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lithoGenetiCal features of YareMChanskY horizon dePosits (skYBoVa zone of 
ukrainian CarPathians)

Показані літогенетичні зміни в породах яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат). Літологічний 
розріз представлений пісковиками, алевролітами, та вапняками. Вивчені вторинні зміни у мінералах на стадії ката- і 
метагенезу.
Ключові слова: пісковики, алевроліти, вапняки, Скибова зона Українських Карпат.

Показаны литогенетические изменения отложений яремчанского горизонта (Скибовая зона Украинских Карпат). Ли-
тологический разрез представлен песчаниками, алевролитами и известняками. Изучены вторичные изменения в ми-
нералах на стадиях ката- и метагенеза.
Ключевые слова: песчаники, алевролиты, известняки, Скибовая зона Украинских Карпат.

The lithogenetic changes in the rocks of the Yaremcha horizon (Skybova zone of the Ukrainian Carpathians). Lithological 
section is presented by sandstones, alevrolites and limestones. The secondary changes within minerals on kata- and 
metagenesis are studied.
Keywords: sandstones, alevrolites, limestones, Skybova zone of the Ukrainian Carpathians.

ВСТУП 
Скибова зона — це зовнішня зона Флішевих 
Карпат, яка розміщена на стику Карпатської 
гірської споруди з Прикарпатським прогином та 
є плоским покривом з амплітудою близько 30–
40 км, насунутим у північно-східному напрямку 
на Внутрішню, а місцями аж на Зовнішню зони 
Передкарпатського прогину. З південного за-
ходу вона перекрита насувами Кросненської і 
Чорногірської зон. В межах Скибової зони до-
бре розвинені скиби, насунуті одна на одну в 
північно-східному напрямку. Розріз представ-
лений породами переважно крейдового та па-
леогенового віку. Розріз крейдяних відкладів 
у межах Скибової зони Українських Карпат, 
здебільшого складений трьома світами: ілем-
кінською, спаською та стрийською, а палеоге-
нових — ямненською, манявською, бистриць-
кою, попельською та менілітовою. Літологічні 
особливості палеоцен-еоценових відкладів ви-
світлено попередниками в працях [1–17]. За-
значимо, що літогенетичні змін порід вивча-
ли В. О. Шумлянський, К. І. Деревська [16]. Та 
оскільки на сьогодні не проведено детально-
го аналізу літогенетичних змін у породах, що 
пов’язані з ознаками мідистої мінералізації, 
вважаємо за доцільне дослідити це питання з 
використанням загальновідомих методів дослі-

дження. Результати літогенетичних досліджень, 
наведених у даній роботі, раніше не публікува-
лися.

МЕТОДИ ТА ОБЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета наших досліджень — вивчити літологічні 
особливості яремчанського горизонту Скибової 
зони Українських Карпат та дослідити постдіаге-
нетичні перетворення відкладів яремчанського 
горизонту (на прикладі розрізу р. Женець) для 
кращого розуміння колекторських властивос-
тей порід. Нами проведено польові досліджен-
ня (описано вісім відслонень), здійснено міне-
ралографічний (30 аншліфів), петрографічний 
(99 шліфів) аналізи та детальні мінералого-
фізичні дослідження (24 проби) для визначен-
ня мінерального складу змінених порід. Крім 
того, проаналізовано літолого-стадіальні зміни 
в породах для визначення ступеня літогенезу 
осадових утворень.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Товща являє собою циклiчне перешаруван-
ня прошаркiв i шарiв мiнливої потужностi 
пiсковикiв, алевролiтiв i аргiлiтiв, мен-
ше поширенi глинисто-карбонатнi породи. 
Пiсковики в цьому розрiзi представленi трьома 
рiзновидами. 
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Найчастiше трапляються рiзнозернистi 
алевритистi з гравiєм полiмiктовi (граува-
ки, аркозо-грауваки) пiсковики. Вони дуже 
погано вiдсортованi i майже з неокатаним 
матерiалом. Головним уламковим матерiалом є 
кварц, плагiоклаз, K-Na польовий шпат, уламки 
кременистих та осадових порiд i кварцитiв. Це-
мент в таких пiсковиках глинисто-кременистий 
з хлоритом, поровий до базального, дуже 
мiцний. В цих пiсковиках трапляється дрiбна 
вкрапленiсть рудних мiнералiв. 

На другому за поширенням мiсцI знахо-
дяться дрiбнозернистi алевритовi пiсковики 
з чудовою вiдсортованiстю i помiтною 
окатанiстю матерiалу. За складом уламкiв вони 
вiдносяться до лiтоїдно-кварцевих або грау-
вакових. Текстура дрiбнозернистих пiсковикiв 
нечiткошарувата. Аутигенний матерiал пред-
ставлений глауконiтом, який нерiвномiрно 
розподiлений в породi. Його вмiст не перевищує 
2–3%. Присутні тут халцедоновi спiкули губок, 
карбонатнi черепашки дрiбних форамінiфер та 
бiльш крупнi уламки невизначених карбонат-
них органiзмiв. Цемент, звичайно, поровий, 
слюдисто-кременистий, на окремих дiлянках 
глинисто-карбонатний.

Третiй тип пiсковикiв, дуже характерний 
для палеогенових порiд регiону взагалi, в да-
ному розрiзi трапляється рiдко i вiдноситься 
до уламково-карбонатних пiсковикiв. Цi поро-
ди мають алеврито-гравiйно-псамiтову струк-
туру i складаються з рiзного розмiру уламкiв 
кварцу, гiрських порiд (пiсковики, алевролiти, 
аргiлiти, мергелi та iн.), фауни i органогенних 
глинисто-карбонатних порiд. Фауна представ-
лена переважно уламками багряних водорос-
тей, зрiдка трапляються крупнi форамінiфери 
(нумулiти), залишки голкошкiрих тощо. Присутні 
окремi оолiти. Уламковий матерiал кутуватий 
та напiвокатаний. Цемент поровий, кальци-
товий, крупнокристалiчний до пойкiлiтового. 
В пiсковиках також присутнi дрiбнi скупчення 
рудних мiнералiв.

