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Реферат. Новітні геологічні дослідження 2017 року показали, що метаморфізовані шаруваті габроїди, які фрагментарно 
відслонюються вздовж узбережжя Антарктичного півострова в районі мису Туксен та острова Расмусен, складають 
пластоподібне інтрузивне тіло загальною площею не менш ніж 3 км2. Значна частина габроїдної інтрузії Туксен-Расму-
сен (ГІТР) знаходиться під водами затоки Вадінгтон. Головною метою досліджень було з’ясування умов залягання та 
особливостей будови ГІТР, а також уточнення її геологічного віку. Крім польових геологічних методів досліджень, зраз-
ки гірських порід, які були зібрані у цей та попередні роки, вивчалися з використанням методів оптичної та електронної 
мікроскопії для з’ясування мінералого-петрографічних особливостей габроїдів. Результати виконаних досліджень під-
твердили спостереження попередників, які засвідчили, що ГІТР вкорінена у орогенні утворення верхньо-юрської вулка-
нічної групи Антарктичного півострова, спричинила їх контактовий метаморфізм та зазнала контамінації вулканогенним 
матеріалом. Габроїди і вулканіти, у свою чергу, інтрудуються гранітоїдами пізньо-крейдяного віку, що належать до Ан-
дійської інтрузивної серії Землі Греяма. Геологічний вік ГІТР визначається авторами як ранньо-крейдяний, попередні 
U-Pb ізотопні датуванні цирконів з габроїдів вважаються «омолодженими». Виявлено, що ГІТР має північно-східне про-
стягання та стрімке північно-західне падіння. Виходячи з умов залягання, припускається продовження інтрузивного тіла 
на північному узбережжі затоки Вадінгтон, а також у напрямку на південний захід у бік островів Барос Рокс. Петрогра-
фічні дослідження показали, що габроїди ГІТР підлягають метаморфічнічним перетворенням в умовах епідот-амфіболі-
тової фації. Тим не менше, вони зберігають реліктові особливості будови та мінеральні парагенезиси основних магматич-
них порід нормального ряду лужності. Автори роблять висновок про те, що умови залягання та структурно-текстурні 
особливості габроїдів ГІТР свідчать про гіпабісальний рівень їх кристалізації. Для тонкої ритмічної шаруватості габрої-
дів доводиться первинно-магматичне походження. Реліктові мінеральні парагенезиси дозволяють ідентифікувати серед 
них олівінові габро-норити. З огляду на виявлені ознаки кристалізаційної диференціації, що супроводжувалася кумуля-
цією ільменіту та титаномагнетиту, звертається увага на потенційну Fe-Ti-V спеціалізацію габроїдів ГІТР.
Ключові слова: геологія Антарктиди, Андійська інтрузивна світа, розшаровані інтрузії, габроїди. 
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Abstract. The latest geological research carried out during seasonal work in 2017 year revealed that metamorphosed layered 
gabbroids, which partially outcrop along the Antarctic Peninsula Coast on Cape Tuxen and Rasmussen Island, compose sheet-like 
intrusive body of total dimensions more than 3 km2. Significant part of the Tuxen-Rasmussen Gabbroid Intrusion (TRGI) is sub-
merged under Waddington Bay. Main objectives of the study were the identification of geological position of the TRGI and the 
clarification of its geological age. In addition to the field methods of the geological research the samples collected during this and 
the previous years were studied using optical and electron microscopy techniques in order to identify petrographic and mineralog-
ical features of the gabbroids. Results of the studies confirmed previous observation that TRGI was embedded in Upper Jurassic 
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Volcanic Group (UJVG) of Antarctic Peninsula and it was responsible for contact metamorphism of the UJVG and suffered con-
tamination by volcanic material. Gabbroids and volcanic rocks were later intruded by granites of Late Cretaceous age, which 
belong to the Andean Intrusive Suite (AIS) of Graham Land. Authors define geological age of TRGI as Early Cretaceous. Previous 
U-Pb isotope datings of the gabbroids are believed to be “rejuvenated”. It was discovered that TRGI strikes in northeastern direc-
tion and dips steep in northwestern direction. It is assumed that intrusive body continues underwater and can outcrop at the north-
ern shore of the Waddington Bay and at Barros Rocks direction to the southwest. Petrographical researches shown that gabbroids 
underwent metamorphic alteration in conditions of epidote-amphibolite facies. They bear, nevertheless, relict structural-textural 
features and mineral associations of mafic igneous rocks. Authors drew a conclusion that geological position and petrographical 
peculiarities of TRGI correspond to hypabyssal level of crystallization. Primary igneous origin is proved for the microrhythmic 
layering of the gabbroids. Relict mineral associations allow to identify the rocks as olivine gabbro-norites. Potential Fe-Ti-V ore 
specialization is emphasized according to the revealed patterns of crystal fractionation and accumulation of ilmenite and magnetite.
Keywords: geology of Antarctica, Andean Intrusive Suite, layered intrusions, gabbroids.
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Реферат. Последние геологические исследования 2017 года показали, что метаморфизированные расслоенные габброи-
ды, которые фрагментарно обнажаются вдоль побережья Антарктического полуострова в районе миса Туксен и острова 
Расмуссен, слагают пластоподобное интрузивное тело общей площадью не менее 3 км2. Значительная часть габброидной 
интрузии Туксен-Расмуссен (ГИТР) находится под водами залива Ваддингтон. Главной целью исследований было вы-
яснение условий залегания и особенностей строение ГИТР, а также уточнение ее геологического возраста. Кроме поле-
вых геологических методов исследования, образцы горных пород, собранные в этот и предыдущие годы, изучались с 
использованием методов оптической и электронной микроскопии для определения минералого-петрографических осо-
бенностей габброидов. Результаты выполненных исследований подтвердили наблюдения предшественников, согласно 
которым ГИТР внедрена в орогенные образования верхнеюрской вулканической группы Антарктического полуострова, 
обусловила их контактовый метаморфизм и подверглась контаминации вулканогенным материалом. Габброиды и вулка-
ниты, в свою очередь, интрудируются гранитоидами позднемелового возраста, относящимися к Андийской интрузивной 
серии Земли Греяма. Геологический возраст ГИТР определяется авторами как раннемеловой, предыдущие U-Pb изотоп-
ные датировки габброидов считаются «омоложенными». Установлено, что ГИТР имеет северо-восточное простирание и 
крутое северо-западное падение. Исходя из условий залегания, предполагается продолжение интрузивного тела на север-
ном побережье залива Ваддингтон, а также в направлении на юго-запад в сторону островов Барос Рокс. Петрографиче-
ские исследования показали, что габброиды ГИТР подверглись метаморфическим преобразованиям в условиях эпи-
дот-амфиболитовой фации. Тем не менее, они сохраняют реликтовые особенности строения и минеральные парагенези-
сы основных магматических пород нормального ряда щелочности. Авторы делают вывод о том, что условия залегания 
и структурно-текстурные особенности габброидов ГИТР свидетельствуют об гипабіссальном уровне их кристаллизации. 
Для тонкой ритмической расслоенности габброидов доказывается первично-магматическое происхождение. Реликтовые 
минеральные парагенезисы позволяют идентифицировать среди них оливиновые габбро-нориты. Ввиду выявленных 
признаков кристаллизационной дифференциации, сопровождаемой кумуляцией ильменита и титаномагнетита, обраща-
ется внимание на потенциальную Fe-Ti-V специализацию габброидов ГИТР.
Ключевые слова: геология Антарктиды, Андийская интрузивная свита, расслоенные интрузии, габброиды.

