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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Розшаровані габроїдні інтрузії викликають 

підвищений інтерес не тільки в межах Антарктичних досліджень. Вони несуть 

величезний рудоносний потенціал і саме тому вимагають найретельнішого 

вивчення. На островах Архіпелагу Вільгельма розшаровані габроїдні тіла не 

займають головного положення і просторово супроводжуються інтрузивними 

породами середнього та кислого складу. До цього часу габроїдні породи 

Антарктичного півострова (АП) та прилеглих островів розглядались у складі 

єдиного комплексу з діоритами та гранітами під щонайменше п’ятьма 

суперечливими назвами одночасно та корелювались з ще, як мінімум, двома. 

Така класифікація є не просто неоднозначною, вона уповільнює міжнародну 

співпрацю та процес досліджень. Геологічний вік асоціації не є достатньо 

обґрунтованим і, під час останніх робіт, базувався, головним чином, на 

проведенні аналогій з іншими породами півострова. Класифікація побудована 

лише на просторовому критерії є неприйнятною для сучасних потреб 

геологічних досліджень і безперечно вимагає уточнення та вдосконалення. 

Останні серйозні роботи з класифікації та розчленування геологічних утворень 

безпосередньо в районі Української антарктичної станції «Академік 

Вернадський» (УАС) проводились в 50-60 роки минулого сторіччя. За 

півстоліття, що минули з тих пір, окрім стрімкого розвитку технологій, змінилась 

льодова обстановка, внаслідок чого відкрились раніше недоступні відслонення, 

що дає підґрунтя для суттєвого покращення якості геологічної інформації. Крім 

того наближення закінчення терміну дії Договору про Антарктиду 1959 року 

актуалізує необхідність розширення уявлень щодо потенційної рудоносності 

регіону в рамках Державної  цільової науково-технічної програми проведення 

досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки. Це визначає актуальність даної 

роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження проводились з 2015 по 2019 р. на базі кафедри мінералогії, геохімії 

та петрографії ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка в рамках 

Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в 

Антарктиці на 2011-2020 роки та держбюджетних науково-дослідницьких тем: 

«Дослідження речовинного складу та рудоносності магматичних утворень 

Західного Узбережжя АП в районі УАС для визначення його мінерально-

ресурсного потенціалу» №17 ДФ 049-01 (№ держреєстрації 0117U006388); 

«Розробка комплексної петролого-мінерало-геохімічної моделі північно-

західної частини Українського щита на базі створеного Геологічного 

Депозитарію цього регіону» (№ 16БФ049-01) 2016-2018.  

Мета дослідження. З’ясування особливостей залягання, внутрішньої 

будови та речовинного складу габроїдного комплексу архіпелагу Вільгельма 

(ГКАВ), а також його геологічні співвідношення з іншими інтрузивними 

утвореннями регіону, визначення умов формування та вірогідну рудоносність 

ГКАВ.  
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Задачі. Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі: 

(1) систематизація наявної геологічної інформації; (2) ревізія уявлень щодо 

послідовності вкорінення та геологічних співвідношень між магматичними 

утвореннями, обґрунтування геологічного віку габроїдів; (3) розробка нової 

схеми розчленування інтрузивних порід району УАС; (4) детальне вивчення 

мінералого-петрографічних особливостей габроїдних порід; (5) вивчення 

хімічного складу досліджуваних порід, їх породоутворюючих та рудних 

мінералів; (6) оцінка термобаричних умов формування мінеральних 

парагенезисів інтрузивних тіл; (7) дослідження розшарованості інтрузій; (8) 

Оцінка мінерально-сировинного потенціалу основних інтрузивних утворень. 

Об’єктом дослідження є інтрузивні тіла габроїдного складу, які частково 

відслонюються на островах Анаграм, Пітерман, Берселот та Расмусен, що 

входять до складу архіпелагу Вільгельма, а також на прилягаючому узбережжі 

Антарктиди в районі УАС. 

Предмет дослідження - геологічна будова, мінералого-петрографічні 

особливості та умови формування габроїдних інтрузій архіпелагу Вільгельма. 

Методи досліджень. Комплекс методів і методик включав: 

1. Аналіз існуючої опублікованої інформації. 

2. Оптично-мікроскопічні дослідження якісного та кількісного 

мінерального складу, характеру вторинних змін та структурно-текстурних 

особливостей порід у прозорих шліфах в прохідному світлі (~100 шліфів) . 

3. Визначення всіх петрогенних та широкого переліку мікроелементів 

методом кількісного рентген-флуоресцентного аналізу для найменш змінених 

зразків попередньо відібраних за результатами петрографічних досліджень (>30 

зразків). 

4. Електронно-зондові дослідження складу головних 

породоутворюючих, рудних та акцесорних мінералів в прозоро-полірованих 

шліфах (~400 точок вимірювання). 

5. Методи мінеральної геотермобарометрії  

Усі лабораторні та аналітичні дослідження проводились в навчальній 

лабораторії рентгенівських та мікроскопічних досліджень мінеральної речовини 

кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» КНУ імені 

Тараса Шевченка. 

Наукова новизна полягає у наступному: 

1. За результатами інтерпретації польових даних Митрохин О.В. 

вперше доведено,  що вкорінення габроїдів відбувалось в часовому проміжку між 

виверженням юрських вулканітів та формуванням гранітоїдних батолітів пізньо-

крейдового віку.  

2. Встановлено, що габроїдні інтрузії островів архіпелагу Вільгельма та 

прилеглого Узбережжя Греяма АП являють собою лише невеликі оголені 

частини значно більших інтрузивних тіл, які занурені під сучасний рівень моря 

Белінсгаузена або поховані під льодовиковим покривом.  
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3. Вперше визначено, що процес застигання інтрузивних тіл відбувався 

на значних абісальних глибинах, не більше ніж 24-27 км при температурі близько 

1000 °С.  

4.  Виявлено, що найбільш характерною особливістю внутрішньої 

будови та речовинного складу інтрузій архіпелагу Вільгельма є розшарованість 

різного масштабу, яка утворилась внаслідок кристалізаційної диференціації 

первинних базитових магм, тобто, має первинно-магматичне походження. 

Вперше доведено, що нинішнє круте та вертикальне залягання шаруватості 

пов’язане з регіональними тектонічними деформаціями, яких зазнали 

консолідовані габроїдні інтрузії.  

5. Обґрунтовано, що в донній частині інтрузивного тіла (південно-

східна частина ГКАВ) можна очікувати залягання ультрамафітових кумулатів 

імовірно піроксеніт-перидотитового складу, з якими може бути пов’язане Fe-Ti-

V-Cr зруденіння.  

