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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Протяжні рої дайок є досить надійним часовим і 

геодинамічним маркером, що дає змогу вивчати зв’язки між магматичними та 

тектонічними подіями під час їхнього впровадження. З’ясування їх геологічної 

позиції і формаційної приналежності має важливе значення для реконструкції 

магматичних процесів, а також для завдань регіонального геологічного 

розчленування та кореляції різновікових дайкових утворень. Численні дайки 

поширені серед мезозой-кайнозойських магматичних утворень Аргентинських 

островів в районі Української антарктичної станції (УАС) «Академік Вернадський». 

Більшість попередніх дослідників приділяли увагу вивченню порід, які значно 

більше поширені, краще розкристалізовані та менш змінені пост-магматичними 

процесами: габроїдів та гранітоїдів крейдово-палеогенового віку і в деякій мірі 

вулканічних утворень юрського віку. Тому, порівняно з представниками 

плутонічної та вулканічної фацій, дайкові утворення регіону залишаються майже 

невивченими. Більше того, незважаючи на очевидність факту існування кількох 

етапів дайкового магматизму в районі УАС, досі не визначено вікові рамки їх 

впровадження, а також взаємовідносини між різновіковими дайковими тілами та їх 

зв’язок з іншими магматичними комплексами. До сих пір не виявлено надійні 

критерії ідентифікації  різновікових дайок, зокрема наймолодших - кайнозойських. 

Це зумовлює актуальність дисертаційного дослідження «Кайнозойські дайки 

Аргентинських островів (Західна Антарктида): склад, умови утворення та 

геологічні співвідношення». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційні дослідження виконувались в рамках виконання Державної цільової 

науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиді на 2011–2020 

роки, тема №17ДФ049-01 (№ держреєстрації 0117U006388) «Дослідження 

речовинного складу та рудоносності магматичних утворень Західного Узбережжя 

Антарктичного півострова в районі Української Антарктичної Станції для 

визначення його мінерально-ресурсного потенціалу». 

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень було з’ясування геологічної 

позиції наймолодших дайкових утворень Аргентинських островів, визначивши їх 

вік, формаційну приналежність та умови вкорінення, а також співвідношення з 

іншими магматичними утвореннями та гідротермально-метасоматичними 

рудогенеруючими процесами. При цьому вирішувались такі завдання: 1) вивчення 

особливостей розповсюдження та умов залягання дайкових утворень 

Аргентинських островів Західної Антарктиди; 2) визначення послідовності їх 

вкорінення та геологічних критеріїв розчленування різновікових дайкових 

утворень; 3) з’ясування мінералого-петрографічних та геохімічних характеристик 

кайнозойських дайок; 4) визначення умов вкорінення досліджуваних дайок, їх 

співвідношення з іншими магматичними утвореннями та гідротермально-

метасоматичними рудогенеруючими процесами. 

Об’єкт дослідження – наймолодші прояви дайкового магматизму в районі УАС 

«Академік Вернадський». Крім так званих «пост-андійських» та «кайнозойських» 

дайкових утворень Аргентинських островів, для порівняння також вивчалися 
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базитові дайки о. Пітерман, розташованого у безпосередній близькості від 

досліджуваної території та на даний момент найкраще вивченого у геологічному 

відношенні. 

Предмет дослідження – особливості розповсюдження, умови залягання, 

послідовність вкорінення, структурно-текстурні характеристики та речовинний 

склад наймолодших дайок, розвинених в районі УАС «Академік Вернадський». 

Методи досліджень. Мінералого-петрографічні дослідження проводились з 

метою вивчення структурно-текстурних особливостей та мінерального складу 

дайкових порід, а також визначення характерних ознак головних породотвірних, 

акцесорних та рудних мінералів, їх морфології, анатомії та хімізму. Виготовлено та 

досліджено 96 прозорих петрографічних шліфів та 14 прозоро-полірованих 

мікрозондових шліфів, виконано 623 мікрозондових аналізів мінералів. Кількісний 

рентгено-флуоресцентний аналіз (РФА) на головні та рідкісні елементи 

застосовувався для вивчення валового хімічного складу близько 70 дайкових порід. 

Весь об’єм аналітичних досліджень виконано в лабораторії мінералого-геохімічних 

досліджень ННІ «Інституту Геології» Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка. 

Наукова новизна отриманих результатів. В ході дисертаційного дослідження 

вперше виявлено, що магматична активність в районі УАС на Аргентинських 

островах не припинялась, щонайменше, до кінця міоцену, коли  процеси орогенного 

здіймання призвели до ерозійного розкриття гранітоїдного комплексу Бархани-

Фордж (ГКБФ), що супроводжувалося вкоріненням роїв дайок різного складу та 

конфігурації. Вперше виявлено, що наймолодшими магматичними утвореннями на 

досліджуваній території є кайнозойські дайкові утворення, вік яких не перевищує 

8-11 млн. р. Вони залягають у вигляді дайок північно-східного та північно-західного 

простягання,  що перетинають орогенні гранітоїди ГКБФ та гранітоїди 

гранітоїдного комплексу Антарктичного півострову (ГКАП) палеогенового і 

крейдового віку, відповідно, розшаровані габроїдні інтрузії габроїдного комплексу 

архіпелагу Вільгельма (ГКАВ) крейдового віку та вулканічну серію Антарктичного 

півострова (ВСАП) юрського віку. На основі вивчення умов залягання, структурно-

текстурних, мінералого-петрографічних та геохімічних особливостей 

досліджуваних дайкових порід визначено критерії для розчленування та кореляції 

дайкових утворень в регіоні.  

Практичне значення отриманих результатів. Запропонований підхід щодо 

ідентифікації кайнозойських дайкових утворень за допомогою мінералого-

петрографічних та геохімічних особливостей, може бути використаний в процесі 

проведення регіонального геологічного розчленування та кореляції різновікових 

дайкових утворень в регіоні архіпелагу Вільгельма та прилягаючої континентальної 

частини Антарктичного півострова. 

Особистий внесок здобувача. Окремі публікації за темою дисертації 

надруковано у співавторстві з Митрохиним О. В., Шнюковим С. Є., Лазарєвою І. І., 

Бахмутовим В. Г., Алексєєнком А. Г. та Пономарем В. П. У роботах  [2, 7, 13] за 

участю автора зроблено мікрозондові аналізи дайкових утворень та габроїдів 

району УАС. В публікаціях [3-6, 8] автору належать аналіз попередніх досліджень, 

участь у формулюванні висновків та геохімічне моделювання магматичної 
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еволюції. У статті [1] автором виконано мінералого-петрографічні дослідження, їх 

інтерпретація та формулювання висновків. У роботах [10, 13, 15, 18] за участю 

автора уточнена геологічна позиція досліджуваних дайкових порід та зроблено 

мікрозондові аналізи. В роботах [9, 11, 12, 14, 16, 17] автору належить апробація 

методики геохімічного моделювання магматичних систем. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати проведених досліджень 

доповідались на 15-17 Міжнародних конференціях EAGE «Геоінформатика: 

