого. Індійський океан має проміжне положення. Інтенсивність і об’єми 

внутрішньоплитного магматизму знижуються в ряду: Тихий, Індійський, Атлантичний. 
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Великі магматичні провінції – крупні, близькі до ізометричних поля, 

плато, рої дайок (до 2000 км в діаметрі) або протяжні зони довжиною в 

декілька тисяч кілометрів, складені переважно толеітовими, рідше лужними і сублужними ба- 

зальтами і долеритами. До найбільш крупних провінцій відносяться трапи Сибіру (1), Декана 

(2), Раджмахала (2), Кару (3), Парани (4), Північної Атлантики (5), Колумбії (6), океанічні 

базальтові плато Онтонг Джава, Кергелен, Маніхікі, підняття Шацького, Хеса тощо.  На 

континентах з 

трапами асоціюють 

кімберлітові 

ареали, які 

складаються з 

десятків і сотень 

кімберлітових 

трубок і дайок 

(Якутська, 

Африканські, 

Слейв, Східно-

Китайська, 

Архангельська). 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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Найбільш відмінними особливостями Великих 

магматичних провінцій є короткочасність виливів і великі 

об’єми виверженого матеріалу.  

При утворенні Сибірських трапів в інтервалі 249-251 

млн р. тому на границі пермі і тріасу об’єм виверженого 

матеріалу склав 16*106 км3 (Добрецов, 2003). Ранні 

виверження представлені лужно-пікрит-базальтовими 

лавами (лужно-ультраосновна серія) переважно на 

півночі, а також базальтовими туфами. Пізні товщі 

складені лавами толеітових базальтів. Максимальна 

потужність базальтів  (більше 2 км) спостерігається в 

Тунгуській синеклізі. Біля 50% всіх вивержених порід 

складають сили і інтрузивні тіла більш складних форм, що 

залягають нижче туфів і лав в осадових породах 

палеозою і докембрію (відкриті свердловинами до 4 км). 

Розповсюдженість трапів на Сибірській платформі та розріз 

по лінії А-Б (Добрецов, 2003). Товщі: 1 – верхня толеіт-

базальтова; 2 – нижня лужно-пікріт-базальтова; 3 – нижня-

середня туфово-базальтова; 4 – палеозойські товщі. 
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Модель розсіяного спредингу (за  

К. Тамакі, 1985). Три варіанти руху 

плит 

В наш час геодинамічна обстановка всіх трапових провінцій визначається 

як розсіяний рифтогенез, під яким розуміють такий прояв процесу, коли 

розтягнення і вулканічні виливи не сконцентровані в 

межах єдиної домінуючої лінійної зони, а розосереджені 

на досить широкій площі (Основи геодинамічного 

аналізу, 1997). Формування потужних базальтових товщ в 

областях розсіяного рифтогенезу пов’язуються з 

глибинним розігрівом в умовах слабко проявлених 

розтягуючих тектонічних напруг, що виникають над 

шляпкою східного мантійного плюму. Рифтогенні 

структури мають невеликі  розміри і різноманітне 

орієнтування.  

Сибірські трапи 

Серед порід трапової 

формації суттєво 

переважають основні 

породи (базальти, 

долерити) толеітової 

серії неоднорідного 

хімічного та 

петрографічного 

складу. 439 
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Мультіелементні спектри: А - низькотитаністих (1,2), 

помірнотитаністих (3,4) базальтів і  анкарамітів (5-7) 

Норильського району (Федорченко, 2000); Б – 

низькотитаністих базальтів сибірських трапів (Sharma, 

1997). Залите поле відповідає максимальному числу 

аналізів базальтів. 

Виділяються високотитанисті, помірнотитанисті та 

низькотитанисті різності, між якими часто 

спостерігаються взаємні переходи. Низькотитанисті 

різності базальтів суттєво збіднені порівняно з N-

MORB елементами з високозарядженими іонами, а 

вмісти танталу або декілька знижені (слабка 

негативна аномалія), або близькі до N-MORB. В групі 

високотитанистих магматитів широко розвинуті 

анкараміти – збіднені плагіоклазом меланократові 

базальти, в яких вкрапленики титанавгіту (50-60 %) 

різко переважають над вкраплениками олівіну (9-17 

%). У порівнянні з базальтами анкараміти збагачені 

легкими REE, Hf, Zr, Ti та збіднені REE. Для всіх типів 

порід характерним є яскраво виражений мінімум Sr. 
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Спектри REE базальтів (1, 2) і анкарамітів 