Практичне значення отриманих результатів. Отримані для інтрузій 

архіпелагу Вільгельма результати свідчать про наявність прихованої 

розшарованості, яка притаманна великим інтрузивним тілам. Це дає можливість 

обережно прогнозувати наявність донних покладів Fe-Ti-V-Cr руд, а 

перекинутий характер залягання тіл вказує на можливість їх знаходження на 

рівні сучасного ерозійного зрізу. 

Особистий внесок здобувача. Наукові праці здобувача опубліковані у 

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

Бахмутовим В.Г., Гаврилівим Л.І. У працях (S. Shnyukov et al. 2016, S. Shnyukov 

et al. 2018, L. Gavryliv, K. Gogolev, A. Aleksieienko, 2018) – участь у геохімічному 

моделюванні, адаптації та апробації методик. В роботі (Алексеенко А.Г. и др. 

2016) виконував провідну роль у моделюванні та формуванні висновків. В статті 

(О. Митрохин и др. 2017) – проведення петрографічного опису зразків. У праці 

(O.V. Mytrokhyn et al. 2018) – мікрозондові дослідження породотвірних та 

рудних мінералів, петрографічний опис порід, геологічне обґрунтування позиції 

габроїдів. 

Апробація результатів дослідження. Апробація результатів дослідження 

відбувалась на наукових конференціях: Природничі музеї та їх роль в освіті і 

науці (Київ, жовтень 2015); ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих 

фахівців» (Кривий Ріг, березень 2016); VII Всеукраїнська молодіжна наукова 

конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю» (Київ, жовтень 2017); 

XV-XVII Міжнародні конференції EAGE «Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти» (Київ, 2016-2018); XI-XII Міжнародні конференції 

«Моніторинг геологічних процесів та екологічних умов середовища» (Київ, 

2017-2018). 

Публікації. Загальна кількість публікацій - 15, з них 7 - наукові статті (в т.ч. 

2 зарубіжних та 4 у виданнях, які враховані міжнародними наукометричними 
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базами). Опубліковано 8 тез та матеріалів наукових конференцій (5 реферуються 

міжнародними наукометричними базами). 

Структура та об’єм роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 163 

сторінок, робота супроводжується 49 рисунками, 4 додатками, 27 таблицями. 

Список літератури містить 57 найменувань.  

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі мінералогії, геохімії та 

петрографії ННІ «Інститут Геології» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка під науковим керівництвом доктора геологічних наук 

Шнюкова С.Є., якому висловлюється велика подяка за постійну допомогу та 

консультації з наукових питань. Також автор щиро вдячний співробітникам 

кафедри мінералогії, геохімії та петрографії за постійну допомогу та 

консультації: доктору геологічних наук, професору О.В. Митрохину, кандидату 

геологічних наук, доценту І.І. Лазарєвій, кандидату геологічних наук 

Л.І. Гавриліву, кандидату геологічних наук В.П. Пономарю, бібліотекарю 

NERC Open Research Archive M. Tomsett. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та основні 

завдання досліджень, вказано наукову новизну отриманих результатів, їх 

практичну цінність та особистий внесок здобувача, наведено дані апробації 

основних положень дисертаційної роботи. 

Перший розділ «Історія дослідження габроїдних інтрузивних утворень 

району УАС «Академік Вернадський»  

Перша згадка про габроїди належить (Gourdon, 1908), який описує 

уралітизовані габроїди мису Туксен, визначає петрографічні особливості та 

хімічний склад п’яти відібраних зразків. Tyrrell, (1922) фокусується на 

петрографічно-мінералогічних особливостях порід регіону, характеризує 

олівінові габро острову Пітерман. Подальше вивчення території проводилось в 

два етапи: 

І – Колоніальною службою Фолклендських островів (FIDS), з 1962 р. 

реорганізованою у Британську антарктичну службу (BAS). Elliot, (1964) виділяє 

два типи габроїдів на островах Анаграм, виконує петрографічний опис виділених 

різновидів та публікує карту відслонень. Fraser, (1964) розглядає розшаровані 

габроїди островів Анаграм, висуває помилкову теорію щодо формування 

шаруватості у сучасному вертикальному становищі за рахунок пересування 

магми в умовах стиснення. Curtis, (1966) виділяє два типи роговообманкових 

габроїдів на мисі Туксен та на острові Пітерман, описує ксеноліти вулканітів у 

габроїдах м. Туксен, відслонень контакту з вулканітами не виявляє.  

ІІ – українськими вченими у складі Українських антарктичних експедицій 

на станції Академік Вернадський і триває досі. Робота (Артеменко и др., 2011) 

зауважує підвищену рудну V, Co, Cu мінералізацію габроїдних утворень та 

інтрамагматичних дайках габроїдів. Гладкочуб и др., (2012): надають геохімічну 
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характеристику габроїдів мису Туксен, включаючи до переліку рідкісноземельні 

елементи; відносять породи до вапняно-лужної серії; встановлюють вік їх 

вкорінення (88,1+/-1,1 млн. р.) за монофракцією циркону; обгрунтовують 

субдукційне літосферне джерело розплавів. Артеменко и др., (2013) виявляють 

дюймову розшарованість габроїдів о. Пітерман, надають петрографічну 

характеристику та досліджують хімічний склад порід. Артеменко и др., (2015) 

описують розшаровані габроїди о. Берселот, де характеризують інтрамагматичну 

дайку габроїдів та її співвідношення з вміщуючими габроїдами. 

Другий розділ «Фактичний матеріал та методи досліджень». 

В якості фактичного матеріалу виступали: (1) комплекс первинних 

матеріалів XXII Української експедиції в районі УАС, отримані 

Митрохиним О.В. та Бахмутовим В.Г. (польова документація, топографічні 

карти та карти фактичного матеріалу, фотознімки та замальовки відслонень, 

колекція та каталог гірських порід); (2) колекція зразків порід відібраних 

спеціалістами Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України 

Бахмутовим В.Г. та іншими, які були відібрані у ході попередніх експедицій 

разом з їх документацією; (3) геологічні матеріали та карти, опубліковані BAS у 

50-60 ті роки, (4) сучасні космознімки сервісу Google Earth. Комплекс методів і 

методик включав: вивчення якісного мінерального складу, характеру вторинних 

змін та структурно-текстурних особливостей порід у прохідному світлі 

(досліджено ≈100 прозорих шліфів); визначення кількісного мінерального 

складу на інтеграційному столику Андіна; детальну діагностику акцесорних та 

дослідження елементного складу головних породотвірних та рудних мінералів 

методом електронно-зондового мікроаналізу на растровому електронному 

мікроскопі РЕММА-202М з енергодисперсійним рентгенівським 

спектрометром; визначення всіх петрогенних та широкого переліку 

мікроелементів для найменш змінених зразків, попередньо відібраних під 

поляризаційним мікроскопом, проведено методом кількісного рентген-

флуоресцентного аналізу: спектрометр рентгенівський багатоканальний СРМ-25 

з фіксованими спектрометричними каналами; спектрометр рентгенівський СЕР-

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

Третій розділ «Загальні риси геологічної будови Антарктичного 

півострова в районі УАС».  

