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Вступ. В Українських Карпатах ін-
терес до покладів напівкоштовного і 
декоративного каміння завжди носив 
спорадичний характер і в основному 
зводився до спроб привернути увагу до 
практичної розробки розсипів марма-
роських «діамантів» чи корінних покла-
дів родоніту Чивчинсько-Рахівського 
кристалічного виступу.

На сьогодні щодо цього доцільно на-
вести деякі уточнення і звернути увагу 
на інші геологічні об’єкти, що залиша-
лисяя тривалий час поза увагою.

Мармароські «діаманти». Нині осо-
блива увага приділяється проявам 
кварцової мінералізації, зокрема, в зо-
нах розвитку його видозміни – марма-
роських «діамантів». Переважна біль-
шість дослідників розглядають їх у тіс-
ній генетичній кореляції з вуглеводнями 
(ВВ) [1, 2, 3, 4]. Л.Д. Архіпова [5] від-
носить їх до утворень парагенетичної 
асоціації з кальцитом.

З точки зору кристалохімії марма-
роські «діаманти» є звичайним квар-
цом з високою прозорістю і незвичною 
для звичайного кварцу світловою грою. 
У потовщених шліфах і пластинках у 
поляризованому світлі вони виявляють 
свою оптичну неоднорідність, пояснен-

ня природи якої знаходимо в фунда-
ментальних працях про мармароські 
«діаманти» Й. Токарського [6] і О.І. 
Матковського [7].

Кварц з подібними до мармароських 
«діамантів» оптичними властивостями 
не є рідкістю і відомий на Донбасі, в 
Криму, Словаччині, а в Ломбардії на-
віть набув окремої назви – “lombardische 
Diamanten” [8].

Обґрунтування генетичного зв’язку 
ВВ з процесами мінералоутворення, як 
і проблема їх видобутку, потребує про-
ведення деталізації ореолів розвитку і 
поширення мармароських «діамантів» і 
кварцу в установлених структурно-фа-
ціальних зонах Карпат.

Безпосередньо на Чивчинсько-Ра-
хівському кристалічному виступі мар-
мароські «діаманти» спостерігаються 
тільки на поверхнях природного відколу 
в манганових рудах хребта Прелучний, 
котрі утворюють черепицеподібне по-
криття з уявним центром індивідів у 
масі рудного субстрату. Таке наростан-
ня виявлено на поверхні виступів крис-
талічних порід і в Косівській Поляні.

У витоку р. Білий Черемош марма-
роські «діаманти» (далі – «діаманти») 
(рис. 1) простежуються навхрест про-

стягання Рахівської і Буркутської зон і 
в притул до Чорногорської зони різко 
зникають.

На водозборі р. Тиса розвиток «діа-
мантів» Д. Головченко, І. Попівняк [9] 
пов’язують з зоною впливу Рахівсько-
Тисенського поперечного розлому. 
Очевидно, такому самому структурно-
му контролю підпорядковані ореоли Ко-
сівської Поляни і Перкалабу. Зазначи-
мо, що на обстеженому просторі під 
час туристично-геологічних маршрутів 
межиріччя верхів’я Чорної Тиси і Білого 
Черемоша в Рахівсько-Чивчинському 
кристалічному виступі, Рахівській і Бур-
кутській зоні сліди ознак «діамантової» 
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Рисунок 1. Мармароські «діаманти» 
Перкалаба
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мінералізації, як і на території Румунії, 
повністю відсутні. 

У зоні Голятинського підняття орео-
ли розвитку «діамантів» перевищують 
300 квадратних кілометрів. Між селами 
Скотарське і Гукливий біля залізнично-
го полотна в скелястому виступі відсло-
нюється зона дроблення, розсічена 
безсистемними прожилками кальциту з 
кварцом і значним вмістом антраксолі-
ту і графітизованої субстанції. Там ви-
явлені кристали «діамантів» (до 6 мм) 
блокової будови, оптично неоднорідні 
знаходяться серед кальцитової 
маси в облямівці твердих 
бітумів. Утворюють 
двійники, часто з 
включеннями мікро-
скопічних кристалів 
кварцу, грані яких 
дають додаткові 
відблиски в світло-
вій грі материн-
ського кристала.

Проведені в 
Рахові і Квасах 
уточнення пока-
зали, що «діа-
манти» завуальо-
вані кальцитовою 
масою прожилків, а 
на південно-східних 
схилах г. Близниця у 
високо кременистих поро-
дах шипотської світи кристали 
кварцу, хоч і містять у собі 
включення вуглеводнів, підпо-
рядковані іншій просторовій орі-
єнтації до субстрату.

Літологічний контроль розвитку сут-
тєво кварцової мінералізації виявлено в 
басейні р. Лімниця за 345 м вверх по 
течії від правої притоки Кузминець, де 
відслонюється пачка темно-сірих слю-
дистих аргілітів з проверстками вапня-
ків і пісковиків з прожилками кальциту, 
кварцу з тонкими чорними блискучими 
плівками на поверхні граней. