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Мало знати, мало розуміти – треба любити !
Немає загадки таланту, є вічна загадка ЛЮБОВІ

(Григір Тютюнник)
Передмова

В даній монографії практично без змін залишається розбивка історії Землі в рамках
глобальних галактичних циклів (ГГЦ), взята з роботи [33], хоча сам вік планети, в світлі
нових уявлень автора, може бути значно збільшений. Шлях Сонячної системи (С. с.) в
межах галактичного диска «Чумацького шляху» залишається постійним. Не змінюється в
часі довжина та ієрархія циклів різних рангів. Тому вік Землі, як самостійного космічного
тіла в обсязі С. с. можна встановити будь-який, додавши в ранню її історію енну кількість
ГГЦ.

У 1998 році взявши в руки монографію «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ – ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ РАСШИРЕНИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОСМИЧЕСКОГО
ПРЕССИНГА» академік Національної Академії наук України І. І. Чебаненко задумливо
сказав: «Цікава назва, пульсації об’єму Землі, безумовно є, і космічний пресинг
можливий,  а щодо глобального розширення –  то тут питання.  Думаю,  що вона швидше
скорочується в обсязі, ніж розширюється ». Детально пояснювати свою позицію Іван Ілліч
не став, сказав тільки: «… читай, думай, учись».

Термін «розширення» в 1998 році був узятий не тільки завдяки модним в той час
геотектонічним концепціям, а насамперед тому, що чистий час життя планети в режимах
розширення-стиснення, по розрахованим геологічним циклам, співвідносилося як 2/3 до
1/3. І тільки через 10 років я остаточно прийшов до висновку, що розвиток планети як
геологічного тіла буде тривати до тих пір, поки не вичерпається енергетична субстанція,
зосереджена в її «пластичному» зовнішньому ядрі. А раз вона вичерпується, то розвиток
може бути тільки пульсуючий, але із загальним зменшенням радіусу.

В монографії розширена сама понятійна база геологічних уявлень на основі раніше
розрахованих геологічних циклів різних рангів [33].

Пропонується модель формування С.  с.  від периферії до центру,  що автоматично
знімає питання про невідповідність її маси та кількості руху [39].

На базі відомих фактів будови С.  с.  розглядаються сучасні дані,  отримані з
комп’ютерних моделей Ларсона і Боденгеймера-Чарнутера. Обгрунтовується
припущення, що формування С. с. відбувалося від периферії до центру, і вік її значно
старший від віку Сонця, яке, по суті, є молодою зіркою, а планети – ядрами згаслих зірок.
У цьому випадку стає зрозумілим, звідки з’явилася високоенергетична пластична
субстанція планети – як наслідок трансформації зоряної речовини на стадії развитку після
«залізної катастрофи» [48].

Знайшли також своє логічне пояснення географічні гомології, встановлені ще
Ч.  Лайєлем [61]  та Е.  Реклю [95]  в ХІХ столітті і S-образні лінії структурно-геологічних
елементів поверхні планети, які, за твердженням Поля Фурмар’є [127], є найдавнішими на
Землі, а також уявлення Є. Є. Мілановського про особливу динамічність південної півкулі
планети [78]. Континент Антарктида оточений кільцем океанічних улоговин, значних за
площею і глибиною.  Північніше його розміщені субширотні рифтові пояси,  від яких на
північ, приблизно через 90°, відходять чотири субмеридіональних. До північного полюсу
всі вони згасають.

Оскільки легка континентальна земна кора (з.  к.)  могла формуватися тільки в
умовах стиснення, то вона, в принципі, ніколи не могла покривати всю поверхню планети
в вигляді прошарку сіаля. У монографії обгрунтовується, що протокора Землі має
основний склад і утворювалася на «місячній» стадії її розвитку, причому динамічний
центр знаходився в межах південного полюса планети. Саме тоді, в рамках моделі
«мантійного геоїда», формувалися блоки-призми підвищеної жорсткості (БПЖ), які,
набуваючи більший чи менший ступінь свободи, в режимах розширення-стиснення, під
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дією обертальної динаміки планети, і формували первинні структурні лінії її поверхні.
Зараз ансамблі БПЖ виділені в улоговинах океанів,  окраїнних і внутрішніх морях,
фундаменті серединних масивів континентов. Континентальні масиви формувались вже
пізніше, на так званій «пермобільній» стадії по моделі «тектоноконцентрів» О. Б. Гінтова
[22], вписуючись в прокрустово ложе між вже утвореними океанами.

Для пояснення первинної відмінності океанічної та континентальної півкуль
планети, в розвиток поглядів А. П. Карпінського, викладених в роботі [45], розглянутий
вплив на планету Вселенського хвильового поля «темної матерії» [37]. Як будь-яке
хвильове поле, воно не тільки своєю поперечною складовою формує обертальну динаміку
стаціонарних об’єктів, але повздовжною складовою зносить С. с., та очевидно всю
Галактику,  в бік сузір’я Геркулеса зі швидкістю 19  км/с [59].  ЕвроЗМІ з посиланням на
DailytechInfo, 15.01.2014 повідомило, що вчені Університету Арлінгтона (штат Техас,
США) виявили в оточенні Землі невідому темну матерію, яку не видно, але вона вже
впливає на масу планети.

Оскільки в монографії развиваються дискусійні та нові положення в геологічній
науці,  стрижнем яких є поняття циклічності,  то суттєво розширюється сама база її,
завдяки розробленій ГЕОДИНАМІЧНІЙ шкалі циклічності в ритмах розширення-
стиснення для фанерозоя. Показується на реальному прикладі геології України, що
встановлена циклічність в режимах розширення-стиснення – це не просто річ у собі, а
реальний геодинамічний важіль, за допомогою якого можна вирішувати конкретні
геологічні проблеми – насамперед геотектоніки та тісно пов’язаною з нею проблему
пошуку родовищ корисних копалин. Завдяки тому, що геодинамічна складова геологічних
процесів жорстко зафіксована в рамках геохронологічної шкали, історія геологічного
розвитку будь-якого регіону планеты може бути описана досить детально, спираючись на
найзагальніші геологічні репери, якщо хоча б для одного з них є інформація про вік. При
цьому описується весь розріз – як він утворився, чому в нього входять різні породи, в яких
співвідношеннях та обсягах.

Частина перша. ГЕОТЕКТОНІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ
ЗЕМЛІ – ПУЛЬСУЮЧИЙ РОЗВИТОК ПІД ДІЄЮ
КОСМІЧНОГО ПРЕСИНГУ

Глава 1. Розвиток геологічних уявлень
1.1 Огляд геотектонічних концепцій розвитку Землі
Аристотель (350  рік до н.  е.)  у творі «Метрологія»  писав:  «Одні й ті ж місця не

залишаються завжди землею або завжди морем.  Море приходить туди,  де колись була
суша;  суша повернеться туди,  де тепер ми бачимо море.  Треба при цьому думати,  що ці
зміни йдуть одне за іншим у певному порядку і являють відому періодичність ».

У другій половині Х століття з'явилися колективні твори таємного
мусульманського союзу «Брати чистоти». У них висловлювалися матеріалістичні ідеї
про постійну зміну земної поверхні: «Гірські області перетворюються на пустелі, водойми
та річки; області морів стають горами, пагорбами, болотами і пісками ». Причини цих змін
невідомі автори бачили в переміщенні зірок і планет, висунувши, таким чином,
астрономічну гіпотезу геологічних явищ.

Ібн-Сіна (XI століття) вважав, що населена людьми частина суші раніше була
морським дном.

А. Вольштедт (XIII століття) синтезував ідеї Аристотеля і Ібн-Сіни. Він вважав,
що Земля пронизана каналами і порожнинами, а повітря, яке по ним проходить піднімає
ділянки суші над морем.  Суша раніше була повністю перекрита морем.  Доводив також,
що на підняття суші впливають сузір'я.

Елі де Бомон у праці «Про гірські системи» (1852) найбільш повно сформулював
положення геотектонічної гіпотези контракції. Він писав, що повільне і безперервне
охолодження Землі викликає послідовне зменшення довжини середнього її радіусу і це
визначає в різних точках поверхні доцентровий рух, поступово і непомітно опускаючи їх
нижче первісного положення. Утворення гір він пояснив, головним чином,
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горизонтальним стисненням. Оцінка скорочення земної кори при контракції: для Альп –
120 км або 0,003% загальної довжини кола (встановив швейцарець А. Гейм). Для інших
гір, що знаходяться на меридіані Альп, величина стиснення повинна була бути ще
більшою – 0,009% окружності планети. Отже, і радіус планети зменшувався не менше ніж
на 60 км. Обчислення А. Гейма сильно зміцнили контракційну гіпотезу.
А. П. Карпінський вважав її «найщасливішим науковим завоюванням» людства.

Австрійський геолог Е. Зюсс (1885-1909) у праці «Лик Земли» до кінця розвинув
ідею контракції,  розглянувши геологію практично всієї Земної кулі.  Він доводив,  що всі
можливі дислокації земної кори відбуваються в результаті скорочення її обсягу. Ставив
знак рівності між поняттями «складчастість» і «горотворення». Розростання материків
відбувається за рахунок нарощування до первостворених материкових ділянок (щитів)
молодих поясів складчастості. Відкидав коливальні рухи земної кори.

Але Земля морщиться не вся,  як печене яблуко,  і важливий крок на шляху до
з'ясування цієї загадки зробили американські геологи Дж. Холл (1859) і Д. Дена (1875),
які вивчали геологію Аппалачських гір. Перший звернув увагу, що складчастість
притаманна переважно гірським областям, де різко збільшується потужність відкладень у
порівнянні з навколишніми рівнинами. Другий запропонував області, в яких відбувається
спочатку інтенсивне опускання, а потім горотворення, назвати геосинкліналями. Він був
переконаний, що форма твердого ядра дещо інша, ніж поверхня планети і вже на ранніх
стадіях розвитку Землі охолодження надр йшло диференційовано, і в області
максимального охолодження формувалися континенти, а в інших – океани.

Далі ідею про геосинкліналі розвивають європейці на чолі з французом Е. Огом, а
в Росії – з І. В. Мушкетовим (1866-1867). Останній вважав, що тверде ядро Землі оточене
гарячим і розм'якшеним олівіновий поясом, а він, у свою чергу, охоплений земною корою.
При охолодженні Землі обсяг олівінового пояса скорочується, і земна кора, прагнучи
пристосуватися до зміни об'єму планети, тріскається і ламається. Окремі блоки її можуть
переміщуватись як вертикально, так і горизонтально. Поділ з. к на континенти і океани
відбувся з самого початку її формування. Перші являли собою первозданні підняті
плоскогір'я, в центрі яких знаходилися найбільш давні ділянки, а по периферії – більш
молоді. Океанами ж виявлялися опущені блоки кори внаслідок затоплення їх магмою.
Підтверджував він свої ідеї таким розрахунком. При коефіцієнті лінійного стиснення
земної речовини 0,0015 і охолодженні ядра на 500° С, радіус Землі зменшується на 50 км,
чого вистачає для утворення всіх великих нерівностей на поверхні планети. Необхідно
зауважити,  що ідеї І.  В.  Мушкетова про внутрішню будову Землі були підтверджені
пізніше геофізичними дослідженнями і підтверджуються зараз при розробці моделей
формування первинної протокори планети.

В розвиток геосинклінальної теорії Ю.О. Муравейник (2013) розробив доказову
базу парадигми «вибухової Землі». Він ототожнює евгеосинкліналі (центральні області
геосинклінальних систем з безгранітною земною корою) зі слідами послідовного
вибухового відриву частин Землі і формування з них Місяця, а також планет земної групи.
Зони Заварицького-Бениоффа розглядаються як окраїни кратерів вибухових воронок або
перехідні зони між континентами і евгеосинкліналями. Гравітаційний розвал воронок
вибуху створює рушійну силу гіпотези «нової глобальної тектоніки».  Автор вважає,  що
його розробки підтверджують уявлення В.А. Амбарцумяна щодо провідної ролі
«вибухових процесів» у фрагментації надщільної зоряної речовини при утворенні
галактик, зірок і планет.

Конфігурація берегових ліній материків наводила дослідників на думку про
колишнью єдність континентів. Вперше це відображено в працях англійського філософа
Ф. Бекона (1620), далі у французького священика Ф. Плассе (1658), потім у італійця
А. Снідера (1858) та росіянина Є.В. Биханова (1877), який, на відміну від попередників
зробив спробу пояснити причину роз'єднання материків зміною швидкості осьового
обертання Землі. Подібні ідеї висловлювалися німецькими вченими Г. Веттштейном
(1880), К.Ф. Лоффонхольц-Кобергом (1886) та М. Неймайром (1887).

У 1889 році англійський фізик О. Фішер опублікував наукову працю «Фізика
земної кори», в якій передбачив практично всі основні сучасні концепції мобілізму. Він
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вважав, що на Землі одночасно існують структури стиснення і розтягування. До перших
належить Тихоокеанський рухомий пояс, до других – структури розтягування в Ісландії і
Серединно-Атлантичному хребті. Враховуючи особливості руху лавових потоків у
гавайських вулканів, О. Фішер прийшов до наступних основних висновків. По-перше,
океанічна кора утворюється за рахунок виливу базальтових лав з тріщин в зонах
розтягування кори; по-друге, в зонах стиснення, тобто по периферії Тихого океану,
океанічне дно опускається під острівні дуги і континентальні окраїни, що призводить до
потужних землетрусів. Механізмом, який переміщує материкові блоки кори, є
конвективний рух підкорової речовини.

На рубежі XIX і ХХ століть ідея стиснення Землі, пов'язана з охолодженням її надр
(концепція Канта-Лапласа про первинний «гарячий» стан планети), змінилася гіпотезою
розширювання Землі (концепція О.Ю. Шмідта про первинний «холодний» її стан).
Коріння її лежать в працях М.В. Ломоносова і Д. Геттона, але в закінченому вигляді її
сформулювали Б. Лінземан (1927) і О.Х. Хільгенберг (1933). Основою цієї гіпотези є
факт відмінності океанічної кори з відсутністю «гранітного прошарку» від
континентальної, де цей прошарок присутній. Більше того, донні відклади морів і океанів
виявилися набагато молодші за відклади материків. Склалося уявлення і про молодість
океанічних улоговин. Спочатку планета Земля була маленькою і вся покривалася
континентальною корою. Згідно з розрахунками О.Х. Хільгенберга в кам'яновугільний
період (350-300 млн. років тому), коли планета була покрита суцільною континентальною
корою, діаметр її становив 63% сучасного. З тієї пори поверхня земної кулі повинна була
більш ніж подвоїтися. Цю ідею активно підтримав Л. Ед'єд (1958, 1963). Він вважав, що
спочатку Сонце мало в якості єдиного супутника – білого карлика, що складався з
надщільної речовини. В результаті вибуху матерія карлика виявилася розкиданою в
навколосонячному просторі, з якої і утворилися планети. Стан їх був нестабільний, тому
почався процес переходу до нормального тиску. При цьому щільність планетарної
речовини зменшувалася, а обсяг зростав – йшло її розущільнення. За гіпотезою Л. Ед'єда,
над щільною ультраосновною речовиною нашої планети спочатку утворилися габроїдні
породи приблизно такого ж складу, але більш легкі, ніж основні породи типу перидотита,
а надалі виникли вже і зовсім легкі – кислі світлі породи типу гранітів. Сформувалася
континентальна кора, що покрила всю планету. Подальше розущільнення глибинної
речовини створило напруги, які розірвали земну кору. У місцях розриву піднялися
ультраосновні магми, але через свою відносну тяжість вони залишилися на більш
низькому рівні, ніж первісна кора. Так утворилися підняті континенти і опущені океанічні
улоговини. Ідею розширення Землі підтримали австралієць У.С. Керрі (1991),
американець Б. Хейзен, радянські дослідники І.В. Кирилов (1958), В.Б. Нейман (1962) і
І.А. Майданович (1982).

Американський геолог М. Кейт (1972) допускає можливість висунення мантійного
матеріалу з-під континентальної літосфери і заповнення нею відкритих океанічних
западин. Його підтримали австралійські геологи Дж. Паккем і Д. Флаві (1974), і в 1976
році до них приєднався японський дослідник Х. Хошино. У 1979 році Ю.В. Чудінов для
позначення механізму витікання мантії з-під літосфери використав термін «едукція» –
виводити, витягати. Під нею малося на увазі «висування мантійного матеріалу до земної
поверхні з-під країв континенту і острівних дуг».  В результаті едукціі відбувається
нарощування кори океанічного типу з боку глибоководних жолобів в сусідніх з
континентом океанічних просторах і окраїнних морях. У спредингових зонах глибинний
мантійний матеріал піднімається у вигляді вертикального потоку з надр безпосередньо до
дна океану. Тонка океанічна літосфера під напором потоку «рветься» і розсувається в
сторони. Вузька рифтова зона заповнюється мантійним матеріалом. Це супроводжується
виникненням смуги високого теплового потоку, активного вулканізму і сейсмічності. У
зонах едукціі висхідний потік зустрічає на своєму шляху товсту континентальну кору і не
в силах «зламати» її, він відхиляється убік і виходить на поверхню там, де переривається
континентальна літосфера. Таким чином, на думку Ю.В. Чудінова, океанічна кора
нарощується як в рифтових долинах океанів,  так і в зонах глибоководних жолобів.
Природно виникає питання: куди ж дівається ця зайва літосфера? Такий балансуючий
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механізм Ю.В. Чудінов бачить у розширенні нашої планети. Центром розширення
служать серединно-океанічні хребти. Їх протяжність майже в два рази перевищує довжину
екватора. Вони утворюють своєрідний каркас земної поверхні, зі збільшенням якого
зростає і сама Земля. Автор допускає розширення зі швидкістю до 1 см в рік по радіусу в
останні 250 млн. років (2500 км).

Новий імпульс розвитку гіпотеза розширення Землі отримала в 60-і роки минулого
століття завдяки роботам І.В. Кирилова і В.Б. Неймана. У. Кері та Х. Оуен (1979) також
вважають, що континенти дуже добре компонуються один з одним, якщо зменшити обсяг
земної кулі. На їхню думку, за 200 млн. років він збільшився на 20%.

У 1982 році В.Л. Барсуков і В.С. Урусов запропонували наступний механізм
розширення земних надр. Він заснований на гіпотезі американського геофізика Ф. Берча
(1939), згідно якої на глибинах 400-900 км головні мінерали мантії (олівін, піроксен,
гранати) в результаті високих тисків і температур стають нестійкими і розпадаються на
суміш щільно упакованих простих оксидів: MgO ( периклаз), SiO2 (стимовіт), Al2O3
(корунд) та ін. Експериментальними дослідженнями було доведено, що, дійсно, при тиску
250 кбар і температурі 1000°С шпінельна модифікація MgSiO4 розпадається на MgSiO3
(неровскіт) і MgO. При цьому об'єм речовини зростає майже на 11%. На цих глибинах
виникає можливість обміну місцями різних катіонів і проявляється загальна особливість
кристалічних структур – їх хаотичність. Так, частина атомів кремнію (10-20%) переходить
з тетраедрів в октаедри,  і навпаки,  відповідна кількість атомів магнію або заліза
переходить з октаедрів в тетраедри. Такі переходи були також підтверджені
експериментальним шляхом при тиску 150 кбар і температурі 1000°С. Хаотичні форми
деяких глибинних мінералів (шпінель, ільменіт) на 2-3% щільніше впорядкованих.
В.Л.  Барсуков і В.С.  Урусов виділяють в мантії перехідну зону,  відповідну приблизно
середній мантії (прошарок С), яку вони розглядають як зону хаотичних фаз і твердих
розчинів. Другий чинник збільшення обсягу планети вчені бачать у поступовому
зростанні температури її надр. Згідно моделі теплової історії Землі, пропонованої
англійським геофізиком М. Ботте (1974), за останні 2 млрд. років температура мантії
збільшилася на 1000°С. За цей час (по В.Л. Барсукову і В.С. Урусову) збільшення радіуса
Землі і поверхонь її мантійних оболонок можливе на 2-4%.

Майже одночасно з появою гіпотези розширення висувається інша, що як би
примиряє прихильників контракції і розширення Землі – пульсаційна. Її батьком вважають
німецького вченого А. Ротплетца (1902). На початку 30-х років американський геолог
Г. Гребо, вивчивши чергування в історії Землі епох наступу і відступу морів, прийшов до
висновку, що протягом багатьох мільйонів років обсяг нашої планети періодично
змінювався. Надалі ця гіпотеза розроблялася американським геологом В. Бухером, який і
запропонував назвати її пульсаційною. Найбільш повний розвиток вона отримала в працях
В.А. Обручева (1929-1949) і М.А. Усова (1939-1945), які вважали, що вся історія Землі
складається з фаз розширення і стиснення, закономірно змінюючи одна одну. У фазах
розширення переважають вертикальні рухи, спрямовані по радіусу Земної кулі. При цьому
в рухомих поясах кора розтягується і розтріскується,  закладаються активні рухливі
структури, з інтенсивним опусканням і накопиченням відкладів – геосинкліналі. З фазами
розширення пов'язана магматична діяльність, оскільки в ці епохи слабшає тиск на
підкорові маси,  які і переходять в розплавлену рідку магму.  По тріщинах в
геосинклінальних поясах, магма вторгається в земну кору і навіть проникає на поверхню.
Фази стискування характеризуються істотними напруженнями – в геосинклінальних
прогинах потужні товщі накопичених відкладів зминаються в складки, утворюючи
системи гірських хребтів. В.А. Обручов вважав, що основною причиною розширення
земних надр є фазові переходи речовини. Після чергового стиснення складчата структура
кори як би запечатує надра і перешкоджає відтоку тепла. Накопичення його розігріває
підкорову мантію, і це призводить до фазового переходу речовини з твердого стану в
рідкий,  зі збільшенням об'єму.  Відбувається боротьба розширення глибинних надр з
твердою земною корою доти, поки остання не лопне із закладенням нових рухомих
геосинклінальних поясів. Тепло активно виноситься з надр лавою, гарячими газами і
термальними водами. Поступово надра остигають, ущільнюються і зменшуються в об'ємі.
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Розширення змінюється стисненням: геосинкліналі закриваються, і надра запечатуються
знову.

Активним прихильником пульсаційної геотектонічної гіпотези розвитку Землі є
Є.Є. Мілановський (1991), згідно з яким планетарні пульсації епох стиснення і
розширення протікають на тлі більш тривалого процесу глобального розширення планети.
Виключно важливу роль в глобальній структурі літосфери,  на його думку,  відіграває
світова система внутріокеанічних рифтових хребтів, а також міжконтинентальних і
внутрішньоконтинентальних рифтових зон, що являють собою їх бічні відгалуження і
сліпі закінчення. Головними елементами цієї системи є субширотний рифтовий пояс
Південного океану, який майже безперервним кільцем оточує Антарктичний континент, і
чотири субмеридіональні рифтові пояси – Серединно-Атлантичний, Західно-
Індоокеанській, Східно-Тихоокеанський і Західно-Тихоокеанський, які відходять від цього
кільця в північному напрямку. Вони відстоять один від одного приблизно на 90°, поблизу
екватора зміщуються на захід на 30°, а потім знову орієнтуються на північ, де поступово
вироджуються і згасають [78]. Є.Є. Мілановський вважає, що протягом мезозою і
палеогену аж до олігоцену-міоцену (250-30 млн. років тому), відбувалося прогресивне
розширення планети. Сумарний ефект розширення за цей час міг становити до декількох
тисяч кілометрів. Континентальні масиви могли поступово розходитися і зближуватися,
не відриваючись при цьому від верхньої мантії, і між ними закладалися і розвивалися
океанічні западини. Механізм, який регулює обсяг планети, автор пов'язує з пульсаційним
режимом поширення потоку теплової енергії від границі мантія-ядро до поверхні.

Близькі уявлення висловлює і В.А. Левченко (1985) у своїй пульсаційно-
деструктивній гіпотезі. Розвиток Землі він розглядає як чергування епох розширення і
стиснення, але при цьому переважним процесом є прогресивне розширення планети. За
його розрахунками радіус Землі 450 млн. років тому дорівнював 5645 км. Середня
швидкість розширення (2,5 мм / рік), зростала в епохи розширення до 9-11 мм / рік. В
епохи стиснення швидкість скорочення обсягу приблизно така ж (до 11 мм / рік). Зокрема,
умови стиснення виділені В.А. Левченком в пізньокрейдово-ранньокайнозойському часі,
коли радіус Землі скоротився на 550 км, що супроводжувалося активним орогенезом у
ряді місць нашої планети.

Найбільш докладно питання впливу космічних факторів на тектогенез розроблені
П.М. Кропоткіним і Г.П. Тамразяном. Їм належить найбільш повне обґрунтування ідеї,
яка висловлювалася багатьма дослідниками, про зв'язок циклічності і тектогенезу. Вона
пов'язана з обертанням Землі разом із Сонячною системою по галактичній орбіті, період
якої становить 176 млн. років. За розрахунками Тамразяна (1967), гравітаційний потенціал
Галактики на одиницю маси Землі безперервно змінюється при її русі по галактичній
орбіті – в перігалактії він на 27% більше, ніж у апогалактії. Необхідно зауважити, що за
даними робіт [4, 48] Сонце належить до молодих зірок типу «Блакитних гігантів», які
зосереджені в галактичному диску і рухаються по кругових орбітах. Еліптичні орбіти
мають зірки галактичного гало – це старі зірки типу «Червоних гігантів» (Сіріус, Оріон,
Плеяди і т. д.).

Ротаційну гіпотезу, в загальних рисах викладену в працях А.А. Тілло (1889) і
А.І. Воєйкова (1893), доповнювали і розвивали Г. Квірінт (1921), А. Гейм (1933),
Лі Сігуан (1929), Б.Л. Личков (1927), В.Г. Бондарчук (1946), М.В. Стовас (1959),
Г.М. Каттерфельд (1962), К.Ф. Тяпкін (1973). Основний висновок цих вчених – чим
менше кутова швидкість обертання Землі, тим більш кулястою вона стає. Досить детально
ця гіпотеза викладена в роботі В.Ю. Хаїна (1973). За розрахунками Л.С. Лейбензона,
накопичення напружень, необхідне для подолання опору кори, може виникнути тоді, коли
швидкість обертання Землі сповільниться на 11 хвилин. Н.М. Страхов встановив для
фанерозою існування трьох послідовних планів кліматичної зональності:

1) ранньо-та середньо-палеозойського з екватором, різко зміщеним в північну
півкулю, аж до Гренландії;

2) пізньо-палеозойського з екватором, значно, але менш різко, ніж у попередньому
випадку, зміщеним в північну півкулю;

3) мезозойсько-кайнозойського плану, що, загалом, збігається з сучасним.
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Відповідно і вісь обертання Землі повинна була займати інше положення відносно
сучасних материків, а саме: в пізньому палеозої Північний полюс повинен був
знаходитися в північній частині Тихого океану, а Південний – в південній Атлантиці.
Звертаючи увагу на те, що епохи перебудови плану кліматичної зональності збігаються з
великими епохами горотворення – каледонською, герцинською, Н.М. Страхов, а до нього
Л.Б. Рухін прийшли до висновку,  що переміщення осі обертання Землі були пов'язані з
перерозподілом мас під час цих епох. Відносні зміни в положенні осі обертання повинні
були впливати на відносне значення розломів різного спрямування, входячи у глобальну
регматичну сітку. В.Є. Хаїн вважає, що існує принципова можливість успадкованого
розвитку даної сітки, незважаючи на зміну положення осі обертання Землі, за умови, що
вісь обертання зміщується в нове положення, по-перше, стрибкоподібно і, по-друге, кожен
раз на кут, відповідний куту між суміжними напрямками регматичної сітки.

Зміни положення осі обертання Землі, не порушуючи цілісності регматичної сітки,
могли сприяти розвитку однієї системи розломів та пов'язаних з ними геосинкліналей і
гальмувати розвиток інших систем. Аналізуючи розподіл у часі проявів складчастості в
межах Тихоокеанського кільця, Г. Штілле (1964) зазначив, що в кожну окрему епоху
складкоутворення мало місце в зонах переважно певного напряму. В структурі складених
раннім докембрієм щитів давніх платформ переважають діагональні розломи, а
ортогональні їх системи домінують в сучасному структурному плані, започатковані з
пізнього докембрію.

К.Ф. Тяпкін у 1974 році опублікував Нову ротаційну гіпотезу структуроутворення в
земній корі, яка на відміну від класичного варіанта, використовувала гіпотетичне
припущення про переміщення осі обертання Землі відносно геоїда. Найбільш повний
варіант її опублікований в 2009 році. У цій роботі наведені розрахунки М.М. Довбніча
згідно з якими, максимальні значення напруг, обумовлених зміною кутової швидкості
обертання Землі (класичний варіант ротаційної гіпотези структуроутворення), не
перевищують 10  \  5  Па,  тобто їх безумовно недостатньо для пояснення
структуроутворення в тектоносфері Землі, про що справедливо говорив В.В. Білоусов ще
в 1962 році. Зате ротаційні напруги, обумовлені зміною положення осі обертання Землі,
досягають 10  \  7  Па,  тобто критичних значень,  рівних міцності порід,  що складають
тектоносферу Землі, і на думку авторів Нової ротаційної гіпотези, здатні пояснити умови
тектонічної активізації нашої планети. Поле ротаційних напруг виникає в тектоносфері
Землі в результаті зміни її ротаційного режиму, що є наслідком взаємодії нашої планети з
оточуючими її космічними полями.

Фізичну природу глобальних геологічних циклів І.В. Карпенко (2012) пов'язує з
розвитком сингенетичної (самоорганізованої) тектоніки. Він вважає, що тектонічне життя
Землі здійснюється без втручання зовнішніх силових впливів, на основі саморозвитку, в
умовах мінливого зовнішнього, не силового гравітаційного поля. Результатом такого
саморозвитку є періодична ортогональна зміна положення власної осі обертання Землі,
приблизно через кожні 200 млн. років. Автор вважає, що факту існування (?) в товщі
Землі стаціонарної системи циклічних течій коромантійної речовини достатньо для
характеристики її як нерівноважної відкритої самоорганізуючої системи. Дійсно, у
Сонячній системі планета Уран обертається в зворотному напрямку, в порівнянні з
іншими планетами, і має нахил осі обертання до площини орбіти 98°. Але на ній
зафіксоване тверде ядро (менше ¼ радіуса) і флюїдна частина (понад ¾ радіуса), в якій
можуть виникати будь-які конвекційні течії.  До того ж ця планета-гігант перебуває на
периферії С.  с.,  і вплив на неї зовнішніх силових полів буде більш відчутною.  Тому,
цілком реальний механізм ортогональної зміни осі обертання, запропонований
І.В. Карпенком, на Землі працювати не може, саме через неможливість утворення в її
об'ємі конвекційних течій.

В.І. Шмуратко у 2001 році представив концепцію Гравітаційно-резонансного
Екзотектогенеза. Єдину теоретичну основу концепції становлять три базових постулати,
відомих раніше: принцип симетрії (П. Кюрі), принцип міжпланетного резонансу
(А.М. Молчанов), принцип тектогенезу (Б.Л. Личков, Г.Н. Каттерфельд, В.Г. Бондарчук,
І.І. Чебаненко) і сформульовані автором два спеціальних постулати: принцип бінарності і
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принцип планетарного резонансу. У теоретичній геотектоніці вже запропоновано кілька
систем базових постулатів, і час показав, що найбільш ефективними і «працюючими»
найчастіше виявляються ті положення, які не є надмірною деталізацією конкретних
геотектонічних реалій, а враховують універсальні закони природознавства. Запропонована
концепція інваріантна стосовно просторово-тимчасових масштабів геосистем і
характерних частот їх активізації. Більшість її постулатів та їх наслідків однаково
справедливі по відношенню до геосистем різного типу (геотектонічних,
геоморфологічних, кліматичних, природно-техногенних і т. п.), різних просторових
масштабів (континенти і океани, геосинклінальні зони і платформи, геоблоки з лінійними
розмірами порядку сотень кілометрів і мікроблоки з розмірами не більше декількох сотень
метрів), різних частотних характеристик (з типовим часом активізації від багатьох
десятків мільйонів років до декількох годин). Концепція передбачає обов'язкове вивчення
природних і природно-технічних геосистем на основі кількісного аналізу астрономічних
«збурюючих» впливів. Багато з цих впливів принципово обраховувані для значних
інтервалів майбутнього і минулого. Це дає теоретичну основу для створення не тільки
ретроспективних моделей, але і для розробки нових методів прогнозування.

А.А. Баренбаум у 2002 році опублікував свої погляди про вплив далекого космосу
на Сонячну систему. Він доводить, що після конденсації в одному з спіральних рукавів
Галактики С.с. перейшла на орбіту, близьку до кругової, яка лежить в площині
Галактичного диска. Рухаючись по цій орбіті, С.с. час від часу перетинає струменеві
потоки і галактичні спіральні рукави. У періоди таких перетинів всі планети С.с.
піддаються впливу з боку щільних газо-пилових хмар,  галактичних комет і зірок,  які
рухаються в струменевих потоках Галактики. Саме тому всі епохи перебування С.с. в
струменевих потоках фіксуються в історії Землі як моменти квазіперіодичних
повторюваних природних катастроф і розглядаються в сучасній геології у якості
природних рубежів глобальних геологічних циклів.

Розвиваючи ідеї О. Фішера, А. Вегенер (1915) висунув оригінальну гіпотезу
дрейфу континентів, що мала в 30-х роках багато прихильників, але згодом майже забуту.
У 1967 році її відродив В. Морган під девізом неомобілізму, назвавши «тектонікою
літосферних плит»  (ТЛП).  Вона передбачає рух літосферних плит по малов'язкому
мантійному прошарку астеносфери.

Вивчаючи розвиток Атлантичного океану, Дж. Вілсон (1966) вперше висловив
думку про неодноразове «розкриття» і «закриття» океанічних западин. Весь ланцюжок
подій –  від закладення океану до його закриття -  за пропозицією Дж. Дьюї і К. Берна
(1974) отримав назву «циклу Вїлсона». Певний внесок у розвиток ТЛП внесли
О.Г. Сорохтин і С.А. Ушаков (1984), Є.В. Кучерук (1985), Л.П. Зоненшайн (1979) і
В.П. Гаврилов (1986). У 1985 році О.Г. Сорохтин аргументував свої заперечення проти
ідеї розширення Землі, вважаючи, що воно неможливе, тому що від гравітаційного удару
повинно загинути не тільки все живе на планеті, але можлива загибель C. c. Він же,
спільно з А.С. Моніним і С.А. Ушаковим (1985) вважає, що явно виражений конвективний
рух речовини (який і пересуває плити літосфери як вітрильники по воді) почався 3,7 млрд.
років тому, після утворення зародка ядра у вигляді твердої фази.

Ю.М. Пущаровський (1993) звертає увагу не тільки на загальну нерівномірність
прояву енергії тектоносфери, але й на непостійність енергетичних потоків в окремих
місцях. Головна асиметрія тектоносфери Землі може бути пов'язана з відносною сталістю
прояву підвищеної її енергії в Тихоокеанському сегменті. На думку Ю.М. Пущаровського,
земна куля розпадається на два тектонічних сегмента: Індо-Атлантичний і
Тихоокеанський. Якщо перший порівняно молодий і виник в результаті розколу більш
давньої материкової кори з розкриттям океанів, то другий сегмент існував завжди. Так, за
даними американських дослідників С. Харта і Ж. Девіса (1987), ці два сегменти Землі
розрізняються ізотопним співвідношенням свинцю (208 Pb / 204 Pb) та стронцію (87 Sr /
86 Sr) в базальтах. Узагальнивши матеріали з порівняльної планетології,
Ю.М. Пущаровський прийшов до висновку, що глобальна асиметрія – характерна ознака
будови планет земної групи – Венери, Марса, Меркурія і Місяця. Він запропонував
трактування сутності нелінійної геодинаміки, що вивчає невпорядкований прояв в часі і
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просторі структуроутворюючих рухів в тектоносфері, обумовлених взаємодією
внутрішньопланетних і позапланетних факторів.

Геолого-геофізичних даних про конвективний рух речовини немає, а наявні факти
не підтверджують наявність механізму ТЛП:

1. Сейсмотомографічі дані А. Мореллі, А. Дзевонського, Дж. Вудхауза [78]
говорять про неоднорідність не тільки верхньої і нижньої мантії, а й поверхні зовнішнього
ядра; існує зв'язок ендогенних режимів материків з дуже великими глибинами (в сотні
кілометрів), іншими словами, «коріння» материків лежать глибше астеносфери, мабуть, у
середній мантії (до 700  км);  деякі вчені (Н. Павленкова, 1986), приходять до висновку,
що існує пряма відповідність структурних форм геофізичним полям (насамперед
тепловому) земної кори і мантії. Значить, ці структурні форми тривалий час (практично
завжди) залишаються один над одним, не відчуваючи скільки-небудь істотних
горизонтальних зсувів.

2.  Виявлено відмінність мантії під материками і океанами (в межах перших вона
більш диференційована). До переконання про неможливість значних горизонтальних
переміщень приходять В.В. Білоусов, А.Л. Яншин, А.А. Смислов, В.Ю. Зайченко,
Є.В. Карус та ін. (1968, 1983, 1984, 1986), на основі вивчення ряду геодинамічних систем
літосфери (глибоких некомпенсованих западин, зон молодих активних рифтів, сучасних
орогенічних поясів), які мають «жорстку стиковку» з верхньою мантією. Вони
встановили, зокрема, що «всмоктуючий» механізм верхньої мантії зумовив тривале (понад
600 млн. років) і стійке опускання Московської синеклізи і Прикаспійської западини, яке
призвело тут до накопичення багатокілометрової потужності осадових порід. Формування
і розвиток подібних структур можна пояснити лише значними за амплітудою
вертикальними переміщеннями. Реально існуючі коріння материків дозволяють говорити
про «айсберги континентів»  [33],  і суперечать ідеї їхнього істотного горизонтального
переміщення по поверхні Землі.

3.  Розглянута гіпотеза,  на думку В.В. Білоусова (1968), недостатньо чітко і повно
розкриває причини прояву коливальних рухів на платформах, періодичність процесу
тектогенеза. Наведені трактування ТЛП можна прийняти з великою часткою умовності
для великих тектонічних циклів у сотні мільйонів років.  Більш дрібні цикли і взагалі
періодичність в осадконакопиченні на платформах, яка призводить до ритмічної будови
розрізу, задовільного пояснення, з позицій цієї гіпотези, не знаходять.

4. Грунтуючись на даних аномалій поля сили тяжіння, заміряних у вільному
повітрі, П.Н. Кропоткін і В.Є. Єфремов (1983) роблять висновок про те, що розподіл
максимумів геостатичного тиску на рівневих поверхнях у верхніх прошарках мантії Землі
тяжіє до Тихоокеанського і Альпійсько-Гімалайського глобальних гірськоскладчастих
поясів. Значить, якби подкорові течії в астеносфері виникали внаслідок спостережуваної
різниці в цих тисках, то вони були б спрямовані від складчастих поясів до серединних
частин океанів,  отже в протилежну сторону,  ніж випливає з доведеної кінематики ТЛП.
Узагальнивши дані вимірювань напруженого стану в масивах гірських порід і за
характеристиками напружень у осередках землетрусів, ці автори показали, що на 95%
поверхні земної кулі домінує горизонтальне стиснення. Зусилля розтягування
концентруються тільки у вузьких рифтових зонах. Просторовий розподіл напруг і їх
високі значення (500-2000 кг / см2) дають підставу стверджувати, що вони не
узгоджуються з моделями підкорових течій, порушуваних конвективними рухами
мантійної речовини.

5.  Сейсмічною томографією в мантії виділені низько-  і високошвидкісні полого
спрямовані структури,  які назвали зонами АП та ДАУН-Велінгів.  Представники ТЛП
відразу ж оголосили їх зонами розігрітої та холодної мантії і вважають, що це є
незаперечним доказом наявності в мантії конвекційних течій. Сьогодні існує безліч
моделей розміщення в обсязі мантії низько- і високошвидкісних зон: перші трасують до
серединно-океанічних хребтів і гарячих точок океанів, а другі – до міфічних «областей
субдукції» – опускання океанічних плит під континенти. Однак це один з варіантів
трактування геофізичної інформації – низькошвидкісні зони можна інтерпретувати як
«молоді» області підняття від покрівлі пластичного зовнішнього ядра його
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високоенергетичної субстанції, а високошвидкісні – як сліди «давніх» її підйомів.
А.В. Пейве ще в 1977  році піддав сумніву саму можливість теплової конвекції в мантії
[88]. Пізніше [77], було показано, що реологія речовини мантійних плюмов, швидше
нелінійна, і в'язкість сильно залежить від напруги без зміни температури. Таким чином,
підняття високоенергетичної речовини зовнішнього ядра через мантійну оболонку
фізично доведено, а опускання високошвидкісних блоків залишається гіпотетичним
висновком.  Так як є висхідний потік високоенергетичної субстанції,  але не встановлено
наявність низхідного, то немає і замкнутих конвекційних течій. А це означає, що всі
геотектонічні концепції, які базуються на цьому припущенні, залишаються цікавими, але
не застосовними для пояснення розвитку Землі.

Механізм зміни обсягу Землі викладено в геодинамічній гіпотезі Є.В. Артюшкова,
М.А. Беера, С.В. Соболєва та А.Л. Яншина (1982). Він переривчасто-випадковий, а
рушійною силою є гравітаційно-теплова диференціація речовини на основі фазових
переходів. Автори вважають, що геосинклінальні прогини є ослабленими зонами земної
кори, які затиснуті між плитами літосфери і при додаткових стисненнях зминаються в
складчасті пояси.

Істотний внесок у розвиток уявлень про неспокійні надра Землі вніс В.В. Білоусов,
який виступив з гіпотезою про глибинну диференціацію. Він вважає, що диференціація
речовини верхньої мантії і пов'язаний з нею процес розвитку геосинкліналей тривали аж
до кінця палеозойської ери (приблизно 250 млн. років тому). У цей час на планеті океанів
ще не було, а корінний переворот у розвитку Землі стався на рубежі палеозою і мезозою.

Нову геодинамічну модель пульсуючої Землі висувають П.М. Кропоткін і
В.М. Єфремов (1983). Вони пропонують синтез пульсаційної гіпотези і мобілізму,
розмірковуючи таким чином: у розвитку Землі чергуються епохи розширення і стиснення.
При багаторазовому повторенні фаз розширення і стиснення ефекти розширення
накопичуються в рифтових зонах, де відбувається процес спрединга, а ефекти стиснення
концентруються в зонах субдукції, де переважає зім'яття прошарків в складки, насуви,
підсуви і т. п. Проміжні ж зони (плити літосфери) дрейфують від зон розтягування до зон
стиснення. Сучасні астрономічні спостереження свідчать про те, що за останні 3 тис. років
земний радіус скорочується з середньою швидкістю 0,5 мм / рік. Тому у нинішньої
літосфери стиск переважає над розширенням. Аналізуючи тривалість доби з 1817 по
1981 роки, Н.П. Кропоткін і В.Н. Єфремов розрахували швидкість горизонтальних рухів
літосферних плит від зон розширення до зон стиснення.  Вона дорівнює 1-5  см /  рік,  а
швидкість спрединга – 0,8 см / рік. В цілому це узгоджується з наявними оцінками
спрединга (0,9-3 см / рік) і швидкості горизонтального зсуву літосферних плит (2-10 см /
рік).

Досліджуючи річні добові кільця коралових поліпів, американський вчений
Дж. Уелле (1963) для девонського часу встановив тривалість доби в 22 години, а
австралійський геолог Б. Хант – для раннього палеозою всього 9 годин. В останньому
випадку ефект уповільнення швидкості обертання планети важко пояснити тільки дією
припливних сил Місяця. Необхідно шукати додаткове гальмо. Може, все ж діяв механізм
пульсування земного об'єму?

Цікаву неоконтракційну гіпотезу пропонує В.В. Орльонок (1985). В основі його
поглядів лежать уявлення про прогресуюче ущільнення проторечовини, яке призводить до
зменшення обсягу планети. Він вважає, що ущільнення первинної речовини щільністю
2,9 г / см3 та утворення металевого ядра масою 31,5% і щільністю 7,5 г / см3 повинні були
зменшити обсяг земної кулі на 0,42•1027 см3. Скорочення маси за рахунок втрати летких
компонентів становило в середньому 4,2•1025 Таким чином, за всю історію існування
планети радіус її скоротився на 630 км, а середня щільність зросла на 1,68 г / см3.

Згідно з наведеними в роботі [127] розрахунками А. Хелма, заснованими на даних
про еволюцію небесних тіл,  первинна щільність нашої планети дорівнювала 9,13  г /  см3
проти нинішньої 5,5 г / см3, а початковий радіус становив 5430 км проти нинішнього 6371
км.  Таким чином,  за час розвитку Землі,  який становить більше 5 млрд.  років,  щільність
зменшилася майже в два рази, а радіус збільшився на 940 км. За оцінками В.Л. Барсукова
і В.С. Урусова [5] радіус Землі міг збільшитися на 500-800 км, а Е.Л. Шена [139] – на
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533 км. Причому В.Г. Козленко і Е.Л. Шен [49] вважають, що збільшення обсягу Землі
відбувалося за рахунок нарощування верхньої мантії, а обсяг первинної глобули
протопланетної речовини залишався незмінним.

Аналізуючи дані палеокліматології, П. Фурмар'є (1971) прийшов до висновку, що
арктичні і антарктичні області, в яких зараз неможливе існування деревовидних судинних
рослин,  були заселені рясною рослинністю в девоні,  карбоні,  пермі,  тріасі,  юрі,
крейдяному і третинному періодах. А так як в четвертинний час в Арктиці й Антарктиці
теплий клімат порівняно різко змінився льодовиковим періодом, причому без помітної
зміни положення полюсів щодо сучасної географічної конфігурації поверхні земної кулі,
то це, очевидно, не могло відбутися без якогось виняткового фактора, можливо
зовнішнього по відношенню до Землі.

П. Фурмар'є приділяв велику увагу закономірностям розташування на поверхні
планети океанів і континентів, розвиваючи геологічну базу географічних гомологій,
озвучених в роботах Ч. Лайеля (1866) і Е. Реклю (1898): переважну «континентальність»
Північної півкулі і «океанічність» Південної; трикутну форму всіх материків, які
звужуються на південь, і протилежну трикутну форму океанів, що звужуються на північ;
кільце суші навколо Північного Льодовитого океану і кільце океану навколо континенту
Антарктида. Він вважав, що глобальні S-образні лінії структурних форм, в які
вкладаються континенти й океанічні улоговини, є найдавнішими на планеті і формувалися
з самого початку її історії.

Георгій Павлович Леонов в 1956 році писав, що геотектонічні гіпотези Швінера,
Коссмата, Боголепова, Вегенера, Арагата, Штауба, Джоллі, Хаармана, Бухера, Беммелена
та ін.,  при всій їх різноманітності характеризуються однією спільною рисою –  своєю
механічністю і однобічністю.  Тому жодна з них не може претендувати на провідне
значення у вирішенні даної проблеми. Сам Г.П. Леонов розглядає процес розвитку Землі
як боротьбу стиснення-тяжіння (у формі гравітаційної енергії) і розтягування-
відштовхування (у формі теплової енергії).

Одним з найголовніших досягнень геології в ХХ столітті стало вчення про
геосинкліналі. Розвинуте в працях Дж. Холла, Д. Дена, Е. Ога, І.В. Мушкетова,
А.П. Карпінського, А.Д. Архангельського, Н.С. Шатських, Л. Кобера і Г. Штілле, воно
зробило і робить величезний вплив на формування основних положень геотектоніки. Будь
яка геотектонічна концепція, насамперед, повинна дати пояснення тим закономірностям,
які спостерігаються в ході розвитку земної кори: спрямованому процесу її стабілізації,
періодичному посиленню і ослабленню процесів тектогенезу, зв'язку складкоутворення з
магматичною діяльністю, чергуванню таласократичних і геократичних епох, процесам
роздроблення платформ та утворення океанічних западин. Очевидно, що сучасна гіпотеза
розвитку Землі буде спиратися на відомі геологічні факти і відповідати сучасним
уявленням про діалектичний розвиток матерії в часі та просторі.

Деякі вчені приділяють значну увагу космічним бомбардуванням поверхні Землі
астероїдами і кометами. Необхідно відзначити двох представників цього напряму –
Л.І. Салопа [101] і А.А. Баренбаума [4].  І якщо Л.І.  Салоп вводив космічний фактор
абстрактно, підкріплюючи ним свої геологічні побудови про ранні епохи розвитку Землі,
то А.А. Баренбаум вважає, що катастрофічні зміни, зафіксовані на Землі, пов'язані з
неоднорідністю шляху, по якому проходить Сонячна система, перетинаючи струменеві
потоки, рукави і міжрукавний простір Галактики «Чумацький Шлях».

Найбільш чітко вплив космічного фактора на геологічну історію Землі було
описано в монографії [33] під терміном «космічний пресинг». Проте в це поняття не
входили і не входять можливі факти бомбардувань поверхні планети космічними
об'єктами. Спостереження «Вояджера», який проходячи кордон С. с., зафіксував цілу
«космічну зливу» – лише підтверджують це. За минулі 15 років, автор цієї монографії, в
міру своїх сил і здібностей розвивав цей напрям,  розрахувавши швидкість обертання
спіральної структури Галактики, запропонував модель еволюції С. с. від периферії до
центру, висловив припущення про вплив на космічні об'єкти хвильового поля «темної
матерії». Наскільки це вдалося – судити читачам.
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У порядку узагальнення відзначимо, що всі розглянуті в даному розділі
геотектонічні гіпотези будувалися на відомих геологічних і наукових фактах і, отже,
кожна відображала якусь рису (або риси) тектонічного розвитку Землі на певному етапі.
Приваблює своєю діалектикою ідея пульсуючого розвитку планети, гармонійно пов'язана
з сучасними уявленнями про розвиток матерії в часі і просторі. Вона не виключає
горизонтальне переміщення літосферних блоків і пояснює факти тривалого (до 1,5 млрд.
років) успадкованого розвитку найголовніших структур континентів «серединних
масивів», в умовах постійного зв'язку земної кори і верхньої мантії (до глибини 400-
600 км). З позицій цієї гіпотези стає зрозумілою ритмічність в будові осадового прошарку
континентів, що складається з закономірно перемежованих товщ глибоководних і
мілководних відкладів. Знаходять логічне пояснення також періодичні повторення в
історії Землі трансгресії і регресії моря, тектонічних циклів, закладення і відмирання
геосинкліналей. Незрозумілим залишається, однак, механізм пульсацій, причини, що
зумовлюють його дію. Однозначної відповіді на це питання поки немає, проте можна
вважати, що на роль узагальненої геотектонічної концепції найбільше підходить гіпотеза
пульсаційного розвитку Землі, заснована на чергуванні режимів розширення і стиснення
на загальному тлі обертальної динаміки планети.

Слід підкреслити, що більшість згаданих вище гіпотез розглядали розвиток Землі
як замкнутої матеріальної системи без тісного взаємозв'язку з силовими полями Всесвіту.
Багато дослідників від «братів чистоти» і А. Вольштедта до П. Фурмар'є і
Ю.М. Пущаровського висловлювали ідеї про постійну зміну земної поверхні під впливом
Космосу. В.І. Вернадський зазначав, що Земля матеріально й енергетично безперервно
пов'язана в ході часу з Сонячною системою і Чумацьким шляхом. Г.П. Тамразян (1967),
В.Ю. Хаїн (1973), В.І. Шмуратко (2005) розглядають Землю в якості резонансної
автоколивальної системи, зовнішні впливи на яку зумовлюють примусову синхронізацію
її частоти. Безпосереднім джерелом енергії цієї автоколивальної системи є, насамперед,
енергія внутрішніх процесів самої планети (І.І. Чебаненко, 2011), властивості якої
визначають розмах її коливань. Співвідношення частоти вимушених космічних впливів
зумовлюють умови збудження внутрішніх коливань планети і її геологічні, зокрема
геотектонічні вираження і наслідки.

Наявні сьогодні дані астрономії говорять про дуже незначний вплив на тектонічні
процеси планети ближнього і далекого Космосу. Проте ці дані зібрані на часовому
відрізку приблизно в 3000 років, що для більш ніж 5-ти мільярдної історії Землі –
миттєвий знімок, який явно не відображає справжнього характеру впливу Космосу. Отже,
питання залишається відкритим –  чи є вплив і якщо є,  то який.  Пошукаємо відповідь на
нього як на Землі, так і в Космосі.

1.2. Розвиток геологічних уявлень в ХІХ-ХХІ століттях
1.2.1. Загальні дані

У розвитку геологічних уявлень ХІХ століття істотну роль зіграли космогонічні
погляди Канта-Лапласа, на основі яких і виникла контракційна гіпотеза геотектонічного
розвитку Землі. Основні її положення обґрунтував французький вчений Елі-де-Бомон («О
горных системах», 1852), і вони зводяться до того, що на певному етапі охолодження
вогненно-рідкого тіла Землі формується земна кора,  яка передає в космічний простір
внутрішнє тепло планети. Охолодження підкорової області, а значить, і зменшення
радіуса Землі триває, і до цього змушена пристосовуватися земна кора шляхом утворення
розломів і опускання по них окремих ділянок з формуванням складчастих зон.

Е. Зюсс у книзі "Лик Земли" (1881-1901) розвивав ідею контракції, допускаючи
лише два основних типи рухів блоків земної кори – радіальні у вигляді опускання та
тангенціальні бічні, які призводять до деформацій порід. Процес стиснення представлявся
як однозначно спрямований, без внутрішніх протиріч. Він ігнорував відомі факти підняття
значних ділянок суші та моря, наявність розломів, пов'язаних з розтягуванням, а не
стисненням, широкі прояви магматичної діяльності. До того ж, кількісні розрахунки
величин складчастих деформацій, виконані для деяких гірських систем, показали значно



16

більший ефект стиснення, ніж можна було очікувати, виходячи з можливої величини
охолодження внутрішніх частин планети.

А на рубежі ХІХ і ХХ століть,  з відкриттям радіоактивних елементів,  була
поставлена під сумнів сама можливість охолодження земної кулі. Розрахунки показали,
що кількість тепла, яке Земля отримує в результаті розпаду радіоактивних елементів,
розсіяних в земній корі, приблизно дорівнює тому теплу, яке наша планета випромінює в
космос. Це був дуже сильний удар по уявленням скорочення обсягу Землі, які в той час
домінували. Якби тоді, під тиском нових емпіричних узагальнень, термін
«скорочення» замінили «пульсуюче скорочення» все б стало на свої місця, оскільки
відразу знімалося більшість суперечностей загальної гіпотези контракції.

Однак навіть після того, як стало зрозуміло, що тепла з надр Землі піднімається не
так багато, від теплової причини тектонічних рухів геологи відмовитися не змогли.
Прихильники концепції ТЛП «псевдорозігріту» речовину мантії закручували в міфічні
конвекційні модулі,  переміщуючи по поверхні планети плити літосфери.  Навіть коли
геофізичними методами виявили наявність певної субстанції зовнішнього ядра, через яке
не поширювалися поперечні сейсмічні хвилі і досить різку неоднорідність мантії, де
виділялися високо- і низькошвидкісні області, дані факти пояснювалися наявністю
розігрітої і холодної речовини – від повністю розплавленого зовнішнього ядра до високо- і
низькотемпературної мантії. Однак поперечні хвилі не поширюються і через пластичні
середовища, а метали, насичені воднем, стають пластичними [110].

Г.П. Леонов [64] представляв процес розвитку Землі як боротьбу стиснення і
розширення, причому стиснення домінує. Надалі його думки плідно розвивали М.А. Усов
[124] і В.А. Обручов [82], хоча вважали, що сили стиснення зосереджені переважно в
земній корі, а сили відштовхування у формі теплової, радіоактивної та інших форм
енергій активно діють в підкоровому субстраті.

В роботі [39] обґрунтовується припущення, що планета Земля може бути ядром
зірки Пра-Землі,  причому глобула її мала вигляд пластичної субстанції –  суміші
елементів, насичених воднем. Цілком можливо, що вже на цьому етапі існувала серцевина
твердого металевого ядра з власним моментом обертання. З приповерхневої частини
глобули в Космос віддалялися леткі компоненти, формуючи щільно упакований кисневий
каркас Землі, що затиснув в серцевині пластичну її частину. З втратою летких
компонентів, формування протокори і мантії, зменшувався обсяг глобули, і збільшувалася
швидкість обертання. При цьому збільшувався обсяг твердої частини ядра, з віджиманням
в мантію водневих сполук.

С.С. Круглов [55]  вважав,  що найбільш прийнятними з його точки зору
геотектонічними концепціями є пульсаційні, зі зміною радіуса Землі на тлі загального
його скорочення. Можна погодитися, що найбільш обґрунтованими з точки зору наявних
геологічних фактів, і філософського принципу єдності та боротьби протилежностей, є
саме пульсації у двох своїх різновидах – із загальним скороченням і розширенням радіуса
планети. Логічно припустити, що і сам радіус змінюється хвилеподібно, а значить,
пульсує в різні періоди розвитку Землі як космічного тіла. На цю загальну пульсацію, яка
поки невідома, накладаються все більш короткі цикли – від глобальних галактичних (ГГЦ)
до четвертого порядку, в ритмах розширення-стиснення [38]. Те, що радіус планети
змінюється, визнають і прихильники ТЛП, які, однак, бачать головний недолік в тому, що
різні дослідники дають великі розбіжності у зміні радіуса Землі. Узагальнивши матеріали
різних авторів [5, 49, 84, 127, 139], отримані за конкретними геологічними даними по
різним моделям розвитку планети, можна стверджувати, що радіус її, в межах одного ГГЦ
довжиною 453 млн. років, може пульсувати в межах від ± 0,2 до ± 1,5%, або від ± 13 до ±
94 км. Можлива динаміка зміни радіуса Землі наведена на рисунку 3.3, взятому з роботи
[36]. Конкретні величини зміни радіуса планети, в ході її ендогенного розвитку, будуть
неоднаковими,  від максимальних на початку до мінімальних в кінці –  коли водневий
потенціал космічного тіла буде вичерпано.
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1.2.2. Симетрія і антиподальність поверхневих структур
планети
В.Н. Шолпо [142] зазначає, що питання загальної організації структури земної

поверхні, упорядкованості і закономірності геологічної будови земної кори хвилювали
багатьох великих учених, які робили цікаві емпіричні узагальнення, але ніколи ця
проблема не займала центрального місця в науках про Землю. Симетрія поверхневих
структур властива не тільки Землі, але всім планетам земної групи – Місяцю, Марсу,
Меркурію і Венері. Це не тільки поділ поверхні на океанічну і континентальну частини,
але й наявність центральної площі симетрії, яка розділяє ці два сегменти. Якщо
розглянути S-подібну субмеридіональну лінію, яка проходить по осі Тихого океану
(рисунок 1.1), то бачимо симетричне розміщення структурних одиниць поверхні планети з
одного боку в північній та південній Америках,  а з іншого –  в Азії-Океанії [127].
Тихоокеанська вісь продовжується через Берінгову протоку в Арктичний океан і доходить
до полюса. Вона симетрично розділяє на азіатській і північноамериканській частинах
планети геологічні особливості фацій, формацій, трансгресій, регресій і дислокацій. За
полюсом площина симетрії розділяється – одна прямує в Атлантику по серединно-
океанічному хребту (СОХ), а друга – через Урал в центральну частину Індійського океану
(рисунок 1.2).  Таким чином,  П.  Фурмар’є виділяє зону симетрії як комбінацію спочатку
сигмоїдної площини, а далі як сигмоїдного сегмента земної кулі, центральна лінія якого
проходить через скандинавсько-африкано-антарктичний континенти. Ширина
даного сегмента на екваторі – 90о і центром його є Африка – найдавніший континент
планети і єдиний, що не оточений крайовими альпійськими геосинклінальними системи.

Не тільки серединно-океанічні хребти і океанічні улоговини розташовуються S-
подібно – симетрично, а й основні риси континентальних масивів по трьох лініях:

– Гренландія, Північна і Південна Америки, Антарктичний півострів;
– Європа, Африка, плато Агульяс, острови Крозе, хребет Кергелен;
– Азія, Австралія, Антарктичне підняття, острови Баллені.
Всі континентальні лінії сходяться в Антарктиді – це єдиний континент планети, який

повністю оточений кільцем глибоководних улоговин, розірваних, по суті, тільки в межах
Антарктичного півострова, хребта Кергелен і островів Баллені. Саме в цих місцях
починаються структурні зони, які продовжуються на північ, формуючи основні риси
континентів у вигляді давніх кристалічних щитів. Глибина коренів останніх, з одного боку
явно збільшується на північ, з іншого – максимальні їх значення зосереджені в центральному
сегменті.
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Рисунок 1.1. – Схема тектоніки Тихоокеанського сегмента [92]
Умовні позначення: 1 – межі сегмента; 2,3 – давні платформи обрамлення: 2 –

північного і 3 – південного рядів; 4 – рифтова зона Східно-Тихоокеанського підняття; 5 –
розломи; 6 – демаркаційні розломні зони; 7 – найбільші вулканічні ланцюги; 8 –
тектонічні уступи,  що розділяють різноглибинні області океану;  9  –  фрагмент
континентальної кори; 10 – океанські підняття з потовщеною корою; 11 – деякі підняття в
Східному Пацифіку; 12 – малі спредингові системи; 13 – глибоководні жолоби.

Найголовніші тектонічні сектори (римські цифри в кружках): I – Північно-
Західний, II – Північно-Східний, III – Південний, IV – Східний, V – Антарктичний.
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Рисунок 1.2. – Тектонічна схема Індо-Атлантичного сегмента [92]

Умовні позначення: 1 – межі Індо-Атлантичного і Тихоокеанського сегментів; 2 –
географічні межі сучасних континентів і островів (зафарбування континентів і островів
виконано тільки в межах Індо-Атлантичного сегмента). Індо-Атлантичний сегмент: 3-9 –
континенти: 3 – Північного ряду (Північна Америка, Євразія, Сибір, Гренландія і прилеглі
острови); 4 – відторгнені фрагменти континентів Північного ряду, занурені під води
сучасних океанів; 5 – континенти Південного ряду (Південна Америка, Африка,
Австралія, Антарктика), а також їх фрагменти в межах складчастих поясів континентів
Північного ряду; 6 – відторгнені фрагменти континентів Південного ряду, занурені під
води сучасних океанів; 7 – фанерозойські колізійні та акреційні складчасті пояси (не
поділені) в континентах Північного ряду; 8 – переважний напрямок обертання в фанерозої
Східно-Європейського (В-Е) і Сибірського докембрійских кратонів за палеомагнітними
даними; 9 – межі докембрийських кратонів; 10-20 – океани: 10 – водні простори сучасних
Атлантичного, Індійського і Північного Льодовитого океанів і морів; 11-13 – структурно-
історичні провінції Атлантичного океану: 11 – Північна (I), 12 – Центральна (II), 13 –
Південна (III); 14-17 – структурно-історичні провінції Індійського океану: 14 – Західна,
Мадагаскарсько-Сейшельська (1), 15 – Індійська (2), 16 – Австралійська (3), 17 –
Південна, Кергеленська (4); 18 – серединно-океанічні хребти і трансформні розломи; 19 –
демаркаційні розломні зони; 20 – внутрішньоокеанічні підняття; 21 – Тихоокеанський
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сегмент, включаючи перехідні області його взаємодії з Індо-Атлантичним сегментом; 22 –
глибоководні жолоби і субдукційні зони; 23 – контур проекції на поверхню
високошвидкісної неоднорідності в середній мантії за даними сейсмічної томографії.

Ще в ХІХ столітті Е. Реклю [95] описав основні географічні гомології:
– переважну «континентальність» Північної півкулі і «океанічність» Південної, що

відзначалося ще Ч. Лайєлем [61];
–  трикутну форму всіх материків,  які звужуються на південь,  і протилежну

трикутність форм океанів, які звужуються на північ;
– кільце суші навколо Північного Льодовитого океану і кільце океану навколо

континенту Антарктида.
Остання гомологія була уточнена і деталізована П.С. Вороновим (1968), який між

50-ю і 70-ю паралелями (див. рисунок 1.2) виділив зони кільцевих асиметрій земної кулі.
У північній півкулі ця зона різко геократична, в якій розташовані Балтійський,
Алданський, Анабарський і Канадський кристалічні щити, а в південній – таласократична,
з кільцем океанічних западин – Африкано-Антарктичної, Австрало-Антарктичної і
Беллінсгаузена. І якщо північне, геократичне кільце антиподальне південному,
таласократичному, то настільки ж протилежні один одному їх структурні основи. Так,
безпосередньо під Балтійським щитом в напрямку, паралельному земній вісі, розташована
Африкано-Антарктична улоговина, групі Анабарського і Алданського щитів відповідає
Австрало-Антарктична улоговина, а Канадському щиту – улоговина Беллінсгаузена.
Зазначені особливості морфоструктури полярних областей є досить знаменним
доповненням до загальновідомої суворої антиподальності Арктичного басейну материку
Антарктиди.  Своєрідною широтной віссю розглянутих кілець є 62-і паралелі північної та
південної півкуль Землі, математично обґрунтовані М.В. Стовасом (1961). Саме до них і
приурочені, перш за все, всі зазначені вище геоструктурні елементи.

Сутність дисиметріі по В.І. Вернадському (1965)  полягає в тому,  що під
континентами земна кора побудована зовсім інакше, ніж під Тихим океаном, де близько
підходять осередки «надзвичайно хімічно основної базальтової магми» і де континенти в
фанерозої не існували. М.С. Шатський зазначав, що крім звичайного, нормального
розвитку складчастих зон (мається на увазі серія каледонід, герцинід і альпід з піком
процесу в герцинський час), існує інша область – Тихоокеанська, яка підкреслює
дисиметрію планети. Це процес накладення на «нормальний» хід формування складчастих
зон, тихоокеанських складчастостей з їх специфічною мезозойською металогенією.

В роботі [92] Ю.М. Пущаровський, в розвиток ідей В.І. Вернадського і
М.С. Шатського відмічає, що Тихоокеанський сегмент планети являє собою дуже давнє
структурне утворення. Тим самим він допускає різну будову двох частин планети,
вважаючи що воно може бути первинним, підкреслюючи початкову неоднорідність –
принаймні, верхніх оболонок Землі (фактично тектоносфери). Це аргументується не
тільки глобальною асиметрією Землі, але і деяких небесних тіл, зокрема Місяця, Венери,
Меркурія і Марса. Вчений звертає увагу не тільки на загальну нерівномірність прояву
енергії тектоносфери, але й на непостійність енергетичних потоків в окремих її місцях. У
той же час головна асиметрія тектоносфери Землі може бути пов'язана з відносною
сталістю прояву підвищеної її енергії в Тихоокеанському сегменті.

Залишається відкритим питання – коли ж утворилася S-подібна структурна форма
Тихого океану. П.Фурмар’є [127] вважає, що S-подібні структурні елементи – найдавніші
на Землі. Точки зору, що Тихий океан утворився в докембрії, дотримуються Г. Штілле
(1965) і П.М. Кропоткін (1967), а В.Є. Хаїн вказує інтервал часу утворення – від 2000 до
1400 млн. років (середній і пізній протерозой).

Цікаву спробу зіставлення великих форм географічних одиниць Землі з їх
геологічною будовою зробив А.П. Карпінський в 1888 році. Він незвично розташував
карту світу на площині – коли материки західної півкулі залишаються у звичайній позиції,
а Євразія з Африкою та Австралією розміщуються вище них так, що тихоокеанське
узбережжя витягується в єдину, злегка хвилясту лінію (рисунок 1.3). Відзначено
подібність форми всіх материків:  Північної та Південної Америк і кожної з них з
Євразією, яка об'єднана з Австралією. Складчасті області, при такому розміщенні
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континентів, утворюють вид єдиного стовбура уздовж лівого їх краю, з подібними
відгалуженнями на кожному континентальному масиві. Не тільки складчасті області, а й
великі давні платформи і западини займають в подібних контурах материків певне місце.
В цілому зображується картина єдності гірських поясів Землі,  де домінантою є
Тихоокеанський пояс.  Від нього в геологічному минулому на захід відходили гілки,  що
досягали великих розмірів: Гімалаї, Кунь-Лунь, Тянь-Шань, Алтай, Саяни-Становий
хребет, а також дуги: Північно-Африканська, Тавро-Дінарська і Малайська. Гілки не
можуть бути давніші стовбура і,  отже,  Тихоокеанське дерево –  найдавніший Ороген на
Землі. Карпінський пише, що Тихоокеанська межа континентів, мабуть, найбільш давня –
прибережні їх частини в різні періоди затоплювалися океаном, а відкладені осадові
нашарування брали участь в утворенні гірських складок. Г. Штілле також дійшов до
висновку, що розвиток Циркумтихоокеанського геосинклінального поясу починається з
каледонського тектонічного циклу, а міграція складчастості в межах пояса спрямована від
Тихого океану до оточуючих його континентальних кратонів. А.П. Карпінський зазначав,
що сам навряд чи зможе глибоко досліджувати цю геологічну гомологію, але вважав її
дуже важливою. Дану споруду можна назвати «деревом Карпінського», і якщо нагнути
його вліво у вигляді кільця,  отримаємо океанічну частину планети з Тихим океаном,
обрамленим молодими деформаціями гірських порід (див. рисунок 1.1), а вправо –
континентальну її частину (див. рисунок 1.2) . А якщо тепер, чисто гіпотетично, ці два
кільця розмістити паралельно, представивши їх у вигляді циліндра, то з'являється
припущення, що по осі даного об'єкта діє якась постійна сила і знаходиться вона явно
за межами Сонячної системи.

Підтвердженням ідеї «циліндра» можна вважати нинішній стан двох кілець «дерева
Карпінського» в динамічних напругах поверхні земної кори (рисунок 1.4). Порівняння
сейсмотомографічних карт Тихоокеанського та Індо-Атлантичного сегментів [78]
дозволяє констатувати дуже велику різницю в їх глибинній будові.  В обох сегментах
відокремлюються великі низькошвидкісні неоднорідності, ідентифіковані з речовиною
пониженої в'язкості і підвищеного енергетичного потенціалу – тихоокеанська і
африканська, але їх масштаби і риси розвитку абсолютно різні. Найбільш низькошвидкісні
ареали фіксуються в нижній мантії, при цьому Тихоокеанська неоднорідність перевищує
за площею Африканську приблизно в 2,5 рази. У міру переходу до менш глибоких
геосфер Африканська неоднорідність видозмінюється, так що на рівні 800 км вона ледь
помітна. Тихоокеанська неоднорідність із зменшенням глибини видозмінюється, від рівня
до рівня набуваючи все більш розчленованішої структури, але імідж океану як цілісного
утворення при цьому не зникає – більше того, низькошвидкісні ареали навіть
збільшуються в розмірах.  Найбільш стійко в часі поводиться низькошвидкісний ареал у
південній його частині [92].
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Рисунок 1.3. – «Дерево» А.П. Карпінського
З вищевикладеного виходить, що обсяг низькошвидкісної мантії Тихого океану як

би розплющується до верху. Східно-Тихоокеанський спредінговий хребет також виглядає
розплющеним в порівнянні зі серединними Атлантичним і Індоокеанським хребтами.
Ю.М. Пущаровський [92] відзначає і їх глибинну відмінність – останні простежуються
тільки до глибини 800 км, а Східно-Тихоокеанське підняття – до 1700 км. До глибини
1800 км простежується Андійський складчастий пояс Південної Америки. Центральна
область Тихоокеанської западини простежується практично до самого ядра. На дуже
великі глибини опускається і Циркумтихоокеанський пояс.

В Індо-Атлантичному сегменті через весь інтервал 800-2750 км, простежується
смуга згрупованих високошвидкісних аномалій, що відповідають Євразійському
орогенно-складчастому поясу. Згідно рисунку 1.2, даний пояс можна представити у
вигляді воронки, що простягається від Гібралтару до узбережжя Тихого океану. По суті,
вона розділяє континентальні блоки північного і південного рядів. Оскільки Євразійський
складчастий пояс значно ширше і потужніше Північно-Американського, то напрошується
припущення, що він формувався під пресингом дрейфу на захід, згідно силам інерції,
високоенергетичної тихоокеанської неоднорідності (див. рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 – Карта сейсмонебезпечних зон.

В роботі [92] відзначається, що Тихий океан ніколи не займав меншої площі, ніж в
даний час – і це пов'язується з пульсуючим впливом один на одного Індо-Атлантичного і
Тихоокеанського сегментів. Палеогеологічні побудови дозволили встановити в Охотсько-
Курильскому регіоні систему пізньокрейдово-ранньокайнозойських глибоководних
жолобів (Західно-Сахалінський і ін.), які простягаються уздовж Східно-Азіатського
вулканогенного пояса від його східної частини (див. рисунок 1.1). У палеогеновий час
(близько 40 млн. років) завершився розвиток даного поясу з відмиранням глибоководних
жолобів. Але потім, вже в еоцені, процес перемістився більш ніж на 700 км на схід, в
Курило-Камчатську зону, де триває і в даний час (Е.М. Меланхоліна, 1988). Оскільки
вищевказані тимчасові інтервали характеризують послідовні геологічні цикли (див.
главу 3),  то можна констатувати,  що в даний час дійсно відбувається експансія тектоно-
геодинамічного режиму на схід Тихого океану. Підтверджує це також виявлення в межах
крайових морів заходу Тихого океану МОRВ з характерними ізотопними співвідносинами
Pb, Nd та інших елементів, властивих Індійському океану.
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Рисунок 1.5  –  Пояси блакитних сланців в Азії (за М.  Л.  Добрецовим та ін.,  1987)
(криві лінії), з роботи [92].

Ю.М. Пущаровський (2005)  вважає,  що їх розподіл відображає положення
тектонічних швів, що виникли при зіткненні континентальних і океанічних мас літосфери.
Судячи з віку пластів, який позначений цифрами (в млн. років) або індексами (К – крейда,
J – юра, Т – тріас, Р – перм), континенти росли в напрямку із заходу на схід, у бік Тихого
океану.

Розглянемо рисунки 1.6 і 1.7, опубліковані в роботі [92]. На рисунку 1.6 наведена
гістограма,  яка показує глибину коренів кратонів Землі.  Під давніми кратонами вона
змінюється, від, менш ніж 100, до 500 км. Чітко видно, що на північних материках
глибина кратонів більш значна, ніж на південних. Приклад Африки показує, що єдиного
рівня глибини коренів під кратонами може не бути навіть у межах одного континенту.
Звернемо увагу, що в центральному секторі симетрії (по П. Фурмар'є) Балтійський щит –
Африка – Антарктида, простежено найбільш глибоке коріння кратонів. Глибину 100 км
наведено для Індійського щита, і менше – для Північно і Південно-Китайських.
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Рисунок 1.6  –  Гістограма,  що показує глибину коренів кратонів Землі за Грендом
(1994) – червоні стовпчики, і Чжан і Танімото (1993) – світлі стовпчики.

Рисунок 1.7 – Потужності літосфери кратонів.

Умовні позначення:  Т –  термальні моделі;  X  –  дані ксенолітів;  R  –  регіональна
сейсмічна томографія; G – глобальна сейсмічна томографія.

На рисунку 1.7 показані потужності літосфери кратонів, розраховані за
термальними моделями, інформацією ксенолітів, регіональної та глобальної сейсмічної
томографії. Дані моделювання висвітлюють різнобічні якості кратонів. Глобальна
сейсмотомографія дає наступні результати: Балтійський кратон – 400 км, Західно-
Африканський – 450 км, Північно-Американський – 350 км, Алданський – 350 км,
Австралійський – 250 км, Південно-Американський – 200 км, Індійський – 100 км. Наочно
видно варіації потужностей, а тим самим, і глибини коренів кратонів. Найглибші рівні їх
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відзначені під Балтійським і Західно-Африканським кратонами (400-450 км). Найменші
глибини – під Індостаном (100 км).

Рисунок 1.8 – Структура мантії Землі. Можливе відхилення в потужностях ± 10%

Необхідно відзначити, що в цілому, над розрахунками за даними рисунками явно
тяжіють уявлення тектоніки літосферних плит – Ю.М. Пущаровський вважає, що
коріння кратонів не повинні перетинати «твердо встановлений глобальний сейсмічний
розділ «410», хоча цей розділ відзначений на схемах тільки штрих-пунктирною лінією
(рисунок 1.8). Зате дуже чітко (рисунок 1.9) за електричними і швидкісними даними
виділяється підошва верхньої мантії в інтервалі глибин 670-840 км (розділ 1). Саме на цих
глибинах зафіксовані і найглибші землетруси – близько 700 км. За даними гравітаційних
досліджень [30] в межах Альпійсько-Гімалайського поясу і Бразильської улоговини
встановлений аномальний зв'язок блоків земної кори і мантії до глибини 670 км, а
інтерпретація даних магніторозвідки [13] визначає нижню кромку магнітоактивних тіл на
глибині до 1000 км.

В роботі [34]  сформульовано поняття «айсбергів континентів»  і є підстави
говорити не про коріння материків,  а про їх айсберги,  занурені у верхню мантію.
О.Б Гінтов і І.К. Пашкевич встановили для Українського щита зв'язок блоків земної
кори з об'єктами в мантії до глибини 700 км, підтвердивши наявність айсбергів
континентів [23].
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Рисунок 1.9 – Кореляція моделі геоелектричної структури мантії і схеми будови
мантії автора роботи [92], (КСМ – кілосіменс, ЧСЧ – мегасіменс).

Що можна сказати про характер сили, що діє по осі «труби»? Схоже, що вона
віджимає високоенергетичну компоненту зовнішнього ядра від океанічної частини
планети в континентальну – діючи з певним західним дрейфом завдяки силам інерції, і
формує «айсберги континентів» з потужними коренями в мантії. Ця сила не постійна в
часі, і максимуми її енергії синхронізовані з частотою обертання Землі – тобто, це якісь
хвилі (можливо «темної матерії») [37]. Астрономічними спостереженнями встановлено,
що С. с. рухається по галактичному шляху зі швидкістю 240 км / с, і зі швидкістю 19 км / с
її зносить якась сила в сторону сузір'я Геркулеса [59]. І якщо це хвилі «темної матерії», то
своєю поздовжньою складовою вони зносять не тільки С.  с.,  але і всю Галактику,  а
поперечна їх складова забезпечує обертання стаціонарних об'єктів Всесвіту.