УАС «Академік Вернадський» знаходиться на Аргентинських островах 

(рис. 1). Серед відкладів на прилеглих островах виділяються: Вулканічна серія 

Антарктичного півострова (ВСАП: J3-K1), Габроїдний комплекс архіпелагу 

Вільгельма (ГКАВ: K1?), Гранітний комплекс Антарктичного півострова (ГКАП 

K1-2) та проміжні дайкові комплекси. Габроїдна інтрузія Туксен-Расмусен є 

більш вивченою та висвітленою в публікаціях, тому розглядається окремо.  

Вулканічна серія Антарктичного півострова (ВСАП: J3-K1). Вулканічна 

серія Антарктичного півострова (ВСАП) або Antarctic Peninsula Volcanic Group 

(APVG) (Thomson, 1982) представляє найдавніші породи (андезити, що 

перешаровуються з трахітовими андезитами, дацитові туфи та брекчії) (Elliot, 
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1964) єдині стратифіковані утворення в районі УАС, що відслонюються на 

узбережжі АП та прилеглих островах. На підставі петрографічної схожості з 

палеонтологічно датованими вулканогенними утвореннями острова Аделейд, 

нижня вікова межа вулканічних утворень району визначається верхньо-юрським 

віком. Верхня вікова межа обґрунтовується габроїдами, що їх проривають. Вік 

утворення ВСАП можна вважати J3 -K1. Новітні дослідження українських вчених 

(Митрохин О.В,, Шнюков С.Є. та ін., 2017) виявили, що для вулканітів 

Аргентинських островів ступінь дислокаційного метаморфізму зростає у 

напрямку з північного заходу на південний схід і на островах розташованих у 

центрі острівної групи спостерігається субвертикальне та перекинуте залягання.  

 

Рисунок 1. Карта відслонень головних типів порід в районі УАС «Академік 

Вернадський». В якості основи використана карта British Directorate of 

Overseas Surveys map 1963, та матеріали Митрохин О.В. та (Сurtis, 1966). 

Проблеми існуючої міжнародної класифікації габроїдних інтрузивних 

утворень району УАС «Академік Вернадський» та Антарктичного 

півострова. На території АП всі інтрузивні утворення більшістю вчених 

відносяться до єдиної габро-гранітної серії, яка фігурує під наступними назвами: 

Andean Intrusive Suite - AIS (1955), AIS-1, Antarctic Peninsula Batholith - APB-1, 

AIS (1969), APB та корелюється з ще, як мінімум, двома: Adelaide Island Intrusive 

Suite - AIIS, Lassiter coast Intrusive Suite - LCIS. Так AIS (1955) (Addie, 1955) 

передбачає фракційну кристалізацію серії порід від габро до гранітів, вік порід 

не визначається. З нього різними авторами (Birkenmajer, 1995 та Ryan, 2007) 

виокремлюються власне абісальні, яким надано назви AIS-1 та APB-1, 

відповідно. AIS (1969) (West, 1974) не змінює назви комплексу, обмежує 5 фаз 
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AIS (1955) лише до 2 останніх, забороняє використання терміну AIS для порід 

невизначеного віку і приймає механізм утворення середніх порід як продукт 

гібридизації між окремими основною та кислою магмами. APB визначає магми 

основного складу як джерело тепла для плавлення вулканічної подушки з 

утворенням кислих розплавів, що зараз представлені в якості гранітів (Leat, et al., 

1995). LCIS є аналогом AIS, розробленим американськими вченими для 

південних територій. При використанні на тих самих відслоненнях 

використовуються обидві назви. (Vennum & Rowley, 1986). Породи AIIS напряму 

корелюються з породами AIS (1955), хоча є явно молодшою асоціацією (Riley et 

al., 2012).  

Гранітоїдний комплекс Антарктичного півострова (ГКАП: K1-2). 

Гранітоїдний комплекс Антарктичного півострова (ГКАП) представляє 

наймолодші плутонічні утворення в районі УАС. Кислі породи кількісно 

переважають над габроїдами та відслонюються на більшості островів території 

та на узбережжі АП. На території досліджень системне вивчення гранітоїдного 

комплексу не проводилось, дані щодо співвідношень з габроїдами відсутні, але 

існують чисельні ізотопні датування, виконані в різний час різними вченими 

(Pankhurst, 1982; Tangeman et. al, 1996; Бахмутов и др., 2013) та різними методами 

(Rb-Sr, U-Pb, Ar/Ar), які встановлюють віковий діапазон вкорінення гранітоїдів 

≈ 68 млн р. (60,9 ± 0,8 – 128 ± 3). Це вказує на можливість існування більш ніж 

одного комплексу порід гранітоїдного складу у регіоні.   

Габроїдна інтрузія Туксен-Расмусен (ГІТР K1). Описана в роботі 

(Mytrokhyn et al., 2017) за участі автора. Розшарована габроїдна інтрузія 

відслонюється на о. Расмусен та мисі Туксен АП. Розмір інтрузії складає 

щонайменше 3-4 км за простяганням при горизонтальній потужності не менш 

ніж 1-1,5 км. Для порід ГІТР характерною є первинна магматична 

розшарованість, яка характеризується чергуванням прошарків від 2-5 до 10 см з 

різним кількісним співвідношенням плагіоклазу та мафічних мінералів та 

зменшенням кута падіння з півночі на південь від субвертикального до 55° 

(рис. 2). Простягання шаруватості на різних берегах затоки Вадінгтон співпадає, 

далі тіло ховається під льодовиковий покрив. На східних схилах г. Демарія 

спостерігається контакт з більш давніми вулканічними породами ВСАП. 

Включення вулканітів у габроїдах та виявлені ознаки конактово-термального 

метаморфізму вулканітів на межі з габроїдами переконливо засвідчують 

поствулканічний вік габроїдів. Південніше і габроїди і вулканіти ВСАП 

прориваються дайками та жилами гранітоїдів. Контакти гранітоїдних дайок з 

габроїдами різкі та прямолінійні, січні по відношенню до шаруватості габроїдів. 