(3, 4, 5) з трапової формації Норильського 

району (Федорченко, 2000; хондрит за 

Haskin, 1968) 

максимуми Ba, Th і La, а для  анкарамітів чітко виділяється позитивна 

аномалія Ta. Більшістю дослідників траповий 

магматизм Сибірської платформи 

пов’язується з підйомом мантійного плюму 

або суперплюму, і тим самим підкреслюється 

відсутність його зв’язку з тектонікою 

літосферних плит. Зараз з’явились інші 

гіпотези. Найцікавіша з них пов’язує джерело 

трапового магматизму з перехідним 

водонасиченим шаром мантії (Sharma, 1997; 

Іванов, 2006; Короновський, 2011).  

Загалом, серед порід Сибірських трапів 

переважають низькотитанисті толеітові 

різності, що геохімічно близькі з 

надсубдукційними базальтами острівних дуг. 

Для них характерне помірне збагачення 

легкими REE та несумісними елементами 

(Rb, Ba, K, Sr, U, Th); збіднення важкими 

REE, високозарядними елементами (Ti, Ta, 

Nb, Zr, Hf). 441 
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Внутрішньоплитні вулканічні структури Індійського 

океану. Точками показані свердловини; в дужках – вік 

базальтів в млн р. (Floyd, 1991). 

Плато Кергелен протяжністю 2000  і шириною 650 

км розташоване в південній частині Індійського 

океану. Плато складено декількома блоками. Більша 

частина складена корою океанічного типу потужністю 

20-25 км. В південній частині плато в основі 

базальтової товщі виявлені блоки континентальної 

кори (гнейси, кристалічні сланці) (Frey, 2003). 

Вважається, що утворення плато  пов’язане з 

мантійним плюмом, пересування Індостанської плити 

над яким викликало формування асейсмічного 

Східно-Індійського хребта.  

Трапова провінція Декан пов’язується з початком 

дії біля 68 млн р. тому мантійного плюму, в результаті 

якого утворені асейсмічні Мальдивський та 

Маскаренський хребти західної частини Індійського 

океану. Сучасне положення плюму відповідає 

острову Реюньйон, де магматизм почався 2 млн. р. 

тому. І продовжується зараз. 
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Внутрішньоплитні вулканічні структури Індійського океану. Точками 

показані свердловини; в дужках – вік базальтів в млн р. (Floyd, 1991). 

Вважається, що формування трапів Декана 

проходило протягом 45 млн р. Магматизм 

внутрішньоплитних хребтів Індійського океану носить 

переважно толеітовий характер. Магматити 

підвищеної лужності і більш кремнеземисті відомі на 

островах Реюньйон, Кергелен і Херд. Тут відомі 

дацити. трахіти, ріоліти, а також кислі пірокластичні 

породи. Базальти характеризуються дуже широким 

спектром змінення хімічного складу і більшість з них 

за ступенем збагаченості несумісними елементами і 

REE займають проміжне становище між N-MORB і 

еталонними  OIB (базальти океанічних островів). В 

деяких свердловинах зустрінуті типові Е-MORB, N-

MORB і навіть більш деплетовані базальти. 

Магматизм провінцій Парана (Півд. Америка) 

та Етендека (Африка) носять чіткий бімодальний 

характер, що є типовим для континентальних рифтів. 

Вважається, що високо-Ti кислі магми утворились 

при плавленні нижніх горизонтів архейської кори, а 

низько-Ti – верхньо протерозойської складчастої обл. 
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Колізією називається процес контакту (зіткнення) і взаємодії 

двох літосферних блоків з відносо легкою корою, що не дозволяє їм 

занурюватись в мантію (субдуціюватися).  

Існують різні типи зіткнень: континент – континент, континент – терейн, континент – дуга, 

дуга – дуга, дуга – терейн тощо. В усіх випадках в зоні взаємодії завжди виникають 

деформації, складчастість, покривоутворення, метаморфізм і магматизм. 

Процес утворення континентальної кори шляхом зіткнення острівних дуг між собою (в 

результаті попадання в зону субдукції перед іншою активною дугою), а також з крупним 

континентом чи мікроконтинентом (терейном) називається континентальною акрецією, а 

складчасті пояси, які формуються в результаті таких зіткнень, - акреційними поясами 

(Зоненшшайн, 1993; Короновський 2011). В сучасній літературі під акрецією частіше 

розуміють зіткнення дуг та терейнів з краєм крупного континенту. Якщо ж зіткнення 

відбувається в межах океанів, то процес прийнято називати амальгамацією. На 

акреційній стадії розвитку до нашого часу перебуває Коряксько-Камчатський складчастий 

пояс, який утворений низкою острівних дуг і терейнів, що зіткнулися. 