Дослідники зі США виявили, що навколо нашої планети утворилася невідома
темна матерія, яка своєю присутністю негативно впливає на масу нашої планети. За
словами доктора Бена Харріса, дана екзотична форма матерії не взаємодіє ні зі
звичайними матеріями, ні з випромінюваннями, тому в даний час вчені можуть судити про
її наявність лише за непрямими доказами, повідомляє ЕвроЗМІ з посиланням на
dailytechinfo (15.01.2014). Подібні види темної матерії давно відомі у віддалених глибинах
Всесвіту, але групі дослідників з Університету Арлінгтона (штат Техас, США) вдалося
вперше відстежити присутність даного виду матерії навколо Землі. Завдяки дослідженням,
яке тривало кілька місяців, вчені довели, що через присутність «темної матерії» в ореолі
планети, Земля періодично змінює власну масу. Група астрофізиків з Техаського
університету планує і надалі продовжувати дослідження в напрямку вивчення загадкової
«темної матерії» в ореолі Землі.

Зараз ми розглядаємо континентальну частину планети в світлі географічних
гомологій Е. Реклю, а для океанічної – приймаємо вищеописану модель пресингуючої
сили «темної матерії». Саме ця сила не дозволяє формуватися континентальним блокам
земної кори в тихоокеанської частини планети, а формуються вони в континентальній її
частини за трьома вищезазначеними зонами, повільно розширюючи свої трикутні форми
на північ, з широти приблизно 40о.

Для подальших роздумів необхідно навести думки двох класиків геології,
викладені в роботах [9, 106]. В.Г. Бондарчук (1949) говорив, що величезна протяжність
сіматичної поверхні океанічного дна дозволяє розглядати сіму як первинну, або космічну
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поверхню планети. Сиаль є похідним від сіми, геологічно пізнішим утворенням і
вторинним рельєфом поверхні планети. О.І. Слензак (1960), досліджуючи чарнокіти
Придністров'я, показав, що гранітизація є самостійним фізико-хімічним процесом
перетворення космічної земної кори (сіми) в гранітоїдні породи (сиаль). Таким чином,
спочатку була сформована первинна протокора (космічна), а вже потім – вторинна,
континентальна, в певних фізико-хімічних умовах (насамперед, підвищених
термобаричних значень).

Встановлено [7, 127] фундаментальні відмінності розломної тектоніки океанів і
континентів – це стосується типів порушень, їх конфігурації і протяжності. Розломні зони
континентів практично не виділяються на океанічному дні, а океанічні розломи в межах
континентів швидко загасають.

На рисунках 1.10, 1.11, 1.12 з роботи [40] показано, як розміщені на поверхні
планети блоки-призми підвищеної жорсткості (БПЖ), що складаються з первинної
протокори. Вони виділені в межах глибоководних улоговин, окраїнних і внутрішніх морів,
серединних масивах континентів. В основному первинна протокора зосереджена в межах
глибоководних улоговин. Особливо щільно БПЖ покривають південну, океанічну частину
планети. А це означає, що місця для формування вторинної континентальної кори в
щільній упаковці ансамблів БПЖ просто не було. Значить, центр геодинамічної
активності Землі на стадії утворення первинної протокори знаходився в південній її
частині – основна маса мантійного матеріалу сіми викидалася в районі Антарктиди і
розтікалася по приполярним широтам, формуючи кільцеву область ансамблів БПЖ..
Відбувалося це за «правилом буравчика», завдяки інерційним силам обертання планети,
спрямованим на захід.

П.С. Воронов [15], на підставі аналізу даних тектонічних карт М.В. Муратова
(1964), А.Д. Архангельського (1947) і А.А. Богданова (1963) встановив наступні
закономірності:

– площі давніх платформ, що консолідувалися до початку фанерозою на південних
материках, наростають набагато більш різко, ніж на північних;

– площі областей фанерозойської складчастості на південних материках плавно
скорочуються, а на північних – різко наростають.
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1
Рисунок 1.10 – Атлантичний океан.
Умовні позначення: 1 – блоки-призми підвищеної жорсткості (БПЖ).
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1
Рисунок 1.11 – Індійський океан.
Умовні позначення: 1 – блоки-призми підвищеної жорсткості (БПЖ).
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1
Рисунок 1.12 – Тихий океан.
Умовні позначення: 1 – блоки-призми підвищеної жорсткості (БПЖ).
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Аналіз максимальних висот фанерозойських утворень (складчасто-брилові гори
областей розвитку альпійської і герцинської зон орогенезів, а також вулканічні конуси
кайнозойського віку) дозволив встановити наступне:

1. Поведінка згладжуваних ліній зміни максимальних висот складчасто-брилових
гір у південних континентів на 0,5-1,0 км вище аналогічних ліній північних континентів.
Можна припустити, що енергія тектонічних процесів в епоху фанерозою на південних
материках була дещо вищою, ніж на північних;

2. Оскільки середня лінія поля кайнозойських вулканічних конусів південних
материків значно крутіша за лінію конусів північних континентів, можна вважати, що і
еффузивна діяльність на південних материках протікала набагато енергійніше, ніж на
північних. Отже, тектономагматичні цикли південних материків були енергійніші
північних.

– На сейсмотомографічних розрізах земної кулі чітко видно, що сумарний
реєстрований енергетичний потік в Південній півкулі вище, ніж у Північній [145].

– Ознакою того, що високоенергетичні висхідні потоки мантійної речовини
знаходяться переважно в Південній півкулі, є північна компонента дрейфу, притаманна
нині практично всім континентальним блокам [Гончаров, 2002]. Антарктиді ж багато
десятків мільйонів років властива відносна нерухомість і високе стояння, в той час як
північ Євразії та Північної Америки дещо занурені (володіють найбільш протяжним
шельфом). Висхідні потоки концентруються не у Південного континенту, а під серединно-
океанічними хребтами, що оточують його з усіх боків.

– Швидкість дрейфу південної групи материків вище швидкості дрейфу північної
групи.  І океанічне дно розсовується з більшою швидкістю в Південній півкулі.  У
південно-східній частині Тихого океану (біля острова Пасхи) щорічно нарощується до
18 см нової океанічної кори. Австралія віддаляється від Антарктиди зі швидкістю близько
7  см /  рік.  Південна Америка від Африки –  зі швидкістю близько 4  см /  рік.  Швидкість
зіткнення Індії з Євразією досягає 5 см /  рік,  в той час як відсунення Північної Америки
від Європи відбувається повільніше – 2-2,3 см / рік. Червоне море розширюється і зовсім
повільніше – на 1,5 см / рік [109].

– Континентальні рифтові системи і серединно-океанічні хребти, будучи
структурами розтягу в земній корі, зосереджені здебільшого в південній півкулі.

–  Коріння континентів більш глибокі у Північній півкулі,  що може говорити про
підвищену в'язкість верхньої мантії [42].

–  У певному сенсі Земля має «грушоподібну»  форму –  фігура її дещо розширена
(радіус Землі більше) у Південній півкулі [146].

–  Сучасні супутникові вимірювання руху континентів вказують на загальне їх
переміщення на північ [121].

– За рухом відносно гарячих точок, північна компонента дрейфу виразно
спостерігається протягом останніх кількох десятків мільйонів років [147].

На підставі вищевикладеного можна констатувати, що формування океанічної і
континентальної частини планети високоенергетичною субстанцією ядра відбувалося в
рамках глобальних галактичних циклів з боку її південного полюса під постійним
пресингом хвиль «темної матерії» в область Тихого океану. По суті, саме так і
формувалася складна геодинаміка розвитку планети – нелінійна геодинаміка
(Ю.М. Пущаровський, 2005). Він визначив її як спеціальну дисципліну тектоніки, що
вивчає особливості невпорядкованого прояву в часі і просторі окремих
структуроутворюючих рухів або їх сукупностей у всій тектоносфері, обумовлених
динамічною взаємодією різних внутрішньопланетних або позапланетних факторів. Самої
суті нелінійної геодинаміки автор не висвітлив, зазначивши тільки, що питання має
вирішуватися широким комплексом методів.

Щільно упакований панцир первинної протокори планети, завдяки циклічному
розвитку високоенергетичної субстанції ядра в ритмах розширення-стиснення, в цілому,
був рухливим.  На етапах розширення поміж БПЖ розвивалися шовні рифтогенні зони
(ШРЗ). Ансамблі БПЖ набували певний ступінь свободи і могли обмежено переміщатися
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під дією рівнодійної двох сил –  інерції і скачування на екватор,  –  провертаючись проти
годинникової стрілки в північній півкулі і за годинниковою – у південній. Оскільки на
етапах стиснення вихід через ШРЗ накопиченої енергії у вигляді флюїдних потоків
відбувається частіше, то БПЖ переважно просідають, зменшуючи обсяг планети і
утворюючи улоговини океанів,  а в межах самих міжблокових зон формуються елементи
«ПРАконтинентальної» земної кори у вигляді океанічних хребтів, острівних дуг,
валоподібних підняттів і ланцюжків гійотів.

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що ніякого кругообігу в
міфічних конвекційних осередках перегрітої мантійної речовини немає, а значить, ніяких
значних переміщень по поверхні планети літосферних плит бути не може. Обмежено
переміщатися під дією ротаційної динаміки під час епох розширення-стиснення можуть
тільки блоки-призми підвищеної жорсткості.

Необхідно повністю погодитися з В.М. Шолпо, що основні географічні гомології
Реклю, Карпінського, Фурмар’є виявилися надзвичайно важливими для розуміння
історії розвитку планети – це як зашифрована інформація про формування її надр.

Розділ 2. Складові частини космічного пресингу
2.1. Формування Сонячної системи – унікально-випадкове явище
чи закономірний еволюційний процес розвитку матерії в часі й
просторі
Припущення, що Земля консолідувалася з холодного матеріалу (концепція

О.Ю. Шмідта й ін.)  і ніколи не була розплавленою,  сьогодні сприймається більшістю
вчених, проте не відповідає накопиченим фактам. Саме тому доводиться повертатися до
моделей первинної диференціації розплавленої протопланетної речовини з утворенням
нині існуючих геосфер (А. Еукен, Г. Джефріс, В. Гольдшмідт).

В.А. Рудник і Е.В. Соботович в “Ранній історії Землі”  [97]  констатували,  що не
існує скільки-небудь задовільної моделі формування не тільки зональної, сферично-
коксоідальної будови земної кулі, але навіть і принципу утворення його верхньої
оболонки. Накопичені космохімічні, геохімічні й геологічні дані й виконані відповідно до
них теоретичні розрахунки здебільшого не погоджуються між собою. Самі ж автори
роботи [97], у розвиток ідей О.Ю. Шмідта, пропонують досить цікаву модель формування
Сонячної системи, але саме формуванню Землі, як частини її еволюційного розвитку,
приділяється дуже мало місця. До того ж еволюційність моделі Рудника-Соботовича
обмежується початковими умовами щодо складу речовини, поколінь зірок і вибуху
Наднової.  Ця та інші (М. Озима, 1987) моделі, безумовно, є прогресивними, однак
перебуваючи в рамках метеоритної гіпотези походження Землі (нагромадження твердої
космічної речовини у вакуумі космічного простору), за даними роботи [71], не в змозі
пояснити її магматичну активність, обумовлену колосальними запасами водню й інших
летучих компонентів, зосереджених у ядрі [62, 73]. О.О. Маракушев (1992) пояснює
свою думку тим,  що практично всі досліджені метеорити складаються в більшості
випадків із уже дегазованої речовини, і лише деякі їхні різновиди (вуглеродисті хондрити
й уреіліти) збагачені летучими компонентами в результаті вторинних процесів
окислювання й гідратації первинних мінеральних асоціацій. Це свідчить про те, що
метеоритна гіпотеза не здатна пояснити активну магматичну діяльність, властиву всім
планетам С. с. і їхнім супутникам.

До того ж, у всіх метеоритних гіпотезах розглядається утворення планет С. с. за
умови існування Сонця.  А якщо до початку формування планет Сонячної системи
центральне світило взагалі ще не існувало?

У роботі [4], зтверджується, що за сучасними уявленнями результат еволюції
газопилової хмари в зірку залежить не тільки від її маси,  але й від загального моменту
обертання. Якщо момент обертання малий, то народжується самотня зірка, якщо ж
великий – це подвійні й потрійні зоряні системи. І тільки в проміжних випадках у
новоявленої зірки залишається досить потужний газопиловий диск, у якому можуть
конденсуватися планети.
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Розвиваючи концепцію відкритого Космосу, А.А. Баренбаум (2002) іде значно далі
своїх попередників, які розміщали С. с. у певному місці Галактики, надаючи їй унікальні
початкові умови формування. Намагаючись пояснити факт протиріччя основної маси С.
с., зосередженої в центрі, і моменту кількості руху, що властивий периферії,
А.А. Баренбаум говорить про два етапи планетоутворення. Під час першого формувалося
Сонце й планети земної групи, а потім речовина первинного диска шляхом турбулентності
висмоктувалася із центральної частини, та за межами астероїдного пояса формувався
вторинний диск, у результаті винятково нестаціонарного явища, коли С. с. перетинала
променеві потоки галактичних комет.

Не тільки променеві потоки,  але й хвилі “темної матерії”  (<<  d.  m.  >>)
«розбурхують» Сонячну систему. Цілком очевидно, що еволюційний шлях розвитку
матерії у вигляді структурних форм галактичних кластерів, галактик, зоряних систем і
планет – це, насамперед, шлях її циклічного розвитку в різноманітних проявах маси й
енергії. Така еволюційна модель Галактики запропонована в роботі [37], і спробуємо
врахувати її фрагменти при побудові моделі С. с. Важливо також розглядати гравітацію не
тільки як певну властивість, притаманну матеріальним часткам, але й враховувати дію на
них хвильового поля, ініційованого пульсаціями мас << d. m. >>. Саме таке поле,
формуючи автономні об'єкти, надає їм не тільки поступальний, але й обертальний
моменти [43, 60].

Зірки й міжзоряний газ обертаються навколо центра Галактики, а кожна окрема
газопилова хмара – навколо власного центра, і цей обертовий рух зберігається. Швидкість
обертання збільшується, коли хмара міжзоряного газу й пилу стискується, і починається
утворення зірки. Зі збільшенням щільності швидкість обертання зростає, збільшується й
відцентрова сила, яка в екваторіальній площині хмари діє проти сили тяжіння. Газопилова
хмара сплющується, утворюючи диск із власним моментом обертання. Планети С. с.
рухаються в одну сторону, їхні орбіти лежать також практично в одній площині. І це
переконує в тім, що вони могли утворитися із плоского диска з власним моментом
обертання, зберігаючи його первинний рух. Хоча вся маса С. с. зосереджена в
центральному світилі, а на планети припадає лише 1,3%, саме їм і належить майже весь
момент обертального імпульсу руху.

Пітер Боденгеймер і Вернер Чарнутер побудували комп'ютерну модель обертової
коллапсуючої Протохмари. Спочатку все йде по моделі Ларсона [48]: хмара стискується, і
в центрі утворюється ущільнення –  чим воно сильніше,  тим швидше обертання,  а під
впливом відцентрової сили формується диск. У диску Боденгеймера-Чарнутера основна
щільність зосереджена в кільці,  що охоплює центр С.  с.  на відстані,  рівній 17  радіусам
орбіти Плутона. Отже, замість центрального тіла з диска, що обертається, утворюється
кільце!? І в цьому мало дивного, адже падінню речовини до центра протидіє відцентрова
сила, обумовлена первинним моментом імпульсу речовини, яка обертається. Що ж
відбувається далі з кільцем Боденгеймера-Чарнутера, адже спостерігаючи в космічному
просторі одинарні, подвійні й потрійні зоряні системи, ми не бачимо окремих кілець? В
1977-1978 роках Вернер Чарнутер, Карл-Хайнц Вінклер, Гарольд Йорк і Михал Ружичка
написали комп'ютерну програму,  що дозволила моделювати подальший розвиток кільця.
Через 10000 років у протилежних його областях розвиваються ущільнення, а через 50000
років – дві Протохмари, з яких можуть виникати зірки. Саме так, мабуть, і народжуються
подвійні зоряні системи [48].  Однак такого результату автори не чекали,  тому що
прагнули пояснити народження С. с., а цього не відбувалося. І астрономи почали шукати
пояснення. В нинішньому стані С. с., основна маса зосереджена в центрі, а момент
імпульсу – на периферії. А це означає, що маса й рух явно розділені в просторі. Яким
чином це відбувається? Адже по теорії та при комп'ютерному моделюванні кожний грам
речовини зберігає за собою той момент імпульсу,  що був у нього із самого початку.
Припустили, що момент імпульсу може переміщатися, подібно переносу тепла. Частина
газопилового диска втрачає момент імпульсу під дією магнітних полів, у результаті чого
виникає ущільнення в центрі.  Певну роль здатні відігравати й турбулентні течії з
урахуванням в'язкого тертя [48].
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В 1979 р. В. Чарнутер на комп'ютерній моделі показав, що в диску може
утворитися центральне ядро, а з нього – зірка, якщо завдяки турбулентним рухам
речовини відбувається розподіл моменту імпульсу. На жаль, про турбулентний рух у
газовому диску, який обертається, відомо дуже мало, і тому неможливо кількісно оцінити
процеси розподілу маси та руху [48].

Сьогодні астрофізики вважають,  що в природі можуть мати місце два сценарії
утворення зірок із Протохмар. В одному з них речовина зберігає момент імпульсу й з
кільця виникає подвійна зоряна система. У другому – відбувається розподіл маси й руху, і
виникає центральна зірка з великою масою та незначним моментом імпульсу й планетарна
система, у якій зосереджена невелика маса зі значним орбітальним моментом. По другому
сценарію розвитку всі одинокі зірки повинні мати планетні системи [48].

А якщо це не два різних сценарії,  а два етапи або два фрагменти одного?  На
першому етапі із Протохмари утвориться диск, потім кільце і далі – подвійна зоряна
система. Остання розвивається звичайним шляхом, при якому завдяки термоядерному
синтезу з водню утворюються усе важчі хімічні елементи. Синтез із виділенням тепла
закінчується на залізі, після чого можуть мати місце “залізні катастрофи” з утворенням
твердого металевого ядра зірки [48].  Далі наступає другий етап,  коли “легкі”  залишки
зірки можуть переміщуватися за допомогою магнітних полів і турбулентності, як у межах
Протохмари, так і поза нею. Кількість руху, яка перед цим була зосереджена спочатку в
кільці,  а потім у протозірках,  передається ядрам зірок –  майбутнім планетам.  Можливо,
саме тому речовина, яка переміщалася із зовнішніх орбіт до центральної частини С. с.
мала дуже незначний орбітальний момент. Необхідно вказати, що найімовірнішим
механізмом переносу легкої речовини в центральну частину С. с. може бути хвильове
поле <<d. m.>>. Саме його хвилі, пресуючи газопиловий диск подвійних зірок, переносять
частину первинної речовини все ближче до центра й сприяють формуванню вторинних
кілець Боденгеймера-Чарнутера все менших розмірів. У результаті основна маса речовини
збирається в центрі, а на периферії залишаються ядра згаслих зірок – майбутніх планет.

Якщо припустити, що Сонце є молодою зіркою, а планети зі своїми системами
супутників –  це залишки Протозірок більш давнього віку,  то саме така модель розвитку
С.  с.  буде не тільки логічною та зрозумілою,  але й цілком ЕВОЛЮЦІЙНОЮ –  тому що
розпилена в просторі речовина знову збирається в компактний об'єкт.

Ще у вісімдесяті роки минулого століття Е.В. Соботович [97] звернув увагу на те,
що залізні метеорити діляться на два різновиди, які відрізняються складом заліза й віком.
Метеоритне залізо першої групи Fe I має вік 4,6-4,3 млрд. років, а другої – Fe II – більше
на 0,3-1,9 млрд. років. Таким чином, вік С. с., отриманий по залізних метеоритах другої
групи, досягає 6,5 млрд. років, і може значно відрізнятися від загальноприйнятого – 4,5-
5,2 млрд. років. Дані факти не узгоджувалися із відомими моделями розвитку С. с., і
метеорити другої групи вважали “космічними прибульцями”. Якщо припустити, що
формування Сонячної системи почалося з периферії,  і Сонце є молодою зіркою,  то й
метеорити всіх груп будуть мати місцеву “прописку”.

Планети С. с. розподіляються на дві групи: ближні – ЗЕМНОЇ групи (Меркурій,
Венера, Земля, Марс) і далекі – ПЛАНЕТИ-ГІГАНТИ (Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).
Останні мають більші розміри саме за рахунок своїх флюїдних оболонок, розміри ж їхніх
ядер наближаються до розмірів планет земної групи. Всі планети, обертаючись навколо
Сонця, формально є його супутниками й практично всі мають власний момент обертання
навколо своєї осі. Із цього правила явно «випадають» Меркурій та Венера, власні моменти
обертання яких мало відрізняються від періодів обертання цих планет навколо Сонця.
Можна припустити, що коли космічне тіло не має чітко виявленого обертання навколо
своєї осі, воно може бути залишком Праструктуры, яка існувала раніше, і на яку вказують
орбіти супутників цих планет. Наприклад, зірка Праземлі мала значно більші розміри, але
на певному етапі розвитку втратила частину свого об’єму, який перебував у рідкому чи
газоподібному стані (шляхом видування або випарювання). Ця частина зовнішньої
оболонки залишилася у вигляді Місяця. За розрахунками астрономів раніше супутник
Землі перебував значно ближче до планети, та, імовірно, саме таких розмірів і могла бути
глобула Праземлі.  Нині існує ядро зірки у вигляді планети Земля й супутник Місяць,  як
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залишок протозірки Землі. Період обертання Місяця навколо осі дорівнює періоду його
обігу навколо Землі, і тому він завжди повернений до планети однією стороною. Меркурій
і Венера, не маючи супутників і дуже повільно обертаючись навколо власних центрів,
можуть бути залишками структури Прасонця.

Як пояснюється астрономами давній вік Юпітера (як і для інших планет С. с., він
становить 4-5 млрд. років) і молодість його супутникової системи, де ще в наш час на Іо
спостерігаються бурхливі вулканічні процеси? У. Хаббард (1987) вважає, що Юпітер біля
трьох мільярдів років залишався на примітивній стадії розвитку,  не розшаровуючись на
залізосилікатне ядро та флюїдну оболонку. Саме із процесом розшарування пов'язується
утворення супутникової системи планет, виходячи зі співвідношення гравітаційних і
відцентрових сил. Ця рання стадія характеризується швидким розігрівом і довгим
перебуванням у високотемпературному стані, що не досить гаряче для термоядерного
синтезу, тим не менш, планета за рівнем яскравості нагадує зірку.

Спеціальні розрахунки, виконані в роботі [128], дозволяють зробити припущення,
що 1,0-1,5 маси Землі є певною const маси будь-якої зірки на заключній стадії розвитку.

Що ж це все-таки за примітивна стадія розвитку зірок-планет? У відоме поняття
«залізних катастроф», коли ядра газоподібного заліза захоплюють електрони з газу,
знижуючи його тиск, і під дією сил тяжіння сферична область стискується, утворюючи
тверде металеве ядро – цей режим явно не вписується. А якщо припустити, що тверде
ядро утворюється «мирним», еволюційним шляхом – повільно та спокійно.

Відомо, що термоядерний синтез із виділенням тепла закінчується на залізі.
Подальше перетворення заліза в кобальт і нікель відбувається вже при поглинанні тепла,
тобто в обмежених обсягах. Звідси виходить, що який завгодно ядерний реактор згодом
перестане працювати саме при зниженні температури: з одного боку, вичерпуються
складові ядерного синтезу,  а з іншого –  елементи,  важчі за залізо,  утворюються з
поглинанням тепла. Отже, по початкових умовах визначимо наявність області
газоподібного заліза, нікелю й кобальту, які дійсно поглинають електрони, знижуючи тиск
газу, але формування твердого ядра відбувається не миттєво за сценарієм «залізної
катастрофи», а поступово, під дією хвильового поля гравітації. Стягуюче-приштовхуючий
і крутильний моменти хвильового поля, по суті, сортують матеріальні частки за
щільністю, збираючи в центрі важкі метали – НІКЕЛЬ, КОБАЛЬТ, ЗАЛІЗО, а на периферії
– більш легкі – КАЛЬЦІЙ, КАЛІЙ, НАТРІЙ у газо-водневій суміші. Очевидно, що
процеси ядерного синтезу не можуть продовжуватися у твердій фазі внутрішнього ядра й
неясно, чи можливо їхнє протікання в зовнішній його частині, представленій сумішшю
металів та водню. Відомо [86], що метали, насичуючись воднем, різко зменшують свій
обсяг (Са, ДО, Na) і стають пластичними. У результаті утвориться тверде внутрішнє ядро
із власним обертальним моментом і пластичне зовнішнє, розшароване по щільності.
Академік М.П. Семененко ( 1974-1987) говорив, що ядро Землі є продуктом еволюції
суто водневої космічної проторечовини, яка первинно містила 85% водню. Саме в
ньому закладені енергетичні джерела геохімічних і геологічних процесів і постійного
періодично пульсуючого ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ ПЛАНЕТИ [103].

Як же можна уявити утворення супутника? Динамічну систему протозірки пресує й
розкручує зовнішнє хвильове поле, розшаровуючи її за щільністю. Згодом частина
верхнього, флюїдо-газового прошарку «видувається» або «випарюється», окремі сегменти
її відриваються від основної маси, і маючи власний обертальний момент, завдяки
відцентровій силі, стають супутниками. Саме такий механізм утворення супутників
розвиває у своїх роботах А.А. Маракушев (1992), який відзначає, що яскраві зірки типу
Т-Тельця, досягли максимуму своєї активності, оточені кільцевими сплощеними дисками
у вигляді «бубликів», гарячі внутрішні зони яких відносно порожні, а заповненими є
тільки холодні зовнішні. Це підтверджується й складом порід Місяця, у яких збільшений
вміст металів і їхніх окислів до заліза включно, і зменшений вміст нікелю та кобальту.

Як сьогодні розподіляються планети С. с.? Насамперед, на планети-гіганти й
планети земної групи. Основні відмінності планет-гігантів від планет земної групи – їхні
значні розміри за умови меншої щільності. Всі планети-гіганти мають потужні флюїдо-
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газові атмосфери, переважно воднево-гелієві з домішками аміаку й метану, а також великі
системи супутників і кілець. Обертаються вони значно швидше планет земної групи, при
цьому кожна з них трохи сплюснена на полюсах і має порівняно менший період обігу
екваторіальних областей щодо полярних. Саме такий закон обертання, ініціатором якого
може бути тверде ядро, є характерним для всіх флюїдо-газових тіл, спостерігається і у
Сонця. Практично всі планети С. с. мають внутрішні джерела тепла. Земля за розмірами і
магнітними властивостями цілком відповідає залізокам’яному ядру Сатурна.

Разом з тим планети-гіганти досить чітко діляться поміж собою на дві пари.  Пара
Юпітер-Сатурн має більші розміри, менші щільності й коротші періоди обертання, ніж
пара Уран-Нептун.  Чіткий розподіл планет-гігантів на дві групи –  дуже важливий факт,
що потребує обов'язкового пояснення відповідно до утворення й еволюції Сонячної
системи.

Чи може швидкість обертання космічного об'єкта вказувати на його вік? Можливо
це так, адже обертання в нашій моделі починається саме з обертання ядра. І індикатором
віку космічних об'єктів є кількість руху! Найбільше його в планет-гігантів, які діляться на
дві пари: Юпітер-Сатурн та Уран-Нептуна. Всі ці факти добре вписуються в модель
формування С. с. від периферії до центра. Якщо виходити саме з цього, то пара Юпітер-
Сатурн є найстаршою зоряною системою, тому що їхній період обертання становить
близько 10 годин, при цьому очевидно, що їхні залізосилікатні ядра обертаються значно
швидше. Саме в цієї пари спостерігаються потужні магнітні поля й зафіксовані джерела
радіовипромінювання. На певних довготах Юпітера систематично генеруються спалахи,
які свідчать про те, що джерело радіовипромінювання обертається як тверде тіло з
періодом 9 годин 55 хвилин. Спалахи енергії тривають частки секунди й мають силу
мільярда земних блискавок (Ф.Л. Уіпл, 1971). За Р. Киппенханом (1990) джерела
радіовипромінювання зв'язують з пульсарами, якими можуть бути нейтронні зірки.
Подальше дослідження цього питання показало (спостереження зі супутників), що
основне випромінювання пульсарів – це гамма-кванти, які несуть у мільйон разів більше
енергії, чим квант видимого світла. Зроблено припущення, що пульсари випромінюють
саме гамма-кванти, а радіовипромінювання є супровідним ефектом (як звук при розриві
снаряда).  Гамма-імпульси пульсарів фіксуються в тому ж ритмі,  що й радіоімпульси,  але
не збігаються з останніми.  Відомо,  що один із шляхів утворення нейтронних зірок –  це
вибухи Наднових. У той же час кількість вже виявлених пульсарів значно більша кількості
нейтронних зірок, які утворюються під час вибухів Наднових. Саме тому вчені давно
шукають моделі виникнення пульсарів під час спокійних (не вибухових) еволюційних
процесів [48].

Чому так детально ми розглядаємо факт радіовипромінювання Юпітера?  Саме
тому,  що еволюційно пульсари являють собою подальший етап розвитку зірок після
«залізних катастроф», який ми намагаємося досліджувати.

Другою парою зірок-планет за часом утворення варто вважати Уран-Нептун,
магнітні поля яких близькі до магнітного поля Землі. Періоди обертання цієї пари – 16-17
годин. У них зафіксовані тверді залізокам’яні ядра, потужні флюїдні оболонки й невеликої
потужності метаново-аміачні атмосфери із присутністю водню.

За даними Вояжера-2 радіус Урана становить 25,6 тис. км. Радіус ядра трохи
більше радіуса Землі, а 17-18 тис. км. приходиться на щільну, по суті флюїдну оболонку.
Малопотужна атмосфера складається з метану, аміаку, гідросульфіду амонію й води,
зафіксований газоподібний водень. Кут нахилу вісі обертання планети Уран до площини
екліптики складає 0,70. Практично планета рухається, «лежачи на боці», і обертається у
зворотному напрямку до руху по навколосонячній орбіті. Причому, якщо Венера
«провертається», роблячи один оберт навколо себе практично за час оберту навколо
Сонця, то Уран робить один оберт за 17 годин. Офіційна астрономічна наука пояснює цю
аномалію зіткненням з потужними ПЛАНЕТОЗИМАЛЯМИ під час бурхливого розвитку
С. с. Більш логічне пояснення можна зробити, спираючись на дослідження І.В. Карпенка
(2012). Він вважає, що конвекційний рух речовини в тілі планети здатен стрибкоподібно,
на 90о,  змінити положення вісі її обертання.  А конвекційний рух в ¾  флюїдного об’єму
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планети Уран може бути дуже сильним.  Можливо також,  що пояснення цього факту
криється в динаміці хвильового поля «темної матерії».

У нашій класифікації планету Плутон ми змушені виключити з місця 9-тої планети
С. с. Подвійна система Плутон-Харон обертається навколо загального центра мас за 6,4
доби, немов би зв'язана невидимими ланцюгами. По густині речовини, складу, розмірам,
орбіті,  що різко відрізняється від орбіт планет С.  с.,  вона,  по суті,  поводиться як
«прибулець» з пояса Койпера, схожа на кометне тіло, що втратило свою центральну
частину. Робота [39] була опублікована в липні 2006 року, а 24 серпня, на XXVI Асамблеї
Міжнародного астрономічного союзу в Празі, Плутон був виключений із числа планет С.с.

Третьою парою зірок-планет за віком можна вважати Землю-Марс, схожих і
швидкістю обертання й загальною будовою.

Центральну частину С. с. займають Сонце, Меркурій і Венера. Якщо виходити з
періодів обертання цих тіл (Меркурій – 88 доби по орбіті й 59 доби навколо себе, Венера –
225 доби по орбіті й 243 навколо себе), то Сонце, з періодом обертання навколо центра
мас у 25 діб, є явно найстаршим тілом центральної частини С. с., а Меркурій і Венера
можуть бути його супутниками.

Отже, судячи зі швидкості обертання, виділяються чотири етапи утворення зірок із
Протохмари С.  с.  Відомо,  що чим зірка молодша за віком,  тим більше в ній важких
елементів, а кожне наступне покоління формується з матеріалу, більше збагаченого
важкими ядрами. Установлено [97], що в межах нашої Галактики існують п'ять поколінь
зірок, і Сонце належить до третього покоління. Запропонована модель добре пояснює
середній вік центрального світила, яке використовувало для своєї будови попередні
джерела важкої речовини в межах С. с.

Які наукові розробки сьогодні пояснюють фізичну суть моделі формування планет
і їхніх супутників? Очевидно ті, що розглядають гравітацію, як дію на масу матеріальної
частки зовнішнього хвильового поля.  Дуже цікаву та цінну інформацію у своїх роботах
приводять Я.О. Кумчеко й В.М. Карпенко : ТЯЖІННЯ – це не іманентна властивість
матерії, як вважалося раніше, а зовнішній фактор стосовно неї.

Яків Олексійович Кумченко вважає загальною фундаментальною причиною
гравітації енергію ВСЕСВІТНЬОГО хвильового поля [60], джерелом якого, швидше за
все, є маса «темної матерії» Всесвіту [37]. Він показує, що стабільність С. с. досягається
при її резонансі, коли вся енергія поля акумулюється в пучностях коливань, як місцях
стабільного розміщення об'єктів обміну хвильовою енергією. Експериментальні дані по
інтенсивності акустичного хвильового поля для декількох джерел показують, що воно має
дві складові:  СТЯГУЮЧУ до центра джерела коливань і ОБЕРТАЛЬНУ,  із центром
обертання, що збігається із центром джерела коливань. Детальніше з думками
Я.А. Кумченка можна ознайомитися в доповненні до монографії.

У роботі В.М. Карпенка [44] відзначається, що під тиском експериментальних
фактів сформульована ідея непустого простору – фізичного вакууму (ФВ) і саме слово
«фізичного» надає даному виразу ознаку матеріальності. Заряджені матеріальні частки
(електрони й ін.)  мають електричне поле,  що ними переноситься при русі,  формуючи в
навколишньому просторі магнітне поле.  Це і є реакція фізичного вакууму на рух
заряджених часток. Кількість руху їх передається фізичним вакуумом електронам
замкнутого провідника, у якому виникає струм індукції, спрямований у протилежну
сторону.  Зроблено висновок,  що магнітне поле є реакцією фізичного вакууму на рух
заряджених часток і саме він приймає й переносить на більші відстані реактивний імпульс
руху!  А оскільки останній спрямований у протилежну сторону,  то первинний імпульс,
перенесений фізичним вакуумом, має дві складові: поперечну (пасивну) і поздовжню
(активну). За Володимиром Микитовичем Карпенком ТЯЖІННЯ – це вже не
притягання (як вважалося в класичній механіці), а результат БЛИЖНЬОДІЇ на матеріальні
частки фізичного вакууму, – реактивні імпульси якого діють на складові частки
матеріальних тіл, ПРИШТОВХУЮЧИ їх до гравітуючого тіла. Величина тяжіння
залежить від внутрішньої енергії матеріального тіла й балансу масообміну його з
навколишнім простором.
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Поняття «гравітуючого тіла», за В.М. Карпенком, добре узгоджується з «об'єктом
обміну хвильовою енергією» (Я.О. Кумченко). Обидва дослідника говорять про дві
складові поля – активну й пасивну. Якщо активна – це стягування-приштовхування, то
пасивна – обертання. А що відбудеться, коли енергія хвильового поля перерозподіляється
й активною стає обертальна складова? Тоді пасивною стане компонента, що стягує або
приштовхує матеріальні частки. Із цього виходить, що обертання протидіє (знімає силу)
гравітації (приштовхування). Хорошим прикладом хвильової природи гравітації є
широковідоме явище смерчів, з їх фантастичною піднімальною силою.

З роботи [60] виходить, що космічне тіло без власного моменту обертання не могло
утворитися самостійно, не маючи властивості стаціонарного об'єкта обміну хвильовою
енергією, а значить – це залишок структури, що існувала раніше. І першопричиною
обертання космічних об'єктів є обертання їхніх ядер, які повинні обертатися швидше
зовнішніх оболонок. Щодо твердого ядра Землі таке припущення зробили в 1996 році
Поль Ричардс і Сяодун Сун, а довели цю тезу вчені Колумбійського та Іллінойського
університетів. Аналізуючи протягом 10 років дані землетрусів у Південній Атлантиці,
записані на Алясці, вони встановили, що тверде ядро Землі обертається в рік на 0,25-0,5
градуса швидше, ніж вся планета, і робить “зайвий” оберт за 700-1200 років.

Що сьогодні відомо про рух Сонячної системи? Подвійна система Земля-Місяць
рухається навколо Сонця зі швидкістю 30 км/с, досить швидко обертаючись: Земля за
одну добу, Місяць – за 27. Супутник Землі може бути залишком структури Праземлі.
Обертаючись навколо своєї вісі (сегмент на екваторі за 25, а біля полюса – за 27 діб),
Сонце також обертається навколо центра тяжіння всієї С. с. По галактичному шляху, убік
сузір'я Лебедя,  С.  с.  рухається зі швидкістю 250 км/с.  У той же час її зносить певна сила
(можливо хвилі «темної матерії») зі швидкістю 19,5 км/с у напрямку сузір'я Геркулеса
[59]. Цілком очевидно, що знаючи напрямок і швидкість зносу, можливо обчислити силу
хвильового поля, і звідки воно поширюється.

Із другого закону Кеплера випливає, що ближче до Сонця, в області перигелію,
планети по своїх еліптичних орбітах рухаються небагато швидше й сповільнюють свій рух
у віддаленій від центрального світила області афелію. Все це добре пояснюється саме
наявністю вітру Галактики, або смерчу, що обертає її спіраль. Очевидно, Сонце рухається
саме в напрямку перигелію,  тягнучи  за собою планети С. с., і останні по вітру
прискорюють свій рух, а проти – сповільнюють.

Одним з пояснень масового вимирання морських організмів (явище катастроф у
розумінні Кюв'є-Бомона-Штілле) може бути ефект «мертвої води». Вона утворюється,
коли атомарний водень зв'язує розчинений у воді кисень. Мертву воду релігія називає
«святою» і по її канонах запасатися нею треба на Водохрещення – 19 січня. Однак у своїх
проповідях священнослужителі повторюють, що воду з аномальними властивостями у
водоймах можна набирати майже протягом місяця, з 7 січня до 4 лютого. Чому саме в цей
час, і що відбувається із Землею в цей період? Вона проходить найближчий сегмент
перигелію й повертає проти вітру на шлях до афелію.  Очевидно,  саме в цей час,  за
рахунок перерозподілу тектонічних напруг у зовнішньому ядрі, мантії й літосфері, в
геодинаміці планети відбуваються аномальні зміни, які й викликають викиди водню в
земну кору планети.

Г.Ф. Макаренко (1999) і Д.В.  Постніков (1980) відзначають явну схожість
зовнішніх рис планет земної групи (Землі, Місяця, Меркурію і Марса): а) поділ
планетарної кори на океанічну і континентальну; б) розвиток вулканічних, разломных і
глибових структур; в) виділення в континентальній частині Місяця центрального масиву,
подібного до Африки, а в приекваторіальній частини Марса – молодих грабеноподібних
прогинів, схожих на прогини Землі в Альпійсько-Гімалайському поясі; г) S-подібну
форму розломно-блокових  структур на поверхні планет земної групи.

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити наступні ВИСНОВКИ.
1. Формування С. с. з газопилового диска відбувалося від периферії до центру,

шляхом виникнення кілець Боденгеймера-Чарнутера, усередині яких утворилися подвійні
зоряні системи: Юпітер-Сатурн, Уран-Нептун й Земля-Марс. На останньому, четвертому
етапі була сформована центральна молода область, до складу якої входять Сонце,
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Меркурій і Венера, причому два останніх об'єкти вірогідно є супутниками центрального
світила.

2. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Земля й Марс можуть бути ядрами згаслих зірок
на етапі розвитку після “залізних катастроф”, а системи їхніх супутників певною мірою
вказують на розміри Праструктур.

3. Передбачається, що всі хімічні елементи, що є присутні у С. с., утворилися «на
місці», з водню, шляхом термоядерного синтезу. Формування твердого залізонікелевого
ядра зі сферичної області “газоподібного заліза” у центі зоряного реактора, може
утворюватися не тільки “катастрофічним”, але й “спокійним” шляхом. Хвильове поле
гравітації не тільки збирає в стаціонарний об'єкт залізонікелеву речовину, але й надає їй
власний обертальний момент.

4. Саме моделлю планета – ядро зірки пояснюються відомі факти будови Землі та
її незатухаюча геодинамічна активність. Не треба шукати міфічні джерела енергії, які
розігрівають Землю. Цілком логічним і закономірним можна вважати наявність твердого
залізонікелевого ядра й тістоподібного зовнішнього – адже метали, насичені воднем,
стають пластичними. І зрозуміло, звідки береться водень, що надходить із надр планети.
Він видавлюється із зовнішнього ядра, яке, має прошаркові оболонки різної щільності. У
дану модель добре вписуються ідеї й розрахунки академіка М.П. Семененка про
ВІДНОВЛЮВАЛЬНУ внутрішню частину планети й ОКИСЛЮВАЛЬНУ зовнішню.

5.  Виникає можливість на основі реальних геологічних даних будови планет С.  с.
ускладнювати моделі розвитку зірок в інтервалі часу ДО й ПІСЛЯ «залізних катастроф».

В.І. Вернадський у свій час говорив, що науку рухають не гіпотези й теорії, а
емпіричне узагальнення наукових фактів. При нагромадженні нових фактів, які не
вписуються у визнані уявлення, останні повинні так видозмінитися, щоб усе пояснити.

Ну й абсурд – можливо скаже читач, наша прекрасна блакитна планета – ядро
Протозірки!? Якщо ідеї на перший погляд здаються абсурдними, але пояснюють відомі
факти й не випадають із русла еволюційності, вони явно мають право на існування.

2.2. Роздуми про структуру Галактики Чумацький Шлях
Згідно [2], наша Галактика має форму диска. Діаметр його становить близько

100 тис. світлових років, а товщина біля центру диска – близько 20 тисяч. Сонячна
система перебуває поблизу внутрішнього краю одного зі спіральних рукавів галактики
«Чумацький Шлях», приблизно, в 3/5 відстані від її центру до зовнішнього краю (рисунок
2.1 ). Вважається, що Сонце, обтяжене системою планет і пов'язаних з ними тіл, робить
один оберт навколо центру Галактики за 250 млн. років, рухаючись зі швидкістю 240 км/с.
Отже, зараз С. с. перебуває всередині одного зі спіральних «рукавів» Галактики.
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Рисунок 2.1 – Схема будови Чумацького Шляху
У свій час Б. Ліндблад припустив, що наша Галактика має кілька структурних

підсистем з відмінними просторовими формами,  які обертаються з різною швидкістю
щодо єдиного центра. Велика сферична система ГАЛО (див. рисунок. 2.1), обертається
дуже повільно й складається з важких старих «ЧЕРВОНИХ» зірок, представлених
подвійними й потрійними системами з обов'язковою присутністю в їхньому складі «білих
карликів». Це сузір'я Оріона, Плеяд, Сіріуса, Проціона та інші. Рухаються зірки ГАЛО
повільно, по витягнутих еліптичних орбітах, час від часу близько підходячи до центру
Галактики. Підсистема плаского диска обертається швидко й складена молодими
«БЛАКИТНИМИ» зірками, які обертаються по кругових орбітах. Більшість астрономів
дотримуються думки, що крім зірок двох поколінь «старих» і «молодих», існує ще маса
перехідних типів зірок [48].

На знімках віддалених галактик спіральні рукави виділяються тому, що в них
збуджується світіння іонізованого водню.  А за його іонізацію відповідальні яскраві
масивні зірки головної послідовності [48]. Таким чином, спіральні рукави – це області, де
щільність зірок вище,  ніж в інших місцях галактичного диска.  Разом із щільністю зірок
змінюється й щільність міжзоряного газу, який бере участь в обертовому русі: проходячи
через спіральні рукави, газ ущільнюється. У результаті цього ущільнення й виникають
умови, необхідні для утворення зірок. От чому зірки утворюються в спіральних рукавах,
збуджуючи світіння навколишнього газу. Таким чином, саме хмари іонізованого водню
який світиться, створюють чудове видовище спіральних рукавів, а не більш тісно
розташованих зірок [48].

За допомогою радіоастрономії вдається дуже детально досліджувати розподіл
міжзоряного газу в нашому Чумацькому Шляху. Виявляється, що в спіральних рукавах
щільність газу вище, ніж взагалі в площині Галактики. Зоряна система Галактики
обертається,  причому лінійна швидкість обертання зменшується до периферії,  так що
центральна частина обертається швидше. На перший погляд немає нічого дивного в тому,
що в галактиках виявляється спіральна структура. Спіральні структури виникають і при
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розмішуванні у чашці кави з молоком, оскільки на різних відстанях від центру рідина
обертається з різною лінійною швидкістю. Для того, щоб з довільної початкової структури
утворилася спіраль, потрібно менше ста мільйонів років. Наш же Чумацький Шлях разів у
сто старіший. За цей час спіраль повинна б розтягтися набагато сильніше: подібно
борознам на довгограючій платівці нитки спіралі повинні були б стократ і більше
обвиватися навколо центра. Але цього не спостерігається, спіральні рукави не
витягаються в нитки, і, значить, не можуть бути залишками якоїсь початкової структури.
Оскільки жодна із спостережуваних спіральних галактик не має нитковидну спіральну
структуру,  необхідно визнати,  що спіраль не витягується.  У той же час спіральні рукави
складаються з зірок і газу, які беруть участь в обертовому русі. Очевидно, щоб вирішити
дане протиріччя, варто відмовитися від припущення, що речовина належить до одних і
тих самих рукавів спіралі, та допустити, що існує потік зірок і газу через рукави
спіральної структури [48].  Хоча зірки й газ беруть участь в обертовому русі,  самі рукави
спіралі являють собою лише певні стани, які приймають потоки зірок і газу.
Р. Книппенхан, з роботи якого [48] ми беремо основну астрономічну інформацію,
пояснює це на наступному прикладі. Полум'я газового пальника не складається з тієї самої
речовини. Воно являє собою лише певний стан газового потоку: тут молекули газу
вступають у певні хімічні реакції. Точно так само спіральні рукави являють собою такі
області галактичного диска, у яких потік зірок і газу має якийсь певний стан.

Зірки й зоряна речовина, що обертаються в площині галактики навколо загального
центру і перебувають під дією гравітаційного притягання та відцентрової сили, мають
тенденцію до утворення певних структур. Уявімо собі велику кількість зірок, які
утворюють обертовий диск. У кожному сегменті його відцентрова сила й сила тяжіння
взаємно врівноважуються. Але ця рівновага нестійка. І якщо десь щільність зірок вища, то
вони прагнуть зблизитися ще сильніше, подібно часткам міжзоряного газу, що прийшов у
нестійкий стан, при утворенні зірок. Важливу роль грає й відцентрова сила, що значно
ускладнює процес.  Дана ситуація була змодельована на ЕОМ,  і на рисунку 2.2
представлене її рішення, отримане для обертового диска, який складається з 200 000 зірок.
Утворюються довгі спіральні області підвищеної щільності зірок: зірки утворюють
спіральні рукави, які не розтягуються в нитки, оскільки складаються не з тих самих зірок.
Потік зірок йде крізь рукави.  Коли зірки рухаються по своїх кругових орбітах,  то,
потрапляючи в рукави, вони зближуються тісніше, а коли з них виходять – відстань між
ними збільшується. Таким чином, спіральні рукави є областями, де зірки тісніше
зближуються між собою.

Зірки й зоряна речовина рухаються крізь рукави галактики, у тому ж напрямку, що
й спіральна структура. У суто теоретичному плані ця ідея була висунута шведським
астрономом Бертілем Ліндбладом, а потім її розвивали й видозмінювали Ч.Ч. Лін і його
учень Ф. Шу.  Зараз вона відома як теорія Ліна-Шу.  Відповідно до неї,  спіральні
структури – це не області підвищеної щільності, які рухаються разом з зірками, а області,
через які зірки проходять і в яких вони накопичуються, подібно машинам на перехресті
доріг. Далі по теорії, зірки мають тенденцію накопичуватися в певних місцях галактичних
«доріг» і наступне зниження швидкості веде до утворення спіральних структур. Це
колективне поводження, і хоча воно обумовлене не погрозою зіткнення поміж зірками, а
їхнім взаємним притяганням, результат у значній мірі нагадує автомобільні затори на
шосе. Лін і Шу вважають, що гілки спіралі повинні відставати і що ця структура
самопідтримуюча і дуже консервативна – її властивості змінюються дуже повільно.
Створюється щось у вигляді колективного силового поля, яке обертається в тому ж
напрямку, що і зірки, які його утворили. Ясно також, що швидкість обертання цього поля
повинна бути трохи менше,  ніж швидкість зірок,  які це поле створюють,  –  і тоді зірки,
розташовані на передньому фронті спіральної структури, обганяють її, а з тилу підходить
нова хвиля, зберігаючи самопідтримуючу систему.
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Риунок 2.2. – Спрощена комп'ютерна модель руху зірок у нашій Галактиці.
Цифри під картинками позначають число обертів, які зробила система.

Досліджуючи в 1971 році галактику в сузір'ї Гончих Псів, Д. Мэтьюсон, П. Крюйт
і В. Броув встановили, що області максимальної інтенсивності радіовипромінювання не
цілком точно збігаються з видимими рукавами спиралі, тобто області найбільшої
щільності міжзоряного газу злегка зміщені всередину стосовно видимого рукава
(рисунок 2.3). А це відбувається тому, що більш сильне радіовипромінювання виникає
там,  де щільність міжзоряного газу вища,  і потік його входить у спіральний рукав з
«внутрішньої» (зверненої до центру) сторони, а виходить із зовнішньої (рисунок 2.4).
Порівняння видимого рукава, підсвічуваного новонародженими зірками, і радіорукава,
який відповідає області максимального стиснення міжзоряного газу, дозволило для
галактики в сузір'ї Гончих Псів обчислити час, який проходить із моменту ущільнення
міжзоряного газу до появи перших зірок: воно становить приблизно 6 млн. років [48].

Рисунок 2.3 – Області максимального
радіовипромінювання (схематично
промальовані білими лініями), накладені на
оптичне зображення галактики в сузір'ї
Гончих Псів.

Рисунок 2.4 – Утворення зірок у
галактиці в сузір'ї Гончих Псів.
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Перш ніж галактична речовина встигне зробити повний оберт навколо центру
галактики, життєвий термін масивних зірок минає. Вони повертають значну частину своєї
речовини в міжзоряний газ,  а самі стають білими карликами або вибухають,  утворюючи
наднові. Поступаюча від них у міжзоряний газ речовина збагачена атомами важких
елементів, які виникли в надрах зірок, і при наступному проходженні через спіральний
рукав бере участь в утворенні нових зірок. Лише речовина, зосереджена в компактних
об'єктах – білих карликах або нейтронних зірках, яка залишилися після загибелі зірок, –
виключається із цього кругообігу матерії. Колись, довгий час після утворення зірок
галактичного Гало, речовина нашого Сонця у вигляді міжзоряного газу пройшла через
спіральний рукав, і тоді утворилося багато зірок. Більш, масивні брати нашого Сонця
давно вже закінчили своє життя, менш же масивні, подорожують по просторах Галактики
[48].

Камертон Хаббла
Теорія «стаціонарного Всесвіту», стверджуючи, що він незмінний в просторі та

часі, зовсім не суперечить теорії «великого вибуху», тому що, розширюючись в одному
місці, Всесвіт може стискуватися в іншому. Досліджуючи структурні рисунки
туманностей, від кульових до еліптичних і спіральних, Едвін Хаббл встановив
послідовність їхнього розвитку, представивши її у вигляді свого знаменитого «камертона»
(рисунок 2.5). Не наполягаючи на еволюційному характері цієї послідовності, автор
відзначав її подібність із теоретичною послідовністю, розробленою астрономом –
математиком Джеймсом Джинсом. У 1936 році, у своїй книзі «Царство туманностей»
Е. Хаббл писав: «Хоча була зроблена свідома спроба знайти описову класифікацію, яка
зовсім не залежить від теоретичних міркувань, результат майже збігається з тим шляхом
розвитку,  що вивів Джинс із суто теоретичних побудов».  Теорія Джинса опиралася на
гіпотезу, що галактики поводяться як обертові рідкі тіла.

Рисунок 2.5 – «Камертон» Е. Хаббла. Рисунок 2.6 – Типова спіральна
галактика класу Sb.

У галактик типу SO спіральна будова відсутня, але видно пилові смуги, й плаский
диск вказує на швидке обертання. Е. Хаббл ввів цей тип як перехідний між еліптичними й
спіральними галактиками, а Вальтер Бааде відзначав, що зазвичай тип SO виявляють у
скупченні інших галактик.

Побудувавши свій «камертон», Е. Хаббл намітив можливий варіант розвитку
галактик від кульових до еліптичних і далі через нормальні спіралі по верхній гілці
«камертона»  (див.  рисунок 2.5).  Нижня його гілка характеризує клас так званих
пересічених спіральних систем. Е. Хаббл допускав, що галактики можуть розвиватися не
тільки уздовж розглянутої послідовності, але й еволюціонувати від однієї гілки
«камертона» до іншої. У принципі, верхня гілка «камертона» може характеризувати
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розкручування спіральних гілок галактик зі зменшенням швидкості обертання при
наближенні до якоїсь області простору, а нижня гілка – закручення спіральних гілок при
збільшенні швидкості обертання.

Б. Пастернак написав: И с страшным, страшным креном
К другим каким-небудь...
Неведомым Вселенным...
Повернут «Млечный Путь».

Ядро нашої Галактики на звичайних фотографіях не проглядається, тому що хмари
пилу Чумацького Шляху його приховують. Пошуки центру проводилися шляхом
дослідження радіовипромінювання. В очікуваному місці була відкрита яскрава область –
саме такі розміри ядра туманності Андромеди, яка відповідає Чумацькому Шляху й по
типу –  клас Sb,  і по розмірах.  Саме знімок туманності Андромеди представлений на
рисунку 2.6, по якому ми й будемо робити наші розрахунки, визначаючи структуру
Глобального Галактичного циклу (ГГЦ).

Під ГГЦ розуміється час, за який С. с. перетне всю спіральну структуру Галактики.
Рухаючись зі швидкістю 240 км/с, С. с. проходить шлях навколо центру Галактики за 250 млн.
років. Однак і швидкість її на цьому шляху різна, та й сама спіральна структура рухається,
тому для перетинання її С. с. знадобиться значно більше часу, чим 250 млн. років. Точно
встановимо його із залученням даних геології в наступній главі.

Розділ 3. Галактична циклічність геологічних процесів
3.1. Інтерпретація даних шкали катастроф
У рамках Міжнародної наукової програми колектив авторів — Р.Л. Армстронг,

А.В. Кокс, Л.Е. Крайд, А.Г. Шміт, Д.Г. Шміт — під керівництвом У.Б. Харленда, склали
шкалу геологічного часу. У ній уточнені періоди життя живих організмів (стадії) із жорсткою
часовою прив'язкою [132]. Завдяки їхнім зкам'янілим залишкам, які послідовно міняють один
одного, детально вивчене життя на Землі до часу 610 млн. років (табл. 3.1).

Еволюція окремих видів живих організмів була різною – від 0,5 до 17,0 млн. років. Між
стадіями щось відбувалося – одні форми вимирали й з'являлися інші. Із цього виходить, що
час спокійного розвитку планети неодноразово переривався короткочасними неспокійними
періодами.

У XIX столітті Ж. Кюв'є сформулював теорію катастроф, стверджуючи, що в історії
Землі періоди спокійні чергуються з короткими епохами катастрофічних змін. Пізніше ці ідеї
розвивав Елі де Бомон (друга половина XIX століття) і Г. Штілле (1924), погляди якого
М.С. Шатський охарактеризував як неокатастрофізм. В 1977 році математичну теорію
катастроф розробив француз Р. Том [79].

На противагу концепції переривчастого, епізодичного складкоутворення, подібної
теорії катастрофізму Кюв'є-Бомона-Штілле, була висунута концепція безперервності
складкоутворення (від вчення Ч. Ляйеля до Дж. Гіллулі). М.М. Тетяєв (1934), В.Ю. Хаїн
(1950) і М.С. Шатський (1951) процес складкоутворення представляють як безперервно-
переривчастий, у якому більш тривалі періоди повільного росту складок перериваються
фазами більш швидкого їхнього розвитку і якісної зміни складчастої структури.

На шкалі У. Харленда (див. табл. 3.1) виділено 126 стадій і 127 проміжків, які, згідно
Кюв'є-Бомону-Штілле, будемо називати «катастрофами». Побудуємо шкалу у вигляді
графіка, розмістивши катастрофи з однаковим інтервалом по осі ординат і зв'язавши їх із
часом прояву по осі абсцис (рисунок 3.1). На перший погляд, масив крапок шкали-графіка
трохи хаотичний, але їх можна представити у вигляді кусочно-ламаних ліній, де більш пологі
нахили (час стадій збільшено) чергуються з більш крутими (час стадій зменшено). Таким
чином, фіксуються два стани, у яких по черзі перебувала наша планета в процесі свого
динамічного розвитку: епохи коротких (0,5-4,0 млн. років) і довгих (4,0-17,0 млн. років) стадій
життя живих організмів. Границі між цими станами дуже чіткі й визначаються зміною кута
нахилу кусочно-ламаної лінії – виключаючи неоднозначність інтерпретації. Подивимося, з
якими геологічними подіями зіставляються виділені нами епохи.

Перша епоха – неоген, час на шкалі-графіку від 0 до 23,3 млн. років. З огляду на
інтенсивний прояв у цей час процесів тектогенезу, властивого різновіковим складчастим
зонам і навіть ділянкам давніх платформ, багато дослідників, зокрема Е. Карус (1951) та
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М.І. Ніколаєв (1952), розглядають цю епоху як самостійний неотектонічний етап, окремий
від альпійських деформацій земної кори. Згідно Е.Е. Мілановському (1991), це епоха
прогресуючого стиску нашої планети, з якою асоціюється новий план структури її
поверхні. Даний висновок підтверджується астрономічними спостереженнями за 3000
років, а також висновками П.Н. Кропоткіна та В.М. Єфремова (1983) для нашого часу.

Таблиця 3.1 – Шкала геологічного часу У. Харленда на тлі епох розширення й
стиснення Землі.
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Продовження таблиці 3.1
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Продовження таблиці 3.1

Друга епоха – палеоген – крейда. Час на шкалі-графіку від 23,3 до 131,8 млн.
років.  Саме до часу 140  млн.  років більшість дослідників:  В.В.  Білоусов,
Є.Є. Мілановський, та ін., поширюють дію Альпійської геотектонічної епохи, коли
утворилися й пройшли повний цикл розвитку молоді геосинклінальні прогини.

Таким чином,  два стани життя нашої планети,  відбиті на рисунку 3.1,  –  це умови
розширення й стиснення. Такі пари режимів характеризують класичний розвиток
геосинклінальної області та можуть бути виділені в окремий геологічний цикл розвитку
планети – тектоно-еру. Вглиб фанерозою, відповідно до рисунка 3.1, чисто формалізовано,
виділено ще ряд тектоно-ер.

Починаючи з кембрійського періоду, в історії геологічного розвитку Землі виділяли
ряд епох, у яких великі зони геосинклінальних областей втрачали свої типові риси й
переходили в нову фазу розвитку.  Одна з таких епох,  за Г.П.  Леоновим (1956),
асоціюється з каледонською складчастістю й припадає на пізній силур, друга –
герцинська, охоплює карбон і перм, третя – мезозойська або кіммерійська, проявилася в
юрсько-крейдовий час і четверта – альпійська, у палеоген-антропогеновий. Оскільки
границі циклів складчастості виділялися за геологічними даними, то в різних авторів [3,
12, 64], вони відрізняються. У геохронологічній таблиці видання 1982 року (див.
рисунок 3.1) наведені узагальнені дані, по яких епохи складчастості мають перекриття
порядку 30-35 млн. років, а пізня перм і ранній тріас відповідають герцинській,
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кіммерійській і альпійській епохам. Представляється обґрунтованим і доцільним
геохронологічний вік циклів тектогенезу й складчастості трохи скорегувати по шкалі-
графіку,  чітко розмежувавши їх за часом,  та розташувавши одну за одною епохи
розширення й стиснення різних тектоно-ер.

Рисунок 3.1 – Графік катастроф
Виділені знизу вверх: Каледонська, Герцинська, Кіммерійська,

Ранньоальпійська й Альпійська тектоно-еры. Дані по них зведені в табл. 3.2.
Ми не бачимо початок епохи розширення Каледонської тектоно-ери, який

перебуває в часі більше 610 млн. років, і немає кінця епохи стиснення Альпійської
тектоно-ери, яка триває й у наш час. Епохи стиснення Каледонської і Герцинської
тектоно-ер не тільки схожі за силою прояву, тривалістю, кутом нахилу осереднюючих
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ліній, але й за кількістю катастроф у своїх межах – 22. Втім, відмінність все-таки є – епоха
стиснення Герцинської тектоно-ери довша на 3 млн. років і набір значень часу катастроф
(див. рисунок 3.1) строго підкоряється лінійному закону. Кіммерійська тектоно-ера має
дуже чіткі епохи розширення та стиснення, але довжина їх більш ніж у два рази менше,
ніж у Герцинської. Ранньоальпійська тектоно-ера має чітку епоху розширення й коротку,
слабовиражену епоху стиснення. У первісному варіанті ця тектоно-ера взагалі не
виділялася, а час від пізнього тріасу по неоген вважався епохою розширення Альпійської
тектоно-ери.  Але аналіз історії геологічного розвитку планети,  а також характер
поводження значень часу катастроф в цьому інтервалі дозволив її виділити. Установлений
також генетичний зв'язок Кіммерійської, Ранньоальпійської і Альпійської тектоно-ер:
практично всі геосинклінальні прогини, закладені в ранній пермі, продовжували
розвиватися по неоген.

Таблиця 3.2 – Тектоно-ери фанерозоя
Тектоно-ери Епохи

розширення
і стиснення

Кут
нахилу
осеред-
нюючої

Час за
Харлендом
(млн. років)

Тривалість
епох

(млн. років)

Ератема

1 2 3 4 5 6

Каледонська розширення
стиснення

26
60

-476.1
476.1-424.0

–
52.1

-O1
O2 -S1

Герцинська розширення
стиснення

35
59

424.0-345.0
345.0-290.0

79.0
55.0

S2 v-низ ІЗ1v
низ ІЗ1 v-C3

Кіммерійська розширення
стиснення

23
62

290.0-259.7
259.7-235.0

30.3
24.7

P1 s-P1a
P1 kq-T2

Ранньо-
Альпійська

розширення
стиснення

29
46

235.0-166.1
166.1-131.8

68.9
34.3

T3 -J2bj
J2bt1h

Альпійська розширення
стиснення

31
59

131.8-23.3
23.3–0

108.5
–

K1 br-P3
N–

Збільшення обсягу планети призводить до зменшення кутової швидкості її
обертання. В академічній праці С.А. Мороза [79]  наведені дані,  які стверджують,  що
кількість діб в році з плином геологічного часу мінялося. На рубежі 600 млн. років у році
було 424 доби, і далі: 500 – 412, 405 – 402, 345 – 396, 280 – 390, 230 – 385, 180 – 381, 135 –
377, 67 – 371, 0 – 365. Ця інформація винесена на рисунок 3.2 у вигляді графіка А.

Хоча кількість значень на графіку А досить невелика, все-таки помітно, що вони не
підкоряються лінійному закону. Представимо графік А таким чином, щоб одержати
додаткову інформацію. Проведемо через два нижні значення пряму лінію й подивимося, у
якому місці вона перетне вісь Х.  Вийшло 348  доби.  Відкладемо в даному тимчасовому
інтервалі це значення у вигляді вертикальної лінії (нижня частина графіка Б). Із цього
виходить, що якби динаміка зміни кількості діб для інтервалу 600-500 млн. років
збереглася надалі, зараз у році було б 348 діб. Таким же способом оброблений весь графік
А з відкиданням нижнього й додаванням верхнього значення. Графік Б дозволяє
простежити динаміку зміни кількості доби в інтервалі від 600 млн. років до нашого часу.
Видно, що кількість діб зменшується з часом явно за хвилеподібним законом, який досить
добре збігається з епохами розширення-стиснення різних тектоно-ер. В епохи розширення
кількість діб зменшується, в епохи стиснення – збільшується. Можна припустити, що
пульсує величина екваторіального радіуса планети в епохах розширення й стиснення.



51

Рисунок 3.2 – Зміна кількості днів у році для фанерозоя.

Визначивши шлях руху Сонячної системи в епохах розширення й стиснення за
даними астрономії, а час проходження цього шляху за даними геології, розрахували
середню швидкість її руху по галактичній орбіті (табл. 3.3). Виявилося, що вона не
постійна, а підкоряється хвилеподібному закону: у районі рукавів – зменшується, а в
міжрукав’ях – збільшується. Цей установлений факт повністю підтверджує теорію Ліна-
Шу, яка допускає, що швидкість зоряного потоку в рукавах нижча. Вона ж свідчить, що
спіральна структура Галактики має свою швидкість обертання, дещо меншу, ніж зоряний
потік, який ніби тягне її за собою. Але якщо спіральна структура рухається незалежно від
зоряного потоку,  то для того,  щоб перетнути весь її рисунок,  С.  с.  необхідно більше
одного разу зробити оберт навколо центру Галактики. За астрономічними розрахунками
С.  с.  робить оберт навколо центру за 250  млн.  років –  це і є галактичний рік.  Оскільки
спіральна структура Галактики рухається слідом за зоряним потоком, але із трохи
меншою швидкістю, застосовувати поняття галактичного року для проблем циклічності
некоректно. Правильно використовувати поняття Глобального Галактичного циклу
(ГГЦ) – як часу, за який С. с. перетне весь спіральний рисунок Галактики
«Чумацький Шлях». Розрахунки показують, що швидкість обертання спіральної
структури Галактики в районі С. с. – дорівнює приблизно 200 км/с [35].

Встановлено, що величина середньої швидкості С. с. перебуває в прямому
кореляційному зв'язку з кількістю катастроф (див. табл. 3.3), власне навіть не катастроф, а
середньою довжиною шляху поміж ними – коли вони відбуваються частіше – швидкість
падає.  Запропонуємо наступну фізичну суть катастрофи.  Уявімо собі довгу широку
автостраду, на якій нерівномірно розташовані сніжні замети – на одній ділянці частіше, на
іншій –  рідше.  Автомобіль рухається по трасі з максимальною швидкістю –  педаль газу
втоплена до межі й водій тільки тримає кермо.  Очевидно,  що середня швидкість на тій
ділянці шляху, де сніжні замети розташовані частіше, буде значно нижче, ніж там, де вони
розташовані рідше. Цікава й сама динаміка руху автомобіля залежно від ширини сніжних
заметів. Якщо вони мають ширину 1-2 метри, то машина проскочить їх легко, відчуваючи
тільки вібрацію в момент подолання. Якщо ж довжина заметів збільшується до 10 метрів і
більше, то швидкість буде різко падати, машина, рухаючись ривками, майже зупиниться й
тільки коли ведучі колеса потраплять на чистий асфальт, – знову набере швидкість.
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Таблиця 3.3 – Рух Сонячної системи по галактичному шляху

Довжина шляху
Сонячної системи

Час руху
Сонячної системи

Середня
швидкість

Сектор
Кут

сектора
(град.) св. рік км млн.

років сек км/с

Кіл-ть
ката-
строф

Середня
довжина
шляху

між
катаст-
рофами
(св. рік)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 43 22503,2 212,9·1015 52,1 1,643·1015 129,58 22 1022,87
B 76 39773,1 376,29·1015 79,0 2,491·1015 151,06 13 3059,47
C 38 19886,5 188,15·1015 55,0 1,7345·1015 108,47 22 903,93
D 206 107805,98 1019,95·1015 266,7 8,411·1015 121,26 48 2245,96

Наведений вище приклад добре пояснює, що ж відбувається в момент катастрофи –
різке падіння швидкості С. с. викличе примусове «витрушування» летучих компонентів з
підкорового прошарку планети. При цьому різко зміниться водне середовище проживання
– по суті, відбудеться масове «вимирання» живої матерії. Відповідно до розрахунків
О.Г. Сорохтіна [109] вимирання живих організмів у момент «катастрофи» може відбуватися
також внаслідок зміни сили тяжіння.

Для пояснення астрономічного смислу катастрофи наведемо наступні дані. В
1947 році академік В.А. Амбарцумян повідомив про відкриття нового виду зоряних
угруповань – зоряних асоціацій. На відміну від зоряних скупчень, вони представляють
розкидані групи зірок, які не виділяються на тлі зоряного неба. Виявити зоряні асоціації
можна лише при дослідженні спектральних характеристик і власних рухів зірок. У
Чумацькому Шляху відомо вже 15 таких асоціацій, розміри яких досягають 650 світлових
років. Ця цифра цілком порівняна з середньою довжиною шляху між катастрофами (дані
табл. 3.3). Можна припустити, що саме при переході С. с. від однієї зоряної асоціації до
іншої виникають катастрофи. Трохи іншої точки зору на суть катастроф дотримується
А.О. Баренбаум [4].  Він вважає,  що катастрофи виникають тоді,  коли С.  с.  перетинає
струменеві потоки й спіральні рукави Галактики.

3.2. Зв'язок тектоно-ер фанерозоя зі спіральною структурою
Галактики «Чумацький шлях». Поняття глобального
галактичного циклу.
Висловлено припущення, що пульсуючий розвиток планети Земля проходить під

пресингом силового поля Галактики «Чумацький Шлях». Спробуємо «заземлити» дану
гіпотезу, зіставивши земні геологічні процеси із спіральною структурою Галактики.

Відповідно до класифікації Е. Хаббла (1936), Галактика «Чумацький Шлях»
належить до типу спіральних (S),  підтипу (Sb),  що має досить чітко розвинені спіральні
області й потужну центральну частину. Точна будова нашої Галактики поки невідома,
тому розглянемо її аналог, представлений на рисунку 2.6. Відомо [2], що в цей час
Сонячна система перебуває на 3/5 відстані від центра Галактики. Проведемо даним
радіусом коло, яке з достатньою точністю вкаже шлях руху С. с. Вона перетне рукав
спіралі 1 у секторі А, міжрукав’я 1-2 у секторі В, рукав спіралі 2 у секторі С і міжрукав’я
2-1 у секторі Д. Таким чином, ГГЦ можна скласти із двох циклів І-го порядку: довгого
й короткого. Під час довгого циклу, С. с. перетне міжрукав’я 2-1 і рукав спіралі 1. Під час
короткого циклу С. с. перетне міжрукав’я 1-2 і рукав спіралі 2. І хоча виділення секторів
на рисунку 2.6 досить чітке, звертає увагу внутрішня невитриманість властивостей
простору в їхніх межах. І якщо рукави спіралі близькі по своїх параметрах, то міжрукавні
простори досить різко відрізняються по своїй внутрішній будові, як би припускаючи
виділення в їхніх межах ряду циклів більш низьких рангів. Власне довгий і короткий
цикли І-го порядку такими є тому,  що їх характеризують довгий і короткий шлях С.  с.  у
міжрукав’ях Галактики.

Аналіз епох розширення й стиснення, виділених відповідно до рисунка 3.1,
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дозволяє зіставити їх зі шляхом С. с. навколо центру Галактики в наступному варіанті.
Шлях у секторах А та С однозначно зіставляється з епохами стиснення

Каледонської і Герцинської тектоно-ер. Шлях у секторі В – з епохою розширення
Герцинськоі тектоно-ери. Шлях у секторі Д характеризує міжрукав’я 2-1, у якому
перемежовуються області зниженої та підвищеної густини зоряної речовини. Доцільно,
виходячи з усього вищевикладеного, міжрукав’я 2-1 ототожнити з довгою й складно
побудованою епохою розширення, яка триває з пермі по неоген і включити в неї
складовими частинами Кіммерійську й Ранньоальпійську тектоно-ери нижчого порядку та
власне епоху розширення Альпійську. По своїй фізичній суті таке об'єднання виправдане,
тому що С. с. рухається по одному міжрукавному простору Галактики.

Дані по секторах ГГЦ зведені в табл. 3.3, а відлік його, мабуть, доцільно вести від
початку довгої епохи розширення. У цьому випадку С. с. послідовно відобразить у своїй
геологічній історії епоху глобального розширення (аналог Альпійської або Каледонської
тектоно-ери), а закінчить ГГЦ епохою глобального стиснення (аналог Герцинської
тектоно-ери). Альпійська й Каледонська тектоно-ери є аналогами, але по шкалі-графіку,
який характеризує фанерозойську історію планети, ми не бачимо кінця першої й початку
другої. Тому довгу тектоно-еру ГГЦ складемо в збірному виді: епоху розширення
візьмемо з Альпійської тектоно-ери, а епоху стиснення – з Каледонської.

Структура ГГЦ відображена в табл. 3.4, (дані для розрахунку взяті з табл. 3.1), а
довжина його становить 452,8 млн. років. Стадії з довжиною менше 4,0 млн. років
віднесені до стадій стиснення, а більше – до стадій розширення.

Для фанерозою встановлена геологічна циклічність – від глобального галактичного до
циклу четвертого порядку на рівні ярусів геохронологічної шкали. Кожний цикл складається з
ритмів розширення й стиснення як різнонаправленних процесів розвитку земної кори.
Принципова відмінність виділених геологічних циклів, крім ієрархії й тривалості, полягає в
тому, що в їхню основу покладені не геологічні події – тектоніка, седиментогенез, магматизм,
а режими розвитку земної кори – розширення й стиснення. Дані режими виділялися за
результатами аналізу Міжнародної геохронологічної шкали У. Харленда, яка реалізувала
ідею «катастрофізму» Кюв'є-Бомона-Штілле, і геологічними фактами розвитку земної
кори. В історії планети Земля зафіксовані природні катаклізми у вигляді катастроф, коли
масово вимирали морські організми. Саме катастрофи можна вважати історичними
реперами, які сигналізують про зміну процесів розвитку земної кори.

Таблиця 3.4 – Внутрішня структура глобального галактичного циклу
На рівні стадій На рівні епохТектоно-

ери
Епохи розширення й

стиснення (млн.років)
Довжина

епох розширення стиснення розширення стиснення
1 2 3 4 5 6 7

30,3 30,3 30,3
24,7 4,5 20,2 24,7
68,9 67,4 1,5 68,9
34,3 8,2 26,1 34,3

Розши-
рення

аналог
Кім-кої
аналог

Р.альп-кої
108,5 94,4 14,1 108,5

Стиснення 52,1 25,3 26,8 52,1
318,8 230,1 88,7 207,7 111,1

Довга
(аналог

Каледонської
і

Альпійської) Разом тривалість
тектоно-ери

у млн. років і
відсотках

72 % 28 % 65 % 35 %

Розширення 79,0 73,4 5,6 79,0
Стиснення 55,0 4,9 50,1 55,0

134,0 78,3 55,7 79,0 55,0
Коротка
(аналог

Герцинської)
Разом тривалість

тектоно-ери
у млн. років і

відсотках
58 % 42 % 59 % 41 %

452,8 308,4 144,4 286,7 166,1Усього тривалість ГГЦ і його
складових у млн. років і відсотках 68 % 32 % 63 % 37 %

Геодинамічна шкала циклічності в ритмах розширення-стиснення для
фанерозою наведена в таблицях 3.5.1-3.5.10.
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Кожний геологічний цикл має свою внутрішню ритміку,  або будову.  Ритм цей –
чітко визначений проміжок часу, коли на Землі переважають ті, або інші умови розвитку.
Оскільки геологічні цикли є різноранговими,  то й ритміка для кожного з них буде
властива тільки йому. Формалізовані розрахунки по шкалі-графіку з даними аналізу
розвитку земної кори й будови спіральних галактик,  дозволили встановити геологічну
циклічність, вищим рангом якої є глобальний галактичний цикл, який триває 452,8 млн.
років. Це час, за який С. с., рухаючись по галактичному диску, перетне всю його спіральну
структуру,  що обертається в тому ж напрямку,  що й зоряний потік,  але з меншою
швидкістю. Глобальний цикл складається із двох циклів першого порядку – довгого й
короткого, у яких ритмами є часи панування режимів розширення й стиснення. І якщо
останні приблизно однакові по довжині (54,0  і 57,0  млн.  років),  то часи режимів
розширення різко відрізняються й по довжині (265,0 і 77,0 млн. років), і за внутрішньою
будовою. Аналогом короткого циклу першого порядку можна вважати герцинський, у
границях Герцинської тектоно-ери. Він почався режимом розширення в межах часового
інтервалу 422,0-345,0 млн. років і закінчився режимом стиснення – (345,0-
288,0 млн. років). Вище й нижче по часовій шкалі, у границях фанерозоя, розмістилися
довгі цикли першого порядку – Альпійський і Каледонський. З початку фанерозоя й до
476,1 млн. років триває режим розширення Каледонського циклу першого порядку, а в
інтервалі 476,1-422,0 млн. років виділено режим його стиснення. Від рубежу
288,0 млн. років почався час розширення Альпійського циклу першого порядку, який
закінчився 23,3 млн. років тому. Режим стиснення Альпійського циклу почався з неогену,
і ще буде тривати біля 30-ти млн. років.