Центральні частини дайок краще розкристалізовані, порівняно з периферійними 

— гранітоїдна магма вкорінювалась у повністю охолоджені габроїди. Дайки та 

жили гранітоїдів містять чисельні включення габроїдів, місцями утворюючи 

еруптивну брекчію. На мисі Туксен габроїди прориваються дайками 

плагіопорфіритів та діабазів. Різкі січні контакти дайок з вміщуючими 

габроїдами, незгідне залягання по відношенню до шаруватості габроїдів та 
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наявність ендоконтактових зон загартування, складених афанітовим діабазом, 

свідчать про значно молодший вік дайок, порівняно з ГІТР. Різкий та незгідний 

характер контакту діабазів та габро вказує на перерву у часі між впровадженням 

габроїдів та гранітоїдів. U-Pb датування габроїдів (85,2±0,7 млн р.) та гранітів 

(84,8±0,5млн р.) о. Расмусен збігаються (Tanggeman et al., 1996), але геологічні 

дані прямо суперечать верхньокрейдовому віку габроїдів ГІТР. Петрографічні 

дослідження виявляють суттєві метаморфічні перетворення та вказують на 

омолодження ізотопного віку під час вкорінення гранітоїдів. Контактів між 

базитовими інтрузивами та породами ВСАП з подальшим плавлення останніх і 

утворенням порід гранітного складу, що пропонується в якості основного 

механізму утворення гранітних розплавів на території АП згідно APB (Leat et al., 

1995) не виявлено. З огляду на перелічені чинники, з високою часткою 

імовірності припускається ранньокрейдовий вік ГІТР.  

 

 

Рисунок 2. Геологічна позиція габроїдної 

інтрузії Туксен-Расмуссен. Умовні позначення: 

1 – габроїди ГІТР; 2 – гранітоїди ГКАП; 3 – 

ВСАП; 4 – базитові дайки, 5 – елементи 

залягання шаруватості габроїдів  Карту 

складено за матеріалами (Сurtis, 1966) з 

виправленнями та доповненнями авторів 

(Mytrokhyn et al., 2017). В якості топооснови 

використана карта British Directorate of 

Overseas Surveys map 1963. 

Четвертий розділ «Геологічна будова габроїдних інтрузій архіпелагу 

Вільгельма».  

На островах архіпелагу Вільгельма поблизу УАС відслонюються численні 

виходи інтрузивних утворень основного складу.  

Розшарована габроїдна інтрузія островів Анаграм. Відслонена над рівнем 

моря частина інтрузивного тіла має протяжність не менше 2,5 км і потужність 

щонайменше 1-1,5 км. Петрографічний склад порід на північно-західному 

узбережжі о. Ноб представлений повним спектром продуктів диференціації 

габроїдних розплавів від ультрамафітів та переважаючих мезократових габро до 

лейкогабро і анортозитів, які відносяться до групи амфіболізованих габроїдів та 

ультрамафітів. Шаруватість порід має первинний магматичний характер і є 

субвертикальною із середнім простяганням на північний схід. Hooper, (1962) та 

Fraser, (1964) описували цю шаруватість «за відсутності доказів тектонічного 

перевороту території», як утворену у теперішньому вертикальному становищі в 

потоці магми та умовах стиснення. Це спростовується наступним: в 

безпосередній близькості від островів Анаграм зафіксовано перекинуте 

субвертикальне залягання вулканічних товщ, що безпосередньо вміщують дані 

габроїди; поступове зменшення кута падіння шаруватості в габроїдах ГІТР 
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(рис. 2) від субвертиклаьного до 55° та зміна кута падіння шаруватості габроїдної 

інтрузії Берселот від субвертикального до 65°, що узгоджується з характером 

дислокаційного метаморфізму ВСАП; повний набір основних порід вказує на 

суттєво розвинуті процеси кристалізаційної диференціації; плоско-паралельна 

орієнтація мінералів, утворення якої можливе лише за умов їх осадження з 

утворенням шарів у горизонтальному положенні (розділ 5). Тобто, нинішнє 

круте та вертикальне залягання шаруватості пов’язане з регіональними 

тектонічними деформаціями.  

На східному узбережжі о. Ноб гранітоїди проривають породи ГКАВ 

жилоподібним тілом потужністю 35 м. Характер контакту різкий, інтрузивний. 

На молодший вік гранітоїдів вказує наявність ксенолітів габроїдів та апофіз 

гранітів у габроїдах над контактом. Зворотної картини не було виявлено жодного 

разу, що свідчить про хибність об’єднання кислих та основних порід до складу 

єдиного комплексу. Формування такої розшарованості вимагає повільного 

застигання, що супроводжується фракціонуванням розплаву протягом 

тривалого проміжку часу у великій магматичній камері. Очевидно, що 

відслонені утворення являють собою лише невеликі фрагменти значно більшого 

інтрузивного тіла, зануреного під сучасний рівень вод моря Белінсгаузена. 

Розшарована габроїдна інтрузія о. Пітерман. Описано у (Митрохин та ін., 

2018) за участі автора даної роботи. Габроїди відслонюються у північній частині 

острова. Видимі розміри габроїдного тіла над поверхнею моря становлять не 

менше 1 км із заходу на схід та 500 м з півночі на південь. Габроїди о. Пітерман 

представлені мезократовими до лейкогабро групи амфіболізованих габроїдів, які 

подекуди проявляють первинномагматичну шаруватість. Шаруватість, так само 

як і в описаних вище випадках, є субвертикальною або характеризується крутим 

падінням під кутами >75º та північно-західним простяганням.  

Габроїди перетинаються базитовими дайками та жилами аплітоїдних 

гранітів. Серед базитових дайок, що проривають габроїди, розрізняються 

щонайменше дві вікові групи. У північно-західній частині острова 

відслонюються дві різновікові дайки (рис. 3), що проривають габроїди з різким 

інтрузивним характером  контактів.  Більш  давня,  складена  габро-порфіритом, 

 

проривається жилами 

аплітоїдних гранітів та, явно 

молодшою, дайкою діабазів і, на 

відстані 85 м від узбережжя в 

субмеридіональному напрямку, 

«зрізається» гранітоїдами, що 

доводить її догранітне утворення. 

Дайка ж діабазів прориває як 

габро-порфірити, так і жили 

аплітоїдних гранітів. Різкий 

інтрузивний  контакт  габроїдів з 

плутонічною фацією гранітоїдів 

Рисунок 3. Проривання габроїдів ГКАП відслонюється вздовж 
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о. Пітерман різновіковими до- (справа) та 

пост-гранітними (зліва) дайками та 

жалами аплітів. (фото Митрохин О.В.) 

південного узбережжя мису Руш. 

Габроїди в області контакту 

прориваються чисельними грані- 

тоїдними жилами. Гранітоїди, у вузькій приконтактовій зоні (~1-3 м) мають 

плямисто-смугасту будову за рахунок неоднорідного розподілу мафічних 

мінералів. В них зустрічаються, в різній мірі «засвоєні», ксеноліти габроїдів.  