теоретичні та прикладні аспекти» (Київ, 2016-2018), Міжнародній науковій 

конференції «Природничі музеї та їх роль в освіті і науці» (Київ, 2015), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми геології, 

геохімії та геофізики» (Мінськ, 2016), VII Всеукраїнській Молодіжній Науковій 

Конференції «Ідеї та новації в системі наук про Землю» (Київ, 2017), Міжнародній 

науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства» (Кривий 

Ріг, 2018), XII Міжнародній Конференції «Моніторинг геологічних процесів та 

екологічних умов середовища» (Київ, 2018). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, списку використаних джерел в кінці кожного розділу та додатків, які 

викладені на 148 ст друкованого тексту. Робота містить 38 малюнків, 5 додатків та 

більше 100 найменувань у списку літератури. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії 

ННІ «Інституту Геології» Київського Національного Університету імені Тараса 

Шевченка під науковим керівництвом доктора геологічних наук Шнюкова С.Є., 

якому автор щиро вдячний за надання кваліфікованих консультацій та допомогу у 

вирішенні наукових проблем. Автор також висловлює подяку за численні 

консультації, поради, настанови та практичну допомогу, без яких написання 

дисертаційної роботи в її теперішньому вигляді було б неможливим співробітникам 

ННІ «Інституту Геології» Митрохину О.В., Лазарєвій І.І., Бубновій О.Г., 

Алексєєнко А.Г., Огару В.В., Дубині О.В. та Шевчуку В.В.; співробітникам ІГМР 

ім. М. П. Семененка НАН України Пономарю В.П. та Гоголєву К. Окрему подяку 

за постійну підтримку автор висловлює Рибніковій О.А., Гаврилів Л.І. та Гаврилів 

І.В. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і завдання 

досліджень, визначено об’єкт, предмет і методи досліджень, наукову новизну і 

практичне значення результатів, викладені основні наукові положення до захисту, 

наведені дані про апробацію і структуру роботи. 

У першому розділі наведено «Огляд літератури по дайкових утвореннях 

району УАС та прилеглих територій». Найбільший вклад у вивчення геологічної 

будови району УАС здійснили дослідники 50-60-х років XX ст. під керівництвом 

Колоніальної служби Фолклендських островів (Falkland Islands Dependencies 

Survey; FIDS), що пізніше у 1962 році була реорганізована у Британську 

антарктичну службу (British Antarctic Survey; BAS). Серед авторів основоположних 

праць, які дають загальне уявлення про геологію району  Грехем Ленд варто 
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відмітити R.J. Adie та R. Curtis. Однак, єдиною роботою, що присвячена геологічній 

будові Аргентинських островів є монографія D.H. Elliot (1964) «The petrology of the 

Argentine Islands», яка спирається на польові матеріали W.L. Fleming (BGLE, 1934-

37) та G.R. Roe (FIDS, 1958-59). Автором досліджено особливості розповсюдження 

верхньо-юрської вулканічної групи (Upper Jurassic Volcanic Group; UJVG), 

Андійської інтрузивної світи (Andean Intrusive Suite; AIS), а також «до-андійських», 

«пост-андійських» та «третинних» гіпабісальних дайкових утворень. Недоліком 

цієї роботи є недостатня забезпеченість польовими геологічними спостереженнями. 

Подальші дослідження виявили цілу низку вад геологічної карти та запропонованої 

D.H. Elliot схеми розчленування магматичних утворень району. Так, на карту 

нанесені лише суто петрографічні дані, на ній відсутні елементи залягання порід, 

розривні порушення тощо. Просторова розповсюдженість головних 

петрографічних представників не завжди відповідає дійсності. Відносний вік 

окремих підрозділів недостатньо обґрунтований, а часом, взагалі, визначений 

помилково. Більше того, мінералого-петрографічні особливості та хімічний склад 

дайкових порід досі не розглянуто в повній мірі. До того ж, питання їх віку, 

формаційної приналежності та умов вкорінення, а також співвідношення з іншими 

магматичними утвореннями залишаються не вирішеними. 

У другому розділі охарактеризовано «Фактичний матеріал та методи 

дослідження». Фактичним матеріалом для дисертаційних досліджень послугували: 

1) матеріали сезонних геологічних досліджень 22-ї Української антарктичної 

експедиції, що виконувалися Митрохиним О.В. та Бахмутовим В.Г. у лютому-квітні 

2017 р. (щоденники з польовою документацією відслонень, карти фактичного 

матеріалу з винесеними точками спостережень та елементами залягання гірських 

порід, фотознімки та замальовки відслонень, каталог точок спостережень та 

колекція гірських порід); 2) колекція гірських порід району УАС, відібраних 

Бахмутовим В.Г. та іншими співробітниками Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна 

НАН України у попередні роки з супровідною документацією; 3) геологічні карти 

1:25000 (Elliot, 1964) та 1:100000 (Curtis, 1966) з супровідними петрографічними 

нарисами; 4) топографічні карти 1:10000, гідрографічні карти 1:50000 та 1:60000, 

космознімки Google Earth. Автор приймав участь у камеральній обробці та 

систематизації зібраних матеріалів у якості співвиконавця науково-дослідних робіт 

за темою №17ДФ049-01 «Дослідження речовинного складу та рудоносності 

магматичних утворень західного узбережжя Антарктичного півострова в районі 

Української антарктичної станції для визначення його мінерально-ресурсного 

потенціалу». За участі автора було виконано мінералого-петрографічні та 

геохімічні дослідження дайкових порід району УАС. Мінералого-петрографічні 

дослідження спрямовані на дослідження структурно-текстурних особливостей та 

мінерального складу гірських порід, а також визначення характерних ознак 

головних породотвірних, акцесорних та рудних мінералів, їх морфології, анатомії 

та хімізму. В ході роботи було виготовлено та досліджено близько 100 прозорих 

петрографічних шліфів. Для опорних зразків застосовані прозоро-поліровані шліфи 

на епоксидній смолі, що дало можливість проводити комплексне дослідження таких 

препаратів методами оптичної та електронної мікроскопії і паралельно виконувати 

електронно-мікрозондовий аналіз мінералів. Мікроскопічні дослідження виконані в 
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ННІ Інститут Геології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка 

НАН України (ІГМР). Для петрографічних досліджень прозорих шліфів у 

прохідному світлі використані поляризаційні мікроскопи «МІН-8», «Полам РП-1» 

та «Nikon eclipse LV100Pol», які оснащені фотокамерами для фіксації зображень. 

Хімічний склад головних породотвірних та рудних мінералів досліджувався в 

прозоро-полірованих шліфах методом електронно-зондового рентгено-

спектрального мікроаналізу на растровому електронному мікроскопі РЕММА-

202М. Для вивчення валового хімічного складу гірських порід застосований 

кількісний рентгено-флуоресцентний аналіз (РФА) на головні та рідкісні елементи, 

аналітики Андреєв О.В. та Загородній В.В. Аналітичне обладнання для виконання 

РФА наступне: 1) спектрометр рентгенівський багатоканальний СРМ-25 з 

фіксованими спектрометричними каналами; 2) спектрометр рентгенівський СЕР-01 

ELVAX-Mini; 3) спектрометр рентгенівський СЕР-01 ELVAX-Light. 