Найбільш грандіозним геологічним процесом є міжконтинентальна колізія, яка слугує 

основною причиною орогенезу. Практично всі геологічні структури орогенних складчастих 

поясів континентів Землі в той або інший момент геологічної історії, в тій або іншій формі, 

пройшли стадію колізії (Абрамович, 1997). Деякі дослідникі вважають, що в чистому вигляді 

не існує ні акреційних, ні колізійних складчастих областей (Березин, 1994). 

444 



1977 

1975 

Гренландсько-

Ісландський 

поріг 

Утворення складчастих споруд при 

закритті океану і подальшого зіткнення 

континентів (колізії) (Physical Geology, 

2007): а – океанічна кора занурюються 

під континентальну; б – два континенти 

стикаються, утворюючи складчасту 

споруду.  

При колізії взаємодія починається в “точках”, жорстких виступах 

плит і з плином часу розповсюджується за латераллю. Подібні виступи 

виокремлюються Адріатичний, Аравійський та 

Індійський індентори, на вершинах яких утворились 

Альпи, Кавказ і Гімалаї. В проміжках між 

інденторами довгий час зберігаються залишкові 

басейни, в тому числі і з корою океанічного типу, 

виникає псевдосубдукція (субдукція без 

безпосереднього зв’язку зі спредингом) і навіть 

формування задугових басейнів (наприклад, 

Північно-Каспійська депресія, де потужні осади 

залягають на корі океанічного типу).  

Внаслідок інденторної тектоніки утворюються 

зсуви та рифти (імпактогени) на протилежній плиті 

(Байкальський рифт, Шансі в Китаї, Рейнський 

грабен)  (Molnar, Tapponier, 1975; Короновський, 

2011). 

Континентальна колізія рідко завершується 

простим скучуванням легких сіалічних мас. 

називаються інденторами, на вершинах яких 

стиснення є максимальним. В Середземноморсько-

Гімалайському складчастому поясі із заходу на схід 
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Утворення Гімалаїв і Тибету на стадіях 

20-40 та 10-20 млн р. тому (зі 

спрощенням) (Бугрова, 2012). 

В деяких випадках більш древня і важка літосфера занурюється під 

більш молоду і легку – субдуціювання континентальної літосфери (А – 

субдукція). Такий тип колізії називається гіперколізією. Саме такий 

випадок спостерігається в Гімалайському секторі Альпійського поясу. Холодна літосфера 

Індійської плити занурюється під розігріту літосферу Азії (починаючи з міоцену занурилось 

1200-2000 км літосфери). Передній край плити, 

що занурилась зараз знаходиться під Паміром 

(Butler, 1992).  

Зростання тектонічного стресу та 

переорієнтація плит при колізії іноді приводять до 

насування більш тяжкої океанічної літосфери на 

більш легку континентальну. Такий процес назива 

Схема зіткнення пасивної 

континентальної окраїни і 

острівної дуги (Мурс, 1970). 

ється обдукцією. 

Утворення корово-

мантійних сумішей 

внаслідок 

впровадження 

океанічної 

літосфери в 

континентальну 

називається 

інтрадукцією. 446 
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Спектри REE (А) і мультиелементні 

спектри (Б) акреційних плагіогранітів 

(Крилов, Лучицька, 1999; 

Короновський, 2011). 

Акреційний магматизм носить переважно вапняково-лужний 

характер. Крім того формуються специфічні K-Na толеітові і сублужні 

(гаваїт-муджиєритові) серії. При цьому 

послідовність серій (від толеітової до сублужної) 

протилежна їх послідовності (від лужної і сублужної до 

толеітової) на дивергентних границях плит. Магматити обох 

серій збагачені легкими REE, елементами з крупними 

іонними радіусами (Rb, K, Ba, Sr). У порівнянні з 

островодужними вулканітами в них підвищені Tі, Zr, Ta, Nb. 