Вступ 

Серед магматичних утворень, розповсюджених в районі Української антарктичної станції «Академік 
Вернадський» (УАС), привертають увагу інтрузивні породи габроїдного складу. На відміну від домінуючих 
гранітоїдів та вулканітів, вони не займають значних площ. Тим не менше, невеликі розрізнені виходи габро-
їдів виявлені на багатьох островах архіпелагу Вільгельма, а також на прилягаючому узбережжі Антарктичного 
півострова. З огляду на труднодоступність та мінливу оголеність більшості відомих відслонень, морфологія 
окремих інтрузивних тіл габроїдів, їх геологічна позиція, вік та рудоносність досі остаточно не з’ясовані. 
Під час сезонних робіт в 2017 року були виконані польові дослідження габроїдів в районі мису Туксен та 
острова Расмусен. За їх результатами з’ясовано, що в цьому районі залягає розшароване інтрузивне тіло, 
яке надалі іменується габроїдна інтрузія Туксен-Расмусен (ГІТР). Подальші лабораторні дослідження зібра-
них зразків дали змогу отримати принципово нові дані про особливості будови та речовинний склад ГІТР. 
Дослідження виконувалися за сприяння Національного антарктичного наукового центру МОН України в 
рамках Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 
роки. Метою досліджень було з’ясування умов залягання, геологічного віку та мінералого-петрографічних 
особливостей ГІТР.
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Аналіз попередніх публікацій 