У третьому розділі «Геологічна будова району УАС» охарактеризовано загальні 

риси геологічної будови основного району локалізації кайнозойських дайок – 

Аргентинських островів, Західна Антарктида (рис. 1). Також описано геологію 

прилягаючої континентальної частини Антарктичного півострову та інших 

островів, що відносяться до архіпелагу Вільгельма, на яких було ідентифіковано 

дайкові тіла, як кайнозойського, так і невизначеного віку. 

Аргентинські острови належать до архіпелагу Вільгельма – великої острівної 

групи, розташованої біля західного узбережжя Антарктичного півострова в районі 

Української антарктичної станції "Академік Вернадський". Автором дисертації 

виконано узагальнюючий аналіз найновіших польових матеріалів  отриманих 

Митрохиним О.В. та Бахмутовим В.Г. у 2017 році під час сезонних робіт в районі 

УАС, а також узагальнені матеріали усіх попередніх досліджень. В результаті цього 

аналізу складено наведений нижче геологічний нарис.  В його основу покладено 

Схему розчленування мезозой-кайнозойських утворень району УАС, розроблену в 

ході виконання НДР №17ДФ049-01 (Шнюков та ін. 2017), в яких автор приймав 

безпосередню участь. В геологічній будові району УАС  беруть участь: 1) 

стратифіковані відклади вулканічної серії Антарктичного півострова (ВСАП; J-K);  

2) габроїдний інтрузивний комплекс архіпелагу Вільгельма (ГКАВ; K1); 3) 

гранітоїдний інтрузивний комплекс Антарктичного півострова (ГКАП; K1-2); 4) 

гранітоїдний інтрузивний комплекс островів Бархани та Фордж (ГКБФ; P); 5) 

різновікові дайкові утворення (K1, K2, P, N). 

Вулканічна серія Антарктичного півострова (ВСАП; J-K). Вулканічні породи є 

найдавнішими утвореннями в районі УАС, вони представлені стратифікованою 

вулканічною серією Антарктичного півострова, яку у англомовній літературі 

описують під найменуванням Antarctic Peninsula Volcanic Group – APVG (Gledhill, 

Rex, and Tanner 1982; Fleming and Thomson 1979; Thomson and Pankhurst 1983). За 

умов відсутності палеонтологічних решток та безпосередніх даних ізотопного 

датування ВСАП в районі УАС, її геологічний вік обмежується часовим інтервалом 

J-K1. ВСАП складається з нижньої групи, яка представлена андезитовими потоками 

з незначними туфами, та більш потужної верхньої групи, яка повністю складена 
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туфами (Curtis, 1966). Петрографічні різновиди ВСАП включають дацитові брекчії, 

дацитові туфи, порфіритові андезити та трахітові андезити (Elliot, 1964).  

Габроїдний інтрузивний комплекс архіпелагу Вільгельма (ГКАВ; K1). Розрізнені 

виходи розшарованих габроїдних інтрузій крейдового віку трапляються на деяких 

островах архіпелагу Вільгельма - островах Анаграм, Расмусен та Пітерман, а також 

на прилягаючому узбережжі Антарктичного півострова - мисі Туксен. Більшість 

попередників об’єднували гранітоїди та габроїди в єдину петрографічну асоціацію, 

та відносили їх до Андійської інтрузивної світи (AIS) або ж до протяжного Батоліту 

Антарктичного півострова (APB) (Leat, Scarrow, and Millar 1995; Adie 1955). 

Петрографічний склад порід ГКАВ змінюється від габро-норитів до мезократових 

габро, лейкогабро, амфіболізованих габро, анортозитів та ультрамафітів 

Гранітоїдний інтрузивний комплекс Антарктичного півострова (ГКАП; K1-2). 

Інтрузивні породи гранітоїдного складу складають значні площі як на узбережжі 

Антарктичного півострова вцілому, так і на окремих островах архіпелагу 

Вільгельма – серед них о. Пітерман та Аргентинські острови. Здебільшого, серед 

гранітоїдних утворень, поширених на узбережжі, домінують  гранодіорити та 

кварцові діорити. В багатьох відслоненнях підтверджується більш молодий вік 

гранітоїдів по відношенню до ВСАП та ГКАВ. Гранітоїди, розпосюджені на о. 

Пітерман, трапляються у вигляді аплітоїдних жил граніту в габроїдах ГКАВ і 

дайкових тілах, а також у вигляді типових представників плутонічної фації, серед 

яких найбільш характерними є гранодіорити.  

Гранітоїдний комплекс Бархани-Фордж (ГКБФ; P). Серед Аргентинських 

островів, лише західна їх частина, острови Бархани та Фордж, складені 

гранітоїдами, що проривають ВСАП. На західному узбережжі острова Бархан-

Північний гранітоїди насичені численними дрібнозернистими мафічними 

включеннями. За своїм мінеральним складом гранітоїди ГКБФ відповідають 

гранодіоритам та кварцовим монцодіоритам. Результати K-Ar ізотопного 

датування біотитів та амфіболів з гранітоїдів островів Бархани-Фордж виявили їх 

палеогеновий вік – 54-57 млн р (Rex 1976). Такі ж значення, 55±3 млн р, були 

отримані Rb-Sr ізохронним датуванням, що виконувалось Pankhurst (1982).  

Наявними геохронологічними датуваннями представників ГКАП та ГКБФ 

доведено, що гранітоїдний магматизм в районі УАС відбувався щонайменше у два 

етапи: крейдовий та палеогеновий. 

Результати термохронометричних досліджень вказують на тривалі та 

багатоетапні тектоно-термальні процеси, яким підлягали гранітоїди Пітерману у 

часовому інтервалі 43-11 млн років при значеннях температури 260-50ºС. Дані ж 

He-датування апатитів (Guenthner et al., 2010) з гранітоїдів Пітерману, що 

інтерпретуються як вік ерозійного розкриття гранітоїдних масивів, вказують на вік 

8-11 млн р. Спираючись на цей факт, припускається, що палеогенові гранітоїди 

ГКБФ також підлягали ерозії в цей діапазон часу. Відповідно, магматична 

активність в районі УАС на Аргентинських островах не припинялась, щонайменше, 

до кінця міоцену, коли  процеси орогенного здіймання призвели до ерозійного 

розкриття гранітоїдних масивів. 

Четвертий розділ присвячено «Особливостям розповсюдження, умовам 

залягання та віку дайок Аргентинських островів». Численні дайкові утворення 
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поширені серед мезозой-кайнозойських магматичних утворень Аргентинських 

островів в районі УАС «Академік Вернадський». Вони залягають у вигляді 

невеликих дайок та силів, що інтрудують як вулканогенні породи ВСАП, так і 

розшаровані габроїдні інтрузії ГКАВ та гранітоїди ГКАП і ГКБФ. В 

розповсюдженості дайок загалом спостерігається неоднорідність: найбільша їх 

кількість зафіксована на островах, що складені вулканітами юрського віку. Значно 

менша кількість дайок локалізована на островах, що складені гранітоїдами 

палеогенового віку (рис. 1). З’ясовано, що  на Аргентинських островах та 

найближчих до них острівних групах з архіпелагу Вільгельма  орієнтація дайок 

визначається п’ятьма просторовими трендами: субмеридіональним, NE (20-40°), NE 

(60-70°), NW (280-300°), NE (320-330°). Для орієнтації “постгранітних” дайок будь 

яких закономірностей не виявлено - вони простягаються в усіх зазначених 

напрямках (рис. 2). Геологічні співвідношення дайок з плутонічними породами 

ГКАП, ГКАВ та ГКБФ, а також послідовність впровадження окремих дайкових тіл, 

що виявлено на ділянках їх взаємного перетину, підтвердили наявність як мінімум 

двох етапів дайкоутворення – мезозойського та кайнозойського.  