Таблиця 3.5.1-3.5.10 – Геодинамічна шкала циклічності в ритмах розширення-
стиснення для фанерозою.

Таблиця 3.5.1 Таблиця 3.5.2
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Таблиця 3.5.3 Таблиця 3.5.4

Таблиця 3.5.5 Таблиця 3.5.6
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Таблиця 3.5.7 Таблиця 3.5.8

Таблиця 3.5.9 Таблиця 3.5.10
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Епоха розширення довгого циклу першого порядку складається із серії
геологічних циклів другого порядку – насамперед Кіммерійського (розширення 288,0-
259,7 млн. років / стиснення 259,7-237,5 млн. років) і Ранньоальпійського (розширення
237,5-166,1 млн. років / стиснення 166,1-129,8 млн. років). Цикли другого порядку можна
виділити в крейдовому періоді – (розширення 129,8-90,4 млн. років / стиснення 90,4-
81 млн. років), крейді-палеоцені – (розширення 81-65 млн. років / стиснення 65-54,5 млн.
років), еоцені – (розширення 54,5-42,1 млн. років / стиснення 42, 1-33,4 млн. років) і
олігоцені – (розширення 33,4-23,3 млн. років / стиснення 23,3-12,2 млн. років).

Всередині циклів другого порядку можна виділити цикли третього порядку.
Наприклад, Ранньоальпійська епоха стиснення розпадається на два самостійних цикли:
166,1-150,1 і 150,1-129,8 млн. років. Перший характеризується ритмом розширення в
межах 166,1-157,1 і стиснення – 157,1-150,1 млн. років, а другий – ритмом розширення в
межах 150,1-135 і стиснення – 135-129,8 млн. років.

У 1933 році В. Бухер писав, що процес розширення переривається короткими
поштовхами стиснення, а процес стиснення – підпорядкованими поштовхами розширення.
Ці ідеї надалі активно розвивали М.М. Тетяєв (1934), М.А. Усів (1939), В.А. Обручев
(1938). Саме це ми спостерігаємо за даними таблиці 3.5, при виділенні режимів
розширення / стиснення для геологічних циклів різного рангу. Наприклад, ритм
розширення в крейдовому періоді (барем-сеноман) тривалістю 39,4 млн. років, що
зафіксований в інтервалі часів 129,8-90,4 млн. років переривається трьома ритмами
стиснення, довжиною 2 млн. років кожний. А ритм стиснення в пізній юрі, тривалістю
7 млн. років (157,1-150,1), переривається двома короткими ритмами розширення – 0,4 і 0,6
млн. років. Загалом, дані формалізованих розрахунків по шкалі-графіку представляються
саме так, як говорили вищезгадані класики, описуючи реальний геологічний матеріал.

У межах фанерозоя У. Харлендом виділено 127  катастроф (точність виділення –
0,1 млн. років), які в цілому збігаючись із границями ярусів геохронологічної шкали
(точність часової прив'язки стратиграфічних границь у різних авторів коливається від 0,8
до 3  млн.років),  дають більш точний і диференційований поділ геологічного часу.  Воно
представлено (див. табл. 3.5.1 – 3.5.10), дев'яносто шістьома циклами четвертого
порядку у своїх ритмах розширення-стиснення. Довжина ритмів розширення
коливається від 0,1 млн. років у середньому карбоні до 17 млн. років у ранньому кембрії,
15 млн. років у ранньому ордовіку й 13 млн. років у ранньому крейдовому періоді. А
довжина ритмів стиснення коливається від 2 млн. років до 8,3 млн. років у середньому
ордовіку, до 7,5 млн. років у тріасі й до 6,7 млн. років у пліоцені.

Таким чином, на тлі циклів четвертого порядку, групуючи ритми розширення-
стиснення в проміжки переважного розширення й переважного стиснення, залежно
від реальних геологічних завдань можна виділяти цикли вищих порядків.

Для приклада (див. табл. 3.5.4) опишемо один з них у границях пізнього тріасу й
низів ранньої юри в інтервалі 233,0-201,5 млн. років. Він складається з режиму
переважного розширення (233,0-209,5 млн. років) і режиму переважного стиснення (209,5-
201,5 млн. років). Час переважного розширення складається із трьох ритмів – два
розширення, у часових інтервалах (233,0-223,4) і (221,4-209,5) млн. років, і одного
стиснення (223.4-221,4 млн. років), що їх розмежовує. Час переважного стиснення також
складається із трьох ритмів – два стиснення, у часових інтервалах (209,5-206,0) і (203,5-
201,5) млн. років, і одного розширення (206,0-203,5 млн. років).

ГГЦ складається із двох циклів першого порядку – довгого й короткого, загальною
тривалістю 452,8 млн. років і 82 циклів четвертого порядку. У довгому циклі 52 цикла
четвертого порядку (40 припадає на епоху розширення й 12 – на епоху стиснення), а в
короткому – 30 (13 припадає на епоху розширення й 17 – на епоху стиснення).

Всі виділені для фанерозоя 96 геологічних циклів четвертого порядку різні за
тривалістю, силою прояву й динамічною виразністю саме тому, що їх складають різні
ритми розширення й стиснення. Геодинамічна шкала циклічності накладається на
геохронологічну шкалу ярусів або віків зі зміщенням першої вгору на ритм стиснення,
який починається в момент катастрофи. Як уже згадувалося вище, ритми стиснення мають
довжину від 2 до 8,3 млн. років. І хоча прив'язка шкали циклічності до ярусів
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геохронологічної шкали в цілому зберігається, вона відрізняється для епох розширення й
стиснення.

Для всіх виділених епох розширення цикли 4-го порядку співпадають з ярусами
геохронологічної шкали зі зміщенням циклів на 2  млн.  років вгору.  Відмінності
спостерігаються тільки в тріасі й крейді. У пізньому тріасі весь ретський ярус входить до
ритму стиснення (1,5 млн. років), і природньо, що ритм стиснення геттангського віку буде
підсумовуватися з попереднім, створюючи загальний ритм стиснення тривалістю
3,5 млн. років. У цьому випадку цикл 4-го порядку, в часовому інтервалі 221,4-
206 млн. років, (221,4-209,5 – ритм розширення і 209,5-206 – ритм стиснення), доцільно
назвати норіа-рет-гетангським. У пізній крейді цикл 4-го порядку в часовому інтервалі 95-
84,6 млн. років, (95-90,4 – ритм розширення й 90,4-84,6 – ритм стиснення),  по суті,
характеризує чотири яруси геохронологічної таблиці: сеноман, турон, коньяк і сантон.

Оскільки в епохи стисення катастрофи відбуваються частіше, і коли ця частота
дорівнює або менше 2 млн. років, то ритми стиснення кожної катастрофи підсумовуються,
утворюючи більші ритми стиснення циклів 4-го порядку. В цьому випадку виділені цикли
будуть характеризувати по кілька ярусів геохронологічної системи.

Виходячи з вищевикладеного, можна припустити, що перехід від ритму стиснення
до ритму розширення всередині ярусу геохронологічної таблиці повинен
характеризуватись зміною фізичних властивостей гірських порід за щільністю та
швидкістю. Стратиграфічні межі, виділені в нашаруваннях осадових комплексів, не
будуть співпадати з літологічними. На північно-західному шельфі Чорного моря й
прилягаючій частині Кримського півострова (див. рисунок 6.15) були проаналізовані дані
глибоких пошуково-розвідувальних свердловин: Центральна-1, Федорівська-1,
Сельського-40, Гамбурцева-2, Голіцина-3, Каркінітська-1, Чорноморська-5, Серебрянська-
2, Степова-1, Оленівська-6, Тетянівська-2, Жовтнева-6. Виявилося, що швидкості
проходження сейсмічних хвиль для нижніх частин ярусів дата, маастрихта, кампана й
сантона підвищуються від 4 км/с до 5 км/с., а породи турона, коньяку та нижньої частини
сантона утворюють єдиний карбонатний комплекс із підвищеними швидкостями. Він
перекриває переважно теригенні фації ранньої крейди, об'єднані в єдиний структурно-
формаційний комплекс – баррем-апт-альб-сеноманський. Даний комплекс регресивно
заповнює негативні форми рельєфу й досягає потужності в Каркінітсько-
Північнокримському прогині більше двох кілометрів.  У низах апта,  альба й сеномана,  в
межах кримської суші, зафіксована наявність карбонатних прошарків. Найбільш давнім
седиментаційним комплексом у межах Азово-Чорноморського регіону вважається неоком-
ранньоаптський, який залягає в підошві осадового чохла [36]. Це базальні нашарування
берріаса-валанжина-гаттеріва й низів баррема, представлені прибережно-
континентальними терригенними трансгресивно-регресивними формаціями невеликої
потужності (перші сотні метрів). Вони складені різноманітними пісковиками,
алевролітами, пісками, гравелітами, глинами.

3.3. Відбиття глобальних галактичних циклів в історії Землі.
Шкала У. Харленда безперервно та повно характеризує історію фанерозойського

часу розвитку планети в часовому інтервалі до 610 млн. років. Глобальний галактичний
цикл складається з довгого і короткого геологічних циклів І-го порядку, аналогами яких є
каледонсько-альпійський і герцинський часи (див. табл. 3.5). За даними цієї таблиці
складений рисунок 3.3, на якому порівнюються нинішній та попередній глобальні
галактичні цикли,  а також їх можлива геодинаміка,  пов'язана з пульсаціями обсягу
планети. Нинішній ГГЦ почався в ранній пермі з альпійської епохи розширення, яка
складається з двох геологічних циклів ІI-го порядку – кіммерійського та
ранньоальпійського, а також власне альпійського. З початку неогену, 23 млн. років тому,
почалася епоха стиснення альпійського циклу І-го порядку, що збігається з початком
епохи стиснення каледонського циклу на початку середнього ордовіка.

Реально по фактичному геологічному матеріалу можна зіставити два ГГЦ в
інтервалі геохронологічного часу кембрію-ордовіку та крейди-неогену. Якісний збіг на
рівні епох розширення-стиснення хороший, особливо для стиснення. Власне й очікувати
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детального збігу на рівні катастроф і стадій не логічно,  тому що відстань у часі між
подіями, що зіставляються, – 452,8 млн. років. Необхідно допускати, що й сама структура
спіральних рукавів Галактики, незважаючи на свою консервативність, з часом, дещо
змінюється.

Отже, енну кількість ГГЦ Сонячна система подорожує в просторі матерії з
відносно витриманою будовою рукавів та міжрукавного простору. Спробуємо, виходячи із
тривалості Глобального Галактичного циклу, і структури його побудови, зазирнути в
минуле нашої планети. У табл. 3.6 представлена історія її розвитку до часу
4818,0 млн. років, в епохах розширення й стиснення одинадцяти ГГЦ. Саме такою вона
опублікована в роботі [33], і хоча зараз вік Землі представляється авторові значно
більшим,  таблиця 3.6  залишена колишньою,  тому що нарощувати її в ранню історію
можна чисто механічно, залежно від прийнятої моделі розвитку планети.

Коли В.А. Рудник і Е.В. Соботович у роботі [97] описали метеорити з віком понад
7 млрд. років, вважалося, що це прибульці з далекого космосу, оскільки вік Сонця й всієї
Сонячної системи приймався на рівні 4,5-5,5 млрд. років. І хоча наявність великої
кількості важких елементів у С. с. підказувало, що нинішнє центральне світило може бути
явно не першим, загальноприйнята модель формування С. с. залишалася колишньою
(одночасне утворення із плаского газопилового диска центральної зірки та планет).
Модель розвитку С.  с.  від периферії до центру [39]  не тільки знімає основне протиріччя
між масою й кількістю руху, але дозволяє реально припускати більш давній вік Землі.

Реальним підтвердженням механізму утворення первинної протокори є вік
мілонітизованих перидотитів матеріалу мантії з острова Святого Павла – 4,5 млрд. років
[81]. У цій же роботі М.В. Муратов стверджує, що ложе Тихого океану може
розглядатися як залишок стародавньої ділянки первинної земної кори, яка покривала всю
планету й виникла ще до утворення киснево-азотної атмосфери. Ця кора, подібно корі
Місяця, складається з основних вулканічних і вивержених порід (вік базальтів зворотної
сторони Місяця – 4600 млн. років) і в майбутньому стала основою базальтового прошарку
планети. Вона становить основу кори Світового океану й покривається більш молодими
вулканічними породами й осадовими морськими нашаруваннями.

Куполи раннього докембрія Українського щита (УЩ), на думку В.А. Рябенка [98]
формувалися в умовах розм'якшеного стану кори, протягом єдиного періоду розвитку
ранньодокембрійської геосинклінальної зони – від нагромадження до консолідації. Це
були первинні осередки мігматизації, ізометрична форма яких пояснюється слабкою
латеральною розчленованістю первинної земної кори й малою диференційованістю
рельєфу.

У роботі [101] Л.Й. Салоп відзначає своєрідну тектонічну обстановку, що мала
місце протягом раннього етапу геологічної будови Землі:

- інтенсивні й повсюдно проявлені деформації й метаморфічні перетворення
гірських порід, виняткове поширення концентричних складчастих систем і відсутність
структурно-фаціальної й метаморфічної зональності говорить про те, що диференціація
земної кори на платформи й геосинкліналі була відсутня;

- не існували високі підняття й глибокі опускання та не були характерними
сильні градієнти для рельєфоутворюючих рухів – із цієї причини в найдавніших
супракрустальних комплексах немає грубоуламкових відкладень. З'являються вони перед
Саамським діастрофізмом (до часу 3750 млн. років);

- характерною є для супракрустальних комплексів дивна однаковість на всіх
континентах (що може говорити про наявність загальпланетарного океану «Панталаси») і
присутність таких зрілих осадових порід, як высокоглиноземні сланці;

- широкий розвиток серед інтрузивних основних порід анортозитів може
вказувати на спокійні умови диференціації магми в глибинному й проміжному
магматичному осередках і, отже, на відносно стабільний тектонічний режим;

- первинна кора Землі, на якій були відкладені найдавніші осадово-вулканогенні
товщі, очевидно, була тонкою й досить пластичною.
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Таблиця 3.6 – Історія розвитку Землі до часу 4818,0 млн. років, в епохах розширення й
стиснення одинадцяти ГГЦ.
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Геотектонічна активність планети Земля
протягом двох останніх галактичних років

Пульсації обсягу планети Земля,
виражені через зміну її середнього

радіуса протягом фанерозою

Рисунок 3.3. – Зіставлення нинішнього й попереднього глобального галактичного
циклу, а також його можлива геодинаміка, пов'язана з пульсаціями обсягу планети.

Неможливо заперечувати наявність на континентах Землі абсолютних
куполоподібних підняттів. Такі округлі склепіневі структури як Алтайський, Східно-
Африканський, Ефіопський та інші, утворилися в результаті висхідних рухів і не є
залишковими структурами від просідання сусідніх територій. Про це може свідчити
досить різка й багаторазова зміна річкової мережі в межах склепінь за час їхнього росту,
яка вказує на швидкі й диференційовані рухи земної кори, на фоні відносно спокійних
навколишніх низин [51].

У роботі [24] стверджується, що вік нижньої частини порід кряжа Звєрєва
Алданського щита дорівнює 4500-4580 млн. років, тобто близький до віку Місячної кори.
Це дозволило авторам роботи [25] висловити думку про те, що катархей басейну ріки
Сутам і кряжа Звєрєва являє собою релікт базальтової земної кори «місячного» етапу
розвитку, коли гранітний прошарок ще не сформувався.

Ідею купольно-ооїдних структур, «нуклеарів» М.З. Глухівського,
Є.В. Павловського [25] розвиває О.Б. Гінтов, у роботах [21, 22]:

1. Хімічний склад основних порід Бугської серії УЩ і басейну ріки Сутам
ідентичний.

2. Термін для пояснення великих кільцевих структур Землі (ВКСЗ) повинен
відображати вирішальну роль у їхньому формуванні тектонічних рухів і кільцеву або
концентричну їхню будову. Він пропонує їх називати ТЕКТОНІЧНИЙ КОНЦЕНТР або
ТЕКТОНОКОНЦЕНТР.

3. Тектонічні сили КУПОЛОУТВОРЕННЯ могли проявлятися при необхідних
умовах пластичності середовища, які існували в археї та ще раніше. У ранньому
протерозої земна кора вже реагувала на напруги, в основному, як крихке тіло.
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Таким чином, будемо вважати, що зачатки континентів формувалися на
Докатархей-Архейському етапі в часовому інтервалі 4818-2554 млн. років протягом п'яти
ГГЦ. Але до цього вже була сформована первинна базальтова кора у вигляді ансамблів
БПЖ – часовий інтервал її утворення можна припустити в межах 7082-4818 млн. років.

У ранньому, середньому й пізньому протерозої в часовому інтервалі 2554-
1196 млн. років, протягом трьох ГГЦ, відбувалося поступове перетворення
континентальних масивів у своєрідні «айсберги континентів» [34] з нарощуванням їх
«коріння» у мантію до глибини не менше 700 км. Ключову роль на цьому етапі грали так
звані «необернені» лінійні розколи в земній корі, які утворювалися поміж ядрами-ооїдами
[25] або ТЕКТОНОКОНЦЕНТРАМИ О.Б. Гінтова. Такою класичною необерненою
структурою УЩ є Криворізько-Кременчуцька субмеридіональна зона. Вона розділяє
Інгульський та Середньопридніпровський мегаблоки УЩ. У роботі [23] ці блоки об'єднані
в єдину мантійну структуру з корінням до глибини 700 км. Їй відповідає максимальна
товщина літосфери – понад 260 км, аномальне потовщення прошарку Голіцина-Гейко від
280 до 700 км і мінімальна потужність перехідного прошарку – менше 20 км. Автори цієї
роботи вважають, що така аномальна будова мантії може свідчити про ранню стабілізацію
цієї частини УЩ. Дані необернені структури описані в роботі [118] і були, цілком
ймовірно, ровоподібними прогинами, у яких навіть під час епох стиснення загальної
інверсії геотектонічного режиму не відбувалося через недостатню спайку й цементацію
навколишніх континентальних блоків земної кори.

У таблиці 6 до складу протерозою включений епіпротерозой, як самостійний етап
розвитку земної кори під час одного ГГЦ (часовий інтервал 1196-743 млн. років). Його
необхідно вважати перехідним етапом до чисто геосинклінальної стадії розвитку земної
кори з обов'язковою загальною інверсією геотектонічного режиму. Саме в епіпротерозої-
рифеї зафіксовано широкий розвиток негеосинклінальних тектоно-термальних поясів [99].

Під час фанерозою (743-0 млн років) відбувається геосинклінально-остріводужний
процес розвитку земної кори в ритмах розширення-стиснення. Згідно рисунка 3.3 і таблиці
3.5.1, у цей час триває епоха стиснення довгого циклу першого порядку, яка призводить
до опускання БПЖ в океанічних улоговинах, окраїнних і внутрішніх морях, «серединних»
масивах континентів. Опускаються також автономні блоки земної кори (АБЗК) у
передгірських та міжгірських прогинах геосинклінальних областей. Загальне опускання
БПЖ і АБЗК призводить до видавлювання «зворотною тягою» альпійських гірських
систем і острівних дуг. Цей процес буде активно тривати ще приблизно 30 млн. років.

Континентальна земна кора сьогодні реально утворюється, насамперед, в межах
Альпійсько-Гімалайського геосинклінального пояса й у зоні альпійської складчастості
периферії Тихого океану – в острівних дугах західної його частини – саме тут фіксується
сучасна сейсмічна й вулканічна активність. Навіть активні глибоководні жолоби в межах
Карибського і Південноантильського басейнів, хоча й розташовані в межах Атлантичного
океану, генетично пов'язані із крайовим активним поясом Тихого океану. Система
острівних дуг західної частини Тихого океану відрізняється від центральної частини його
дна наявністю андезитових виливів, що може говорити про наявність хаотично утвореної
земної кори перехідного типу. Тут розташований ряд геосинкліналей у стадії острівних
дуг, відділених від ложа океану смугою глибоководних жолобів, з якою й збігається
«андезитова лінія» [130].

У цілому, дані таблиці 6 показують дуже хороший збіг прогнозованої динаміки
геотектонічного розвитку планети з відомими геологічними подіями в історії Землі –
виділеними тектоно-магматичними активаціями, орогенними циклами, розбивкою на ери.

Відповідно до міжнародної шкали У. Харленда архей виділений у межах 4000-
2500 млн. років. За шкалою глобальної циклічності за час 3912-2554 млн. років відбулося
три ГГЦ – Білозерський, Кольський і Родезійський, тому докатархей і був виділений у часі
4818-3912 млн. років і тривав два ГГЦ.

Архей у роботі [130] підрозділяється на катархей (4000-3500 млн. років), ранній
архей (3500-3000 млн. років), і пізній архей (3000-2600 млн. років), при цьому
наголошується, що підрозділ цей умовний. Так як перераховані вище геохронологічні
границі в принципі збігаються із межами розрахованих ГГЦ (табл. 6), їх можна дещо
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скоригувати по останнім. Саме границя архею й протерозою перебуває на стику n+5-го й
n+6-го ГГЦ, з часом 2564 млн. років. Границя раннього й пізнього архею розташована між
n+4-м і n+5-м ГГЦ, і має вік 3001 млн. років. Катархей і ранній архей відповідають n+3-у і
n+4-у ГГЦ,  межа між ними –  на позначці 3460  млн.  років.  Катархей починається з часу
3912 млн. років.

Відзначені в історії Землі різні тектоно-магматичні активації (т.м.а.), як і слід було
сподіватися,  добре збігаються з епохами стиснення різних циклів.  От як з таблицею 6
узгоджуються рубежі орогенних циклів, виділених для Українського щита [112]:

1. Конкський (3500 млн. років) збігається з епохою стиснення короткого циклу
I-го порядку, n + 3-го ГГЦ.

2. Аульський (3100 млн. років) – середина епохи розширення короткого циклу I-
го порядку, n+4-го ГГЦ.

3. Базавлуцький (2700 млн.років) – епоха стиснення довгого циклу I-го порядку,
n+5-го ГГЦ.

4. Бузько-Подільський (2300 млн. років) – практично збігається (2287 млн.
років) з початком епохи стиснення довгого циклу I-го порядку, n+6-го ГГЦ.

5. Криворізький (2000 млн. років) – практично збігається (1977 млн. років) з
початком епохи стиснення Ранньоальпійського аналога довгого циклу I-го порядку,
n+7-го ГГЦ.

6. Волинський (1700 млн. років) – початок епохи стиснення короткого циклу
I-го порядку, n+7-го ГГЦ.

7. Овруцький (1500 млн. років) – збігається з епохою стиснення
Ранньоальпійського аналога довгого циклу I-го порядку, n+8-го ГГЦ.

8. Чорноморський (1200 млн. років) – збігається з епохою стиснення короткого
циклу I-го порядку, n+8-го ГГЦ.

9. Рахівський (800 млн. років) – початок епохи стиснення короткого циклу I-го
порядку, n+9-го ГГЦ.

10. Мезозойський (300 млн. років) –  епоха стиснення короткого циклу I-го
порядку, n+10-го ГГЦ.

У роботі [93] А.Я. Радзивілл зазначає, що мікроклинові граніти черкаського типу
були джерелами тепла для графітизації органічної речовини в контактовій зоні. У всіх
проявах графіту на УЩ мікроклинові граніти з датуванням мікроклинів і біотитів (по
калій-аргону) 1400-1200 млн. років, перебувають разом з вуглецевими утвореннями
(графітоносними товщами). За даними таблиці 6, у n+8-му ГГЦ, на часовому відрізку
1382-1196 млн. років, зафіксовано стиснення довгого циклу I-го порядку (1382-
1330 млн. років), плюс розширення (1330-1251 млн. років) і стиснення (1251-
1196 млн. років) короткого циклу I-го порядку.

Таким чином, практично всі орогенні цикли, виділені для УЩ, збігаються з
епохами стиснення циклів I-го порядку,  і більшість – саме із заключним стисненням
глобального галактичного циклу, що збігається зі стисненням короткого циклу I-го
порядку.

Підсумовуючи викладену інформацію, можна констатувати, що історія розвитку
планети Земля у фанерозої, завдяки точній прив'язці до Міжнародної геохронологічної
шкали У. Харленда, представлена повно й точно. Вглибину геологічних віків
прокладений лише пунктирний слід, який треба перевіряти й уточнювати спільними
зусиллями надалі.

3.4. Еволюція геологічних поглядів з проблем циклічності й
катастрофізму
Узагальнивши геологічний матеріал по Західній Європі, а також дані по інших

материках, Г. Штілле (1924) виділив окремі фази орогенезу під географічними назвами
місць їхнього типового прояву,  і склав список,  або так званий «канон орогенічних фаз»
[143]. Кожна із встановлених фаз проявилася одночасно у різних частинах земної кулі, але
в проміжках між фазами ніде складкоутворення не відбувалося –  у цьому суть
запропонованого Г. Штілле «орогенного закону часу». У 30-і роки ХХ сторіччя ідеї
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Г. Штілле знайшли дуже широке застосування, але потім почали накопичуватися дані, що
не цілком укладалися в його уявлення й навіть їм суперечили. Були виявлені
неузгодження,  що вказують на прояв складкоутворення в періоди або епохи,  які
розглядалися Г. Штілле як «анорогенні», тобто, спокійні щодо цього. До кінця 30-х років
список орогенічних фаз сильно збільшився, а проміжки між ними стали значно вужчими.
Орогенічні фази були встановлені не тільки між геологічними періодами й епохами, але й
усередині епох і навіть віків. Дослідження відкладів осадових басейнів на південно-
східному Кавказі (В.В. Вебер, М.С. Шатський, 1951) і у Фергані (В.І. Попов,
Д.В. Наливкін, 1953) переконливо показали, що утворення деформованих структур
відбувається не тільки під час коротких перерв у осадонакопиченні, але й протягом
незмірно більш тривалих епох занурення та нагромадження осадових нашарувань. При
цьому відзначалося (М.С. Шатський, В.Ю. Хаїн, 1951), що самі перерви у відкладенні
нашарувань є наслідком не складкоутворення, а висхідних тектонічних рухів.

В підсумку критики Г. Штілле прийшли до висновку,  що поняття фази
складкоутворення доцільно зберегти, але в іншому розумінні. Вони є більше тривалими й
охоплюють кілька мільйонів, а не сотень тисяч років, як представляв Г. Штілле [143].

Важливе дослідження, яке підтверджує існування планетарних епох підвищеної
тектонічної активності, виконане А.А. Проніним [91], на підставі статистичного аналізу
перерв і неузгоджень для фанерозою. Він відводив на кожну тектонічну епоху в
середньому 15-20 млн. років, проти 30-40 млн. років на поділяючі ці епохи більш спокійні
періоди. У переважній більшості епохи А.А. Проніна збігаються з основними фазами
канону Штілле. Незалежним підтвердженням цих уявлень стало застосування
радіометричних методів визначення віку магматичних і метаморфічних гірських порід.
Метод побудови гістограм вікових значень, застосований американським геологом
Г. Гестілом для докембрію, дозволив виявити існування певних максимумів
гранітоутворення й регіонального метаморфізму. Подальше швидке нагромадження
відповідного матеріалу підтвердило цю закономірність не тільки для докембрію, але й для
фанерозою. М.М. Рубінштейн (1967) опублікував дані по радіометричному датуванню
інтрузивних (граніти) і метаморфічних порід фанерозою. На їх основі він дійшов висновку
про існування чіткої періодичності в прояві інтрузивного магматизму й метаморфізму, яка
відповідає послідовності фаз канону Штілле й оцінив тривалість кожної фази в 3-
5 млн. років, а проміжків – 15-25 млн. років [129].

У геосинкліналях зв'язок між підняттями, складчастістю, гранітним плутонізмом і
регіональним метаморфізмом проявляється ще більш яскраво й постійно, ніж на
платформах.

Ч. Лайель у першій половині ХІХ сторіччя сформулював принцип АКТУАЛІЗМУ –
вивчаючи нинішні геологічні процеси, ми можемо зрозуміти закономірності й основні
риси минулих. Творчо принцип актуалізму розвиває поняття циклічності геологічних
процесів, під яким розуміється еволюційний розвиток природи, коли геологічні події,
поступово змінюючись, призводять до стану, який вже був раніше. Саме призводять до
стану, а не копіюють цей стан, тому що це в принципі неможливо.

Для практичної геології надзвичайно важливо, насамперед, розділити в часі
різні геологічні процеси, які формували земну кору, визначити їхню тривалість і
силу, спрогнозувати динаміку прояву в майбутньому.

Наведемо думки С.М. Бубнова [12] щодо проблем циклічності геологічної історії
Землі:

- очевидно, що закономірний підрозділ історії Землі на цикли за допомогою
тектонічних міркувань може бути проведений лише в тому випадку, якщо в основу будуть
покладені рухи великого масштабу, тобто більші коливання, і якщо тектонічні фази
будуть розглядатися не як вихідний пункт, а як побічне явище циклічного підрозділу;

- повторення явищ ще не створює циклу й,  у крайньому випадку,  являє собою
тільки ритм,  тоді як для циклів є характерним закономірне повторення багатьох і точно
визначених стадій;

- до доказів наявності закономірних циклів, повинен приєднуватися ще доказ
однакової тривалості циклів (але сам такої однаковості С.М. Бубнов не спостерігав).
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Його цикли для фанерозою мали таку послідовність і тривалість:
- Давньопалеозойський – кембрій ÷ ранній девон – 185 млн. років.
- Новопалеозойський – ранній девон ÷ перм ÷ тріас – 115 млн. років.
- Давньомезозойський – цехштейн ÷ вельд – 85 млн.років.
- Новомезозойський – неоком ÷ монський вік палеоцену – 65 млн. років.
- Давньотретичний – еоцен ÷ аквітан – 35 млн. років.
Зменшення тривалості циклів від давніх часів до сучасності С.М. Бубнов зв'язував

з можливою зміною масштабу астрономічного часу. Однак разом з В.В. Білоусовим
(1960)  відзначав,  що бувають коливальні рухи,  які накладаються на більші цикли таким
чином, що кожний великий цикл розпадається на повне число циклів другого порядку.
Так у Східній і Західній Європі, давньопалеозойський і новомезозойський цикли можна
підрозділити на дві пульсації, а новопалеозойський і давньомезозойський – на три. На
відміну від геосинклінальних областей стійкі брили платформ реагують на тектонічний
імпульс повільно й із запізненням [12].

У табл. 1 наведені катастрофи по канону Г. Штілле й доповнення до нього [143].
Отже,  якщо катастрофи мають різну силу прояву або різні ранги,  то виявити в польових
умовах можна було тільки сильні з них,  що й було зроблено Г.  Штілле і його
послідовниками. З 127 катастроф, виділених у фанерозої, підвищений ранг мають 79, а 26
з них входять у канон Г. Штілле й доповнення до нього. Всі вони розташувалися між
стадіями, а Трюсильська, Арденська, Саурська, Уральська, Заальська, Лабинська й
Савська розмежували в часі епохи розширення й стиснення Землі.

Виділений нами в попередньому розділі ГГЦ із усією своєю внутрішньою
ієрархією циклів нижчих рангів повністю відповідає уявленням С.М. Бубнова:

1. В основу закономірного підрозділу історії Землі на цикли покладені рухи
планетарного масштабу, і тектонічні фази розглядаються не як вихідний пункт, а як
побічне явище циклічного підрозділу в режимах розширення-стиснення земної
кори.

2. Для виділених циклів є характерним закономірне повторення точно виділених
режимів розширення-стиснення, жорстко зафіксованих у рамках геохронологічної
шкали.

3. Установлено однакову тривалість циклів всіх рангів зі строгою їхньою
повторюваністю в кожному ГГЦ.

3.5. Геологічна суть епох розширення й стиснення як ритмів
геологічних циклів.
По суті епохи стиснення й розширення відрізняються лише частотою

катастроф. Відбувається примусова витряска з підкорового прошарку планети летучих
компонентів, які надходять із її зовнішнього ядра. Якщо витряска відбувається частіше –
на поверхні планети спостерігаються умови стиснення, а якщо рідше – розширення. Чисто
формалізовано (див. рисунок 3.1) визначений час між катастрофами, який розділяє
режими стиснення / розширення – 4 млн. років. Якщо встановлено, що ця цифра гранична
або нульова,  то для неї необхідно ввести більш дрібний підрозділ у вигляді поняття
ритму, поділивши 4 на два. Представимо, що після катастрофи (витряска n-ї кількості
летучих) 2 млн. років на поверхні планети панують умови стиснення, але оскільки
енергетична субстанція зовнішнього ядра в підкорову область надходить безупинно, то за
наступні 2  млн.  років потенціал відновиться,  і якщо катастрофа не відбудеться,  то в
підкоровій області почнуть переважати процеси розширення. Для довжини стадії 5 млн.
років ритми стиснення/розширення мають вигляд 2/3, а для 17 млн. років – 2/15, тобто
розширення буде переважати. Для довжини стадії 3 млн. років ритми
стиснення/розширення мають вигляд – 2/1, а при довжині стадій менше 2 млн. років –
почнеться чистий час стиснення.

«Витрушування» катастрофами з підкорового простору планети летучих
компонентів дегазації зовнішнього ядра відбувається частіше (менше 4 млн. років) і рідше
(більше 4 млн. років). Природно, що й кількість накопичуваної в астеносферному
прошарку планети ендогенної енергії буде різною – чим більше час між катастрофами,
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тим більше енергії зосередиться в підкоровому прошарку планети, підпружуючи знизу
блоки земної кори – як піднімається під тиском пари кришка чайника. І хоча тверді блоки
(БПЖ) вже підпружені, автономності вони ще не мають, тому що не роз'єднані шовними
рифтогенними зонами (ШРЗ), які утворяться тільки в момент катастрофи. Але поверхня
планети при цьому, завдяки підпружуванню, збільшується. Після катастрофи утворяться
ШРЗ, і на поверхню планети виходить ендогенна енегрія, а в утворених рифтогенних
прогинах зосереджується вода. Автономні блоки земної кори (АБЗК) здобувають певний
ступінь свободи та можуть рухатися під силами ротаційної динаміки планети,
провертаючись проти годинникової стрілки в північній півкулі й за годинниковою – у
південній. Дані провороти формуються як рівнодіючі двох сил – сили інерції, спрямованої
на захід, і сили скачування – на екватор. Це й сприяє утворенню дугово-зсувних явищ у
земній корі, а нерівномірний розподіл сил Коріоліса по широтах – сигмоїдні лінії
континентальних і океанічних структур.

ЕПОХИ СТИСНЕННЯ. Часте чергування катастроф призводить до максимальної
витряски енергетичного потенціалу зовнішнього ядра з підкорового простору планети,
зменшення її обсягу, просідання БПЖ та АБЗК, закриття ШРЗ. Це викликає глобальні
морські трансгресії й різку зміну літолого-фаціальних умов накопичення осадових порід.
Характерним є трансгресивний тип седиментації, переважно карбонатно-теригенної.
Епохи стиснення характеризуються перевагою моря над сушею. Море мілководне із
широкими трансгресіями. Широко розвинені морські умови седиментогенеза, в осадових
породах переважають карбонатні накопичення, у тому числі органогенні вапняки. Клімат
вологий, теплий, відзначаються заледеніння. Характерною є активна складчастість і
орогенез із розвитком покривів та шарьяжів. Багато магматичних інтрузивних порід
кислого й середнього складу, рідше – основного.

ЕПОХИ РОЗШИРЕННЯ характеризуються перевагою території суші над морем,
повсюдною регресією морів, які мають великі перепади глибин. Дуже широко розвинені
підводні виливи лав основного складу. Процеси складчастості проявляються слабо без
горотворення. Регресивний тип седиментації переважно теригенно-карбонатний. Клімат
континентальний, жаркий, сухий, переважають екзогенні й теригенні осадові породи, які
включають червоноколірні лагунні відклади, що містять прошарки ангідриту, солі й рідко
– вапняків. До максимумів епох розширення приурочені великі товщі солі, зосереджені у
вузьких (до 10 км) рифтових зонах. Напрошується висновок про глибинне її походження й
вилив через ШРЗ.

Таким чином, можна стверджувати, що узагальнена модель геодинамічного
розвитку Землі – це ендогенна пульсуюча трансформація протопланетної речовини
під дією космічного пресингу. Рушійна сила розвитку планети зосереджена в її
зовнішньому пластичному ядрі, але контролюється вона структурою будови
Галактики «Чумацький Шлях» і силовим полем Всесвіту.

Частина друга
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ В РАМКАХ

ГЛОБАЛЬНИХ ГАЛАКТИЧНИХ ЦИКЛІВ

Розділ 4. Рання історія Землі
4.1. Початок формування океанічних улоговин на «місячній» стадії
розвитку планети. БПЖ океанів – первинний каркас земної кори.
4.1.1. Саморозвиток і самоеволюція первинної протопланетної речовини
П. Фурмар’є [127] наводить висловлювання Гарольда Джеффріса (1963): «Який

би не був фізичний стан Землі при її виникненні як самостійної планети, повинен був
наступити момент, коли вона, мабуть, являла собою високотемпературне рідке або
в’язке кулясте тіло».

І.І. Чебаненко [134], спираючись на роботи В.Г. Бондарчука, М.П. Семененка,
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В.В. Білоусова, Н.В. Муратова та інших, виражає науково обґрунтовану думку геологів,
що основною рушійною силою геологічних процесів на планеті Земля є процес
саморозвитку й самоеволюції первинної космічної високоенергетичної речовини,
зосередженої в її серцевині. Геофізичними дослідженнями підтверджено – ПЛАСТИЧНЕ
зовнішнє ядро затиснуте в суперщільному каркасі мантії. М.П. Семененко [103] вважає,
що ядро Землі є продуктом чисто водневої космічної речовини, яка складалася з 85%
водню і саме в ньому закладені енергетичні джерела геохімічних і геологічних процесів та
постійного, періодично пульсуючого енергетичного розвантаження планети. Зараз маємо
внутрішнє тверде залізонікелеве ядро (гідриди й карбіди металів), зовнішнє пластичне
ядро (метало-воднева суміш) і в основному кисневий каркас мантії, що за даними
сейсмічної томографії не витриманий по фізичних властивостях, насамперед, радіально.
С.И. Суботін [114] підтвердив думку Г. Джеффріса,  що утворення в тілі планети
радіальних геосфер з відмінними фізичними властивостями можливо лише в тому
випадку,  якщо з самого початку вона була в досить пластичному рухливому стані
(газоподібному або рідкому).

У другому розділі обґрунтована модель розвитку нашої планети як ядра зірки
Праземлі, де допускається спокійний процес термоядерного синтезу, який після утворення
заліза проходить з поглинанням теплоти. Утворилася глобула Праземлі у вигляді
пластичної субстанції – суміші елементів, насичених воднем. Цілком імовірно, що вже на
цьому етапі розвитку існувала серцевина твердого металевого ядра із власним моментом
обертання, який утворився під дією хвильового поля Всесвіту. Його поздовжня й
поперечна складові сортували матеріальні частки елементів по щільності, збираючи в
центрі обертання важкі метали –  нікель,  кобальт,  залізо,  а на периферії –  більш легкі в
газо-водневій суміші. Із приповерхневої частини глобули в космос поступали легкі
компоненти, формуючи щільно упакований кисневий каркас Землі, що затис у середині
планети пластичну її частину. Із втратою летучих компонентів, формуванням протокори
та мантійних оболонок, зменшувався обсяг глобули й збільшувалася швидкість обертання.
При цьому, за рахунок скорочення пластичної частини ядра утворювалося все могутніше
внутрішнє ядро, із власним обертальним моментом, та збільшувався обсяг мантії. Поділ
прото-Землі на ядро й мантію – наслідок того ж процесу, що й виділення земної кори з
мантії. Крім того, цей варіант дозволяє розглядати границю ядро-мантія як динамічну,  а
не статичну й вважати, що хоча й у більш вповільненому темпі, диференціація на мантію і
ядро могла тривати й на геологічних етапах розвитку Землі.

За даними багаторічних спостережень вчених Колумбійського й Іллінойського
університетів США зовнішнє ядро обертається трохи швидше всієї планети й робить один
«зайвий» оберт приблизно за 1000 років. Саме із цим фактом необхідно пов'язувати
існування головного геомагнітного поля Землі (ГГПЗ). За В.В. Аксьоновим [1], у природі
реалізований стійкий механізм генерації ГГПЗ, яке може міняти свою напругу, але не
може міняти полярність, тому що стежить за обертанням планети. Генератор такого поля
розміщений у підошві пластичного зовнішнього ядра, на глибині 4934 км у межах
прошарку «F» потужністю 3 км, де можлива початкова конденсація твердої речовини.
Однак через сильні зовнішні впливи в токогенеруючому потоці можуть виникати певні
течії, які приведуть до розфокусування полюсів, при цьому ГГПЗ втратить свою дипольну
структуру й стане квадрупольним,  октупольним і т.п.  А це,  у свою чергу,  дозволить
породам верхніх прошарків земної кори одержати залишкову намагніченість у залежності
не від дипольної складової,  яка у цьому випадку зникала,  а відповідно до локальних
різнонаправлених полів. У цьому й полягає, за даними роботи [1], явище різнонаправленої
залишкової намагніченості інтрузивних і осадових порід у верхніх прошарках земної
кори. У роботі [40] висловлене припущення, що існує зв'язок флуктуацій магнітного поля
з режимами розвитку Землі –  по суті,  вони відрізняються більш та менш динамічно
рухливою верхньою мантією, а ця рухливість обумовлена меншою і більшою
«витряскою» з неї компонентів водневих сполучень.

Обсяг зовнішнього ядра увесь час скорочується, тому що нагору піднімається
прошарок «F», а вниз опускається підошва мантії. Таким чином, енергетика планети, або
її саморозвиток, зосереджені в потенціалі її зовнішнього ядра.
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Коли почало діяти ГГПЗ? О.Г. Сорохтін вважає [110], що 3700 млн. років тому. За
моделлю В.В. Аксьонова це могло відбутися після утворення осередка твердого ядра й
прошарку «F». Але необхідно враховувати, що діаметр осередка ріс поступово, і,
очевидно сила ГГПЗ також поступово збільшувалася, створюючи магнітний щит планети,
здатний зберігати її живу матерію.

4.1.2. До проблеми «смугастого магнітного поля океанів»
Смугасте магнітне поле океанів зафіксоване в областях серединно-океанічних

хребтів (СОХ)  та їхніх схилів,  а продовжується воно до областей абісальних
глибоководних улоговин. Загальна ширина зони смугастого поля – 2000-3000 км. В
ідеології тектоніки літосферних плит (ТЛП) позитивні магнітні аномалії відповідають
полю сучасної полярності, а поділяючі їх негативні – пов'язують із інверсійним магнітним
полем. Також вважається, що вік базальтів вбік від СОХ – збільшується. Саме тому
представники ТЛП вважають океани Атлантичний та Індійський – новоствореними. В
областях абісальних рівнин і біля континентів смуговий характер магнітного поля
виражений погано, аномалії скоріше безсистемні й слабкі, а вік ділянок з таким полем
невідомий. Геофізики завжди сумнівалися в такому варіанті інтерпретації прихильниками
ТЛП смугового магнітного поля океанів, наводячи три основних заперечення:

- достовірно не встановлено, які об'єкти в океанічній корі можуть його
створювати;

- потоки базальтової лави, які формують другий й третій океанічні прошарки, не
можуть формувати таку інтенсивність магнітних аномалій;

- модель формування головного геомагнітного поля Землі за В.В. Аксьоновим,
яку сьогодні поділяє більшість геофізиків, не допускає принципову можливість зміни його
полярності.

Срединноокеанічні хребти океанів, висотою 2-3 км, могли виникнути в результаті
процесу серпентинізації, пов'язаного з концентрацією у вузькій зоні розколу глибинних
потоків флюїдів. М.П. Семененко [103] вважає, що під дією гідритизуючих флюїдів
відбувається серпентинізація перидотитового прошарку літосфери: мінерали
ультраосновних порід, у результаті взаємодії з водою, при температурі 350-500оС
переходять у серпентин, тальк і зеленокам’яні породи зі збільшенням об’єму на 25%, а
надлишок заліза йде на утворення магнетиту. Очевидно, що саме магнетитова
мінералізація й формує інтенсивну позитивну магнітну аномалію в зоні розколу. При
драгуванні СОХ піднімають саме видозмінені ультраосновні породи.  А в областях
абісальних рівнин, які характеризуються хаотичним слабомагнітним полем, розміщена
первинна протокора «місячної» стадії розвитку планети. По розрахунках, наведених у
роботі [144], для геологічних структур Ісландії сумарне розсовування стінок рифтів
становить близько 25 км. При розмірах острова приблизно 500 км, новостворена
океанічна кора займає приблизно одну двадцяту частину його території.  Для області
смугового магнітного поля в 2000-3000  км,  тобто самого СОХ і його схилів –
новостворена кора буде розвинена на території 100-150 км, і, по суті, характеризує тільки
зони розколів. Саме по них з мантії піднімається флюїдний потік, і взаємодіючи, по моделі
М.П. Семененко, з ультраосновними породами, формує серединно-океанічні хребти.

Сьогодні СОХ характеризуються підвищеним тепловим потоком і слабкою
сейсмічністю, тому що нові розколи океанічної кори в умовах глобального стиснення не
утворюються. За даними роботи [105], пасивність перехідних зон атлантичного типу є
відносною, тому що саме тут відбувається опускання океанічного дна при високому
стоянні континенту – причому за даними сейсмічної томографії зона опускання
фіксується до глибини 600 км. Відомо, що за ідеологією ТЛП, вік вулканітів повинен
збільшуватися при віддаленні від осі СОХ. Але для області островів Зеленого Мису й
Канарських така закономірність не спостерігається – всі споруди компактно
охоплювалися вулканічною діяльністю, і проявлялася вона через певний час [69].
Паранський траповий магматизм (південно-бразильська частина Атлантики) має вік 137-
127 млн. років. Зафіксовані ще дві його активації в часових відрізках – 90-80 і
55 млн. років. Згідно Геодинамічної шкали – таблиці 3.5.1-3.5.10, у цих часових
інтервалах, а конкретно: 135-130, 90-81 і 56, 5-54,5 млн. років зафіксовані ритми
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стиснення планети, під час яких БПЖ абісальних улоговин опускаються, видавлюючи
«зворотною тягою» магматичні продукти в міжблокових зонах.

Сейсмічною томографією в низах мантії виділені похилі низько- і високо-
швидкісні об'єкти, які можуть бути нині діючими й давніми шляхами руху
високоенергетичної субстанції (ВЕС) від підошви мантії до її покрівлі. Прихильники ТЛП
називають їх АП- і ДАУН-велінгами й інтерпретують як рух перегрітого (висхідного) і
охолодженого (низхідного) потоку речовини. Існує безліч структурних моделей
розміщення в обсязі мантії низько- і високошвидкісних зон: перші трасують до областей
СОХ і гарячих об’єктів в океанах, а другі – до міфічних «областей субдукції» – опускання
океанічних плит під континент. У принципі таке трактування геофізичної інформації
можливе, але геодинамічно малоймовірне. Ще в 1977 році А.В. Пейве в роботі [88] взяв
під сумнів можливість теплової конвекції в мантії. Звертання дослідників до фактора
температури багато в чому пояснювалося припущенням щодо лінійності реології мантії, у
якій в'язкість залежала лише від температури. Зараз з'являється все більше досліджень
щодо помилковості такого припущення – реологія речовини мантійних плюмів скоріше
нелінійна, і в'язкість сильно залежить від напруги [77], що означає можливість сильного
зниження в'язкості речовини без зміни температури.

Концентрації глибинних деформацій, відображені у вигляді різких стрибків на
графіку відносної радіальної кореляції швидкісної структури, групуються на трьох рівнях
[75] – 410, 660-1100 і 1700-2200 км. Однак сейсмотомографічні дані дозволяють говорити,
що тектонічні зриви мають місце й поміж виділеними рівнями в повному обсязі мантії,
при цьому різко переважають випадки переміщення верхніх пластин на схід відносно
нижніх. Бачимо явну спіральну структуру із закрученням по ходу обертання планети. Ця
реальна модель повністю відповідає припущенню щодо переміщення в мантії від границі
зовнішнього ядра водневих сполучень,  пластичні маси яких втягуються в обертання на
схід. Все вищевикладене підтверджується дослідженням складу флюїдів мантійних
плюмів, розподілом водню й вуглецю в глибинних виплавках і алмазах, саме водень і
вуглець виконують ключову роль у переносі енергії – як високоенергетичні флюїдні
компоненти [28, 65]. Також установлено, що переважно водневий склад підземних
флюїдів постійний, починаючи від магматичних утворень самого давнього віку до
сучасного вулканізму океанів, острівних дуг і континентів.

Отже,  ВЕС,  піднімаючись від границі зовнішнього ядра до поверхні Землі,  по
системах планетарної тріщинуватості, створює області низькошвидкісної мантії шляхом
розбухання певних зон у верхніх її горизонтах.  Тут відбувається взаємодія
високоенергетичних компонентів з киснем – утворюється вода з виділенням великої
кількості енергії,  яка активізує астеносферний прошарок [103],  що чітко видно тільки в
молодих геосинклінальних зонах [113]. Наявність води, у свою чергу, знижує температуру
плавлення порід, сприяючи утворенню серпентиніту – водного силікату базальту.

4.1.3. Структура жорсткого каркаса первинної протокори Землі
Аналіз характеру рельєфу дна Світового океану [94] з урахуванням даних його

геологічної структури дозволив вперше виділити на території всіх океанів Землі
призмоподібні блоки первинної протокори підвищеної жорсткості й визначити їхні
координати, площу поширення й приблизну глибину нижньої кромки. Контури
поверхневих зрізів всіх виділених БПЖ на карті світу формують графічне зображення
протокори планети й зображені на рисунках 1.10-1.12. Чисельні характеристики БПЖ (їхні
номери, привласнені назви, площі, висоти над рівнем моря, географічні координати
контурів поверхневих зрізів) поміщені в таблиці № 4.1. Таблиця складена провідними
інженерами Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту Геологічних наук НАН
України В.П. Савченком і А.Д. Бондаренко.

Як відомо, океанами й морями покрито 70% поверхні земної кулі, тобто, приблизно
одна третина належить суходолу й дві третини – водній поверхні. Безпосередньо із цими
цифрами корелюється час режимів розширення й стиснення в рамках глобальних
галактичних циклів, і таким чином, можна припустити, що блоки з легкою
континентальною корою, в основному, формуються під час режимів стиснення, на всіх
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стадіях формування континентальної земної кори – від пермобільної до геосинклінально-
остріводужної.

Середня глибина світового океану становить 3729 м, а половина його площі має
глибину 4000-6000 м [94]. Середні глибини Тихого, Атлантичного, Індійського і
Північного Льодовитого океанів відповідно складають 3940м, 3575м, 3840м і 1117м.
Найхарактернішим геоморфологічним елементом ложа Світового океану є океанічні
улоговини, де і виділено більшість БПЖ. За середньою глибиною океани один від одного
відрізняються несуттєво, а все більше – за характером рельєфу, де особливо виділяється
Тихий. Тут немає такого серединного хребта, як в Індійському й Атлантичному океанах –
Східнотихоокеанське підняття значно нижче й має більш пологі форми, на відміну від
подібних споруд в інших океанах.  На дні Тихого океану,  крім численних ланцюжків
вулканічних островів і смуг підводних гір, які власне й розділяють БПЖ, немає великих
ізольованих підняттів. Великі підвищення дна у формі як серединних, так і «асейсмічних»
хребтів і «мікроконтинентів»,  найбільш характерні для Індійського океану,  менше –  для
Північного Льодовитого й Атлантичного.

ОКЕАНІЧНА ЧАСТИНА ПЛАНЕТИ
Атлантичний океан.
БПЖ Атлантичного океану представлені на рисунку 1.10. У межах улоговини

Баффіна, де глибина моря становить 2400 м, виділено БПЖ № 1. На південний схід від неї,
у Лабрадорській улоговині виділено БПЖ № 3 (глибини моря досягають 3500-4000 м), а
на північний схід від останньої – БПЖ № 5. Від півдня Ісландії й до західної частини
Пірінейського півострова виділені БПЖ №№ 6, 7, 8, 9. Їм відповідають глибини 2100-
2800, 3400-3800, 4300-4800, 5000-6000 м, а два останніх БПЖ розміщені в межах
Західноєвропейської та Іберійської улоговин. Певним відображенням блоків № 8 і № 9 на
іншому боці Срединноатлантичного хребта (САХ) є БПЖ № 10, розміщений у
Ньюфаундлендській улоговині (глибини моря 4400-5000 м).

Таблиця 4.1 – БПЖ  земної кори
Географічні координати БПЖ Географічні координати БПЖ№№

Об-ті
зламу

º ' ² широта
довгота

№№
Об-ті
зламу

º ' ² широта
довгота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Море  Баффіна
Н= – 2414 м,  S = 4478373 км 2

2. Гудзонова  затока
Н= –301 м,  S = 2721621 км2

1 72 46 19 пн. ш. 1 54 55 54 пн. ш.
–76 07 01 зах. д. – 82 26 38 зах. д.

2 75 44 21 пн. ш. 2 58 41 24 пн. ш.
–73 47 43 зах. д. – 94 20 45 зах. д.

3 75 30 35 пн. ш. 3 63 41 17 пн. ш.
–61 21 07 зах. д. – 86 59 45 зах. д.

4 66 54 33 пн. ш. 4 58 42 48 пн. ш.
–54 24 35 зах. д. – 78 33 14 зах. д.

5 67 15 39 пн. ш.
–62 53 41 зах. д.

3. Море  Лабрадор
Н= – 3755 м,  S = 3145723 км2

4. Басейн Фокс
Н= – 275 м,  S =1219415 км2

1 60 40 42 пн. ш. 1 63 30 13 пн. ш.
– 61 43 33 зах. д. -80 26 36 зах. д.

.2 59 51 46 пн. ш. 2 65 35 30 пн. ш.
– 42 36 07 зах. д. -85 17 29 зах. д.

3 59 44 34 пн. ш. 3 69 33 48 пн. ш.
– 37 55 42 зах. д. -79 30 50 зах. д.

4 53 13 40 пн. ш. 4 66 56 47 пн. ш.
– 44 54 35 зах. д. -72 38 07 зах. д.

5 51 59 33 пн. ш.
– 50 52 49 зах. д.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. На південь від Датської протоки
Н= – 3051 м,  S = 1048237 км2

6. На південний захід від Ісландії
Н=–2880 м,  S = 1589719 км2

1 59 56 09 пн. ш. 1 57 32 46 пн. ш.
– 43 00 31 зах. д. – 32 33 57 зах. д.

2 65 27 34 пн. ш. 2 64 22 54 пн. ш.
– 36 59 01 зах. д. – 13 19 47 зах. д.

3 64 30 53 пн. ш. 3 62 08 59 пн. ш.
– 28 31 57 зах. д. – 10 43 55 зах. д.

4 58 26 06 пн. ш. 4 57 11 12 пн. ш.
– 31 26 16 зах. д. – 18 06 08 зах. д.

7. На захід від узвишшя Рокол
 Н= – 3785 м, S = 828041 км2

8.Західно-Європейська улоговина
Н= – 4682 м,  S = 2053223 км2

1 47 28 29 пн. ш. 1 47 28 30 пн. ш.
– 25 17 54 зах. д. – 25 18 00 зах. д.

2 54 07 31 пн. ш. 2 53 28 30 пн. ш.
– 30 08 55 зах. д. – 16 01 10 зах. д.

3 57 11 10 пн. ш. 3 43 21 58 пн. ш.
– 22 11 24 зах. д – 1 45 08 зах. д.

4 42 20 50 пн. ш.
– 19 20 26 зах. д.

9. Західно-Піринейська улоговина
Н= – 5943 м, S = 846205 км2

10. Ньюфаундлендська улоговина
Н = – 4395 м, S = 3204585 км2

1 42 20 50 пн. ш. 1 51 59 33 пн. ш.
– 19 20 26 зах. д. – 50 52 49 зах. д.

2 44 27 08 пн. ш. 2 54 26 27 пн. ш.
– 15 28 57 зах. д. – 28 34 02 зах. д.

3 44 30 16 пн. ш. 3 39 48 55 пн. ш.
– 12 38 49 зах. д. – 32 30 21 зах. д.

4 36 50 30 пн. ш. 4 41 04 43 пн. ш.
– 20 23 51 зах. д. – 46 15 27 зах. д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Американська  улоговина
Н= – 5912 м,  S = 9233952 км2

12. Південь  о-ва Куба
Н= – 4901 м,  S =370030 км2

1 35 30 12 пн. ш. 1 16 07 40 пн. ш.
– 74 40 50 зах. д. – 87 48 50 зах. д.

.2 44 11 15 пн. ш. 2 21 33 04 пн. ш.
– 54 12 20 зах. д. – 84 46 32 зах. д.

3 39 31 05 пн. ш. 3 21 24 45 пн. ш.
– 52 15 07 зах. д. – 80 27 45 зах. д.

4 21 30 17 пн. ш. 4 19 41 44 пн. ш.
– 51 05 30 зах. д. – 77 41 16 зах. д.

5 20 01 10 пн. ш.
– 67 05 42 зах. д.

6 27 03 22 пн. ш.
– 76 00 03 зах. д.

13. Мексиканська затока
H = – 3822 м ,S = 604648 км2

14. Карибське  море
Н= – 6060 м, S = 1371416 км2

1 20 21 21 пн. ш. 1 2 54 56 пн. ш.
– 92 41 18 зах. д. – 83 18 16 зах. д.

2 25 44 13 пн. ш. 2 17 18 15 пн. ш.
– 95 02 44 зах. д. – 64 18 14 зах. д.

3 28 18 14 пн. ш. 3 11 20 38 пн. ш.
– 87 31 04 зах. д. – 62 11 48 зах. д.

4 23 51 19 пн. ш. 4 8 52 33 пн. ш.
– 84 28 05 зах. д. – 77 08 36 зах. д.

5 24 52 42 пн. ш.
– 87 24 27 зах. д.

6 22 20 39 пн. ш.
– 92 03 09 зах. д.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Східно-Карибська улоговина
Н = – 6117 м, S = 643305 км2

16. Канарська улоговина
Н=6649 м, S = 4354391 км2

1 14 06 13 пн. ш. 1 23 10 12 пн. ш.
– 57 22 56 зах. д. – 42 15 11 зах. д.

2 16 31 53 пн. ш. 2 37 00 05 пн. ш.
– 55 06 13 зах. д. – 24 45 10 зах. д.

3 10 07 20 пн. ш. 3 36 40 37 пн. ш.
– 48 19 20 зах. д. – 15 32 11 зах. д.

4 08 24 07 пн. ш. .4 20 30 12 пн. ш.
– 49 46 29 зах. д. – 24 00 05 зах. д.

5 11 37 44 пн. ш.
– 56 52 18 зах. д.

17. Улоговина Зеленого мису
Н=6390 м, S = 2505226 км2

18. Південно-Зеленомиська улоговина
Н = – 5080 м, S = 547787 км2

1 23 11 05 пн. ш. 1 07 56 08 пн. ш.
43 35 10 зах. д. – 17 19 27 зах. д.

2 20 02 15 пн.. ш. 2 03 39 32 пн. ш.
28 07 30 зах. д. – 11 12 26 зах. д.

3 10 55 11 пн. ш. 3 02 02 23 пн. ш.
19 30 32 зах. д. – 11 24 57 зах. д.

4 10 00 15 пн. ш. 4 02 52 52 пн. ш.
37 30 10 зах. д. – 19 22 20 зах. д.

19. Гвіанська улоговина
Н = –5146 м, S = 1951686 км2

20. Бразильська улоговина
Н = – 6005м,  S = 7089296 км2

1 6 49 01 пн. ш. 1 – 30 08 49 пдн. ш.
– 52 56 17 зах. д. – 33 07 30 зах. д.

2 10 07 20 пн.. ш. 2 – 13 46 47 пдн. ш.
– 48 19 20 зах. д. – 38 12 00 зах. д.

3 – 3 47 49 пдн. ш. 3 – 1 20 17 пдн. ш.
– 30 08 01 зах. д. – 24 39 26 зах. д.

4 – 34 11 19 пдн. ш.
– 31 00 25 зах. д.

21. Аргентинська улоговина
Н = – 5608 м, S = 9020531 км2

22. Протока Дрейка
Н = – 5870 м, S = 2510021 км2

1 – 47 14 35 пдн. ш. 1 – 62 10 25 пдн. ш.
– 58 36 32 зах. д. – 66 27 48 зах. д.

2 – 29 19 31 пдн. ш. 2 – 56 08 01 пдн. ш.
– 45 12 00 зах. д. – 67 01 26 зах. д.

3 – 33 37 31 пдн. ш. 3 – 57 22 46 пдн. ш.
– 23 54 35 зах. д. – 47 35 16 зах. д.

4 – 46 45 39 пдн. ш.
– 25 59 16 зах. д.

23. Південно-Антільська улоговина
Н = – 6820 м, S = 2551120 км2

24. Море Уеддела
Н = – 5148 м, S = 12910830 км2

1 – 53 50 14 пдн. ш. 1 – 71 31 44 пдн. ш.
– 51 01 01 зах. д. – 54 42 05 зах. д.

2 – 58 17 11 пдн. ш. 2 – 63 55 46 пдн. ш.
– 25 59 20 зах. д. – 53 22 28 зах. д.

3 – 60 43 16 пдн. ш. 3 – 61 30 54 пдн. ш.
– 45 41 46 зах. д. – 28 20 48 зах. д.

4 – 69 33 48 пдн. ш.
– 18 26 17 зах. д.

25. Гвінейська улоговина
Н = – 5212 м, S = 1105141 км2

26. Ангольська улоговина
Н = – 6260 м, S = 6150901 км2

1 5 00 38 пн. ш. 1 – 04 05 02 пдн. ш.
– 11 31 47 зах. д. – 07 30 52 зах. д.

2 04 45 36 пн. ш. 2 – 02 56 47 пдн. ш.
03 58 29 сх. д. 06 59 54 сх. д.

3 02 48 23 пн. ш. 3 –10 05 36 пдн. ш.
07 29 47 сх. д. 11 28 45 сх. д.

4 – 01 48 01 пдн. ш. 4 – 32 28 10 пдн. ш.
0 15 42 сх. д. – 03 45 42 зах. д.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Капська улоговина
Н = – 5520м, S = 4639185 км2

28. Улоговина Дискавері
Н - – 3920 м, S = 1305566 км2

1 – 40 56 14 пдн. ш. 1 – 40 47 41 пдн. ш.
– 04 04 53 зах. д. – 10 50 16 зах. д.

2 – 21 16 23 пдн. ш. 2 – 38 50 36 пдн. ш.
9 58 55 сх. д. –08 32 19 зах. д.

3 – 35 49 02 пдн. ш. 3 –46 49 03 пдн. ш.
17 30 52 сх. д. 6 02 17 сх. д.

4 – 44 39 09 пдн. ш. 4 – 49 32 11 пдн. ш.
6 54 36 сх. д. –0 29 39 зах. д.

29. Південний схід Сандвичіва жолоба
Н = – 5119 м, S = 3571699 км2

30. Захід Африкано-Атлантичної улоговини
Н = – 5048 м, S = 6018424 км2

1 – 48 14 24 пдн. ш. 1 – 62 03 15 пдн. ш.
– 26 49 27 зах. д. – 22 12 31 зах. д.

2 – 43 53 34 пдн. ш. 2 – 58 33 12 пдн. ш.
– 17 07 22 зах. д. – 01 01 17 зах. д.

3 – 54 48 53 пдн. ш. 3 –68 30 11 пдн. ш.
– 05 15 42 зах. д. 1 10 05 сх. д.

4 – 60 21 19 пдн. ш. 4 – 70 46 30 пдн. ш.
– 17 31 22 зах. д. – 19 49 22 зах. д.

31. Море Лазарєва
Н=4581 м, S = 814578 км2

32. Море Рисер-Ларсена
Н=4901м, S = 3563836 км2

1 – 69 54 24 пдн. ш. 1 – 69 39 13 пдн. ш.
6 38 37 сх. д. 13 28 32 сх. д.

2 – 66 48 20 пдн. ш. 2 – 64 36 36 пдн. ш.
03 13 34 сх. д. 16 39 06 сх. д.

3 – 64 21 15 пдн. ш. 3 – 64 37 24 пдн. ш.
04 15 40 сх. д. 32 00 08 сх. д.

4 –66 15 20 пдн. ш. 4 – 69 32 58 пдн. ш.
10 02 10 сх. д. 29 34 43 сх. д.

33. Центр І Африкано-Атлантичної улоговини
Н = – 5750 м, S = 4677704 км2

34. Центр Африкано-Атлантичної улоговини
Н = – 6972 м, S = 3790642 км2

1 – 64 22 40 пдн. ш. 1 – 64 30 42 пдн. ш.
5 56 19 сх. д. 21 05 22 сх. д.

2 – 55 15 18 пдн. ш. 2 – 53 48 15 пдн. ш.
– 0 27 25 зах. д. 20 10 17 сх. д.

3 – 53 43 56 пдн. ш. 3 – 46 31 44 пдн. ш.
19 06 59 сх. д. 39 20 16 сх. д.

4 – 64 28 58 пдн. ш. 4 – 65 04 52 пдн. ш.
18 50 43 сх. д. 34 36 47 сх. д.

35. Улоговина Агульяс
Н = – 5790 м, S = 4205260 км2

36. Мозамбікська улоговина
Н = – 6291 м, S = 2228866 км2

1 – 51 41 22 пдн. ш. 1 – 44 38 48 пдн. ш.
5 08 14 сх. д. 31 51 34 сх. д.

2 – 35 46 16 пдн. ш. 2 – 18 50 57 пдн. ш.
24 04 24 сх. д. 39 44 56 сх. д.

3 – 30 19 32 пдн. ш. 3 – 43 20 26 пдн. ш.
33 25 50 сх. д. 34 58 08 сх. д.

4 – 52 29 03 пдн. ш.
25 11 33 сх. д.

37. Банка Об
Н = – 4285 м, S = 1877947 км2

38. Схід Африкано-Атлантичної улоговини
Н = – 5804 м, S = 4482786 км2

1 – 52 37 35 пдн. ш. 1 – 68 23 17 пдн. ш.
36 53 45 сх. д. 35 51 32 сх. д.

2 – 45 55 18 пдн. ш. 2 – 52 38 30 пдн. ш.
37 23 21 сх. д. 36 53 42 сх. д.

3 – 48 40 34 пдн. ш. 3 – 56 02 12 пдн. ш.
61 05 58 сх. д. 55 10 11 сх. д.

4 – 55 12 35 пдн. ш. 4 – 67 15 40 пдн. ш.
54 13 09 сх. д. 42 01 15 сх. д.
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39. Західно-Кергеленська улоговина
Н = – 5599 м, S = 3462625 км2

40. На північ від моря Співдружності
Н = – 5290 м, S = 4239521 км2

1 – 60 00 00 пдн. ш. 1 – 64 10 12 пдн. ш.
56 02 15 сх. д. 46 11 32 сх. д.

2 – 51 40 17 пдн. ш. 2 – 60 00 15 пдн. ш.
59 47 12 сх. д. 56 10 13 сх. д.

3 – 56 04 13 пдн. ш. 3 – 61 42 02 пдн. ш.
73 21 46 сх. д. 79 43 19 сх. д.

4 – 66 58 02 пдн. ш.
74 58 45 сх. д.

41. Улоговина Крозе
Н – 5570 м, S = 4785710 км2

42. Мадагаскарська улоговина
Н = – 6400 м, S = 1828210 км2

1 – 45 36 47 пдн. ш. 1 – 33 31 22 пдн. ш.
51 47 53 сх. д. 45 49 08 сх. д.

2 – 29 39 53 пдн. ш. 2 – 25 32 53 пдн. ш.
67 51 52 сх. д. 48 18 43 сх. д.

3 – 39 10 03 пдн. ш. 3 – 22 13 29 пдн. ш.
76 50 34 сх. д. 57 45 01 сх. д.

4 – 48 12 12 пдн. ш. 4 – 26 39 03 пдн. ш.
64 16 54 сх. д. 59 14 47 сх. д.

43. Маскаренська улоговина
Н = – 5477м, S = 1590904 км2

44. Захід Сомалійської улоговини
Н = – 5157 м, S = 1573940 км2

1 – 22 10 56 пдн. ш. 1 – 11 17 49 пдн. ш.
49 33 56 сх. д. 41 18 33 сх. д.

2 – 05 20 43 пдн. ш. 2 11 02 41 пн. ш.
54 19 48 сх. д. 52 39 28 сх. д.

3 – 12 33 44 пдн. ш. 3 –11 36 44 пдн. ш.
60 29 15 сх. д. 47 41 47 сх. д.

4 – 19 45 48 пдн. ш.
56 24 52 сх. д.

45. Схід Сомалійської улоговини
Н = – 4389 м, S = 1730786 км2

46. Аравійське море
Н = – 5875 м, S = 1847396 км2

1 – 09 14 55 пдн. ш. 1 12 02 49 пн. ш.
50 04 50 сх. д. 59 00 03 сх. д.

2 8 26 15 пн. ш. 2 23 00 10 пн. ш.
55 45 09 сх. д. 64 57 06 сх. д.

3 – 07 26 03 пдн. ш. 3 6 31 37 пн. ш.
64 07 21 сх. д. 70 14 03 сх. д.

47. Бенгальська затока
Н = – 3954 м, S = 1781662 км2

48. Північ Центральної улоговини
Н = – 4827 м, S = 1715235 км2

1 10 17 17 пн. ш. 1 – 03 18 07 пдн. ш.
79 21 58 сх. д. 74 14 04 сх. д.

2 20 19 45 пн. ш. 2 06 43 39 пн. ш.
87 31 58 сх. д. 73 41 57 сх. д.

3 17 36 48 пн. ш. 3 03 42 31 пн. ш.
93 41 47 сх. д. 88 29 46 сх. д.

4 6 08 32 пн. ш. 4 – 06 22 10 пдн. ш.
88 53 29 сх. д. 88 06 05 сх. д.

49. Кокосова улоговина
Н = – 5300 м, S = 2415377 км2

50. Центр Центральної улоговини
Н = – 5431 м, S = 1599766 км2

1 – 20 15 22 пдн. ш. 1 – 12 54 38 пдн. ш.
88 25 14 сх. д. 71 59 59 сх. д.

2 4 46 37 пн. ш. 2 – 03 18 07 пдн. ш.
91 42 56 сх. д. 74 14 04 сх. д.

3 – 07 30 29 пдн. ш. 3 – 06 22 10 пдн. ш.
103 44 03 сх. д. 88 06 05 сх. д.

4 – 10 31 46 пдн. ш. 4 – 13 42 35 пдн. ш.
97 58 57 сх. д. 87 11 38 сх. д.
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51. Південь Центральної улоговини
Н = – 6090 м, S = 2887703 км2

52. Австралійська улоговина
Н = – 6360 м, S = 3023868 км2

1 – 27 47 28 пдн. ш. 1 – 28 08 36 пдн. ш.
74 26 12 сх. д. 89 43 31 сх. д.

2 – 03 18 07 пдн. ш. 2 – 11 27 42 пдн. ш.
74 14 04 сх. д. 98 33 00 сх. д.

3 – 13 42 35 пдн. ш. 3 – 16 01 09 пдн. ш.
87 11 38 сх. д. 112 18 51 сх. д.

4 – 30 23 40 пдн. ш. 4 – 28 11 59 пдн. ш.
86 14 12 сх. д. 97 26 47 сх. д.

53. На південь від острова Ява
Н = – 6835 м, S = 500402 км2

54. На захід від Австралії
Н = – 7102 м, S = 1874325 км2

1 – 16 57 07 пдн. ш. 1 – 31 50 06 пдн. ш.
114 07 10 сх. д. 101 19 47 сх. д.

2 – 11 22 49 пдн. ш. 2 – 22 13 59 пдн. ш.
115 01 38 сх. д. 103 03 55 сх. д.

3 – 11 21 02 пдн. ш. 3 – 32 51 42 пдн. ш.
119 36 06 сх. д. 113 23 57 сх. д.

4 – 16 57 35 пдн. ш. 4 – 37 11 51 пдн. ш.
118 36 45 сх. д. 108 14 23 сх. д.

55. Пн. Захід Австрало-Антарктич. підняття
Н = – 3780 м, S = 4654155 км2

56. Південно-Австралійська улоговина
Н = – 6019 м, S = 5419244 км2

1 – 39 56 28 пдн. ш. 1 – 40 43 58 пдн. ш.
78 29 31 сх. д. 114 03 53 сх. д.

2 – 31 04 48 пдн. ш. 2 – 35 29 58 пдн. ш.
90 46 05 сх. д. 117 17 11 сх. д.

3 – 37 09 21 пдн. ш. 3 – 39 27 55 пдн. ш.
108 53 16 сх. д. 141 51 51 сх. д.

4 – 47 32 08 пдн. ш. 4 – 46 12 18 пдн. ш.
103 48 52 сх. д. 138 05 12 сх. д.

57. Захід Австрало-Антарктичної улоговини
Н = – 6089 м, S = 5830261 км2

58. Центр Австрало-Антарктичної улоговини
Н = – 5456 м, S = 9369889 км2

1 – 63 53 40 пдн. ш. 1 – 62 03 10 пдн. ш.
86 51 14 сх. д. 103 31 15 сх. д.

2 – 51 40 58 пдн. ш. 2 – 48 00 10 пдн. ш.
79 53 12 сх. д. 96 10 30 сх. д.

3 – 52 21 34 пдн. ш. 3 – 60 00 00 пдн. ш.
89 23 33 сх. д. 137 15 16 сх. д.

4 – 62 03 11 пдн. ш. 4 – 65 20 31 пдн. ш.
103 31 17 сх. д. 120 05 11 сх. д.

59. Схід Австрало-Антарктичної улоговини
Н = – 4158 м, S = 2650023 км2

60. Острів Маккуорі
Н = – 6727 м, S = 1344071 км2

1 – 64 00 05 пдн. ш. 1 – 50 12 32 пдн. ш.
135 10 10 сх. д. 147 57 43 сх. д.

2 – 53 31 17 пдн. ш. 2 – 49 51 07 пдн. ш.
125 07 13 сх. д. 151 05 31 сх. д.

3 – 52 00 15 пдн. ш. 3 – 52 20 11 пдн. ш.
132 06 20 сх. д. 156 50 17 сх. д.

4 – 64 01 23 пдн. ш. 4 – 57 59 20 пдн. ш.
52 00 00 сх. д. 155 44 31 сх. д.

61. Тасманова улоговина
Н = – 5176 м, S = 4378152 км2

62. Коралове море
Н = – 4716 м, S = 301319 км2

1 – 49 19 47 пдн. ш. 1 – 12 44 28 пдн. ш.
150 13 08 сх. д. 148 13 48 сх. д.

2 – 24 31 47 пдн. ш. 2 – 12 39 55 пдн. ш.
153 58 43 сх. д. 153 35 46 сх. д.

3 – 53 15 00 пдн. ш. 3 – 16 51 18 пдн. ш.
159 53 16 сх. д. 154 29 24 сх. д.
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63. Південь Південної улоговини
Н = – 6096 м, S = 6917720 км2

64. Острів Скотта
Н = – 722 м, S = 3281723 км2

1 – 55 25 42 пдн. ш. 1 – 67 03 54 пдн. ш.
164 35 27 сх. д. 166 26 05 сх. д.

2 – 45 55 15 пдн. ш. 2 – 66 39 15 пдн. ш.
– 177 26 37 зах. д. 169 50 56 сх. д.

3 – 42 42 41 пдн. ш. 3 – 70 47 51 пдн. ш.
– 163 40 34 зах. д. 179 38 08 сх. д.

4 – 50 19 11 пдн. ш. 4 – 78 09 13 пдн. ш.
– 155 10 26 зах. д. 179 56 16 сх. д.

5 – 55 50 20 пдн. ш.
– 164 22 34 зах. д.

65. Жолоб Кермадек
Н = – 10047 м, S = 3242372 км2

66. Острів Самоа
Н = – 5750 м, S = 701730 км2

1 – 37 08 13 пдн. ш. 1 – 11 44 28 пдн. ш.
– 177 20 49 зах. д. – 173 46 12 зах. д.

2 – 20 33 50 пдн. ш. 2 – 14 29 53 пдн. ш.
– 170 47 20 зах. д. – 162 30 50 зах. д.

3 – 25 19 48 пдн. ш. 3 – 20 44 10 пдн. ш.
– 161 00 43 зах. д. – 165 23 53 зах. д.

4 – 41 47 13 пдн. ш. 4 – 14 17 49 пдн. ш.
– 169 42 58 зах. д. – 168 20 56 зах. д.

67. Море Фіджі
Н =– 4170 м, S = 1031134 км2

68. Острів Нова Каледонія
Н = – 1368 м, S = 336037 км2

1 – 32 56 31 пдн. ш. 1 – 32 24 18 пдн. ш.
174 01 44 сх. д. 165 26 42 сх. д.

2 – 23 52 48 пдн. ш. 2 – 27 22 30 пдн. ш.
172 13 05 сх. д. 163 54 07 сх. д.

3 – 21 16 19 пдн. ш. 3 – 22 28 44 пдн. ш.
179 07 34 сх. д. 165 06 32 сх. д.

4 – 33 51 08 пдн. ш. 4 – 27 50 42 пдн. ш.
176 27 46 сх. д. 167 15 18 сх. д.

69. Північно-Фіджійська улоговина
Н = – 6150 м, S = 307466 км2

70. Меланезійська улоговина
Н = – 4310 м, S = 1177932 км2

1 – 20 04 53юш пдн. ш. 1 – 06 03 32 пдн. ш.
170 41 21 сх. д. 165 38 24 сх. д.

2 – 14 15 03 пдн. ш. 2 01 09 59 пн. ш.
168 20 45 сх. д. 161 13 31 сх. д.

3 – 15 40 57 пдн. ш. 3 02 31 08 пн. ш.
175 00 59 сх. д. 172 11 46 сх. д.