Специфіка хімізму порід і його еволюції, як вважається, 

визначається впливом залишкових суттєво Na-Cl 

надсубдукційних флюїдів. Акреційні плагіограніти 

характеризуються дуже низькими, порівняно з іншими 

типами порід, вмістами калію так, що за співвідношенням 

нормативного альбіту, анортиту і ортоклазу вони 

розташовуються в полях тоналітів і тронд’ємітів. Eu 

аномалія, як правило, добре виражена, але може бути 

відсутньою. Порівняно з плагіогранітами СОХ 

(диференціати толеітових магм) вони збагачені Rb, K, Ba, 

Sr та збіднені Tі, Zr, Ta, Nb. Встановлюється регіональна 

різниця у складі порід, що свідчить про розмаїття 

субстратів з яких виплавлялись розплави. 447 
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До цього типу відноситься магматизм, що проявляється на стадії 

жорсткої колізії континентів, коли процеси субдукції закінчуються. 

Оскільки колізія протікає нерівномірно як у часі, так і в просторі – в 
межах колізійного поясу магматизм вкрай нерівномірний за 

об’ємом та складом продуктів.  

Вулканіти Кавказського сектора (непогано вивченого на сьогодні) 

переважно належать до вапняково-лужної серії (Короновський, 

2011). Рідше спостерігаються серії сублужна та лужна. При цьому 

кислі різності нормальної лужності (ріоліти, ріодацити,  дацити) 

переважають над основними, середніми, сублужними і лужними. 

Для частини порід встановлюється серіальна невизначеність, яка 

виражена в тому, що на різних типах діаграм одні і ті ж  вулканіти 

належать до різних серій. Наприклад: на діаграмі AFM практично 

всі вулканіти розташовані в полі вапняково-лужних серій. А за спів  
Діаграма AFM для базальтів 

Кавказського сектора 

Альпійського складчастого поясу 

(Короновський, 2011) 

Базальти Кавказського сектора 

Альпійського складчастого 

поясу (Короновський, 2011)  на 

класифікаційній  діаграмі 

(Miyashiro, 1974)  

На обох діаграмах проби з: 1 – 

Великий Кавказ, 2 – Малий Кавказ, 3 – 

Східна Анатолія. 

-відношенням SiO2, MgO  

FeO+Fe2O3 вапняково-

лужний характер мають 

тільки породи Великого 

Кавказу, толеітовий – 

східної Анатолії, а 

вулканіти Малого Кавказу 

розташовані порівну в 

обох полях. 
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За співвідношенням оксидів Si, K, Mg та Ti на трійних діаграмах поля 

колізійних вулканітів розташовуються між полями вулканітів 

субдукційних зон і континентальних рифтів, при цьому частина порід 

віддзеркалює в своєму хімізмі перехідний характер магматизму від надсубдукційного до 

Колізійні вулканіти Кавказу на діаграмах співвідношень 

Si, K, Mg та Ti (Короновський, 2011): 1 – Великий 

Кавказ, 2 – Малий Кавказ, 3 – Східна Анатолія. Поля 

вулканітів утворених в обстановках: MOR – СОХ;  CR – 

континентальних рифтів;  SSZ – зон субдукції; CCZ – 

міжконтинентальної колізії (Дьоміна, Симонов, 1999). 

колізійного та від колізійного до 

континентально- рифтового. 

Колізійні вулканіти сильно 

розрізняються за характером 

спектру та вмістом REE, однак в 

цілому для всіх базальтів 

характерним є помітне збагачення 

легкими лантаноїдами, хоча 

ступінь збагачення в кожному 

конкретному випадку є різною 

(La/LuN змінюється від 43.3 до 

555.6). Для більш кислих різностей 

спектри REE є значно 

компактнішими, але 

спостерігається загальне зниження 

вмістів LREE і ступеня їх 

диференційованості від основних 

порід до кислих на відміну від порід 449 
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острівних дуг, для яких характерними є  зворотні співвідношення: 

підвищення концентрацій всього спектру REE  від більш основних 

різностей до кислих, що обумовлено переважно процесами 

кристалізаційної диференціації.  

Мультіелементні спектри базальтів Кавказу 

(Попова, 1987; N-MORB за Tarny, 1981; 

Короновський, 2011). 

Мультіелементні геохімічні спектри базальтів Кавказу репрезентують різко підвищені концент- 

рації несумісних елементів, добре проявлені  негативні 

аномалії Rb, Sr, Ti, Y    та позитивні Ba, Th, La, Zr, Tb. 