Наймолодші прояви дайкового магматизму в регіоні представлені численними 

дайковими тілами кайнозойського віку, потужністю від 15-20 см до 1 м, що 

інтрудують гранітоїди ГКБФ. Кут падіння дайок змінюється від гострого до 

прямого. Переважаючий напрямок простягання північно-східний, переважаючий 

напрямок падіння північно-західний або північно-східний. Часові діапазони 

впровадження кайнозойських дайок вдалося обмежити з урахуванням даних 

попередників, що займалися ізотопним датуванням різновікових гранітоїдних 

інтрузій архіпелагу Вільгельма та прилягаючого узбережжя Антарктичного 

півострова, які перетинаються дайками.  

Дайки базальтів кайнозойського віку на території Аргентинських островів 

виявлені вперше, хоча і розповсюджені більше інших типів дайок. Три базальтових 

дайки північно-західного простягання, потужністю від 15-20 до 25-45 см, 

інтрудують палеогенові гранітоїди ГКБФ на островах Бархан-Південний і Бархан-

Північний. На східній ділянці північного узбережжя о. Бархан-Південний 

ідентифіковано дайку базальту, потужністю 20 см та гострим кутом падіння. Вона 

інтрудує палеогенові гранітоїди та простежується в північно-західному напрямку 

на 10-15 м. Лінії контакту різкі та в основному прямолінійні. Центральна частина 

дайки насичена фенокристами плагіоклазу, розміром 5-10 мм. В 80 м на північний 

захід від цієї дайки виявлено ще одну дайку базальту, потужністю 25-45 см та 

північно-західного простягання. Невелику дайку базальту, потужністю 15 см, також 

ідентифіковано на північному узбережжі о. Бархан-Північний.  
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Рисунок 1. Геологічна схема Аргентинських островів, Західна Антарктида. 

 

Дайки діабазу кайнозойського віку поширені на островах Бархани та Фордж. Три 

дайки діабазу північно-західного простягання, потужністю від 0,4 до 1,2 м 

проривають палеогенові гранітоїди ГКБФ на островах Бархан-Західний та Бархан-

Південний. Дві діабазові дайки західного простягання, потужністю від 0,45 до 1 м 

інтрудують гранітоїди найпівденнішого острову групи Фордж. Також діабази 

діагностовано серед колекції гірських порід району УАС, відібраних Буртним П.О. 

в 2004 році: три зразки з дайки, що прориває гранітоїди о. Бархан-Південно-

Західний та три зразки з дайки, що прориває гранітоїди о. Бархан-Північний. Дайка 

діабазу, потужністю 1,2 м та кутом падіння 50°, що простягається в західному, 

північно-західному напрямку, ідентифіковано на о. Бархан-Південний. Вона січе 

гранітоїди та тонкі кварцові жили в гранітах, містить добре виражені обидві зони 

«загартування», однак екзоконтакових змін у вміщуючих гранодіоритах не 

виявлено. Дві дайки діабазу, потужністю 40 і 55 см, виявлено на північно-західному 

узбережжі о. Бархан-Західний. У вміщуючих гранітоїдах спостерігається вузька 

приконтактова зона просвітлення. На відміну від першої дайки, друга дайка діабазу 

з перервами простежується з південно-західного на північно-західне узбережжя. 

При цьому, в окремих місцях видно ламаність її конфігурації, а також наявність 

сусідніх дайок на відстані 2 м, які йдуть паралельно головному тілу. Апофізи мають 

різкі границі та зони «загартування» потужністю 1 см. Дві діабазові дайки виявлено 

на південному узбережжі заливу, що заходить на захід острову Фордж в північно-

східній його частині. Перша дайка, потужністю 45 см, прослідковується в північно-

Вулканічна серія  

Антарктичного 

півострова (J-K
1
) 

Гранітоїдний комплекс  

островів Бархани та  

Фордж (P) 

Елементи залягання 

дайок згідно D.H. Elliot 

(1964) 

Елементи залягання 

дайок за матеріалами 

О.В. Митрохин (2017) 
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східному напрямку, а в південно-західному  обривається. Друга дайка діабазу 

розташована в 3 м від першої та орієнтована паралельно їй. По простяганню вона 

простежується вздовж берега заливу на відстані 50 м. В сторону моря потужність 

поступово зменшується і вона повністю виклинюється. Ще одну дайку діабазу 

ідентифіковано в західній частині о. Фордж.  

Рисунок 2. Просторова орієнтація мафічних дайок району УАС: темно-сірим 

кольором позначено Апр постгранітних дайок, світло-сірим - Апр всіх дайок 

архіпелагу Вільгельма. 

 

До кайнозойських дайок, при мінералого-петрографічних дослідженнях, також 

віднесено дві дайки діабазу, що інтрудують палеотипні андезити південно-східного 

узбережжя о. Скуа та о. Три Поросяти. Перша дайка, потужністю 1,15 м, залягає 

субвертикально, простягається в північно-західному напрямку та є наймолодшою в 

зчленуванні трьох різновікових дайок діабазів. Вона має різкі контакти з зонами 

«загартування» як по відношенню до вміщуючих андезитів, так і більш древньої 

дайки діабазу, яку вона інтрудує.  

Дайки діоритових порфіритів попередниками описувалися як «третинні» 

порфірові мікродіорити (porphyritic augite-microdiorites). З чотирьох таких дайок, 

згаданих в роботі D.H. Elliot (1964), виявлено та досліджено три. Одна з цих дайок, 

потужністю 2 м, що має північно-західне простягання та кут падіння 80°, інтрудує 

гранітоїди на о. Бархан-Північний. Дві інших дайки, потужністю 1,7 і 0,6 м з 

північно-східним простяганням, кутами падіння 70° та 85° відповідно, перетинають 

гранітоїди о. Бархан-Західний. Контакти з вміщуючими гранітоїдами різкі, зони 

загартування також нечіткі.  

Дайка дациту кайнозойского віку на досліджуваній території виявлена вперше і 

лише в одному місці. Зокрема, дацити субвулканічної фації були діагностовані у 

трьох зразках дайкових порід з колекції П.О. Буртного. За усним повідомленням 

останнього, усі три зразки були відібрані у 2004 році з дайки «порфіриту», що 

перетинала гранітоїди у східній частині о. Бархан-Західний. Вивчення зразків 

«порфіриту», яке було виконано за участю автора дисертації, виявило їх доволі 

кислий дацитовий склад. В одному із зразків досліджено контакт дациту з 



10 

 

уміщуючим гранодіоритом. Про інтрузивні співвідношення контактуючих порід та 

відносно молодий вік дациту свідчать: різкий лінійний характер межі зі склуватою 

зоною «загартування» з боку дациту, паралельність флюїдальної текстури дациту 

до лінії контакту, а також наявність ксенолітів гранодіориту у дациті.  