Мис Туксен (Cape Tuxene), який розташований на західному узбережжі Землі Греяма південніше 
затоки Вадінгтон, вперше відкритий та позначений у 1898 році Бельгійською експедицією під керівниц-
твом Герлаха. Ця ж експедиція дала найменування мису Расмусен (Cape Rasmussen), що начебто обмежу-
вав вхід у затоку Вадінгтон з півночі. Матеріали більш пізніх аерозйомок спростували існування приміт-
ного виступу суходолу у цьому місці. Тому з 1959 року, відповідно до рішення  United Kingdom Antarctic 
Place-Names Committee, найменування Rasmussen Island закріпилося за одним з островів на північному 
узбережжі затоки Вадінгтон. Сurtis R. (1966) виконав побіжний петрографічний опис габроїдів м. Туксен 
[Curtis,1966], відносячи їх разом з суміжними гранітоїдами до Андійської інтрузивної світи Землі Греяма. 
Вік формування Андійської інтрузивної світи на думку Сurtis R. охоплював часовий інтервал від піз-
ньо-крейдяного до ранньо-третинного періоду. Суттєвим недоліком наведеної у роботі геологічної карти 
м.Туксен є відсутність елементів залягання. Результати ізотопного датування інтрузивних порід м.Туксен 
та о.Расмусен маємо у публікаціях [Pankhurst, 1982; Tanggeman et al., 1996; Бахмутов и др., 2013; Гладкочуб 
и др.]. Гладкочуб Д. П з співавторами провели геохімічні дослідження габроїдів мису Туксен [Гладкочуб и 
др.], на підставі яких зроблено припущення про субдукційне літосферне джерело магмогенерації дослі-
джуваних порід. Артеменко Г. В. з співавторами вивчаючи ритмічну розшарованість габроїдів м. Туксен, 
зробили висновок про її формуванні за рахунок кристалізації мінералів в умовах швидкого руху магми 
[Артеменко и др., 2013]. У магнетитах з габроїдів м.Туксен виявлені підвищені концентрації V [Артеменко 
и др., 2011]. 

Фактичний матеріал, методи досліджень та виконавці 

Польові геологічні дослідження в районі м. Туксен та о. Расмусен, які були виконані Митрохиним О. 
В. та Бахмутовим В. Г. під час сезонних робіт 2017, включали вивчення петрографічного різноманіття гір-
ських порід, з’ясування умов їх залягання та контактових співвідношень, опис відслонень та відбір зразків. 
Значний вклад в організацію та виконання польових робіт внесли зимівники ХХІ Української антарктичної 
експедиції Старинець М. П, Храпач В. В. та ін., яким автори висловлюють щиру вдячність. Наступні лабора-
торні дослідження були проведені в ННІ Інститут геології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Дослідження прозорих петрографічних шліфів під поляризаційним мікроскопом виконано 
Митрохиною Т. В. та Митрохиним О. В. Для визначення кількісного мінерального складу габроїдів застосо-
вано ІСА – інтеграційний столик Андіна. Електронно-мікроскопічні дослідження, а також мікрозондовий 
аналіз породотвірних та рудних мінералів виконали Митрохин О. В., Гаврилів Л. І., Алексеенко А. Г. Прозоро-
поліровані шліфи досліджувалися на растровому електронному мікроскопі-мікроаналізаторі РЕММА-202М, 
оснащеному енергодисперсійним рентгенівським спектрометром.

Умови залягання та вік ГІТР

 Мис Туксен (65o16’ пвд. ш., 64o07’ зах. д.) – невеликий скелястий мис на західному узбережжі 
Антарктичного півострова, який розташований на відстані 6,9 км східніше від УАС на о. Галіндез, від якого 
відокремлюється протокою Пенола (рис.1). 