4 – 04 17 348 пдн. ш.
175 16 35 сх. д.

71. Південь Меланезійської улоговини
Н = – 5395 м, S = 473853 км2

72. Східно-Каролінська улоговина
Н = – 7208 м, S = 895634 км2

1 – 06 03 32 пдн. ш. 1 – 00 22 48 пдн. ш.
165 38 24 сх. д. 143 36 37 сх. д.

2 – 04 17 348 пдн. ш. 2 06 08 22 пн. ш.
175 16 35 сх. д. 143 47 54 сх. д.

3 – 10 17 53 пдн. ш. 3 5 31 52 пн. ш.
175 43 44 сх. д. 153 11 44 сх. д.

4 – 01 31 41 пдн. ш.
152 58 37 сх. д.

73. Західно-Каролінська улоговина
Н = – 8069 м, S = 699412 км2

74. Море Сулавесі
Н = – 5914 м, S = 320247 км2

1 – 00 00 29 пдн. ш. 1 02 35 10 пн. ш.
132 21 00 сх. д. 118 27 36 сх. д.

2 06 35 06 пн. ш. 2 07 08 46 пн. ш.
134 57 26 сх. д. 123 11 56 сх. д.

3 06 05 35 пн. ш. 3 05 05 24 пн. ш.
141 16 16 сх. д. 125 09 36 сх. д.

4 – 01 03 01 пдн. ш. 4 01 30 47 пн. ш.
139 31 54 сх. д. 123 54 54 сх. д.



77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75. Південно-Китайське море
Н = – 5560 м, S = 1108715 км2

76. Філіппінська улоговина
Н = – 10265 м, S = 2162398 км2

1 08 46 41 пн. ш. 1 05 49 48 пн. ш.
109 45 36 сх. д. 127 11 52 сх. д.

2 17 21 43 пн. ш. 2 22 56 48 пн. ш.
109 56 17 сх. д. 122 54 35 сх. д.

3 22 27 32 пн. ш. 3 22 58 05 пн. ш.
119 57 14 сх. д. 135 32 09 сх. д.

4 13 09 32 пн. ш. 4 07 46 15 пн. ш.
119 19 41 сх. д. 134 15 24 сх. д.

77. Західно-Маріанська улоговина
Н = – 5383 м, S = 896789 км2

78. Східно-Маріанська улоговина
Н = – 6035 м, S = 713286 км2

1 09 56 24 пн. ш. 1 11 59 49 пн. ш.
136 40 34 сх. д. 147 08 17 сх. д.

2 23 26 35 пн. ш. 2 15 18 18 пн. ш.
137 28 52 сх. д. 151 47 17 сх. д.

3 24 14 53 пн. ш. 3 09 24 14 пн. ш.
140 31 16 сх. д. 159 12 36 сх. д.

4 14 03 14 пн. ш.
141 57 07 сх. д.

79. Японське море
Н = – 3699 м, S = 947588км2

80. Охотське море
Н = – 3916 м, S = 2520965 км2

1 35 25 45 пн. ш. 1 44 48 49 пн. ш.
130 19 24 сх. д. 143 56 49 сх. д.

2 39 49 43 пн. ш. 2 57 09 50 пн. ш.
129 07 03 сх. д. 142 20 15 сх. д.

3 44 39 58 пн. ш. 3 57 49 25 пн. ш.
139 06 39 сх. д. 155 06 02 сх. д.

4 37 17 28 пн. ш. 4 47 32 59 пн. ш.
136 58 57 сх. д. 152 15 29 сх. д.

81. Алеутська улоговина
Н = – 3781 м, S = 2171066 км2

82. На північ від Командорських островів
Н = – 3402 м, S = 436328 км2

1 54 08 45 пн. ш. 1 54 42 32 пн. ш.
171 03 25 сх. д. 169 11 35 сх. д.

2 60 28 30 пн. ш. 2 57 30 04 пн. ш.
176 24 08 сх. д. 163 56 56 сх. д.

3 54 27 29 пн. ш. 3 59 39 04 пн. ш.
– 170 39 07 зах. д. 169 27 25 сх. д.

4 52 40 12 пн. ш.
– 177 12 36 зах. д.
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83. Північ Північно-Західної улоговини
Н = – 7330 м, S = 3647346 км2

84. Північно-Східна улоговина І
Н = – 7900 м, S = 5791432 км2

1 41 54 08 пн. ш. 1 36 53 02 пн. ш.
145 15 44 сх. д. 172 42 40 сх. д.

2 53 00 03 пн. ш. 2 49 54 43 пн. ш.
164 28 13 сх. д. 169 29 31 сх. д.

3 43 46 03 пн. ш. 3 51 01 05 пн. ш.
168 43 48 сх. д. – 166 39 54 зах. д.

4 37 21 09 пн. ш. 4 39 45 04 пн. ш.
158 20 38 сх. д. – 159 19 16 зах. д.

85. Гора Мілуокі
Н = – 6345 м, S = 1765053 км2

86. Південь Північно-Західної улоговини
Н = – 5998 м, S = 2921953 км2

1 29 26 24 пн. ш. 1 26 31 19 пн. ш.
158 58 44 сх. д. 144 08 28 сх. д.

2 41 06 32 пн. ш. 2 41 54 08 пн. ш.
167 52 13 сх. д. 145 15 44 сх. д.

3 28 56 13 пн. ш. 3 36 46 59 пн. ш.
171 09 07 сх. д. 156 42 58 сх. д.

4 32 00 18 пн. ш.
154 42 04 сх. д.

5 25 43 01 пн. ш.
160 14 13 сх. д.
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87. Північно-Східна улоговина ІІ
Н = – 4380 м, S = 3873716 км2

88. Північно-Східна улоговина ІІІ
Н = – 5376 м, S = 2996938 км2

1 40 15 25 пн. ш. 1 39 53 56 пн. ш.
– 146 55 46 зах. д. – 159 33 36 зах. д.

2 51 27 50 пн. ш. 2 49 04 48 пн. ш.
– 153 21 36 зах. д. – 163 58 16 зах. д.

3 57 18 25 пн. ш. 3 53 43 48 пн. ш.
– 148 49 44 зах. д. – 160 52 16 зах. д.

4 40 01 05 пн. ш. 4 40 15 25 пн. ш.
– 136 04 16 зах. д. – 146 55 46 зах. д.

89. Північно-Східна улоговина ІV
Н = – 6856 м, S = 6341824 км2

90. Між розломами Меррей і Клартон
Н = – 7022 м S = 2980994 км2

1 34 32 02 пн. ш. 1 13 11 28 пн. ш.
– 175 39 22 зах. д. – 153 14 24 зах. д.

2 39 53 56 пн. ш. 2 19 44 56 пн. ш.
– 138 48 47 зах. д. – 154 11 38 зах. д.

3 25 56 56 пн. ш. 3 25 42 40 пн. ш.
– 150 58 30 зах. д. – 150 44 13 зах. д.

4 17 43 19 пн. ш.
– 130 13 44 зах. д.

91. Північно-Східна улоговина V
Н = – 5371 м, S = 1386048 км2

92. Західна Каліфорнія
Н = – 4645 м S = 4985450 км2

1 33 34 48 пн. ш. 1 17 43 19 пн. ш.
– 138 13 01 зах. д. – 130 13 44 зах. д.

2 39 53 56 пн. ш. 2 27 37 05 пн. ш.
– 137 08 38 зах. д. – 144 32 13 зах. д.

3 40 22 34 пн. ш. 3 33 20 28 пн. ш.
– 128 55 01 зах. д. – 121 24 22 зах. д.

4 33 56 13 пн. ш. 4 17 00 25 пн. ш.
– 123 54 36 зах. д. – 115 40 59 зах. д.

93. На південь від Гавайського хребта
Н = – 6051 м, S = 2000833 км2

94. Маршалові острови І
Н = – 5702 м, S = 461129 км2

1 20 02 10 пн. ш. 1 11 41 10 пн. ш.
165 03 17 сх. д. 160 45 08 сх. д.

2 25 55 16 пн. ш. 2 20 32 20 пн. ш.
160 27 04 сх. д. 154 46 01 сх. д.

3 20 20 17 пн. ш. 3 15 51 40 пн. ш.
– 174 08 53 зах. д. 162 27 47 сх. д.

4 23 03 14 пн. ш. 4 15 54 40 пн. ш.
174 44 10 сх. д. 159 41 46 сх. д.

95. Маршалові острови ІІ
Н = – 5566 м, S = 670679 км2

96. Центральна улоговина
Н = – 6957 м, S = 5597594 км2

1 06 08 49 пн. ш. 1 – 09 11 38 пдн. ш.
174 10 23 сх. д. – 178 50 06 зах. д.

2 18 37 19 пн. ш. 2 16 36 36 пн. ш.
169 26 42 сх. д. 179 39 22 сх. д.

3 12 07 59 пн. ш. 3 18 01 05 пн. ш.
176 20 10 сх. д. – 172 11 42 зах. д.

4 – 00 11 24 пдн. ш.
– 158 33 50 зах. д.

97. На південь від Гавайських островів
Н = – 5376 м, S = 1335310 км2

98. Південний схід Центральної улоговини І
Н = – 5210 м, S = 495512 км2

1 10 04 16 пн. ш. 1 – 09 24 18 пдн. ш.
– 162 14 10 зах. д. – 159 26 20 зах. д.

2 21 08 13 пн. ш. 2 – 02 09 43 пдн. ш.
– 166 03 32 зах. д. – 163 20 38 зах. д.

3 13 11 28 пн. ш. 3 – 01 51 00 пдн. ш.
– 153 14 24 зах. д. – 155 49 05 зах. д.
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99. Південний схід Центральної улоговини ІІ
Н = – 4462 м, S = 1098620 км2

100. Розлом Кліпертон
Н = – 5720 м, S = 17266438 км2

1 – 18 03 22 пдн. ш. 1 – 13 52 38 пдн. ш.
– 161 30 58 зах. д. – 146 43 54 зах. д.

2 – 05 28 52 пдн. ш. 2 10 04 16 пн. ш.
– 154 31 26 зах. д. – 162 14 10 зах. д.

3 – 15 56 38 пдн. ш. 3 17 00 25 пн. ш.
– 149 23 35 зах. д. – 115 40 59 зах. д.

4 – 23 42 25 пдн. ш.
– 123 06 22 зах. д.

101. На південь від п-ва Каліфорнія
Н = – 5486 м, S = 431208 км2

102. Гватемальська улоговина
Н = – 3904 м, S = 1329354 км2

1 12 03 43 пн. ш. 1 02 35 42 пн. ш.
– 109 14 42 зах. д. – 100 11 38 зах. д.

2 19 39 47 пн. ш. 2 13 39 40 пн. ш.
– 110 13 44 зах. д. – 96 10 12 зах. д.

3 17 04 12 пн. ш. 3 11 08 46 пн. ш.
– 105 18 40 зах. д. – 88 52 34 зах. д.

4 01 26 17 пн. ш.
– 95 24 58 зах. д.

103. Південно-Панамська улоговина
Н = – 4233 м, S = 770387 км2

104. Перуанська улоговина
Н = – 5490 м, S = 7349187 км2

1 00 40 59 пн. ш. 1 – 24 00 50 пдн. ш.
– 90 14 06 зах. д. – 108 29 38 зах. д.

2 05 57 54 пн. ш. 2 01 38 20 пн. ш.
– 85 00 11 зах. д. – 97 40 44 зах. д.

3 06 52 12 пн. ш. 3 – 03 47 38 пдн. ш.
– 77 57 40 зах. д. – 82 32 20 зах. д.

4 00 25 55 пн. ш. 4 – 15 00 40 пдн. ш.
– 81 19 52 зах. д. – 77 42 36 зах. д.

5 – 23 24 40 пдн. ш.
– 85 39 25 зах. д.

105. На південний схід від Перуанської улогов.
Н = – 6867 м, S = 800077 км2

106. Чілійська улоговина
Н = – 4366 м, S = 4511167 км2

1 – 23 48 17 пдн. ш. 1 – 45 10 19 пдн. ш.
– 81 52 02 зах. д. – 105 01 23 зах. д.

2 – 16 16 33 пдн. ш. 2 – 28 25 19 пдн. ш.
– 76 18 43 зах. д. – 107 30 43 зах. д.

3 – 20 37 39 пдн. ш. 3 – 27 08 24 пдн. ш.
– 72 03 04 зах. д. – 80 52 41 зах. д.

4 – 25 35 35 пдн. ш.
– 77 40 19 зах. д.

107. На південь від Чілійського підняття
Н = – 5540 м, S = 5483130 км2

108. Мис Горн
Н = – 4390 м, S = 927419 км2

1 – 50 18 11 пдн. ш. 1 – 60 40 41 пдн. ш.
– 110 22 48 зах. д. – 75 13 12 зах. д.

2 – 43 46 37 пдн. ш. 2 – 55 04 45 пдн. ш.
– 101 17 17 зах. д. – 81 25 27 зах. д.

3 – 41 39 50 пдн. ш. 3 – 53 32 49 пдн. ш.
– 85 56 02 зах. д. – 75 26 46 зах. д.

4 – 53 32 49 пдн. ш. 4 – 57 37 19 пдн. ш.
– 75 26 46 зах. д. – 69 06 29 зах. д.
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109 На півн. схід від улоговини Белінсгаузена
Н = – 5930 м, S = 4788397 км2

110 На північний схід від моря Белінсгаузена
Н = – 4200 м, S = 3671385 км2

1 – 59 28 12 пдн. ш. 1 – 70 11 20 пдн. ш.
– 103 08 06 зах. д. – 96 23 38 зах. д.

2 – 52 02 17 пдн. ш. 2 – 65 48 29 пдн. ш.
– 98 00 22 зах. д. – 88 27 40 зах. д.

3 – 55 04 45 пдн. ш. 3 – 59 35 31 пдн. ш.
– 81 25 27 зах. д. – 70 42 25 зах. д.

4 – 60 40 41 пдн. ш. 4 – 64 49 49 пдн. ш.
– 75 13 12 зах. д. – 68 34 29 зах. д.

5 – 65 48 29 пдн. ш.
– 88 27 40 зах. д.

111. Улоговина Белінсгаузена І
Н = – 5399 м, S = 2400614 км2

112. Улоговина Белінсгаузена ІІ
Н = – 5230 м, S = 15091245 км2

1 – 50 28 30 пдн. ш. 1 – 67 42 29 пдн. ш.
– 116 13 16 зах. д. – 137 59 13 зах. д.

2 – 50 18 11 пдн. ш. 2 – 57 14 46 пдн. ш.
– 110 22 48 зах. д. – 114 50 56 зах. д.

3 – 52 02 17 пдн. ш. 3 – 60 27 54 пдн. ш.
– 98 00 22 зах. д. – 92 02 46 зах. д.

4 – 59 28 12 пдн. ш. 4 – 70 11 20 пдн. ш.
– 103 08 06 зах. д. – 96 23 38 зах. д.

113. Улоговина Белінсгаузена ІІІ
Н = – 4499 м, S = 15120542 км2

114. Південь і центр Південної улоговини
Н = – 6500 м, S = 8727054 км2

1 – 71 56 02 пдн. ш. 1 – 50 19 11 пдн. ш.
– 176 28 37 зах. д. – 155 10 26 зах. д.

2 – 66 05 56 пдн. ш. 2 – 42 32 10 пдн. ш.
– 154 29 06 зах. д. – 164 14 38 зах. д.

3 – 70 59 42 пдн. ш. 3 – 39 02 53 пдн. ш.
– 123 04 56 зах. д. – 119 26 35 зах. д.

4 – 76 29 38 пдн. ш. 4 – 52 06 14 пдн. ш.
– 156 49 59 зах. д. – 129 59 42 зах. д.

115. На південний захід від о-вів Туамоту
Н = – 4352 м, S = 2083085 км2

116. Північ Південної улоговини
Н = – 5199 м, S = 3411755 км2

1 – 27 57 36 пдн. ш. 1 – 29 18 04 пдн. ш.
– 140 16 41 зах. д. – 164 19 59 зах. д.

2 – 22 14 13 пдн. ш. 2 – 21 25 55 пдн. ш.
– 143 40 34 зах. д. – 158 31 16 зах. д.

3 – 26 15 40 пдн. ш. 3 – 32 25 52 пдн. ш.
– 120 30 58 зах. д. – 132 19 12 зах. д.

4 – 32 25 52 пдн. ш. 4 – 36 32 42 пдн. ш.
– 120 09 29 зах. д. – 149 45 25 зах. д.

117. Центр Південної улоговини
Н = – 5395 м, S = 1264028 км2

118. На північний захід від Скандинавського п-ва
Н = – 3390 м, S = 1776097 км2

1 – 38 36 04 пдн. ш. 1 63 24 36 пн. ш.
– 166 34 08 зах. д. – 04 04 58 зах. д.

2 – 31 32 13 пдн. ш. 2 67 38 06 пн. ш.
– 164 41 28 зах. д. 02 55 34 сх. д.

3 – 37 53 10 пдн. ш. 3 68 11 17 пн. ш.
– 152 04 55 зах. д. 10 19 12 сх. д.

4 – 41 22 23 пдн. ш. 4 63 00 25 пн. ш.
– 163 10 16 зах. д. 05 38 31 сх. д.

119. Лофотенська улоговина
Н = – 3717 м, S = 1501815 км2

120. На схід від Ісландії
Н = – 2580 м, S = 1832817 км2

1 70 21 04 пн. ш. 1 67 59 13 пн. ш.
– 01 24 00 зах. д. – 17 14 38 зах. д.

2 72 30 50 пн. ш. 2 70 42 11 пн. ш.
07 03 04 сх. д. – 11 06 29 зах. д.

3 69 41 49 пн. ш. 3 68 14 20 пн. ш.
10 19 12 сх. д. – 03 21 43 зах. д.

4 67 38 06 пн. ш. 4 65 07 12 пн. ш.
02 52 34 сх. д. – 11 03 29 зах. д.
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121. Південний захід Гренландського моря
Н = – 2521 м, S = 1417304 км2

122. Центр Гренландського моря
Н = – 3884 м, S = 2093520 км2

1 71 05 27 пн. ш. 1 75 25 08 пн. ш.
– 16 34 24 зах. д. – 11 25 44 зах. д.

2 76 21 42 пн. ш. 2 76 55 41 пн. ш.
– 12 21 20 зах. д. – 04 26 06 зах. д.

3 73 44 13 пн. ш. 3 75 10 26 пн. ш.
– 10 03 46 зах. д. 01 16 48 сх. д.

4 72 41 02 пн. ш.
– 06 55 30 зах. д.

123. Захід Гренландського моря
Н = – 3280 м, S = 992637 км2

124. Ботнічна затока
Н = – 290 м, S = 2763515 км2

1 76 55 41 пн. ш. 1 59 58 48 пн. ш.
– 04 26 06 зах. д. 16 50 31 сх. д.

2 78 59 35 пн. ш. 2 64 25 50 пн. ш.
– 03 25 01 зах. д. 21 31 12 сх. д.

3 77 02 28 пн. ш. 3 61 51 43 пн. ш.
02 41 42 сх. д. 34 21 48 сх. д.

4 75 10 26 пн. ш. 4 57 58 14 пн. ш.
01 16 48 сх. д. 31 42 39 сх. д.

125. Східно-Європейська рівнина
Н = 216 м, S = 817278 км2

126. Прикаспійська низовина
Н = – 29 м, S = 985039 км2

1 55 41 25 пн. ш. 1 44 45 29 пн. ш.
37 22 08 сх. д. 46 58 30 сх. д.

2 57 58 17 пн. ш. 2 49 44 13 пн. ш.
38 56 14 сх. д. 44 56 17 сх. д.

3 57 45 31 пн. ш. 3 51 31 12 пн. ш.
49 00 12 сх. д. 52 51 36 сх. д.

4 56 00 00 пн. ш. 4 46 52 48 пн. ш.
48 30 31 сх. д. 53 32 20 сх. д.

127. Південь Каспійського моря
Н = – 1025 м, S = 271990 км2

128. Схід Чорного моря
Н = – 2230 м, S = 255808 км2

1 38 51 00 пн. ш. 1 43 17 31 пн. ш.
48 56 53 сх. д. 35 44 06 сх. д.

2 40 34 34 пн. ш. 2 44 28 52 пн. ш.
51 58 30 сх. д. 38 45 43 сх. д.

3 38 01 48 пн. ш. 3 41 49 16 пн. ш.
54 21 07 сх. д. 41 35 28 сх. д.

4 36 47 06 пн. ш. 4 41 00 04 пн. ш.
51 10 59 сх. д. 38 32 10 сх. д.

129. Захід Чорного моря
Н = – 2210 м, S = 228532 км2

130. Західне узбережжя Італії
Н = – 731 м, S = 226772 км2

1 42 33 45 пн. ш. 1 38 57 47 пн. ш.
28 46 26 сх. д. 10 07 44 сх. д.

2 44 13 34 пн. ш. 2 42 02 53 пн. ш.
31 46 23 сх. д. 11 08 49 сх. д.

3 42 45 59 пн. ш. 3 38 52 44 пн. ш.
35 25 23 сх. д. 15 28 34 сх. д.

4 41 28 55 пн. ш.
31 31 08 сх. д.

131. Південне узбережжя Італії
Н = – 5121 м, S = 272212 км2

132. Південь Егейського моря
Н = – 1227 м, S = 140640 км2

1 36 45 25 пн. ш. 1 37 00 40 пн. ш.
15 35 20 сх. д. 23 28 59 сх. д.

2 38 49 19 пн. ш. 2 38 20 28 пн. ш.
18 03 04 сх. д. 25 27 50 сх. д.

3 35 27 18 пн. ш. 3 36 25 01 пн. ш.
21 25 05 сх. д. 27 36 50 сх. д.

4 34 43 08 пн. ш. 4 35 28 59 пн. ш.
18 09 50 сх. д. 25 15 58 сх. д.
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133. Центральні Карпати і Закарпаття
Н = 2061 м, S = 380498 км2

134. Карське море
Н = – 433 м, S = 8342974 км2

1 47 37 16 пн. ш. 1 72 08 17 пн. ш.
19 56 49 сх. д. 56 07 08 сх. д.

2 48 57 04 пн. ш. 2 76 27 50 пн. ш.
23 37 30 сх. д. 74 40 44 сх. д.

3 45 35 02 пн. ш. 3 68 15 54 пн. ш.
26 44 13 сх. д. 87 57 32 сх. д.

4 45 07 55 пн. ш. 4 68 24 58 пн. ш.
22 46 34 сх. д. 70 03 07 сх. д.

135. Західно-Сибірська рівнина
Н = 285 м, S = 9750533 км2

136. Пустеля Гобі
Н = 1883 м, S = 927909 км2

1 63 47 17 пн. ш. 1 38 29 13 пн. ш.
60 20 38 сх. д. 103 57 14 сх. д.

2 68 24 58 пн. ш. 2 42 15 36 пн. ш.
70 03 07 сх. д. 108 40 59 сх. д.

3 68 15 54 пн. ш. 3 38 23 13 пн. ш.
87 57 32 сх. д. 113 27 40 сх. д.

4 57 45 07 пн. ш. 4 34 33 50 пн. ш.
88 39 47 сх. д. 108 37 55 сх. д.

5 52 01 05 пн. ш.
80 51 58 сх. д.

137. Суданська рівнина
Н = 975 м, S = 2198992 км2

138. Південна частина басейну р. Конго
Н = 1195 м, S = 1352152 км2

1 15 14 49 пн. ш. 1 – 04 52 23 пдн. ш.
01 30 29 сх. д. 16 07 44 сх. д.

2 21 29 02 пн. ш. 2 02 02 02 пн. ш.
10 45 47 сх. д. 21 29 38 сх. д.

3 14 50 38 пн. ш. 3 – 05 04 30 пдн. ш.
20 01 08 сх. д. 26 23 24 сх. д.

4 10 00 54 пн. ш. 4 – 11 14 42 пдн. ш.
10 21 40 сх. д. 21 01 30 сх. д.

139. Пустеля Калахарі
Н = 1409 м, S = 1176409 км2

140. Улоговини Амундсена і Нансена
Н = – 3987 м, S = 32878428 км2

1 – 22 54 50 пдн. ш. 1 83 03 59 пн. ш.
18 28 34 сх. д. 101 41 30 сх. д.

2 – 21 34 23 пдн. ш. 2 87 52 17 пн. ш.
28 28 08 сх. д. 115 31 15 сх. д.

3 – 31 21 54 пдн. ш. 3 82 26 29 пн. ш.
24 42 47 сх. д. 141 09 30 сх. д.

4 77 08 52 пн. ш.
126 02 09 сх. д.

141. Улоговина підводників
Н = – 2793 м, S = 32161855 км2

142. Канадська улоговина
Н = – 3909 м, S = 38223882 км2

1 75 09 39 пн. ш. 1 73 02 21 пн. ш.
– 175 33 49 зах. д. – 158 42 52 зах. д.

2 79 34 36 пн. ш. 2 80 04 31 пн. ш.
148 38 05 сх. д. – 155 35 07 зах. д.

3 87 01 21 пн. ш. 3 79 44 16 пн. ш.
169 55 15 сх. д. – 163 54 18 зах. д.

4 82 58 46 пн. ш. 4 82 58 46 пн. ш.
– 164 17 06 зах. д. – 164 17 06 зах. д.

5 79 44 16 пн. ш. 5 81 17 05 пн. ш.
– 163 54 18 зах. д. – 145 03 05 зах. д.

6 85 13 23 пн. ш.
– 127 44 43 зах. д.

7 82 37 47 пн. ш.
– 101 28 17 зах. д.

8 70 38 07 пн. ш.
– 135 53 33 зах. д.
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143. Амазонська низовина
Н = 255 м, S = 1591326 км2

144. Якутська низовина
Н = 695 м, S = 1975389 км2

1 – 03 09 36 пдн. ш. 1 63 36 36 пн. ш.
– 71 38 35 зах. д. 116 15 50 сх. д.

2 00 39 22 пн. ш. 2 66 49 44 пн. ш.
– 63 10 41 зах. д. 124 00 50 сх. д.

3 – 05 54 07 пдн. ш. 3 61 42 07 пн. ш.
– 57 20 10 зах. д. 135 13 19 сх. д.

4 – 09 57 22 пдн. ш. 4 60 52 01 пн. ш.
– 64 29 24 зах. д. 126 45 22 сх. д.

145. Артезіанська низовина
Н = 272 м, S =856667 км2

1 – 26 16 05 пдн. ш.
134 34 26 сх. д.

2 – 22 38 46 пдн. ш.
139 20 10 сх. д.

3 – 26 08 02 пдн. ш.
143 13 34 сх. д.

4 – 31 42 00 пдн. ш.
137 43 37 сх. д.

Також симетрично відносно САХ виділені БПЖ № 11  і № 16  у межах
Американської й Канарскої улоговин. Глибини в них також приблизно однакові – 5400-
6000м. Континенти Північної й Південної Америки роз'єднують три БПЖ (№№ 12, 13,
14),  які,  по суті,  є їхніми окраїнними морями й до ансамблю БПЖ Атлантики мають
безпосереднє відношення. Далі на південь, на самому крутому вигині САХ Атлантики
виділеніо на заході –  БПЖ № 15  і № 19,  на сході –  №№ 17,  18  і 25.  БПЖ № 15  із
глибинами 5200-5600 м розміщений симетрично до БПЖ № 17 в улоговині Зеленого Мису
із глибинами 5400-6200 м. БПЖ № 19, що тяжіє до Гвіанської улоговини із глибинами
4500-5100 м, розташований симетрично до БПЖ № 18 і № 25 із глибинами 4900-5100 і
4800-5200 м відповідно. БПЖ № 25 розміщений у межах Гвінейської улоговини. БПЖ
№ 20 і № 26, виділені в межах Бразильської й Ангольської улоговин з ідентичними
глибинами 5400-6000 м, розміщені строго симетрично відносно САХ. Також симетрично
співвідносяться: БПЖ № 21 в Аргентинській улоговині (глибини 5400-6600 м) і два БПЖ
на сході від САХ – № 27 (у межах Капської улоговини глибиною 5200 м) і № 28 із
глибинами 4200 м, але останній розташований симетрично відносно САХ із БПЖ № 29 з
глибинами 4400 м. Треба думати, що завершують будову твердого каркаса первинної
протокори Атлантичного океану БПЖ № 35 у межах улоговини Агульяс (глибини 5300-
5800 м) і №№ 30, 33, 34, 38 з іншого боку від САХ, у Африкано-Антарктичній улоговині
(глибини 5100-5300 м). Континенти Південної Америки й Антарктиди роз'єднують БПЖ
№№ 22 і № 23, розміщені в протоці Дрейка (глибини 4000-4200 м) і в
Південноантильській улоговині із глибинами 3400-3700 м. БПЖ №№ 24, 31 і 32 виділено в
межах антарктичних окраїнних морів – Уедделла, Лазарєва й Рисер-Ларсена, з глибинами
4000-4800, 4400 і 4400-4900 м відповідно.

Індійський океан.
БПЖ Індійського океану представлені на рисунку 1.11. Симетрично щодо

Австрало-Антарктичного підняття, виділено в антарктичних водах Австрало-
Антарктичної улоговини із глибинами 4100-4400 м БПЖ №№ 57, 58, 59, а в
австралійських водах – БПЖ № 55 (глибини 3900-4300 м), № 56 і № 60 (глибини 3800-
4400 м). БПЖ № 56 розміщений у Південноавстралійській улоговині з глибиною 5700 м.
Симетрично до хребта Кергелен,  на захід від нього,  виділено БПЖ №№ 37,  39,  40  із
глибинами моря 4300, 4600 і 4100 м відповідно. У Мадагаскарській і Мозамбікській
улоговинах з глибинами 5500 і 5300 м симетрично Мадагаскарського хребта виділено
БПЖ № 42 і № 36. А симетрично до БПЖ № 42 відносно Західноіндійського хребта, в
улоговині Крозе з глибинами 4500-5300 м, виділено БПЖ № 41. На захід від Аравійсько-
Індійського хребта виділені БПЖ №№ 43, 44, 45, а на північ від нього – БПЖ № 46.
Розміщено дані блоки-призми в межах Маскаренської і Сомалійської улоговин і
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Аравійського моря. Загальні глибини становлять відповідно 4500, 4400, 4200-5000 і 3600-
4500 м. Східноіндійський хребет відокремлює Центральну улоговину від Кокосової та
Західноавстралійської. У їхніх межах виділено БПЖ № 51 (глибини 4200-4600 м), № 50
(глибина 5400 м), № 48 ( 4100-4500 м) на заході й БПЖ № 52 ( 5600-6200 м) і № 49 ( 4800-
5300 м) – на сході. У Бенгальській затоці з глибинами 2200-3800 м виділений БПЖ № 47,
який розміщений симетрично БПЖ № 46 щодо півострова Індостан. І замикають ансамбль
БПЖ Індійського океану два блоки на заході Австралії – № 54 і № 53 з глибинами 5600-
5400 м.

Тихий океан.
Оскільки Тихий океан займає дуже велику й геоморфологічно різнорідну

територію, описання виділених на його території БПЖ (рисунок 1.12) зроблено по трьох
умовно позначених сигмоподібних зонах – західній, центральній та східній.

Західна зона приконтинентальных морів і міжострівних улоговин Тихого океану.
На схід від Австралійського континенту в межах Тасманової, Північно- і

Південнофіджійських улоговин,  Коралового та Фіджійського морів виділено БПЖ № 61
(глибина 4600 м), № 69 (глибина 3200 м), № 67 (глибина 3600 м), № 62 (глибина 4700 м) і
№ 68 (глибина 3500 м). Далі на північ в межах Меланезійської, Східно- і
Західнокаролінської улоговини і моря Сулавесі виділені БПЖ № 71 (глибина 5400 м),
№ 70 (глибина 4300 м), № 72 (глибина 4600 м), № 73 (глибина 4600 м), і № 74 (глибина
5500м). У Філіпінській і Західномаріанській улоговинах виділені БПЖ № 76 і № 77 із
загальною глибиною 5700 м. В окраїнних морях Азіатського континенту, а саме:
Південнокитайському, Японському, Охотському і Берінговому виділено БПЖ № 75
(глибина 4100 м), № 79 (глибина 3500 м), № 80 (глибина 2000 м), № 82 (глибина 3800 м), і
№ 81 (глибина 3800 м).

Центральна зона – найглибша область Тихого океану.
У північній частині Південної улоговини на схід від жолобів Кармадек і Тонга

виділено БПЖ № 65 (глибина 5300 м), № 117 (глибина 5300 м), № 116 (глибина 5100 м),
№66 (глибина 5300 м), № 99 (глибина 5300 м), і № 98 (глибина 5300 м). У межах
Центральної улоговини виділений БПЖ № 96 на глибинах 5500 м, а на північ від розлому
Кларіон – БПЖ № 97 і № 90 із глибинами відповідно 5400 і 5300 м. У Східномаріанській
улоговині та на південь від гір Маркус-Некер виділено БПЖ № 78, № 94 і № 95 загальною
глибиною 6100 м. У Північно-Західній улоговині виділено БПЖ № 83 (глибини 5800-
6000 м), № 86 (глибина 6100 м), № 85 (глибина 6100 м) і № 93 (глибина 6100 м). На північ
від розлому Мендосино виділено БПЖ № 84 (глибина 5800 м),  № 88 (глибина 5400 м),  а
на південь від нього – БПЖ № 89 (глибини 5300-5700м).

Східна зона Тихого океану.
Відносно Південнотихоокеанського підняття виділено симетрично на півночі –

БПЖ № 63 (глибина 5400 м), а на півдні – БПЖ № 64 (глибина 3200 м), № 113 (глибина
4500 м) і № 112 (глибини 4500-5200 м). І далі симетричне розміщення БПЖ
спостерігається відносно Східнотихоокеанського підняття. БПЖ № 114 із глибинами
4400-5400 м відповідає цілий ансамбль БПЖ у кількості 5 блоків – № 107 (глибина
4600 м), № 108 (глибина 4400 м), № 109 (глибина 4800 м), № 110 (глибина 4200 м), і
№ 111 (глибина 3700 м). Ще далі на північ блоку океанічної кори № 100 (глибини 3800-
4700 м), який розміщений на захід від Східнотихоокеанского підняття, відповідають
чотири БПЖ, розміщені на сході – № 102 (глибина 3700 м), № 103 (глибина 3900 м),
№ 104 (глибина 4400 м), і № 105 (глибина 5200 м), причому № 102 і № 104 розміщені у
Гватемальській і Перуанській улоговинах. На захід від узбережжя Північної Америки
виділений ланцюжок БПЖ – № 101 (глибина 3600 м), № 92 (глибини 3600-4200 м), № 91
(глибини 4700-5200 м) і № 87 (глибини 4000-4800 м).

Північний Льодовитий океан.
Між Скандинавським півостровом і островом Ісландія, у Норвезькому морі

виділено БПЖ № 118 (глибини 2800-3000 м), № 119 (глибини 3100-3600 м) і № 120
(глибина 1600 м), (див. рисунок 1.10). На захід від острова Гренландія, у Гренландському
морі виділено БПЖ № 121, № 122 і № 123 у загальному інтервалі глибин 2000-3800 м,
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(рисунок 1.10). У межах улоговин Нансена й Амундсена виділений БПЖ № 140 із
глибиною моря 4000  м,  (див.  рисунок 1.12).  У межах улоговини Підводників,  глибиною
2800 м, виділений БПЖ № 141, а улоговини Канадської, глибиною 3800 м, – № 142,
(рисунок 1.12).

КОНТИНЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ПЛАНЕТИ
Як зазначено вище, основна маса протокори планети зосереджена в океанічній її

частині на досить значних глибинах, але блоки-призми підвищеної жорсткості існують і
на континентальній її частині – насамперед, у межах так званих серединних масивів –
овальних ділянок земної кори, де відсутній гранітний її прошарок (згідно геофізичних
даних)  і які обтікають лінійні складчасті деформації різних тектонічних епох.  Оскільки
всім без винятку БПЖ властиве постійне просідання, то зазвичай – це області
глибоководних улоговин внутрішніх морів, а на континентах – низини, що мають овальні
форми. При формуванні континентальних масивів саме навколо цих областей завдяки
геосинклінальному процесу, йшло формування легкої континентальної кори, яка немов
своєрідними поплавками уповільнювала опускання БПЖ, або ж зовсім зупиняла їх
нисхідний рух.

Євразія. На континенті Євразія прогнозується наявність БПЖ у межах (див.
рисунок 1.10): Центральноскандинавської області – № 124; Московської синеклізи –
№ 125; Прикаспійської низовини – № 126; Південнокаспійської улоговини – № 127
(глибина 1000 м); Східночорноморської улоговини – № 128 (глибина 2200 м);
Західночорноморської улоговини – № 129 (глибина 2200 м); Центральної частини
Середземного моря – № 130 (глибина 3100 м); східної частини Середземного моря –
№ 131 (глибина 3300 м); південної частини Егейського моря – № 132 (глибина 800 м);
Панонської міжгірської западини – № 133. На рисунку 1.11: південної частини Карського
моря – № 134; Західносибірської рівнини – № 135; пустелі Гобі – № 136; Якутської
низовини – № 144.

Австралія. У межах Австралії прогнозується наявність БПЖ № 145 в
Артезіанській низовині, (рисунок 1.12).

Африка. На континенті Африка (рисунок 1.10) прогнозується наявність трьох БПЖ
у межах: Суданської рівнини – № 137; Південноконголезької низовини – № 138; пустелі
Калахарі – № 139.

Північна Америка. На континенті Північної Америки (рисунок 1.10) прогнозується
наявність двох БПЖ у межах: Гудзонової затоки – № 2; Басейна Фокс – №4.

Південна Америка. У межах Південної Америки прогнозується наявність БПЖ
№ 143 в Амазонській низовині (рисунок 1.10).

Вперше складена схема жорсткого каркаса первинної протокори планети Земля.
Безумовно,  виділення ансамблів твердих блоків океанічної протокори не є ідеальним.
Схема може видозмінюватися за рахунок «перерозподілу та подрібнювання» БПЖ,
розширюватися й насичуватися за рахунок виділення нових блоків. Нижньою кромкою
жорстких блоків протокори можна вважати рівень епіцентрів найглибших землетрусів –
близько 700 км.

Знаючи координати й обсяг БПЖ, з врахуванням постійно діючих сил Коріоліса,
можна описати розвиток будь-якої області планети, для різних етапів її геологічної історії.
При цьому буде визначена сучасна геодинаміча активність ансамблів БПЖ та історія
формування структур,  що їх розмежовують –  від сучасних шовних рифтогенных зон до
систем острівних дуг, підводних хребтів, підняттів ложа океанів – як сейсмічно активних,
так і повністю асейсмічних. Коріння континентів, або їх «айсберги», як було обґрунтовано
вище, занурені у верхню мантію. З огляду на те, що їхня нижня кромка перебуває
приблизно на такій же глибині [34],  як і підошва БПЖ,  можемо сформувати реальну
геологічну модель верхньої частини планети для інтерпретації геофізичних даних –
сейсмотомографічних, гравітаційних, магнітних і теплових.

Повздовж сейсмотомографічного розрізу (рисунок 4.1) у південній півкулі, на
широті 20º, наведеного в роботі [78], високошвидкісні пластини мантійної речовини на
глибині близько 600 км від коренів Африки та Південної Америки фіксуються майже до
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середини Атлантики, і від континенту Австралія – до Східно-Індійського хребта,
підкреслюючи відсутність різкого швидкісного контакту між континентами й БПЖ №20,
26 (рисунок 1.10) і № 52 (рисунок 1.11). Доведено, що глибоководні області
Атлантичного, Індійського й Тихого океанів характеризуються значними надлишковими
значеннями аномалій сили тяжіння, які чітко розділяють океанічні й континентальні блоки
верхньої мантії – останні виявляються значно легшими. За даними роботи [34], «коріння
континентів», які за даними геофізичних методів простежуються до глибини 400-650 км,
можуть мати дунітовий,  тобто змінений склад мантії.  Тихий океан відділяється від
оточуючих його орогенних систем континентів похиленими під них фокальними зонами,
які фіксуються епіцентрами землетрусів і відокремлюють континентальну земну кору й
дунітизовану мантію від океанічного мантійного субстрату. Навіть сама наявність
землетрусів говорить про «тертя» між принципово різними геологічними блоками –
протокори підвищеної жорсткості й коріннями континентів.

Основу кори Світового океану [81] становлять основні вулканічні й вивержені
породи – мілонітизовані перидотити віком 4,5  млрд.  років,  подібні до кори Місяця,  які
вкриті більш молодими вулканічними й осадовими нашаруваннями. Сейсмічними
дослідженнями встановлено, що океанічні області з глибинами 5-6 км мають тонку земну
кору – 5-7 км, яка, однак, на деяких підняттях збільшується в півтора-два рази.

За даними роботи [52] аномалії гравітаційного поля північно-західної частини
Тихого океану мають додатні значення – від близьких до нуля в шельфових зонах
окраїнних морів до 400 мілігал в океанічних улоговинах. Глибоководні жолоби в
аномальному полі чітко не виділяються, тому що розташовуються в межах інтенсивних
гравітаційних схилів, які розмежовують високоінтенсивне поле океанічних улоговин та
менш інтенсивне – острівних дуг і окраїнних морів. Ширина такого схилу в районі
Японської острівної дуги біля 200-250 км, при відносній амплітуді до 300 мілігал.
Океанічні улоговини мають високоінтенсивне, слабко диференційоване поле сили тяжіння
– аномалії його переважно ізометричні, більші та менші за площею, з перепадом амплітуд
20-30 мілігал. Глибинні океанічні хребти – Імператорський, Гавайський –
характеризуються відносно пониженим аномальним полем у порівнянні з улоговинами, і
структура його різко диференційована з переважним розвитком високо градієнтних зон.
Окраїнні океанічні вали простежуються у вигляді невеликих максимумів аномального
поля – до 20 мілігал. Острівні дуги чітко відображені у відносних мінімумах
гравітаційного поля. Глибоководні улоговини окраїнних морів характеризуються
підвищеним гравітаційним полем, величина якого на 200 мілігал нижче, ніж для ложа
Тихого океану [52].

Таким чином, можна припустити, що у віковому інтервалі 7082-4818 млн. років,
протягом п'яти глобальних галактичних циклів була сформована первинна базальтова
кора Землі у вигляді ансамблів БПЖ. Геодинамічними областями її формування були
Південна частина планети, північна частина Атлантичного й Тихого океанів, а також
окремі ланцюжки БПЖ у Євразії. Викид важких продуктів «мантійного геоїда» відбувався
в районі Південного полюса,  а також по всіх океанічних хребтах і осторівних дугах.
Оскільки пресинг силового поля «темної матерії»  на Галактику Чумацький Шлях був
завжди, то очевидно, що й обертання планети навколо своєї осі відбувалося з часу її
утворення, а викид важкої мантійної речовини через рифтові щілини океанів здійснювався
з явним західним дрейфом. Судячи з розміщення БПЖ на поверхні планети, необхідно
допустити, що викид із західним дрейфом відбувався і по лініях континентів – до
формування їхніх «айсбергів».
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Рисунок 4.1 – Схематичний розріз внутрішніх геосфер Землі вздовж 20º півд. ш. з
використанням сейсмотомографічних даних А. Мореллі, А. Дзевонського, Дж. Вудхауза
[78].

Умовні позначення: 1 – западини океанів (глибина в порівнянні з масштабом
розрізу перебільшена); 2 – континентальна земна кора; 3 – осі внутріокеанічних активних
рифтових поясів; 4 – осі внутрішньоокеанічних пасивних рифтових поясів; 5 – реальна
границя ядра й мантії (суцільна лінія), величина її відхилень від середнього рівня цієї
границі, показаного переривчастою лінією, сильно перебільшена в порівнянні з
масштабом розрізу;  6  і 7  –  області аномально понижених (для відповідних глибин)  (6)  і
підвищених (7) швидкостей поширення сейсмічних хвиль у верхній мантії, у верхах
нижньої мантії на глибинах 1200, 2300 і 2900 км (у підвалинах нижньої мантії).

Очевидно, що на цьому первинному етапі розвитку поверхневого прошарку земної
кори каркас ансамблів БПЖ ще не мав чіткої сигмоїдності своїх структурних ліній,
оскільки дія інерційних сил була відносно недовгою. Саме тоді були започатковані
процеси подальшого розвитку земної кори планети:

1. В епохи стиснення почали поступово «просідати» блоки-призми підвищеної
жорсткості, формуючи нерівність рельєфу – вода первинного океану
Панталаси зосереджувалась у відносно глибоководних частинах, створюючи
зони мілководдя;

2. Високоенергетична субстанція мантії екранувалася БПЖ і виходила на
поверхню, в основному, у міжблокових зонах мілководдя, формуючи, таким
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чином, «прокрустово» ложе майбутніх «айсбергів» континентів і зони
майбутнього розвитку океанічних хребтів.

4.2. Ооїдно-джерельний етап формування айсбергів континентів
4.2.1. Загальні дані
Про чудову книгу «Проблеми дрейфу континентів», видану в 1971 році, редактор

російського перекладу В.Є. Хаїн сказав: «Значення книги П. Фурмар’є полягає в тому, що
в ній зроблена спроба дати об'єктивний і комплексний аналіз надскладної проблеми
сучасності, причому її високоавторитетний автор говорить від імені цілої комісії,
спеціально створеної Бельгійською академією наук, яка включала представників різних
галузей наук про Землю».  У цій книзі з питання переривчастості сіаля й походження
континентальних мас формулюються дві основних проблеми:

1) безперервна або переривчаста первинна сіалічна кора?
2) у гіпотезі переривчастості кори: блоки сіаля були ізольовані чи об'єднані?
І тут неминуче виникає думка: якщо існувала безперервна сіалічна кора, то чому

еволюція крайових частин всіх фрагментів, що утворилися в результаті її розчленування,
не була однаковою? Як пояснити, що берега Тихого океану так сильно відрізняються від
берегів інших океанів? Чому Мезогея (Тетис), море по суті епіконтинентальне, могло
існувати постійно на поверхні Землі протягом всіх геологічних часів з тенденцією до
поступового його скорочення, принаймні, видимого? Найбільш імовірною гіпотезою, на
думку авторів книги, є гіпотеза первісної переривчастості сіалічної частини кори. Якщо це
дійсно було так, то завдання полягає в тому, щоб установити, чи були фрагменти цієї кори
об'єднані або ж вони були роз'єднані, як це має місце тепер.

Результати структурного вивчення сучасних геологічних матеріалів дозволяють
затверджувати, що уявлення про два первинні великі континенти, Лавразію та Гондвану,
занадто спрощене й не відповідає фактичним даним. За П. Фурмар’є, первинний сиаль
сконцентрувався в семи особливих пунктах поверхні Землі, створюючи вихідні області
семи великих континентів: Антарктиди, Південної Америки, Африки-Індостана,
Австралії, Сибіру, Східної Європи й Північної Америки (рисунок 4.2). Кожний із цих
континентів мав свою центральну зону, яка стала твердою або майже твердою настільки,
що вона більше не піддавалася впливу зусиль складкоутворення, тоді як навколо цих
щитів або кряжів утворилися більш пізні орогени зі своїми платформами.

Структура континентальних масивів. Не встановлено, що великі океани, дно
яких складене щільним матеріалом основного складу, розташовуються там, де раніше
існувала суша. Сучасний розподіл земної кори між континентальною й океанічною
областями є досить давнім, закладеним, можливо, ще при її виникненні.

Легко визначити, що морські відклади, які залягають в даний час далеко від берегів
океану, були утворені в епіконтинентальних морях, а не в глибоководних океанічних
улоговинах. Якщо сучасні континентальні масиви були колись вкриті лише
континентальними морями, то чи не можна бачити в цьому доказ стабільності величезних
сіалічних зон, які є континентами й протистоять глибоководному океанічному ложу
зовсім іншого характеру. Наведемо висловлювання Мішо (1963), опубліковане в роботі
[127]: «…ніде на поверхні континентів не виявлений район, що нагадує за своєю будовою
кору океанічного типу, а саме, з горизонтальним осадовим чохлом, що перекриває
базальтову основу: всі відомі на континентах базальтові товщі, навіть великої потужності,
лежать на осадових відкладах або на сіалічній кристалічній основі (провінція Туле, Карру,
Деккан і т.д.); отже, вони є проміжною ланкою в історії континентів». У глобальному
плані Мішо безумовно правий, але в загальній структурі континентів, в обмеженому
обсязі, блоки кори океанічного типу все-таки присутні. В.Є. Хаїн наводить приклад
Прикаспійської западини, де встановлено виклинювання «гранітного» прошарку земної
кори, а осадові породи залягають на «базальтовій» її частині. Необхідно додати, що
більшість так званих «серединних масивів континентів», блоки в межах внутрішніх і
окраїнних морів мають земну кору океанічного типу. Важливим є переконання Мішо, що
структура континентів, у їхній видимій частині, є наслідком орогенічних процесів, а
«гранітний» прошарок фактично весь представлений орогенами.
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Рисунок 4.2 – Розміщення щитів на поверхні Землі за П. Фурмар’є.

На підставі робіт Рябенка В.А., Муратова М.В., Глібовицького В.А., Другова Т.М.,
Крилова М.Д,. Глухівського М.З., Павловського Е.В. та Гінтова О.Б., у розділі 3.3. було
показано, що зачатки континентів формувалися на Докатархей-Архейському етапі в
часовому інтервалі 4818-2554 млн. років протягом п'яти глобальних галактичних
циклів. За цим етапом розвитку земної кори логічно зберегти назву ПЕРМОБІЛЬНОЇ
(рухливої) стадії – за Л.Й. Салопом (1982). На його думку, температура на поверхні Землі
не перевищувала 70оС –  завдяки викиду великих обсягів водню в тоді ще тонку земну
кору.  Відсутність чітко вираженої фаціальної зональності лінійного типу –  у катархеї
(4400-3500 млн.років) виявлено лише концентричні складчасті системи – свідчить про те,
що відкладення порід і вилив лав відбувалися в океані Панталасі, який був неглибоким і
покривав всю планету.  Первинна кора Землі,  мабуть,  була досить пластичною і у ній не
могли утворитися високі склепінні підняття й великі зони розломів. Джерело тектонічної
активності розміщувалося всередині овальних систем, а міжовальний простір грав
відносно пасивну роль. Судячи з ізометричної форми складчастих овалів і їх, у цілому,
неупорядковане розміщення (групи куполів), можна стверджувати, що складчасте поле не
мало рами – інакше кажучи, його не обмежували які-небудь кратонні блоки (платформи)
[101].

Приблизно цьому періоду 4700-2650 млн. років відповідають виділені
О.Б. Гінтовим (1978) дві початкові стадії розвитку ТЕКТОНОКОНЦЕНТРІВ (ТКЦ) –
місячна й нуклеарна. Він підкреслює, що крихкість континентальної земної кори почал
проявлятися тільки в ранньому протерозої. У місячну стадію відбувається формування
кільцевої структури типу місячного «моря» або великого кратера і її часткова ерозія,
супроводжувана хімічним вивітрюванням базальтової кори. Нуклеарна стадія
починається після періоду тривалої ерозії й нагромадження потужної вулканогенно-
теригенної товщі. Формування первинних гранітів і мігматитів, а також перших
купольних структур відбувається ще до утворення потужного лавового покриву, який дав
первинні системи ТКЦ. Нуклеарний тип структури характерний не всій континентальній
корі архею, а лише відносно стабільним її ділянкам типу твердих ядер. У межах кільцевих
мобільних поясів уже на ранніх стадіях формується прирозломна складчастість
«стиснутого» типу з відносно дрібними куполами. Два головних структурних елементи
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ТКЦ можуть бути охарактеризовані як СТАБІЛЬНЕ ядро й МОБІЛЬНЕ кільце.
Внутрішньокільцевий простір являє собою окремий мегаблок, всі частини якого
розвивалися в єдиному режимі осадонакопичення, метаморфізму, складкоутворення,
підйому, ерозії й т.д., у той час як кільцеве обрамлення піддавалося частим
диференціальним рухам та тектонічним перебудовам.

Висновки О.Б. Гінтова підтверджує Л.Й. Салоп (1982), зазначаючи, що в
палеопротозої (3500-2600 млн. років) процеси складчастих деформацій, метаморфізму і
гранітизації були пов'язані в часі просторово й генетично. Деформації складчастих
структур відбувалися в умовах досить великої, хоча й нерівномірної пластичності
матеріалу. Спостерігається повна комфортність тектонічних структур супракрустальних
порід (гнейсів) і розміщених поміж ними тіл гранітоїдів (граніто-гнейсів). У цей час
морські басейни були хоча й досить великими, але роз'єднані великими ділянками суші.
Автор допускає, що значна частина води первинного океану Панталаси була зосереджена
в об'ємних западинах з корою океанічного типу на місці сучасних океанів. Коли ж почали
утворюватися ці западини? За Л.Й. Салопом океан у катархеї покривав всю планету і
«легка» кора з сіалічним матеріалом утворювалася вже тоді, на піднятих ділянках дна, а на
опущених – збиралася ультраосновна первинна протокора планети, догеологічної,
місячної стадії її розвитку.

Спостерігаючи життя польового джерела,  ми бачимо,  як потоком води з глибини
піднімаються часточки порід. Спочатку вони утворюють кільцевий вал навколо місця
виходу глибинного джерела, який росте по висоті та діаметру, поступово звужуючи
(замулюючи)  область виходу води на поверхню Згодом весь простір джерела буде
заповнено перевідкладеними породами, центральний потік води ослабне або зникне
зовсім, але по всій площі джерела утворяться джерельця маленьких діаметрів. Очевидно,
що така новостворена геологічна структура буде мати коксоідальну форму з
омолодженням порід до центру.  Саме поняття джерела як системи підйому речовини з
глибини найкраще описує всі форми геологічних тіл початкового етапу формування
айсбергів континентів.

Кіровоградський масив (КМ) Українського щита [118], будучи однорідним у
північній частині, у південній має складну будову. Це підтверджується насамперед тим,
що він поділений на кілька тіл меншого розміру, розділених смугами гнейсів, які начебто
вклинюються в нього. У результаті геолого-геофізичного картування всієї території
виявилося, що граніти конформні загальній тектоніці гнейсових товщ. КМ має
антиклінорну будову, яка добре підтверджується точно вираженою симетрією. Вона
двостороння, конвергентна, по обидві сторони від осьової зони доцентрової симетрії
розміщено по парі складок (антикліналь і синкліналь), а тектонічний процес
складкоутворення зміщався в часі від зовнішніх до серединної частини. Гранітоїди осьової
зони (граніти рапаківі) і їхні складчасті форми є найпізнішими утвореннями.

Погляди Мішо активно розвиває у своїх роботах В.В. Білоусов (1968-1982). Він
переконливо обґрунтовує, що формування континентальної кори може відбуватися тільки
в режимі орогенезу у зоні евгеосинкліналі, яка утворюється на океанічній корі й тільки
надалі, з появою вапняково-лужних магм середнього та кислого складу, ця кора поступово
перетворюється у континентальну. В.Є. Хаїн (1973) уважає, що вік найбільш давніх
надійно датованих гранітів і гнейсів становить 3,5 млрд. років і що це і є рубіж першої й
притому загальної гранітизації (існування такого розвитку було передбачено
В.І. Вернадським). Найбільш імовірний спосіб утворення найдавніших гранітоїдів –
метасоматична гранітизація при високому тепловому потоці під дією флюїдів, що
надходять знизу, які містять кремнезем і луги. М.П. Семененко [103] затверджує,  що в
умовах насичення розрізу флюїдними гідридами гранітофільних компонентів, великі
катіони калію, натрію та кальцію розривають щільну структуру алюмосилікатних сполук.
Отже, континентальна земна кора в катархеї могла утворитися лише в умовах стиснення,
тобто коли вже існував відносно твердий каркас ансамблів БПЖ в океанічних частинах
планети. Сьогодні немає даних про вік порід, які складають БПЖ, однак розміщення їх на
поверхні планети явно вписується в сигмоїдні лінії найдавніших структур Землі [127].
Особливо чітко на поверхні планети це видно в осьових лініях великих структурних
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одиниць: Тихого, Індійського й Атлантичного океанів, у просторовому розміщенні
масивів Північної та Південної Америк, Європи і Африки, Азії та Австралії. П. Фурмар’є
вважає загальне розміщення таких структурних одиниць настільки добре впорядкованим,
що немає сумнівів –  еволюція поверхні земної кори планети йшла за єдиним планом,
основні риси якого були намічені ще на початку геологічної історії земної кулі [127].

Циклічність у пульсаційних процесах розвитку планети. Якщо зрозуміло,
звідки береться ендогенний потік енергії,  то чому він пульсує в часі,  а це факт,  реально
доведений циклічністю геологічних процесів. Детально вона вивчена в рамках
Міжнародної програми [Харленд і ін., 1989] для часового відрізка в 1,76-610 млн. років за
шкалою катастрофічних вимирань живих організмів [132]. Логічно пояснити
періодичність вимирань вдалося за допомогою внутрішньої будови нашої Галактики, тому
що при проходженні С.с. її рукавів, катастрофічні зміни відбувалися частіше, ніж при
проходженні міжрукавного простору. Саме тому, складовими частинами геологічного
циклу є режими розвитку земної кори – розширення та стиснення, які, по суті,
відображають різну частоту «витряски» літучих компонентів з літосфери планети під час
катастроф. Можна припустити, що водневі сполуки, піднімаючись від границі
зовнішнього ядра, утворюють області низькошвидкісної мантії й сприяють розбуханню
певних зон у межах літосфери. Будову її логічно представити за П’єром Тейяр-де-
Шарденом через поняття радіальних і тангенціальних зв'язків [117]. Радіальний
характеризує певний просторовий елемент з погляду все більш складного й зосередженого
стану (під зосередженим станом необхідно розуміти рівень потенційної енергії об'єкта,
який збільшується при русі його до центру планети), а тангенціальний пов'язує його з
іншими, того ж ступеню складності й внутрішньої зосередженості.

Блоки-призми підвищеної жорсткості є тим каркасом «важкої» планетарної кори,
яка у режимах розширення-стиснення, під дією радіальних і тангенціальних складових
рухів, не тільки створила нинішній сигмоїдний вигляд поверхневих структур планети, але
й сформувала «легкі» континентальні айсберги. У режимі розширення спостерігається
максимальне «розбухання» поверхневих прошарків літосфери, і автономні БПЖ
одержують певний ступінь свободи, внаслідок чого можуть переміщатися радіально
вгору, а також тангенціально, під силами ротаційної динаміки – з закрученням проти
годинникової стрілки в північній півкулі,  і за годинниковою –  у південній [41,  87,  107].
Оскільки в режимі стиснення вихід через ослаблені зони накопиченої енергії у вигляді
флюїдних потоків відбувається частіше, то БПЖ переважно просідають, зменшуючи об’єм
планети. Вищеописаний процес нагадує рух шматочків шоколаду в келиху шампанського.

Виходячи з вищевикладеного, аномальна мантія повинна існувати в субширотній
зоні «тіні ядра», яка реально підтверджується аналізом одного з каталогів «гарячих
районів» планети (Левін Б.В., 2001). Основні області поширення аномальної мантії (58-
86%) розміщені на глибинах, які перевищують 1000 км, у межах приекваторіального пояса
планети, у широтній смузі ±35º. Виявлено наявність двох максимумів в інтервалах 10-40º

північної й південної широт з піками на 25º відповідно.  У напрямку до екватора й до
полюсів спостерігається зменшення кількості гарячих районів. Зроблено висновок, що
мантійні плюми народжуються у відносно високих широтах,  і,  переміщуючись потім до
екватора, перестають існувати. Стверджується також, що існує відносно широкий
приекваторіальний пояс, максимально насичений гарячими районами, у межах яких
можливо виділити більш вузькі зони з максимумами біля широт ±  25-30º. Ці максимуми
розділені вузькою смугою холодного пояса – від 1º південної широти до 15º північної.
Автор даної роботи вважає цю смугу докембрійським суперконтинентом, орієнтованим у
широтному напрямку. Це дійсно може бути рубець давньої кори, сформований при
зіткненні двох систем мантійних потоків, які переміщалися проти годинникової стрілки в
північній півкулі й за годинниковою – у південній.

МОДЕЛЬ ГЕОТЕКТОНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПЛАНЕТИ
На базі наявних геофізичних даних будови внутрішнього й зовнішнього ядра,

мантії, океанічної й континентальної земної кори, у рамках концепції саморозвитку й
самоорганізації протопланетної речовини під дією космічного пресингу, на фоні
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пульсуючого скорочення радіуса Землі, представлений можливий механізм
формування планети. Для розробки концепції її розвитку звернена увага на
морфологію геотектур і морфоструктур океанічного дна – як інформаційної системи,
яка надає уявлення про хід глибинних процесів. Виділені в географічних координатах
блоки-призми підвищеної жорсткості (БПЖ) первинної океанічної кори, розміщені в
глибоководних улоговинах, окраїнних і внутрішніх морях, понижених місцях
континентів. Обґрунтовано припущення, що «ансамблі БПЖ», переміщаючись в
режимах розширення-стиснення, під дією сил радіальної й ротаційної динаміки,
створювали сигмоїдні рисунки поверхні планети й формували прокрустово ложе для
розвитку в майбутньому «айсбергів континентів». Симетрія й антиподальність
поверхневих структур планети пояснюється суперпозицією двох енергетичних
джерел – зовнішнього й внутрішнього: внутрішня енергетична субстанція
викидається переважно в південній півкулі, а хвилі поля зовнішньої енергії «б'ють» в
область Тихого океану.

4.2.2. Докатархей – архейський етап формування зачатків первинної
континентальної кори
На початку 70-х років виникло загальне уявлення про «сірі гнейси» як про породи,

що повсюдно залягають у підвалинах розрізів щитів давніх платформ (рисунок 4.3). Їхній
вік – 4500-3500 млн. років. Що ж таке «сірі гнейси»? Характерними рисами присутніх у
них утвореннях, крім суто зовнішніх ознак (сірого кольору та гнейсовидності), є склад,
який відповідає в середньому андезиту, дациту, тоналіту, тронд’єміту та плагіограніту,
явна перевага натрію над калієм, низький вміст Rb, V, Th, Ti, F, Zi, Nb, Ba, B і збагаченість
Ni, Cr, V, у порівнянні з нормальними гранітоїдами. За своїм походженням породи
комплексу – це інтрузивні, ефузивні, пірокластичні, а також осадові утворення. Головним
критерієм віднесення порід до комплексу «сірих гнейсів» служить та обставина, що вони
складають фундамент зеленокам’яних поясів.

Катархейські еократони
Північно-Американський кратон.
Основні тектонічні елементи Канадсько-Гренландського щита (архейські гранітні

ядра та облямовуючі їх пояси осадово-вулканогенних порід) групуються навколо
геометричного центра цього щита – Гудзонової затоки. Передбачається [130], що в центрі
затоки, починаючи з часу 3-4 млрд. років, існував тривалий потік енергії, навколо якого й
відбувалося нарощування континентальної кори. Затока була то областю зносу, то
осадонакопичення, підкоряючись довгоперіодним коливальним рухам.

У межах провінції озера Верхнього гнейси метаморфізовані в амфіболітовій і
частково гранулітовій фаціях. Вік – 3700-3500 млн. років. У південно-західній Гренландії
залізисті кварцити комплексу Ісуа та кварцево-польовошпатові, вапняно-лужного складу
гнейси Амітсок мають вік 3800-3700 млн. років. Структура комплексу південно-західної
Гренландії характеризується великою складністю, аж до розвитку шарьяжів.

Східно-Європейський кратон.
На УЩ у середньопридніпровському блоці вивчено породи аульської серії

кристалосланцево-гнейсової і кристалосланцево-амфіболітової формацій. Їхній вік –
3800±200 млн. років.

Породи бугської серії УЩ ідентичні [21]  породам басейну ріки Сутам і,  отже,
мають вік 4500 млн. років. Кільцева система розломів Північно-Українського
тектоноконцентру (П-У ТКЦ) існувала ще до відкладення порід бугської серії, тобто вже
тоді, коли стабільне ядро сформувалося, і потік глибинної енергії, обтікаючи його, почав
формувати мобільне кільцеве обрамлення. Кварцити, за О.Б. Гінтовим (1973), як залізисті,
так і мономінеральні, розвинені в межах кільцевого вала й майже повністю відсутні у
внутрішньокільцевому просторі. Мобільне кільце, розвиваючись у режимах розширення-
стиснення, забезпечувало стабільному ядру певний ступінь свободи, і воно могло
опускатися та підніматися.
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Рисунок 4.3. – Архейські еократони (протоплатформи) і ранньопротерозойські
рухливі пояси у складі фундаменту давніх платформ. Склав В.Ю. Хаїн.

Умовні позначки: 1 – виявлені ділянки найдавнішої (більше 3,5 млрд. років) кори
(«сірі гнейси»); 2 – архейські еократони; 3 – континентальна кора, утворена в ранньому
протерозої (частково регенерована архейська).

На місячній стадії розвитку П-У ТКЦ [22] з'явилася кільцева система розломів,
піднявся кільцевий вал,  і опустився внутрішньокільцевий простір.  Все це вкладається в
один геологічний цикл:

- у ритмі розширення відбувається накопичення енергії під тілом ядра (джерела,
ооїда, нуклеара), яка шукає вихід на поверхню за його межами, формуючи системи
кільцевих розломів;

- у ритмі стиснення відбувається активний вихід енергії по прокладених
кільцевих трогах, формується кільцевий вал і опускається ядро.

О.Б. Гінтов припускає активне механічне руйнування кільцевого вала та
нагромадження у внутрішньокільцевому просторі грауваккових товщ. Встановлено, що
період нагромадження товщі гнейсів, сланців і кварцитів алданія і його аналога – бугської
серії – становить кілька сотень млн. років (Донн У.Л., 1966), і це відповідає довгому циклу
I-го порядку. Структура глобального галактичного циклу (ГГЦ) така (див. табл. 3.4), що
складаючі його цикли I-го порядку – довгий і короткий відрізняються не тільки за
довжиною (318,8 і 134 млн. років) але і за співвідношенням складових їхніх ритмів
розширення / стиснення (266,7/52,1 і 79/55 млн. років). Правда якщо враховувати в
довгому циклі I-го порядку ритми стиснення циклів II-го порядку, то співвідношення
розширення до стиснення трохи вирівнюється (207,7/111,1 млн. років) але однаково під
час довгого циклу розширення явно переважає. Можна стверджувати, що первинне
нагромадження товщ алданія й бугської серії відбувалося під час довгого циклу I-го
порядку,  а регіональний метаморфізм їх –  під час короткого.  Тому що породи бугської
серії,  за О.Б.  Гінтовим,  широко розвинені саме в межах кільцевого вала П-У ТКЦ,  він
припускає активний розвиток з опусканням саме кільцевої зони. Наявність залізистих
кварцитів тільки в межах мобільного кільця це підтверджує – йшов процес серпентинізації
перидотитових порід флюїдними глибинними потоками (за М.П. Семененком, 1987).

Практично ідеально циклічністю геологічного розвитку підтверджується
структурний розподіл ТКЦ на стабільне ядро й мобільне кільцеве обрамлення.  Після
формування власне ТКЦ, у наступних циклах ішов розвиток, в основному, мобільного
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кільцевого обрамлення. Складно представити просідання кільцевого вала, тому що це, по
суті, «вичавка» або «припій», поруч із яким в наступному циклі розвитку утворювалися
нові розломи кільцевої системи. Вони забезпечували велику рухливість кільцевого вала,
через який у внутрішньокільцевий простір ТКЦ виливалися потужні покриви порід
спіліто-діабазової формації, які й формували амфіболіти й гнейси росинсько-тикічської
серії. У межах наймобільнішого кільця виникали порівняно дрібні лінійні складки й
куполи (діаметром 1-10 км), затиснуті поміж розломами [22].

Сибірський кратон. На півдні Єнісейського кряжа, у межах Канської глиби,
розвинені гіперстен-гранатові гнейси тоналітового складу й чарнокіти. Вік –
4050±170 млн. років. Нижня частина порід кряжа Звєрєва на Алданському щиті має вік
4500 млн. років, і породи такого ж віку виявлено в басейні ріки Сутам.

Китайсько-Корейський кратон. На схід від Пекіна в гранулітах,  олівінових
піроксенітах, слюдяно-гранулітових гнейсах і чарнокітах отримано датування
3670±230 млн. років.

Південно-Американський кратон. У межах Бразильського щита на північно-
східній частині протократона Сан-Франсиску, в смузі меридіонального простягання 40°
західної довготи, в чарнокітах і тоналітових гранодіоритах отримані датування
3500±50 млн. років.

Африканський материк.
Б.Б. Брок (1970) розглядає Африканський материк як структуру, що складається з

14 овальних блоків, аналогічних Східно-Африканському і Південно-Родезійському, тільки
опущених на глибину кілька кілометрів. Певним чином це підтверджує О.Б. Гінтов,
виділяючи тектоноконцентри Східно-Африканський і Південно-Родезійський, та
припускає наявність таких же структур у межах Ліберійського щита й під западинами
Тауденни і Конго. Далі він говорить, що крім рифтових дуг, пов'язаних з розвитком
мобільних кільцевих зон ТКЦ,  існує система рифтів,  яка займає осьове положення щодо
виділених структур і це дуже давня тектонічна вісь, що простягається далеко на північ і
південь: Джибуті – Нануру – Мбея – Солсбері – Преторія. Рифтові долини Східної
Африки розділяються на два класи структур – одні формувалися незалежно від Східно-
Африканського і Південно-Родезійського ТКЦ, інші цілком підпорядковувалися
тектонічній активності цих кільцевих утворень. Періодичність виникнення рифтових
долин у тих самих місцях і давній вік цих структур свідчить про те, що прокрустово ложе
континенту Африки формувалося між ансамблями БПЖ Атлантичного й Індійського
океанів.

У рухливому поясі Лімпопо гнейси Сенд-Рівер мають вік 3790 млн. років, а гнейси
еократона Зімбабве – 3600-3500 млн. років. У Західно-Нільському масиві чарнокіти мають
датування в 3605 млн. років.

Індостанський кратон. У ядрі Сінгбумського купола на північному сході
Південно-Індійського щита виявлено тоналітові гнейси віком 3775±89 млн. років.

Австралійський кратон. У блоці Їілгарн вивчено біотитово-адамелітові гнейси
віком 3630 млн. років, перешаровані градаційно-шаруватими кварцитами й прошарками
конгломератів. Гнейси і кварцити інтрудовані гранітогнейсами віком 3500 млн. років.

Антарктичний кратон. У районі землі Ендербі й гір Принц-Чарльз виявлений
нейпірський комплекс віком 3480 млн. років.

Походження «сірих гнейсів».
З вищевикладеного виходить, що утворення з віком понад 3500 млн. років

установлено на всіх континентах і вони мають досить строкатий склад (див. рисунок 4.2).
Породи типу «сірих гнейсів» у цьому комплексі переважають кількісно. Вони

мають у більшості випадків інтрузивну природу й склад, що відповідає тоналітам,
тронд’ємітам, гранодіоритам, кварцевим діоритам. На другому місці перебувають
амфіболіти, утворені по метавулканітах основного складу. Вік їх становить більше
3500 млн. років [53].
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Оскільки в «сірих гнейсах» часто зустрічаються включення основних і
ультраосновних, а також осадових порід, то створюється враження, що натрієво-
гранітоїдна магма інтрудувала в більш ранню кору, яка може бути давніша
3800 млн. років. Вона складалася з основних, у підлеглій кількості середніх і кислих
вулканітів, а також продуктів їхнього вивітрювання, розмиву й перевідкладення. Оскільки
ж ізотопні датування відображають переважно вік самих «сірих гнейсів», їх не можна
розглядати як найдавнішу кору Землі [130].

Необхідно визнати, що утворенню «сірих гнейсів» передувало нагромадження
основних і ультраосновних вулканітів та відкладів типу граувакк і пелітів. Магма, яка дала
початок «сірим гнейсам», судячи зі стронцієво-ізотопних співвідношень, мала мантійне
походження. Безпосередньому виплавленню магми такого складу з мантії могло сприяти
підвищення у ній води й летучих, а також високі значення теплового потоку [8].

Судячи з уже виявленого поширення «сірогнейсового» комплексу й досить
імовірного ще більш широкого його розвитку в глибині ранньодокембрійської кори,
протоконтиненти А. Гудвіна й нуклеари Е.В. Павловського – М.З. Глуховського [86] були
досить великі й численні. Як припускають О.Б. Гінтов, А. Гудвін, А. Гліксон, С. Накві та
В.М. Моральов – великі купольні структури, спостережувані в сучасному структурному
плані давніх щитів,  особливо рель’єфно на космознімках,  можуть бути реліктами або
спадкоємцями цих сіалічних островів катархея: Алдано-Тимптонський купол (Алданський
щит), купол Унгава (Канадський щит), Сингбумський купол (Індостан), купол Пілбара
(західна Австралія) [130].

Очевидно, із глибиною «сірогнейсові» комплекси, як правило, метаморфізовані в
амфіболітовій фації, можуть переходити в гранулітову. Це відбувається тоді, коли
протоконтинентальна кора досягає потужності 25-30 км, забезпечуючи тиск до 800 МПа.
У катархеї була вже гідросфера, про що свідчать відклади осадових порід і піллоу-
базальтів серії Ісуа у водному середовищі, а також атмосфера. Вода була позбавлена
розчинених кисню й сульфатів, але містила хлориди. Більш низька концентрація водневих
іонів проти сучасної (рН =  7  проти 7,5-8,5)  перешкоджала випадінню карбонатів.
Температура була вище сучасної.  По ізотопах вуглецю в серії Ісуа можна говорити про
наявність життя. Атмосфера нагадувала венеріанську, що складається із СО2 і водяної
пари з домішками СО, СН4, NH3, N2, H2S, H2 [8].

Архей: граніт – зеленокам’яні області й гранулітові пояси
Архей триває два ГГЦ n+4 і n+5 (див. табл. 3.6) і підрозділяється на ранній (цикли

І-го порядку Кольський-1 і Кольський-2) і пізній (цикли І-го порядку Родезійський-1 і
Родезійський-2). Безпосередні дані палеомагнетизму підтверджують існування магнітного
поля Землі з n+4-го ГГЦ.

Найбільш характерний тип структурних елементів архейської кори представляють
зеленокам’яні пояси, хоча зустрічаються вони у всім раннім докембрії від катархею до
раннього протерозою. Зеленокам’яні пояси розділяються й облямовуються більш
великими полями гранітоїдів, серед яких присутні виступи «сірогнейсового» фундаменту.
Гранітогнейсові поля разом із зеленокам’яними поясами утворюють граніт-зеленокам’яні
області,  які займають основне місце в структурі щитів,  очевидно не менш як 2/3  їхньої
площі. Інша площа щитів і масивів зайнята гранулітовими поясами, які зародилися ще в
катерхеї й продовжували розвиватися в протерозої.

Архейські кратоны
Північно-Американський кратон:
Гренландія й Лабрадор. Триває руйнування й розмив катархейського масиву Ісуа-

Амітсок. Потім, близько 3100 млн. років проходило нагромадження (епоха розширення
короткого циклу І-го порядку –  Кольського-2)  основних метавулканитів і парагнейсів
Малене. В епоху стиснення цього циклу відбулося вторгнення стратиморфних
анортизитів. Тектонічні деформації призвели до перешарування порід Малене й гнейсів
Амітсок. На рубежі 3000 млн. років утворилися перекинуті складки і пройшла потужна
ін'єкція тоналітових гранітогнейсів Нук віком 3040±50 млн. років. Утворення скаладок і
гранітогнейсів явно тяжіє до епохи стиснення короткого циклу І-о порядку в часовому
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відрізку 3062-3007 млн. років.
На часі 2800 млн. років в обох регіонах мав місце гранулітовий метаморфізм і

утворення прямих складок. Завершився архейський розвиток Гренландії й п-ва Лабрадор
становленням плутонів калієвих гранітів Коркут з віком 2600-2400 млн. років. Цей
інтервал часу включає епоху стиснення короткого циклу І-го порядку (2609-
2554 млн. років) і два цикли ІІ-го порядку у своїх епохах розширення / стиснення : (2554-
2524) / (2524-2499) і (2499-2430) / (2430-2396) млн. років. Оскільки утворення порід
гранітоїдного складу явно тяжіє до епох стиснення, то можна припустити, що граніти
Крокут утворювалися в часовому інтервалі 2609-2396 млн. років протягом трьох епох
стиснення, розділених проміжками двох епох розширення.

Провінція озера Верхнє. Часовий інтервал утворення зеленокам’яних поясів
визначений від 2750 до 2700 млн. років [130]. Епоха деформації й регіонального
метаморфізму датована в 2700-2680 млн. років і перебуває в межах епохи стиснення
довгого циклу I-го порядку ( 2740-2688 млн. років). За цей час, судячи з офіційних даних,
нагромадилося біля 18-22 км товщ вулканітів і осадових порід, відбулися деформації й
метаморфізм, утворилося кілька фаз плутонів гранітоїдів. Настільки потужні товщі порід
навряд чи могли утворитися в такий короткий період. Швидше за все, нагромадження їх
ішло всю епоху розширення довгого циклу I-го порядку, від 3007 до 2740 млн. років, з
максимальним градієнтом в інтервалі 2848-2740 млн. років.

А. Гудвін виділив [130] три стадії розвитку зеленокам’яних поясів Канади:
1. Великі підводні виливи переважно толеітових базальтів, які утворили потужну

мафічну платформу.
2. Експлозивні виверження магми зростаючої кремнієкислотності створили

високу надбудову над мафічною платформою.
3. Частковий розмив вулканічних споруд і утворення вулканокластичних шлейфів.
Дана модель добре погоджується з вищевикладеними уявленнями та дозволяє

припустити тісний зв'язок зеленокам’яних поясів з мобільним кільцевим обрамленням
власне тектоноконцентрів О.Б. Гінтова. Із цього виходить, що формування
зеленокам’яних поясів Канади було складним та довгим. Вік же 2750-2700 млн. років
визначений, швидше за все, для пізніх етапів розвитку зеленосланцевої товщі.