В південній, складеній виключно гранітами, габроїди зустрічаються лише у 

вигляді ксенолітів гострокутної форми з різкими границями та темними 

приконтактовими оболонками у гранодіоритах. Крім габроїдів, гранодіорити на 

цій ділянці також містять ксеноліти вулканогенних порід. 

Існування комплексу проміжних дрібнозернистих дайок, що 

характеризуються: малою потужністю, запеченими контактами та наявністю 

«в’язких» пережимів, - свідчить про кристалізацію дайок на значно менших 

глибинах, порівняно з габроїдами (розділ 6). Очевидним є повне охолодження 

габроїдної інтрузії та її суттєвий «підйом», внаслідок ерозії, до початку 

впровадження гранітоїдних розплавів.  

Розшарована габроїдна інтрузія островів Берселот. Габроїди складають 

північно-західну і центральну частини острова, видимі розміри інтрузивного тіла 

над поверхнею моря  становлять не менше 1 км із заходу на схід та 800 м з півночі 

на південь. Породи представлені лейкократовими габро групи олівінових 

габроїдів. Породам повсюдно притаманна первинна магматична шаруватість 

північно-східного простягання, кут падіння шаруватості змінюється від 

субвертиклаьного до ~65°. У східній частині інтрузії відслонюються січні по 

відношенню до габроїдів тіла габро-пегматитів, описані (Артеменко и др., 2015) 

як інтрамагматичні дайки габроїдів. Потужність тіл габро-пегматитів досягає 

2 м. Простягання північно-західне при субвертикальному падінні. Присутність 

габроїдних тіл пегматитової фації вказує на значний розвиток процесів 

кристалізаційної диференціації, що ще раз підтверджує протяжну 

кристалізацію тіла значних розмірів. Уся південно-східна частина острову 

складена гранітоїдами. Контакт габроїдів та гранітоїдів відслонюється на 

північно-східному мисі острова. Для гранодіоритів характерні ксеноліти 

габроїдів та дрібнозернистих мафічних порід ефузивного вигляду. В деяких 

місцях ксеноліти утворюють еруптивну брекчію. Подекуди ксеноліти вулканітів 

орієнтуються паралельно контакту з габроїдами. Жодних ксенолітів у габроїдах 

не виявлено. На вершині висотою 166 м відслонюються породи діоритового 

складу, які легко відрізняються від габроїдів більш світлим забарвленням та 

меншим вмістом темноколірних мінералів, присутністю кварцу та відсутністю 

шаруватості. Далі на південний схід діорити поступово переходять у 

гранодіорити та граніти, жодних ознак реакційних взаємодій та гібридизації з 

гранітами не мають і, навпаки, поступово переходять в споріднені гранодіорити. 

Контакт з габроїдами прихований під льодовиковим покровом, але, враховуючи 

їх беззаперечну спорідненість з гранітоїдами та характер контактів гранітоїдів з 

габроїдами, можна прогнозувати різкий січний характер їх контакту і 
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відторгнути будь-які сумніви щодо можливості їх утворення шляхом 

гібридизації габроїдної та гранітної магм, що вважається основним механізмом 

утворення AIS (1969), або шляхом кристалізаційної диференціації габроїдної 

магми — AIS (1955). 

На підставі наведених нових геологічних даних, (ХХІІ Українська 

антарктична експедиція) та мінералого-петрографічних досліджень, виконаних 

автором, виокремлюється нова самостійна асоціація – габроїдний комплекс 

архіпелагу Вільгельма. До складу комплексу відносяться габроїдні інтрузії: 

Анаграм, Пітерман, Берселот, а також інтрузія ГІТР, яка за всіма ознаками 

відповідає цьому комплексу.  

П’ятий розділ «Петрографія та рудоносність габроїдів архіпелагу 

Вільгельма» 

 

У складі ГКАВ виділено 

три головні петрографічні 

відміни габроїдів: 

амфіболізовані габроїди, 

олівінові габроїди та 

ультрамафіти. За 

результатом РФА найбільш 

репрезентативних (зразки з 

ВПП < 2%) габроїдів на 

діаграмі TAS (рис. 4) три 

групи утворюють 

безперервну серію продуктів  

 

Рисунок 4. Породи ГКАВ на TAS діаграмі 

(Middlemost, 1994) 

диференціації габроїдних 

розплавів від ультра-

основних порід до 

габродіоритів.  

Амфіболізовані габроїди є найбільш розповсюдженою відміною і 

відслонюються на островах Ноб, Берселот, Расмуссен і Пітерман та 

визначаються як амфіболізовані габронорити з підпорядкованими габро. 

Типовим є однорідне темно-сіре забарвлення. Текстура ледь помітно орієнтована 

з субпаралельною орієнтацією зерен плагіоклазу. Структура явнокристалічна 

рівномірнозерниста середньозерниста. Під мікроскопом найбільш характерною 

є повнокристалічна гіпідіоморфнозерниста кумулятивна габро-офітова 

структура. Плагіоклаз виявляє ідіоморфізм по відношенню до мафічних 

мінералів та кварцу і демонструє плоско-паралельну орієнтацію. Мінеральний 

склад (об. %): головні породоутворюючі мінерали – плагіоклаз (62-77) та 

підпорядкований амфібол (12-27); другорядні: піроксени (5-12) які заміщуються 

амфіболом, Fe-Ti оксидно-рудні мінерали (3-5), кварц (2-3). Акцесорні – біотит, 

апатит, сфен, хлорит, епідот, циркон, пірит, халькопірит, сфен, сфалерит, ортит 

та невизначений La-Ce мінерал. Основність плагіоклазів зростає в напрямку з 
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північного заходу на південний схід: An70-79 - An76-87 - An72-93 у ядрах зерен та An28-

31 - An36-43 - An39-45 на периферії (острови Ноб - Пітерман – Расмусен, відповідно) 

Склад піроксенів змінюється згідно зі складом плагіоклазів: OPx – Wo1-2En50-52, 

CPx – Wo46-47En35-38 (о. Ноб); CPx – Wo46-48En36-39 (о. Пітерман); OPx – Wo2En66-67, 

CPx – Wo46-47En40-41 (м. Туксен); OPx – Wo2-3En64-66, CPx – Wo39-49En39-43 

(о. Расмусен). Більш високотемпературні різновиди закономірно 

кристалізуються на південно-східних островах, що свідчить про значний 

розвиток процесів кристалізаційної диференціації первинних базитових магм та 

наявність прихованої розшарованості, реалізованої в межах великої інтрузії, 

яка об’єднує магматити досліджених островів. Первинні амфіболи рідкісні, 

представлені феро-керсутитом та містять домішку хлору. Fe-Ti оксиди 

представлені магнетитом та ільменітом з переважанням магнетиту, який 

присутній в якості первинної (містить домішки TiO2 та V2O3 у кількостях 1-6 та 

0,7-0,9 wt %, відповідно) та вторинної (без домішок) відмін. Апатит, разом з 

плагіоклазом, є найбільш ранніми кумулусними мінералами, які формують у 

шліфах плоско-паралельну текстуру породи.  