З півночі м. Тускен обмежується затокою Ваддингтон. Його центральну частину займає г. Демарія 
висотою 638 м, східніше за неї знаходиться г.Лумаер-Пік висотою 1066 м. Південніше м. Туксен в узбережжя 
заглиблюється затока Колінз. Габроїди складають крайнє північно-західне закінчення м. Туксен, простежую-
чись на відстані більш ніж 1,5 км вздовж його західного узбережжя (рис.2). У напрямку на схід на стрімких 
схилах г.Демарія габроїди контактують з вулканітами, які традиційно відносять до верхньоюрської вулканіч-
ної групи Антарктичного півострова. У південному напрямку від вершини г. Демарія і габроїди і вулканіти 
інтрудуються гранітоїдами, які в роботах попередників описуються у складі Андійської інтрузивної світи 
Землі Греяма. 

file:///E:/Work/%d0%a3%d0%90%d0%96%20(2017)/mat/ 
file:///E:/Work/%d0%a3%d0%90%d0%96%20(2017)/mat/ 
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Рис.1. Геологічна позиція габроїдної інтрузії Туксен-Расмусен. Умовні позначення: 1 – габроїди ГІТР; 2 – гранітоїди 
Андійської інтрузивної світи; 3 – верхньо-юрська вулканічна група; 5 – базитові дайки, 6 – елементи залягання 

шаруватості габроїдів, вертикальне та нахилене падіння відповідно. Карту складено за матеріалами [Сurtis, 1966]  
з виправленнями та доповненнями авторів. 

Fig.1. Geological position of Tuxen-Rasmussen Gabbroid Intrusion. Legend: 1 – TRGI gabbroids; 2 – AIS granitoids;  
3 – UJVG volcanites; 4 – mafic dikes; 5 – strike of the magmatic layering with bedding features respectively.  

The map was compiled using (Curtis, 1966) with author’s correction and addition.
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Рис.2. Умови залягання гірських порід на м.Туксен: а – вигляд з заходу з боку протоки Пенола; б – вигляд з півночі 
з боку затоки Вадінгтон. Умовні скоронення: ГІТР – габроїдна інтрузія Туксен-Расмусен; ВЮВГ – верхньо-юрська 

вулканічна група; АІС – гранідоїди Андійської інтрузивної світи. 
Fig.2. Bedding of the Cape Tuxen rocks: a – look from the west from Penola Straight; b – look from the north from the 

Waddington Bay. Legend: TRGI – Tuxen-Rasmussen Gabbroid Intrusion; UJVG – Upper Jurassic Volcanic Group;  
AIS – granitoids of the Andean Intrusive Suite.

Під час сезонних робіт 2017 г виходи габроїдів були також виявлені на о. Расмусен, розташованому у 
затоці Вадінгтон в 2 км на північний схід від крайньої північної точки м.Туксен. З огляду на узгодженість в 
умовах залягання габроїдів м.Тускен та о.Расмусен, а також на їх цілковиту петрографічну подібність, можна 
припустити, що вони належать до одного великого інтрузивного тіла, значна частина якого знаходиться під 
водами затоки Вадінгтон. Імовірно, це тіло має сплощену форму з північно-східним простяганням та стрім-
ким північно-західним падінням. Розмір габроїдної інтрузії Туксен-Расмусен (ГІТР) складає щонайменше 
3-4 км по простяганню при горизонтальній потужності не менш ніж 1-1,5 км. Для більш точного з’ясування 
розмірів та особливостей залягання ГІТР принципове значення можуть мати подальші дослідження відсло-
нень на північному узбережжі затоки Вадінгтон, а також обстеження виходів гірських порід на островах 
Барос Рокс. 

Характерною особливістю ГІТР є її первинно-магматична розшарованість (рис. 3). Шарувата текстура 
габроїдів обумовлена чергуванням прошарків, потужністю 10-20 см, які відрізняються кількісними співвід-
ношеннями мафічних та салічних мінералів, а також структурою. Помітно переважають середньозернисті 
мезократові габроїди з гіпідіоморфною кумулятивною структурою. Прошарки лейкократових габроїдів ма-
ють більш крупнозернисту структуру, місцями – порфіроподібну. Таблитчасті вкрапленики плагіоклазу, а 
також видовжені зерна мафічних мінералів демонструють нечітку орієнтацію паралельно до шаруватості. На 
крайньому північно-західному закінченні мису Туксен в межах відслонення з координатами 65о16’3,4’’пвд. 
ш. та 64о06’56,2’’зхд. д. шаруватість габроїдів простягається у північно-східному напрямку: Апр=80о падіння 
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південно-західне під кутом 65о. Далі на південь на схилах гори Демарія елементи залягання шаруватості 
дещо змінюються: Апр=55о падіння північно-західне під кутом 55о. У габроїдах виявлених в південній части-
ні о.Расмусен на відслоненні з координатами 65о15’29,6’’пвд. ш. та 64о04’48,3’’зхд. д. шаруватість залягає 
субвертикально з Апр=75-80о, що узгоджується з простяганням габроїдів на м.Тускен. 