Східно–Європейський кратон
Балтійський щит. За даними А.Б.  Вревського та Е.А.  Количева [130],

зеленокам’яні пояси на Кольському півострові належать двом генераціям: 3100-
3000 млн. років – крайові зони Кольського мегаблока, і 2900-2800 млн. років – центральна,
Терсько-Аларіченська зона. Таким чином, крайові частини утворилися в короткому циклі
I-го порядку (3141-3007 млн. років), а центральна – у циклі ІІ-го порядку (2952-
2849 млн. років).

У Карельській граніт-зеленокам’яній області відомо не менше шести поясів, які
простягаються на заході в меридіональному, а на сході – у південно-східному напрямках.
Вік гімельської серії визначений в 3200 млн. років – це час раннього архею, n+4-го ГГЦ.
Час формування Семченсько-Койкарського пояса становить 2935±20, а сусідніх структур
– 3020 млн. років. Граніт-порфіри мають вік 2830, а постскладчасті й постметаморфічні
граніти – 2740±20 млн. років. Вік інтрузій габбро-діоритів і лейко-габро – 2890 і
2840 млн. років. Всі ці датування припадають на епоху розширення довгого циклу I-го
порядку, n+5-го ГГЦ, пізнього архею.

Український щит. Основна граніт-зеленокам’яна область УЩ –
средньопридніпровський блок, обмежений з заходу Криворізько-Кременчуцькою, а зі
сходу – Оріхово-Павлоградською зонами розломів. Саме в ньому виділений аульський
«сірогнейсовий» комплекс, але основну роль у структурі блоку відіграють гранітогнейсові
куполи саксаганського типу й заповнюючі проміжок між ними зеленокам’яні утворення
конксько-верхівцевської серії, яка надбудовує аульську. Потужність її – 6-7 км,
метаморфізм – зеленосланцева фація. Вік вулканітів з нижньої частини конксько-
верхівцевської серії визначений в 3360-3240 млн. років. Це час прояву довгого циклу I-го
порядку, n+4-го ГГЦ (3460-3193 млн. років).

Воронезький масив. Архейські зеленокам’яні пояси, складені породами
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михайлівської серії, яка очевидно є аналогом конксько-верхівцевської, залягають
неузгоджено на гнейсах обоянської – аналога «сірогнейсових» комплексів.

Середземноморський пояс.  Містить у собі велику кількість брил і пластин
докембрійської континентальної кори, але тільки в його Ангаро-Памірському сегменті
серед них установлені або передбачаються архейські комплекси. У Бадахшанському
масиві докембрійські породи мають вік 2700-2400 млн. років.

Сибірський кратон
Алданський щит. У північно-західному,  Олекмінському блоці є трогові структури

меридіонального простягання.
Субстратом зеленокам’яних товщ Чарсько-Олекмінського району (олондинський

комплекс)  служать породи чарської серії,  метаморфізовані в гранулітовій фації,  які є
аналогами «сірогнейсового» комплексу.

Олондинський комплекс має тричленну будову й потужність понад 7 км.
1.  Нижня частина складена барсалинською серією й складається з коматиітів,

пікритів, діабазів, залізистих кварцитів і пелітів.
2.  Середня частина представлена тургунчинською серією й складається з

андезитів, псамитів, алевролітів, карбонатних лінз.
3.  Верхня частина складена тасмислинською серією й складається з андезитів,

дацитів, ріолітів, кварцито-пісковиків, конгломератів. Вся товща має моласоїдний
характер.

Олондинський комплекс утворився в єдиному басейні, що міняв в часі режими
розвитку, і всі три товщі розділені поверхнями неузгодження.

Вік верхньої частини комплексів, визначений по кислих вулканітах, становить
2960 млн. років. Можна припустити, що Олондинський зеленосланцевий комплекс
утворився, в основному, під час n+4-го ГГЦ (3460-3007 млн. років), а закінчилося його
формування під час циклу ІІ-го порядку (3007-2952 млн. років) уже наступного, n+5-го
ГГЦ.

Урало-Охотський пояс. На північному закінченні Башкирського антиклінорія
(західний схил Уралу) породи тараташського комплексу мають вік 3200-3000 млн. років.
Це основний, заключний етап стиснення n+4-го ГГЦ ( 3193-3007 млн. років). До
2700 млн. років породи комплексу пройшли стадію гранулітового метаморфізму з
утворенням високоглиноземистих гранітоїдів, ендербітів і чарнокітів під час епохи
розширення довгого циклу I-го порядку (3007-2740 млн. років).

Актюзська свита Киргизії має вік 2700-2500 млн. років. Це основний, заключний
етап стиснення n+5-го ГГЦ ( 2740-2554 млн. років).

Каратегинська свита на півдні Тянь-Шаню складена гнейсами віку 3000-
2600 млн. років, утвореними під час n+5-го ГГЦ (3007-2554 млн. років).

На південь від Ангари розміщений канський комплекс гіперстенових гнейсів,
гранулітів і чарнокітів з віком метаморфізму 2700-2550 млн. років, є явним віковим
аналогом актюзської свити.

Між Бірюсинським і Шаришалгайським горстами перебувають два зеленокам’яних
пояси: Уріксько-Ійський і Онотський з віком відповідно 2650-2600 і 3350-3150 млн. років.
Вони утворилися відповідно під час n+5-го й n+4-го ГГЦ.

У Тувіно-Монгольському серединному масиві виділений ерзинський комплекс віку
3100±200 млн. років. Це час n+4-го ГГЦ.

Китайсько – Корейський кратон
Утворення групи Ізянси представлені двома поясами – Ізянанський гранулітовий і

Зуньхуанський зеленокам’яний. Вік їх 2590-2480, але поодинокі визначення – до 2900-
2800 млн. років. До цього ж періоду можна віднести групу Бадаоке з потужністю порід до
10 км. Прориваючі її граніти мають вік 2560±9, а вік нижньої частини групи – 2830-
2800 млн. років. Очевидно, що дані утворення характеризують n+5-й ГГЦ, наприкінці
якого й була загальна кратонізація як наслідок складчасто-розривних деформацій,
регіонального метаморфізму в амфіболітовій фації, мігматизації та гранітизації.
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Південно – Американський кратон
Гвіанський щит. У Венесуелі, незгідно на катархейському комплексі Іматака або в

тектонічному контакті з ним, залягають гнейси Ель-Сердель віком 2700 млн. років. Вище,
узгоджено з ними,  залягають амфіболіти й супутні породи групи Санта-Барбара та
Есперанса віком 2700-2500 млн. років.

Східно-Бразильський щит. Відомі дві граніт-зеленокам’яні області:  еократон Сан-
Франсиску з віком понад 2800  млн.  років і серединний масив Гояс,  вік якого
2900 млн. років.

Як і для Китайсько-Корейського кратона, геологічна історія Південно-
Американського характеризується n+5-м ГГЦ.

Африканський кратон
У Південній Африці відомі дві великі граніт-зеленокам’яні області: еократони

Каапваальський і Зімбабве, розділені рухливим гранулітовым поясом Лімпопо.
Еократон Каапвааль. На півдні розташований пояс Барбетон, складений

комплексами Онфервахт, Фіг-Три й Моодіс.
У кремніях Онфервахта виявлені примітивні мікроорганізми, а потужність

комплексу досягає 16 км. На ньому узгоджено залягають породи Фіг-Три (потужності до
2 км), які складаються з осадових порід – грубоуламкових на півдні – граувакк, глинистих
сланців з підлеглими кремніями та джеспілітами на півночі.  Комплекс Моодіс має
потужність до 3,5 км і починається базальними конгломератами. У низах комплексу
Онфервахт зустрічаються вулканіти з віком 3400 млн. років, а вище по розрізу (приблизно
середина комплексу) породи значно омолоджуються, досягаючи вікових значень
3280 млн. років.

Еократон Зімбабве. У його межах відомі три генерації зеленокам’яних поясів:
менше 3500 млн. років, від 2900 до 2700 млн. років, і менше 2700 млн. років, формування
яких завершилося тоналітовим плутонізмом. Структура їх ускладнюється з півночі на
південь у напрямку Лімпопо. Породи зеленокам’яних поясів метаморфізовані до
амфіболітової фації й інтрудовані разом з підстилаючими гнейсами, гранітними
плутонами. Наймолодший комплекс гранітів (вік 2630 млн. років) починається натрієвими
тоналітовими передтектонічними різновидами, продовжується синтектонічними
адамелітами й закінчується посттектонічними калієвими гранітами (вік 2570 млн. років).

Пояс Лімпопо. Парагнейси Сенд-Рівер віку близько 3800 млн. років, становлять
давній його фундамент, який відповідає фундаментам Каапвааля й Зімбабве. Приблизно
3550 млн. років тому вони були прорвані дайками толеїтового складу, які відрізняються
від сучасних океанських толеїтів підвищеним вмістом К2О. Цей прояв основного
магматизму приблизно відповідає початку формування зеленокам’яних поясів у суміжних
еократонах.

На рубежі 3350 млн. років починаються інтенсивні деформації стиснення [130], у
результаті чого в центральній зоні виник ультраосновний і анортизитовий комплекс
Мессіна – вік 3300 млн. років. Ранній гранулітовий метаморфізм його проявився до часу
2900 млн. років. На цьому ж часовому рубежі в північній зоні Лімпопо утворилися
чарнокіти й ендербіти. Далі, в інтервалі 2700-2600 млн. років відбулося ще кілька фаз
деформацій з утворенням складок, а до часу 2500 млн. років все заспокоюється.

Зеленокам’яні пояси Мадагаскару, району озера Вікторія, Леоно-Ліберійського
еократона й Регібатського масиву розвивалися саме в час 2780-2600 млн. років.

Достатньо детальна геохронологія геологічних порід південної Африки дозволяє
скласти історію їхнього розвитку. Еократони Каапвааля й Зімбабве у вигляді
тектоноконцентрів (ТКЦ)  почали формуватися в довгому циклі I-го порядку n+3-го ГГЦ
(3912-3594 млн. років). Розділяє їх пояс Лімпопо, парагнейси фундаменту якого, віком
3800 млн. років, були прорвані на рубежі 3550 млн. років дайками толеїтового складу.
Відбулося це в заключну фазу розширення ( 3594-3515 млн. років) короткого циклу I-го
порядку n+3-го ГГЦ. Характерно, що толеїти цього віку відрізняються від сучасних
океанських підвищеним вмістом калію. М.П. Семененко (1987) саме калію, натрію й
кальцію відводив значну роль при формуванні континентальної кори. Саме великі катіони
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цих хімічних елементів могли розірвати (розпушити) надщільний, переважно кисневий
каркас мантії. Подальший розвиток як стабільних ядер ТКЦ, так і мобільного їхнього
кільцевого обрамлення, тривав ще два ГГЦ – n+ 4-й і n+ 5-й. Рухливий гранулітовий пояс
Лімпопо може являти собою суперпозицію двох мобільних кільцевих обрамлень сусідніх
ТКЦ.

Індостанський еократон
Вік групи Бабабудан – 3100±40 млн. років. Група Гітрадурга, потужністю до 7 км,

сформувалася в інтервалі часу 3030-2605 млн. років. Підстилається вона гнейсами та
гранітоїдами віком 2970±100 млн. років.

Датована історія розвитку еократона перебуває в рамках n+5-го ГГЦ (3007-
2554 млн. років).

Австралійський кратон
Блок Пілбара. Зеленокам’яні пояси цього блоку, які облямовують куполи

катархейських гранітогнейсів, утворилися в інтервалі часу 3560±30 і 3000±30 млн. років.
Повна кратонізація блоку настала після 2950  млн.  років,  з посттектонічним
впровадженням гранітів і виливом кислих вулканітів віку 2850 млн. років.

Блок Йілгарн. Вік зеленокам’яних поясів блоку омолоджується в східному
напрямку від поясів Мергісон (вік понад 3050 млн. років) і Сазерн-Крос (вік понад
2980 млн. років) до пояса Істерн Голдфілдс (вік понад 2790-2760 млн. років). Гранітоїдний
магматизм почався в блоці Йілгарн в інтервалі часу 2800-2700 млн. років з утворенням
«смугастих гнейсів», а на рубежі 2670-2500 млн. років відбулися деформації, метаморфізм
зеленосланцевої фації й формування гранітогнейсових куполів.

Історія розвитку Австралійського кратона ідентична розвитку Південної Африки,
проте необхідно визначити місця розташування давніх ядер і їх мобільного кільцевого
обрамлення.

У часовому інтервалі 4818-2554 млн. років, на пермобільнній стадії розвитку
планети, в «прокрустовому» ложі майбутніх «айсбергів» континентів, була сформована
ооїдно-кільцева їх основа.  Каркас ансамблів БПЖ океанів не тільки просідав,  але й
набував все більш чіткої сигмоїдності своїх структурних ліній, вписуючи в їхні форми
зачатки континентів і зони серединно-океанічних підняттів – майбутніх серединно-
океанічних хребтів (СОХ). Необхідно визнати, що найбільш повно механізм утворення
нуклеарів-куполів-ооїдів описаний О.Б.  Гінтовим у понятті тектоноконцентрів (ТКЦ).
Хоча деякі куполи й тяжіють до зон розломів, однак у більшості випадків вони
розташовуються явно невпорядковано, від чого й існує вираз – «череди» куполів. Високо-
енергетична субстанція зовнішнього ядра планети, піднімаючись у покрівлю мантії,
забезпечує у режимах розширення-стиснення динамічну рухливість ансамблів БПЖ, і
формує ТКЦ в «прокрустовому» ложі континентів. Можна припустити, що певна
пластичність земної кори на цьому етапі забезпечувалася значно більшим обсягом
пластичного ядра й ще невеликою потужністю мантії, а також певною її активністю саме в
«прокрустових» ложах, ширина яких маркується розвитком ТКЦ – як стабільних ядер, так
і мобільного кільцевого обрамлення. Ніяких протяжних трогових зон на пермобільній
стадії ще не існувало через пластичність континентальної земної кори.

Розділ 5. Розростання й цементація континентів
необерненими прогинами 2554-1196 + (епіпрот). 1196-
743=4 ГГЦ
5.1. Загальні дані для протерозою
5.1.1. Прив'язка до глобальних галактичних циклів.
У Геологічному словнику видання 1973 року відзначається, що

загальноприйнятого підрозділу протерозойської групи немає, і різні дослідники ділять
його на дві,  три й чотири частини.  Переважає тричленний розподіл –  ранній,  середній і
пізній протерозой. У межах пізнього деякі дослідники виділяють епіпротерозой,
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вважаючи, що це час між двома докембрійськими діастрофічними циклами, очевидно,
світового значення [101]. Відзначається також, що в середині й кінці епіпротерозою мали
місце загальні похолодання, які викликали в різних частинах світу зледеніння, сліди яких
спостерігаються у вигляді тилітів. Похолодання спостерігаються в епохи стиснення, коли
через закриття рифтових долин ізолюється ендогенна енергія планети. Вищевідзначені
похолодання пов'язані з епохами стиснення довгого й короткого циклів I-го порядку n+9-
го ГГЦ. І хоча часовий інтервал для епіпротерозою за даними роботи [20] визначається в
межах 1050±50-680 млн. років, нам представляється доцільним трохи скоригувати межі
епіпротерозойської групи по ГГЦ – 1196-743 млн. років. У цьому випадку епіпротерозой
дійсно буде характеризувати віху перехідного етапу в історії Землі від
субгеосинклінального до геосинклінального режиму.

У роботі [131] відзначається, що з погляду тектонічної періодизації, було б логічно
починати аналіз тектонічного розвитку Землі у фанерозої з венда, включеного в палеозой
багатьма дослідниками, або з другої половини пізнього рифею. Оскільки Каледонський
довгий цикл I-го порядку є аналогом Альпійського,  то вендські відклади могли
утворитися під час каледонського аналога Ранньоальпійського циклу II-го порядку,  а
підстилаючий їх комплекс – під час аналога Кіммерійського циклу II-го порядку.
Виходячи з цього, доцільно розширити венд до початку n+10-го ГГЦ, підрозділивши його
на ранній і пізній, які утворилися під час циклів II-го порядку 1 і 2 Ранньокаледонських
(див табл. 3.6). Епоха розширення Каледонського, довгого циклу I-го порядку, після
ранньокаледонських циклів тривала в ранньому палеозої, і саме тому породи, які
перекривають венд, в цілому залягають на ньому узгоджено.

В цілому, чотиричленний підрозділ протерозою, за даними геологічного словника
1973 року, беремо за основу, трохи скоригувавши їхні часові границі по глобальних
галактичних циклах:

Ранній протерозой – n+6-й ГГЦ – 2554-2101 млн. років.
Середній протерозой – n+7-й ГГЦ – 2101-1648 млн. років.
Пізній протерозой – n+8-й ГГЦ – 1648-1196 млн. років.
Епіпротерозой – n+9-й ГГЦ – 1196-743 млн. років.
Період 2554-743 млн. років – це чотири ГГЦ, які відповідають ранньому,

середньому, пізньому протерозою та епіпротерозою. Перші три – розростання й
цементація континентів необерненими ровоподібними прогинами
субмеридіонального простягання, які закладалися між ооїдно-кільцевою основою та
ядрами ТКЦ, а четвертий – перехідний, коли в означених прогинах все більш чітко
починають проявлятися елементи геосинклінального режиму розвитку земної кори.

5.1.2. Геотектонічний режим протерозою.
Етап розвитку необернених прогинів можна назвати субгеосинклінальним,

тобто синклінальні прогини утворювалися, в них відкладалися осадово-вулканогенні
породи, які зминалися в складки, проривалися інтрузіями й піддавалися метаморфізму,
проте загальної інверсії геотектонічного режиму не відбувалося. Хоча земна кора на
початку протерозою вже була крихкою для того, щоб утворити трогові западини великої
довжини, але недостатньо твердою для того, щоб в умовах стиснення утворити гірські
системи.

Чисто геосинклінальний режим наступив уже з каледонсько-герцинського етапу й
триває на альпійському.

Ширина синклінальних трогових зон, обмежених парами розломів, становить від 7
до 30 км. Відома «борозна» Скелястих гір, при довжині 1600 км, на окремих ділянках має
ширину до 7 км. Середня ширина грабенів Леванту (затока Акаба-Мертве море-Ель-Габ)
не перевищує 10 км, звужуючись до 7 км (довжина 1000 км). Ширина обмежених
розломами депресій Західного Забайкалья – від 8 до 30 км.

Троги почали формуватися на початку раннього протерозою вже на консолідованій
жорсткій корі, яка набула властивостей крихкого тіла.

Криворізько-Кременчуцька зона УЩ (ККзУЩ) є класичним необерненим
прогином, який виник на архейському субстраті й існував завжди, розвиваючись у вигляді
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складно побудованої шовної зони, яка мігрувала в західному напрямку відповідно силам
Коріоліса. На прикладі ККзУЩ виходить, що час розвитку необернених рифтових
структур і характеризує епоху перетворення ооїдно-кільцевої основи континентів у
континентальні «айсберги» з коріннями в мантії до глибини 700 км.

ККзУЩ В.Г. Бондарчук (1954) називав тафросубгеосинкліналлю – ровоподібним
прогином, обмеженим розломами, а Я.М. Бєлєвцев (1957) – субгеосинкліналлю.

Для пояснення тектонічного режиму протерозою застосовується також термін
протогеосинкліналь, під яким розуміються найдавніші геосинклінальні прогини, які
виникали слідом за НУКЛЕАРНИМ етапом розвитку поверхневої оболонки планети, на
ще не стабілізованій базальтово-андезитовій корі. Протогеосинклінали мали дуже великі
розміри, переважно субмеридіональне простягання, і формували широкі, але прості
системи лінійних складчастих структур.

З розвитком джеспілітової формації криворізького типу (ДФКТ) А.А. Дроздовська
(2009) пов'язує утворення земної біосфери – у цей час відбувся еволюційний перехід
атмосфери й гідросфери Землі з відновленого стану у фазу їхніх редокс-бар'єрних
перетворень, коли глобально проявилися одноклітинні організми земної біосфери.

5.1.3 Планетарний механізм формування розломних зон
Американський геолог У. Хоббс (1911) є засновником вчення про глибинні

розломи.  Він обґрунтував,  що багато фундаментальних рис рельєфу земної поверхні
(обриси материків, напрямки гірських систем) і структури земної кори визначаються
існуванням первинної мережі розломів, закономірно орієнтованих стосовно фігури Землі.
А назвав ці розломи ЛІНЕАМЕНТАМИ У. Хоббс ще у 1904 році [148].

Лінеаменти не обов'язково повинні бути безперервними – вони можуть на окремих
ділянках перериватися структурами іншого напрямку або зникати під покривом молодих
осадових порід,  вулканічних лав та туфів.  Доведено існування лінеаментів і розломів
довготного й широтного напрямків. Широтними розломами оперезаний материк
Антарктида, вони ж визначили виникнення пояса горстів на його периферії (П.С. Воронов,
1968). Довготні розломи, які розходяться радіально від Південного Полярного плато,
розсікають на брили фундамент Східно-Антарктичної платформи.

Зазвичай виділяють дві пари сполучених систем розломів – ортогональну
(довготно-широтну) і діагональну (ПнЗ-ПдС – ПнС-ПдЗ), що прийнято переважною
більшістю дослідників і підкріплюється статистичним матеріалом, а також моделюванням
[121]. У роботі [15] обґрунтовується якісна (у вигляді довжини – сотні й тисячі км)
перевага ортогональних систем і кількісна (у вигляді частоти зустрінутих систем та
довжини на порядок менше –  десятки й сотні км)  –  діагональних,  причому останніх
виділяють декілька систем (від двох до чотирьох).

Глибинні розломи утворюються в обстановці розтягання кори, і тому закладення
синклінальних прогинів пов'язане із глибинними зонами подріблення планетарного
масштабу. Зараз більшість дослідників відносять утворення регматичної мережі розломів
до початку протерозою,  допускаючи,  що більш ранні розломні структури через високий
тепловий потік і високопластичний стан кори не могли створювати стійких систем,
«заліковуючись» процесами гранітизації [127].

П.С. Воронов (1968) призивав до визнання провідної ролі ротаційних сил у
формуванні мережі планетарної тріщинуватості. Він звертав увагу на одну із самих
дивних оман людства в історії розвитку науки: живучи на кулі, яка обертається,
створеній в основному ротаційними силами в комбінації із силами гравітації, геологи
практично завжди ігнорували й ігнорують у своїх геотектонічних побудовах саме те, що
Земля кругла і що вона обертається.

На кожний фізичний сегмнент земної поверхні діють дві сили: від полюсів
спрямовані на екватор і сила інерції, спрямована на захід. Рівнодіючі цих сил
створюють крутильні напруги – проти годинникової стрілки в північній півкулі і за нею
– у південній. Але очевидно, щоби блок літосфери почав обертатися, він повинен мати
певний ступіньсвободи, відмежувавшись від сусідніх блоків шовними рифтогенними
зонами та перебувати на пластичному прошарку астеносфери. Діагональна система
розломів і буде народжуватися крутильною компонентою – по суті, це зсуви невеликої
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довжини й дуже широкого спектра напрямків, що й спостерігається в дійсності.
О.І. Слензак встановив такі системи крутіння для Українського щита [107], а Г.І. Паталаха
– для Бразильського [87].. Природно, що умови для набуття блоками літосфери
автономності наступають тільки під час епох розширення.

Про одну примітну особливість поверхні Землі говорив Г.М. Каттерфельд (1962).
Вона виходить із закона збереження момента кількості обертання. При опусканні будь-
якої брили земної кори виникає додаткова тангенціальна сила, яка зміщує її на схід, а при
піднятті – навпаки, – на захід. Цей закон разом з крутильними напругами чітко пояснює
виникнення субмеридіональних рифтових зон і зсувних субширотних. Два роз’єднані
блоки з різною гіпсометрією поверхні будуть роз'їжджатися, утворюючи
субмеридіональну щілину. А відокремлення північного і південного блоків по гіпсометрії
призведе до формування субширотної зсувної зони.

Відмічені явища різкого вигину, або так званого торцьового зчленування
одновікових складчастих зон, коли вони замикаються один з одним під кутом, близьким
до прямого, і одна із зон загасає, упираючись в іншу. Однак здебільшого виявляється
[121], що із двох складчастих зон і, отже, із двох систем розломів, які перебувають у
торцьовому зчленуванні один з одним,  одна виявляється трохи молодшою або,  вірніше,
довше зберігає свою активність, чим інша.

За нашими уявленнями будь-яке торцьове зчленування говорить про кутові
контакти автономних блоків земної кори (АБЗК), здатних переміщатися самостійно [34], а
системи розломів,  що зчленовуються,  можна розділити на основні та допоміжні.
Основними необхідно вважати шовні рифтогенні зони (ШРЗ) переважно
субмеридіонального простягання, тому що саме на захід спрямований основний вектор
інерційних сил і перпендикулярні до них зсувні напруги, які розділяють субмеридіональні
смуги на окремі сегменти. Цілком ймовірно що при закладенні торцевих систем розломів
можуть використовуватися більш давні сектори мобільних кілець тектоноконцентрів
О.Б. Гінтова, а їхні стабільні ядра знаходитися в межах АБЗК.

Відхилення найбільших структурних одиниць Африки й Тихого океану від
меридіонального напрямку до північно-західного й перевага на більшій частині площі
літосфери глибинних розломів північно-західного простягання особливо підкреслюється в
роботах А.В. Пейве поряд зі зсувним характером подібних розломів.

5.1.4. Геологічні й морфологічні особливості поверхні планети
Завдяки слабкій тектонічній контрастності морфоструктурних елементів

спостерігається рівний рельєф суші. Висновок про відмінність описаних комплексів
протерозою та фанерозойських відкладень пояснюється набагато меншою амплітудою й
контрастністю давніх морфоструктур. Протерозойські кратони (ПК) відрізняються від
пізньоархейських (ПАК) помітно збільшеною жорсткістю та наявністю платформного
чохла. Разом з тим, вони набагато слабкіше консолідовані, чим більш пізні, «справжні»
платформи. Ці особливості ПК не дозволяють повністю ототожнювати їх з
пізньодокембрійськими й фанерозойськими платформами. Все-таки вони знаходяться
ближче до них,  ніж до ПАК.  Таким чином,  структурні елементи ПК являють собою
важливу ланку в ланцюзі еволюції кратонів і відзначають певний етап спрямованого
процесу загальної кратонізації (склеротизації) земної кори [101].

Пізньоархейська кратонізація закінчилася наприкінці n+5-го ГГЦ, а n+6-й
ознаменувався широким поширенням груп основних дайок, відомих практично на всіх
еократонах – від Гренландії до Антарктиди (дайки Амундсен). До цього ж часу
відноситься й виникнення перших стійких розломів, наприклад на півдні Індії. Це може
свідчити про те, що континентальна кора помітно остудилася в порівнянні з архейською й
стала крихкою. Геотермічний градієнт раннього протерозою оцінюється в 47оС / км у
порівнянні з 54оС /  км для архею,  а тиск у низах кори –  430  МПа проти 410  МПа.  Вже
масовий розвиток дайок (Велика дайка Зімбабве утворилася 2450 млн. років тому й
простягається на 500  км із півночі на південь)  дозволяє припускати,  що початок
протерозою був часом панування розтягань, можливо пов'язаних з деяким збільшенням
обсягу Землі внаслідок фазових перетворень у мантії [130].

За утворенням дайок пішла більш зосереджена деструкція, яка призвела до
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зародження протогеосинкліналей – найдавніших прототипів геосинклінальних прогинів,
що виникли слідом за нуклеарним етапом на ще нестабілізованій базальтово-андезитовій
корі. Вони мали дуже великі розміри й відносно прості, але широкі системи лінійних
складчастих структур. У протогеосинкліналях мала місце фаціальна стійкість осадових
нагромаджень і подібна з геосинкліналями фанерозою еволюція магматизму – від
основних і ультраосновних магм до кислих [20]. Відомі [130] дві генерації
протогеосинкліналей, які утворилися в часових інтервалах 2600-2400 і 2100-
1900 млн. років, тобто, на початку раннього й середнього протерозою, причому, коли
друга генерація зароджувалася, у першої вже відзначався орогенез.

У літературі описані різні типи протогеосинкліналей, але В.Ю. Хаїн (1988) вважає,
що ця класифікація може бути спрощена (як і для поясів тектоно-термальної переробки) і
залежить тільки від часу й місця прояву. Всі вони являють собою відносно глибоководні
басейни, судячи з флишу, олістостромів і бар'єрних рифів. Ширина їх повинна була в
півтора рази перевищувати ширину утворених на їхньому місці складчастих систем,
виходячи з розмірів стиснення.  З огляду на площу,  займану цими структурами на
сучасних континентах, вони повинні були вміщати, при глибині 3 км, досить значний
об’єм морської води.

Крім протогеосинкліналей, для раннього протерозою характерно, за В.Ю. Хаїном
(1973), широкий розвиток поясів тектоно-термальної переробки (ТТП), які
характеризуються високим тепловим потоком і тангенціальним стисненням. Однак у
роботі [99] обґрунтовується, що пояси ТТП, найбільш вивченим з яких є Гренвільський у
Північно-Атлантичному регіоні, почали активно розвиватися тільки з початку пізнього
протерозою (рифею).

Прогини мають субмеридіональне простягання. У широтному напрямку вони
розвиваються зі сходу на захід, з явною вергенцією під дією сил Коріоліса.

Поблизу деяких крайових розломів, що обмежують платформи, відзначаються різкі
й глибокі структурні й формаційні зміни. Прикладом може служити вузька смуга, яка
відокремлює Саво-Ладозьку зону карелід від Карельського масиву. Вона характеризується
появою потужних граувако-сланцевих товщ флішового типу, сильною складчастістю й
метаморфізмом, що досягає на короткій відстані амфіболітової фації, а також розвитком
процесів гранітизації й мігматизації.

Області опускань розчленовані внутрішніми підняттями й глибинними розломами
на зони й підзони з різним тектонічним режимом. Виокремлюються крайові прогини –
такого роду структурні елементи в більш давніх рухливих областях відсутні,  або ж вони
там ледь виражені. Складки, у які зібрані породи, відносяться до лінійного типу; вони
орієнтовані конформно межам рухливих поясів і платформ або ж межам серединних
масивів. Куполоподібні структури зустрічаються дуже рідко [101].

Для з'ясування історії еволюції протерозойських рухливих поясів велике значення
має факт присутності в їхньому фундаменті платформних відкладів.  Такі породи
підстилають геосинклінальні комплекси Саво-Ладозької зони карелід і суміжної області
свекофенід, Курсько-Криворізької зони, поясу Шимога-Дхарвар Індостана,
Кетілідійського пояса Гренландії й Пенокенського поясу Канади. Оскільки
осадонакопичення відбувалося переважно в мілководно-морських (шельфових) і навіть
континентальних умовах, то знову, як і для палеопротозою, виникає питання – куди ділися
великі маси морської води? Найімовірніше припущення, яке пояснює відомі факти,
полягає у визнанні досить інтенсивних занурень великих ділянок первинної земної кори
на місці деяких сучасних океанів [101].

Поряд з асиметрією західної й східної півкуль, існує асиметрія північної й південної
півкуль (про яку говорив ще М.В. Ломоносов), яка проявляється в антиподальності
Арктичного океану й материка Антарктиди, у нерівності площі північних і південних
материків, у звуженні материків до півдня, а океанів – до півночі.

На підставі узагальнення геолого-морфологічних даних П. Фурмар’є (1971)
встановив, що сигмоїдні лінії поверхні планети є НАЙДАВНІШИМИ, які почали
формуватися ще на ранніх етапах розвитку Землі.  Г.М.  Каттерфельд (1962)  вважає,  що в
загальному обертовому русі обох півкуль із заходу на схід,  відбувається відносне
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відставання північних зон і випередження південних, наростаюче від екватора й полюсів
до паралелей ± 62º. Але закон збереження моменту кількості обертання може пояснювати
розвиток уже існуючого сигмоїдного просторового рисунка наявних структур, а не
виникнення його. У Південній півкулі простору для піднятих блоків було набагато
менше, ніж у Північному, тому що тут домінують опущені блоки (див. рисунки 1.10, 1.11,
1.12), дуже неохоче надаючи місце в просторі континентальним айсбергам – все це
підтверджує висловлене раніше припущення про Південну область планети як про
динамічний центр формування її первинної протокори.

Основна геологічна інформація для описання протерозойської групи взята з роботи
[101], але часова прив'язка структурно-формаційних комплексів дещо скоригована по
геологічних циклах різних рангів (див. табл.3.6).

5.2. Ранній протерозой ( 2554-2101 млн. років по шкалі циклічності)
Л.Й. Салоп (1982) виділяє групу мезопротозою,  до складу якої входять шість

корельованих поміж собою підрозділів, що мають характерні риси і досить упевнено
простежуються у всіх регіонах світу. Самий нижній комплекс – домініон-рифський, потім
вітватерсрандоський, нижньоятулійський, верхньоятулійський (анімікійський),
ладозький (трансваальський) і шостий – вепський комплекс. Формувалися вони в
часовому інтервалі 2700-1900 млн. років, і перші чотири характеризують ранній
протерозой.

Всі шість структурно-формаційних комплексів (СФК), виділені Л.Й. Салопом
у ранньому й середньому протерозої, дуже добре вписуються в шість послідовних
геологічних циклів різних порядків, причому перші чотири СФК характеризують ранній
протерозой у межах n+6-го ГГЦ. Характерно, що знизу нагору точність прив'язки зростає,
і вже вепський збігається ідеально. Це говорить про те, що фактичний геологічний
матеріал, ув'язаний з геодинамічною шкалою циклічності, здобуває нову якість завдяки
додатковій понятійній базі, яка стосується опису типів порід і розташування їх у певній
просторовій послідовності. Ця ж понятійна база дозволяє більш детально описувати
родовища корисних копалин і пояснювати їхню присутність у різних структурно-
фаціальних зонах.

Стратотипом першого комплексу прийнята серія Домініон-Риф Трансваалю, яка
перекриває граніти віком 2850 млн. років (купол Вредефорт). Лави даної серії датовані в
2800 млн. років. Хоча часовий відрізок в 2700-2550 млн. років відноситься до архею або
пізнього ПАЛЕОПРОТОЗОЮ за Л.Й. Салопом, він вважає, що серія Домініон-Риф,
залягаючи різко неузгоджено на зеленокам’яних товщах архею та гранітах, які їх
проривають, може бути тільки перехідним транзитним комплексом. Купол Вредефорт
утворився в ритмі стиснення циклу II-го порядку (2883-2848 млн. років), а лави віком
2800 млн. років – у ритмі розширення (2848-2740 млн. років). Треба думати, що домініон-
рифський комплекс відклався на початку раннього протерозою в часовому інтервалі 2554-
2499 млн. років – це цикл II-го порядку n+6-го ГГЦ.

Другий комплекс розповсюджений значно ширше попереднього й представлений
потужними товщами уламкових порід, переважно кварцитів, олігоміктових пісковиків,
аркозів, гравелітів і конгломератів, які чергуються з домінуючою кількістю сланців та
алевролітів. Зрідка присутні прошарки джеспілітів і карбонатних порід. У верхній частині
комплексу зазвичай виокремлюється товща вулканітів від основного до кислого складу,
які чергуються з туфами й осадовими утвореннями. Основні лави зазвичай мають
амигдалоїдну текстуру. Стратотипом комплексу є серія Вітватерсранд разом з головною
нижньою частиною серії Вентерсдорп. Відзначено присутність від одного до трьох
горизонтів льодовикових утворень (тилітів і супутніх порід), розділених потужними
товщами, що вміщують теригенні відклади. Найбільш повно вони представлені в
гуронських утвореннях Канади та у відповідних їм відкладах Скелястих гір США. Іншим
винятково характерним для комплексу утворенням є золото-ураноносні конгломерати, які
мають у деяких районах (ПАР, Канада) велике промислове значення. Приблизний вік
комплексу [101] встановлений в інтервалі 2750-2450 млн. років, але представляється (див.
табл.3.6), що це цикл II-го порядку в часовому інтервалі 2499-2396 млн. років.
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Стратотипом третього комплексу є сегозерська серія (нижній ятулій) Карелії. Він
розвинений значно ширше попередніх – залягаючи зі стратиграфічним і кутовим
неузгодженням на комплексах мезопротозоя, або ж різко незгідно на
домезопротозойських породах. В усьому світі комплекс складений переважно кварцитами
(з підлеглими кварцьовими конгломератами й гравелітами), потім глинистими сланцями
та алевролітами (у зонах інтенсивного метаморфізму вони перетворені в слюдяні й інші
сланці), а також доломітами. Уламкові породи складають нижню частину комплексу,
вище простежуються сланці й карбонатні породи, а якщо є вулканіти, то вони, як правило,
локалізовані в самій верхній частині комплексу. У всіх осадових породах спостерігаються
текстури мілководдя. Хоча карбонати мають підлегле значення, у них зустрічаються
фітоліти, які іноді складають біогерми й перші в розрізах докембрію строматолітові
горизонти. Істотно мономіктові уламкові породи часто містять продукти хімічного
вивітрювання, а іноді й розташовуються в корах вивітрювання. У найнижчих горизонтах
кварцитів іноді присутні кварцьові золото-ураноносні конгломерати з невисоким вмістом
рудних компонентів, але ніколи вони не зустрічаються вище перших горизонтів
карбонатних порід зі строматолітами. У сланцьово-карбонатних товщах присутні пластові
тіла гематитових і сидеритових руд або ж горизонти джеспілітів. Останні в Україні, Росії
та Бразилії утворюють залізорудні басейни – «Криворізький», «КМА», «Залізорудного
чотирикутника». Джеспіліти нижньоятулійського комплексу, на відміну від
палеопротозойських джеспілітів алгомського типу [101], не виявляють просторового
зв'язку з вулканітами –  для них характерні окислювальні фації,  сульфідні фації рідкісні,
або зовсім відсутні.  Рудні мінерали представлені магнетитом і гематитом,  рідше
залізистими карбонатами – постійно мають кристалічну форму, іноді присутні марганцеві
мінерали.  Фосфору в джеспілітах дуже мало –  органічні рештки в них відсутні.  Час
формування нижньоятулійського комплексу, судячи з відомих ізотопних датувань [101],
перебуває в інтервалі 2450 (2400) – 2350 (2300?) млн. років. Судячи з того, що верхня
часова межа залишається під сумнівом, можна припустити, що часові інтервали
комплексу можуть бути в межах заключного ритму розширення довгого циклу I-го
порядку (2396-2287 млн. років) із приєднанням до нього епохи стиснення цього ж циклу –
2287-2235 млн. років.

Четвертий, або верхньоятулійський (анімікійський) комплекс, характеризується
широким розвитком сланцево-карбонатних або істотно карбонатних порід і наявністю
серед них залізисто-кременистих порід, що відносяться до джеспілітів своєрідної формації
типу оз. Верхнє. Залізисті породи цієї формації не дуже сильно метаморфізовані, для них
типова гранульована або мікрооолітова будова рудної речовини, представленої водними
силікатами заліза, а також гематитом, магнетитом, гетитом і сидеритом. У деяких
прошарках джеспілітів, що залягають серед карбонатних порід, фіксується до 5%
фосфору, а в кременистих прошарках джеспілітів перебувають численні мікроскопічні
залишки водоростей.  Родовища заліза цього типу району оз.  Верхнє в США,
Лабрадорського трога в Канаді, залізорудного басейну Хамерслі в Австралії, мають
величезні запаси (особливо пов'язані із джеспілітами епігенетично збагачені руди).
Карбонатні породи представлені, головним чином, доломітами й почасти доломітовими
вапняками. У них присутні, у значно більшому обсязі, ніж у нижчележачому комплексі,
строматоліти й онколіти, складаючи потужні горизонти, які простягаються на десятки
кілометрів. В карбонатних товщах бувають присутні порівняно невеликі пластові поклади
гематитових і сидеритових руд, а також стратиформні лінзоподібні тіла, які
характеризуються підвищеним вмістом міді або ж марганцю,  ванадію,  барію й фосфору.
Як і в нижчележачому комплексі, у всіх породах відзначаються ознаки мілководних умов.
Багато порід, у тому числі й карбонатні, бувають пофарбовані в рожевий колір. У верхній
частині комплексу іноді виокремлюється товща вулканітів основного або кислого складу.
Стратотипом комплексу є верхній ятулій (онезька серія) Карелії. Верхньоятулійський
комплекс по [101], виник в інтервалі часу 2350-2200 млн. років тому, але представляється,
що це відбулося під час короткого циклу I-го порядку (2235-2101 млн. років). Даний
комплекс завершує епоху раннього протерозою (n+6-го ГГЦ).
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5.3. Середній протерозой (2101-1648 млн. років за шкалою
циклічності)

П'ятий, або ладозький (трансваальський), комплекс мезопротозоя скрізь залягає
незгідно на породах, що його підстилають, і складений головним чином пісковиками,
алевролітами й сланцями, іноді помітну роль грають доломіти, а також вулканіти
основного,  ультраосновного,  рідше середнього й кислого складу.  У нижній частині
комплексу повсюдно присутні тіліти, що представляють собою самий верхній у
мезопротозої рівень льодовикових утворень. Значні частини комплексу представлені
флішовою формацією, з типово тонким ритмічним перешаруванням дрібнозернистих
граувакових пісковиків, алевролітів і сланців, зрідка олігоміктових пісковиків і
карбонатних порід. Присутні темні вуглецеві сланці й алевроліти, нерідко збагачені
сульфідами. Ще один тип комплексу, латерально пов'язаний з флішовим,
характеризується широким розвитком у його верхній частині основних і ультраосновних
лав. Серед відкладів ладозького комплексу зрідка зустрічаються прошарки джеспілітів
типу оз.  Верхнє,  які ніде не утворюють великих родовищ.  На Кольському півострові й у
Східній Фінляндії до флішоїдних і чорносланцевих товщ тяжіють інтрузивні й екструзивні
тіла гіпербазитів, які несуть мідно-нікелеве (або істотно мідне) зруденіння, а осадові
породи, що їх вміщують, часто збагачені нікелем, ванадієм, хромом, фосфором.
Стратотип комплексу – ладозька серія Південно-Західної Карелії, а парастратотип –
серія Преторія Трансваалю. Судячи з ізотопних датувань, що характеризують час
седиментації й вулканізму,  а також вік нижньої межі комплексу,  його формування
відбувалося в інтервалі 2200-2000 млн. років тому. Уявляється, що це відбулося під час
циклу II-го порядку (2101-2046 млн. років).

Шостий, або вепський комплекс мезопротозою присутній тільки в тих районах, де
збереглися від денудації верхні його підрозділи. Стратотипом комплексу є вепська
(петрозаводсько-шошкінська) серія Південної Карелії, а парастратотипом – серія Метсап
Південної Африки. У більшості районів комплекс залягає зі стратиграфічною, а іноді й
кутовою неузгодженістю на підстилаючих породах. Для нього характерні кварцові й
аркозові пісковики, що іноді переходять у гравеліти й конгломерати. Для порід типовими
є червоне забарвлення, коса шаруватість, знаки брижів та інші ознаки мілководдя. У
Східному Сибіру до червоноколірних порід тяжіють родовища міді типу мідистих
пісковиків. Судячи з його положення в розрізі, а також по деяких ізотопних датуваннях,
комплекс був сформований приблизно 2000 (2050-1950) млн. років тому. Представляється,
що це відбулося під час циклу II-го порядку ( 2046-1943 млн. років).

АКИТКАНІЙ (ранній неопротозой за Л.Й. Салопом)
Дана група складена супракрустальними й плутонічними породами, сформованими

після карельського циклу діастрофізму й до закінчення виборзького діастрофізму другого
порядку – в інтервалі часу 1900-1600 (або 1950-1550) млн. років [101]. За нашою шкалою
циклічності – це 1943-1648 млн. років – закінчення чергового ГГЦ, який включає
заключний цикл II-го порядку довгого циклу I-го порядку плюс короткий цикл I-го
порядку.

Осадово-вулканогенні відклади групи належать особливим – тафрогенним –
формаціям, які виникли в тектонічних депресіях на давніх платформах і на стабілізованих
карельською складчастістю ділянках давніх геосинкліналей. Л.Й. Салоп вважає, що ці
відклади зовсім не залежать від структурного плану карелід, і утворюють самостійний
великий структурний ярус.

Для акитканія характерні континентальні осадово-вулканогенні товщі, які іноді
фаціально заміщуються або перекриваються континентальними та прибережно-морськими
осадовими товщами з підлеглою кількістю вулканітів. Для осадово-вулканогенних товщ
характерне чергування вулканітів, переважно кислого складу,  з туфами,  туфолавами й
уламковими породами.  Винятково характерні граніти рапаківі,  з якими іноді асоціюють
анортозити й габроїди. Тіла рапаківі великих розмірів (масив Паргуаза у Венесуелі –
30 тис. км2)  являють собою асиметричні лакколітоподібні або плоскі лінзоподібні
поклади, підошва яких зазвичай розташовується на глибині рівня поверхні Конрада.
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Основні вулканіти мають підлегле значення. Потужність відкладів лав середнього складу
(порфірити й андезити) в окремих районах може досягати 10 км і вони розвинені на всіх
континентах. Залягають на глибоко еродованих, сильно складчастих метаморфічних
товщах мезопротозою, або на рвущих їх абісальних гранітах карельського циклу. При
цьому самі вони мало змінені й слабко дислоковані. У всіх регіонах світу вони складають
структурні форми, явно накладені на більш давні утворення. Відклади акитканія тяжіють
до тектонічних опускань, що мають характер грабенів, прирозломних западин, рифтів,
авлакогенів, крайових і внутрішніх прогинів, накладених западин. Характерне
розташування їх у широких і протяжних зонах розломів, які супроводжуються
інтенсивним катаклазом порід фундаменту. Деякі такі зони з розташованими в їхніх
межах грабенами й прогинами простежуються на сотні й тисячі кілометрів.

Стратотипом комплексу вважається акитканська серія Прибайкалля і її кореляти
в інших районах Азії. Вона розвинена в асиметричному прирозломному прогині, який
простежується у вигляді субмеридіонального, дещо вигнутого поясу, шириною до 50 і
довжиною понад 500 км, приблизно вздовж границі Байкальської складчастої області та
Сибірської платформи. На флангах поясу осадово-вулканогенні товщі, що складають
серію, фаціально заміщюються осадовими відкладами анайської і тепторгинської серій.
Разом з ними, а також з вулканогенною калбазикською серією, розвинутою у Присаянні,
пояс осадово-вулканогенних відкладів простежується більш ніж на 1200 км. У
Прибайкаллі прогин межує з більш давніми утвореннями (від катархею до мезопротозою)
уздовж зони глибинних розломів – на захід від неї зменшується потужність вулканогенно-
осадових товщ, ступінь їхньої деформації й метаморфізму.

5.4. Пізній протерозой (1648-1196)
Ранній рифей (середній неопротозой)
Час утворення за Л.Й. Салопом становить 1600-1350 млн. років [101], за шкалою

циклічності – 1648-1330 млн. років – довгий цикл I-го порядку. Потім відбувається
подальше поширення на континенти морської трансгресії; закладення й поглиблення
багатьох прогинів – Рифейського, Байкальського, Єнісейського, Східно-Саянського,
Белтського, Гренвіллського, Кібарського, та інших; відкладення прибережно-морських і
континентальних, часто червоноколірних осадових товщ, виливи базальтів; збільшення
вмісту вільного кисню в атмосфері й гідросфері завдяки розвитку фотосинтезуючих
водоростей. Вся перерахована обстановка добре корелюється із заключним ритмом
розширення довгого циклу в інтервалі часу 1490-1382 млн. років. На заключну епоху
стиснення довгого циклу – 1382-1330 млн. років Л.Й. Салоп відносить Кібарський
діастрофічний цикл. Він супроводжувався складчастістю й інтрузіями гранітів, сильними
коливальними рухами, розломоутворюванням і вторгненням по тріщинах основної та
кислої магми. У деяких рифейських геосинклінальних поясах відбулася часткова інверсія
тектонічного режиму, а деякі (в Екваторіальній Африці) повністю замкнулися.

Середній рифей (пізній неопротозой)
Час утворення за Л.Й. Салопом – 1350-1200 млн. років [101], за шкалою

циклічності – 1330-1196 млн. років – це короткий цикл I-го порядку. На платформах
відбувається відкладення мілководно-морських і континентальних осадових товщ, а в
геосинкліналях – подальше збільшення водоростяної маси й карбонатонакопичення.
Простежуються виливи базальтів (епоха розширення 1330-1251 млн. років), особливо
багато на Північно-Американській платформі. До епохи стиснення (1251-1196 млн. років)
відносять дію пізньоготського (Авзянського) діастрофізму. Йому властива слабка
складчастість і невеликі інтрузії основної й кислої магми в більшості рифейських
прогинів. Вторгнення по тріщинах дайкових серій діабазів і долеритів.

Середнім рифеєм закінчується вся протерозойська епоха розвитку земної кори, яка
тривала три ГГЦ. За Л.Й. Салопом – це мезопротозой і неопротозой.

5.5. Епіпротерозой (1196-743)
Пізній рифей (термінальний неопротозой)
Час утворення за Л.Й. Салопом – 1200-1000 млн. років [101], за шкалою
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циклічності – 1196-1037 млн. років – це два цикли II-го порядку. У цей період
утворюються нові геосинклінальні пояси або ж поглиблюються раніше виниклі
інтрагеосинклінальні троги. Також характерне подальше збільшення рослинної біомаси,
максимальне збільшення строматолітів та мікрофітолітів, розвиток еукаритових форм
рослинності, винятково широке поширення червоноколірних осадових порід, збільшення
кисню в атмосфері й гідросфері. Для платформ характерні інтенсивні коливальні рухи,
утворення розколів та вторгнення по тріщинах основної магми. У більшості
геосинклінальних поясів – сильна складчастість, інтрузії габроїдів і гранітоїдів,
термально-тектонічна активізація давніх порід фундаменту, метаморфізм рифейських
порід. Деякі геосинкліналі проходять повну інверсію й остаточно замикаються, у
більшості інших відбувається приватна інверсія тектонічного режиму, і вони
продовжують свій розвиток в епіпротозої й фанерозої.

Епіпротозой
Час утворення за Л.Й. Салопом складає 1000-(680-650) млн. років [101], за шкалою

циклічності – 1037-743 млн. років – це закінчення (n+9-го) ГГЦ.
Епіпротозой виділив і описав Л.Й. Салоп у 1964 році по характерних відкладеннях

Екваторіальної Африки та Південної Австралії. В.М. Рудяченок виділив у 1974 році
Антарктичну фаціальну зону, яка простягається від пагорбів Тагдаун на півночі до
західної периферії хребта Нептьюн у горах Пенсакола. Вона складається з кислих і
основних метавулканітів, сформованих у діапазоні часу 1250-750 млн. років [100].
Епіпротозойські відкладення широко розвинені на всіх континентах. Найяскравішою і
типовою рисою епіпротозойської групи є присутність у ній льодовикових відкладень,
розвинених на двох стратиграфічних рівнях у часових інтервалах 850 (880?)-820 і
760 (780?)-750 млн. років. Необхідно звернути увагу саме на зледеніння, які відбувалися й
раніше в протерозої й пізніше –  протягом фанерозою.  Льодовикові утворення
безпосередньо межують із відкладеннями спекотного клімату, і це вказує на дуже швидке
(у геологічному змісті) виникнення й закінчення льодовикових епох. У докембрії не
існувало високих гір, тобто, морфологія рельєфу не могла сприяти значному зниженню
температури.

Немає кореляції зледенінь, як вважає Л.Й. Салоп, з головними епохами орогенезу,
хоча допускає, що вулканічні виверження сприяли більш інтенсивному розвитку
заледеніння, хоча не могли бути його першопричиною. Звертаючи увагу в роботі [100] на
збіг у часі зледенінь і етапів швидкого масового вимирання й наступного розквіту різних
груп організмів, Л.Й. Салоп висловив гіпотезу, відповідно до якої зледеніння й біологічні
революції мають в основі загальну причину – спалахи наднових зірок на околицях
Сонячної системи.

У роботі [33] було відзначено, що зледеніння спостерігаються в епохи стиснення,
коли поступово закриваються канали виходу на поверхню планети її внутрішньої
високоенергетичної субстанції зовнішнього ядра – яка, по суті, акумулюється в
астеносферному прошарку мантії. У часовому інтервалі епіпротозоя є дві потужні епохи
стиснення довгого й короткого циклів I-го порядку. Саме в їхніх межах 929-877 і 798-
743 млн. років і були відзначені зледеніння, причому явно ближче до кінця цих епох.

Стратотипом епіпротозою є міогеосинклінальна надсерія Катанга, розвинена в
південній частині Заїра й у суміжних районах Замбії. Осадові відклади, за винятком
льодовикових утворень, сформувалися в умовах, дуже близьких тим, що мали місце в
середньому рифеї. Звертає на себе увагу широкий розвиток на початку епіпротозою мідистих
пісковиків – саме до початку цієї ери тяжіють численні, і часом дуже великі родовища.
Епіпротозойські відклади, як правило, приурочені до тих же тектонічних елементів, які вже
оформилися в рифеї. І хоча вони відділені від рифейських неузгодженнями, і ті й інші,
загалом, дислоковані комфортно, а тому розподіл у просторі основних палеотектонічних
елементів обох ер у більшості районів світу, особливо на північних континентах
(Америки, Європи та Азії), приблизно збігається. У Байкальському геосинклінальному
поясі вони взагалі тісно пов'язані один з одним. Більш помітні зміни структурного плану
відзначаються в Африці й Австралії. Якщо Нігерійський, Красноморський і
Антиатласький геосинклінальні пояси Північної Африки продовжували існувати
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приблизно в колишніх кордонах, то тектонічний розвиток геосинклінальних поясів
Екваторіальної та Південної Африки відбувався в іншому напрямку.  Там на базі давніх
консолідованих у рифеї складчастих поясів, на початку епіпротозою була закладена нова
геосинклінальна система катангід, яка простягалася в основному уздовж Атлантичного
узбережжя й тільки поміж платформами Конго й Калахарі вторгалася вглиб континенту.

У цілому, для тектонічного режиму епіпротозою характерна подальша стабілізація
платформ, скорочення площ, зайнятих евгеосинклінальними зонами, виникнення й
розвиток у багатьох геосинкліналях приватних і загальних інверсій, які обумовили їхній
перехід до орогенної стадії, а в окремих випадках – і повне замикання. Істотно, що багато
новостворених геосинкліналей тяжіли до окраїн континентів. На всьому протязі від
Ньюфаундлена до Мексиканської затоки вздовж сучасного узбережжя Атлантики
простежений Аппалачський пояс вулканітів раннього епіпротозою (до 3000 км). Дані
товщі залягають різко неузгоджено на породах фундаменту й починають собою
еокембрійсько-палеозойський комплекс Аппалачської геосинкліналі.

Рисунок 5.1 – Палеотектонічна карта-схема структурних елементів рифею (за
Л. Й Салопом зі змінами В.А. Рябенка)

Умовні позначки: 1 – платформа; 2 – платформи, активізовані в середньому рифеї;
3 – платформений чохол;  4 – авлакогени;  5 – геосинклінальні пояси;  6 – пояси тектоно-
термальної переробки фундаменту в рифеї; платформи: I – Північно-Американська, II –
Південно-Американська, III – Сан-Франциська, IV – Східно-Європейська, V – Сибірська,
VI – Чукотська, VII – Північно-Китайська, VIII – Південно-Китайська, IX – Індостанська,
X – Західно-Африканська, XI – Нільська, XII – Нео-Касан, XIII – Трансвааль-Родезійська,
XIV – Австралійська; геосинклінальні пояси й зони тектоно-термальної переробки
фундаменту (цифри в колах): 1 – Іннуїтський, 2 – Балтський, 3 – Королівський, 4 –
Гренвільський, 5 – Давньоандійський, 6 – Парагвай-Аразуайський, 7 – Еокаледонський, 8
– Гіперборейсько-Тиманський, 9 – Рифейський, 10 – Середземноморський, 11 –
Єнісейсько-Сачинський, 12 – Байкальський, 13 – Центральноазіатський, 14 –
Колимський, 15 – Коряцький, 16 – Сіхоте-Алінський, 17 – Давньогімалайський, 18 –
Індокитайський, 19 – Східно-Гатський, 20 – Красноморський, 21 – Антиатласький, 22 –
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Нігерійський, 23 – Мавританський, 24 – Кібарський, 25 – Майомбе-Кунене, 26 –
Оранжева Наталь, 27 – Маунт-Айза.

На східному узбережжі Атлантики виділений головний пояс катангід Африки й
Еокаледонський (Спарагмітовий) пояс Скандинавії. Відзначена також паралельність
основних епіпротозойських лінеаментів Африки: з одного боку, головного поясу катангід
і розташованого на його продовженні Нігерійського поясу, а з іншого боку –
Красноморського поясу Північно-Східної Африки, які немов би обрубують із двох сторін
остов континенту.

Отже, на пермобільній стадії, за даними П. Фурмар’є (1971), первинний сиаль
сконцентрувався в семи особливих пунктах поверхні Землі, створюючи вихідні області
семи великих континентів (рисунок 4.2). Кожний з них мав свою центральну жорстку
зону, яка майже не піддавалася впливу зусиль складкоутворення, тоді як навколо цих
щитів або кряжів утворилися більш пізні орогени зі своїми платформами.

Протерозойський і епіпротерозойський етапи завершилися формуванням
«айсбергів» континентів із глибокими коріннями в мантії. На етапах розширення планети
в необернених синклінальних прогинах накопичувалися потужні вулканічні й осадові
товщі, які на етапах стиснення зім'ялися в складки, піддаючись усе більш глибокому й
повному регіональному метаморфізму, інтрузивному магматизму й процесам гранітизації.

1. Формування в прокрустових ложах континентів їхніх «айсбергів» із глибокими
коріннями в мантії;

2. Затягування й повна цементація каналів виходу на поверхню високоенергетичної
мантійної речовини (ВЕР) відбулася тільки в епіпротерозої, коли почав працювати,
хоча і частково, геосинклінальний режим – про що свідчать і зледеніння;

3. Можна припустити, що така геодинамічна модель в епіпротерозої працювати в
повному обсязі ще не могла, саме через відсутність класичних передгірських
прогинів;

4. Активізація викидів ВЕР все-таки йшла з південного полюса планети, а
субмеридіональні необернені прогини в субширотному напрямку розвивалися із
західною вергенцією.

Розділ 6 Геосинклінально-Островодужний етап розвитку
земної кори: каледонсько-герцинсько-альпійський етап
(743-0 млн.років)
6.1. Загальні дані
Структура даного етапу в зіставленні двох глобальних галактичних циклів n+10-го

та n+11-го представлена на рисунку 3.3. Їх можна назвати Каледонсько-Герцинський і
Альпійсько-Новий. Оскільки епоха стиснення Альпійського довгого циклу I-го порядку
буде тривати ще близько 30 млн. років, то зрозуміло, що ми не можемо бачити сліди його
повної орогенії на земній поверхні. Тому необхідно повністю погодитися з
М.С. Шатським (1965), який говорив, що нормальний розвиток складчастих зон каледонід,
герцинід і альпід має пік у герцинський час.

Відповідно до історії розвитку Землі, Байкальський цикл завершив формування
поверхні планети в n+9-му ГГЦ, який за часом припадає на епіпротерозой. Черговий ГГЦ
починається Каледонським циклом, з раннього венда. Епоха розширення його складається
із двох циклів II-го порядку – Ранньокаледонських -1 і -2, виділених у границях раннього
й пізнього венда, плюс часу відкладення порід кембрію – раннього ордовіка.

У 1973 році В.Ю. Хаїн відзначав, що байкальський, каледонський і герцинський
тектогенези постійно звужували геосинклінальні пояси, перетворювали окремі, переважно
периферичні геосинклінальні системи, у складчасті гірські споруди, і надалі – у молоді
платформи. Трохи пізніше [131], характеризуючи палеозойський мегацикл, він виділив у
ньому три цикли нижчого рангу: байкальський – підготовчий, каледонський – основний і
герцинський – заключний, підкреслюючи, що джерела процесів, які розвивалися пізніше,
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були започатковані в пізньому рифеї та венді. Цими висловлюваннями Віктор Юхимович
не тільки вказав межі n+10-го ГГЦ, але й розкрив його генетичну суть, яка виражається в
глобальному розширенні-стисненні з нарощуванням континентальної кори.

Необхідно також процитувати міркування В.Ю. Хаїна про відмінність
Каледонського й Герцинського етапів розвитку земної кори:

- багато областей каледонід відрізняються незавершеністю свого
геосинклінального розвитку;

- відсутність в складчастих спорудах каледонід типових передових прогинів;
- незначний розвиток в областях каледонських тектономагматичних активацій

пізніх калієвих гранітів;
- широкий розвиток продуктів геосинклінального вулканізму й офіолітів.
Всі вищенаведені пункти повністю відповідають фізичному смислу довгого й

короткого циклів I-го порядку, з явною перевагою процесів розширення в першій частині
ГГЦ.

6.2 Геосинклінальний цикл Г. Штілле з позиції пульсуючого
розвитку планети.
У 1964 році Г. Штілле вказував, що складчастість і горотворення, майже завжди

розділені більшим або меншим проміжком часу. Спочатку створюється складчаста
структура, як основний елемент гір, а потім епейрогенетичні процеси перетворять ці
складчасті структури в гірські споруди, які ми бачимо зараз. Розрив у часі між загальною
складчастістю, яка завершує розвиток геосинкліналі, і наступним епейрогенезом, бувають
різними за тривалістю в різних складчастих областях. Даний часовий інтервал
обумовлений внутрішньою стадійністю, якій підкоряються на заключному етапі свого
розвитку геосинклінальні складчасті області. Це узагальнене спостереження Г. Штілле
дозволяє стверджувати, що закладення геосинкліналей, їхнє інтенсивне прогинання,
нагромадження осадових товщ, ефузивний магматизм і первинна складчастість
відбуваються в умовах розширення планети. З епохами стиснення відповідно асоціюється
замикання геосинклінальних прогинів, вторинна складчастість, горотворення й
інтрузивний магматизм.

Перша стадія циклу - рання, або стадія початкових занурень
Дана стадія характеризує початок епох розширення, коли в геосинклінальних

областях закладаються шовні рифтогенні зони, де й розвиваються сланцево-грауваккова і
спіліто-кератофірова формації.

Сланцево-грауваккова або її різновид аспідна формація: темні глинисті породи,
які її складають, в результаті метаморфізму перетворюються у тверді чорні глинисті
сланці, іменовані аспідними. Відомі такі відклади: Великий Кавказ – J1-J2 – потужність 8-
10 км; Залаірський прогин Південного Уралу – Д3-С1 – потужність 4-5 км; Рейнські
сланцеві гори – Д – потужність 12 км; Верхоянський хребет – Р; Алтай – Д2-С1; Південний
Тянь-Шань – S; Балканський півострів – О та S.

Уламковий матеріал у період нагромадження аспідної формації здебільшого
надходить із боку платформи, що на початку циклу ще займає відносно високе положення.
Завдяки зносу з внутрішніх підняттів замість аспідної формації нерідко розвинена
грауваккова (Центральний Казахстан, Алтайсько-Саянська область, Монголія).

Спіліто-діабазо-кератофірова формація – це початковий ефузивний вулканізм.
Виливи – по тріщинах, а склад магми – базальтовий. Лави накопичуються в підводних
умовах і швидко метаморфізуються – хлоритизація, альбітизація та інші процеси
перетворюють їх у «зеленокам’яні породи». Це спіліти, діабази, основні порфірити. Дещо
більш кислі й лужні різновиди – кератофіри, альбітофіри – тяжіють до периферії прогинів,
до ділянок розвитку внутрішніх підняттів,  а у часі –  до моментів відносного посилення
висхідних рухів.

Час утворення аспідної та спіліто-кератофірової формацій – синхронний. У
просторі вони заміщають одна одну таким чином, що друга тяжіє до більш внутрішніх та
більш прогнутих частин геосинклінальної системи, які й виділяються в цьому випадку в
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якості евгеосинкліналі. Часто перешаровуючись, вони утворюють сланцево-діабазову
асоціацію. Приклади: лейас південного схилу Великого Кавказу; юра Пенінської
геосинкліналі Західних Альп; девон середньоєвропейської геосинкліналі.

На думку багатьох петрологів, існує тісне споріднення між габро-піроксеніт-
плагіогранітовою і спіліто-діабазо-кератофіровою формаціями – вони є дериватами однієї
основної магми. З іншого боку, породи плагіогранітової формації іноді, мабуть, у більш
глибоких середовищах виявляють поступовий перехід до вміщуючих порід, утворюючись
частково за рахунок їх гранітизації.

Друга стадія циклу - зріла або передорогенна
Флішова формація. Відмінна риса її – тонка й правильна ритмічність (циклічність)

будови, причому в складі циклотем, поряд з переважними пелітовими породами (глини,
аргіліти, мергелі, пелітоморфні вапняки), обов'язково присутні алевроліти й піщаники, що
іноді переходять у основі циклотем у гравеліти й навіть конгломерати та брекчії (так
званий грубий фліш). Характерною рисою флішової формації є градаційна текстура
уламкових порід:

– зменшення в покрівлі прошарку розміру зерен;
– відсутність цілих залишків мікрофауни;
– розвиток на нижніх поверхнях алевропіщаних прошарків рельєфних знаків –

гістогліфів, пов'язаних або з рухом придонного об’єму води, або зі стіканням
неотверділого прошарку осаду,  або зі слідами повзання донних тварин,  а також ходів
хробаків фукоїдів у верхній частині пелітових прошарків.

Фліш утворюється у вузьких і глибоких (сотні, іноді тисячі метрів глибини)
трогових басейнах, з активними придонними течіями – муттьовими потоками, що
стікають перпендикулярно до бортів прогину. Осадові породи зносяться вниз і
розповсюджуються течіями повздовж дна. Флішова формація нашаровується в розрізі
(зазвичай цілком згідно) на аспідній або спіліто-діабазово-кератофіровій і зустрічається як
у бортових частинах геосинклінального прогину (зона міогеосинкліналі), так і в його
центральній частині (зона евгеосинкліналі).

Друга стадія циклу завершується новоутворенням внутрішніх підняттів,
розчленуванням геосинклінальної системи, складчастістю, вторгненням перших інтрузій.
Виникають численні архіпелаги островів – острівні дуги, розділені глибокими протоками.
Море, частково витиснуте з геосинкліналі, трансгресує на платформи, перш за все на їх
перикратонні прогини й серединні масиви. Темп занурення окремих прогинів трохи
знижується, зате площа прогинання продовжує розширюватися. В результаті
контрастність умов всередині геосинклінальної системи та за її межами, в областях
суміжних платформ і серединних масивів, різко слабшає й іноді буває важко провести між
ними межу.

Склад магматичних продуктів змінюється в порівнянні з першою стадією циклу в
бік підвищення кислотності.

Спіліто-діабазо-кератофірова формація змінюється порфіровою (андезитовою)
формацією, у якій переважають порфірити від базальтових і андезито-базальтових до
андезито-дацитових. У якості кислих присутні кварцові порфіри й плагіопорфіри.
Характер вторинних змін зводиться до окислювання залізовмісних мінералів. Породи
пофарбовані в червонувато-лілові тони. Продовжують переважати підводні виливи, але
утворюються острови й острівні дуги. Потужність досягає кілометрів. Інтрузивні різності
представлені штоками, сіллами, дайками діоритових порфіритів і плагіопорфіритів.

Породи формації широко розвинені на Кавказі: у байосі й альб-сеномані на
південному схилі Великого Кавказу; J2 -  J3, крейда й еоцен Малого Кавказу. Від Малого
Кавказу поле поширення формації тягнеться на захід через Анатолію й Балкани. На Алтаї
відомі вулканогени фамена – візе, а в Андах – юри та крейди.

Далеко не завжди порфірову формацію можна відокремити від спіліто-діабазово-
кератофірової, тому що діабази, спіліти, кератофіри можуть зустрічатися як в одній, так і в
іншій, і тоді говорять про єдину, підводну вулканогенну надформацію. За Г. Штілле – вся
ця збірна формація разом з інтрузивними (гіпербазитовою і габро-піроксенітовою)
відповідає поняттю початкового, ініціального магматизму.



113

Вапнякова формація розвинена в межах тектонічно найменш активних
міогеосинкліналей, а також занурених нижче рівня моря геоантикліналей і серединних
масивів. Широкий її розвиток відбувається за рахунок трансгресії моря й відповідного
різкого скорочення зон розмиву. Береги материкової суші сильно віддаляються від
геосинклінального басейну, і ця суша практично перестає поставляти сюди уламковий
матеріал. Залежно від особливостей тектонічного режиму розвинені три субформації:
мілководна (уламково-органогенна); рифогенна розвинена на підняттях і їхніх бортах;
батіальна (пелітоморфна), нерідко кремениста або бітуміозна – розвинена повздовж
прогинів.

Одночасно з осадонакопиченням продовжується зростання окремих складок.
Закінчується друга стадія початком загальної інверсії – коли відбувається об'єднання
окремих підняттів (інтрагеоантикліналей) у єдине велике підняття (складчасту споруду),
що охоплює всю геосинклінальну систему або більшу її частину й призводить до
відмирання окремих прогинів. Із цим моментом збігається головна фаза інтрузивної
діяльності – розвиток батолітових інтрузій гранітоїдної формації – гранодіорити,
нормальні граніти, плагіограніти, кварцеві діорити. З нею тісно пов'язаний регіональний
метаморфізм всіх більш давніх осадових відкладів. При цьому на противагу раннім
гранітоїдам, де переважає натрій над калієм, гранітоїди в основному – калієві.

Таким чином, дві перші стадії геосинклінального циклу за набором формацій і
геодинамічним режимом характеризують епохи розширення геологічних циклів І – го й
ІІ -го порядків. Причому, якщо першу стадію характеризує тільки початок, то другу –
практично вся епоха розширення. Наприклад, для епохи розширення герцинського циклу
першу стадію можуть характеризувати три, а другу – десять циклів IV-го порядку.  Не
даремно поєднуються спіліто-діабазо-кератофірова й порфірова формації в єдину
підводну вулканогенну надформацію. А збільшення кислотності пояснюється більш
важким шляхом транспортування базальтової магми, яка вже не виливається вільно, а
змушена контактувати з осадовими породами, що відклалися під час першої стадії.

Основна відмінність першої й другої стадій – це кількість теригенного матеріалу,
який надходить до басейну седиментації. Під час першої стадії його багато, а під час
другої – зменшується. Відбувається це, по-перше, тому що й сама суша віддаляється, а по-
друге, різко змінюються умови седиментації. Однак флішова формація залягає цілком
узгоджено на аспідній або спіліто-діабазо-кератофіровій формаціях.

Третя стадія циклу – ранньоорогенна
Її характеризує загальна інверсія й формування складчастих споруд на місці

геосинклінальної системи. У зв'язку з утворенням великих, поки ще острівних ділянок
суші, тяжіючих до центральних підняттів, що розростаються, осадонакопичення стає
винятково теригенним – починається відкладення нижньої моласової формації в знову
утворених передових, тилових і відокремлених периклінальних і поперечних прогинах.

Нижня моласа характеризується перевагою відносно тонкоуламкових порід, які
представляють відклади морських водойм. Глини й алевропіщанисті породи нерідко
перебувають у правильному циклічному перешаруванні, але циклічність ця крупніша, ніж
у фліша,  а алевроліти й піщаники часто несуть знаки брижів,  мають велику косу
шаруватість. Морській нижній моласі нерідко підпорядковані великі поклади нафти та
газу, наприклад, у Передкавказзі.

Поряд з морською нижньою моласою,  яка відкладалася в найбільш занурених
частинах ранньоорогенних прогинів, на інших їхніх ділянках, внаслідок зростання
підняттів, що втрачають зв'язок з морем, відбувається утворення лагунних нижніх молас.
Залежно від кліматичних умов вони бувають двох типів: вугленосна – властива гумідним
зонам, і соленосна – тяжіюча до аридних зон. Саме із цією субформацією нижньої моласи
пов'язані найбагатші поклади вугілля:

– «Вугільного каналу» Західної Європи, який відповідає передовому прогину
Середньоєвропейських герцинід;

– Аппалачського, Верхньо-Сілезького, Донецького, Печорського,
Карагандинського, Кузбасівського та Таймирського басейнів.

В арідних зонах вугленосна лагунна моласа заміщується соленосною,  як це чітко
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видно при переміщенні до півдня повздовж Передуральського прогину. У складі
соленосної моласи поряд зі строкатими алевролітами, пісковиками й вапняками-
ракушняками присутні гіпси, ангідрити, а в багатьох випадках – кам'яні й навіть калійні
солі. Приклади: кунгурські відклади Передуралля, міоцен Передкарпатського й
Закарпатського прогинів.

Ефузивний вулканізм у цю стадію циклу помітно слабшає, у зв'язку з різким
зниженням проникності кори в умовах її стиснення, і не дає скільки-небудь характерної
формації. Підводні виливи перемежовуються наземними: лави стають більш
диференційованими, нерідко відрізняються підвищеною лужністю. Продовжують
утворюватися гранитоїдні інтрузії – багатофазове вторгнення від діоритів і гранодіоритів
до граносієнітів, лейкокрастових і аляскітових гранітів. Магаданський батоліт
сформований шістьома фазами за 60 млн. років, аналогічні дані отримані для батолітів
Берегових ланцюгів Канадських Кордильєр, Сьєрри-Невади, Анд.

Третя стадія, як виходить з вищевикладеного, характеризується різким зниженням
проникності кори в умовах її стиснення. Епоха розширення перших двох фаз змінилася
епохою стиснення. Завдяки більш активній витрясці летких компонентів з підкорового
простору планети АБЗК просідають, зменшуючи вільні зони у межах ШРЗ, та формують
складчасті зони як майбутню основу гір у межах евгеосинкліналі. Утворення лагунних
нижніх молас – вугленосної і соленосної, відбувається в умовах частих трансгресій моря.
Воно немов би «видавлюється»  з басейнів (через зменшення й підняття площі дна)  і
вихлюпується на сусідні території.

Четверта стадія циклу – власне орогенна
Продукти розмиву зростаючої гірської споруди утворюють верхню моласову

формацію.  На відміну від нижньої,  вона є або чисто континентальною,  або містить
значний відсоток континентальних утворень. Найхарактернішою породою верхньої
моласи є галечники (конгломерати) алювіального або флювігляціального, рідше
прибережно-морського походження. В арідному кліматі верхні моласи набувають
червонуватого забарвлення (Р2 і Т2 Приуралля; давні моласи каледонід Північно-Західної
Європи, Центрального Казахстану й Алтайсько-Саянської області).

У відкладеннях морської (лагунно-морської) субформації верхньої моласи значна
роль належить вапнякам-ракушнякам. Потужність верхніх молас досягає 8-10 км.
Приклади: Передкарпатський прогин, Передкавказзя. Включені у верхніх моласах пачки
пісків і піщаників є хорошими колекторами,  а присутні серед них прошарки глин –
непроникними покришками. З відкладенням даної субформації пов'язані великі поклади
нафти й газу: Південний Каспій, Азербайджан, Туркменія, південь Передкарпатського
прогину, Румунія, Каліфорнія, Аляска та інші.

Вулкани розташовуються ланцюжками поздовж розломів, та зон їх перетину.
Продукти їхньої діяльності складають наземну вулканогенну андезит-ліпаритову (базальт-
андезит-ліпаритову, за Ю.А. Кузнецовим) або порфірову (за А.В. Пейве) формацію. За схемою
Г. Штілле – це субсеквентний, тобто «наступний» вулканізм. Дана формація відрізняється
значною розмаїтістю свого складу – від базальтів і андезито-базальтів через андезити
(трахіандезити), дацити до ліпаритів і трахітів. Інтенсивно розвиваються процеси
поствулканічних змін – пропілітизація, алунітизація, каолінізація й ін. Співвідношення між
кислими породами й основними мінливе, але, загалом, вони розвинені однаково, з деякою
перевагою основних. У часі спостерігається деяка циклічність вивержень – у кожну окрему
фазу виверження починаються більш основними й закінчуються більш кислими породами.
Наймолодші лави – андезито-базальтові й базальтові. Можна виділити базальтову
формацію –  вона споріднена трапповій формації платформ та іноді переходить у неї по
латералі. Г. Штілле називав це фінальним вулканізмом.

Інтрузивна формація ультракислих лужних гранітоїдів (посттектонічна) чітко січе всі
породи. Ореали вузькі, контактні. Своє місце вони займають завдяки розвитку прошарків
діапірплутонів. Тісне просторове поєднання комагматитових ефузій, субвулканічних
магматичних тіл і справжніх інтрузій призвело до їхнього виділення під назвою вулкано-
плутонічних формацій або асоціацій. Приклад: Охотсько-Чаунський вулканічний пояс.
Подібні пояси виникали практично наприкінці всіх тектонічних циклів неогену, найчастіше
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або по периферії серединних масивів, або по межі частин геосинклінального поясу, що
пройшов наприкінці даного циклу консолідацію, або, нарешті, уздовж новостворених
складчастих гірських споруд.

Як показує зрізання складок в осьовій зоні гірської споруди поверхнями вирівнювання
та незгідне їх перекриття порфіровою і верхньою моласовою формаціями, до початку
четвертої стадії циклу основне складкоутворення в осьових зонах мегантикліноріїв було вже
завершеним. Ці зони набувають у пізньоорогенну стадію антиклінально-брилову структуру, з
утворенням вигинів великого радіусу, ускладнених розривами. Однак складкоутворення
триває й навіть підсилюється по периферії мегантикліноріїв у пізньогеосинклінальних
прогинах. Саме в цю стадію інтенсивно розвивається гравітаційна складчастість, утворюючи
великі пологі насуви й тектонічні покриви.