При вивченні порфіритів на о. Іризар-Південний, які описувались D.H. Elliot 

(1964) як порфіритові андезити та відносились до «третинних» лавових потоків 

Аргентинських островів, виявлено їх приналежність до гіпабісальних порід. Факт 

перетину виявлених порфіритів чисельними мафічними дайками, ставить під 

сумнів вказаний молодий вік. Більше того, петрографічно, ці дайки схожі до 

«догранітних» дайок габро-порфіриту о. Пітерман. 

П’ятий розділ присвячено «Петрографічним особливостям кайнозойських 

дайкових порід району УАС». В ході дослідження було виявлено, що 

петрографічні властивості досліджуваних порід дозволяють поділяти дайки на три 

групи: базальтоїди, андезитоїди та дацитоїди. Найменш змінені представники 

дайкових порід за вмістом SiO2 поділяються на три відокремлені групи, які на 

діаграмі TAS (рис. 3) потрапляють у класифікаційні поля базальтів, андезитів та 

дацитів. Постмагматичні зміни можуть суттєво спотворювати класифікаційне 

положення досліджуваних дайкових утворень. 

Рисунок 3. Кайнозойські дайки на діаграмі TAS (Total alkali-Silica).  – 

інтенсивні пост-магматичні зміни (ВПП>2%);     – ВПП<2%. 

 

Дайкові породи базальтоїдного складу найбільш розповсюджені серед 

кайнозойських дайкових утворень району УАС. За петрографічними 

особливостями, серед них розрізняються базальти та діабази. Базальти зовні мають 

доволі кайнотипний вигляд. Це чорні дрібнопорфірові породи з афанітовою 

основною масою. Фенокристи представлені кальцієвим плагіоклазом An28-63Or1-4. 

Крім них, в шліфах виявляється помітна кількість мікрофенокристів клінопіроксену 

Wo23-45En40-60. Основна маса виявляє мікрокристалічну будову, що зберігає 

характерні особливості первинної інтерсертальної структури. Інтерстиції між 

лейстовидними мікролітами плагіоклазу виповнюються ізометричними зернами 
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клінопіроксену та рудних мінералів, а також слюдистими продуктами 

девітрифікації вулканічного скла. На електронному мікрозонді в псевдоморфозах 

тальку, що, імовірно, заміщує високомагнезіальний олівін, діагностовано Fe-Cr-Al 

шпінеліди. Реліктова неповнокристалічна структура цих дайкових порід свідчить 

про неглибокий субвулканічний рівень кристалізації магми. Акцесорні та рудні 

мінерали представлені титаномагнетитом, піритом, апатитом, хромшпінелідом.  

Хімічний склад базальтів SiO2 (50,37-51,57%), Na2O+K2O (3,22-4,16%), Al2O3 (15 

– 16,4%) відповідає основним помірно-глиноземистим породам сублужного ряду. 

Базальти характеризуються підвищеним вмістом MgO (6,8–7,8%) та помірним TiO2 

(0,7%). На класифікаційній діаграмі TAS, ці породи потрапляють в поле 

базальтових андезитів сублужної серії та на межу з базальтами (Le Bas et al. 1986). 

На трикутній діаграмі AFM (Irvine and Baragar 1971) базальти потрапляють в поле 

вапнисто-лужної серії, розташовуючись близько до граничної межі з толеїтовою 

серією (рис. 4а). Своєрідною особливістю цих порід є досить високий вміст К2О 

(2,13%), що визначає ці породи як високо-K вапнисто-лужні згідно класифікації 

Peccerillo & Taylor (1976). 

Дайки діабазу, макроскопічно, темно-сірого кольору з дрібнопорфіровою 

структурою та афанітовою основною масою. Фенокристи представлені 

плагіоклазом та їх склад здебільшого відповідає плагіоклазам основної маси: An10-

25Or1-11. Крім фенокристів плагіоклазу, в діабазах, як і в базальтах, діагностовано 

мікрофенокристи клінопіроксену Wo43-51En34-43. Порфірові вкрапленики 

представлені дрібнокристалічним агрегатом епідоту, який очевидно заміщує якийсь 

мафічний мінерал, що мав короткостовпчасту форму. Сферичні миндалини, 

розміром 1-2 мм, виповнені кальцитом всередині, а рутилом, хлоритом і кварцом – 

по периферії. На електронному мікрозонді в епідотових скупченнях діагностовано 

Fe-Cr-Al шпінеліди. Характерною особливістю останніх є високий вміст Al у зернах 

з високим вмістом Cr. Основна маса дрібнозерниста з чіткою діабазовою 

структурою. Хлорит і кальцит, що виповнюють інтерстиції альбітизованого 

плагіоклазу, імовірно заміщують вулканічне скло. Останнє вказує на 

субвулканічний рівень кристалізації магми.  

Валовий хімічний склад найменш змінених зразків діабазів SiO2 (45,7-53,05%), 

Na2O+K2O (1,6-4,9%), Al2O3 (15,9-17,5%) відповідає основним помірно-

глиноземистим різновидам нормального ряду. На класифікаційній діаграмі TAS, 

діабази потрапляють в поле тефритових базанітів лужної серії та базальтів і 

базальтових андезитів сублужної серії (Le Bas et al. 1986). На трикутній діаграмі 

AFM (Irvine and Baragar 1971) (рис. 4а), а також класифікаційній діаграмі Jensen 

(1976) (рис. 4б) діабази, подібно до своїх імовірних аналогів - базальтів, 

потрапляють як в поле вапнисто-лужної так і толеїтової серії одночасно. Геохімічно 

спорідненими з діабазами є їх кайнотипні аналоги -  базальти. Однак, від останніх 

вони відрізняються помітно вищим показником ВПП, що, вочевидь, спричинено 

пост-магматичними змінами: 1,2-7% в діабазах в порівнянні з 0,8-2% в базальтах. 

Варто відмітити, що в діабазах, як і в базальтах, також спостерігається дещо 

підвищений вміст К2О (до 1-2%), що визначає дані представники базальтоїдів як 

вапнисто-лужні (Peccerillo and Taylor 1976). Не меншої уваги заслуговує вміст TiO2, 

який, як правило, вищий на 0,1-0,3% від вмісту в базальтах. 
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Дайкові породи андезитоїдного складу серед кайнозойських дайкових утворень 

району УАС вочевидь розповсюджені значно менше, порівняно з базальтоїдами. За 

петрографічними особливостями, серед них розрізняються діоритові порфірити та 

власне андезити. Діоритові порфірити макроскопічно мають неоднорідне сіре 

забарвлення з світло-сірими та більш рідкісними зеленуватими вкрапленнями. На 

відміну від базальтоїдів мають поліфірову структуру. Численні вкрапленики 

плагіоклазу складають 30-40% і занурені в дрібнозернисту основну масу. Під 

мікроскопом структура визначається як серійно-порфірова з повнокристалічною 

основною масою, що дозволяє застосовувати для цих порід номенклатуру 

гіпабісальних фанеритових порід. Фенокристи представлені переважно 

плагіоклазом An39-73Or1-3, а також клінопіроксеном Wo22-40En43-55 і магнетитом. Крім 

них, спостерігаються агрегатні скупчення епідоту і хлориту, що повністю замістили 

фенокристи якогось мафічного мінералу. Основна маса, що складається з мікролітів 

плагіоклазу і мафічних мінералів, має досить лейкократовий склад. Акцесорні та 

рудні мінерали, виявлені на мікрозонді: титаномагнетит, сфен, ільменіт, рутил. 