Рис. 3. Шаруваті текстури в габроїдах ГІТР: а – м. Туксен, крайня північно-західна точка; б – м.  
Туксен, північний схил г.Демарія, шаруваті габроїди поблизу від контакту з верхньо-юрськими вулкнітами;  

г – о. Расмусен, тонка шаруватість у габроїдах перетинається аплітовою жилою. 
Fig.3. Layered structures of TRGI gabbroids: a – Cape Tuxen, most northwestern point;  

b – Cape Tuxen, northern slope of Mount Demaria, layered gabbroids near the contact with UJVG;  
c – Rasmussen Island, microlayered gabbroids intruded by aplite vein. 

У кількох місцях габроїди м.Туксен інтрудуються невеликими дайками плагіопорфіритів та діабазів 
(рис.4а). Потужності таких дайок звичайно не перевищують 20-30 см, залягання є субвертикальним, простя-
гання може бути північно-східним – Апр=25о або північно-західним – Апр=310о. Різкі січні контакти дайок з 
уміщуючими габроїдами, незгідне залягання по відношенню до шаруватості габроїдів та звичайна наявність 
ендоконтактових зон загартування, складених афанітовим діабазом, усе це свідчить про значно молодший вік 
дайок, порівняно з ГІТР. Деякі з дайок є навіть молодшими за гранітоїдні жили, що на окремих ділянках пе-
ретинають габроїди.
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Рис. 4. Дайки та жили у габроїдах ГІТР: а – габроїди м.Туксен інтрудуються вертикальною діабазовою дайкою 
північно-східного простягання; б – на стрімкому схилі г.Демарія габроїди перетинаються чисельними гранітоїдними 

жилами; в – гранітоїдна дайка північно-східного простягання інтрудує габроїди м. Туксен. 
Fig.4. Dikes and veins in TRGI gabbroids: a – Cape Tuxen gabbroids are intruded by vertical NE-striking diabase dike;  

b – numerous granite veins in gabbroids on Mount Demaria slope; c – NE-striking granite dike intrudes Cape Tuxen gabbroids 