Четверта стадія геосинклінального циклу, як і третя, характеризує загальну епоху
стиснення. Пульсуючий об’єм поверхневої оболонки планети на тлі загального стиснення
характеризують верхні моласи. Що ж стосується субформації вапняків-ракушняків, то вони
пов'язані з поступовим підвищенням рівня моря у вигляді трансгресії. Складчаста структура,
створена під час третьої стадії шляхом стиснення з боків під тиском знизу, перетворюється в
гірські системи. Попутно утворюються насуви та покриви.

П'ята стадія циклу –  посторогенна або тафрогенна
На тлі загального підняття й осушення всієї або більшої частини геосинклінальної

області, що перетворюється в гірську складчасту область, у ряді випадків відзначається
ускладнення її вузькими й довгими западинами – грабенами. Грабени ці заповнюються
уламковими утвореннями, сіроколірними й нерідко вугленосними в гумідному кліматі й
червоноколірними – в арідному. Уздовж розривів, які обмежують грабени, відбувається вилив
базальтів. Ця стадія розвитку геосинкліналі передує її переходу в платформний етап розвитку
із загальним вирівнюванням рельєфу. Для неї характерний кінцевий базальтовий вулканізм.

Виходячи із загальної логіки геосинклінального циклу, п'яту стадію необхідно
розуміти як «цементацію», «припаювання» жорстких частин геосинклінальної системи до
платформи й перетворення їх у її частину. Таким чином, це все ще триває епоха стиснення,
ускладнена деяким розширенням, завдяки якому активізуються ослаблені місця
геосинклінальної системи.

Отже докладно розглянута схема еволюції геосинклінального циклу Г. Штілле, у
світлі пульсуючого розвитку планети, і доведена їх повна відповідність. В.Ю. Хаїн (1973)
відзначав, що різні геосинклінальні системи розвиваються по-різному, можуть випадати із
циклу деякі стадії, а якісь можуть виявитися недорозвиненими. Каледонські
геосинклінальні системи відрізняються від герцинських слабкою структурною виразністю
своїх передгірських прогинів – що власне й повинно бути для довгого й короткого циклів.

Геосинклінальна область розвивається між двома жорсткими геотектонічними
елементами – серединними масивами, платформами, щитами. У ній зазвичай виділяють
центральну зону Евгеосинкліналі (Евгео), яка через зони Міогеосинкліналей (Міогео)
стикується із жорсткими кратонними блоками. Класичними геосинклінальними
системами на півдні Східно-Європейської платформи (ВЕП) є каледоно-герциніди
Донбасу та альпіди Східних Карпат і Південного Криму.
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6.3. Дніпровько-Донецька геосинклінальна область
Дніпровсько-донецький рифтоген, що у ранньому венді розколов Український

щит (УЩ) і Воронезький кристалічний масив (ВКМ), як класична геосинкліналь,
розвинувся лише у вигляді Донбаської складчастої системи (ДСС). Тут ми чітко бачимо
зону Евгео, яка росте й на альпійському етапі, за рахунок опускання північно-східної зони
Міогео. Південно-західна зона Міогео, яка відокремлює ДСС від УЩ, у геодинамічному
плані практично не проглядається. Очевидно, можна говорити про активну й пасивну зони
Міогео.

На рисунку 6.1 представлена нова схема тектоніки Дніпровського грабена (ДГ) і
зчленування його з навколишніми геотектонічними елементами.

Дніпровський грабен відділяється від УЩ і ВКМ шовними рифтогенними зонами
(ШРЗ), утвореними в епоху ранніх герцинід – від пізнього силуру до турнейського ярусу
раннього карбону включно. Північна та південна ШРЗ Дніпровського грабена мають
ширину до 10-12 км і виділені, в основному, по від’ємному гравітаційному полю (рисунок
6.2).

Від Прип'ятської западини ДГ відділений Брагінсько-Лоєвським блоком (БЛБ), а
від ДСС – потужним Лозоватинським виступом, який, по суті, залишає вузьку перемичку
між ДГ і ДСС.  У тілі грабена виділяються дві депресії –  Карлівська й Лохвицька,
роз'єднані Псельсько-Хорольською зсувною зоною. Лохвицька депресія продовжує ДГ на
північний захід Ніжинським уступом (НУ), який безпосередньо межує з Брагінсько-
Лоєвським блоком. Всі частини ДГ роз'єднані зсувними зонами: Карлівська депресія (КД)
і Лохвицька депресія (ЛД) – Псельсько-Хорольською; Лохвицька депресія й Ніжинський
уступ – Удайською; Ніжинський уступ і Брагінсько-Лоєвський блок – Деснянською.

На південному сході ДГ відділяється від Лозоватинського виступу й ДСС
Орельсько-Сіверсько-Донецькою перехідною зоною (ОСДПЗ), розміщеною між річками
Орелька й Сіверський Донець,  і яку,  мабуть,  також треба відносити до ДГ.  ОСДПЗ має
серпоподібну форму й розміри: від 50 км по північно-західній течії Орелі до 10 км по
нижній течії Оскола,  перед його злиттям з Сіверським Донцем.  ОСДПЗ обмежують дві
зсувні зони – Берестовсько-Орельська й Оскольсько-Орельсько-Самарська. Перша
відокремлює ОСДПЗ від Карлівської депресії,  а друга –  від Лозоватинського виступу й
Донбаської складчастої споруди. У самій ДСС на схемі показана частина Вовчансько-
Бахмутської депресії, яка примикає зі сходу до Лозоватинського виступу.

На схемі тектоніки показана ще одна зсувна зона (6), яка попередньо не виділялася
– Тагамликсько-Сіверсько-Донецька. Вона нарощує на північний захід ще одну перехідну
зону, цілком ймовірно, більш молодого віку, й тоді перехідну зону Орельсько-Сіверсько-
Донецьку можна вважати герцинського віку, а прилягаючу до неї – альпійського.

Надзвичайно важливо й цікаво, що Брагінсько-Лоєвський блок і Лозоватинський
виступ обходять лінії лінеаментів за даними М.О. Распопової (рисунок 6.3). Системи
лінеаментів, виділені З.М. Товстюк, мають три переважні напрямки. Перший відповідає
бортовим ШРЗ і відрізняється довжиною й чіткістю своїх елементів. Другий відповідає, в
цілому, зсувним зонам, і відрізняється короткими елементами й широким спектром
напрямків, власне і відповідаючи крутильній компоненті. Третій напрямок
субмеридіональних лінеаментних зон, очевидно, підкреслює сучасну ротаційну
геодинаміку планети (див. рисунок 6.3).
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Рисунок 6.1. – Тектонічна схема Дніпровського грабена й зчленування його з
навколишніми геотектонічними елементами

Умовні позначки:  1.  –  ізолінії та осі аномалій від’ємного гравітаційного поля,  які
відповідають шовним рифтогенним зонам. 2. – Орельсько-Сіверсько-Донецька перехідна
зона. 3. – Брагінсько-Лоєвський (1) і Лозоватинський (2) блоки кристалічного фундаменту.
4. – Прип'ятська западина (1), Ніжинський уступ (2), Лохвицька депресія (3), Карлівська
депресія (4), Донбаська складчаста система (5). 5. – Воронезький кристалічний масив (I) і
Український щит (II).  6.  –  Зсувні зони:  1  –  Деснянська,  2  –  Удайська,  3  –  Псельсько-
Хорольська, 4 – Берестовсько-Орельська, 5 – Оскольсько-Орельсько-Самарська, 6 –
Тагамликсько-Сіверсько-Донецька, 7 – межі блоків фундаменту.

По суті, западиною розглянута територія була в межах часового інтервалу 740-
476  млн.  років,  коли формувалися геосинклінальні відкладення каледонід від раннього
венду до раннього ордовіка включно (див. табл. 3.5. 8-3.5.10). Надалі, історія формування
Дніпровського грабена й Донбаської складчастої системи була різною, особливо на
герцинсько-альпійському етапі. Сьогодні є чітко виражені структури пізніх герцинід – ДГ
і ДСС. Роз'єднує ці структури потужний Лозоватинський виступ, який, власне, і
забезпечив їхній різний геотектонічний розвиток. Вищезгадані структури були роз'єднані
завжди – у всіх тектонічних схемах виділявся блок, який роз'єднував ДГ і ДСС, тільки
називався він по-різному: Оріхово-Павлоградська зона, Самарсько-Вовчанський виступ,
Донецько-Орельський блок – маючи при цьому й різні розміри. Нова назва блоку, що
роз'єднує,  –  Лозоватинський виступ,  базується,  насамперед,  на його розмірах –  він
фактично на 3/4 перекриває простір між двома геотектонічними елементами, залишаючи
тільки вузьку горловину,  яка добре вписується в поняття Донецького каналу за даними
роботи [137]. До того ж, це чітко виражений геодинамічний елемент, що має крутильну
компоненту – проти годинникової стрілки. І.В. Височанський довів це [16], досліджуючи
розломну зону між ЛВ і східним краєм Орельсько-Берестовської перехідної зони. Сам ЛВ
дуже чітко виділяється в аномальному гравітаційному полі (рисунок 6.2.),  а його західну
межу можна трасувати по нижній течії річки Самари через місто Дніпропетровськ і далі за
течією Дніпра, до східної частини Каховського водоймища. Виступ має майже овальну
форму й розмежовує ДСС та ДГ.
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Рисунок 6.2. – Карта аномального гравітаційного поля України
Лохвицьку й Карлівську депресії роз'єднує Псельська зсувна зона,  яка безумовно,

тяжіє до Криворізько-Кременчуцької геосинклінальної зони (ККГЗ). Чи існують сліди її в
тілі Дніпровського грабена? Геофізичні поля гравірозвідки й магніторозвідки це не
підтверджують.
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Рисунок 6.3. – Схема зіставлення лінеаментних зон з даними глибинної тектоніки
ДДВ

Умовні позначки: 1 – зони лінеаментів по М.О. Распоповій (1985); 2 – лінії
гравітаційних мінімумів; 3 – границі блоків каледонського фундаменту (по
С.М. Єсиповичу, 2014); 4 – зони лінеаменів за результатами дешифрування аерокосмічних
даних (по З.М. Товстюк, 2013); 5 – зони розущільнення порід фундаменту й осадової
товщі – шовні рифтогенні зони; 6 – територія аерокосмогеологічних досліджень.

У роботі [137] М.В. Червінська пише, що наскрізних меридіональних структур
через Дніпровсько-Донецьку западину (ДДЗ) немає. Вони простежуються на бортах, а в
межах грабена відсутні. На її думку, найбільш чітко виражена на бортах ДДЗ Криворізько-
Кременчуцька меридіональна зона (рисунок 6.4).
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Рисунок 6.4 – Схема різновікових структур фундаменту ДДЗ (за М.В. Червінською
і В.Б. Соллогубом, 1980):

Умовні позначки: 1 – фрагменти давньої складчастості (архей-ранній протерозой);
2 – складчасті зони типу геосинклінальних трогів (ранній і середній протерозой); 3 –
ділянки найбільш інтенсивного прояву платформного магматизму; 4 – Овруцький грабен
(пізній протерозой); 5 – рифейські троги; 6 – крайові розломи Прип’ятьсько-Дніпровсько-
Донецького палеозойського грабена; 7 – умовний кордон Українського щита; 8 – умовний
кордон Дніпровсько-Донецького авлакогена.

Блоки: 1  –  Бориспільський (бугіди),  2  –  Драбовський (азововолиніди),  2а –
Кіровоградський (азововолиніди), 3 – Царичанський (дніпріди), 3а –
Середньодніпровський (дніпріди), 4 – Харківський (азововолиніди), 5 – Холмський
(азововолиніди). Складчасті зони: I  –  Брусилівська,  II  –  Каневсько-Остерська,  IIа –
Одесько-Голованівська, III – Криворізько-Кременчуцька, IV – Оріхово-Павлоградська, V –
Воронезько-Курська. Плутони: А – Коростенський, Б – Корсунь-Новомиргородський.
Троги (цифри в колах): 1 – Волино-Оршанський. 2 – Донецький.
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Рисунок 6.5 – Схема відносної неотектонічної активності Дніпровсько-Донецької
западини

Умовні позначки:
1 – шкала відносної неотектонічної активності; 2 – межі блоків; 3 – зсувні зони і

їхні номери; 4 – гравітаційні мінімуми; 5 – досліджувана ділянка.
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Рисунок 6.6 – Фактичні дані Атласу родовищ нафти й газу на ДДЗ
Умовні позначки: 1 – межі ДДЗ, 2 – зсувні зони: 1 – Деснянська, 2 – Удайська, 3 –

Псельсько-Хорольська, 4 – Берестовсько-Орельська, 5 – Оскольсько-Орельсько-
Самарська, 6 – Тагамликсько-Сіверсько-Донецька; 3 – ізолінії й осі аномалій від’ємного
гравітаційного поля, які маркують ШРЗ; родовища вуглеводнів: 4 – нафтові, 5 – газові, 6
– нафто-газові, 7 – нафто-конденсатні, 8 – газо-конденсатні, 9 – нафто-газоконденсатні;
вуглеводні, добуті на 01.01.1994 р.: 10 – нафтові (тис. т): а – 0-100, б – 100-200, в – 200-
500, г – 500-1000, д – 1000-20000 і max; 11 – газу (млн. м3): а – 0-100, б – 100-500, в – 500-
1000, г – 1000-2000, д – 2000-3000, е – 3000-5000, ж – 5000-70000 і max; 12 – конденсатні
(тис. т): а – 0-150, б – 150-500, 500-2000 і max; 13 – умовні паливні одиниці: чисельник – у
межах ШРЗ, знаменник – в 5-ти кілометрових межах облямівки шовних зон.

Що за геологічний об'єкт ККГЗ,  як і коли він утворився,  як розвивався в часі та
просторі і як розвивається зараз? Завдяки своїй промисловій привабливості (найбагатші
поклади залізної руди й інших корисних копалин), і видатним геологам минулого
(М.П. Семененку, В.Г. Бондарчуку, Г.І. Каляєву Я.М. Белевцеву, І.С. Усенко,
А.А. Дроздовській, Ю. Половинкіній, та іншим), які досліджували його внутрішню
будову, власне геологічна модель Криворізько-Кременчуцької зони описана досить повно
[118]. Залишаються дискусійними питання часу утворення даного об'єкта й шляхи його
геодинамічної еволюції. Район Криворіжжя відображає частину УЩ зі складчасто-
інтрузивною структурою північно-північно-східного напрямку. Основну частину
Криворізького структурно-петрографічного району представляє Криворізький
залізорудний басейн. Він має вигляд вузької смуги, шириною 3-5 км, витягнутої в
субмеридіональному напрямку і простеженої на 250 км. Вододільні простори в цьому
районі є рівнинами, ускладненими густою ерозійною сіткою – річками та балками.
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Кристалічні породи вивчені по відкритих зонах у долинах річок, балок, кар'єрах і шахтах.
За одностайним твердженням всіх дослідників, Криворізький синклінорій – це необернена
трогова структура УЩ, у підвалинах якої залягають дуже давні породи ранньоархейського
віку. Вони складають сильно розчленований гранітогнейсовий фундамент, незгідно
перекритий осадово-метаморфічними породами Криворізької товщі. Геофізичними
дослідженнями [23] встановлений зв'язок структур земної кори Криворіжжя з верхньою
мантією (до глибини 670  км).  У верхній частині Криворізької серії виявлені прошарки
кварцево-серицитових сланців, дуже збагачених на вуглисту речовину, – останньої буває
до 20-30 %, це породи чорного кольору, м'які, сажисті. Вважається, що вік криворізької
серії ранньопротерозойський, а це може означати, що вона сформувалася в межах
Криворізького ГГЦ у віковому інтервалі 2554-2101 млн. років (див. табл.3.6). ГГЦ
складається із двох циклів І-го порядку – довгого й короткого, а довгий, у свою чергу, – із
трьох циклів ІІ-го порядку. Отже, якщо вважати, що основний етап нагромадження порід
Криворізької серії завершився 2101 млн. років тому, то наступний період розвитку –
більше двох мільярдів років триває його деформація в режимах розширення-стиснення 19-
ти циклів І-го й ІІ-го порядків.

Загальні особливості геологічної структури Кривого Рогу дають підстави зв'язувати її
з процесом руху мінеральних мас, що був обумовлений розвитком дислокацій у троговій
зоні й пов'язаних з ними вулканічних вивержень та інтрузій, продукти яких являють
собою метабазити, ультрабазити, серпентиніти й інші пророди. Надалі проходив тривалий
процес осадонакопичення при умовах ритмічних коливальних рухів і утворення осадово-
метаморфічного Криворізького комплексу [32]. Субмеридіональні дислокації прошарків
Криворізького трогу утворилися в результаті тангенціального стиснення твердої рами
прогину – на сході Придніпровський мегантиклінорій (час утворення – до 3900 млн. років)
і Кіровоградський протоплатформний блок на заході [118]. Процеси максимального
стиснення проходили при переорієнтації субмеридіональних напруг початкових етапів, на
субширотні зсувні, коли максимально включалися в дію сили ротаційної геодинаміки.
Спостерігаються криволінійні, часом обертові рухи, вплив яких на морфологію
складчастих структур дуже значний. Зафіксовано значні переміщення мас вздовж площ
розривів. М.П. Семененко (1946) серед дислокацій цього типу виділяє насуви, зсуви,
шарьяжі та тріщини окремостей, розсланцювання розриву, кліваж розлому й кліваж течії
[104]. Планетарні тектонічні рухи формували субмеридіональну основну, під час режимів
розширення планети, і субширотну допоміжну – під час режимів стиснення. Оскільки вже
протягом 23 млн. років на поверхні планети триває режим стиснення (19-го циклу І-го
порядку), то в земній корі Криворізької структури сьогодні будуть домінувати субширотні
зсувні напруги із закрученням проти годинникової стрілки, адже сформувалася система
ККГЗ у часовому інтервалі 2554-2101 млн. років раннього протерозою, і тільки через три
ГГЦ, у ранньому венді, почала формуватися каледоно-герцинська геосинклінальна зона,
розколовши південь Східно-Європейської платформи (СЄП) на Український щит і
Воронезький кристалічний масив. Саме тому в межах Дніпровського грабена залишків
ККГЗ бути не може,  однак сліди її залишилися на бортах грабена,  що й підтверджують
дані геофізики.

Саме тут виділена Псельсько-Хорольська зсувна зона,  яка роз'єднує Лохвицьку й
Карловську депресії Дніпровського грабена. Це доводить, що хоча сам грабен є відносно
молодим «тілом» СЄП, розламався він під дією планетарних сил, генетично пов'язаних з
ККГЗ. Бортові ШРЗ розірвані в межах зрушення – аномалії від’ємного гравітаційного поля
переорієнтовують свої осі майже на 80о, причому особливо чітко це видно по Південній
бортовій ШРЗ (див. рисунок 6.2).

У наших тектонічних побудовах ми відмовляємося від деяких раніше
задекларованих систем розривної тектоніки, тому що не бачимо під ними реальної
геологічної основи. Суть одна – де тонко, там і рветься. На етапах розширення
закладаються рифтові ущелини, а потім, ортогонально до них, – зсувні порушення під
дією сил ротаційної динаміки.

Комплексний аналіз схеми глибинної тектоніки, даних лінеаментного аналізу,
схеми неотектоніки та фактичні дані нафтогазовидобутку дозволяє не тільки наситити
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геотектонічні елементи даними геодинаміки, але й виділити найбільш перспективні зони
для пошуку вуглеводнів. Причому вони будуть мати досить компактні розміри й
забезпечать високі й стабільні припливи вуглеводневої сировини, згідно з концепцією
М.О. Кудрявцева (1951).

Загальний опис історії геотектонічного розвитку
Найдавнішими відкладами в цоколі осадового чохла ДДЗ за даними буріння є

нашарування ейфельського та живетського ярусів середнього девону [68]. В осьових зонах
подібних структур СЄП закладені пізньопротерозойські грабени з розвиненими в них
рифейськими й вендськими, вулканогенно-осадовими палеорифтовими формаціями [131].
О.Є. Лукін (1997) наводить наступні геолого-геофізичні факти, що доводять тотожність
Дніпровсько-Донецького авлакогена та інших авлакогенів СЄП:

1. За даними сейсморозвідки в товщі докембрійського фундаменту (Лохвицька
депресія) виділені реальні горизонти, які характеризують розріз із проміжними (поміж
кристалічними й осадовими нашаруваннями) властивостями. Їхня загальна товща досягає
7 км, що дозволяє говорити про наявність додевонського грабена в осьовій зоні ДДЗ.

2. Установлені особливості будови й речовинного складу нижньофаменського
комплексу (верхньоєлецька теригенна флішоїдна формація), розвиненого в глибоких
крайових прогинах, поруч із Лохвицькою депресією. У розрізах серед уламкового
матеріалу з'являються метапісковики й чорні вуглисті сланці. Такі сланці, з підвищеним
вмістом елементів поруч із фтанітами, характерні для великих верхньопротерозойських-
нижньопалеозойських товщ рудоносної чорносланцевої формації.

3. Незалежним підтвердженням існування додевонських відкладів є присутність у
нафтах і конденсатах більшості родовищ центральної і південно-східної частин ДДЗ
акрітарх та інших мікрофосилій додевонського виду.

Прямим підтвердженням існування в ДДЗ додевонських відкладів є наявність у
свердловині № 388 Сологубівської площі пізньопротерозойських діабазів, ізотопний вік
яких 700±45 млн. років, а епімагматично змінені породи істотно омолоджені –
600±35 млн. років. За петрографічними і петрохімічними ознаками – це типові утворення
пізньорифейсько-вендської трапової формації. Відповідно до геологічної циклічності (див.
табл.3.6) – це початок n+10-го ГГЦ – Каледоно-Герцинського (743-290 млн. років).

Основні елементи геодинамічної моделі ДДЗ за А.В. Чекуновим (1993) зводяться
до утворення лінійної рифтової структури й формуванню над нею пізньовізейсько-
кайнозойської широкої платформної синеклізи [135].

Можна вважати, що в роботах вищезгаданих авторів досить обґрунтовані не тільки
геотектонічні аспекти утворення рифтогенного грабена, але й наведені вагомі геолого-
геофізичні докази його існування. Процес перебудови літосфери в геосинклінальних
поясах шляхом повного або часткового рифтогенезу й привів до утворення ДДЗ.

У геологічному словнику [20]  рифт –  це лінійно витягнута на кілька сотень
кілометрів (часто понад 1000) щілиноподібна й ровоподібна структура глибинного
походження. Ширина більшості континентальних і океанських рифтів – 30-70 км, однак
відомі більш вузькі – 5-20 км, наприклад рифт Мертвого моря, і більш широкі – 200-
400 км (Чорне море). Вперше рифт був описаний (Gregory, 1921) на прикладі системи
грабенів Східної Африки. Рифти зазвичай утворюють вузькі зони розтягання, що
характеризуються вулканізмом з перевагою основних типів лужних порід (олівінові і
анальцимові базальти)  та підлеглих кислих (фонолітів,  трахітів).  У середині рифтів
нерідко простежуються осьові грабени, яким відповідають значні гравітаційні максимуми.
В геологічній літературі описано три типи рифтів: внутрішньоконтинентальні, що тяжіють
до ослаблених зон у земній корі, міжконтинентальні, де континентальна кора відсутня, і
внутрішні океанські рифтові ущелини з корою океанічного типу.

Виходячи з геолого-геофізичних фактів, наведених у роботі [68], а також
спираючись на наявність Українсько-Воронезького склепіння, описаного в роботі [137] і
беручи до уваги генетичний зв'язок каледонського й герцинського етапів розвитку
літосфери, констатуємо, що в осьовій частині ДДЗ була розвинена каледонська
геосинкліналь як бічне відгалуження Європейсько-Азіатської системи [131]. Вона
утворилася в результаті рифтогенезу під дією висхідних потоків високоенергетичної
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мантійної речовини внаслідок горизонтального розходження УЩ та ВКМ. Еволюція
системи каледонід проходила за схемою геосинклінального циклу Г. Штілле. Епоха
розширення Каледонського довгого циклу першого порядку (див. табл. 3.5.8-3.5.10)
відбулася в часовому проміжку 742,8 – 476,8 млн. років і мала три етапи:
ранньокаледонські – 1, 2 і власне каледонський. Закінчилося формування геосинкліналі в
епоху стиснення, що тривала із середнього ордовіка по ранній силур включно
(52,1 млн. років). У результаті розвитку геосинклінальної системи був сформований масив
каледонід зі слабо вираженими передгірськими прогинами – характерною рисою цих
формувань за даними роботи [131].

З початку пізнього силуру, весь девон і низи візейського ярусу раннього карбону
тривала епоха розширення Герцинського, короткого циклу першого порядку. Відповідно
до класичних уявлень, були активізовані найслабші місця каледонських геосинкліналей,
розміщені в міогеосинклінальних зонах, які, у цілому, збігаються з передгірськими
прогинами. Герцинська епоха розширення (див. табл. 3.5.5-3.5.7) мала п'ять самостійних
етапів: пізньосилурійський, ранньо-, середньо-, пізньодевонський і турнейсько-візейський.
Зменшилася не тільки площа прояву герцинського рифтогенезу в порівнянні з
каледонським, але й сила. У всякому разі, герцинські геосинклінальні системи активно
розвивалися південніше в районі Скіфсько-Туранської плити, а на територію ДДЗ
доходили тільки їхні відголоски з боку Донбасу.  Область каледонської геосинкліналі на
території ДДЗ продовжувала розхитуватися протягом перших трьох етапів розширення й
уже на четвертому – пізньодевонському в області міогеосинкліналей були закладені шовні
рифтогенні зони (ШРЗ), які відокремили область евгеосинкліналі від УЩ і ВКМ.
Рифтогенні зони виділені в прибортових частинах ДДЗ за даними аномального
гравітаційного поля та тяжіють до розломо-пар В.К. Гавриша (1989). Крім ШРЗ, у
бортових частинах каледонської евгеосинкліналі увесь час існували поперечні зсувні зони,
просторово пов'язані з пізньопротерозойськими геосинклінальними трогами, які розділили
тіло евгеосинкліналі на ряд геодинамічно відокремлених блоків.

Таким чином, регіональною регматичною сіткою, яка сформувала сучасну
структуру ДДЗ, треба вважати систему шовних рифтогенних і перпендикулярних до них
зсувних зон. Блоки літосфери, обкреслені ними, одержали певну ступінь свободи,
починаючи з пізнього девону, коли й почався рифтовий період розвитку території. Він
тривав до кінця епохи розширення Герцинського циклу. Під рифтовим періодом треба
розуміти не тільки розвиток самих шовних і зсувних зон, але й висхідно-низхідні
переміщення блоків літосфери, оточених цими зонами. З настанням епохи стиснення
(пізній візе раннього карбону) стали переважати низхідні рухи мантійної речовини, і
блоки літосфери почали «всмоктуватися» у товщу верхньої мантії. Цей процес проходив
досить активно до кінця пізнього карбону. Існує потреба жорстко прив'язати геотектонічні
етапи розвитку ДДЗ до геодинамічної шкали циклічності в ритмах розширення-стиснення
для фанерозою.

Перш ніж описати геотектонічні етапи розвитку ДДЗ, пояснимо фізичну суть
рисунка 3.3  і таблиці 3.5,  які є ідеологічною базою,  суттю геотектонічних рухів.  На
вертикальній лінії, яка символізує рівновагу режимів стиснення й розширення планети, а
також одночасно є геохронологічною шкалою, показані моменти катастроф за
У.  Харлендом.  Крива ліворуч від вертикальної лінії показує,  що в цей час триває
зменшення обсягу планети з відповідним підняттям рівня світового океану, а крива
праворуч – збільшення її обсягу й падіння рівня води. Звичайно, це тільки якісний вид
тектонічної активності планети, де точно відомо початок, кінець і довжину часового
інтервалу панування режимів розширення або стиснення. Тектонічна активність сегментів
літосфери (розмах амплітуди кривих ліворуч і праворуч від вертикальної лінії) залежить
конкретно від того,  у якому місці на поверхні планети вони перебувають.  Цілком
очевидно, що найбільша активність тектонічних рухів буде спостерігатися в областях
активних геосинкліналей, а найменша – на платформах і щитах. Власне, для
геотектонічних реконструкцій важливо знати початок, кінець і знак переміщень: підняття
чи опускання. А за результатами аналізу фаціального складу нашарувань, товщин,
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характеру поширення по площі доходимо висновку про суть геотектонічної моделі, за
якою розвивався той або інший регіон, територія, площа.

Геотектонічні етапи розвитку Дніпровсько-Донецької западини
В осадовому чохлі ДДЗ за фактичними геолого-геофізичними матеріалами в роботі

[17] виділений ряд структурно-формаційних комплексів (СФК), яким відповідають
геотектонічні етапи за геодинамічною шкалою циклічності.

Ейфельсько-ранньофранський геотектонічний етап. Йому відповідає перший
осадовий СФК мілководних морських формацій, утворений у відносно спокійних умовах
нагромадження. Загальна середня товщина його становить 200-300 м і не залежить від
сучасного рельєфу фундаменту [137]. Для нього характерні незмінність і витриманість по
площі літофаціального складу й відносна сталість товщин,  які,  однак,  розвинені
неповсюдно [17].

Ейфельський комплекс представлений піщано-глинистими й сульфатно-
карбонатними породами товщиною до 50 м. Низький рівень структурної й мінералогічної
зрілості уламкового матеріалу, відносне різноманіття важких теригенних матеріалів,
знижена літологічна впорядкованість мезо- і мікроелементів вказують на підвищений
темп седиментації й нагромадження уламкового матеріалу внаслідок денудації горстових
підняттів кристалічного фундаменту [68]. Оскільки формації ейфельського комплексу
виявлені на південному й північному бортах ДДЗ і в межах Прип'ятського прогину, то
автори роботи [17] вважають, що можна говорити про сводово-горстові умови розвитку
даної формації на давньому склепінні Воронезько-Українського щита, а власне западини
на той час ще не було.

Живетський комплекс розповсюджений ширше, ніж ейфельський. Він складений
червоно- і сіроколірними пісковиками, алевролітами й вапняками товщиною до 96 м [17].
Завдяки більш широким ареалам у північній і південній прибортових частинах ДДЗ,
комплекс залягає на докембрійських відкладах. Літогенетичні типи живетського
комплексу представлені різновидами наземно-підводно-дельтових, лагунних, заливних і
мілководно-морських порід. Їх перешарування визначає чітку ритмічність будови, а склад
літогенетичних типів свідчить про нагромадження формації в умовах алювіально-
дельтової рівнини й заток епіконтинентального морського басейну. Джерелами
постачання теригенного матеріалу були центральна частина ДДЗ, кора вивітрювання УЩ і
ВКМ.

Завершують ейфельсько-нижньофранський СФК щигровські світло-сірі вапнякові
пісковики (потужністю до 66  м),  темно-сірі вапняки й вапнякові пісковики та вапнякові
аргіліти з саргаєвсько-семилуцькою фауною (товщиною до 35 м), а також значна частина
алатирської свити, представленої глинистими вапняками.

Та обставина, що ейфельсько-нижньофранський СФК у цілому витриманий по
площі розвитку й відкладався у платформному режимі, підтверджується планетарною
циклічністю тектонічних рухів (див. табл. 3.5.7), яка на цьому часовому відрізку
складається з трьох стиснень (по 2 млн. років) і двох розширень. Стиснення викликали
трансгресії на початку ейфеля, живета і франа, а розширення – регресії наприкінці ейфеля
та живета. Таким чином, в цілому, відкладалися нашарування трансгресивного типу –
базальні й карбонатні товщі. Пірокластичного матеріалу обмаль, що говорить про
спокійний геотектонічний режим. Вже у верхах алатирської свити з'являються туфи
основного складу, сигналізуючи про настання нового геотектонічного етапу.

Пізньофрансько-фаменський геотектонічний етап. Йому відповідає другий
девонський СФК соленосно-теригенно-карбонатних і ефузивних формацій. Нижня й
верхня межі комплексу невитримані в стратиграфічному відношенні [137]. Залягають
вони з перервою, але без помітної кутової неузгодженості на породах, які їх підстеляють.
Площа поширення дещо менша за рахунок скорочення зовнішніх кордонів, які тяжіють до
крайових частин грабена, а також відсутності відкладів цього комплексу на серединних
виступах фундаменту [137]. Нижня й верхня межі невитримані в стратиграфічному
відношенні, тому що формувалися в регресивні періоди розвитку осадових порід. У ці ж
періоди відклалася нижня й верхня сіль,  яка широко розвинена в даному СФК,  а також
ефузиви.
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Задонсько-Єлецькі відклади фаменського ярусу, які за даними роботи [137]
розділяють у Прип'ятському грабені верхню й нижню солі, а в Дніпровському формують
надсольовий комплекс, відкладалися в трансгресивний період розвитку регіону. Ось чому
вони відрізняються найбільшою, у порівнянні з іншими відкладами верхнього девону,
площею поширення, сталістю литофаціального складу з перевагою карбонатних порід у
нижній частині розрізу й теригенних – у верхній.

Утворення покладів осадової солі зумовлюється наявністю соляної ванни й
розміщенням її в тропічному кліматі. Розрахунки показують, що для середніх широт, де
знаходиться ДДЗ, температурний режим для утворення солі недостатній. У роботі [36]
звернена увага на те, що утворення солі тяжіє до епох розширення планети для різних
геологічних циклів, коли закладаються ШРЗ у геосинклінальних прогинах, де й
зафіксовані максимальні її обсяги. Припущення щодо ендогенного походження соляних
відкладів присутні в роботах багатьох дослідників,  але переконливо довів цю тезу
А.І. Тімурзієв у роботі [120]. Досліджуючи структурні взаємовідношення соляних
прошарків у товщі осадових порід Прикаспійської западини, він показав, що сіль
нагнітається й вклинюється в уже сформовані осадові породи. Безумовно, це не виключає
її можливий осадовий генезис, але в межах ШРЗ і поруч із ними сіль має переважно
ендогенне походження.

Активний рух літосферних блоків почався в пізньофранський час (375,4-
367,4 млн. років), коли бортові ШРЗ відокремили сегменти фундаменту ДДЗ не тільки від
УЩ і ВКМ, а також один від одного. Саме тоді (верхи алатирської і воронезької свит)
відбувалася активна магматична діяльність (туфи основного складу, темно-сірі й зелено-
сірі із прошарками ефузивів базальтового й андезито-базальтового складу), яка поступово
загасала. Основний обсяг займають нашарування кам'яної солі й ефузивів, що тяжіють до
шовних рифтогенних і зсувних зон, заміщаючись по простяганню в самих різних
співвідношеннях з теригенно-карбонатними утвореннями й поміж собою. На початку
фаменського ярусу режим розширення змінився короткою стадією стиснення (367, 4-
365,4 млн. років). В умовах трансгресивного осадонакопичення утворилися задонсько-
єлецькі прошарки, які в Прип'ятському грабені розділяють франську й фаменську солі, а в
Дніпровському – складають надсольовий комплекс.

Товщина солі становить 2,0-2,5  км,  досягаючи в окремих зонах до 7,0  км (райони
соляного діапіризму). Максимальна товщина ефузивних товщ досягає 2,6 км на
північному заході западини. Товщина задонсько-єлецького горизонту – 1,0-1,5 км. В
цілому, товщина всього верхньофрансько-фаменського комплексу змінюється від 0 до
5 км. Причому максимуми товщин зосереджені в палеопрогинах, розвинених уздовж
бортових ШРЗ. Зміни товщин відбуваються на коротких відстанях, збільшуючись у
прогинах і зменшуючись на підняттях.

Верхня сіль утворилася у верхах фаменського ярусу, коли повторилися умови,
характерні для верхів франського. Товщини її значно менші, ніж франської.

Турнейсько-нижньовізейський геотектонічний етап. Йому відповідає
однойменний глинисто-вуглисто-кременисто карбонатний СФК, що характеризується
відсутністю вулканогенних і соленосних утворень, наявністю сіроколірних
монтморилонітових кварцових пісковиків, каолінітових глин, залізистих формувань,
проявом вугленосності й кори вивітрювання [17].

На північному сході ДДЗ відомі лише морські карбонатні формації,  тоді як на
північному заході переважають теригенно-карбонатні утворення з домішками
континентальних. Заміщення чистих вапняків глинистими, а потім аргілітами та
алевролітами відбувається у відносно вузькій смузі приблизно по лінії Новомосковськ –
Харків [17]. Тут же змінюється й положення меж поширення даного комплексу. На сході
межа проходить біля бортів западини,  а на заході контролюється бортовими ШРЗ.
Відповідно змінюється й потужність. На південному сході вона відносно витримана (150-
200 м), поступово зменшуючись у бік УЩ і ВКМ, а на північному заході різко змінюється
від десятків до сотень метрів. Аномальне збільшення потужності характерне для
локальних частин ДДЗ біля крайових розломів. Воно пов'язане з наявністю в нижній
частині турнейських відкладів грубоуламкових порід зачепилівської свити. У її складі
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виявлені великі брили кристалічних порід без слідів вивітрювання. За складом вони
аналогічні породам архею та протерозою, які розвинені у межах південного борту [137].
Потужність свити – 600-700 м, залягає вона трансгресивно на різновікових нашаруваннях
девону й узгоджено перекривається приорельським горизонтом нижнього карбону. У
складі зачепилівської свити є пісковики різнобарвні, поліміктові, гравеліти, конгломерати,
вище по розрізу – вапняки глинисті, аргіліти, іноді туфи. Приорельський горизонт
складається з вапняків із прошарками аргілітів, алевролітів, піщаників – потужність до
300м.

Породи,  подібні зачепилівській свиті,  трохи меншої потужності й кращої
відсортованості відомі й на деяких інших площах уздовж північної ШРЗ. У Прип'ятському
грабені (Бєльська депресія) аналогічні за віком породи досягають потужності 1400 м. Є
надія їх виявити й на інших ділянках крайових прирозломних зон [137]. У центральній
частині Дніпровського грабена турнейські та нижньовізейські відклади, за даними
окремих свердловин, представлені переважно вапняками, а на окремих ділянках –
різнобарвними теригенними нашаруваннями. Залягає цей комплекс трансгресивно на
різних зрізах девону, а в окремих площах – і на кристалічному фундаменті. В.В. Гавриш
[17] вважає турнейсько-нижньовізейський СФК перехідною рифтово-синеклізною
товщею, коли на території ДДЗ ще переважав сильно контрастний палеорельеф. І
зачепилівська свита є наслідком такого режиму.

Якщо подивитися на структуру епохи розширення Герцинського, короткого циклу
І-го порядку (див. рисунок 3.3), то в ньому чітко виділяються п'ять етапів: два перших і
два останніх дуже активні, розділені третім перехідним. На території ДДЗ проявився лише
четвертий – пізньодевонський і більш слабо – п'ятий. Якщо каледонська геосинкліналь на
території ДДЗ зафіксована повною мірою, то активність герцинських активацій істотно
присутня тільки в Донбасі. Але вони все-таки «розхитали» літосферу протягом перших
трьох етапів,  а вже протягом четвертого територія ДДЗ мала активний рифтовий режим
розвитку.  На п'ятому етапі рифтовий режим проявився тільки в межах бортових шовних
зон (зачепилівська свита має у своєму складі не тільки конгломерати, але й туфи), тому
що в напрямку до центра западини починають переважати карбонатні відклади. У цей
етап сформувався, власне, той загальний вид структури западини, яка надалі
утворювалася «всмоктуванням» блоків земної кори в товщу верхньої мантії.

Пізньовізейський-ранньопермський геотектонічний етап.  Цей етап розвитку
ДДЗ характеризують породи кам’яновугільно-нижньопермського СФК, утворення якого
проходило в умовах дрібно пульсуючого базису ерозії з переважаючим зануренням дна
басейну. Породи формаційного комплексу в нижній частині близькі за типом до флішу, а
у верхній – до моласи. Зануренням була охоплена вся територія ДДЗ, але найінтенсивніше
воно відбувалося в центральній частині грабена й досягло максимуму в Донбасі [137].
Відрізок часу з пізнього візе до нижньої частини ассельського ярусу ( 345-288 млн. років)
становить класичну епоху стиснення Герцинського циклу, яка, як і всі інші епохи
стиснення та розширення, неоднорідна за складом. З огляду на фактичний геологічний
матеріал, виділяється п'ять підетапів геологічного розвитку регіону, хоча сама
геотектонічна шкала дозволяє зробити й більш детальне розчленування. Витриманість
літофаціального складу нашарувань по площі й плавність змін товщин відповідають
спокійному «втягуванню» у товщу астеносфери блоків кристалічного фундаменту.
Виходячи з короткочасності висхідних рухів в епоху стиснення й місця ДДЗ у системі
герцинських геосинкліналей, можна припустити, що блоки земної кори в період
розширення просто припиняли свій низхідний рух.

Сумарна потужність усього верхньовізейсько-нижньопермського комплексу плавно
збільшується від бортів до центра западини й уздовж її осі  в бік Донбасу. Потужність на
Чернігівсько-Брагінському виступі – 0,3-1,3 км, у районі Полтави – 6-7 км і на території
Донбасу – 10-12 км. Цікава й повздовжня зональність товщин карбону – максимальні їхні
значення для С1,  С2,  С3 поступово переміщуються на північний схід. Спочатку йде
заповнення території біля південного борту (С1), пізніше центральної частини прогину
(С2)  і нарешті території північного борту.  Можливо,  цей факт можна пояснити дією сил
інерції, які діють протилежно обертанню планети. У роботі [72] А.А. Мартинов
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стверджує,  що й для більш молодих відкладів,  які заповнюють ДДЗ,  зберігається така ж
тенденція – переміщення на північний схід товщин більш молодих нашарувань.

Ранньопермський геотектонічний етап. Вважалося, що основна фаза орогенезу в
ДДЗ пройшла перед пізньою перм'ю. Однак у роботі [72] в результаті тектонічного аналізу
західної частини западини показано, що найактивнішою поверхнею стратиграфічного
неузгодження є поверхня в підошві свити мідистих піщаників (картамишської). Вона
відноситься до нижньої пермі й залягає трансгресивно на араукарітовій свиті верхнього
карбону.

За даними роботи [17] нижньопермський теригенно-сульфатно-соленосний СФК
складають картамишська теригенно-червоноколірна міденосна (потужність до 1,0 км) та
микитівсько-слов’янсько-краматорська сіроколірна поліфаціально-циклічна теригенно-
сульфатно-соленосна (потужність до 2,0 км і більше) формації. Максимальну площу
поширення в ДДЗ мають микитівсько-слов'янські ритмічні соленосно-ангідрито-
карбонатні відклади, а мінімальну – картамишська й краматорська.

В цілому площа поширення нижньопермських відкладів менша, ніж
верхньокарбонових [72]. Складені вони в нижній частині червоноколірними теригенними
породами, які вгору по розрізу замінюються хемогенними та складаються з п'яти-семи
прошарків (гіпси, ангідрити й доломіти). Вище по розрізу йде збільшення потужності солі
й скорочення теригенних компонентів. Вінчає розріз нижньої пермі потужний прошарок
краматорської калійної солі. Найбільш повно хемогенні утворення Р1 представлені на
ділянці Полтава-Шебелинка, де вони досягають потужності 1,5-2,0 км, у той час як на
іншій території не перевищують 0,2-0,3 км.

У роботах [17, 72] відзначається, що Донбаський прогин, у порівнянні з
Дніпровським грабеном, не тільки більш активно опускався у пізньому девоні та карбоні,
але й активно піднімався (до лінії Павлодар-Куп'янськ) у ранньопермсько-антропогеновий
час. Це свідчить про різний геологічний розвиток зазначених територій.

Початок Альпійського, довгого циклу І-го порядку, припав на ранню перм і
ознаменував собою новий глобальний галактичний цикл розвитку планети. Розширення її
досягає апогею на ранньопермському етапі. Динаміка й сила початку галактичного циклу
така,  що не тільки активізуються міогеосинклінальні зони попереднього циклу,  але й
закладаються нові геосинкліналі.

Щодо території Донбасу, або як її називають Донбаська складчаста система (ДСС),
то згідно роботи [9] – це герцинське ядро Донецького кряжа, облямоване з півночі
геосинклінальним Донецьким каналом, у якому наявний складчастий карбон донецького
типу перекритий різноколірними відкладами крейди, морським палеогеном і
континентальним неогеном. На північному заході Донецький канал переходить у ДДЗ [9].

Територія Дніпровського грабену реагувала на альпійську тектоніку дуже слабо – в
основному, пермсько-тріас-юрськими відкладами заповнювалися негативні форми
рельєфу, які утворилися на герцинському етапі. Прошарки нижньо-пермської солі
утворилися в ранньопермську епоху розширення Кіммерійського циклу ІІ-го порядку,
коли, у цілому, повторилися умови, подібні до пізнього девону.

Ранньопермсько-середньотріасовий геотектонічний етап. Якщо на
попередньому етапі Донбас і Дніпровський грабен піднімалися, але з різною швидкістю,
то у ранньопермсько-середньотріасовому (у сильну епоху стиснення Кіммерійського
циклу) вони почали рухатися у різних напрямках. Донбас повільно зростав як майбутня
гірська система, а ДГ опускався, при цьому найбільш активно його північно-східна
частина, тоді як територія Брагінсько-Лоєвського виступу, яка опускалася значно
повільніше, стримувала загальне занурення всієї північно-західної частини. Така
тенденція в розподілі тектонічних рухів, які вже наближалися до платформного типу,
збереглася в юрський, крейдовий та палеогеновий періоди [137]. В роботі [17]
відзначається, що келовейські, оксфордські, кіммерійські та волзькі моря покривають всю
територію ДДЗ, досягаючи максимуму в оксфорді (оксфорд-кімерідж – час максимуму
епохи стиснення Ранньоальпійського циклу ІІ-го порядку).

Ранньопермсько-середньотріасовому геотектонічному етапу відповідає
специфічний СФК, який складається з дронівської світи й серебрянської серії.
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У дронівську світу входить пересажсько-шебелинсько-коренівська товща. Зона
максимальних нагромаджень її тяжіє до північної прибортової зони ДДЗ,  яка проходить
по лінії ГЛИНСЬК-КОПЕЛІВКА-ДОМАНОВИЧІ [17]. Пересажська червоноколірна
глиниста формація міняє потужність від 60  м (м.  Чернігів)  до 125  м (м.  Полтава).
Фаціально вона заміщається на піщано-глинисті породи в межах Псельсько-Хорольської
зсувної зони та на північно-західній окраїні Донбасу. На ній залягає шебелинська
червоноколірна піщано-глиниста формація, яка збільшує потужність від 40 м у
Брагінсько-Лоєвському виступі до 250 м на сході Карлівської депресії. Потужність
коренівської червоноколірної піщанистої формації, складеної пісками й піщаниками в цих
пунктах, зменшується від 91 до 44 м.

Серебрянська серія в межах ДДЗ залягає узгоджено на дронівській світі, а в межах
північно-західного Донбасу – на нижньопермських (с. Дробівка), або
верхньокам’яновугільнх відкладах (с. Червона Попівка). Вона представлена карбонатно-
піщанистою (піски, гравеліти, конкреціонні вапняки загальною потужністю 20-50 м) і
червоноколірною глинисто-піщано-карбонатною (потужністю 90-350 м) субформаціями
єленівського, анізійського, латинського ярусів ранньо-середньо-тріасового віку.
Серебрянська серія поширена в ДДЗ повсюдно, крім Брагінсько-Лоєвського виступу.

Таким чином, даний геотектонічний етап можна розділити на два підетапа (див.
табл. 3.5.5.): ранньо-пізньопермський, під час якого відклалася дронівська світа, і ранньо-
середньотріасовий, коли утворилися нашарування серебрянської серії. Очевидно, що
другий у геотектонічному відношенні був потужніший, ніж перший.

Середньо-пізньотріасовий геотектонічний етап. Це був досить сильний період
Альпійського циклу розширення планети, який на загасаючій активності ДДЗ відбився
вже не так істотно. Приблизно таке ж розширення відбулося ще в апт-альбському віці
ранньокрейдового періоду та більш слабке – у ранній юрі, пізній крейді, еоцені та
олігоцені.

Під час цього геотектонічного етапу відбулося формування протопопівської
субформації, складеної сіро-різнобарвними, глинисто-піщанистими породами. Червоно-
бурі глини із сидеритовими включеннями, підстелені різнозернистими пісками, залягають
з великим неузгодженням на Серебрянському комплексі. Вони поширені тільки на
південному сході ДДЗ, досягаючи потужності 60-70 м.

6.4. Геосинклінальна зона Східних Карпат
Східні Карпати як геосинклінальна система розвинулися між південно-західним

виступом СЄП і Панонським масивом. У роботі [36] обґрунтована геодинамічна модель
будови геосинклінальної області Східних Карпат. Надзвичайно важливу роль відведено
класичному передгірському прогину, який розміщений в активній зоні Міогео й
відокремлює складчасту область від СЄП. У ньому виділені автономні блоки земної кори
(АБЗК), роз'єднані шовними рифтогенными зонами. Показано, що саме втягування АБЗК
у товщу верхньої мантії під час стиснення планети на альпійському етапі її розвитку,  й
призводить до «видавлювання» в зоні евгеосинкліналі гірської системи. В області
зчленування Панонського масиву й Східних Карпат виділена пасивна зона Міогео – це
область Закарпатського прогину.

Механізм утворення українських Карпат
Більшість геологів, які вивчали Карпатський регіон, за всіх часів досить твердо

стояли на позиціях теорії геосинкліналей, а розуміння й пояснення надскладного
механізму формування Карпатської системи ставало більш обґрунтованим разом з
удосконаленням самої теорії. Саме в їхніх роботах Карпати з'являються як складна
альпінотипна геосинкліналь із внутрішньою й зовнішньою частинами, переміщена в бік
свого твердого платформного обрамлення (В.Г. Свириденко, 1978).

Фактичні дані
Відзначена ще Г. Штілле міграція процесів магматизму альпійського циклу

розвитку проходила в напрямку на схід і південний схід, уздовж простягання Внутрішніх
Карпат.
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Вперше глибинну структуру українських Карпат у докладному геолого-
геофізичному дослідженні [114] охарактеризував С.І. Суботін. Він представляв їх як
регіональний прогин земної кори, найбільш глибока частина якого тяжіє до Скибової зони
та Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. На рисунку 6.7 наведений схематичний
геологічний розріз по лінії Мукачеве-Стрий-Перемишляни, складений С.І. Суботіним за
даними геофізичних досліджень у 1954 р. На цьому профілі Передкарпатський прогин
виділений зовнішньою та внутрішньою зонами, причому внутрішня значно
перекривається Скибовою зоною, яка вже належать до Складчастих Карпат. Крім
Скибової, у Складчасті Карпати входять: зона Кросно, зона Магури та Мармарошська.
Закарпатський прогин представлений вулканічною грядою і Чопською западиною.

Дані абсолютної геохронології Рахівського (Мармарошському) кристалічного
масиву та оточуючих його структур, дозволили М.П. Семененку, А.Г. Ткачуку і
В.І. Клушину (1965) дійти висновку про існування в фундаменті Східних Карпат
Галицької деформованої області рифеїд і каледонід віком від 700 до 440-380 млн. років.
Про додевонський вік фундаменту Карпат говориться в роботах О.С. Вялова (1967),
В.В. Глушка (1968), В.С. Журавльова (1965, 1967), М.В. Муратова (1967, 1969),
В.М. Утробіна (1968) та інших. Саме М.В. Муратов (1975) довів, що простягання
байкальських, каледонських, герцинських і альпійських структур успадковане для всього
Середземноморського поясу Європи та підтверджується ізопахітами потужності земної
кори,  а також сучасними контурами Карпат і Альп.  Він також дійшов висновку про
переважну роль байкалід і каледонід у будові всього цього поясу в цілому й про підлегле
значення герцинських структур, які утворюють у фундаменті альпійської
геосинклінальної області обмежену кількість порівняно вузьких систем.

З метаморфізованим фундаментом Східних Карпат ототожнюється сейсмічний
горизонт К1 – по поверхні кристалічного фундаменту [113], з високими значеннями
швидкостей (6,1-6,6 км/с), характерними для порід гранітного прошарку (рисунок 6.8). По
наведеним вище даним, цей горизонт повинен бути верхнім обмеженням дислокованих
утворень Галицької складчастої області. Породи віком 700-423 млн. років належать до
утворень Каледонського, довгого циклу I-го порядку, n+10-го ГГЦ (див. табл. 3.5.7-3.5.9).

Рисунок 6.7 – Схематичний геологічний розріз по лінії Мукачеве-Стрий-
Перемишляни (склав С.І. Суботін за даними геофізичних досліджень, 1954 р.).
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Умовні позначки: 1 – докембрій (σ = 2.65-280 г/см3); 2 – палеозой (σ = 2.65-
2,70 г/см3); 3 – мезозой Закарпатського й Передкарпатського прогинів (σ = 2.60-
2,70 г/см3); 4 – крейдові відклади платформи (σ = 2.20-2,30 г/см3); 5 – фліш складчастих
Карпат (σ = 2.50 г/см3); 6 – нижньоміоценові відклади Передкарпатького й Закарпатського
прогинів (σ = 2.10-2,45 г/см3);  7  –  воротищенські відклади (σ =  2.20-2,35  г/см3);  8  –
верхньоміоценові відклади Передкарпатського й Закарпатського прогинів (σ = 2.10-
2,30 г/см3); 9 – вивержені породи (σ = 2.50-2,80 г/см3); 10 – порушення (скиди).

Графіки:  1  –  Δg  у редукції Буге (σ 0 = 2,4, формула Гельмерта 1901-1909 р.); 2 –
крива  ρк (а – при АВ = 6000м, б – крива при АВ =1500м); 3 – вертикальна складова
геомагнітного поля; 4 – локальні аномалії Δg, радіус осереднення R = 22 км; 5 – локальні
аномалії Δg, R = 14 км; 6 – локальні аномалії Δg, R = 8 км; 7 – локальні аномалії Δg, R =
4 км; 8 – регіональна аномалія, отримана після видалення локальної аномалії R  = 22  км.

Рисунок 6.8 – Сейсмогеологічний розріз земної кори по міжнародному профілю III
Берегове-Долина-Кременець [113]:

Умовні позначки: 1 – поверхня кристалічного фундаменту; 2 – поверхня молодого
складчастого фундаменту; 3 – поверхні, що існують у консолідованій корі; 4 – молода
границя К-М у районі гірських Карпат; 5 – поверхня М;  6 – заломлюючі сейсмічні
горизонти; 7 – відбиваючі горизонти;  8 – розломи верхньої частини земної кори (а);
найбільш великі,  в тому числі й глибинні розломи (б);  9 – осадовий прошарок; 10 –
«гранітний» прошарок; 11 – «базальтовий» прошарок; 12 – ізолінії швидкості; 13 –
хвилевід; 14 – розділ М за даними неповздовжніх спостережень.

Глибина каледонського фундаменту Східних Карпат складає у середньому 14-
16 км [135]. Це добре погоджується з результатами аналізу дисперсії дрібноперіодичних
поверхневих хвиль від землетрусів, згідно яким усереднені значення товщі осадового
прошарку під Карпатським хребтом складають 12-15 км. Метаморфічна основа найбільш
опущена під Скибовою зоною та Внутрішньою зоною Передкарпатського прогину, де
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глибина до нього становить 17-19  км.  На південний захід,  у напрямку на Закарпаття
спостерігається чіткий підйом фундаменту, який вперше був намічений за даними
гравіметрії С. І. Суботіним (1954), а потім підтверджений даними глибинних сейсмічних
досліджень [113].

За даними геофізичних досліджень, у Закарпатті має місце значний підйом
поверхні Мохоровичича й потоншення земної кори до 28 км. Ложе Закарпатського
прогину характеризується блоковою будовою, породи фундаменту інтенсивно
дислоковані з північно-східною вергентністю (тобто переважно тиск поширювався з боку
Панонського масиву). На неогеновому етапі розвитку, якщо судити по потужності міоцен-
пліоценових відкладів, Закарпатський прогин явно відставав від низхідних рухів
Панонського масиву (1700-3500 м проти 5000 м) [113].

У фундаментальній роботі по Карпатському регіону [113] наведено дані глибинної
сейсморозвідки, що доповнюють факти будови цього складного регіону планети, наведені
в роботах С.І. Суботіна, А.В. Чекунова, В.Б. Сологуба та інших. Для Східних Карпат
установлена погодженість всіх основних кордонів земної кори, починаючи від підошви
флішового комплексу й закінчуючи поверхнею Мохоровичича. Всі вони (рисунок 6.8)
поринають від Закарпаття в Передкарпатський прогин, досягаючи там максимальних
глибин. Крім К1, у роботі [113] описані ще три горизонти – К2, К-М і М.

Сейсмічний горизонт К2 отриманий по відбитих хвилях і тяжіє на Східно-
Європейській платформі (СЄП) до другого хвилеводу, розміщеному між «гранітною» і
«базальтовою»  земною корою.  На СЄП він залягає в інтервалі глибин 18-22  км,  плавно
занурюючись до 32 км у Передкарпатському прогині, потім стрибкоподібно піднімається
під Карпатською гірською системою до 24 і 18 км, плавно занурюючись в Закарпатті до
21 км і піднімаючись до 17 км в бік Панонського масиву [113].

Розділ К-М простежений тільки під Карпатами й частково в Передкарпатському
прогині. Під Карпатами він утворює антиклінальний перегин на глибинах 35-33-40 км і
опускається до 45км у Передкарпатському прогині. Рельєф розділу К-М має складну
форму, антиклінальна частина й обидва схили його порушені зонами розломів. Цей
горизонт, крім поздовжніх сейсмічних хвиль, був простежений по непоздовжніх хвилях
таким чином, щоб зафіксувати поверхню К-М у площині профілю Берегове-Долина.
Останнє дало можливість стратифікувати розділ К-М за значеннями граничних
швидкостей заломлених хвиль, які зареєстрували в Закарпатті (Vг=8,1км/с). У зв'язку з
тим, що від горизонту К-М отримані характерні надкритичні відбиття, аналогічні
відбиттям від поверхні Мохоровичича, а в прошарку, що обмеженийгоризонтами К-М і М,
интервальна швидкість становить 7,6-7,7км/с, автори роботи [113] вважають, що границя
К-М є «молодою» границею Мохо, яка виникла в альпійський час у результаті процесів
перетворення речовини на контакті кори та мантії. За фізичними параметрами і, очевидно,
за складом, комплекс порід, який перебуває між горизонтами К-М і М, є проміжним між
«базальтовим» прошарком і мантією і являє собою специфічну (коромантійну) суміш, що
й відображено в назві його покрівлі (К-М).

Поверхня М залягає на глибинах 26-67 км. На поперечному перетині Карпат по
профілю ІІІ – Бережани-Долина-Берегове спостерігаємо таку конфігурацію горизонту М.
У границях СЄП поверхня М перебуває на глибинах 42-43 км, її порушення зафіксоване в
зоні глибинного розлому, що простежений на пікетах 73-80 км. Сам Передкарпатський
прогин чітко виділений зовнішньою й внутрішньою зонами, які за даними гравірозвідки
вперше встановив С.І. Суботін ще в 1954 році. Правда, на відміну від останнього, автори
роботи [113] зовнішню зону прогину включають до складу СЄП (рисунок 6.8). Глибина до
поверхні М у зовнішній зоні становить 52-53 км, а у внутрішній – 66-67 км. При переході
до евгеосинклінальної зони Карпат поверхня М різко піднімається до 58 км і далі плавно
опускається до 55  км при підході до Закарпатського розлому.  У ближній до Закарпаття
зоні поверхня М перебуває на глибині 35 км, має розриви й різкі нахили в бік
Передкарпатського прогину. У межах Закарпаття поверхня Мохоровичича простежується
на глибинах 30-26 км, піднімаючись у бік Панонського масиву.

Оскільки під Передкарпатським прогином розділи К-М і М залягають на
максимальних глибинах, то чітко вимальовується карпатський «корінь» земної кори,
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зміщений на північний схід від Карпатської гірської споруди. Цей «корінь»
двоповерховий і утворений двома розділами – більш глибоким, давнім (М), і менш
глибоким, альпійським молодим (К-М) [113].

Можливі моделі розвитку Карпатського регіону
Можна погодитися з А.В. Чекуновим (1993), що для пояснення особливостей

структури й історії формування Карпат немає ніякої потреби «заштовхувати» литосферні
плити в астеносферу, з якої б то не було сторони. Єдиний серйозний аргумент
плитотектоністів – будова Скибової зони –спростовується дослідженнями В.Г. Гутермана
(1992) і даними Ю.З. Крупського (2001). Перший довів, що розбіжність між деформаціями
гравітаційного сповзання й бічного стиснення в межах алохтонної товщі не існує, і тільки
частина її, з боку блоку, що насувається, має підвищену деформованість. Цієї підвищеної
деформованості для алохтонних товщ Скибовой зони Карпат, на думку Ю.З. Крупського,
поки що не виявлено. Сам же Юрій Зіновійович у самій «свіжій» монографії по
Карпатському регіону [56] відзначає, що сьогодні ніхто чітко не вказує, де саме проходить
зона субдукції в Карпатах.

Найбільш прийнятною моделлю формування Карпат є ідея конвекційних потоків,
які піднімаються під Панонським масивом і розтікаються, занурюючись під Західні,
Східні, Південні Карпати й Динариди. Вона була запропонована Е. Садецькі-Кардошем
(1966), А.В. Чекуновим (1968) і одержала розвиток у роботах С.С. Круглова й співавторів
[55]. Запропонований ними механізм утворення Угорських западин, Карпат і
Передкарпатського прогину базується на дії конвекційних потоків у мантії, які
викликають у земній корі тангенціальні напруги. Він добре пояснює дугоподібний вигин
Карпат у плані, асиметричний «корінь» Карпат і Динарид, який закономірно зміщений на
північний схід і південний захід відносно осьових частин цих споруд, а також факт
переміщення гірських мас у бік від Угорських западин.

У своїх подальших роздумах будемо виходити з того встановленого факту [36], що
гірські системи ростуть в епохи стиснення планети, коли поверхневі прошарки мантії
втрачають високоенергетичну складову, зменшуючись в обсязі, і до цього змушена
пристосовуватися земна кора в межах своїх геосинклінальних поясів. Отже, в епохи
стиснення низхідні рухи мантійної речовини, «втягують» у свою товщу континентальні
«айсберги», серединні масиви й автономні блоки земної кори, розміщені в зонах
міогеосинкліналей. А от гірські системи, як тісто поміж пальцями, будуть рости в
евгеосинклінальних зонах завдяки «зворотній тязі».

Наявність у внутрішніх частинах геосинклінальних областей стійких серединних
масивів описано А.Д. Архангельським [129]. Саме таким серединним масивом є
Панонська міжгірсьа западина, оточена молодими альпійськими спорудами. Практично
всі дослідники Карпатського регіону підкреслювали симетричність будови
геосинклінальних зон по різні боки Панонського масиву. По суті, довкола нього були
закладені однобічні геосинкліналі із чітко розвинутою однією, далекою від Панонського
масиву міогеосинклінальною зоною, і саме з її динамічним розвитком пов'язане зростання
гірської системи, а також складна будова Скибової зони. На рисунку 6.9 представлений
геолого-геофізичний розріз по тій же лінії, що й профіль рисунка 6.8. Побудований він за
даними перерахунку магнітного й гравітаційного полів у нижній півпростір, виконаного
А.М. Гейхманом і М.В. Баньківським методом Я.Б. Сігалова й наведений у роботі [36].
Необхідно звернути увагу на принципову тотожність всіх розрізів, представлених на
рисунках 6.7-6.9. Саме їхня комплексна інтерпретація, з врахуванням даних аномального
поля гравіметрії масштабу 1:500 000, дозволила скласти схему глибинної будови північно-
східної частини Карпатського регіону (рисунок 6.10).
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Рисунок 6.9–Геолого-геофізичний розріз по лінії Берегове – Долина – Вишневець:

Умовні позначення: 1 – шовні рифтогенні зони; 2 – давня ШРЗ, «припаяна» до краю
СЄП;  3 – границя Мохо;  4 – границі в коро-мантійній суміші; 5 – прошарки порід
пониженої щільності; 6 – слабодислокований прошарок порід палеозою

В Українських Карпатах є евгеосинкліналь, розміщена в межах гірського масиву, і
дві міогеосинкліналі: ліва пасивна, у межах Закарпатського прогину й права активна, у
Предкарпатському прогині.

Можливо, пасивність лівої міогеосинкліналі пов'язана з тим, що вона розміщена в
зоні каледонської евгеосинкліналі, і в середині силуру, коли закінчилася епоха стиснення
Каледонського довгого циклу І-го порядку, була жорстко «припаяна» до Панонського
масиву. Зона правої альпійської міогеосинкліналі розвивалася успадковано, на правій
каледонській міогеосинкліналі. Під час Герцинського короткого циклу І-го порядку була
активізована тільки зона каледонської міогеосинкліналі, в межах якої були відособлені
автономні блоки земної кори (АБЗК) завдяки розвитку ШРЗ, що рухалися в пульсуючому
режимі, нагромадивши значні товщі середнього-верхнього палеозою. Цей комплекс
показаний на рисунку 6.7 під всіма складчастими Карпатами, а на рисунку 6.9 він
виділений тільки до зони Кросно з витонченням і виходом на неї, а також на платформу.

На альпійському етапі розширення, який почався в ранній пермі, були закладені
евгеосинклінальна та міогеосинклінальні зони. У зоні лівої, пасивної міогеосинкліналі
можна виділити два АБЗК – це Мукачівський і Солотвинський (рисунок 6.10). Права,
активна міогеосинклінальна зона розміщена в границях Передкарпатського прогину, і в її
межах можна виділити,  як це зроблено ще С.І.  Суботіним,  Зовнішню й Внутрішню
частини. У них закартовано 16 АБЗК, причому АБЗК Внутрішньої зони перебувають
гіпсометрично нижче, а значить, мають потужнішу динаміку.
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Рисунок 6.10 – Схема глибинної будови північно-східної частини Карпатського
регіону.

Умовні позначки: 1 – СЄП (II) і Панонський масив (I); 2 – Закарпатський прогин: 3
– Зовнішня зона Передкарпатського прогину; 4 – Внутрішня зона; 5 – зона
евгеосинкліналі; 6 – ШРЗ; 7 – давні ШРЗ; 8 – автономні блоки земної кори (АБЗК),

На етапах стиснення планети Панонський масив, а також АБЗК починають
«втягуватися» у товщу літосфери, видавлюючи «зворотною тягою» гірські масиви.
Конкретно для Українських Карпат ключовими геодинамічними елементами були 16
АБЗК, розміщені в зоні правої міогеосинкліналі, тому, що ліва міогеосинкліналь
залишається більш пасивною й розміщена гипсометрично вище, а гірські породи, що
видавлюються із зони евгеосинкліналі, під дією сил гравітації будуть сповзати на нижчу,
активну праву частину. Інакше кажучи, голова Карпатської евгеосинкліналі буде хилитися
на праве плече.  Але якщо це дійсно так,  то на стику СЄП і Передкарпатського прогину
повинно бути дві ШРЗ: – давня каледоно-герцинська й молода – альпійська; крім того,
давня ШРЗ повинна у вигляді «припою» бути приєднана до СЄП. І це дійсно так – аналіз
гравітаційного поля повністю це підтверджує (рисунок 6.9).

Практично всі дослідники Карпат, починаючи від С.І. Суботіна, у Складчастих
Карпатах виділяли (рисунок 6.7)  Скибову зону,  зону Кросно,  зону Магури та
Мармарошську. Вважалося, що чим ближче до Закарпаття, тим мезозойська складчаста
основа давніша. Зона Магури вивчена на території Чехословаччини (м. Гомони) і
встановлено, що її складають тріас-юрські утворення. Нагадаємо, що епоха розширення
Альпійського циклу І-го порядку складається із трьох етапів: кімерійського,
ранньоальпійського й власне альпійського. Альпійська евгеосинкліналь Карпат дійсно має
складну будову, і розвиток її йшов з боку Закарпатського прогину в бік СЄП. На рисунку
6.8 добре видно складну будову зони евгеосинкліналі по всіх сейсмічних горизонтах – від
осадового чохла до кордону М. З позицій геологічної циклічності Альпійська
евгеосинкліналь буде складатися із трьох частин: пермо-тріасової, тріас-юрської й крейдо-
неогенової. Оскільки Кімерійський цикл ІІ-го порядку має чітко виражені епохи
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розширення й стиснення, то пермо-тріасовий комплекс може становити самостійні
евгеосинклінальні зони. На рисунку 6.10 ми визначимо приблизну ширину основної,
Альпійської евгеосинкліналі, для чого скористаємося фактом наявності Центральної
Карпатської депресії, заповненої олігоцен-міоценовим флішем. На думку С.С. Круглова
(2001), він не має покривного вигляду, а отже, утворився на місці, у самій депресії. З цього
можна зробити висновок,  що Центральна Карпатська депресія контролює зону головної,
власне Альпійської евгеосинкліналі. По прив'язці до геолого-геофізичного розрізу
(рисунок 6.9), де вона добре картується, ширина її ледве менше двох третин від загальної
ширини зони евгеосинкліналі. На даному розрізі добре видно, що в зоні евгеосинкліналі
відсутні породи герцинського етапу розвитку, під депресією чітко видно антиклінальні
перегини, включаючи границю коро-мантійної суміші (К-М). Вік тектонічних рухів зони
евгеосинкліналі омолоджується у бік Східно-Європейської платформи [55].

6.5. Геосинклінальна зона Гірського Криму
Гірський Крим як класична геосинкліналь розвивався між Східно-Чорноморським

серединним масивом і каледоно-герцинідами Скіфської плити [115]. Тут практично немає
зон Міогео – прогин Сорокіна,  через свої невеликі розміри [41],  є всього лише широкою
ШРЗ. А зростання Гірського Криму зобов'язане активному опусканню на півдні
серединного масиву.

На етапах розширення планети, завдяки автономності континентальних блоків,
істотну роль у розвитку земної кори відіграють сили ротаційної динаміки, пристосовуючи
земну кору до збільшеного обсягу підкорового простору. На етапах стиснення АБЗК
просідають у підкоровий простір, і більш активно це відбувається в геосинклінальних
областях.  При цьому закриваються ШРЗ,  а АБЗК,  переміщаючись вниз,  утворюють
передгірські та міжгірські западини, глибоководні улоговини. Зворотною тягою при цьому
видавлюються в зонах евгеосинкліналей гірські системи [36]. У цей час ШРЗ альпійського
етапу розвитку мають ширину до 20 км (ШРЗ Чорноморської улоговини), а для
палеозойського етапу – до 10 км (ШРЗ Дніпровсько-Донецької западини). Так як зараз
приблизно середина епохи стиснення довгого циклу І-го порядку, то необхідно допускати,
що первісна ширина ШРЗ у момент утворення буде більшою приблизно на одну третину.

За останнє десятиліття з'явилося багато публікацій, які по-різному, часом
протилежно, оцінюють перспективи нафтогазоносності українського сектора Чорного
моря. Говорячи про основні закономірності формування покладів нафти та газу в
Чорноморському регіоні й обґрунтовуючи значні запаси умовних паливних одиниць,
автори публікацій скромно замовчують, а де ж конкретно необхідно зосередити пошуки та
розвідку і чому? Їх можна зрозуміти – негативні результати буріння двох свердловин на
площі Олімпійській та п'яти у південній глибоководній частині Чорного моря особливих
надій не вселяють. Та й чотири свердловини на площі Суботіна Керченсько-Таманського
шельфу, не відповіли на запитання про перспективність відкладів навіть нижнього
майкопу [41], У підсумку, після багаторічних безуспішних пошуків «Чорноморнафтогаз»
починає розробляти родовище Одеське, відкрите майже двадцять років тому. І шістдесят
років потому,  практика підтверджує слова М.О.  Кудрявцева (1951)  про те,  що з позицій
органічної гіпотези походження ВВ, не можна ефективно проводити їхні пошуки та
розвідку. На дану гіпотезу накладається ще одна – трактування історії розвитку Чорного
моря з позицій тектоніки літосферних плит (ТЛП), хоча неспроможність подібних
реконструкцій переконливо доведена в роботі [85]. На нашу думку, навіть блискучі
наукові розробки із проблем утворення й нагромадження ВВ, які використовують
достатньо дискусійні геологічні механізми, не дадуть реального результату. Конкретно
для Чорного моря необхідно повернутися до джерел, які в основному, викладені в
академічних роботах [30, 108, 133, 136], залучивши дані переобробки й переінтерпретації
сейсмічних і потенційних полів.
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Будова земної кори в межах Чорноморського регіону Альпійсько-
Гімалайського поясу

Якщо подивитися на схему разломных структур Причорномор'я, то в межах
Альпійсько-Гімалайського поясу [133] чітко видно, як складчасті структури по шляху
свого розвитку оминають якісь області, що в теорії геосинкліналей іменуються як
серединні масиви [129]. До них відносять Південно-Каспійську западину, Грузинську
брилу, Східно- і Західно-Чорноморські западини, Панонський масив, улоговини
Середземного моря. Більшість із них має кору океанічного типу.

Глибоководна улоговина Чорного моря на заході й північному заході зчленована з
Мізійською плитою (МП),  а на півночі та сході,  між нею і Скіфською плитою (СП),
розташовані гірські системи Криму та Кавказу.  Дослідження земної кори під дном
Чорного моря [30] показали, що гранітно-метаморфічний прошарок земної кори
поступово зникає до півдня від берегів Криму й під дном Чорного моря відсутній.  Хоча
кора під дном Чорного моря значно товща (28 км) зазвичайну океанічну, вона складається,
за геофізичними даними, з базальтового прошарку, перекритого потужною товщею
осадових порід, і, таким чином, схожа на кору океанічного типу. Те ж спостерігається під
дном південної частини Каспійського моря, під дном глибоких улоговин Середземного
моря, де кора океанічного типу прикрита потужними відкладами й досягає 40 км.

У роботі [108] через її специфіку, схеми тектоніки й геологічні карти надаються
тільки для шельфових зон, хоча аналіз даних глибинного сейсмічного зондування (ГСЗ),
гравітаційного, магнітного й теплового полів виконано для всього Чорноморського
регіону. Наведемо короткі витяги з опису потенційних полів.

Гравітаційне поле
У гравітаційному полі Чорноморська западина характеризується як область

величезного максимуму, що має дві вершини – західну та східну, розділені відносним
зниженням значень сили тяжіння в області Центральночорноморського підняття. При
наближенні до навколишньої суші рівень поля інтенсивно знижується, досягаючи
мінімальних значень у прикавказькій частині моря від м. Батумі до м. Новоросійськ і біля
берегів Туреччини від м. Стамбул до м. Зонгулдак. Аномальні маси верхньої мантії
глибоководної улоговини Чорного моря щільніші в порівнянні із середнім розподілом на
континентах.

Магнітне поле
Магнітне поле Чорноморської западини характеризується великими,

безсистемними, головним чином, негативними аномаліями невисокої інтенсивності. У
бортових зонах магнітне поле нормальне або слабонегативне. Пояси малоінтенсивних
аномальних мінімумів, які обрамляють западину, вказують на існування у підвалинах
континентального схилу похованих прогинів (Сорокіна, Туапсинського, Гурійського,
Сінопського, Бургасівського, Нижньо-Камчійського), як описаних у роботі [36], так і
передбачуваних уздовж континентального схилу Туреччини [30]. Такі ж слабонегативні
аномалії Гірськокримського напрямку простежуються у південній частині Криму.

Магнітні аномалії Мізійської плити, північний захід – південно-східного напрямку
простежуються до Західно-Чорноморської улоговини [30].

Необхідно відзначити, що позитивні магнітні аномалії Алуштинсько-Батумської
зони можуть бути пов'язані не з основними ефузивами, а із процесом серпентинізації
перидотитів у ШРЗ,  коли утворюється серпентиніт –  водний силікат базальту й
відкладається гематит. Саме гематитова мінералізація може створювати подібні аномалії
як аналоги зафіксованих в області серединно-океанічних хребтів.

Теплове поле
У Чорноморській западині (рисунок 6.11) переважають низькі значення щільності

теплового потоку (ТП) (20-40 мвт/м2). Середнє значення становить 36 мвт/м2. Виділяються
дві області (західна й східна) знижених (20-40 мвт/м2) значень ТП, розділені вузькою
поперечною зоною підвищених значень (50-60 мвт/м2). Ця аномальна зона, трохи зміщена
на захід від вала Андрусова,  і,  огинаючи глибоководне підніжжя Гірського Криму із
заходу, простягається у бік Тарханкутського півострова. Пониженою щільністю ТП (36-
50 мвт/м2) характеризуються найбільш давні, а також занурені блоки земної кори –
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западини й прогини, що сформувалися на різновіковому фундаменті. Понижені значення
ТП зафіксовані на піднятті Архангельського й уздовж Кавказького узбережжя. Вони
злегка підвищуються в Туапсинському прогині й далі в прогині Сорокіна до меридіана
м. Ялта. Суцільного огинання з півдня Гірського Криму з відносно низькими ТП, що не
перевищують 55 мвт/м2, зоною підвищеного теплового потоку не спостерігається.
Створюється враження, що відносно холодний північний цоколь вала Андрусова
простежується аж до берегової лінії.

Рисунок 6.11 – Теплове поле Чорноморської западини [108].

Умовні позначки: 1 – значення теплового потоку (мвт/м2); 2 – границя Східно-
Європейської платформи; 3 – берегова лінія.

Геотектонічні елементи на рисунку 6.12, взятому з роботи [30],уявляються
найбільш імовірними, тому що відповідають аномаліям магнітного, теплового та
гравітаційного полів [108]. У роботі [36] з позицій пульсуючого механізму розвитку
літосфери в рамках геосинклінальної теорії, описана історія геологічного розвитку
Чорного моря в результаті просідання Західного і Східного серединних масивів у режимах
розширення-стиснення земної кори. Вік серединних масивів обмовлявся як дуже давній.
Наступні дослідження цього питання дозволили сформулювати уявлення про блоки-
призми підвищеної жорсткості (БПЖ), як останці первинної протокори планети основного
й ультраосновного складу, що розміщені в глибоководних частинах океанів, окраїнних і
внутрішніх морях, серединних масивах континентів. Конкретно для Чорного моря
виділені два БПЖ, розміщені в Західній і Східній улоговинах Чорного моря [41].
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Рисунок 6.12 – Регіони з характерними для них швидкостями поширення
сейсмічних хвиль.