Олівінові габроїди відслонюються лише на островах групи Берселот і 

представлені габро з підпорядкованими габроноритами. Породам притаманне 

темно-сіре забарвлення зі світло-сірими плямами. Подекуди проявляється 

шарувата будова та слабко проявлена орієнтована текстура. Структура 

явнокристалічна рівномірнозерниста середньозерниста. Під мікроскопом 

найбільш характерною є повнокристалічна габрова або гіпідіоморфнозерниста 

кумулятивна габро-офітова структура. Плагіоклаз виявляє ідіоморфізм по 

відношенню до мафічних мінералів. Зерна плагіоклазу в породах мають слабко 

помітну орієнтацію, яка іноді співпадає з орієнтацією клінопіроксенів. 

Мінеральний склад (об. %): головні породоутворюючі мінерали – плагіоклаз (69-

85), підпорядковані кліно- (15-25) та ортопіроксени (до 10) і олівін (до 10); 

другорядні – керсутит (до 2), біотит (1), Fe-Ti оксидно-рудні мінерали(1-2); 

акцесорні – апатит, циркон, мусковіт ортит, хлорит, тальк, серпентин, пірит, 

піротин, халькопірит. У олівінових габроїдах спостерігаються найосновніші 

плагіоклази території: від незонального An86-99 на сході острова до зонального 

An78-91 в ядрах і An53-62 на периферії кристалів у західних частинах. Основність 

плагіоклазу продовжує, наведений для амфіболізованих габроїдів, тренд 

зростання в південно-східному напрямку території прилеглої до УАС. Первинні 

амфіболи представлені керсутитами і містять домішку хлору. Незначна зміна 

складу піроксенів в межах єдиної інтрузії о. Берселот співпадає з напрямком 

зростання кальцієвості плагіоклазів і також узгоджується із загальним трендом: 

OPx – Wo1-2En65-70, CPx – Wo44-47En42-44 на західній частині острова та CPx – Wo38-

47En42-49 на східній. Склад олівінів в межах єдиного тіла змінюється від Fo68-70Fa30-

32 на західній частині острова; до Fo67-69Fa31-33 у центральній та Fo77-79Fa21-23 на 

сході. Це свідчить про наявність прихованої розшарованості інтрузії олівінових 

габроїдів на о. Берселот, яка притаманна інтрузіям, що займають значні площі 

та характеризуються тривалим періодом застигання зі значним розвитком 

процесів кристалізаційної диференціації, що часто призводить до формування 
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рудних покладів у донних частинах інтрузій. Fe-Ti оксидно-рудні мінерали 

мають значно менше розповсюдження ніж у амфіболізованих габроїдах і, 

аналогічно до останніх, представлені первинною та вторинною генераціями. На 

відміну від амфіболізованих габроїдів, окрім ванадієвого титано-магнетиту (0,8 

wt% V2O3) з притаманними ламелярними структурами розпаду у складі 

олівінових габроїдів додатково присутній хромистий (2 wt% Cr2O3) магнетит з 

домішкою титану (2,5 wt% TiO2) та кристали хром-шпінелідів.  

Ультрамафіти наразі виявлені лише на островах групи Анаграм і 

представлені олівіновими вебстеритами рівномірного темно-сірого до чорного 

забарвлення з масивною текстурою та характерною яснокристалічною 

рівномірнозернистою структурою. Під мікроскопом характерною є 

повнокристалічна середньозерниста панідіоморфнозерниста структура. Ділянки 

зі скупченнями ортопіроксенів та плагіоклазів утворюють такситову 

мікротекстуру. Мінеральний склад (об. %): головні породоутворюючі мінерали 

– клінопіроксен (40), олівін (20), ортопіроксен (15) та Fe-Ti оксидно-рудні 

мінерали (15); другорядні – плагіоклаз (5) та керсутит (5); акцесорні – піротин, 

халькопірит, хлористий апатит, епідот, безглиноземистий амфібол та кальцит. 

Піроксени ультрамафітів о. Ноб перевищують за магнезіальністю піроксени 

обох попередніх груп габроїдів та представлені: OPx – Wo2-4En60-72, CPx – Wo43-

46En42-47. Склад олівінів змінюється в межах Fo65-69Fa31-35. Серед Fe-Ti оксидів, 

аналогічно до амфіболізованих та олівінових габроїдів, виділяються 

ксеноморфні магнетит та ільменіт первинного та ідіоморфні вторинного 

походження. Проте, на відміну від інших груп порід, в структурах розпаду 

титаномагнетитів ультрамафітів окрім ільменітів присутні шпінеліди з високим 

вмістом магнію та титану, які переважають над ільменітом. 

Шостий розділ «Умови формування габроїдних інтрузій архіпелагу 

Вільгельма». 

Головним індикатором умов кристалізації габроїдів території прилеглої до 

УАС є мінеральна пара діопсид-енстатит, притаманна для групи олівінових 

габроїдів та ультрамафітів. Для такого парагенезису розподіл магнію між фазами 

є критичним і використання коефіцієнту його розподілу дозволяє оцінити 

температурний та баричний режими утворення (Putirka, 2008). За термобаричним 

режимом утворення мінеральної пари було встановлено, що породи ГКАВ 

утворились на глибинах до 24-27 км при температурі 970-1046 °С (табл. 1).  

Таблиця 1 

Результати геотермобарометричних досліджень мінеральної пари діопсид-

енстатит для порід ГКАВ. 

Місце 

відбору 

Зразок Номер пари T, °С P, 

кбар  

Глибина, 

км 

1 2 3 4 5 6 

о. Берселот 17-56-A1 28 - 16 1031   

о. Берселот 17-56-A1 29 - 17 982   
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 

о. Берселот 17-56-A1 24 -20 1008   

о. Берселот 17-56-A1 25 - 21 1046   

о. Берселот 17-56-A1 23 - 22 1041   

о. Ноб 17-120-A2 19 - 45 981 10,06 27,15 

о. Ноб 17-120-A2 20 - 44 997 9,08 24,51 

о. Ноб 17-120-A2 21 - 46 1020 9,55 25,79 

о. Ноб 17-120-A2 27 - 34 1001   

о. Ноб 17-120-A2 29 - 35 970   

о. Ноб 17-120-A2 30 - 39 994   

о. Ноб 17-120-A2 31 - 40 1010   

Така температура та глибина утворення добре узгоджується з даними (Ryan, 

2007) для габроїдів мису Дутьє, для яких він повідомляє температуру утворення 

піроксенів в межах 714-956 °С та тиск 2,61-8,51 кбар, що відповідає глибинам 

10-32 км. Утворення гранітоїдів цього ж регіону відбувалось в умовах — 667-

802 ˚С та 0,8-1,88 кбар що відповідає глибинам 2,16-5,07 км (Ryan, 2007). Це 

також узгоджується з теорією утворення комплексу APB (Leat & Scarrow, 1994), 

(Leat et al., 1995).  