За геологічними даними вік вкорінення ГІТР визначається як мезозойський. Зокрема, нижня вікова 
межа обґрунтовується інтрузивними співвідношеннями габроїдів м. Туксен з верхньо-юрськими вулканіта-
ми. Включення вулканітів у габроїдах та виявлені [Curtis, 1966] ознаки конактово-термального метаморфіз-
му вулканітів на межі з габроїдами переконливо засвідчують постюрський вік габроїдів. Верхня вікова 
межа формування ГІТР визначається за згадуваним вище фактом інтрудування габроїдів гранітоїдами 
Андської інтрузивної світи. Так, уздовж західного узбережжя м. Туксен на стрімких схилах г.Демарія габро-
їди прориваються численними дайками та жилами гранітоїдів (рис.4б-в). Одна з найбільших гранітоїдних 
дайок досліджена в межах відслонення з координатами 65о16’24,1’’пвд. ш. та 64о07’37,1’’зхд. д. Габроїди на 
цій ділянці виявляють тонку магматичну розшарованість з наступними елементами залягання: Апр=25о па-
діння північно-західне під кутом 75о. Гранітоїдна дайка потужністю близько 1 метра характеризується пів-
нічно-східним простяганням: Апр=81о падіння південно-східне під кутом 80о. Контакти гранітоїдної дайки 
з габроїдами різкі та прямолінійні, січні по відношенню до шаруватості габроїдів. Центральна частина дай-
ки дещо краще розкристалізована, порівняно з периферійними аплітоїдними частинами. Імовірно, це свід-
чить про те, що гранітоїдна магма вкорінювалася у повністю охолоджені габроїди. По обидва боки від 
дайки відгалужуються апофізи, які мають вигляд тонких аплітоїдних жил потужністю 1-10 см. На окремих 
ділянках у цих, а також інших аплітоїдних жилах спостерігаються чисельні ксеноліти габроїдів, які місцями 
утворюють еруптивну брекчію. За даними [Tanggeman et al., 1996], U-Pb ізотопний вік цирконів з гранодіо-
ритів г. Демарія складає 84,5±0,9 млн. р., що відповідає верхньокрейдяному періоду. Амфіболізовані габро-
їди м. Туксен та г. Демарія, які помилково визначені [Tanggeman et al., 1996] як «кварцові діорити», дали 
майже ідентичні до отриманих для гранітів U-Pb датування 85,2±0,7 млн. р. – зразок AP90-11H та 84,8±0,5 
млн р. – зразок AP90-11J. Приналежність обох цих зразків до габроїдів не важко з’ясувати з результатами 
хімічного аналізу, опублікованими [Tanggeman et al., 1996]. Наближене до згадуваних U-Pb ізотопне дату-
вання 88,1±1,1 млн. р. отримано [Бахмутов и др., 2013] для цирконів з габроїдів м. Туксен. Тим не менше, 
незважаючи на гадану очевидність ізотопних датувань, верхньокрейдяний вік габроїдів ГІТР викликає пев-
ні сумніви. По перше, чисельні геологічні спостереження засвідчують більш давнє формування габроїдів по 
відношенню до гранітоїдів, чого не виявляє ізотопне датування. По друге, петрографічні дослідження вка-
зують на метаморфічні перетворення габроїдів м. Туксен, що безумовно вплинуло на ізотопні співвідно-
шення у бік їх «омолодження». І, нарешті, по гранітоїдам о. Расмусен, для яких за геологічними даними 
також припускається постгаброїдний вік, отримані ранньокрейдяні ізотопні датування: 117,0±0,8 млн. р. – 
U-Pb ізотопний вік цирконів [Tanggeman et al., 1996] та 128,0±3,0 млн. р. – Rb-Sr вік по породі [Pankhurst, 
1982]. Таким чином, більш вірогідним є ранньокрейдяний, а може й пізньоюрський вік габроїдів ГІТР.
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Мінералого-петрографічна характеристика габроїдів ГІТР 

 Характерною особливістю габроїдів ГІТР є метаморфічні перетворення, яким у тій чи іншій мірі під-
лягають ці породи. Тим не менше, усі досліджувані зразки зберігають первинні особливості будови та релік-
тові мінеральні парагенезиси, що дозволяє використовувати для їх найменування класифікацію та номенкла-
туру магматичних порід плутонічного класу. Мінімально підлягають метаморфізму габроїди о. Расмусен. 
Найменш змінений зразок 17-118А-1 ідентифікований як габронорит. Він має неоднорідне смугасте забарв-
лення з сірим загальний тоном. Тонка шарувата текстура виявляється чергуванням прошарків, 0,5-4 см, що 
різняться за вмістом мафічних мінералів. Два тоненьких прошарки за складом відповідають лейкократовому 
габроїду, інші – мезократові. Структура фанеритова рівномірна середньозерниста, орієнтація зерен макроско-
пічно не розрізняється. Таблички плагіоклазу розміром 1-2 мм виглядають більш ідіоморфними, порівняно з 
мафічними мінералами. Під бінокуляром серед останніх впевнено розрізняються темно-коричневий пірок-
сен, зеленуватий променистий амфібол та сталево-сірий магнетит. 

Під поляризаційним мікроскопом габроїди ГІТР виявляють гіпідіоморфнозернисту габро-офітову 
структуру (рис.5), що характеризується частковим ідіоморфізмом плагіоклазу по відношенню до мафічних 
мінералів. Визначений на ІСА кількісний мінеральний склад коливається у таких межах: плагіоклаз (46-
89%), амфіболи (20-47%), піроксени (0-12%), Fe-Ti оксидно-рудні мінерали (4-5%), кварц (1-2%). В окремих 
зразках присутні біотит, хлорит та тальк. Акцесорна мінералізація представлена апатитом, сфеном, цирко-
ном та баделеїтом. Останні два діагностовані за допомогою РЕММА.