Умовні позначки: I – Мізійська плита; II – південно-східна периферія плити; III –
Нижньокамчійський крайовий прогин; IV – Балканіди; V – Західно-Чорноморська
западина; VI – південна периферія плити; VII – Центральночорноморське підняття; VIII –
Східно-Чорноморська западина; IX – Східно-Чорноморське підняття [30].

На рисунку 6.13, наведена схема структурно-тектонічного районування
глибоководної частини Чорного моря, виконана на базі рисунка 6.12. Західний та Східний
БПЖ Чорного моря розділені зоною Центральночорноморського підняття. Воно
представляє не єдину структуру, а гетерогенне утворення валів Архангельського й
Андрусова як системи склепінь-останців переробленої континентальної кори, які
зчленовуються кулісоподібно. Це підтвердив аналіз швидкісно-щільнісних розрізів
профілів ГСЗ, виконаний у роботі [30]. Вони розділені прогинами, можливо, трогового
типу, до обмежень яких тяжіють вулканічні споруди. Як єдине підняття ці останці
сприймаються тому, що узагальнені морфологічно докайнозойською поверхнею
неузгодження. Вся Центральночорноморська зона, відносно Західно- і Східно-
Чорноморських зон, виділяється як самостійний структурний елемент, маючи аномальну
мантію до глибини 670 км. Зафіксовано явне розущільнення літосфери до глибини 220 км
і ущільнення її нижче цього рівня. У полі сили тяжіння (редукція Фая) їй відповідають
негативні значення (на відміну від позитивних над Західно-Чорноморською западиною)
[30].
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Рисунок 6.13. – Схема структурно-тектонічного районування глибоководної
частини Чорного моря.

Умовні позначки: 1 – блоки-призми підвищеної жорсткості: 1 – Західно-
Чорноморський, 2 – Східно-Чорноморський; 2 – Криворізько-Центральночорноморська
геосинклінальна зона;  3  –  ШРЗ альпійського етапу розвитку планети;  4  –  вулканічні
апарати, відображені в осадовій товщі за даними сейсморозвідки; 5 – місце розташування
відбору проби Є.Ф. Шнюковим. 6 – берегова лінія; 7 – глибинна границя Скіфської та
Мізійської плит; 8 – область розвитку низькошвидкісної мантії; 9 – присутність у розрізі
блоків океанічної кори; 10 – профілі ГСЗ; 11 – область потрійного зчленування ШРЗ.

У роботі [108] відзначається, що Криворізько-Крупецька геосинклінальна зона
простежується в південному напрямку й перетинає Каркінітську затоку, західну частину
Кримського півострова, Гірський Крим, прогин Сорокіна. У межах Чорноморської
западини до даної зони відносять Центральночорноморське підняття. За даними роботи
[23] аномальна мантія аж до глибини 680 км зафіксована в межах Українського щита під
Кіровоградсько-Придніпровським блоком, куди й входить складовою частиною
Криворізько-Крупецька зона.

Неоднаковий геодинамічний стан Західно-Чорноморської западини й
Центральночорноморської області [30] обумовлює необхідність виділення певної
роздільної зони мантійного закладення. Креслення Трансчорноморського (Одесько-
Синопського) глибинного розлому в роботах [30, 108] представляється недостатньо
обґрунтованим, тому що структури Одесько-Ядлівської зони простежуються до району
Констанци [36], аж ніяк не Синопського прогину. У роботі [67] виділена Кіровоградська
зона електропровідності, яка тяжіє до негативної лінійної аномалії гравітаційного поля, та
обмежує з заходу Криворізько-Кременчуцьку зону, і простежується до Тарханкутського
півострова. Далі на південь по характерних аномаліях негативного гравітаційного і
теплового полів її можна прокорелювати у область глибоководної улоговини й провести
на захід від валу Андрусова з виходом у Синопський прогин. Це й може бути шовна зона
Трансчорноморської активізації – Тарханкутсько-Синопська, яка, по суті, формує
молодий шов альпійського етапу закладення (активізований у ранній пермі) між Західно-
Чорноморським БПЖ (З-Ч БПЖ) і Центральночорноморською зоною. Він підтверджений
не тільки максимальними значеннями потужностей теплового потоку (у центральній і
північній частині), але й аномаліями часових розрізів сейсморозвідки [36]. Вони
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інтерпретуються як прояв вулканічної активності в осадових відкладах до четвертинних
включно (див. рисунок 6.13). Дані аномалії виділяються тільки на заході валу Андрусова,
а на сході, де він граничить зі Східно-Чорноморським БПЖ (С-Ч БПЖ) – їх немає [36].

Структура глибинної будови Чорного моря, що визначає його геодинаміку
Для пояснення точних просторових параметрів БПЖ Чорного моря звернемося до

роботи [136]. У ній говориться, що Кримський півострів має обриси у вигляді ромба, який
опирається на одне зі своїх ребер. Грані його закономірно орієнтовані, мають північно-
східне й північно-західне простягання та визначаються розломами, які йдуть із боку
Західно-Чорноморської (північно-східний напрямок) і Східно-Чорноморської западин
(північно-західний напрямок). Кримський півострів розташований на перетині цих систем
– в області їхньої суперпозиції. Аналізуючи геодинаміку Кримського півострова,
А.В. Чекунов відзначає, що північно-західна система явно домінує, а північно-східна – їй
підлегла, розломи останньої коротші й вплив їх на тектоніку регіону – менший.
Відзначається, що активність Південно-Азовського розлому визначається впливом
північно-західної системи порушень, які використовували цей поперечний до неї розрив
як область розрядки «своїх» північно-західних напруг [136]. Гірський Крим тяжіє до
південно-східної «грані» Кримського «ромба» і витягнутий впоперек північно-західної
системи порушень, яка його пересікає. На південному сході півострова дослідження ГСЗ
установили існування падаючого на північ глибинного розлому, по якому відбувається
різка зміна будови всієї земної кори в цілому.  Товщина її збільшується від 27  до 50  км,
з'являється «гранітний» прошарок, на поверхню в Гірському Криму виходять утворення
тріасу – ранньої крейди, відсутні під глибоководною западиною Чорного моря, де
розвинений потужний, переважно теригенний молодий чохол осадових порід. До розлому
тяжіють численні осередки землетрусів, орієнтування напруг у яких свідчить про
стиснення, спрямоване від Чорного моря на північний захід – у бік гірського Криму [136].
На закінчення А.В. Чекунов говорить, що центр активності розташовується під Східно-
Чорноморською западиною й охоплює своїм впливом структури обрамлення, включаючи
Великий Кавказ. Зовсім інша картина в Західно-Чорноморській западині, що розбита
розломами незрівнянно менше, ніж Східно-Чорноморська. У ній немає магнітних
аномалій типу Алуштинсько-Батумської й дугоподібного валу Шатського. Та й
порушення північно-західного шельфу Чорного моря генетично зв'язані скоріше із
границею давньої платформи, ніж із Західно-Чорноморською улоговиною [136]. Відразу
відзначимо,  що останнє може пояснюватися тим,  що між Скіфською плитою й Західно-
Чорноморським БПЖ, відповідно до рисунка 6.12, перебуває буферна зона у вигляді
Мізійської плити (МП),  яка «гасила»  у собі напруги від переміщень З-Ч БПЖ.
Центральночорноморське підняття, що поділяє Західний і Східний БПЖ, складається з
кулісоподібно зчленованих валів Архангельського та Андрусова. Дане підняття
продовжується на північ, і з розривом у Гірському Криму, де встановлене субширотне
орієнтування аномального гравітаційного та магнітного полів, – зчленовується із
Криворізько-Крупецькою геосинклінальною зоною. Якщо порушення, що розділяє МП і її
південно-східну периферію (див. рисунок.6.13), подумки простежити на територію
Кримського півострова, то між ним і південним берегом Криму немає відображення в
геофізичних полях Криворізько-Крупецької зони.  А з'являється вона в морі й
простежується по аномально холодному блоку земної кори, що явно обмежує теплову
аномалію прогину Сорокіна (див. рисунок 6.11). Саме ці аномалії теплових полів розділяє
позитивна Алуштинська магнітна аномалія (північна частина описаної в літературі [30, 36]
Алуштинсько-Батумської аномалії), і це свідчить про те, що Центральночорноморська
зона простягається до самої берегової лінії.  Вище відзначалося,  що вал Андрусова
складається з кулісоподібно розташованих структур, об'єднаних тільки загальною
морфологією, що якнайкраще характеризує давню геосинклінальну зону. У тепловому
полі центральної частини Чорноморської западини виділено субмеридіональну аномалію,
що розташована трохи на захід від валу Андрусова і йому субпаралельно.  Вона добре
корелюється з негативним аномальним полем сили тяжіння,  і огинаючи Крим із заходу,
перетинає край Тарханкутського півострова. Далі на північ вона збігається з
Кіровоградською зоною електропровідності й маркується смугою аномального
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негативного гравітаційного поля. По суті, це відносно молода ШРЗ, розвинена на західній
периферії Криворізько-Центральночорноморської геосинкліналі. І хоча в цілому, на
всьому шляху свого простягання вони розташовуються поруч, «розщеплює» їх Альпійська
геосинкліналь Гірського Криму та його західного підводного цоколя. Чому молода
активація ШРЗ спостерігається на заході, а не на сході? Тому, що саме на захід сила
Кориоліса штовхає автономні блоки або протокори (БПЖ), або автономні блоки земної
кори (АБЗК).  Ну а якщо ще врахувати,  що БПЖ і АБЗК переміщаються на захід із
закрученням проти годинникової стрілки, то утвориться серія субширотних зрушень, які
січуть і переміщають субмеридіональні фрагменти геосинклінальних систем. Правда, таке
субмеридіональне основне й субширотне допоміжне переміщення відбуваються тільки
тоді, коли БПЖ і АБЗК одержують певний ступінь свободи – у періоди розширення
планети [36]. Саме в цей час «набрякла» від водневих з'єднань, що надходять від
зовнішнього ядра, астеносфера й надає ансамблям БПЖ-АБЗК певну рухливість [41]. З
вищевикладеного формується важливий висновок: давня геосинклінальна зона буде
жорстко припаяна до свого східного сусіда. У нашому випадку –
Центральночорноморське підняття – до С-Ч БПЖ [41]. І ми дійсно не спостерігаємо тут не
тільки підвищеного теплового потоку, але й прояву вулканічної активності, який
фіксується на заході. Зона вулканів в осадовому чохлі визначена по сейсмічних матеріалах
«WESTERN» і описана в роботі [36]. Виділено 23 вулканічних апарата (див. рисунок 6.13)
в області Трансчорноморської ШРЗ між З-Ч БПЖ і Центральночорноморською
геосинклінальною зоною.

В межах Мізійської плити виявлені й закартовані силурійсько-нижньодевонські
аргіліти, алевроліти та піщаники [30]. У девоні й ранньому карбоні тут нагромаджувалися
вапняки, доломіти, мергелі й ангідрити. Автори даної роботи показують розвиток плити
до Кримського півострова. Це підтверджує (див. рисунок 6.13) і знахідка брили порід
експедицією НАН України під керівництвом Є.Ф. Шнюкова. Геохронологічний вік порід
– 350 млн. років, що відповідає візейському ярусу нижнього карбону [141].

Критерії виділення шовних рифтогенных зон
Фізична суть шовної рифтогенної зони (ШРЗ) вперше була викладена у роботі [36].

Під шовною зоною розуміється рифтова щілина, яка утворюється в результаті
горизонтального розсуву жорстких блоків фундаменту. По суті, це не тільки й не стільки
геотектонічний елемент, скільки геодинамічний. Розвиток будь-якої геосинклінальної
області можна змоделювати, використовуючи два геотектонічних елементи – автономні
блоки земної кори (АБЗК) і поділяючі їх ШРЗ. Причому якщо АБЗК у режимах
розширення – стиснення Землі мало змінюють свій зовнішній вигляд, то ШРЗ проходять
повний цикл розвитку: утворення щілини та заповнення її осадово-магматичними
товщами, метаморфізм і метасоматоз із утворенням (в умовах стиснення) цілого
комплексу порід, аж до гранітів та приєднання «витиску» ШРЗ у вигляді «припою» до
АБЗК. Результат їхніх переміщень відображений в історії розвитку шовних рифтогенних
зон.

У класичній геологічній термінології поняттю ШРЗ відповідають терміни «зона
розлому» і «розломо-пари». Виділені на території Українського щита зони розломів (за
І.І.  Чебаненком,  1977)  мають ширину від 3  до 12км і по суті,  у рамках концепції
пульсуючого розвитку Землі – усі є ШРЗ. Термін «розломо-пари» широко застосовував
В.К. Гавриш (1989) при своїх геотектонічних реконструкціях – бортові розломо-пари
Дніпровсько-Донецької западини також мають ширину до 12 км і теж підпадають під
поняття ШРЗ.

На геологічному факультеті МДУ (професор Валентина Борисівна Пійп) створено
програмну технологію для перетворення й переінтерпретації матеріалів КМПВ-ГСЗ із
нових теоретичних позицій, що виключають згладжуючий ефект, класичних методів
інтерпретації, заснованих на горизонтально-шаруватій моделі середовища. Нова
технологія обробки дозволяє виділяти геологічні об'єкти, які раніше залишались поза
увагою. Мова йде, насамперед, про ШРЗ, які при своїй незначній ширині (3 – 12 км) були
«невидимими» для класичних прийомів інтерпретації. Авторами роботи [76] був
переоброблений профіль № 29 ГСЗ, який перетинає Чорне море від Феодосії до
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узбережжя Туреччини. Вони пишуть: «У межах Чорноморського басейну швидкості вище
8 км/с установлені вже з глибини 20 км під Східно-Чорноморською западиною. Тут, у
центральній частині астеносферного клина, що піднімається (у верхах мантії), на глибинах
22 -37 км, сейсморозвідкою встановлений складний характер розподілу швидкостей,
інверсія (зниження) яких до 7,5 км/с вказує на розтікання мантійної речовини до півночі
під западину Сорокіна. Південна область астеносферного потоку закінчується південніше
вала Андрусова, на границі зі складчастими спорудами Туреччини. У верхніх поверхах
чохла цих ділянок,  ширина яких до 20  км,  розвинені осадові басейни.  Особливістю їх є
різкі розломні границі закладання з потужністю нашарувань до 15 км, і присутність у
низах ймовірно вулканогенно-осадових утворень (до 5 км потужності). На це вказують
гранично високі (для осадових порід) швидкості й щільності. Характерно, що всі ШРЗ
кори супроводжуються явищем інтрузивного магматизму й виливами покривного типу,
що відбито в магнітному полі повздовж розрізу. Отримана сейсмо-граві-магнітна модель
дозволяє зробити висновок, що сучасна геодинамічна активність спостерігається на
північному і південному кордонах Східно-Чорноморської западини в межах Кримсько-
Керченського й Анатолійського материкових схилів. Оскільки кристалічна кора тут
найбільш роздріблена й проникна, те ці райони і є зонами розвантаження летких
компонентів мантійного діапіра, зонами генерації вуглеводнів [76].

Таке докладне цитування вищевказаної роботи цілком виправдане – адже в ній
вперше детально описана реальна геолого-геофізична модель ШРЗ з крутими стінками
бортів рифта й осадово-вулканогенним заповненням донної частини. Виділені ШРЗ там,
де вони й повинні бути – у границях континентальних схилів [36].

Дана методологія була застосована для переобробки цілого ряду профілів ГСЗ, і
результати представлені в роботі [90]. Профіль № 29 ГСЗ (рисунок 6.14)
субмеридіонально, через район Феодосії, перетинає Чорне й Азовське моря (див. рисунок
6.13). Він частково описаний вище при цитуванні роботи [76]. Відзначимо, що саме на
цьому профілі ШРЗ під прогином Сорокіна видно найбільш чітко й,  при ширині 20  км,
простежується до глибини 30 км. У районі Індоло-Кубанського прогину, що за даними
роботи захоплює значну частину Керченського півострова (див. рисунок 6.13), на даному
профілі виділяється блок кори океанічного типу. Необхідно відзначити, що за даними
роботи [36] у цоколі Індоло-Кубанського прогину був виділений ланцюжок блоків типу
осколків серединних масивів з корою океанічного типу, що й підтверджено новими
даними сейсморозвідки.

Рисунок 6.14 – Сейсмогеологічний розріз по профілю 29.
(Ізолінії швидкості через 0,25 км/с. [90]).
Вал Андрусова, як морфоструктура, виділяється на профілях ГСЗ 29, 17 і 19, але

особливо чітко на останньому (рисунок 6.15). Підошва осадового прошарку улоговини із
глибини 12-15 км піднімається до глибини 9,5 км. Структурна його будова підтверджує
наявність похило розташованих по боках вала розломів, які обмежують блоки кори,
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підняті й розсунуті в сторони від підняття аномальної мантії. По широтному профілю 19,
на західному схилі вала, виділена різка інверсійна границя, яка занурюється на захід від
глибини 23  до 25  км,  в смузі 25  км.  Під нею,  до глибини 28  км простежується область
понижених швидкостей. Даний фрагмент глибинної будови Центральночорноморської
області тяжіє до Каркінітсько-Синопської зони активізації.

Рисунок 6.15 – Сейсмогеологічний розріз по профілю 19.
(Ізолінії швидкості через 0,25 км/с. [90]).

Профіль 17 перетинає вал Андрусова, прогин Сорокіна, Гірський Крим дещо
східніше Алушти та Сиваський прогин (рисунок 6.16). Підтверджені глибинні структури
валу Андрусова та наявність ШРЗ у цоколі прогину Сорокіна. Далі на північ, між вузькою
смугою Гірського Криму (до 30 км) і Скіфською плитою (СП) виділяється блок океанічної
кори та мантії.  Оскільки в цоколі Індоло-Кубанського прогину й раніше виділяли [36]
блоки океанічної кори, то глибинну основу його можна продовжити й далі на захід, тим
більше, що потенційні поля й геоморфологія поверхні цьому не суперечать. У межах СП,
під Сиваським прогином, на глибинах 25-35 км, виділяється область низькошвидкісної
мантії, яка явно корелюється з підвищеним тепловим потоком, (див. рисунок 6.11). Ця
аномалія ТП пов'язується з Одесько-Джанкойським рифтогенним прогином [109].
Ідентичну аномалію низькошвидкісної мантії ми спостерігаємо й на профілі 25 (рисунок
6.17). На рисунку 6.13 зона низькошвидкісної мантії в області СП простягається
субширотно від Джанкоя до острова Зміїного. Магнітне й теплове поля підтверджують
таку рисовку [108]. Далі на південь, по профілю 25, дуже чітко виділяються зони
глибинного зчленування Скіфської та Мізійської плит, а також континентальної та
океанічної кори. По другому контакту й виділено ШРЗ, яка огинає З-Ч БПЖ із півночі, а
по першому – морська границя СП (див. рисунок 6.13). Область зчленування МП і СП
чітко видно тільки по співвідношенню швидкостей мантійних блоків на глибинах понад
27 км, причому більш високошвидкісна мантія МП як би налягає на менш
високошвидкісну мантію СП.
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Рисунок 6.16 – Сейсмогеологічний розріз по профілю 17.
(Ізолінії швидкості через 0,25 км/с. [90]).

Рисунок 6.17 – Сейсмогеологічний розріз по профілю 25.
(Ізолінії швидкості через 0,25км/с.[90]).
Таким чином, ШРЗ явно тяжіють до континентальних схилів Чорного моря. Чим же

ще характерний континентальний схил, і чи дійсно там є сліди виходу глибинних
компонентів дегазації мантії. Дане питання детально вивчене Є.Ф. Шнюковым [141], і ми
наводимо основні висновки його досліджень.

1. Аналіз результатів ехолотування показує, що виходи метану із дна моря
спостерігаються в інтервалі глибин від 0 до 550-600 м. Нижче цієї відмітки виходів газів
не виявлено. Допускається, що там він перебуває в стані газогідратів (діаграма рівноваги
гідрату метану свідчить, що при температурі +8оС і тиску 55-60 атмосфер метан
переходить у газогідратний стан).

2. Особливістю Чорноморського басейну є надзвичайно широкий розвиток газових
викидів з донних порід у води моря. Вони відмічені від берегів Туреччини до узбережжя
Грузії на сході та у водах Болгарського шельфу на заході.  Це сотні постійно діючих
газових потоків, пов'язаних як із грязьовими вулканами (Керченсько-Таманська область),
так і з розломами в земній корі.  Деякі безперервно розвантажуються в морську воду,
насичуючи її метаном. У результаті цього води Чорного моря, за орієнтовними
підрахунками, містять понад 80 млрд. м3 газу.
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3. На південний захід від Гірського Криму, у межах континентального схилу,
виявлені своєрідні карбонатні споруди у вигляді розгалужених труб, стовпів, конусів,
наростів з горбистою напливною поверхнею, різноманітно вигнутих (іноді пустотілих)
великих деревоподібних гілок. Висота їх становить 1.5-2.5 м. Ці утворення витягнуті
лінійно вздовж тектонічного контакту інтрузії й осадових порід на відстані 8-10 м один
від одного. Відомі також карбонатні літифікати, що утворюють на поверхні дна більші
тіла у вигляді плит та інших морфологічних типів. Як правило, вони складені мушлевим
детритом, зцементованим карбонатним мікритом. Вважається, що карбонатні споруди й
цементуючий мікрит виникли як результат окислювання продуктів глибинної дегазації.
Окислювання метану на верхніх структурних рівнях здійснюється біохімічним шляхом, а
на нижніх – хімічним.

4. Вік матриць карбонатних споруд і сферул датується двома часовими
інтервалами: 17,5-15,2 і 9,5-8,3 тис. років. До часу 16 тис. років тяжіє Померанська фаза
зледеніння, коли рівень Чорного моря істотно понизився, а на часі 8-9 тис. років
зафіксовані похолодання й опріснення басейну. Зроблено висновок, що дегазація в цілому
носить пульсаційний характер і збігається з відрізками четвертинного часу, які
знаменують зміну геологічної ситуації в регіоні (різкі коливання рівня моря та
температури).

Відповідно до рисунка 6.13, виділені наступні шовні рифтогенні зони:
- ШРЗ північно-східного напрямку, яка обмежує з півночі БПЖ 1.
- ШРЗ, що контролює із заходу Криворізько-Центральночорноморську

структуру, міняє своє простягання від північно-західного (розмежовуючи БПЖ 1 і БПЖ 2)
до субмеридіонального.

- Серповидна ШРЗ, яка огинає з півночі й сходу БПЖ 2, проходить через прогини
Сорокіна й Туапсинський.

Чисто гіпотетично можна окреслити коло радіусом: центр зчленування – північна
границя розвитку низькошвидкісної мантії в області СП. Цікаво, що в Криму цим
радіусом ми підсічемо зовнішній контакт блоку океанічної кори, за даними роботи [36], і
всередині кола виявиться область розвитку вулканізму в осадовому чохлі, а також
аномальні викиди метану за даними Є. Ф. Шнюкова [141].

ШРЗ обґрунтовані й виділені тільки в центральній і північній частинах Чорного
моря. Але, безумовно, вони розвинені й на південному континентальному схилі, інакше
БПЖ не змогли б рухатись вниз та утворити глибоководну улоговину. Відбиттям
південної шовної зони можна вважати прогини Гурійський і Синопський, а Бургасський і
Нижньокамчійський розвинені на заході Західної улоговини. Крім того, як відзначається
при описі потенційних полів [108], у межах південного континентального схилу Чорного
моря виділені ланцюжки слабовід’ємних магнітних аномалій, що також можуть вказувати
на місце розвитку ШРЗ.

Під глибоководною частиною Чорного моря, у районі Ломоносівського підводного
масиву, за результатами гравітаційного моделювання [50] виділені щільнісні
неоднорідності верхньої частини кристалічного фундаменту. У даній роботі показано, що
зона переходу від контитентальної структури до Західно-Чорноморської западини, не
обмежується континентальним схилом, а простягається під присхиловою частиною
улоговини. Автори даної роботи в зоні зчленування океанічної (щільністю 2,80 г/см3)  і
континентальної (щільністю 2,70 г/см3) кори виділяють три вузьких (до 2 км) блоки із
щільністю 2,84 г/см3 (діорити), 2,70 г/см3 (докрейдова осадово-метаморфічна товща
платформи) і 2,77 г/см3 (андезити).  Морфологічно перші два блоки перебувають в
улоговині, третій – біля підніжжя континентального схилу. Можна припустити, що блок
діоритів «припаяний» до БПЖ 1, а андезитів – до МП.  Середній блок очевидно і є тією
зоною зсуву, по якій БПЖ 1 відділений геодинамічно від континентальної платформи.
Описана реальна модель добре підтверджує історію розвитку ШРЗ. Утворення щілини на
етапі розширення приводить до зменшення щільності порід, завдяки горизонтальному
розсуву АБЗК, і заповненню її вулканогенно-осадовими породами.

Коли починається епоха стиснення, АБЗК і БПЖ починають просідати, зменшуючи
простір ШРЗ. Власне процеси стиснення починаються ще раніше, у другу половину епохи
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розширення, завдяки обертальній динаміці АБЗК. На певному етапі стиснення в межах
ШРЗ активно йдуть процеси метасоматозу, гранітизації, метаморфізму. Оскільки БПЖ
активно просідає, то частина простору ШРЗ «припаюється» до контактуючих блоків,
залишаючи геодинамічно активною центральну частину (що власне й підтверджують дані
роботи Козленко Ю.В., Соловйова В.Д., Козленко М.В., 2006 р.). Просідання закінчується
із закінченням епохи стиснення й тоді, на короткий період (кілька мільйонів років),
установлюється геодинамічна рівновага між БПЖ і АБЗК, хоча процеси метасоматозу в
центрі ШРЗ тривають. З настанням нової епохи розширення утвориться нова щілина, але
просторові границі БПЖ – АБЗК трохи збільшилися за рахунок «припою» попереднього
циклу.  Скільки таких циклів могло бути за Альпійську епоху розвитку літосфери?
Відповідно до робіт [33, 36], геотектонічна активність планети Земля протягом
Альпійського циклу розвитку складається з наступних етапів розширення / стиснення, які
чергуються: 1) Р1/Р2-Т2; 2) Т3 /верх Т3 + низ J1; 3) J1+J2 /низ J3; 4) верх J3 + низ K1 /середина
К1;  5) К1 + низ К2 /коньяк-турон К2; 6) кампан-маастрихт К2 /палеоцен; 7) низ і середина
еоцена/верх еоцена; 8) олігоцен + нижній міоцен (майкоп)/середній міоцен; 9) верхній
міоцен/з початку пліоцену по теперішній час (див. табл. 3.5.1-3.5.5).

Таким чином,  виділяється дев'ять етапів циклічного розвитку ШРЗ у межах
Чорного моря. Потужності осадових і вулканогенно-осадових порід за даними різних
авторів коливаються від перших сотень до 8-12 тисяч метрів. Згідно [36] в епохи
розширення, коли основна маса води заповнює утворені рифтогенні прогини, формується
регресивна теригенна формація, яка і характеризується більшими потужностями порід.
Для Азово-Чорноморського регіону в її межах виділено дві субформації: вулканогенно-
теригенну й кременисто-теригенну. Перша представлена товщею перешарування
різноманітних теригенних і вулканогенних порід, у складі яких можна виділити
вулканокластичні й вулканоосадові породи. У складі другої переважають різноманітні
теригенні й кременисті утворення: глини, аргіліти, алевроліти й пісковики, що
асоціюються з опоками, гезами, спонголітами й кременисто-теригенними породами.

В епохи стиснення, коли відбувається тектонічне вирівнювання територій,
спостерігаються максимальні морські трансгресії, що утворюють карбонатну формацію
або глауконітово-карбонатну. Вона складається із сірих, дрібнозернистих, фарфоровидних
і світлих, крейдоподібних, органогенно-детритових вапняків [36]. Перехід від розширення
до стиснення й навпаки буде характеризуватися утвореннями базальних прибережно-
континентальних теригенних формацій, як трансгресивних, так і регресивних. Вони
складені різноманітними піщаниками, алевролітами, пісками, гравелітами, глинами.
Очевидно також, що перераховані вище формації будуть утворюватися в певних
тектонічних зонах: теригенна й вулканогенна – регресивно заповнюють прогини та
грабени, а карбонатна – трансгресивно вирівнює рельєф. Перехідні базальні прошарки,
потужностями перші сотні метрів, будуть тяжіти до палеопідняттів рельєфу [36].

На рисунку 6.18. з роботи [36] наведена схема розвитку комплексів ранньої крейди:
неоком-апта в платформних фаціях і альб-сеномана в геосинклінальних. Побудована вона
за даними сейсморозвідки WESTERN, проведеної на північно-західному шельфі Чорного
моря та узгоджена з даними буріння. Виділяються декілька вузьких грабенів, де ці
потужності збільшуються до 2000 м (наприклад, південніше підняття Голіцина). У цілому,
розвиток геосинклінальних комплексів, які виділялися за специфічними
сейсмофаціальними рисунками сейсмічного запису, тяжіють до субширотної області
розвитку низькошвидкісної мантії (див. рисунок 6.13). Грабени, заповнені ранньою
крейдою [36], є на заході, півдні й північному сході від підняття «Одеське», але на самому
піднятті їх немає.  За даними буріння свердловин №№ 2,  4,  6  –  Одеських,  відклади К2
залягають на докрейдових породах. Геосинклінальні відклади альб-сеноману маркують
ШРЗ альпійського етапу розвитку планети [36], але ніде в Українському секторі Чорного
моря в геосинклінальних фаціях вони розбурені не були. У свердловинах Каркінітська-1,
Федорівська-1; Голіцинська-2 і -4, Десантна-1 рання крейда розкрита від десятків до
перших сотень метрів у платформних фаціях. І тільки свердловина Голіцина-3, яка могла
розкрити (?) відклади альб-сеноману потужністю до 500 м, не була добурена з технічних
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причин. Дані відклади значної потужності були розкриті румунськими фахівцями в групі
нафтових родовищ Лебада.

Рисунок 6.18. – Схема відкладів ранньої крейди у північно-західному шельфі
Чорного моря [36].

Умовні позначки:  1  –  берегова лінія;  2  –  пошуково-розвідувальні свердловини:
Одеські (Од), Прадніпровська (Пр), Флангова (Фл.), Голіцинські (Г), Каркінітська (К),
Архангельського (А), Штильова (Ш), Кримська (Кр), Центральна (Ц), Федорівська (Ф),
Ілічівська (Іл), Гамбурцева (Гм), Сельського (С), Десантна (Д), Євпаторійська (Є), Лебада
(Леб.); 3 – потужність відкладів альб-сеномана (км); 4 – потужність відкладів неоком-
апта (км).

Висновки
- Сформульовані геодинамічні передумови формування родовищ ВВ у Чорному

морі. Пов'язані вони із просіданням і закручуванням проти годинникової стрілки БПЖ –
Західного й Східного.

- Перспективи нафтогазоносності регіону пов'язані із шовними рифтогенними
зонами, що оточують Західний і Східний БПЖ.

- Найбільш перспективним варто вважати вузол зчленування трьох ШРЗ на
північно-східному краю Західного БПЖ і серповидну ШРЗ прогинів Сорокіна та
Туапсинського.

- Підтверджено наявність МП, яка поширюється до берегів Криму й у
глибоководну частину Чорного моря. Її можна вважати певним буфером, що значно
знижує перспективи нафтогазоносності північно-західного шельфу Чорного моря.

- Сам північно-західний шельф може бути перспективний тільки в області
розвитку низькошвидкісної мантії Джанкойсько-Зміїноострівської, якій в осадовому чохлі
відповідають більші потужності нижньокрейдових відкладів альб-сеномана.

- У Центральночорноморському піднятті перспективи нафтогазоносності має
тільки західне підніжжя валу Андрусова.

Заключне слово
Істинне знання – є знання причин (Френсіс Бекон)
Формування Сонячної системи з газопилового диска походило від периферії до

центру, шляхом виникнення кілець Боденгеймера-Чарнутера, усередині яких утворилися
подвійні зоряні системи: Юпітер-Сатурн, Уран-Нептун й Земля-Марс. На останньому,
четвертому етапі була сформована центральна молода область, до складу якої входять
Сонце, Меркурій і Венера.
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Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Земля й Марс можуть бути ядрами згаслих зірок на
етапі розвитку після «залізних катастроф»,  а системи їхніх супутників певною мірою
вказують на розміри Праструктур.

Передбачається, що всі хімічні елементи, які присутні у С. с., утворилися «на
місці», з водню, шляхом термоядерного синтезу. Формування твердого залізонікелевого
ядра зі сферичної області «газоподібного заліза» у центі зоряного реактора, може
утворюватися не тільки «катастрофічним», але й «спокійним» шляхом. Хвильове поле
гравітації по моделях В.Н. Карпенка і Я.А. Кумченка не тільки збирає в стаціонарний
об'єкт протопланетну речовину, але й надає їй власний момент обертання.

Саме моделлю планета–ядро зірки пояснюються відомі факти внутрішньої будови
Землі і її незгасаюча геодинамічна активність. Не треба шукати міфічні джерела енергії,
які розігрівають Землю. Цілком логічним і закономірним є наявність твердого
залізонікелевого ядра й тістоподібного зовнішнього – адже метали, насичені воднем,
стають пластичними. І зрозуміло, звідки береться водень, що надходить із надр планети.
Він видавлюється із зовнішнього ядра, яке, безумовно, має пошарові оболонки різної
щільності. В дану модель добре вписуються ідеї й розрахунки академіка М.П. Семененка
про ВІДНОВЛЮВАЛЬНУ внутрішню частину планети й ОКИСЛЮВАЛЬНУ зовнішню.

Виникає можливість на основі реальних геологічних даних будови планет С. с.
ускладнювати моделі розвитку зірок в інтервалі часу ДО та ПІСЛЯ «залізних катастроф».

На підставі вищевикладеного можна констатувати, що розвиток планети Земля й
формування океанічної та континентальної частин її поверхні відбувалося з
високоенергетичної планетарної субстанції, у рамках глобальних галактичних
циклів, з боку південного полюса під постійним пресингом хвиль «темної матерії» в
область Тихого океану. По суті, саме так формувалася складна геодинаміка розвитку
Землі. Щільно упакований панцир первинної протокоры планети, завдяки циклічному
розвитку високоенергетичної субстанції ядра в ритмах розширення-стиснення, у цілому,
був рухливим. На етапах розширення між БПЖ розвивалися шовні рифтогенні зони
(ШРЗ). Ансамблі БПЖ здобували певний ступінь свободи й могли обмежено
переміщуватися під дією рівнодіючої двох сил –  інерції та скочування на екватор –
провертаючись проти годинникової стрілки в північній півкулі й за нею – у південній.
Оскільки на етапах стиснення вихід через ШРЗ накопиченої енергії у вигляді флюїдних
потоків відбувається частіше, то БПЖ переважно просідають, зменшуючи обсяг планети й
утворюючи улоговини океанів, а в межах самих міжблокових зон формуються
різноманітні структури у вигляді океанічних хребтів, острівних дуг, ланцюжків гійотів.

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що ніякого круговороту в
міфічних конвекційних осередках перегрітої мантійної речовини немає, а значить ніяких
значних переміщень по поверхні планети літосферних плит бути не може. Обмежено
переміщатися під дією ротаційної динаміки, під час епох розширення-стиснення, можуть
тільки блоки-призми підвищеної жорсткості.

Необхідно повністю погодитися з В.М. Шолпо, що основні географічні гомології
Лайєля, Реклю, Карпінського, Фурмар’є виявилися надзвичайно важливими для розуміння
історії розвитку планети – це як зашифрована інформація про формування її надр.

Таким чином, можна стверджувати, що узагальнена модель геодинамічного
розвитку Землі – це ендогенна пульсуюча трансформація протопланетної речовини під
дією космічного пресингу. Рушійна сила розвитку планети зосереджена в її зовнішньому
пластичному ядрі,  але контролюється вона структурою будови Галактики «Чумацький
Шлях» і силовим полем Всесвіту.

Отже, в часовому інтервалі 7082-4818 млн. років, протягом п'яти глобальних
галактичних циклів була сформована первинна базальтова кора Землі у вигляді
ансамблів БПЖ. Геодинамічними областями її формування були Південна частина Землі,
північна частина Атлантичного й Тихого океанів, а також окремі ланцюжки БПЖ у
північній частині планети. Викид важких продуктів «мантійного геоїда» відбувався в
районі Південного полюса, а також по всіх океанічних хребтах, осторівних дугах.
Оскільки пресинг силового поля «темної матерії»  на Галактику «Чумацький Шлях»  був
завжди, то необхідно допускати, що й обертання планети Земля навколо своєї осі теж було
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споконвічним, а викид важкої мантійної речовини через рифтові щілини океанів
здійснювався з явним західним дрейфом. Судячи з розміщення БПЖ на поверхні планети,
необхідно допустити, що викид із західним дрейфом тривав і по лініях континентів – до
формування їхніх «айсбергів».

Очевидно, що на первинному етапі каркас ансамблів БПЖ ще не мав чіткої
сигмоїдності структурних ліній, тому що дія інерційних сил була відносно недовгою. На
цьому етапі відбулося дві важливі обставини для подальшого розвитку земної кори
планети:

1. В епохи стиснення почали поступово «просідати» блоки-призми підвищеної
жорсткості, формуючи нерівність рельєфу – вода первинного океану Панталаси йшла у
відносно глибоководні частини, створюючи зони мілководдя;

2. Високоенергетична субстанція мантії екранувалася БПЖ і виходила на
поверхню, в основному, у міжблокових зонах мілководдя, формуючи, таким чином,
«прокрустове» ложе майбутніх айсбергів континентів і зони майбутнього розвитку
океанічних хребтів.

У часовому інтервалі 4818-2554 млн. років, на пермобільній стадії розвитку
планети, в «прокрустовому» ложі майбутніх «айсбергів» континентів, була сформована
ооїдно-кільцева основа.  Каркас ансамблів БПЖ океанів не тільки просідав,  але й
здобував усе більш чітку сигмоїдність своїх структурних ліній, вписуючи в їхні форми
зачатки континентів і зони серединно-океанічних підняттів – майбутніх серединно-
океанічних хребтів (СОХ). Необхідно визнати, що найбільш повно механізм утворення
нуклеарів-куполів-ооїдів описаний О.Б. Гінтовим у понятті тектоноконцентрів. Хоча деякі
куполи й тяжіють до зон розломів, проте в більшості випадків вони розташовуються явно
невпорядковано, від чого й існує вираз – «череди» куполів. Високоенергетична субстанція
зовнішнього ядра планети, піднімаючись у покрівлю мантії, забезпечує, у режимах
розширення / стиснення, динамічну рухливість ансамблям БПЖ, і формує
тектоноконцентри в «прокрустовому» ложі континентів. Можна припустити, що певна
пластичність земної кори на цьому етапі забезпечувалася значно більшим обсягом
пластичного ядра та ще невеликою потужністю мантії, а також певною її активністю саме
в «прокрустовому» ложі. Ширина його маркується розвитком тектоноконцентрів – як
стабільних ядер, так і мобільного кільцевого обрамлення. Ніяких протяжних трогових зон
на пермобільній стадії ще не існувало через пластичність континентальної земної кори.

Отже, на пермобільній стадії, за уявленнями П. Фурмар’є (1971), первинний сиаль
сконцентрувався в семи особливих пунктах поверхні Землі, створюючи вихідні області
семи великих континентів. Кожний з них мав свою центральну тверду зону, яка майже не
піддавалася впливу зусиль складкоутворення,  тоді як навколо цих щитів або кряжів
утворилися більш пізні орогени зі своїми платформами.

Період 2554-743 млн. років – це чотири ГГЦ, які відповідають ранньому,
середньому, пізньому протерозою й епіпротерозою. Перші три – розростання й цементація
континентів необерненими ровоподібнми прогинами субмеридіонального простягання, які
закладалися між ооїдно-кільцевою основою і ядрами ТКЦ, а четвертий перехідний, коли в
означених прогинах усе більш чітко починають проявлятися елементи геосинклінального
режиму розвитку земної кори.

Активізація геодинамічного розвитку йшла з південного полюса планети, а
субмеридіональні необернені прогини в субширотному напрямку розвивалися із західною
вергенцією.

Протерозойський і епіпротерозойський етапи завершилися формуванням
«айсбергів» континентів із глибокими коріннями в мантії. На етапах розширення планети
в необернених синклінальних прогинах накопичувалися потужні вулканічні й осадові
товщі, які на етапах стиснення зминалися в складки, піддаючись все більш глибокому й
повному регіональному метаморфізму, інтрузивному магматизму й процесам гранітизації.

Етап розвитку необернених прогинів можна назвати субгеосинклінальним,
тобто синклінальні прогини утворювалися, у них відкладалися осадово-вулканогенні
породи, зминалися в складки, проривалися інтрузіями й піддавалися метаморфізму, однак
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загальної інверсії геотектонічного режиму ще не відбувалося. Хоча земна кора на початку
протерозою вже була крихка для того, щоб утворити трогові западини великої довжини,
але недостатньо консолідованою для того, щоб в умовах стиснення утворити гірські
системи.

Геосинклінальний етап розвитку планети зафіксований у часовому інтервалі з
743 млн.років. Його можна назвати Каледонсько-Герцинсько-Альпійським. Оскільки
епоха стиснення Альпійського довгого циклу I-го порядку буде тривати ще близько
30 млн. років, то зрозуміло, що ми не можемо бачити сліди його повної орогенії на земній
поверхні.

Геосинклінальна область розвивається між двома жорсткими геотектонічними
елементами – серединними масивами, платформами, щитами. У ній зазвичай виділяють
центральну зону Евгеосинкліналі (Евгео), яка через зони Міогеосинкліналей (Міогео)
стикується із твердими кратонними блоками

В 1964 році Г. Штилле вказував, що складчастість і горотворення, майже завжди
розділені більшим або меншим проміжком часу. Спочатку створюється складчаста
структура, як основний елемент гір, а потім епейрогенетичні процеси перетворюють ці
складчасті структури в гірські споруди.  Розрив у часі між загальною складчастістю,  що
завершує розвиток геосинкліналі, і наступним епейрогенезом, бувають різними за
тривалістю в різних складчастих областях. Даний часовий інтервал обумовлений
внутрішньою стадійністю,  якій підкоряються на заключному етапі свого розвитку
геосинклінальні складчасті області. Це узагальнене спостереження Г. Штілле дозволяє
стверджувати, що закладення геосинкліналей, їхнє інтенсивне прогинання,
нагромадження осадових порід, ефузивний магматизм і первинна складчастість
відбуваються в умовах розширення планети. З епохами стиснення відповідно асоціюється
замикання геосинклінальних прогинів, вторинна складчастість, горотворення й
інтрузивний магматизм.

Докладно розглянута схема еволюції геосинклінального циклу Г. Штілле, у світлі
пульсуючого розвитку планети, і доведена їх повна відповідність.

В.Ю. Хаїн (1973) відзначав, що різні геосинклінальні системи розвиваються по-
різному, можуть випадати із циклу деякі стадії, а якісь можуть виявитися
недорозвиненими. Байкальський, каледонський і герцинський тектогенези мали своїм
наслідком постійне звуження геосинклінальних поясів, перетворення окремих, переважно
периферичних геосинклінальних систем, у складчасті гірські споруди, і надалі – у молоді
платформи. Каледонські геосинклінальні системи відрізняються від герцинських слабкою
структурною виразністю своїх передгірських прогинів –  що власне й повинно бути для
довгого й короткого циклів геологічного розвитку земної кори.

МОДЕЛЬ ГЕОТЕКТОНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПЛАНЕТИ
На базі наявних геофізичних даних будови внутрішнього й зовнішнього ядра,

мантії, океанічної й континентальної земної кори, у рамках концепції саморозвитку й
самоорганізації протопланетної речовини під дією космічного пресингу, на тлі
пульсуючого скорочення радіуса Землі, представлений можливий механізм формування
планети. Для розробки концепції її розвитку звернена увага на морфологію геотектур і
морфоструктур океанічного дна – як інформаційної системи, що дає уявлення про хід
глибинних процесів. Виділені в географічних координатах блоки-призми підвищеної
жорсткості (БПЖ) первинної океанічної кори, розміщені в глибоководних улоговинах,
окраїнних і внутрішніх морях, понижених місцях континентів. Обґрунтовано припущення,
що «ансамблі БПЖ», переміщаючись у режимах розширення-стиснення, під дією сил
радіальної та ротаційної динаміки,  створювали сигмоїдні структури поверхні планети та
формували «прокрустове» ложе для розвитку в майбутньому «айсбергів» континентів.
Симетрія й антиподальність поверхневих структур Землі пояснюється суперпозицією двох
енергетичних джерел – зовнішього та внутрішнього: внутрішня енергетична субстанція
виділяється переважно в південній півкулі,  а хвилі поля зовнішньої енергії «б'ють»  в
область Тихого океану.
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Доповнення
У доповненні до монографії викладені погляди автора на зародження,

існування та розвиток розумного життя, які досить гармонійно узгоджуються
з даною монографією.
П’єр Тей’яр де Шарден
«...свідомість проявляється з очевидністю у людини, отже, виявленена в цьому
локальному спалаху, вона має космічне поширення і як така оточена ореолом, який
продовжує його в просторі й часі БЕЗМЕЖНО...»

Хвильове поле «темної матерії»
Швейцарський вчений Фріц Цвікі у 1933 році обґрунтував поняття темної матерії

«dark  matter»  («  d.  m.»)  –  невидимої субстанції,  якій належить більша частина речовини
Всесвіту. Сьогодні більшість вчених дотримуються думки, що співвідношення невидимої
й видимої матерії дорівнює 87% до 13%.

У часи Ернста Маха про існування інших галактик було невідомо, але він доводив,
що відцентрові сили тільки тоді могли надати нашій Галактиці сплощену форму, якщо їх
ініціювали величезні маси речовини, що існували за її межами. Ідеї Маха активно
розвивав англійський космолог Денис Скьяма.  Він вважав,  що інерційні явища,  які
виникають при обертанні й прискоренні, є результатом руху щодо всієї речовини
Всесвіту. Виведені ним рівняння показують, що впливи ближніх зірок на інерційну
модель дуже малі – всі зірки нашої Галактики дають приблизно одну десятимільйонну
частину сили інерції на Землі. А до 80% сили інерції є результатом руху щодо галактик,
які ми взагалі не бачимо.

В 2005 році в роботі [37] висловлене припущення, що існує невидимий океан « d.
m.»,  який проявляється завдяки світлій піні хвиль,  що становлять видиму частину
Всесвіту. Величезні маси води земних морів і океанів стають видимими на великих
відстанях саме завдяки білим пінним слідам на хвилях. Таким чином, світлу матерію й
можна представити у вигляді піни хвиль « d.  m.».  Це відчуття саме ОКЕАНУ,  але більш
барвисте й різноманітне, ніж океани Землі, викликає перегляд фільму «Всесвіт по Хаблу»
змонтований по знімкам цього телескопа.

Кумченко Яків Олексійович запропонував свою парадигму спостережуваної
картини світу,  що носить хвильову резонаторну природу для всіх масштабних рівнів,
включаючи планети Сонячної системи. Її суть у наступному [60].

1. Джерелом енергії (сил) взаємодії для будь-яких масштабних рівнів є Всесвітнє
універсальне хвильове поле «КАШТУЛ», що носить єдиний, але багатоликий характер
залежно від простору-часу в його ієрархічному сенсі.

2. Матеріальні макро- і мікросвіти носять дискретний характер.
3. Носіями хвильової енергії є замкнуті стійкі системи резонаторного характеру,

здатні її локалізувати в безвипромінювальному й непоглинальному сенсі та обмінюватися
нею при втраті стійкості.

4. Детермінований підхід до вивчення фізичної взаємодії між носіями хвильової
енергії в системі первісного масштабного рівня (до взаємодії) припускає мати його
кінцевим результатом перехід до нової стійкої системи зі своїм масштабним рівнем. При
відштовхуванні між носіями енергії первісний масштабний рівень менше кінцевого, а при
притяганні – навпаки. При однакових масштабних рівнях взаємодія відсутня, що
відповідає стійкому (сталому) стану системи.

5. Масштаб системи й сама система, у якій розвивається досліджуване явище,
назвемо простором – воно носить матеріальний характер.

6. Величину тривалості силових впливів назвемо часом.
7. Обов'язковість переходу в стан стабільності (стійкості) у новій замкнутій

системі як результат взаємодії між носіями хвильової енергії колишньої системи диктує
основний принцип єдності простору-часу.

8. Енергія «КАШТУЛ» може трансформуватися й локалізуватися в автономних
стійких підсистемах-резонаторах, які в ієрархічному плані й становлять всю систему



154

досліджуваного простору.
9. Силовий зв'язок між автономними підсистемами-резонаторами пояснюється

відсутністю резонансності між взаємодіючими агентами обміну хвильовою енергією
(резонаторами різних масштабів). Це підтверджується експериментами Лєбєдєва П.Н.,
Карновського М.І., Кумченка Я.О.

10. Принцип редукціонізма, у рамках єдиної резонаторної природи силових
взаємодій для всіх масштабних рівнів, відпадає.

11. Якщо одне із двох джерел, що обмінюються хвильовою енергією, (резонаторів)
буде мати більшу (меншу)  частоту власних коливань,  то вони будуть притягатися
(відштовхуватися) між собою.

12. При резонансі (стійкий стан) джерела хвильової енергії між собою не
взаємодіють взагалі.

Кумченко Я. О. вважає, що енергія «КАШТУЛА» і «побудувала» Сонячну систему
в тому вигляді, як ми її зараз спостерігаємо. Це джерело й контролює геодинамічний,
геофізичний та гравітаційний стан Землі.

У 2006 році була опублікована робота [39], у якій доводилося, що формування
Сонячної системи не унікально-випадкове явище, а закономірний еволюційний процес
розвитку матерії в часі та просторі (див.  главу 2  монографії).  З обґрунтованої моделі
утворення С.  с.  від периферії газопилової хмари до центра чітко видно,  що в будь-якій
зоряній системі Галактики можуть виникнути умови, сприятливі для розвитку життя:

- пластична субстанція празірки, яка складається із суміші водню й елементів
термоядерного синтезу, дозволяє сформувати планету і її супутникову систему;

- під загальним пресингом силових полів Всесвіту із пластичної субстанції
планети, шляхом її дегазації, виділяється поверхнева рухлива оболонка й тверда частина
ядра, які увесь час збільшуються;

- оскільки тверде ядро обертається швидше, у прошарку «F» (за
В. В. Аксьоновим, 2004), генерується головне геомагнітне поле Землі – яке як коконом,
захищає живі організми від жорсткого космічного випромінювання;

- ендогенну енергетику планети забезпечує подальша дегазація її пластичної
субстанції, яка увесь час зменшується в обсязі, а екзогенну – молоде центральне світило
«n-го» покоління (наше Сонце – третього).

Наскільки відповідає даній моделі інформація з Біблії – Книги священного
писання: СТАРОГО Й НОВОГО ЗАВІТУ?
Перша книга Мойсея – БУТТЯ
Розділ 1, створення неба та землі;

1.Спочатку створив Бог небо і землю.
2 Земля ж була безвидна й порожня, і тьма над безодньою; і Дух Божий носився над

водою.
3 І сказав Бог: так буде світло. І стало світло.
4 І побачив Бог світло, що воно хороше; і відокремив Бог світло від тьми.
5 І назвав Бог світло днем, а тьму ніччю. І був вечір, і був ранок: день перший.
6 І сказав Бог: так буде твердь посередині води, і нехай відділяє вона воду від води.
7 І створив Бог твердь; і відокремив воду, що під твердіддю, від води, що над тверддю.
І стало так.
8 І назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок: день другий.
9 І сказав Бог:  так збереться вода,  що під небом,  в одне місце,  і так з'явиться суша.  І
стало так.
10  І назвав Бог сушу землею,  а зібрання вод назвав морями.  І побачив Бог,  що це
добре.
11 І сказав Бог: так проростить земля зелень, траву, що сіє насіння, дерево плідне, що
приносить по роду своєму плід, у якому насіння його на землі. І стало так.
12 І проростила земля зелень, траву, що сіє насіння по роду її, і дерево, що приносить
плід, у якому насіння його по роду його. І побачив Бог, що це добре.
13 І був вечір, і був ранок: день третій.
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14 І сказав Бог: так будуть світила на тверді небесній, для відділення дня від ночі, і для
знамень, і часів, і днів і років;
15 І нехай будуть вони світильниками на тверді небесній, щоб світити на землю. І
стало так.
16 І створив Бог два світила великі: світило більше для керування днем, і світило
менше, для керування ніччю, і зірки;
17 І поставив їх Бог на тверді небесній, щоб світити на землю,
18 І управляти днем та ніччю, і відокремлювати світло від тьми. І побачив Бог, що це
добре.
19 І був вечір, і був ранок: день четвертий.

Дані з Біблії,  наведені вище,  повністю підтверджують модель утворення С.с.  від
периферії до центра:

день перший – утворення зірки Земля і її термоядерний синтез;
день другий – розшарування глобули Праземлі на супутникову й планетну частини;
день третій – виділення із планетарного океану Панталаси океанічної й

континентальної частин планети;
день четвертий – утворення центрального світила.
У роботі [40] для пояснення морфоструктур поверхні планети й у першу чергу

розташування її океанічної й континентальної частин був обґрунтований постійний
силовий вплив хвиль « d. m.» на Сонячну систему із частотою, кратною обертанню Землі.
У цей час американські астрофізики виявили наявність речовини темної матерії в С.с.
(див. главу 1).

Уявлення Пастера-Вернадського-Гаряєва
Л. Пастер доводив, що живі організми в будові речовини й фізіологічних

особливостей мають чітко виражену дисиметрію з перевагою правих явищ [79]  Це
виражається в повороті за годинниковою стрілкою площини поляризації світла,  що
пропускався через основні чисті кристалічні сполуки живих організмів. Теорія Френеля
представляє лінійно поляризоване світло до входу в оптично активну речовину як
сукупність двох циркулярно поляризованих хвиль із однаковими частотами та
амплітудами, і пояснює обертання його площини поляризації існуванням двох фазових
швидкостей світла в оптично активній речовині,  які відповідають його правій й лівій
круговим поляризаціям. Також Л. Пастер звертав увагу, що абіогенез – виникнення живої
матерії з неживої – міг виникнути тільки в дисиметрично правому середовищі. У жодній з
геосфер Землі немає речовини з такою правобічною дисиметрією. Саме тому
В.І. Вернадський вважав [14], що біосфера на Землі могла виникнути у двох випадках: або
коли планета в складі Сонячної системи проходила ділянку Космосу, де існували умови
правосторонньої дисиметрії, або ж вона була занесена на нашу планету ззовні. У роботі
[33] висловлене припущення, що в результаті природних катаклізмів (катастроф) і різкої
зміни параметрів фізичних полів могли створюватися умови правосторонньої дисиметрії,
що ініціюють зародження життя.

Масові вимирання живих організмів у геологічній історії Землі, зафіксовані
Міжнародною науковою програмою У. Харленда [132], дозволяють припускати процес
розвитку життя як еволюційно-стрибкоподібний – одні види організмів змінюються
іншими без утворення перехідних форм, передбачених концепцією Дарвіна.

Вивчаючи генний апарат живих істот, П.П. Гаряєв, автор «хвильової генетики»,
зненацька виявив, що в ньому записана не вся (?) спадкоємна інформація, по якій
«будується» організм, а тільки та, яка відповідає за виготовлення окремих вузлів і деталей
– серця, легенів, печінки, м'язів і т.д. А от ВКАЗІВКИ, як і в якій послідовності сполучити
їх, приходять ззовні. ЗВІДКИ ?! Він помістив запліднені ікринки жаби в камеру з
пермалоя металу, що не пропускає ніякі випромінювання, у тому числі й електромагнітні.
Хоча в камері були створені абсолютно всі умови для нормального розвитку жаби, жоден
з пуголовків, що з'явилися, не був нормальним. З'явилися одні виродки, які швидко
загинули. Контрольна ж група ікринок, поміщена в камеру зі звичайного металу,
розвивалася нормально [19].
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Абсолютно унікальне відкриття П.П. Гаряєва дозволяє стверджувати, що
СВІДОМІСТЬ (за П. Тей’яр де Шарденом) дійсно поширюється безмежно, можливо як
одне із властивостей хвиль « d. m.».

Зародження життя на планеті Земля
У будь-якій зоряній системі Галактики «Чумацький Шлях» можуть виникнути

умови для зародження життя в результаті її еволюційного розвитку. Відповідно до
досліджень О.Г. Сорохтіна (2002), магнітне поле утворилося 3700 млн. років тому, а
зародження життя А.А. Дроздовська (2009) пов'язує із проривом у земну кору великих мас
геогенної енергії (2200 млн. років тому) і відкладенням джеспілітової формації
криворізького типу (ДФКТ). Криворізькі тектономагматичні активації зафіксовані на всіх
континентах у часі 2300 ± 100 млн. років [20].

У нас немає підстав піддавати сумніву дані вищевказаних авторів, хоча, можливо,
їх можна й уточнити за допомогою моделювання.

Коротко нагадаємо, що історія формування поверхневих структур планети,
відповідно до даної монографії, розпадається на такі періоди:

7082 – 4818 млн. років, формування первинної базальтової кори у вигляді БПЖ
океанів із продуктів «мантійного геоїда»;

4818 – 2554 млн. років, формування зачатків континентів на пермобільній стадії;
2554 – 743 млн. років, розростання та цементація континентальних айсбергів,

необерненими рифтовими прогинами;
743 млн. років і до нашого часу триває розростання й цементація континентів, але

вже оберненими рифтовими прогинами – геосинклінальними зонами.
Теорію геологічних катастроф увів в обіг Ж. Кюв'є на початку XIX сторіччя. Ще у

Ведах Давньої Індії, вченнях єгипетських жерців і давніх кельтів говорилося, що Земля з
усіма своїми мешканцями піддається серії переворотів і катастроф, які розділені довгими
спокійними періодами. І що в такий спосіб Боги, за допомогою води й вогню, очищають
планету від людської недосконалості.

Концепція катастрофізму говорить, що в історії Землі періодично відбуваються
глобальні зміни рельєфу її поверхні й вимирання фауни й флори. У філософському плані
катастрофи підкреслюють неминучість змін для неживої й живої матерії.

У наш час у молекулярній біології активно розвивається концепція нейтральної
еволюції. Доводиться, що значна частина мутацій у білках селекційно нейтральна (не
контролюється природним відбором і не може створювати нові види).  Зміни на
молекулярному рівні подібні до стрибків: трансформаційні вибухи, пов'язані з випадковим
масовим дрейфом генів у спадкоємному матеріалі, який можна зрівняти з фазовим
переходом.

В області геології розвивається екзогенетичний напрямок катастрофізму. Е. Зюсс,
Г. Штілле, В.І. Вернадський і Б.Л. Личков вважали, що глобальні зміни органічного світу
пов'язані з великими тектонічними катаклізмами планетарного масштабу.

В 70-х роках минулого століття математичну теорію катастроф розробив француз
Р. Том. Вона має широке застосування в різних областях людської діяльності та
ініціювала навіть розвиток певного філософського закону, що невидимо керує світом.

Деякі дані, які підтверджують присутність у минулій історії
планети Земля високорозвинених цивілізацій
Починаючи з філософа давнього світу Метродора Хіосського (V століття до н.е.) до

К.Е Ціолковського багато вчених вважали, що Життя та Розум – надзвичайно поширені в
Космосі. Простий вчитель із Калуги не тільки стверджував, що «Космос буквально
кишить життям», але своєю вірою у Вищий Розум, цілодобово перебуваючи під зоряним
небом, вилікував злоякісну пухлину.

Найбільш достовірним фактом присутності на Землі високорозвиненої цивілізації,
очевидно, необхідно вважати повір'я африканського племені догонів. Ці знання
зафіксовані в мотузочках з вузликами й передаються жерцями з покоління в покоління.
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Вони говорять [4], що один раз із неба (приблизно 5900 років тому) з'явилися боги,
показали зірку,  звідки прилетіли (Сіріус),  і сказали,  що поживуть на Землі,  доки в їхній
зоряній системі не відбудеться катастрофічна подія. Через якийсь час подія дійсно
відбулася у вигляді яскравого спалаху –  коли на небі було два Сонця –  боги сіли у свої
кораблі й полетіли. Переказ говорить, що прибульці були добрі, навчали жителів племені,
як вирішувати насущні проблеми й пояснили їм, що в Галактиці Чумацький Шлях існують
дві системи зірок – «зовнішня» і «внутрішня». Основна маса зірок, у тому числі й Сонце,
належать до «зовнішньої» системи, і їхній вплив на планету Земля – незначний. Але зірки
«внутрішньої» системи, до якої належить і їхня потрійна система, на життя землян мають
дуже великий вплив. Боги говорили, що періодично одна із зірок їхньої системи спалахує,
і вони змушені рятуватися від її випромінювання в ближньому космосі.

Відомо [48], що велика сферична система ГАЛО складається зі старих зірок, бідних
хімічними елементами, які рухаються дуже повільно, по сильно витягнутих еліптичних
орбітах, час від часу наближаючись до центра Галактики. До зірок ГАЛО належать сузір'я
Оріона, Плеяд, Сіріуса, Порціона та інших. Зазвичай це «важкі» подвійні й потрійні
системи з обов'язковою присутністю в їхньому складі «білих карликів»  –  зірок з дуже
високою щільністю.

Звідки догони могли знати про внутрішню будову Галактики, коли це стало відомо
тільки в ХХ столітті, а про те, що Сіріус є потрійною зоряною системою – зовсім недавно.
А.О. Баренбаум [4] виконав спеціальні розрахунки і з точністю 0,9857 показав, що в цей
час зоряна система Сіріус дійсно перебуває там, де повинна була б бути, якщо 5900 років
тому пролітала на відстані 100 астрономічних одиниць від Сонця. Установлено також [37],
що в часовому інтервалі 5000-6000 років тому, у геологічній історії Землі зафіксований
голоценовий кліматичний оптіум, завдяки якому температура піднялася на кілька градусів
– відзначене зменшення льодовиків, підйом рівня Світового океану на 1-2 метри та
переміщення на сотні кілометрів до півночі поясу широколистих лісів.

У своїй чудовій книзі «Прелесть ТАЙНЫ-2»  Ростислав Сергійович Фурдуй
написав, що відповідно до давніх текстів, які дійшли до нас, єгипетських жерців,
записаних Геродотом і Діодором задовго до фараонів, Єгиптом правили боги, що
прилетіли із сузір'їв Оріона та Сіріуса.  Це були реальні боги із плоті та крові,  вони
харчувалися людською їжею, старилися і помирали, але відрізнялися від землян своїми
чудесними знаннями й могутністю [125]. Дана книга, описуючи «сліди», залишені на
поверхні нашої планети богами, намагається пояснювати, навіщо вони це робили, та й
боги, за Р.С. Фурдуєм, виходять різними – від добрих до жорстоких і злих.

У 1913 році французький учений Е. Картан висловив гіпотезу, що в природі, крім
відомих на той час чотирьох видів фізичних полів (електромагнітних, гравітаційних,
сильних (ядерних) і слабких), існують ще й так звані торсіонні поля, які виникають при
обертанні будь-яких об'єктів, будь то атом, маховик машини або планета. Торсіонні поля
[125] відносять до типу інформаційних полів, що поширюють інформацію про процеси,
які протікають у фізичних об'єктах. Вони не поглинаються природними середовищами,
тому що мають неелектромагнітну природу,  хоча й виникають часто разом з
електромагнітним випромінюванням. Їхня енергія наближається до нульової, а швидкість
поширення може досягати 109 с, тобто бути в мільярд разів більше швидкості світла!
Саме миттєва швидкість поширення торсіонних полів, у видимій нами частини Всесвіту,
робить їх ідеальним засобом міжзоряного зв'язку.

Розрізняють статичне й хвильове торсіонні поля.  Першим з них володіють всі
фізичні тіла, що мають форму – це поле ще називають формовим. Хвильове торсіонне
поле має максимальну швидкість поширення. Воно виникає, зокрема, якщо в обертового
тіла міняється кутова швидкість обертання або спостерігається прецесія (коливання осі
обертання). І те й інше характерно для нашої планети [125].

Р.С. Фурдуй (2001) вважає, що Велика піраміда, складена із блоків нумулітового
вапняку, повинна бути надзвичайно потужним акумулятором формового торсіонного
поля. Очевидно, цьому сприяє й сама форма піраміди. Саме тому, Велика піраміда Єгипту
може бути пристроєм для наддалекого космічного зв'язку. Споруджена на вапняковому
плато Гіза в межах критичної паралелі Землі, де періодично виникає сильний потік
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земного торсіонного поля, піраміда діє як перетворювач цього потоку, концентруючи його
й направляючи по хвилеводах (вентиляційних шахтах) у напрямку абонентів, що
перебували, зокрема, у районах Сіріуса та Оріона.

У роботі [125] описані досліди Н.Я. Литвинова з раковинами нумулітів: поміщені
на накопичувач від 2 до 5 хвилин, вони дійсно створюють фіксований біолокаційними
рамками польовий фантом торсіонного поля, що зберігається протягом року.

Ворота Пуми розташовані в південноамериканських Андах поблизу високогірного
озера Тітікака, де лежать руїни давнього міста Тіагуанако. Місто було побудовано до
існування цивілізації інків у часовому інтервалі від 500 до 15000 років до н.е. В 1 км від
міста, на високогірному плато, розташованому на висоті 4000 м, і розташоване поле руїн
Пума Пунку. Воно складається з кам'яних блоків вагою від 22 до 1000 тон, неймовірної
точності обробки, розмаїтості й потужності. Блоки доставлялися з гранітного кар'єру, що
знаходиться на відстані 60 км, по сильно пересіченій місцевості, куди дороги немає. У
переказах інків говориться, що боги, які вміли літати, побудували кам'яну машину, потім
за одну ніч підняли її в повітря, перевернули й кинули на землю. За Р.С. Фурдуєм – це був,
швидше за все, генератор або перетворювач гравітаційних або торсіонних хвиль. Тут явно
відчувається та ж «кам'яна» технологія,  що й у випадку мегалітів (дольменів,  менгірів)  і
Великої піраміди.

Геометрія Наски. Високогірне плато Наска розташоване в Перу в 400  км на
південь від Ліми та в 50 км від берега Тихого океану, між містами Пальпа й Наска. Тут,
уздовж гірських ланцюгів Анд простягається пампа – рівна, як стіл, рівнина на висоті
1000 м, розчленована переважно сухими долинами рік. На ділянці 70 х 15 км зосереджено
13000 ліній, 100 спіралей і 788 гігантських фігур – трикутників, трапецій, прямокутників,
зображень тварин і рослин.

В останні роки виявлені нові ділянки пампи, вкриті такими ж лініями й рисунками,
як і в Насці. Вони знаходяться у перуанській провінції Арекипа (пустелі Майя й Сігуа,
долина р. Осмари й ін.), а також і в чилійській провінції Антофагаста (пустеля Таракатар і
нагір'я Пінтадос). У цілому ці зображення розташовані в смузі, що простягнулася уздовж
Анд більш ніж на 1300 км.

У роботі [125] відзначається, що А.Т. Білокінь (1987) уперше висловила гіпотезу,
про нанесення ліній шляхом зондування дистанційно, з певної висоти, а відбитки, що
залишилися на поверхні пустелі (лінії, рисунки й т.п.), – «можливо результат взаємодії
якогось виду енергії із ґрунтом». Перекручування контурів рисунків (кондора, колібрі,
собаки й ін.) могло виникати, коли зображення наносилося під кутом до обрію. Доцент
кафедри геодезії Київського університету С.П. Боднар перетворив фігуру «кондора» за
допомогою комп'ютерної графіки та встановив, що «енергетичний промінь» креслив
фігуру під кутом 14º на відстані 1400 м (по горизонталі), тобто апарат висів на висоті
355 м.

Р.С. Фурдуй вважає, що «проект Наска» здійснювали одні й ті самі виконавці, етап
за етапом – вони спочатку «намацували» геологічні зони, які їх цікавили, а потім детально
їх вивчали, звужуючи зону пошуків. Були це очевидно енергонасичені зони в земній корі,
тому що перуансько-чілійська пампа перебуває на стику двох принципово різних
тектонічних сегментів поверхні планети та може характеризуватися підвищеними
висхідними потоками глибинної енергії.

Американська туристка Джун Чоут у 1988 р. під час польоту над відрогами гір
Пальпа виявила й сфотографувала дуже цікавий рисунок, невідомий раніше на території
перуансько-чілійської пампи. Зображення представлене трьома потрійними колами [125].
Центральна фігура креслення (потрійне коло усередині двох пересічних квадратів)
нагадує так звану «мандалу» – ритуальне креслення, що використовується у буддійській
міфології Тібету, Монголії, Китаю та інших країн. Будучи джерелом формового
торсіонного поля, такі рисунки (концентричних кіл квадратів і т.п.) діяли подібно
фокусним лінзам, підсилюючи або перетворюючи земні торсіонні потоки. Можливо
«мандала» у перуанській пампі виконувала роль антени торсіонного передавача – як
кратер погаслого вулкана, покритий металевою сіткою, виконує роль антени
радіотелескопа в Аресибо (Пуерто-Ріко) [125].
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Р.С. Фурдуй припускає, що перуанська «мандала» може бути своєрідним
торсіонним аналогом трійці пірамід у Гізі, але на більш високій стадії розвитку торсіонної
технології. Від об'ємних споруд із нумулітового вапняку масою в мільйони тонн, до більш
плоских «антенних пристроїв» Стоунхенджа й інших мегалітичних кіл – і зовсім плоский
пристрій перуанської «мандалы». Як розвиток земної радіоелектроніки - від лампових
пристроїв до напівпровідникових схем і молекулярних плівкових мікросхем.

Не маючи точного датування виготовлення й приналежності до
перерахованих пристроїв однієї й тої ж цивілізації – питання залишається відкритим.
Але нам уже відомо, як сильно геологічно відрізняються вищезгадані регіони й тому
«сліди богів», описані в роботі [125] могли дійсно переслідувати різні цілі – зв'язок,
знімання енергії й т.д.

Вплив енергетики планети на життя людських етносів
Поняття про «гарні» і «погані» зони на поверхні Землі, які
по-різному впливають на людину.
З найдавніших часів у різних країнах і у всіх народів існує переконання про

існування на Землі «гарних» і «поганих» ділянок. У межах «гарних» ділянок (вони ж
«благодатні», «добрі», іноді навіть «святі») люди почувають себе комфортно,  тварини не
хворіють і дають гарний приплід, добре родить хліб. В «поганих» ділянках (вони ж
«прокляті», «відьомські», «згубні») люди намагалися не селитися, знаючи, що ні до чого
хорошого це не приведе, обходили такі ділянки стороною, іноді віддавали їх мертвим,
тобто влаштовували там цвинтарі [126].

У міру розвитку «технічного прогресу», коли людина все більше відчужувалася від
природи, цим питанням приділялося менше уваги, а самі уявлення про існування «гарних»
і «поганих» для людини місць із подачі деяких учених стали вважатися забобонами.
Будівельникам було зручніше розташовувати житлові будинки під лінійку, «солдатськими
шеренгами». В результаті виявилося, що в одних будинках мешканці почувають себе
комфортно, в інших же, точно таких по конструкції – незатишно, частіше хворіють,
передчасно вмирають і т.п. Медичною статистикою зібрано велике досьє про будинки,
жителі яких частіше, ніж сусідніх, вмирали від сердечносудинних і онкологічних
захворювань, порушень імунітету й т.п. Дані такого роду були зібрані у Ризі, Штудгарту й
ін.  Тоді ж були отримані перші відомості про те,  що такі «неблагополучні»  будинки
споруджені в геологічно нестабільних ділянках: над активними розломами, похованими
руслами рік або карстових порожнеч [126].

Ще в 1927 році великий художник і вчений М.К. Реріх писав: «Можна дивуватися
наївності деяких людей, що поселяються без усякого розуміння найближчих умов місця
проживання. Адже багато місцевостей оточені народною поголоскою про особливості
їхніх жителів. Десь люди забезпечуються зобами; десь знищуються зуби; десь проказа
гніздиться; десь селезінка руйнується; десь серце розширюється; десь характер млявий,
десь бадьорість і жвавість». І він робить висновок: «Ці особливості криються не в расових
і кліматичних умовах. Сама будова підніжжя містить головні причини розбіжності
людських придбань»[96].

Як відомо, на фотознімках земної поверхні можна побачити деякі риси будови
глибинних структур планети, активованих у неотектонічну (неоген-антропогенову) епоху:
зон розломів, блоків кристалічного фундаменту й так званих кільцевих структур.

У кристалічному фундаменті під Києвом дешифрується велика багатокільцева
структура (рисунок 6.19) з кільцями-радіусами 1,5, 4,5, 7, 10,5, 17 і 29 км – ККС. Вона є
структурою другого порядку Північно-Українського тектоноконцентра О.Б. Гінтова з
радіусом 200 км. Тільки окремі фрагменти архей-протерозойського фундаменту
зіставляються із ККС. Більш чітко ця структура проявляється в геоморфологічних
особливостях території,  а до центральної зони ККС тяжіють ділянки сучасного
яроутворення. Можна констатувати, що ККС утворилася в археї, була активна протягом
протерозою й переживає етап активної активізації в неоген-антропогенову епоху (за
даними багаторічних геодезичних спостережень територія Києва піднімається із
середньою швидкістю 0,4 мм у рік) [126].
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Роботами археологів установлено, що на Старокиївській горі ще з дохристиянських
часів (V-VI століття нашої ери) існував пантеон язичницьких богів, який при хрещенні
Русі знищили,  а на місці Перуна спорудили Десятинну церкву.  Відомо,  що наші предки
дуже відповідально підходили до вибору місця для храму –  вибирали ті місця,  де на
мудрих людей находила «благодать».

Сучасні біооператори-лозоходці свідчать, що на території храмів на людей діють
потоки позитивної земної енергії.  Що це за енергія,  точно поки не встановлено.  Доктор
геолого-мінералогічних наук – еніолог, біоенергетик і оператор біолокації, та
практикуючий діагност – Аліса Акимівна Дроздовська [32] виділяла на місцевості
висхідні, низхідні й пульсуючі енергетичні потоки. Найнебезпечнішим для людини вона
вважала пульсуючий потік, що міняв і величину й напрямок, а низхідний потік
використовувала для «очищення» забруднених поганою енергетикою предметів. Зйомка
біооператорів виявила в центральній частині Старокиївської гори аномальну ділянку
площею один гектар, де земне енергетичне поле позитивне і рівномірне, а потужний
позитивний потік існує біля вівтаря Десятинної церкви –  передбачається,  що саме тут і
стояла статуя Перуна [126].

Рисунок 6.19 – Центральна частина Київської кільцевої структури.
Умовні позначки:  1 – кільця; 2 – розломи; 3 – храми; 4 – цвинтарі (А – Биківня, Б –
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Бабин Яр); 5 – ділянки забудови Києва Х-ХІ в.; 6 – межа сучасної забудови Києва.
Територія внутрішнього кільця ККС (Старокиївська гора із прилягаючими

ділянками центра міста й більша частина Подолу) – це місця самої давньої забудови Києва
в X-XI століттях. Саме в цій енергетично позитивній зоні зародився центр зростання
давнього міста й Київської держави.  Більш ніж за 1500-річну історію Києва було
споруджено близько 400 храмів. Тут мирно уживались культові споруди різних конфесій –
православні собори, католицькі костели, єврейські синагоги, лютеранські кірхи. На
сьогодні встановлено 96 місць існування храмів і 80% з них розміщені в смузі шириною
всього 3 км, що розташована між двома розломами північно-західного напрямку (див.
рисунок 6.19). Певна закономірність виявлена й для «поганих, пропащих, несприятливих
для життя зон» – сьогодні їх називають геопатогенними. Як видно з рисунка, всі київські
цвинтарі різних часів розташувалися в межах кілець ККС. Тут же перебувають і місця
страждання людей (Лук’янівська в'язниця). Цікаво, що старожитні назви деяких сіл,
розміщених у геопатогенних зонах, несуть у собі негативну характеристику місцевості.
Так, у межах зовнішнього кільця ККС немає таких традиційно українських назв як
Благодатне,  Добре й т.п.  Зате тут є:  Вовчий Ріг,  Ревне (гірке,  смутне),  Плюти (плутати),
Безрадичі, Шпитьки (каліки), Буча (тривога), Хлепча (болізний, безвладний), Неграші,
Лютеж і т.д. [126].

У результаті біолокаційних досліджень були виявлені в надземному просторі
ділянки, енергетичний стан яких відрізняється від середнього енергетичного стану Землі
[32]. Їх назвали земними енергетичними аномаліями (ЗЕА). На сьогодні встановлено, що
ЗЕА формуються у формі вертикальних стосовно земної поверхні полів безпосередньо над
будь-якими неоднорідностями земної кори – які мають підвищену проникність та
напруженість. Конфігурація поперечного розрізу кожної конкретної ЗЕА відтворює в
надземному просторі конфігурацію проекцій цих структур на поверхню, а характер
поведінки в них потоків енергії зумовлюється наявністю флюїдів і їхнім станом – стоячим
або рухливим.