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі викладено результати дослідження особливостей 

залягання, внутрішньої будови та речовинного складу габроїдного комплексу 

архіпелагу Вільгельма, а також його геологічні співвідношення з іншими 

інтрузивними утвореннями регіону, визначення умов його формування та 

вірогідної рудоносності. Основні наукові результати дисертаційної роботи 

полягають у наступному. 

За результатами інтерпретації польових даних Митрохина О.В. 

встановлено, що вкорінення габроїдів відбулося у часовому проміжку між 

виверженням юрських вулканітів та формуванням гранітоїдних батолітів 

верхньо-крейдового віку. 

За геологічними даними вік вкорінення порід визначається як мезозойський. 

Нижня вікова межа обґрунтовується інтрузивними співвідношеннями габроїдів 

м. Туксен з верхньо-юрськими вулканітами ВСАП із захопленням ксенолітів 

вулканічних порід. Верхня вікова межа визначається прориванням габроїдів 

гранітами ГКАП, вік яких, за даними ізотопного датування, встановлюється як 

верхньо-крейдовий. За новітніми польовими даними, основні інтрузивні породи 

завжди прориваються гранітоїдами з різким характером контактів та 

захопленням ксенолітів габроїдів. На о. Пітерман та мисі Туксен між 

вкоріненням ГКАВ та ГКАП виявлено впровадження окремого, неспорідненого 

з жодним із вищезгаданих, дайкового комплексу з різкими інтрузивними 

контактами як з габроїдами, так і з гранітоїдами, що вказує на значний проміжок 
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часу між їх вкоріненням. 

Габроїдні інтрузії островів архіпелагу Вільгельма та прилеглого Узбережжя 

Греяма Антарктичного півострова являють собою лише невеликі відслонені 

частини значно більших інтрузивних тіл, які занурені під сучасний рівень моря 

Белінсгаузена або поховані під льодовиковим покривом.  

Кореляція елементів залягання притаманної розшарованості габроїдних 

інтрузій  різних островів архіпелагу Вільгельма виявляє беззаперечну подібність 

та тренд простягання в напрямку північний-схід — південний захід. Окрім 

простягання спільним являється субвертикальне падіння розшарованості та 

цілковита петрографічна подібність. 

Процес застигання інтрузивних тіл відбувався на значних абісальних 

глибинах, не більше ніж 24-27 км при температурі близько 1000 °С. 

Головним індикатором умов кристалізації габроїдів території прилеглої до 

УАС є мінеральна пара діопсид-енстатит, притаманна для групи олівінових 

габроїдів та ультрамафітів. Розподіл магнію між двома фазами є критичним для 

парагенезису. Використання коефіцієнту його розподілу дає можливість оцінити 

температурний та баричний режим утворення мінеральної пари, за яким було 

встановлено, що породи ГКАВ утворились на глибинах до 24-27 км при 

температурі близько 970-1046 °С. Отримані результати узгоджуються з теорією 

утворення APB (Leat & Scarrow, 1994), (Leat et al., 1995) та результатами (Ryan, 

2007) для габроїдів мису Дутьє узбережжя Данко. 

Найбільш характерною особливістю внутрішньої будови та речовинного 

складу інтрузій архіпелагу Вільгельма є розшарованість різного масштабу, яка 

утворилась внаслідок кристалізаційної диференціації первинних базитових 

магм, тобто, має первинно-магматичне походження. Нинішнє круте та 

вертикальне залягання шаруватості пов’язане з регіональними тектонічними 

деформаціями, яких зазнали консолідовані габроїдні інтрузії внаслідок процесів 

субдукції.  

Ключовою характеристикою ГКАВ є його первинно-магматична 

розшарованість, яка проявляється на макро- та мікрорівні. Утворення 

шаруватості «за відсутності доказів тектонічного перевороту території» у 

теперішньому вертикальному становищі в потоці магми та умовах стиснення 

(Hooper, 1962 та Fraser, 1964) спростовується: (1) узгодженістю з перекинутим 

заляганням ВСАП; (2) закономірною зміною кута падіння шаруватості в межах 

інтрузивних тіл від субвертикального до 65° - 55°, така сама картина (повна та 

неповна перекинутість) спостерігається для ВСАП; (3) повним набором 

основних порід від ультрамафітового до анортозитового складу, що вказує на 

суттєво розвинуті процеси кристалізаційної диференціації у стабільній 

магматичній камері; (4) притаманною породам плоско-паралельною орієнтацією 

мінералів, утворення якої можливе лише за умов їх осадження у спокійних 

тектонічних умовах з утворенням шарів; (5) широке розповсюдження 
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тектонічних процесів з подальшим порушенням первинного залягання порід 

безпосередньо в регіоні досліджень (Poblete et al., 2011). В межах ГКАВ 

представлений повний набір основних порід від ультрамафітового до 

анортозитового складу. Петрографічні особливості габроїдних інтрузій 

архіпелагу Вільгельма (плоско-парлельна орієнтація плагіоклазу, апатиту та 

іноді клінопіроксенів; прихована розшарованість в межах одного острова 

інтрузії о. Берселот; загальний тренд збільшення кальцієвості плагіоклазів та 

магнезіальності піроксенів, тобто збільшення температури їх утворення з 

північного заходу на південний схід; наявність порід ультраосновного складу на 

о. Ноб з набуванням рудними мінералами у породі породотвірного значення; 

поява більш високотемпературних рудних мінералів притаманних 

ультраосновним породам) свідчать про значний розвиток процесів 

кристалізаційної диференціації первинних базитових магм.  

В донній частині інтрузивного тіла (південно-східна частина ГКАВ) можна 

очікувати залягання ультрамафітових кумулатів імовірно піроксеніт-

перидотитового складу, з якими може бути пов’язане Fe-Ti-V-Cr зруденіння. 

Отже, перед прориванням гранітоїдами відбулась повна кристалізація, 

охолодження та підйом габроїдів внаслідок ерозійного зрізу приблизно на 20 км 

(Ryan, 2007). Під час підняття з глибин породи ГКАВ разом із в ВСАП були 

перекинуті до теперішнього субвертикального залягання та прорвані 

комплексом базитових дайок, що на теперішній момент відслонюються на 

о. Пітерман. Вкорінення гранітоїдного комплексу АП в різній мірі призвело до 

амфіболізації порід, яка на сьогоднішній день проявлена на переважній 

більшості відслонень, та порушення ізотопних систем з наступним 

омолодженням датувань. Омолодження ізотопних датувань, в свою чергу, 

призвело до помилкового віднесення основних та кислих порід до складу 

єдиного комплексу.  