Зразок 17-48А-2 відрізняється від усіх інших набагато меншим ступенем 

кристалічності основної маси, яка макроскопічно виглядає афанітовою, а під 

мікроскопом виявляє реліктову мікролітову структуру. Очевидно, первинно ця 

порода була неповнокристалічною, що дозволяє застосовувати для неї назву 

андезит. Щоправда, порівняно з іншими представниками дайкових порід 

андезитоїдного складу, цей зразок найбільш змінений пост-магматичними 

процесами, що перешкоджає вивченню його речовинного складу. Хімічний склад 

найменш змінених діоритових порфіритів SiO2 (57,08-57,88%), Na2O+K2O (4,38-

4,73%), Al2O3 (16,23-17,66%) відповідає середнім високо-глиноземистим породам 

нормального ряду. На класифікаційній діаграмі TAS, ці породи потрапляють в поле 

андезитів сублужної серії (Le Bas et al. 1986). На трикутній діаграмі AFM (Irvine and 

Baragar 1971) (рис. 4а), як і на класифікаційній діаграмі Jensen (1976) (рис. 4б), 

андезитоїди займають проміжне положення між базальтоїдами та дацитоїдами в 

полі вапнисто-лужної серії. Згідно класифікації Peccerillo & Taylor (1976) 

андезитоїди тяжіють до вапнисто-лужної серії. Коефіцієнт насиченості глиноземом 

(ASI; Aluminum-saturation index) Al/((Ca-1.67·P)+Na+K) коливається в межах 0,85-

0,93, що визначає породу як метаглиноземисту (Shand 1951). 

Дайкові породи дацитоїдного складу зовні мало відрізняються від базальтів - 

мають темно-сіре, майже чорне, забарвлення, дрібнопорфірову структуру з 

афанітовою основною масою. Однак, при вивченні шліфів з’ясовується, що дацити 

мають найбільш лейкократовий склад серед всіх досліджуваних дайкових порід. 

Фенокристи представлені майже виключно плагіоклазом An34-80Or1-7. Первинні 

мафічні фенокристи відсутні. У незначній кількості трапляються епідот-хлоритові 

скупчення, що представляють собою псевдоморфози по амфіболах або піроксенах. 

Крім них, трапляються ідіоморфні або субідіоморфні мікровкрапленики сфену. 

Основна маса дациту складена мікрокристалічним фельзитовим матеріалом, що 

представляє собою продукт девітрифікації кислого скла. Первинна структура 

дациту очевидно була вітрофіровою, що, як і у випадку з базальтами, вказує на 

субвулканічний рівень застигання магми. Схожість з кислими вулканітами 

підкреслюється також своєрідною флюїдальною текстурою фельзитового 
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матеріалу. В одному ніколі спостерігається чергування звивистих смуг-струменів, 

що відрізняються один від одного забарвленням, обумовленим відмінністю в складі 

пилоподібних включень вторинних мафічних мінералів. Хімічний склад SiO2 

(65,26-67,87%), Na2O+K2O (4,9-5,54%), Al2O3 (13,93-14,01%) відповідає кислим 

високо-глиноземистим породам нормального ряду. На діаграмі TAS, дайкові 

породи дацитового складу потрапляють в поле дацитів (Le Bas et al. 1986), а на 

діаграмі AFM (Irvine and Baragar 1971) (рис. 4а) ˗ в поле вапнисто-лужної серії, 

тяжіючи до поля A (Na2O+K2O). Коефіцієнт насиченості глиноземом (ASI) 

коливається в межах 0,98-0,99, що визначає породу як метаглиноземисту (Shand 

1951). 

У шостому розділі розглянуто «Умови вкорінення досліджуваних дайок, їх 

співвідношення з іншими магматичними утвореннями та гідротермально-

метасоматичними рудогенеруючими процесами».  

Геологічний розвиток Антарктичного півострова вцілому включає в себе багато 

етапів тектонічного розтягу та стиснення, які почергово змінювали один одного. 

Під час кайнозою вапнисто-лужний магматизм на Антарктичному півострові 

зменшив інтенсивність, а в деяких місцях змінився розсіяним внутрішньоплитовим 

лужним вулканізмом в період з 6,5 до 0,1 млн р (Rex, 1976; Ringe, Thomson, Crame, 

and Thomson, 1991). Однак, дослідниками островів Брабант та Анверс, що 

знаходяться в 40 км на північ від УАС, з’ясовано, що навіть в цей період 

впроваджувались магми вапнисто-лужної серії. 

При трековому датуванні віку охолодження  апатитів та цирконів з гранітоїдів 

магматичної дуги Антарктичного півострова, визначено, що регіон, в якому 

знаходиться УАС, піддавався інтенсивній ерозії (~2-3 км) в кінці кайнозою 

(Guenthner et al., 2010), а остаточне ерозійне розкриття гранітоїдів ГКАП та ГКБФ 

на досліджуваній території закінчилось в міоцені.   

 

Рисунок 4. Зліва направо: а – геохімічна діаграма AFM; б – геохімічна 

класифікація за Jensen (1976); в – геотектонічна діаграма за Pearce (1977).  – 

інтенсивні пост-магматичні зміни (ВПП>2%);     – ВПП<2%. 

 

Важливою характеристикою досліджуваних кайнозойських дайкових порід є їх 

субвулканічна глибинність вкорінення. Враховуючи те, що остаточне ерозійне 

розкриття гранітоїдів ГКАП та ГКБФ в районі УАС закінчилось 8-11 млн р тому та 

приймаючи до уваги звичайну для субвулканічних утворень глибину кристалізації 
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– менше 0,2 км, а також імовірний для гранітоїдів абісальний рівень впровадження, 

3-7 км, можна стверджувати, що кайнозойські дайкові утворення інтрудували 

гранітоїди не раніше часу їх повного розкриття, тобто в неогені або навіть в 

четвертинному періоді. Вважається, що в цей час відбулось відкриття слебового 

«вікна», яке у цій частині Грехем Ленд в міоцені спровокувало підняття частини 

континентальної кори у зв'язку з ізостатичним ефектом через видалення слебу та 

здіймання астеносфери, що в свою чергу спричинило більшу інтенсивність підняття 

та ерозії в цьому регіоні в порівнянні з північно-східною частиною (Guenthner et al., 

2010). 