Біолокаційними дослідженнями встановлено, що характер впливів ЗЕА на
організми біосфери залежить від сили й напрямку циркуляції потоків енергії [32]. Якщо
ЗЕА сформована на ділянці простору, через яке Земля випромінює геогенну енергію й тим
самим підживлює організми, то виробляється доброчинний, оздоровлюючий вплив. Такі
ЗЕА називають салюберогенними, а ділянки надземного простору, у яких вони
розташовуються, салюберогенними зонами. Якщо ж через ЗЕА Земля або тільки поглинає
надземні енергії, або поперемінно то поглинає, то випромінює (маятниковий режим), то
вона діє на організм шкідливо, ініціюючи в ньому виникнення різного роду патологій.
Такі ЗЕА називають геопатогенними, а ділянки наземного простору, у яких вони
розташовуються,  –  геопатогенними зонами (ГПЗ).  Механізм дії ГПЗ,  через які Земля
тільки поглинає надземні енергії, зводиться до «висмоктування» енергії організму
Землею, механізм дії маятникових ГПЗ – до перемінної в часі зміни в організмі режимів
«відсмоктування» і «підживлення», що приводить в підсумку до небезпечного для життя
дисбалансу всієї життєдіяльності організму. Цими знаннями володіли й наші предки –
біолокаційні дослідження археологічних об'єктів показують, що стоянки первісних людей,
їхні капища, де вони здійснювали свої язичницькі обряди, пізніші храми різних релігій
перебували виключно в салюберогенних зонах.

Впливу ЗЕА піддається саме «енергетичний кокон людини». Саме його
досліджувала А.А. Дроздовська: за допомогою біолокаційних методів діагностики (рамки,
маятники та інше) вона могла не тільки визначити здібності й вроджену обдарованість
особистості, але й виявити відхилення, аномалії й пробої в біоенергетичному полі
людини. Вона стверджувала, що будь-яка хвороба (як придбана, так і та, яка передається
на генному рівні) – це наслідок ослаблення або пробою енергетичного кокона, тому
лікувати потрібно не хворобу – необхідно відновлювати і коригувати енергетику кокона.
Якщо в зовні здорових батьків народжувалася дитина з фізичною патологією, Аліса
Акимівна шукала пробої в коконі, які могли пояснити появу даної патології. Здійснюючи
на практиці заміри біоенергетичного поля людини,  вона знаходила в ньому ділянки,  що
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мовчать, і коментувала це так: «А от на цьому місці я взагалі не відчуваю поля». Більше
того, досліджуючи «біоенергетичну карту» батьків, вона могла встановити ступінь
причетності кожного до появи даної патології у дитини.

Погляди Аліси Акимівни підтверджуються й моїм особистим досвідом. Вважаю
важливим навести як приклад реальний випадок із власного життя.

Водолікування сідничного нерва. На 2-м курсі Дніпропетровського гірничого
інституту, після зимової сесії я почав відчувати дискомфорт (болі, печія, спазми) в області
сідничного нерва – у нижній правій частині спини.

Лікар сказав, що мене десь протягнуло, і я заробив собі болячку на все життя. В 22
роки подібні заяви не сприймаються всерйоз, але майбутнє показало, що він був правий.
Кожні 2-3 роки, навесні або восени, біль в області сідничного нерва різко загострювалася,
і знімати її вдавалося лише процедурами електрофорезу або електродинаміки. Однак,
після 40 років наступив момент, коли вже ніщо не допомагало. Один раз дружина
принесла з роботи тоненьку зелену книжку про водолікування – рецепти німецького
лікаря ХIХ століття. Я, лежачи в постелі й намагаючись прийняти таке положення тіла,
щоб біль був мінімальним,  обурився:  «Які до чорта лійки з водою,  коли мені навіть
електродинаміка вже не допомагає!» Дружина мовчки поклала книгу на ліжко й пішла.
Повертівшись ще якийсь час, намагаючись мінімізувати болючі відчуття, я все-таки
відкрив книгу [47]. Баварський священик Себастьян Кнейпп був не тільки духовним
пастирем своїх парафіян, але й проповідником здорового способу життя, велике значення
надаючи правильному харчуванню, оздоровчим водним і повітряним процедурам. У
1887 році він опублікував книгу «Моє водолікування», у якій писав, що сідничний нерв
можна вилікувати обливанням, якщо природа його захворювання простудна, для цього
потрібно виливати на спину (з обов'язковим захопленням потиличної частини голови)
п'ять лійок води, повторюючи таке обливання ранком і ввечері. Від безвиході я
пошкандибав у ванну й, голосно рахуючи секунди (до 30-ти), облив себе водою. На
другий день після третього за рахунком обливання, я відчув полегшення, а через тиждень
пройшли навіть відгомони хвороби. Регулярно обливатися продовжував до 50-ти років, а
потім періодично – загострення сідничного нерва не було ні разу, хоча іноді здавалося, що
він все-таки пульсує, тільки без болю.

85% з тих, кому я наводив цей приклад, скептично ставилися до такого лікування,
але факт залишається фактом: я відновив нормальне функціонування ураженого хворобою
органа, відновивши й зміцнивши свій енергетичний кокон потоком води.

Чи коректно поняття про салюберогенні і геопатогенні зони застосовувати для
більш великих територій поверхні Землі?

У травні 2014 року, осмислюючи історичні події в Україні, я написав нижчеподану
статтю, що влітку була опублікована в інтернет-виданні PRO-TEST. Через важливість
думок, сформульованих у ній, вона наводиться повністю, мовою оригіналу. Скорочений
російськомовний варіант був розміщений на сайті радіо «Воля» у розділі «Думки».
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Чому Україна – не Росія – історико-
геологічний аспект (Деякі доповнення до
книги Л. Д. Кучми «Україна не Росія»)

Поет Володимир Чічібабін так написавши про Україну та Росію:

С Украиной в крови я живу на полях Украины
И хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу
На лугах ДОБРОТЫ, что ее тополями хранимы,
Место есть моему шалашу.

Ей земля у хаты не мила
Канув дымной горсткой
К шири страсть она переняла
У орды монгольской.
За ту ширь свободой заплатив
Красотой лебяжьей
Грозным царством стала супротив
Самое себя же.
Соблазнилась Азиею Русь
Чтобы стать Россией
Сколько помню, столько и молдюсь
Господи, прости ей !

Харків’янин Євген Безсонов написав: «…ми не вбили жодного росіянина, не
захопили жодного клаптика їхньої землі, не ввели війська на їхню територію, не захопили
їх ресурси. Ми просто на один тиждень стали вільною країною. І цього вистачило, аби
Росія оголосила нам війну ОДНОСТАЙНИМ рішенням Союзу Федерації та при тотальній
підтримці населення!!! За що вони нас так ненавидять? За волю? За те, що по-іншому
думаємо?  За що ми нагороджені такою лютою та всенародною ненавистю, що війна
виправдана в очах росіян?».

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Княжа доба
В підвалинах державної ідеології України та Росії стоять два діяча княжої доби ХІІІ

століття: Данило Галицький і Олександр Невський.
Династичне дерево київських князів виглядає так:  Рюрік –  Ігор –  Святослав –

Володимир Великий –  Ярослав Мудрий –  князь Всеволод –  князь Володимир Мономах.
Старший син Мономаха – Мстислав Великий та передостанній син Юрій Довгорукий
були засновниками двох гілок Мономашичей – «старшої» та «молодшої», які
безпосередньо вели до Данила Галицького та Олександра Невського. Мстислав Великий –
Ізяслав Мстиславович – Мстислав Ізяславович – Роман Мстиславович – Данило
Романович Галицький.  Юрій Довгорукий –  Андрій Боголюбський –  Всеволод Велике
Гніздо – Ярослав Всеволодович – Олександр Ярославович Невський.

Старші Мономашичі мали переважне право на княжі столи в Київській державі.
Родоначальнику молодшої гілки – Юрію Довгорукому – довелось освоювати нові землі в
далекому від столиці Заліссі,  а за Київський стіл –  вести  боротьбу зі старшою гілкою
Мономашичей.



164

Поєднувальною ланкою поміж двома гілками стародавнього роду був Мстислав
Вдалий з роду старших князів – саме на його дочках були одружені Данило Галицький та
Ярослав Всеволодович. Він був удільним князем Трипільським, Торчеським та
Торопецьким, успішним воїном та політиком, двічі запрошувався Новгородським віче та
правив у Галичі. Використовував свої багаточисельні княжіння як служіння громаді,
захисту її від ворогів.

Чому так різко відрізняються дві гілки стародавнього роду? Скаладається
враження, що відірвавшись від «отчого порога», молодші Мономашичі втратили силу
рідної землі, і силу не фізичну, а духовну. Оту саму «правду», яку так наполегливо шукає
російський хлопець Данило – вбиваючи без розбору нехороших хлопців у кінофільмі
«Брат».  Судіть самі,  для чого було Андрію Боголюбському –  більше ніж успішному (за
даними російських істориків, навіть визначному) князю Суздальському, Ростовському та
Володимирському брати на щит та грабувати Київ? У 1169–му (945 років тому), військо
Андрія Боголюбського, після триденної облоги взяло Київ. Говорячи сучасною мовою
офіційного московського Кремля, – високопрофесійні та культурні люди спасали братніх
киян від тодішніх екстремістів та фашистів.  От тільки для чого було дві доби руйнувати
місто,  палити храми,  грабувати та вбивати жителів.  Всіх жінок забрали в рабство –
очевидно саме так Володимирський князь турбувався про «чистоту» братської крові. Цей
діяч в кінці свого правління, а його вбили власні бояри, спробував ще раз поживитися на
київських землях.  50-ти тисячне військо підступило до Вишгорода,  але протягом 9-ти
тижневої облоги взяти його не змогло – очевидно жителі Київщини вже добре розуміли, з
ким мають справу, а при підході дружини князя Луцького загарбники кинулися тікати і
бігли, не оглядаючись, до самого Суздаля.

Більше,  як через 3  століття правитель Москви Іван ІІІ давав такі інструкції послу
М. Кутузову: «…говорити царю (Менгли-Гирею) о том, чтобы … послал рать свою на
Подольскую землю или киевские места». Незрозуміло, чому за дії католицького короля,
який ініціював похід хана Ахмата на Московію,  православний володар Москви бажав
помститися саме своїм єдиновірцям, нацьковуючи татар на київські святині. Літописи
відмічають, що на Семенів день 1482 року «по слову великого князя Ивана Васильевича»
цар Менгли-Гирей почав штурм Києва. Упродовж кількох днів місто мужньо
оборонялося, але сили були нерівні – «Славны и велики град Киев, матере градовом» був
повністю розграбований та спалений… «погореша люди все и казны.  И мало тех,  кои из
града выбегоша,  и тех поимаша».  Загинули майже всі жителі –  тільки в одному
виявленому археологами захороненні тієї епохи знайдено біля 4 тисяч скелетів з ознаками
насильницької смерті.

Князі Переяслава-Залісського, яких призивали на Новгородський стіл, вели себе
дуже авторитарно, як князі-самодержці, не визнаючи законів-засад «Руської правди»
Ярослава Мудрого. Але в Новгороді повноваження князя врівноважувались,
обмежувалися та доповнювались правами органа місцевого самоврядування – міським
віче.  В питаннях свободи і демократії на землях Київської держави Новгород займав
особливе місце – тут упродовж ІХ-ХІV століть проходили активні етногенетичні процеси
в напрямку формування окремого етносу, однак в середині ХV століття вони були
брутально перервані. У 1478-му московський цар Іван ІІІ зняв «Вічовий Дзвін»,
викорінюючи вільний дух Новгородської землі. Він знищував будь-який супротив,
переселяючи людей в інші місця московщини без засобів до існування. А в 1488-1489
роках Іван ІІІ депортував понад 7 тисяч заможних городян, лояльних до Москви. Масові
знищення та депортації новгородців продовжувалися до кінця ХVІ століття, поки вони не
були повністю асимільовані московітами, зберігши тільки діалектичні особливості мови.

У 1215 році, після того, як Мстислав Вдалий пішов княжити до Галича, новгородці
запросили до себе Ярослава Всеволодовича, князя з Переяславльської землі, яка
знаходилась на заході Володимиро-Суздальського князівства. Але оскільки він став
правити, не зважаючи на демократичні засади жителів Новгорода, то вже на початку 1216
року містяни його прогнали. Так почалося драматичне протистояння Великого Новгорода
та Володимиро-Суздальської землі. Воно тривало понад чотири століття. А почав це
протистояння саме Ярослав Всеволодович, батько Олександра Невського. Після вигнання
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з Новгороду князь Ярослав, який до того правив лише Переяславом Залісським, вирішив
навчити Великий Новгород шановного відношення до князівської влади. Знаючи про
відсутність в місті достатніх запасів продовольства та залежність його від постачання
хліба, князь зайняв Торжок і Волок, не пускаючи до Новгорода валки купців з
необхідними товарами –  перш за все з хлібом.  Коли новгородці не змогли домовитись з
Ярославом щодо розблокування доріг, вони звернулись по допомогу до його тестя
Мстислава Вдалого,  який княжив тоді в Галичі.  Останній негайно прибув на допомогу і
спробував домовитись з зятем мирно, говорячи що війна внутрішня є найбільше зло для
держави. Але отримавши серйозну військову підтримку від свого брата Юрія – великого
князя Володимиро-Суздальського, пихатий та мстивий Ярослав не захотів перемовлятись.
Глузуючи над пропозиціями тестя, він звелів закувати в ланцюги дві тисячі новгородських
купців, а їх товари та майно роздав своїй дружині. Військова перевага була явно не на боці
новгородців, але Мстиславу вдалося залучити на свою сторону смоленського князя
Костянтина, брата Ярослава та Юрія. 21 квітня 1216 року відбулась Ліпецька битва – одне
з самих масових самознищень наших предків, коли син йшов на батька, брат на брата
через амбіції князів Володимирських. Новгородсько-Смоленські полки вщент розгромили
Володимо-Суздальські,  яких полягло в бою –  9233  чоловік.  Втікши з поля бою до
Переяславля, Ярослав наказав задушити в тюрмі багатьох новгородських купців.
Мстислав Вдалий категорично відмовився миритися з зятем і, забравши полонених
новгородців та дочку Ростиславу,  повернувся до Новгорода – права та свободи великого
міста були збережені.  Не вигравши для себе в цих подіях нічого,  крім слави,  він
попрощався з городянами (зробивши для них більше за будь-кого з князів), повернув собі
Галицьке князівство та правив в ньому. Свою дочку Ростиславу князь Мстислав з великою
неохотою повернув зятю тільки через два роки.

Вивчаючи в школі історію Київської Русі,  моє покоління страшенно переживало,
що її розгромили кочові племена монголів, що не знайшлося полководця та війська, який
би зупинив це нашестя. Чому цього не зробив Олександр Невський, грізний переможець
шведів та німецьких рицарів? В радянські часи, коли «Историю России с древнейших
времен» С. М. Соловйова почитати можна було по великому «блату», а академічна наука
продукувала брехню-напівправду, поява фільму Андрія Тарковського «Андрій Рубльов»
була, як ковток свіжого повітря.

У стародавніх літописах Європи не зафіксовано битви шведів на Неві у 1240  р з
дружиною Новгородського князя Олександра.  Ймовірніше за все,  це була звичайна
прикордонна сутичка, коли шведських купців-місіонерів разом з охороною побили
дружинники князя, втративши при цьому 20 чоловік. Однак новгородці не оцінили цієї
перемоги і на вимогу віча невський герой змушений був покинути місто та поїхати до
рідного Переяславля-Залісського. Але оцінила побиття місіонерів російська православна
церква – з кінця ХV-го століття в літописах він часто згадується як Олександр Невський.

Восени 1240 року ливонські рицарі зайняли Псков, а зимою 1241-го почали
грабувати новгородських купців,  у 30-ти верстах від міста.  Новгородці знову запросили
князя Олександра, і в березні він прибув. Спочатку війська Олександра знищили
побудований замок Копор’є,  як плацдарм лицарів для походів на Новгород,  і почали
готуватись до походу на Псков. В грудні 1241 року, підійшла володимиро-суздальська
рать з князем Андрієм, і князь Олександр на чолі об’єднаного війська вирушив на Псков.
Місто було явно розділене на прихильників хрестоносців, які хотіли торгувати з Орденом,
та горожан новгородської орієнтації. Останні і відкрили ворота. У вуличних сутичках
загинуло 70 рицарів, полонених князь Олександр відпустив, сказавши своє знамените
«прийшовши до нас з мечом,  від меча і загине»,  а зрадника Твердилу та німецьких
управителів повісив. Далі військо вторглося в землі Дерптського єпископату та зайнялося
звичною для того часу справою – грабунками місцевого населення. Навесні, обтяжені
здобиччю, війська рушили додому і на кордоні єпископату, біля Воронячого каменю на
Узмені (Тепле озеро) їх наздогнав загін хрестоносців загальною чисельністю до 1000
чоловік. Точна чисельність військ князя невідома, хоча історики сходяться на думці, що їх
було до 4-ох тисяч. Відбулась «зело борза сеча» – хрестоносців побили та потопили в
озері. Навіть сама хронологія подій говорить про брутальне фальшування історії в
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радянську епоху – у грудні 1241 року останні агресори покинули територію Русі, а
«льодове побоїще» відбулось більше ніж через три місяці після вигнання хрестоносців і
аж ніяк не може вважатись відбиттям чергової агресії з боку Ордена. Очевидно саме тому
в найбільш значимих університетських курсах лекцій по історії, які читали у ХІХ –
початку ХХ століть В.О.  Ключевський,  С.В.  Платонов,  М.К.  Любавський,  сюжет про
Льодове побоїще або згадується поверхнево, або взагалі відсутній.

Перше нашестя монголів у 1237-1238 роках, коли були розгромлені князівства
північного сходу, не зачепило ні Києва, ні Великого Новгорода, де правили князь Ярослав
та його син Олександр.  По дивній іронії долі батько та син не вступили в бойові дії.  І в
подальшому жоден з них не піднімав свою зброю проти монголів, але це вже був свідомий
вибір князів, а не випадок, як раніше.

Київської держави на час нападу монголів,  як центру колективної безпеки вже не
існувало і порушили її саме Володимирські князі. Можна припустити, що кочівники
попередньо добре вивчали політичний стан території, яку збирались захопити, і саме тому
почали з Володимитро-Суздальських земель, явно оминувши Новгород, і тільки через два
роки пішли на Київ. Місто мужньо боролося під керівництвом тисяцького Дмитрія, але
було захоплене монголами. Втім руйнування, по свідченням істориків були значно
меншими ніж після погрому 1169 року Далі хан Батий рушив воювати Угорщину,
пройшовши на захід смугою 100-150 км. Під час пограбування Угорщини військо Батия
отримало декілька відчутних локальних поразок, і в рідні улуси хан повертався вже іншою
дорогою, через південні степи.

Не можна звинувачувати князя Олександра, що він активно спілкувався з
керівництвом Золотої Орди – тієї доби всі князі змушені були отримувати ярлик на
княжіння, однак він був перший, хто почав використовувати іноземні війська для
боротьби за княжий престол.  Саме цей факт геніально показав А.  Тарковський у своєму
фільмі. С.М. Соловйов відмічає, що «…в 1252 році Олександр поїхав на Дон до сина
Батия Сартака з доносом на брата Андрія, який забрав у нього старшинство та не виконує
своїх зобов’язань відносно татар. Олександр отримав старшинство і орди татар під
керівництвом Неврюя вдерлись у землю Суздальську». М.І. Костомаров писав про Андрія:
«Цей князь не міг так швидко змінити поняття та почуття, характерні минулому руському
порядку,  які йшли в розріз з потребами нового політичного життя.  Йому тяжко було
робитися рабом». Олексій Речкалов пише, що відмічена М.І. Костомаровим риса
характеру – «тяжко робитися рабом» об’єднувала князя Андрія з братом Ярославом
Тверським та князями Данилом Галицьким (тестем Андрія) і Михайлом Чернігівським.
Вона могла стати основою того єднання Русі, через відсутність якого й потерпала. Однак
надіям не судилося збутися, через зраду Олександра Невського – монголи нанесли удар
першими, і союз древньоруських князівств, який тільки народжувався, не набрав сили.
Військо Ярославичів, яке було втричі меншим «Неврюєвої раті», було розбите під стінами
Переяслава Залісського, пало і саме місто, а також Суздаль з прилеглими районами.
Багато жителів загинуло, багато попало в полон – по обережним оцінкам Л.М. Гумильова,
північно-східним князівствам Русі збиток був нанесений більший, ніж під час походу
Батия.

Треба думати, що приваблювала князя Олександра у монголах саме їхня сила,
заснована на досконалій військовій організації кочівників, щоб придушувати народних
віче, які чотири рази позбавляли його княжого столу в Новгороді, а підлеглих хотів бачити
рабами. Як показала подальша історія, холопська система влади прижилася саме в
Московії, де її вибудовував, жорстоко придушуючи будь-який супротив Володимирський
князь Олександр Невський, а потім його нащадки, правлячи в північному улусі Золотої
Орди.

Данило Галицький один раз був у Золотій Орді, і хоча Батий приймав його, «майже
як рівного» та поїв знаменитим «чорним кумисом», князь невимовно страждав від
ординської залежності і намагався її позбавитись.

Визначні історики минулого так характеризували Данилу Галицького.
М.І. Костомаров: «Цей князь є абсолютною протилежністю обережним та

корисливим князям Східної Русі, котрі, при всій різнобічності особистих характерів,
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успадковували від батьків та дідів шлях холуйства, хитрощів та насильства і звикли
використовувати всі засоби для досягнення мети».

Н.М. Карамзін: «…знаменитий Данило, король Галицький, славен військовими та
державними ділами, а ще більше особливим милосердям, від якого не могли відвернути ні
зради, ні сама підступна невдячність бояр: добропорядність незвична в часи жорстокі та
буремні. Милостивий до підданих, він і в інших відносинах виконував засади духовності:
пам’ятав благодіяння до своєї особи; додержувався правила вірності в союзах, перемогами
та розумом кріпив безпеку та честь держави Галицької; нашестям монголів пригнічений у
видах своєї політики, не впав у розпач, не втратив сили духа, хоча й не міг повністю
позбутися їх жорстокого тиранства,  але закрив очі з надією,  що його нащадки будуть
більш щасливі, притримуючись його політичної системи – союзів з державами західними,
іноді зваблюючи варварів золотом та покорою, іноді лякаючи їх силою, в очікуванні, що
вони зникнуть під ударами внутрішніх протиріч, чи загальних зусиль держав
європейських. Ця надія не зовсім обманула Данила: його нащадки рабствували менше
інших князів російських, шановані і ханами, і сусідніми християнськими державами, котрі
упродовж цілого століття вважали князівство Галицьке вірним для себе оплотом з
небезпечного боку монголів».

О.  Речкалов пише:  «  в кінці ХІІ століття,  у дрімучих лісах Прибалтики стрімко
формувалася нова сила – конфедерація племен язичників, яка не тільки не схилилась під
натиском володарів Азії, але першою почне тиснути на них, відбирати підконтрольні
монголам території. Завдяки цій силі, яка ввійшла в історію, як Велике князівство
Литовське, монгольське ярмо на території України закінчилось не через 240 років, як в
північно-східних князівствах, а через 80-120 після його встановлення»

Активними зусиллями короля Данила по укріпленню відносин з Великим
князівством Литовським, були підготовлені засади майбутньої литовсько-білорусько-
руської конфедерації.

У 1219 році 20 литовських князів разом з Міндовгом заключили мирний договір з
Волинським князівством. Об’єднав Литву саме Міндовг (1195-1264) у 40-ві роки ХІІІ
століття. Данило та Міндовг більше об’єднувались (за рахунок династиційних браків), ніж
воювали поміж собою, задля приєднання земель, або впливу на них.

Князь Гедимін (роки правління 1316-1341), заснував потужну династію
Гедиміновичей, представники якої Ольгерд та Кейстут і їх сини Ягайло та Вітовт правили
Литвою і Польщею. Вони звільнили від монголів Україну, розгромили хрестоносців,
опосередковано контролювали не тільки Московію, але й Золоту Орду.

Гедиміновичі ставились до проблем віри досить прагматично – для вигідних союзів
демонстрували своє християнство, завойовуючи підтримку місцевої знаті – публічно
відправляли обряди язичників. О. Речкалов пише, що Литовські князі втілили в життя той
дивний симбіоз різних етносів, в якому наші предки та представники інших народів не
почували себе пригніченими у відносинах з титульною нацією своєї нової держави. В
довгій історії українського народу така ситуація була унікальною, бо ні Польське
королівство, ні Речь Посполита, ні Російська імперія не створили, та очевидно, і не мали
бажання створювати подібний внутрішньодержавний устрій – обіцяючи, або навіть
надаючи певні привілеї, поступово їх віднімали.

У 1362 році князь Ольгред повів на Київ 17 тисяч литовсько-білоруського війська,
яке весь час поповнювалося, а з Києва на Канів він уже виступив на чолі 50-ти тисячного
загону. Війська конфедерації та монголів (приблизно такої ж чисельності) зійшлись в
битві на Синій воді. Монголи зазнали ніщивної поразки, і ця перемога поклала край
їхньому активному втручанню у справи території на правому березі Дніпра. Ця визначна
подія української історії, яка підтверджена археологічними даними, практично не
обговорюється росіянами (навіть С.М. Соловйов тільки мимохідь присвячує їй два рядки).
Детально описав події на півдні нинішньої Київської області біля річки Синюха в Черкес-
долині В.Б. Білінський. Він зазначає, що ще з часів Катерини ІІ в Росії працювала
спеціальна комісія для виправлення (фальшування) історії на користь імперії.

Серед подій пізнього Середньовіччя повідомлення про Куликовську битву 1380
року нічим особливим не виділялось і було складено з таких літописних штампів:
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«бысть…брань крепка зело и сеча зла». Не говорилось ні про точне місце сутички, ні про
результат. А російські літописці почали піднімати статус її тільки через півстоліття після
смерті князя Дмитрія, коли Московське царство почало набирати сили.

1) С.М. Соловйов пише про битву на Непрявді: «…піша руська рать вже лежала як
скошене сіно, і татари почали перемагати, коли в бій вступили свіжі руські полки. Була на
Русі радість велика, але була печаль велика по загиблим від Мамая на Дону; збідніла
абсолютно вся земля Руська воєводами, слугами та всяким воїнством, і від цього був страх
великий по всій землі Руській». За обережними оцінками цього історика, в бою вціліла
тільки одна десята частина війська.

2) Князь Дмитрій був першим московським правителем, який відкрито виступив
проти татар.  Однак бився він з темником Мамаєм,  який в той час боровся за
золотоординський престол з ханом Тохтамишем, і по суті був «заколотником», на думку
Л.М.  Гумильова.  Тохтамиш розбив Мамая на річці Калці і той втік до Криму,  де його
вбили генуезці. Похований Тохтамишем з царськими почестями, а сім’ю прихистила
Литва, започаткувавши рід князів Глінських. Саме з цього роду була мати царя Івана
Грозного.

3) У 1382 році Тохтамиш пішов на Москву, Дмитрій намагався збирати війська на
півночі, а боронив місто протягом трьох днів литовський князь Остей, онук Ольгреда.
Суздальсько-нижньогородські князі Василь та Симеон, які були в стані ординців, умовили
воєводу здати Москву, надіючись на помилування, але помилування не було. Місто було
розграбоване та спалене, жителі вбиті, хоронив їх князь Дмитрій, сплачуючи один рубль
за 80 тіл, витратив 300 рублів.

4) Для історії України важливо те, що після походу хана Тохтамиша, упродовж
всього наступного століття, Москва була не в змозі претендувати на землі бувшої
Київської держави,  які увійшли до складу Литви.  Саме в цей період,  на думку
О. Речкалова, народність Русі остаточно розділилась на два ареали, в одному з яких
почалось формування білоруського та українського етносів, а в іншому – російського. Це
була історична образа, нанесена Литвою Росії, та історична заслуга Литви перед
українським та білоруським народами.

У 1410 році, під Грюнвальдом, в союзі з Польщею війська Литовсько-Білорусько-
Руської конфедерації, підсилені легкою татарською кіннотою, вщент розбили війська
хрестоносців (битва народів) поклавши край їхньої експансії на схід.

У 1440 році закінчився найбільш романтичний період історії Великого князівства
Литовського. Далі ми не бачимо ні видатних князів-лицарів, які виділялись особистими
достоїнствами, ні їх невтомних ратників, що потрясли Східну Європу своїми блискучими
походами. Героїчна епоха закінчилась і тільки в військових здобутках князя К.І.
Острожського, який розгромив переважаюче московське військо під Оршею, короля
Стефана Баторія, а також у визначній звитязі запорізького козацтва вона буде інколи
нагадувати про ту силу людського духу та військової доблесті, якими були наділені її
безсмертні персонажі.

Доба Хмельниччини
Велике князівство Литовське, грамотою від 14 травня 1499 року, офіційно заявило

про появу серед своїх підданих нової соціальної групи платників податків – козаків, які з
верхів’їв Дніпра та з інших сторін ходять водою до Черкас та далі.

На 1648 рік Річ Посполита була однією з найсильніших держав Європи. Однак на
відміну від Великого князівства Литовського за часів Гедиміновичей, в ній все сильніше
почали проявлятись дві деструктивні сили – войовничий католицизм та непомірна пиха
шляхти. Зібрання її, в вигляді сейму, жорстко обмежувало не тільки королівську владу,
але й права та свободи народів,  які входили до складу Речі Посполитої.  Ці деструктивні
явища не тільки посилили Московське царство, але призвели до втрати поляками спочатку
державності, а потім і свободи.
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Початком Хмельниччини можна вважати 1638 рік, коли постановою польського
сейму було зліквідоване козацьке самоврядування, і зокрема, виборний уряд писаря.
Звернення козацької старшини до короля з проханням вгамувати шляхту реальних
результатів не давало. Король сказав – достатнього впливу на сейм не маю, вирішуйте
самі – Ваша свобода на кінцях Ваших гострих шабель. Почалося повстання, а потім і
польсько-українська війна. Гетьман Богдан Хмельницький показав себе не тільки
визначним полководцем, але й вправним дипломатом. Уклавши угоду з кримським ханом
Іслямом-Гереєм ІІІ, гетьман вирішив дві важливі стратегічні проблеми – забезпечив себе
від удару з тилу й зміцнив козацьке військо легкою татарською кіннотою.

Отримавши протягом 1648-1650 років низку блискучих перемог, козацькі війська
були розгромлені у липні 1651 року під Берестечком. Після цієї битви козацьке повстання
всередині Речі Посполитої перетворилося на польсько-українську війну. Марш коронної
армії від Берестечка на південь і одночасний похід литовських загонів під командуванням
Януша Радзивілла в бік Києва супроводжували безперестанні партизанські вилазки
населення. Під ногами окупантів буквально горіла земля – воїни були змушені їсти горіле
зерно та своїх коней, селяни оточували ворога звідусіль, руйнували мости і переправи –
почалися епідемії та масове дезертирство. Перемир’я, підготовлене у вересні 1651 року,
сеймом у 1652-му затверджене не було – вето наклав один із шляхтичів. Вже пізніше,
після поразки Польщі від Швеції,  листуючись з королем Яном Казиміром,  Богдан
Хмельницький признає, що ідея союзу малоймовірна – якби навіть у всьому королівстві
залишилася лише сотня шляхтичів, то і тоді вони не захочуть домовлятися. В червні 1652
року на р. Буг під Ладижином, було здобуто реванш за Берестечко. Протистояння восени
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1653 року навпроти Хотина завершилося перемир’ям – кривава 6-річна війна готова була
вихлюпнутися за рамки внутрішніх незгод Речі Посполитої.

Як пише «Історія Русів», протягом 1653 року розглядалися різні варіанти
військових союзів.  Молода козацька старшина на чолі з Джеджалієм та Дорошенком
ратувала за протекторат Стамбула. Сам гетьман з Ждановичем, Виговським та Тетерею
тяжіли до союзу з Польщею, а старша козацька старшина наполягала на важливості віри і
ратували за союз з Москвою. Саме тоді очікувалася зміна влади в Швеції і це також
враховувалося. Цікаво, що православна церква була категорично проти цього союзу, так і
не підписавши Переяславських угод – ієрархи церков, вказуючи на тяжке економічне
становище московського люду, говорили: «…хто піде під Москву, одягнеться в рогожі і
вкриється рогожами». Рішення прийняв, плетучи віртуозні комбінації і сподіваючись
перехитрити козацьку долю, сам гетьман, однак смерть виявилася хитрішою за нього.

Вже перші сумісні походи українсько-московського війська призвели до серйозних
суперечностей поміж союзниками – новопідпорядкованими територіями хотіла керувати
тільки царська влада. А коли у 1656 році козаків не допустили до перемов у Вільні з Річчю
Посполитою –  гнів гетьмана не знав меж:  «…треба відступити від руки Царської
Величности, а підемо туди, куди звелить Верховний Владика – хоч і під бусурмана».
Останні місяці життя гетьман розвинув бурхливі перемовини і з шведським королем і з
султаном, але законодавчо оформити ці взаємини не встиг.

Після смерті Богдана Хмельницького, особливо коли стала очевидною політична
суть Московського царства – держави деспотичного типу, відразливої для шляхти,
вихованої на ідеалах річпосполитських вольностей, настрої старшин-шляхтичів
антипольської та антиукраїнської затятостей змінюються та приходять спроби
порозумітися, на жаль, уже запізнілі. Магія імені Великого Гетмана була ністільки сильна,
що кардинально змінити історію його послідовники уже не змогли – блискуча перемога
Івана Виговського разом з поляками та татарами під Конотопом була знівельована бунтом
І. Богуна та І. Сірка і подальшим походом останнього на Крим, який практично спас
Московське царство. Сам гетьман, в цілому не виходячи за рамки «козацького
автономізму» бачив тільки спільне майбутнє – таку собі конфедерацію з Литвою,
Білоруссю, Польщею та Кримом. Сьогодні ми повинні дякувати Богдану Хмельницькому
що двічі стоячи з військом під стінами беззахисної Варшави,  не віддав наказу щодо її
штурму та грабунку.

Козацькій державі Богдана Хмельницького вдалося поєднати два малопоєднувальні
принципи: військову диктатуру і народовладдя. Саме тому вона зуміла проіснувати (хоч і
втрачаючи крок за кроком елементи своєї суверенності) майже півтора століття, і це
достатньо засвідчує її життєздатність.

Наталя Яковенко пише, що в гетьманській Україні всі не любили росіян, причому з
однаковою нехіттю – і рядових ратних людей, і воєвод. Ментальне неприйняття
московського світу проходить приглушеним акомпанементом по всій українській історії
післяхмельницької доби, суттєво відрізняючись від попередніх порахунків із «ляхами».
Хоч як парадоксально,  ворог-лях був людиною «своєї»  політичної та культурної орбіти,
натомість одновірний «москаль» – ніби істотою з іншої планети, фундаментально
відчуженою від українців.

Оце і є, очевидно, відмінність вільних людей від рабів, які як дві рідини різної
густини не можуть ніколи змішатись.

ГЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА
З дослідження історії виходить, що «молодша гілка Мономашичей» яка почалася з

Юрія Довгорукого, дійсно створила свій, відмінний північно-східний етнос. Чому він
виявився таким відмінним і в чому суть цієї відмінності? Спроби пояснити цю різницю
«змішуванням», або «розбавленням» слов’янської крові угро-фінами та татаро-монголами
не витримує серйозної критики – тому що рабства ці народи ніколи не знали, а побутова
культура була навіть вища ніж у прибульців. Митрополит Антоній Сурожський говорив:
«Бог дав людині найвищу цінність – свободу, а за нею самою залишив право вибору як цю
свободу використати –  жити вільним,  чи перетворитися на раба».  Два брати Ярославичі
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князі Андрій та Олександр, разом їздили до Золотої Орди, аналізували засади військової
могутності кочового народу,  але вибрали різні речі –  один боротьбу з ними за свободу,
другий - співпрацю для формування рабовласницького суспільства. Чому рабська система
влади вкорінилася саме в Московії, серед вихідців з Києвської держави, адже це
однозначно були енергійні та вільні люди?  Треба думати,  що династична гілка
Рюриковичів, захопивши верховну владу в Київській державі саме і принесла з собою
паростки рабства, (торгувала ж рабами на ринках Візантії «русь варяжская»), однак з-за
супротиву населення воно тут не прижилось. Розберемо суто геологічний чинник впливу
на життя людей, який може мати місце для етносів Східної Європи.

Розглянемо фрагмент тектонічної карти Євразії, представленої на рисунку.
Звернемо увагу на області Балтійського та Українського щитів, з’єднані Білоруською
сідловиною. На схід від цієї зони розміщені Московська і Прикаспійська синеклізи та
Воронезька антекліза. Останню ще називають Воронезьким кристалічним масивом, який
від’єднаний від Українського щита Дніпровсько-Донецьким грабеном. Всі згадані
геотектонічні елементи входять в різновіковий кристалічний фундамент Східно-
Європейської платформи та мають різну геодинамічну активність – одні піднімаються,
інші опускаються. Найбільш активними областями підняття є Балтійський та Український
щити,  що почали утворюватися 4  мільярди років тому,  під дією висхідних потоків
високоенергетичної мантійної речовини. Сьогодні вони виведені на денну поверхню та
активно руйнуються екзогенними процесами. Синеклізи або западини опускаються,
накопичуючи багатокілометрові товщі осадових порід. В Московській це три кілометра, а
в Прикаспійській – 15-20. За даними видатного російського геолога В.В. Білоусова
стабільне опускання в межах Московської синеклізи зафіксовано протягом останніх 650
мільйонів років. Воронезький кристалічний масив, за даними буріння та геофізики,
складав одне ціле з Українським щитом, утворюючи Українсько-Воронезьке склепіння, а
350 мільйонів років тому ці структури відділились одна від одної Дніпровсько-Донецьким
грабеном.

Відповідно до наведеної схеми розділимо області піднять та опускань умовною
лінією, яка в цілому співпадає з ізогіпсою поверхні кристалічного фундаменту – мінус
тисяча метрів. Вона пройде від південних схилів Українського щита вдовж північного
берега Азовського моря до Ростова на Дону, далі на північ до ізогіпси -1000 м. Почне
оминати зі сходу Воронезьку антеклізу до Тамбова та Калуги.  Далі через Смоленськ та
Вітебськ знову виходимо на ізогіпсу -1000м Білоруської сідловини і прямуємо через
Новгород до Архангельська і далі на Балтійський щит. Західну границю умовно можна
провести від південного виступу Балтійського щита до міста Риги і далі вдовж ізогіпси -
1000м до південного схилу Українського щита.

Отже, ми розділили області піднять та опускань на Східно-Європейській
платформі. Так вийшло, що в область піднять попали етноси Скандинавії, Прибалтики,
Західного Примор’я, Пскова-Новгорода, Білорусії та України, а опускань – Північно-
східної Русі (в межах Володимиро-Cуздальського, Московського та Ростовського
князівств).

Доводиться констатувати, що області піднять та опускань, які виділяються за
геологічними даними, можуть мати вплив на розвиток та життя людських етносів,
підносячи, певним чином, їх духовну енергію або пригнічуючи її.

У межах Воронезької антеклізи сьогодні розміщена значна територія нинішньої
Російської Федерації.  Який етнос там проживає,  України чи Росії ?  От що писав на
початку ХХ століття антрополог, етнограф та археолог, професор Петербургського
університету Ф.К. Вовк: «…українська хата під акуратною стріхою, мальовничо оточена
деревами та кущами, є одним з головних та найбільш виразних етнографічних рис
українського народу. Залишаючись незмінними своєму загальному виду, характерні
українські хати тягнуться широкою смугою через всю середню та південну Україну, від
підніжжя Карпат на схід до Орловської, східних частин Курської та Воронезької губерній,
де раптово, без найменшого переходу, межують з темними великоруськими домами, з
покрівлями на два схили та без найменшої присутності садків, чи взагалі будь-якої
рослинності, яка б оточувала будівлю».
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У даній статті шукається відповідь на питання: «Чому два народи, предки яких
сформувалися як етнічна група на території України, що мають, безумовно, загальне
коріння, виявляються такими різними?». Різними були завжди, або різними стали потім, і
коли саме? Різними на землях Київської держави вони не були, різними стали потім,
свідчить київський нейрофізіолог Ігор Зима (Код нацiї).

Абсолютно унікальні експерименти поставив І. Зима. Були відібрані три групи
людей – корінні українці (україномовні й російськомовні) і корінні росіяни взагалі не
знаючі українську мову. Вимовлялися ключові українські та російські слова, а датчики
записували реакцію на них головного мозку в інтервалі часу 600 мілісекунд (мс).
Результат перший –  обидві групи українців зовсім однаково реагували на українську й
російську мову протягом всіх 600 мс, але реакція на українську була значно сильнішою.
Результат другий – реакція головного мозку протягом перших 150 мс була однаковою для
всіх трьох груп, але реакція на українську була значно сильніша. Результат третій –
реакція головного мозку в інтервалі 150-600 мс у росіян і українців відрізняється –
створюється враження, що укаїнська мова у свідомості росіян блокується.

Із цього напрошуються наступні висновки:
1. Всі жителі України вважають українську мову рідною, як на генетичному (150

мс) так і на побутовому рівні ( 150-600 мс).
2. Українська мова на генетичному рівні є рідною для росіян, а на побутовому –

блокується расизмом і ксенофобією, які є основою рабовласницького ладу.
3. Якщо навіть 845 років рабства не змогли знищити у росіян волелюбні гени

предків, значить варто їм змінити середовище перебування або пішовши з
нього, або перебудувавши його, і вони зможуть розвиватися як вільні люди.

За О.О.  Боргардтом [10] предками українців є всі народи, які жили на цих землях і
про це, насамперед, свідчить глибина, багатство й барвистість української мови, що
зберігає про їх пам'ять. Відзначається стійка присутність на території України
«побутового матріархату», у всякому разі, із часів трипільської культури. Жінка не тільки
завжди сама вибирала собі нареченого, а це міг бути й представник чужого племені, але й
була берегинею сімейного вогнища. Її не цікавила його національність, мова й тому, сама
вона була особистістю наднаціональною.

Колектив авторів І.  Павлюк,  В.  Рибась і О.  Рогожа на телеканалі «Україна»  зняли
ряд документальних фільмів: 2012 рік – ДНК. Портрет нацii, 2013 рік – ДНК2. У пошуках
жінки, 2014 рік – Код нацii.

Була підготовлена представницька вибірка матеріалу ДНК українців, що
аналізувалася в спеціалізованій клініці Пітера Форстера в Німеччині. Що показали
результати? Розмаїтість генетичних кодів для чоловіків і одноманітність для жінок. Для
чоловіків: у кожного 20-го виявлені арабські гени, у кожного 15-го – гени кельтів (нинішні
англійці й шотландці),  у кожного 6-го – балтські гени (шведи,  датчани)  і в кожного 2-го
гени аріїв, які й сьогодні живуть на півночі Індії. Зовсім не виявлено монгольських генів.
Останнє розвінчує міф про «...поневолення і насильство дикими кочівниками» міфічних
«слов'ян» – О. Боргардт навіть теоретично відкидає таке поневолення через різницю
культур. Гени українських берегинь мінімум у три рази старші за чоловічі і беруть
початок,  як мінімум із часів трипільської культури,  відомої,  насамперед,  повагою до
жінки. Таким чином, корінним народом України є наші берегині, які жили на її території
завжди. Чоловіки приходили та ішли, а жінки вибирали кращих, тих, від яких хотіли
народжувати дітей, жити в любові, без законів «домострою», не в «курних хатах», і не
«при лучине».

Автори вищевказаних фільмів задалися питаннями базових цінностей українців.
Чому толерантний, мирний і працьовитий народ, іноді перетворюється в непереможних
воїнів, які демонструють чудеса хоробрості й військової майстерності?

О. Боргардт вважає, що предки залишили нам вічні й нетлінні цінності : «Це
працелюбність та iнтелiгентнiсть, толерантність та гуманність... Культ волi та людськоi
гiдностi. Схильнiсть до представницькоi форми управлiння, та ясна рiч військову
доблесть, щоб відстоювати все це в реальному життi».
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Портрет української нації намальований фарбами мови, костюму (насамперед
вишиванки, як своєрідного оберегу), житла та їжі. Основною цінністю безсумнівно є
земля, але не земля взагалі й будь де, а тільки земля України, де українці можуть бути по
справжньому щасливі й вільні. Саме тому сивий канадський вуйко, вивезений з України в
дитинстві, плаче й цілує радіоактивну землю Чорнобиля під здивовані вигуки совка – який
тікає з цієї землі.

У статті звернена увага на принципову геологічну різницю територій України й
Московії – відповідно до тектонічної карти В.Н. Шатського, вони перебувають в областях
різних гіпсометричних рівнів поверхні кристалічного фундаменту: підвищеного й
пониженого. Який фізичний зміст цієї різниці й що вона може ( чи може) означати?

У даній монографії показано, що ендогенна енергетика планети зосереджена в її
зовнішньому пластичному ядрі.  На першому етапі формування земної кори,  а вона була
океанічна й базальтова, відбувалось у вигляді блоків-призм підвищеної жорсткості.
Каркас БПЖ майбутніх океанів не тільки просідав, формуючи їх ложе, але й
перерозподіляв потоки глибинної енергії, відхиляючи їх у боки. Адже досить було на
поверхні планети сформуватися БПЖ важкої океанічної кори, як він здобував, у режимах
розширення-стиснення, певний ступінь свободи, підкоряючись ротаційній динаміці
планети. А потоки ендогенної енергії виходили довкола нього, формуючи підняті ділянки.
Саме ці потоки, які вільно виходять на поверхню, і формували континентальну земну кору
у вигляді «айсбергів континентів».  Останні також були неоднорідними,  тому що
складалися із щитів, осколків БПЖ у вигляді явних і неявних «серединних масивів», а
також з'єднуючих їх протогеосинкліналей і геосинкліналей.

Необхідно відзначити, що зв'язок земних рас із загальною тектонікою планети
Земля досліджується в роботах Г.Г. Кочемасова (1999), який пояснює особливості їхньої
різниці дією гравітаційного поля – зменшеного у піднятих секторах і збільшеного в
опущених [54].

Так чи інакше, але найдавніші осередки цивілізацій зародилися саме в областях
давніх щитів як найбільш проникних ділянок земної поверхні: Скандинавія, Україна,
Східна Сибір, Китай, Корея, Індія, Нільська область Африки, Канада та Бразилія.
Прекрасно себе почувають і розвиваються людські етноси на ділянках земної кори,
утворених на каледонсько-герцинському і альпійському етапах розвитку.  Це було у
фанерозої – ері видимого життя, і поки під дією висхідних енергетичних потоків
утворювалася нова земна кора в Англії,  Західній Європі,  на Уралі,  область Московської
синеклізи, за  В.В. Білоусовим, стабільно опускалася.

У роботі [10] відзначається, що корінь української культури простежується від
культури Трипілля, яка, за сучасними уявленнями, ділиться на ранню – 4000-3600,
середню – 3600-3150 і пізню – 3150-2350 років до нашої ери. Археологічні розкопки
розкривають не тільки високий рівень даної культури, але й своєрідний культ жінки –
побутовий матріархат. Саме в цей час у генетичному коді українців з'являється хромосома
«Y», що дозволяє дорослому населенню засвоювати молоко (ДНК. Портрет нацiї).
Вважається,  що все це пов'язано з наступом з півночі льодовиків і як наслідок –
похолоданнями клімату, коли землеробська культура змушена була трансформуватися в
скотарську культуру Великого Степу й поширитися від Карпат до Алтаю.  Саме в цих
межах археологією зафіксований специфічний «звіриний стиль» культури наскальних
рисунків. Який народ (народи) створювали Трипільську культуру – індо-європейці, як і в
подальшому, або фінські народи, що спустилися до півдня (рятуючись від похолодань).

Після Трипілля наступає епоха Великої Кімерії, де домінували родичі балтів і
кельтів. Із приходом німецьких народів – готів і аланів Кімерія перетворюється у VIII
сторіччі до нашої ери на Свитьюд або Скитію. Нею колонізується Німеччина по Рейн і
Скандинавія разом із Шотландією [10]. Історик Гальфрид з Монмоуту писав в 1000 році у
своїй Historia regum Britanniae, що його країна заселялася зі Скитії. Нашарування всіх
трьох складових українського народу завершується до 150 року до нашої ери, коли на
сході України розселяються гуни й авари («білі гуни»)  угро-тюрки.  Всю цю складну
історію детально відобразила лексика української мови, рівномірно складена з лексик
балтицьких, німецьких і угро-тюркських народів [10].
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Гото-Гунська війна 375 року закінчилася створенням Гунського каганату зі
столицею в Києві, і великою міграцією народів України в межі Європи. Падіння Західного
Рима  в 476 році, було прямою спадщиною європейських воєн Атілли (434-453). На сході з
волзьких фінів, угрів і тюрків утворився Булгарський каганат, що в 490 році мирно
від’єднався від Гунського каганату в Україні. Велика війна 610-629 закінчилася не на
користь Гунського каганату, у якому на той час (з 568) владу перебрали аварські кагани, –
Східний Рим вистояв [10].

Протягом VI-VIII століть [10] відбувається розпад каганату на західну (Панонія)
аварську частину, і східну київську (Україна). Спостерігається подальша трансформація
людей України в єдиний народ з єдиною мовою, хоча й із трьохскладовою лексикою.
Саме з цих часів візантійські ромеї всі народи України називають узагальненим ім'ям –
слов'яни. Програвши третю війну Карлові, авари зникають політично, а київську частину
каганату пробує зміцнити й розширити Ольгов-Когань (882-918), але...Київське князівство
було тільки залишком супердержави минулого – великого Гунського каганату. Руси і їхні
князі,  що захопили владу в Києві,  не принесли туди нічого,  крім безсмертної ідеї
работоргівлі («..русь варяжская, торговала на рынках Византии, прежде всего ..рабами !».)
і її супутниці ксенофобії, які й розцвіли буйним кольором пізніше, у північно-східних
колоніях А на початку другого тисячоліття, нічим особливо не примітний князь
Володимир примудрився перехрестити по візантійському обряду вже сотні років
християнську країну, і заснувати колонії на півночі – Володимир, Муром і Суздаль. Саме
із цих колоній, у другій половині XII століття, вийде найреакційніша сила, що взагалі не
буде визнавати ніяких історичних реалій – ні самої України, ні її народу, ні її мови.

Східно-російський етнос жив і розвивався саме в області Московської синеклізи з
вихідців Київської держави.  Автор роботи [10]  веде відлік Володимиро-Суздальської –
Московської держави з 1169 року, коли колишня метрополія повстала проти центральної
влади, зруйнувала й спалила її столицю, а жителів взяла в рабство. Він вважає, що
рабовласницький лад закономірно виникав у колоніях і метрополіях,  тому що туди
переїжджало багато різного люду,  який або не міг,  або не хотів влаштовуватися на
батьківщині, завдяки своїм специфічним морально-вольовим якостям. У підсумку була
створена культура дологічного мислення, незвичайної хлестаковської легкості в думках і
параноїдальної зарозумілості. Але в колоніях Нового Світу рабовласницькі відносини
досить швидко закінчувалися,  а чому ж у московщині вони тривають вже 845  років,
приймаючи тільки нові форми й відтінки, не змінюючи самої суті.

Чому племена аріїв, сформувавшись у Європі, дійшли до Індії, а балти добре себе
почували на берегах Дніпра? Всі вони інтуїтивно шукали ту область перебування, де їм
було комфортно. От і росіяни суєтно шукають загублений рай своїх предків і знаходять
його на Балтійському щиті,  російській Півночі,  Уралі,  Східному Сибіру,  на Сахаліні.
Тільки до Москви не можна привезти те, що не привозиться – як український чорнозем до
Європи.

Відповідаючи на запитання, чи коректно поняття про сприятливі й несприятливі
зони поверхні планети застосовувати до великих територій, можна відповісти, що
коректно. Історичний досвід Московського царства до Петровских часів, після
Петровских і радянських – переконливо свідчить про негативний вплив на життя
людських етносів окремих ділянок поверхні планети.

У доповненні до монографії зроблена спроба погодити енергетичне життя планети
Земля з наявністю на ній розумного життя.  Показано,  що створення СВІТУ по Біблії,
добре збігається з концепцією утворення С.с.  від периферії до центру й обґрунтованою
моделлю геотектонічного розвитку планети. Доводиться, що сприятливі умови для
зародження життя можуть виникати в будь-якій зоряній системі, що формується від
периферії до центра. Показано також, що життя й розвиток різних людських етносів
залежить від геодинамічної активності різних ділянок поверхні планети.



176

Література
1.  Аксёнов В. В. О генерации Главного геомагнитного поля. // Геофизический

журнал. – 2004. - №6, т. 26. – С. 174-178.
2. Алисон А., Палмер Д. Геология. Наука о вечно меняющйся Земле. – М.:

Мир, 1984. – 565 с.
3. Балуховский Н. Ф. Геологические циклы. Киев: Наук. думка, 1966. – 168 с.
4. Баренбаум А. А. Галактика, Солнечная система, Земля. Соподчиненные

процессы и эволюция. – М.: ГЕОС, 2002. – 394 с.
5. Барсуков В. Л., Урусов В. С. Фазовые превращения в переходной зоне

мантии и возможные изменения  радиуса Земли. // Геохимия, 1982, №12. – С. 1729-1743.
6. Белоусов В. В. Земная кора и верхняя мантия океанов. М.: Наука, 1968. –

255с.
7. Белоусов В. В. Переходные зоны между континентами и океанами. – М.:

Недра, 1982. – 152 с.
8. Богатиков О. А., Богданова С. В., Марков М. С. «Серые гнейсы» архея и

магматизм ранних стадий становления континентальной земной коры // Докембрий: МГК,
26 сессия. – М., 1980. – С. 17-24.

9. Бондарчук В. Г. Основы геоморфологии. Учпедгиз. М., 1949 г.
10. Боргардт О.О. Дві культури. Видання 2-ге. Київ, Вид-во «Простір» 2012 р,

400с.
11.   Брок Б.  Б.  Рифтовые долины кратона.  В книге:  Система рифтов Земли.  М.:

1970. – С. 74-91.
12. Бубнов С. Н. Основные проблемы геологии. Изд-во МГУ, 1960. – 234 с.
13. Васильев Р. Т. и др. О мощности магнитоактивной толщи Земли. //

Нетрадиционные вопросы геологии. М.: Геолфак МГУ, 1998. – С. 16-18.
14. Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения.

М.: Наука, 1965. – 374 с.
15. Воронов П. С. Очерки о закономерностях морфометрии глобального

рельефа Земли. Л., «Наука», 1968. – 124 с.
16.  Высочанский И. В., Крот В. В., Чебаненко И. И. и др. Особенности

тектоники Днепровско-Донецкого авлакогена (роль сдвигов в структурообразовании).
Киев, 1990. – 42 с. – (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 90-28).

17. Гавриш В. К., Забелло Г. Д., Рябчун Л. И. Геология и нефтегазоносность
Днепровско-Донецкой впадины. Глубинное строение и геотектоническое развитие. ИГН
НАН Украины. Киев: Наук. думка, 1989. – 208 с.

18. Гавриш В. К., Мачулина С. А., Николенко В. Н., Фомин П. И. Геологическая
цикличность и ее связь с космической. // Геол. журнал. 1996, №3-4. – С. 28-33.

19. Гаряев П. П. Волновая генетика             1997, №4. – С. 44-49.
20. Геологический словарь. – М.: Недра, 1973. – Т. 1, 2.
21. Гинтов О. Б. Кольцевые структуры докембрия Украины // Геотектоника,

1973, №5, – С. 65-74.
22. Гинтов О. Б. Структуры континентальной земной коры на ранних этапах ее

развития. К.: «Наукова думка», 1978. – 164 с.
23. Гинтов О. Б., Пашкевич И. К. Тектонофизический анализ и геодинамическая

интерпретация трехмерной геофизической модели Украинского щита.// Геофизический
журнал, 2010. - №2. – С.3-28.

24. Глебовицкий В. А., Другова Т. М.. Крылова М. Д. и др. Последовательность
геологических процессов в южном обрамлении Алданского щита и геохронологические
данные. // В книге: Абсолютный возраст докембрийских пород СССР. – М.: 1965. – С. 103-
135.

25. Глуховский М. З., Павловский Е. В. К проблемам ранних стадий развития
Земли. // Геотектоника, 1973, №2. – С.3-8.

26. Глушко В. В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих
прогибов. – М.: Недра, 1968. –240 с.



177

27. Гончаров М. А. Западная и северная компоненты дрейфа континентов как
результат вынужденной конвекции в мантии по «правилу буравчика» // Тектоника и
геофизика литосферы. – М.: ГЕОС, 2002. – Т.1. – С. 128-131.

28. Грачев А. Ф. Мантийные плюмы и проблемы геодинамики // Физика Земли,
2000, №4. – С. 3-37.

29. Гутерман В. Г. Сила тяжести и тектогенез // Природа, 1992, №9. – С. 34-43.
30. Дачев Х., Вольвовский И. С., Чекунов А. В. и др. Геофизические параметры

литосферы южного сектора альпийского орогена. Киев: Наук. думка, 1996. – 216 с.
31. Донн У. Л., Донн Б. Д., Валентайн Уилб Г. Ранняя история Земли. – Изв. АН

СССР. Сер. геол., 1966, №8. – С. 24-50.
32. Дроздовская А. А. Жизнь: происхождение и эволюция в

энерговзаимодействиях Земли с космосом. Киев., Изд-во «Символ-Т», 2009. – 336 с.
33. Есипович С. М. История развития планеты Земля – пульсирующее

расширение под действием космического прессинга. Одесса, «Астропринт», 1998. – 152 с.
34. Есипович С. М. Некоторые аспекты развития планеты Земля. //

Геодинамика, 1(3) / 2000, Львов. – С. 28-38.
35. Есипович С. М. Некоторые представления о развитии спиральных галактик

// Мінеральні ресурси України, №4, 2001. – C. 45-47.
36. Есипович С. М. Цикличность геологических процессов в формировании

земной коры (на примере нефтегазоносных регионов Украины). Дисcертация на соискание
научной степени доктора геологических наук. Киев, ИГН НАН Украины, 2004. – 298 с.

37. Єсипович С. М., Симагін Б. М., Цемкало Л. Ф. Деякі уявлення про будову та
розвиток спіральних галактик з точки зору наявності у Всесвіті значних об’ємів «Темної
матерії» // Науковий вісник НГУ, №3, 2005. – Дніпропетровськ. – С. 36-42.

38. Есипович С. М. Цикличность пульсирующего развития земной коры в
ритмах расширения-сжатия для фанерозоя. // Енергетика Землі, її геолого-екологічні
прояви, науково-практичне використання. Зб. наук. пр., Київ.: КНУТШ, 2006. – С. 32-37.

39. Єсипович С. М. Формування Сонячної системи – унікально-випадкове
явище чи закономірний еволюційний процес розвитку матерії в часі та просторі. //
Науковий вісник НГУ, №7, 2006. – Дніпропетровськ. – С. 23-28.

40. Єсипович С. М., Савченко В. П., Бондаренко А. Д., Титаренко О. В.,
Єсипович Н. І. Формування структури земної поверхні від протокори до геотектур і
морфоструктур морського дна. // Геология и полезные ископаемые Мирового океана,
2011. - №4. –С.47 – 63 .

41. Есипович С. М. Зоны напряженного тектоно-динамического режима и
перспективы нефтегазоносности центральной и северной частей Черного моря. // Геология
и полезные ископаемые Мирового океана, 2012. - №3. – С.20-35.

42. Кабан М. К. Структура верхней мантии континентов по сейсмическим и
гравитационным данным // Проблемы глобальной геодинамики. – 2003. - №2. – С.137-157.

43. Карпенко В. Н. Новая концепция электромагнитного излучения //
Материалы межд. научн.конфер. «Просторанство, время, тяготение» (7-11 августа 2006 г.
С-Петербург, Россия). – С. -177.

44. Карпенко И. В.. Сингенетическая тектоника. 1. Физическая природа
глобальных цикличностей. // Геофизический журнал, №5, Т.34, 2012. – С. 60-71.

45. Карпинский А. П. О правильности в очертании, распределении и строении
континентов // Горн. журн. 1888, Т.1. – С.252-269.

46. Каттерфельд Г. Н. Лик Земли и его происхождение. Географгиз, 1962.
47. Кнейпп Себастьян. Мое водолечение. Домашняя аптека. Средства для

излечения болезней и сохранения здоровья. Киев, МП «ЛIЛЕЯ», 1992. – 226 с.
48. Книппенхан Р. 100 миллиардов солнц. Рождение, жизнь и смерть звезд. —

М.: Мир, 1990. – 293 с.
49. Козленко В. Г., Шеен Э. Л. Расширение Земли: теоретическая конструкция и

фактические данные // Геофиз. журнал, 1992. - №2, т. 14. – С. 22-29.
50. Козленко Ю. В., Соловьев В. Д., Козленко М. В. Новые результаты

геологической интерпретации аномалий гравитационного и магнитного полей



178

Ломоносовского палеовулканического массива методами плотностного и магнитного
моделирования // Геология и полезные ископаемые Мирового океана, 2006. - №3. – С.81-
88.

51. Корешков И. В. Сводообразование и развитие земной коры. М.: Недра, 1975,
– 206с.

52. Косыгин В. Ю., Исаев В. И. Аномальное гравитационное поле северо-запада
Тихого океана // Геофизический журнал, 2005. - №3, т. 27. – С. 393-409.

53. Кратц К. О., Лобач-Жученко С. Б. Древнейшие гранитоиды СССР. – Л.:
Наука, 1981. – С. 340.

54. Кочемасов Г. Г. Дихотомия Земли в тектонике и человеческих расах. //
Нетрадиционные вопросы геологии. М.: Геолфак МГУ, 1999. – С. 45-47.

55. Круглов С. С. Проблемы тектоники и палеогеодинамики запада Украины. –
Львов: Изд-во Львовского Университета, 2001. – 83 с.

56. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність
Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. Київ, Вид-во УкрДГРІ, 2001. –
144 с.

58. Кудрявцев Н. А. Генезис нефти и газа. – Л.: Недра, 1951. – 212 с.
59. Куликов К. А., Сидоренков Н. С. Планета Земля. М.: Наука, 1977. – 192 с.
60. Кумченко Я. О. Всесвітнє хвильове поле як універсальне джерело енергії

силових взаємодій у МАКРО- і МІКРОсвіті на прикладі планет Сонячної системи, його
хвильовий інваріант // Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне
використання. Зб. наук. пр., Київ, КНУТШ, 2006. – С.79-86.

61. Лайель Ч. Основные начала геологии, 1866 г. Т. 1, СПб.
62. Ларин В. Н. Наша Земля (происхождение, состав, строение и развитие

изначально гидридной Земли). – М.: Агар., 2005. – 242 с.
63. Левин Б. В. Роль движений внутреннего ядра Земли в тектонических

процессах. // Фундаментальные проблемы общей тектоники. – М.: Научный Мир, 2001. –
С. 445-454.

64. Леонов Г. П. Историческая геология – М.: Изд-во МГУ, 1956. – 362 с.
65. Летников Ф. А. Флюидный режим эндогенных процессов в континентальной

литосфере и проблемы металлогении // Вестн. ОГГГГН РАН, 1998. - №3(5).
66. Летников Ф. А., Балышев С. О., Лашкевич В. В. Взаимосвязь процессов

гранитизации, метаморфизма и тектоники. // Геотектоника, 2000, - №1. – С. 3-22.
67. Логвінов І. М. Геоелектричні характеристики земної кори і мантії

південного заходу Східно-Європейської платформи і Карпат. Дисертація на здобуття
наукового ступеня доктора геологічних наук (Інститут геофізики НАН України). – Київ,
2012. – 280 с.

68. Лукин А. Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в
авлакогенных бассейнах. – Киев: Наук. думка, 1997. – 222 с.

69. Мазарович А. О. Тектоническое положение островов Зеленого Мыса в
структуре Восточной Атлантики // Геотектоника, 1988, - №5. – С. 25-33.

70. Макаренко Г. Ф. Структурные рисунки Земли, Луны и Меркурия. //
Нетрадиционные вопросы геологии. М.: Геолфак МГУ, 1999. – С. 36-37.

71. Маракушев А. А. Происхождение Земли и природа ее магматической
активности. Препринт, ВСЕГЕИ. – Санкт-Петербург, 1992. – 50 с.

72. Мартынов А. А., Хныкин В. И. Тектоника Днепровско-Донецкой впадины и
Донбасса. // Труды УкрНИГРИ, 1963, Вып.3. – С. 35-64.

73. Мегеря В. М. Поиск и разведка залежей углеводородов, контролируемых
геосолитонной дегазацией Земли: монография / – М.: Локус Станди, 2009. – 256 с.

74. Меланхолина Е. Н. Тектоника Северо-Западной Пацифики. – М.: Наука,
1988. – 216с.

75. Меланхолина Е. Н., Руженцев С. В., Моссаковский А. А. Развитие
глубинных АП- и ДАУН-велингов и геодинамика Земли. – В книге: Фундаментальные
прблемы общей тектоники. – М.: Научный Мир, 2001. – С. 234-315.

76. Мелихов Р. В., Пийп В. Б., Кривошея К. В. Геолого-геофизические



179

материалы говорят о перспективе открытия нового нефтегазоносного района к югу от
Крыма.// Тези доповідей 5-ї Міжнародної конференції «Нафта-Газ-України-98», Полтава,
Том 1, 1998. – С. 298-299.

77. Меляховицкий А. А. Реология вещества мантии Байкальской рифтовой зоны
по данным изучения мантийных ксенолитов в базальтах // Неотектоника и современная
геодинамика континентов и океанов. – М.: ГЕОС, 1996. – С. 95-97.

78. Милановский Е. Е. Рифтогенез и его роль в тектоническом строении Земли и
ее мезокайнозойской геодинамике. // Геотектоника, 1991. - №1. – С. 3-21.

79. Мороз С. А. Історія біосфери Землі. Кн.1, Кн.2. Навчальний посібник. – К.:
Заповіт, 1996. – 850 с.

80. Муравейник  Ю. А. Доказательная база парадигмы взрывающейся Земли //
Электронный журнал «Глубинная нефть», 2013, - № 8. т. 1, – С. 1142-1154. URL:
http//journal deepoil.ru/stories/does/DO-1-8-2013.pdf

81. Муратов М. В. Происхождение материков и океанических впадин. М.: Изд-
во «Наука», 1975. – 176 с.

82. Обручев В. А. Геология Сибири. Т. 1-3, М. – Л., Изд-во АН СССР, 1935-
1938.

83. Орищенко И. В. Методология самоподобия геологических сред. Киев, -
Лагос. – 2004, 183 с.

84. Орленок В. В. Физика и динамика внешних геосфер. – М.: Недра, 1985. – 182
с.

85. Оровецкий Ю. П., Коболев В. П. Горячие пояса Земли. К.: Наук. думка, 2006
– 312 с.

86. Павловский Е. В., Глуховский М. З. Проблемы термотектогенеза //
Геотектоника, 1982, - № 6. – С. 7-25.

87. Паталаха  Е. И. Тектонический поток типа «торнадо» в геологических
структурах : Бразильский щит, Средиземноморье, Черное море // Минеральные ресурсы
Украины. 2000, №1, С.38-39.

88. Пейве А. В. Геология сегодня и завтра // Природа, 1977, - №6. – С. 3-13.
89. Постников Д. В. Рельеф и тектоника Марса. // Геотектоника, 1980, - №6, – С.

3-13.
90. Пийп В. Б., Ермаков А. П. Океаническая кора Черноморской впадины по

сейсмическим данным. // Вестн. Моск. Ун-та, Сер. 4. Геология, 2011, - №5. – С. 61-68.
91. Пронин А. А. Каледонский и герцинский циклы тектонической истории

Земли. – Л.: Наука, 1969. – 356 с.
92.  Пущаровский Ю. М. Избранные труды. ТЕКТОНИКА ЗЕМЛИ: Тектоника и

геодинамика, Том 1. Тектоника океанов, Том 2. – М.: Наука, 2005. – 350, 555 с.
93.  Радзивилл А. Я. Углеродистые формации и тектоно-магматические

структуры Украины. – Киев: Наук. думка, 1994. – 175 с.
94. Рельеф дна Мирового океана, М-б 1:25 000 000. – М.: Главное управление

навигации и океанографии Минобороны СССР, 1980.
95. Реклю Э. Земля, описание жизни земного шара, 1898 г., Вып. 1. – СПб.
96. Рерих Н. К. Община. Улан-Батор, 1927 г.
97. Рудник В. А., Соботович Е. В. Ранняя история Земли. – Л.: «Недра», 1973. –

22с.
98. Рябенко В. А. Об особенностях архейской складчатости УЩ. // Пробл. осад.

геол. докембрия. 1967, вып. 2. – С. 189-193.
99. Рябенко В. А., Міхницька Т. П. Рифей України. – Київ: ІГН НАН України,

2000. – 180 с.
100. Салоп Л. И. Докембрий Африки. – Л.: Недра, 1977. – 304 с.
101. Салоп Л. И. Геологическое развитие Земли в докембрии. – Л.: Недра, 1982. –

С. 210.
102. Свириденко В. Г. Новая глобальная тектоника в приложении к Карпато-

Паннонско-Динарскому региону (краткий обзор) // Геотектоника, 1978. - №1. – С. 94-105.
103. Семененко Н. П. Геохимия сфер Земли. – К.: Наук. думка, 1987. – 160с.



180

104. Семененко Н. П. Структура рудных полей Криворожских железорудных
месторождений, Изд-во АН УССР, 1946. т.1.

105. Сколотнев С. Г. О тектоно-магматической активности зоны перехода
континент-океан Атлантического типа // Система планета Земля (нетрадиционные
вопросы геологии). – М.: Изд-во МГУ, 2001. – С. 1-6.

106. Слензак О. И. Чарнокиты Приднестровья и некоторые общие вопросы
петрологии. Изд-во АН УССР, 1960 г., Киев.

107. Слензак О. И. Вихревые системы литосферы и структуры докембрия. –
Киев: Наук. думка, 1972. – 183 с.

108. Соллогуб В. Б., Чекунов А. В., Пустыльников М. Р., Старостенко В. И. и др.
Геология шельфа УССР. тектоника. – Киев: Наук. Думка, 1987. – 152 с.

109. Сорохтин О. Г., Ушаков С. А. Развитие Земли: Учебник. Под ред. акад. РАН
В. А. Садовничего.– М.: Изд-во МГУ, 2002. – 560 с.

110. Спутниковые методы поиска полезных искапаемых. Под ред. акад. НАН
Украины В. И. Лялько и докт. техн. наук М. А. Попова. – Киев: Карбон-Лтд, 2012. – 436 с.

111. Стовас М. В. Опыт математического анализа тектонических процессов,
вызываемых изменениями фигуры Земли. Автореферат докт. дис., изд. ЛГИ, 1961.

112. Стратиграфія УРСР, т.1. Докембрій. (Відп. ред. М. П. Семененко,
Л. Г. Ткачук). – К.: Наук.думка, 1972. – 344 с.

113. Строение земной коры и верхней мантии Центральной и Восточной Европы.
(Соллогуб В. Б., Гутерх А., Просен Д. И. и др.). – Киев: Наук. думка, 1978. – 272 с.

114. Субботин С. И. Вопросы гравиметрии. Исследования земной коры и мантии.
Теория тектогенеза. // Избр. Труды. – К.: Наук. думка, 1979. – 475 с.

115. Сулимов И. Н. Геология Украинского Черноморья. Одесса-Киев: Выща
школа, 1984. – 126 с.

116. Тамразян Г. П. Некоторые главнейшие планетарные тектонические
закономерности и их причинные связи. Изв. Вузов. Геология и разведка, 1967, - №11.

117. Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. – М.: Наука, 1987. – 240 с.
118. Тектоніка Українського щита. Г. І. Каляєв, З. О. Крутиховська, Г. В. Жуков,

А. К. Прусс, В. А. Рябенко, О. М. Комаров. – Київ: «Наукова думка», 1972. – 300 с.
119. Тетяев М. М. Основы геотектоники. – Л.-М.: ОНТИ, 1934. – 288 с.
120. Тимурзиев А. И. Особенности строения и механизм формирования соляных

диапиров (на примере Еленовской площади Астраханского свода). Эл. журнал
«Глубинная нефть», 2013. Том 1, - №2. – URL:http://journal.deepoil.ru/

121. Трифонов В. Г., Певнев А. К. Современные движения земной коры по
данным космической геодезии // Фундаментальные проблемы общей тектоники. – М.:
Науч. мир, 2001.– С. 374-401.

122. Тяпкин К. Ф., Довбнич М. М.. Новая ротационная гипотеза
структурообразования и ее геолого-математическое обоснование. – Донецк: Ноулидж,
2009. – 342 с.

123. Уипл Ф. Л. Семья Солнца. – М.: Мир, 1971. – 254 с.
124. Усов М. А. Фазы тектогенеза. // Советская геология, 1939. Т. IX, - № 4-5.
125. Фурдуй Р. С. Прелесть Тайны-2. – Київ, «Либідь», 2001. – 472 с.
126. Фурдуй Р. С. Связь древних культовых сооружений с энергоаномальными

участками Земли. // Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне
використання. Зб. наук. пр. – Київ.: КНУТШ, 2006. – С.233-240.

127. Фурмарье П. Проблемы дрейфа континентов. – М.: «МИР», 1971. – 256 с.
128. Хаббард У. Внутреннее строение планет. – М.: «МИР», 1987. – 327 с.
129.  Хаин В. Е. Общая геотектоника. – М.: Недра, 1973. – 510 с.
130.  Хаин В. Е. Историческая Геотектоника:
Т. 1. Докембрий. В соавторстве с Божко Н. А. – М.: Недра, 1988. – 382 с.,
Т. 2. Мезозой и кайнозой. В соавторстве с Балуховским А. Н. – М.: Недра, 1992. –

450 с.
131. Хаин В. Е. Региональная геотектоника. Внеальпийская Европа и западная

Азия. – Г.: Недра, 1997. – 360 с.



181

132.  Харленд У. Б. и др. Шкала геологического времени / У. Б. Харленд,
Р. Л. Амстронг, А. В. Кокс, Л. Е. Крайд, А. Г. Шмит, Д. Г. Шмит. – М.: Мир, 1985. – 139 с.

133. Чебаненко И. И. Теоретические аспекты тектонической делимости земной
коры. – К.: Наукова думка, 1977. – 82 с.

134. Чебаненко И. И. Является ли ротационная динамика Земли главным
источником (причиной, движущей силой) геологических процессов на планете Земля? //
Геол. журнал, 2011, - №1. – С.128-131.

135. Чекунов А. В. Глубинное строение и геодинамика нефтегазоносных
бассейнов Украины // Геол. журнал, 1993. – С. 3-15.

136. Чекунов А.В. Крым в системе разломов Черноморского региона // Доклады
академии наук Украинской ССР. Серия Б, 1990, №3, март.–Киев, «Наукова думка».–С. 20-
24.

137. Чирвинская М. В., Соллогуб В. Б. Глубинная структура Днепровско-
Донецкого авлакогена по геофизическим данным. – Киев: Наук.думка, 1980. – 180 с.

138. Шатский Н. С. Тектоническая закономерность распределения эндогенных
рудных месторождений // Избр. тр. – М.: Наука, 1965. Т.3. – С. 191-200.

139. Шен Э. Л. Расширение Земли в связи с формированием ее глобальной
структуры. // Проблемы расширения и пульсации Земли. – М.: Наука, 1984. – С. 180-185.

140. Шмуратко В. И. Гравитационно-Резонансный Экзотектогенез. – Одесса.
«Астропринт», 2001. – 332 с.

141. Шнюков Е. Ф., Пасынков А. А., Клещенко С. А. и др. Газовые факелы на
дне Черного моря. – Киев: ПП «Гнозiс», 1999. – 134 с.

142. Шолпо В. Н. Структура Земли: упорядоченность или беспорядок? – М.:
Наука, 1986. – 157 с.

143. Штилле Г. Избранные труды. – М.: Изд-во МИР, 1964. – 610 с.
144. Эз В. В. Структура Исландии и спрединг океанического дна // Геотектоника,

1984. - №3. – С. 101-111.
145. Montagner J.-P. Upper mantle Structure: Global isotropic and anisotropic

tomography // Treatise on Geophysics. – 2007. – Vol. 1. – P. 559-590.
146. Barkin Yu. V., Shatina A.V. Deformations of the Earth’s mantle due to core

displacements // Idid. – 2005. – Vol. 24, Issue 3. – P. 195-213.
147. Grough S.T. Hotspot swells // Annual Review of Earth and Planetaru Sciences. –

1983. – Vol. 11. – P. 165-193.
148. Hobbs W.H. Repeating patterns in the relief and the structure of the land. Bull.

Geol. Soc. Am. – Vol. 22. – 123-176,
1911.________________________________________________________________________



182

________________________________________________________________________
ІСТОРІЯ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ - ПУЛЬСУЮЧИЙ РОЗВИТОК ПІД ДІЄЮ

КОСМІЧНОГО ПРЕСИНГУ
МОНОГРАФІЯ, Київ, 2014 рік, 190 с.

Автор висловлює глибоку подяку БОНДАРЕНКО АЛЛІ ДМИТРІВНІ та
ПЕТРИЧЕНКО НАТАЛІ ВАСИЛІВНІ за підготовку рисунків і редагування роботи.

Коротко про автора

Єсипович Станіслав Михайлович.
· Народився в 1948 році в м. Млинів, Рівненської області,

в Україні.
· Завідувач відділом «Аерокосмічні дослідження в

геології» Центра аерокосмічних досліджень Землі
(ЦАКДЗ) Інституту геологічних наук НАН України
(Київ), доктор геологічних наук.

· У 1973 р. закінчив Дніпропетровський гірничий
інститут за фахом –  геофізичні методи пошуків і
розвідки родовищ корисних копалин, гірський інженер-
геофізик.

· У 1990 р. в Одеському університеті захистив
дисертацію кандидата геолого-мінералогічних наук по
темі «Сейсмогеологія й методика вивчення колекторів
вуглеводнів геолого-геофізичними методами».

· У 2004 р. в Інституті геологічних наук НАН України
захистив дисертацію доктора геологічних наук по темі
«Циклічність геологічних процесів у формуванні земної
кори (на прикладі нафтогазоносних регіонів України)».
Рішенням ВАК України від 5 грудня 2004 р. був
присуджений учений ступінь доктора геологічних наук.

· У 2014 р. підготував монографію «Історія планети
Земля – пульсуючий розвиток під дією космічного
пресингу»
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