Представлена робота являє собою спробу наблизитись до вирішення 

спірних питань. 
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АНОТАЦІЯ 

Алексєєнко А.Г. Геологія габроїдних інтрузій  архіпелагу Вільгельма 

Західної Антарктики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія. – Київський 

Національний Університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, 2019. 

Розшаровані габроїдні інтрузії володіють величезним рудоносним  

потенціалом і саме тому вимагають найретельнішого вивчення.  

Розшаровані габроїдні тіла, що відслонюються на островах Архіпелагу 

Вільгельма поблизу Української Антарктичної Станції «Академік Вернадський» 

в ході даного дослідження вперше виокремлюються в самостійну асоціацію, для 

якої встановлюється значно більший розмір тіл, що занурені під сучасний рівень 

моря. Найбільш характерною особливістю внутрішньої будови та речовинного 

складу інтрузій архіпелагу Вільгельма є первинно-магматична розшарованість 

різного масштабу.  

За петрографічними особливостями порід доведено значний розвиток 

процесів кристалізаційної диференціації комплексу на абісальних глибинах 24-
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27 км при температурі близько 1000 °С, що в купі з вивченням рудної 

мінералізації габроїдів дозволяє обережно прогнозувати Fe-Ti-V-Cr зруденіння в 

донних частинах комплексу.     

Ключові слова: габроїди, розшаровані інтрузії, AIS, APB, Антарктичний 

півострів, Українська антарктична станція, архіпелаг Вільгельма.  

АНОТАЦИЯ 

Алексеенко А.Г. Геология габброидных интрузий архипелага 

Вильгельма Западной Антарктики. – Квалификационная научная работа на 

правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по 

специальности 04.00.01 - общая и региональная геология. – Киевский 

Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина, 2019. 

Расслоенные габброидные интрузии обладают огромным рудоносным 

потенциалом и именно из-за него требуют наиболее тщательного изучения. 

Расслоенные габброидные тела, которые обнажаются на островах 

Вильгельма вблизи с Украинской Антарктической Станцией «Академик 

Вернадский» в процессе данного исследования впервые выделяются в 

самостоятельную ассоциацию ГКАВ, для которой определяется гораздо 

больший размер тел, погруженных под современный уровень моря. Наиболее 

характерной особенностью внутреннего строения и вещественного состава 

интрузий архипелага Вильгельма является её первично-магматическая 

расслоённость разного масштаба. 

По петрографическим особенностям пород доказано существенное развитие 

процессов кристаллизационной дифференциации комплекса на абиссальных 

глубинах 24-27 км при температуре около 1000°С, что вместе с изучением 

рудной минерализации габброидов позволяет аккуратно прогнозировать Fe-Ti-

V-Cr оруденение в донных частях комплекса. 

Ключевые слова: габброиды, расслоенные интрузии, AIS, APB, 

Антарктический полуостров, Украинская антарктическая станция, архипелаг 

Вильгельма. 

SUMMARY 

Aleksieienko A.G. Geology of gabbroid intrusions of Wilhelm Archipelago of 

West Antarctica. – Qualification scientific paper as a manuscript.  

Dissertation for the degree of a candidate of geological sciences in the specialty 

04.00.01 – general and regional geology. – Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Layered gabbroid intrusions represent an object of high interest in terms of both 

fundamental scientific and prospecting research as they possess enormous ore-bearing 

potential.  

Gabbroic intrusions of Wilhelm Archipelago were previously considered as a part 

of a single collective gabbro-diorite-granite suite under at least five coexisting and even 

contradicting each other names and also correlated to several others. Such classification 
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introduces ambiguity and impedes international cooperation and research progress.    

Current study for the first time introduces an independent Wilhelm Archipelago 

Gabbroic Complex (WAGC) with the Early Cretaceous age. Country rock of the 

WGAC is considered to be APVG volcanics, which are believed to be Upper Jurassic. 

The upper age limit is controlled by an independent Antarctic Peninsula Granitic 

Complex (APGC), which intrudes WGAC.  

Three distinct groups of gabbros are identified in the area: amphibolised gabbos, 

olivine gabbros and ultramafites. The groups contain all transitional rock types from 

pyroxenites to anorthosites. 

It was discovered that numerous outcrops of gabbroids at Wilhelm Archipelago 

and adjacent Antarctic Peninsula represent small fragments of large intrusive body, 

which is submerged under modern Sea level. Intrusion of the complex took place in 

time interval between eruption of Upper Jurassic APVG volcanics and formation of 

Upper Cretaceous APGC granitic batholiths. WGAC rocks intrude APVG at Cape 

Tuxen with numerous xenoliths of volcanic rocks and are intruded in their turn by 

APGC at every single outcrop with sharp contacts and gabbroic xenoliths in granites. 

Transitional dyke complex at Petermann Island and Cape Tuxen geologically proves 

significant pause between formation of the intrusions. 

The most significant feature of WGAC inner structure is its initial-igneous 

layering of different scale. Modern steep subvertical bedding of layering is caused by 

regional deformations, which succeeded full crystallisation of the gabbros and were 

caused by regional subduction processes.      

Previous researchers considered layering to have been formed in its modern 

subvertical state, which was surmised due to the lack of tectonic deformation evidence. 

This study provides sufficient geologic and petrographic data to prove formation of 

layering in a horizontal state. 

Petrographic features of WGAC rocks presented in the dissertation bear evidence 

of significant development of fractional crystallisation processes of initial basic 

magma. SEM analysis of ore mineralisation supplemented with aforementioned 

significant fractional crystallisation development enables careful prognosis of 

ultramafic peridotite-pyroxenite cumulates presence in the bottom parts of intrusions, 

which might contain Fe-Ti-V-Cr mineralisation.  

Present research discovers cryptic layering inside WGAC, which can be traced 

using plagioclase and ortho- and clinopyroxene data on chemical composition. Cryptic 

layering shows a general trend of a basic component increase in southeast direction. 

Implementation of the two-pyroxene geothermobarometer yielded data on 

formation of WGAC, which took place in deep abyssal conditions of up to 24-27 km 

and a temperature of ~1000°С. These data conform APB theory of gabbro formation 

and yet another time contradicts existence of a single gabbro-granitic suite, as granites 

are believed to have formed at depth of up to 7 km.  

Key words: gabbro, layered intrusions, AIS, APB, Antarctic Peninsula, Ukrainian 

Antarctic Station, Wilhelm Archipelago. 