Основний плагіоклаз – головний первинно-магматичний мінерал усіх досліджуваних зразків. Він 
кристалізується у вигляді безладно-орієнтованих таблитчастих зерен розміром 0,5-2 мм. У схрещених ніко-
лях виявляє як просте так і полісинтетичне двійникування, місцями має зональне згасання. Зустрічаються 
також зерна з блочним згасанням та іншими ознаками крихких деформацій. При великих збільшеннях всере-
дині плагіоклазів розрізняються численні орієнтовані включення непрозорих мінералів. Деякі зерна незнач-
но підлягають серицитизації. За даними мікрозондового аналізу, склад плагіоклазів найменш зміненого зраз-
ка 17-118А-1 змінюється від бітовніт-анортиту An72-93 у ядерних частинах зерен до андезину An39-45 на пери-
ферії. Напевно, що менш основні плагіоклази, які зустрічаються більш змінених зразках габроїдів ГІТР, ма-
ють вторинне походження. Напевно, що вторинне походження має карц, дрібні ксеноморфні зерна та грано-
бластові агрегати якого кристалізуються в інтерстиціях плагіоклазів.

Рис. 5. Мікроскопічні особливості габро-нориту о.Расмусен, зразок 17-118А-1 зображення під поляризаційним 
мікроскопом. Головні породотвірні мінерали представлені основним плагіоклазом та піроксенами. Плагіоклаз виявляє 

ідіоморфізм по відношенню до піроксенів. Піроксени формують невеликі кумулятивні скупчення по декілька зерен. 
Fig. 5. Microscopic features of Rasmussen Island gabbronorite, sample 17-118A-1 in thin section under polarized microscope. 
Main rock-forming minerals are represented by plagioclase and pyroxenes. Plagioclase demonstrates idiomorphism in relation 

to pyroxenes. Pyroxenes form small cumulative aggregates up to several grains. Parallel-fibrous actinolite replaces partly 
pyroxene grains.

Променисті амфіболи є найбільш характерними вторинними мінералами досліджуваних порід. 
Найчастіше вони представлені блідо-зеленим актинолітом, місцями зустрічається майже безбарвний кумінг-
тоніт. Їх уточнююча діагностика виконана на РЕММА. Звичайно амфіболи кристалізуються у вигляді пара-
лельно-волокнистих агрегатів, псевдоморфно заміщуючи первинні піроксени. Менш характерні сплута-
но-волокнисті агрегати. Розміри агрегатних скупчень амфіболу сягають 2-3 мм, при розмірі окремих волокон 
1-2 мм. Піроксени, які безсумнівно є типовими первинно-магматичними мінералами, зустрічаються лише у 
найменш змінених зразках габроїдів ГІТР. Вони можуть бути представлені як моноклінними так і ромбічни-
ми різновидами. За даними мікрозондового аналізу, клінопіроксени зразку 17-118А-1 мають склад саліту 
Wo46-47En40-41. Натомість ортопіроксени представлені гіперстенами Wo2-3En66-67. Зазвичай піроксени кристалі-
зуються у вигляді ксеноморфних зерен розміром 1-4 мм, а також утворюють кумулятивні агрегати. Всередині 
найкрупніших кристалів піроксену іноді спостерігаються своєрідні магнетит-талькові скупчення. Вочевидь 
це повні псевдоморфози по магнезіальному олівіну, які зберігають затокоподібну конфігурацію його зерен. 
Іноді такі апоолівінові псевдоморфози самі заміщуються променистими амфіболами. 

Fe-Ti оксидно-рудні мінерали у габроїдах ГІТР можуть мати як первинно-магматичне, так і вторинне 
походження. Первинними є титаномагнетит та ільменіт, які можуть кристалізуватися як у вигляді індивіду-
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альних зерен так і у вигляді кумулятивних скупчень розміром 1-2 мм (рис.6). Місцями такі скупчення нада-
ють породі елементів сидеронітової структури але загалом їх вміст не високий. При цьому вони явно випов-
нюють інтерстиції між ідіоморфними зернами плагіоклазу, тобто виділяються пізніше. Індивідуальні зерна 
магнетиту звичайно мають ксеноморфну форму. Їх характерною особливістю є тонка ексолюційна структура 
з пластинчастими включеннями ільменіту, що орієнтуються паралельно до кристалографічної площини 
(111). Мікрозондовим аналізом у титаномагнетитах визначено 1-6% TiO2 та 0,7-0,9% V2O3. Ільменіт, крім 
ексоюційних включень у титаномагнетитах, утворює й самостійні зерна. Останні починали кристалізуватися 
раніш за титаномагнетит, тому зазвичай є більш ідіоморфними. Це таблитчасті кристали, які самі виявляють 
ексолюційну будову у вигляді мікроскопічних ламелярних включень гематиту, що орієнтуються паралельно 
до кристалографічної площини (0001). Деякі з зерен ільменіту містять також чисельні мірмекітоподібні 
включення сфену. Місцями по ільменіту розвивається незначна лейкоксенізація.