На островах Бархани-Фордж гранітоїди ГКБФ перетинаються чисельними кварц-

молібденіт-халькопіритовими, кварц-піритовими та кварц-магнетитовими жилами 

(Hawkes & Littlefair, 1981). Досліджувані кайнозойські дайки є молодшими за рудні 

жили на островах Бархани-Фордж. При мікроскопічних дослідженнях в дайках 

базальтів та діабазів ідентифіковано породні включення ультрамафітів, які насичені 

кристалами хромшпінелідів. 

Особливості мінерального та хімічного складу дайкових порід дозволяють 

припустити відсутність спільного тренду магматичної еволюції між їх 

базальтовими та андезит-дацитовими представниками. На думку автора дисертації, 

геологічна позиція, вік вкорінення, характер розповсюдження, умови залягання та 

речовинний склад кайнозойських дайок андезиту, діоритового порфіриту та дациту 

свідчать про їх генетичний зв'язок з триваючою субдукцією в кайнозої та 

спричиненим нею вапнисто-лужним магматизмом. На противагу, впровадження 

дайок базальту та діабазу, що формують окрему групу як за хімічними так і 

мінералого-петрографічними особливостями, вірогідно, пов’язано з субдукцією 

тільки опосередковано. Наявність породних включень ультрамафітів говорить про 

зв’язок магмогенерації базальтової магми з мантією та доволі швидкий її підйом, 

який можливий тільки при розтягу кори. В умовах «відкату» або ж «відриву» слеба, 

що мало місце в кайнозої, відбулось підняття астеносфери в регіоні як мінімум 

Грехем Коаст, яке, імовірно, спровокувало часткове плавлення більш холодної 

літосферної мантії, що сприяло утворенню базальтової магми толеїтового типу. 

Встановлення режиму розтягу, або ж рифтогенезу, в свою чергу дозволило магмі 

такого типу піднятись на поверхню. За геохімічними даними, базальтоїди тяжіють 

до групи толеїтів. Спираючись на ці факти, автором дисертації припускається, що 

дайки базальтів та діабазів відносяться до толеїтової серії.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи полягають у 

наступному: 

1. Виявлено, що магматична активність в районі УАС на Аргентинських 

островах не припинялась, щонайменше, до кінця міоцену, коли процеси орогенного 

здіймання призвели до ерозійного розкриття гранітоїдів ГКБФ та ГКАП, 

крейдово-палеогенового віку. Ця подія супроводжувалася вкоріненням роїв дайок. 

Вважається, що прогресивне відкриття слебового «вікна» під південно-західною 

частиною Грехем Ленд в палеогені супроводжувалось процесом тектонічного 
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підняття і ерозійного розкриття та одночасним збільшенням базального теплового 

потоку, пов'язаним з основним магматизмом (Guenthner, Barbeau, Reiners, and 

Thomson, 2010). Дані He-датування апатитів (8-11 млн р) з гранітоїдів о. Пітерман 

інтерпретуються як вік ерозійного розкриття гранітоїдних масивів (Guenthner et al., 

2010). Спираючись на цей факт, припускається, що палеогенові гранітоїди ГКБФ 

також підлягали ерозії в цей діапазон часу. Після, та/або ж під час, ерозії 

відбувалось впровадження кайнозойських дайок різного складу та конфігурації. Їх 

кут падіння змінюється від гострого до прямого. Переважаючий напрямок 

простягання  північно-східний, переважаючий напрямок падіння північно-західний 

або північно-східний. Часові діапазони впровадження кайнозойських дайок вдалося 

обмежити з урахуванням даних попередників, що займалися ізотопним датуванням 

різновікових вміщуючих гранітоїдних інтрузій архіпелагу Вільгельма та 

прилягаючого узбережжя Антарктичного півострова. 

2. Наймолодшими магматичними утвореннями на досліджуваній території слід 

вважати  кайнозойські дайкові утворення, вік яких не перевищує 8-11 млн. р. Вони 

інтрудують орогенні гранітоїди ГКБФ та ГКАП, палеогенового та крейдового 

віку, габроїди ГКАВ, крейдового віку, та верхньо-юрські вулканіти ВСАП. 

Важливою характеристикою досліджуваних дайкових порід є субвулканічна 

глибинність їх вкорінення. Враховуючи те, що остаточне ерозійне розкриття 

гранітоїдів ГКАП та ГКБФ в районі УАС закінчилось 8-11 млн р тому та приймаючи 

до уваги звичайну для субвулканічних утворень глибину кристалізації – менше 0,2 

км, а також імовірний для гранітоїдів абісальний рівень впровадження, 3-7 км, 

автором дисертації стверджується, що кайнозойські дайкові утворення, які містять 

ознаки субвулканічної глибинності впровадження, інтрудували гранітоїди ГКБФ не 

раніше часу їх повного розкриття, тобто в неогені або навіть в четвертинному 

періоді. У цей час, як описано вище, відбувся розрив слебу та підняття астеносфери. 

3. Умови залягання та структурно-текстурні характеристики досліджуваних 

дайок свідчать про субвулканічний рівень їх формування. Мінералого-

петрографічні та геохімічні особливості досліджуваних дайкових порід можуть 

застосовуватись для їх ідентифікації при вирішенні завдань розчленування та 

кореляції дайкових утворень в регіоні.  

Серед польових геологічних критеріїв, що засвідчують субвулканічний рівень 

формування визначено наступні: мала потужність дайкових тіл (від десятків см до 

2 м); наявність зон «загартування»; наявність в’язких «пережимів» дайкових тіл та 

присутність ще не асимільованих ксенолітів вміщуючих порід. Серед 

петрографічних ознак виявлено такі: реліктова неповнокристалічна структура; 

наявність сферичних мигдалин, розміром 1-2 мм, що виповнені кальцитом 

всередині, а рутилом, хлоритом і кварцом – по периферії; наявність продуктів 

девітрифікації вулканічного скла у вигляді слюд; наявність оплавлених ксенолітів 

гранітоїдів ГКБФ у вигляді ксенокристів польових шпатів та кварцу. Характерною 

ознакою дайок базальтів та діабазів є включення ультрамафічних порід, що містять 

кристали хромшпінеліду.  

На думку автора дисертації, геологічна позиція, вік вкорінення, характер 

розповсюдження, умови залягання та речовинний склад кайнозойських дайок 

андезиту, діоритового порфіриту та дациту свідчать про їх генетичний зв'язок з 
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триваючою субдукцією в кайнозої та спричиненим нею вапнисто-лужним 

магматизмом. На противагу, впровадження дайок базальту та діабазу, що формують 

окрему групу як за хімічними так і мінералого-петрографічними особливостями, 

вірогідно, пов’язано з субдукцією тільки опосередковано. Припускається, що ця 

група досліджуваних дайкових порід належить до толеїтової серії. 

Використовуючи описану в дисертації методику ідентифікації та кореляції 

різновікових дайкових утворень за мінералого-петрографічними та геохімічними 

особливостями було виявлено кайнозойські дайки діабазу за межами об’єкту 

досліджень: наймолодша дайка з зчленування трьох різновікових дайок на 

південно-західному узбережжі о. Скуа, що перетинають андезити ВСАП; дайка, що 

перетинає андезити ВСАП з о. Три Поросяти; дайки з північно-західного узбережжя 

о. Пітерман, що перетинають гранітоїди ГКАП.  