Порівняно з базальтами інших геодинамічних 

обстановок базальти Кавказу суттєво збагачені Zr, що 

дозволяє доповнити загальновідомі діагностичні 

діаграми Zr-Ti, Zr-Y, Zr-Ti-Y: 

Поля колізійних базальтів Кавказу (CCZ) на діаграмах Zr-Ti, Zr-Y, Zr-Ti-Y: на А: А, В – низькокалієві 

толеіти; D, B – океанічне дно; А, С – вапняково-лужні. На Б:  А – внутрішньоплитні; В – острівних дуг; С – 

СОХ. На В: А, В - низькокалієві толеіти; В, С - вапняково-лужні; В - базальти океанічного дна; D – 

внутрішньоплитні  (Короновський, 2011). 
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Іншою яскравою особливістю колізійного вулканізму є різка 

латеральна неоднорідність хімічного складу вулканітів, коли 

спостерігаються  незначні варіації вмістів багатьох елементів в породах 

різного віку, які відслонюються в одних і тих же місцях. Це свідчить про   

те, що в плавлення залучались гетерогенні переважно корові субстрати різного складу. 

Доказами корового походження більшості кислих і середніх вулканогенних порід є присутність 

ксенолітів осадових та метаморфічних порід, також високоглиноземистих мінералів: гранату, 

корунду,  кордієриту, ставроліту тощо (Схіртладзе, 1958; Попов. 1981; Короновський, 2011). 

В вулканітах також широко розповсюджені споріднені включення порід більш основного 

складу: плагіоклазових піроксенітiв в базальтах; норитів та анортозитів в андезитах; діоритів в 

дацитах. Багатьма дослідниками цей факт пояснюється як доказ їх походження при 

змішуванні мантійних лав з коровими. Однак, детальне вивчення мінералів з включень і їх 

порівняння зі складом мінералів вкраплеників і основної маси лав демонструють, що більш 

меланократові включення є продуктами ранньої кристалізації магм (Короновський, Дьоміна, 

2004). 

Як показали дослідження (Короновський, Дьоміна, 1998), термодинамічні умови, в яких 

знаходились магматичні розплави до їх появи на поверхні зазнали тривалої багатоетапної 

еволюції (ліквація, метасоматичні процеси, зміна режиму загального тиску і температури). 

Наприклад, розплави андезито-дацитового складу в процесі еволюції зазнають розігріву (від 

750-850 до 1150 0С) і підвищення тиску (від 0,6-0,8 до 1,5 Гпа), що відбивається на хімічному 

складі мінеральних фаз, які кристалізуються. 
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Контрольні запитання до теми 4  
“Вулканізм різних геодинамічних обстановок”.  

1. Фізичні властивості магм і механізм їх підйому.  
2. Система осередок-вулкан. 
3. Механізм і енергія вулканічних вибухів. 
4. Моделі плавлення мантії. 
5. Залежність складу вулканічних газів від типу земної кори і 

температури.  
6. Головні типи континентальних рифтових зон. Особливості їх 

вулканізму. 
7. Попелові-газові вулканічні стовпи – як «хімічні реактори». 
8. Розвиток  та особливості вулканізму щілинних рифтових зон. 

Назвати головні тектонотипи. 
9. Попелові-газові вулканічні стовпи. Градієнти температур і тисків. 
10.Залежність типу  виверження від форми течії газо-рідких сумішей.  
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11. Електричні явища в попелово-газових вулканічних стовпах.  
12. Особливості вулканізму океанічних рифтових зон. 
13. Механізми зарядки вулканічних часток в попелово-газових 

вулканічних стовпах. 
14. Особливості вулканізму острівних дуг. 
15. Склад вулканічних газів. Залежність складу вулканічних газів від 

температури.  
16. Особливості вулканізму активних континентальних окраїн андського 

типу. 
17. Фізичні властивості магм і механізм їх підйому.  
18. Залежність складу вулканічних газів від типу земної кори. 
19. Розвиток  та особливості вулканізму рифтових поясів молодих 

складчастих будівель. Назвати головні тектонотипи. 
20. Особливості будови, характер  та тип вивержень, склад  вулканічних 

продуктів задугових басейнів. 
21. Особливості будови, характер  та тип вивержень, склад  вулканічних 

продуктів океанічних островів. 
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22. Особливості будови, характер  та тип вивержень, склад  вулканічних 
продуктів великих магматичні провінцій.  

23. Особливості будови, характер  та тип вивержень, склад  вулканічних 
продуктів акреційних поясів. 

24. Особливості будови, характер  та тип вивержень, склад  вулканічних 
продуктів зон міжконтинентальних колізій. 
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