Рис. 6. Fe-Ti оксидно-рудні мінерали габроїдів ГІТР зображення під електронним мікроскопом:  
а –кумулятивне скупчення титаномагнетиту та ільменіту, зразок 17-118А-1; б – індивід ільменіту з ексолюційними 

включеннями гематиту, зразок 16-2. 
Fig. 6. Fe-Ti-oxide ore minerals of TRGI gabbroids under electron microscope: a – cumulate aggregate of Ti-magnetite  

and ilmenite, sample 17-118A-1; b – individual ilmenite grain with exsolution inclusions of hematite, sample 16-2.

Неправильні пластинки та лускуваті агрегати червоно-коричневого неоднорідно розподіляються у до-
сліджуваних породах. Вони можуть розвиватись навколо Fe-Ti оксидно-рудних мінералів, або на межі мафіч-
них мінералів з плагіоклазом. За допомогою мікрозондового аналізатора у біотиті виявлені помітні домішки 
TiО2 та Cl. Досить часто біотит заміщується хлоритом з виокремленням надлишкового титану у вигляді 
тонкодисперсного сфену. Мікрокристалічні агрегати сфену також зустрічаються серед скупчень промени-
стих амфіболів. Найбільш характерним акцесорним мінералом габроїдів ГІТР є апатит. Він кристалізується 
у вигляді дрібних подовжено-призматичних кристалів, розміром 0,1-0,3 мм, що зазвичай тяжіють до скуп-
чень мафічних мінералів. Мікрозондовим аналізом в апатитах встановлений доволі високий вміст Cl.

Висновки 

Підсумовуючи результати виконаних досліджень можна зробити наступні висновки стосовно умов 
залягання, геологічного віку та мінералого-петрографічних особливостей досліджуваних гірських порід.

1. Метаморфізовані габроїди, які фрагментарно відслонюються в районі м. Туксен та о. Расмусен 
складають пластоподібне інтрузивне тіло, площею не менш ніж 3 км2. Габроїдна інтрузія Туксен-Расмусен 
(ГІТР) вкорінена у орогенні утворення верхньо-юрської вулканічної групи Антарктичного півострова, спри-
чинила їх контактовий метаморфізм та зазнала контамінації вулканогенним матеріалом. Габроїди і вулканіти, 
у свою чергу, інтрудуються гранітоїдами верхньо-крейдяного віку, що належать до Андійської інтрузивної 
серії Землі Греяма. Геологічний вік ГІТР визначається як нижньо-крейдяний, попередні U-Pb ізотопні дату-
ванні цирконів з габроїдів вважаються «омолодженими».

2. ГІТР має північно-східне простягання та стрімке північно-західне падіння. Імовірним є продовжен-
ня інтрузивного тіла на північному узбережжі затоки Вадінгтон, а також у напрямку на південний захід у бік 
островів Барос Рокс. Тонка ритмічна шаруватість габроїдів ГІТР має первинно-магматичне походження. 
Додаткових досліджень потребує з’ясування наявності прихованої розшарованості у габроїдах, яка може 
проявитися у закономірній зміні хімічного складу породотвірних мінералів при нарощуванні розрізу.

3. Габроїди ГІТР підлягають метаморфізму в умовах епідот-амфіболітової фації. Найбільш харак-
терний процес метаморфічного перетворення – амфіболізація. Тим не менше, досліджувані породи збері-
гають реліктові особливості будови та мінеральні парагенезиси основних магматичних порід нормального 
ряду лужності. Умови залягання та структурно-текстурні особливості габроїдів свідчать про гіпабісальний 
рівень їх кристалізації. Реліктові мінеральні парагенезиси дозволяють ідентифікувати серед них олівінові 
габро-норити. З огляду на виявлені ознаки кристалізаційної диференціації та кумуляції рудних мінералів 
при з’ясуванні рудоносності ГІТР заслуговує на увагу їх потенційна Fe-Ti-V спеціалізація досліджуваних 
порід.
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