Алевролiти є одними з головних компонентiв 
розрiзу i також представленi декiлькома 
рiзновидами. Їх структура змiнюється вiд 
пелiтоалевритової дрiбно-середньозернистої 
або рiзнозернистої до псамоалевритової, круп-
нозернистої, добре вiдсортованої i конформно-
зернистої. Серед уламкiв домiнує кварц, зна-
чно менше уламкiв гiрських порiд (переважно 
осадових). В дрiбнозернистих вiдмiнах тра-
пляється слюда, дуже мало польових шпатiв. 

Тому склад алевролiтiв змінюється вiд кварце-
вих i лiтоїдно-кварцевих до граувакових. Це-
мент переважно кременисто-глинистий, iнодi 
глинисто-карбонатний, поровий до плiвкового. 
В середньо-крупнозернистих рiзновидах 
постiйно присутня фауна у виглядi халцедо-
нових спiкул губок та дрiбних карбонатних 
фораменiфер декiлькох видiв. Характерною ри-
сою алевролiтiв є наявнiсть в них рудного пилу 
(пiрит, халькопiрит, халькозин), який або роз-
киданий по всьому полю породи, або утворює 
лiнзовиднi чи округлi скопичення, а iнодi ви-
повнює в породi трiщини. Довкола таких скуп-
чень помiтне утворення вторинних мiнералiв 
яскраво-зеленого кольору, найвiрогiднiше, 
малахiту, який в окремих випадках утворює 
суцiльнi досить крупнi видiлення. В породах 
трапляються тріщини, виповненнi вторинним 
карбонатом i кварцом. 

Широко розвиненi в розрiзi глинистi по-
роди, якi представленi аргiлiтами. Глинистих 
сланцiв немає. Аргiлiти мають пелiтовi, рiдше 
алевропелiтовi структури i складаються з майже 
iзотропного каолiнiту з домiшками гiдрослюди 
i хлоритiв. Викликає велике зацiкавлення 
значний вмiст в аргiлiтах пилкуватого рудно-
го матерiалу, який подiбний до описаного в 
алевролiтах. Можна твердити, що кiлькiсть 
рудної речовини в даному розрiзi зростає вiд 
пiсковикiв до алевролiтiв i, нарештi, аргiлiтiв, 
що суперечить загальноприйнятiй думцi про 
зворотне розповсюдження рудного матерiалу. 
Одиничнi прошарки у дослiджуваному розрiзi 
складенi пелiтоморфними мергелями або гли-
нистими мергелями зрідка з органогенним де-
тритом. Вивчення вторинних змiн дослiджуваних 
порiд дає нам пiдстави стверджувати, що вони 
знаходяться на стадiї пiзнього катагенезу.

Головні особливості постдіагенетичних пере-
творень порід виражені у зміні їх речовинного 
складу, структурно-текстурних характеристик, 
зменшенні відкритої пористості, збільшенні 
щільності порід, появі тріщин та каверн. Крім 
того, породи містять змінені залишки палео-
фауни, палеофлори та глауконіту. Зерна глау-
коніту частково заміщуються гідрослюдою та 
хлоритом (рис. 1, а, б). Пісковики містять 2% 
вуглецевистої речовини. Часом теригенні та 
органогенні уламки вкриті плівкою гідроксидів 
заліза чи «бітумів» (рис. 1, в, г). У пісковиках та 
алевролітах виявлено тонкі регенераційні кай-
ми навколо карбонату, проте в уламкових вап-
няках нами спостерігались крустифікаційні мі-
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Рис. 1. Серицитизація глауконіту
а — змінений глауконіт (позначено 1) у пісковиках, проба 27/15, нік. II, зб. 100; б — серицитизація (позначено 2) глау-

коніту (позначено 1), проба 27/7, нік. II, зб. 500

Рис. 2. Зони регенерації карбонату та виділення вуглецевистої речовини у цементі пісковиків
а — регенерація карбонату(1 позначка) у пісковиках: а — проба 27/10, нік. Х, зб. 100; б — крустифікаційні структури 

навколо форамініфер у вигляді «зубчастих борідок» у вапняках, проба 27/2, нік. II, зб. 500; в, г — виділення вуглистої 

речовини (позначено 1) в уламковому вапняку, проба 27/2, нік. II, зб. 40., проба 27/7, нік. II, зб. 500

а б

а б

в г
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кроструктури (рис. 2, а, б). Породи містять тонкі 
(0,1–0,5 мм) прожилки або сітку тонких просі-
чок, які виповнені карбонатом.

ВИСНОВКИ
В породах яремчанського горизонту в межах 
Скибової зони Українських Карпат нами дослі-
джено три різновиди пісковиків: рiзнозернистi 
алевритистi з гравiєм полiмiктовi (грауваки, 
аркозо-грауваки) пісковики, дрiбнозернистi 
алевритовi пісковики та уламково-карбонатні 
пісковики. Крім того, досить поширеними є 
алевропеліти і алеврити. Літогенетичні зміни 
проявлені у виділенні вуглецевистої речовини 
в межах цементу порід у розвитку зон регене-
рації карбонату та утворенні крустифікаційних 
структур навколо форамініфер, корозії і зонах 
тиску навколо зерен кварцу.
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