Постмагматичні процеси пропілітизації є індикатором потенційного 

гідротермального зруденіння, що може бути розвиненим як у самих дайках так і у 

генетично пов’язаних з ними вулканітах. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гаврилів Л. І. Геологічна позиція та умови утворення кайнозойських дайок 

Аргентинських островів, Західна Антарктида. - Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія. – ННІ «Інститут 

Геології», Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, Київ, 

Україна, 2019. 

Протяжні рої дайок містять значний потенціал як для вивчення магматичних 

подій та тектонічних параметрів під час їх впровадження, так і характеристик 

їхнього магматичного джерела.  

Численні дайки поширені серед мезозой-кайнозойських магматичних утворень 

Аргентинських островів в районі Української Антарктичної Станції (УАС) 

«Академік Вернадський». При вивченні їх взаємовідносин з іншими інтрузивними 

тілами було вперше виявлено, що магматична активність в районі УАС не 

припинялась як мінімум до кінця міоцену. Наймолодші прояви магматизму на 

досліджуваній території представлені субвулканічними дайками базальтів, діабазів, 

діоритових порфіритів, андезитів та дацитів, що перетинають палеогеновий 

гранітоїдний комплекс Бархани-Фордж. Їх геологічний вік попередньо оцінюється 

як неоген-четвертинний. 

Виявлені петрографічні та геохімічні особливості досліджуваних дайкових 

утворень у подальшому можуть бути використані для ідентифікації інших проявів 

неоген-четвертинного магматизму на території Аргентинських островів, а також 

поза їх межами.    

Ключові слова: Українська антарктична станція, дайкові утворення, 

магматизм, Аргентинські острови, геологія, Антарктичний півострів. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Гаврылив Л. И. Кайнозойские дайки Аргентинских островов (Западная 

Антарктида): состав, условия образования и геологические соотношения. - 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по 

специальности 04.00.01 - общая и региональная геология. - УНИ «Институт 

геологии», Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев, 

Украина, 2019. 

Протяженные рои даек содержат значительный потенциал как для изучения 

магматических событий и тектонических параметров во время их внедрения, так и 

характеристик их магматических источников. 

Многочисленные дайки распространены среди мезозой-кайнозойских 

магматических образований Аргентинских островов в районе Украинской 

антарктической станции (УАС) «Академик Вернадский». При изучении их 

взаимоотношений с другими интрузивными телами было впервые установлено, что 

магматическая активность в районе УАС не прекращалась как минимум до конца 

миоцена. Молодые проявления магматизма на исследуемой территории 

представлены субвулканическими дайками базальта, диабаза, диоритовых 

порфиритов, андезитов и дацитов, пересекающих палеогеновый гранитоидный 

комплекс Барханы-Фордж. Их геологический возраст предварительно оценивается 

как неоген-четвертичный. 

Обнаруженные петрографические и геохимические особенности исследуемых 

дайковых образований в дальнейшем могут быть использованы для идентификации 

других проявлений неоген-четвертичного магматизма на территории Аргентинских 

островов, а также за их пределами. 

Ключевые слова: Украинская антарктическая станция, дайкообразование, 

магматизм, Аргентинские острова, геология, Антарктический полуостров. 

 

SUMMARY 

 

Gavryliv L. I. Cenozoic dykes of the Argentine Islands (West Antarctica): 

composition, conditions of the formation and geologic relationships. – Qualifying 

scientific paper on the rights of the manuscript.  

Thesis for the degree of a candidate of geological sciences, speciality 04.00.01 – general 

and regional geology. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Dyke swarms are a reliable temporal and geodynamic marker that allows studying the 

links between magmatic and tectonic events during their emplacement. The clarification 

of their geological position is important for the reconstruction of the magmatic processes, 

as well as for the regional geological mapping and the correlation of different dyke 

formations.  

The dissertation is devoted to studying the geological position of the youngest dykes, 

distributed in the area of the Ukrainian Antarctic Station "Akademik Vernadsky" (UAS). 

The geological relationships between the dykes and country plutonic rocks of the 
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Antarctic Peninsula granite complex (APGC), the Wilhelm archipelago gabbroid complex 

(WAGC) and the Barchans-Forge granite complex (BFGC), as well as the sequence of 

dykes emplacement has proven that dyking was held in at least two stages – Cenozoic and 

Mesozoic. The Mesozoic stage of dyke formation is represented by the dykes of gabbro-

porphyrite and microdiorite of the Cretaceous age, which intrude the orogenic formation 

of the volcanic series of the Antarctic Peninsula (VSAP) and the layered gabbroid 

intrusions of the APGC. However, the presence of even more ancient dykes genetically 

associated with VSAP is also considered. The dykes of Cenozoic stage are represented by 

diorite porphyrites, basalts, diabases and dacites, which cut the granitoids of BFGC. Basalt 

and dacite dykes are identified for the first time in the UAS area. 

With the aim of clustering and classification of the rocks under study the chemical and 

petrographic features are examined. It is discovered that the latter examination allows the 

dykes to be divided into three groups: basaltoid, andesitoid and dacitoid group 

respectively. According to the petrographic characteristics, among the basaltoid group 

there are basalts and diabases identified, among andesitoid group - andesite and diorite 

porphyrite, among dacitoid group – dacite. It is found that magmatic activity in the UAS 

region on the Argentine islands did not ceased, at least until the end of the Miocene, when 

the processes of orogenic upwelling led to the exhumation of BFGC and WAGC 

granitoids of the Cretaceous-Paleogene age, accompanied by the intruding of dyke 

swarms.  

It is established that the youngest magmatic formations in the studied area are Cenozoic 

dyke formations with the age not exceeding 8-11 Ma. These dykes intrude granitoids of 

BFGC and APGC of Paleogene and Cretaceous age respectively, gabbroids of APGC of 

Cretaceous age, and Upper Jurassic volcanites of VSAP.  

An important characteristic of the studied dykes is shallow (subvolcanic) depth of their 

emplacement. Taking into account that the final exhumation of the granitoids of the BFGC 

and APGC in the UAS region ceased between 8-11 Ma, the usual depth of subvolcanic 

formations crystallization, which is commonly less than 0.2 km, and also probable abyssal 

level of granitoids emplacement, 3-7 km, it is claimed that Cenozoic dyke formations 

revealing the features of shallow depth of the emplacement, intruded the granitoids of 

BFGC not earlier than the time of their complete exhumation, that is, in the Neogene or 

even in the Quaternary period.  

The bedding, structural and texture characteristics of the Neogene dykes indicate the 

subvolcanic level of their formation. Mineralogical-petrographic and geochemical 

features of the studied dykes can be used for solving the problems of correlation of dyke 

formations in the UAS area. Post-magmatic processes of propylitization are the indicators 

of potential hydrothermal mineralization, which can be present both in the dykes itself and 

in the genetically related volcanics. 

Key words: Ukrainian Antarctic Station, dykes formation, magmatism, Argentine 
Islands, geology, Antarctic Peninsula. 


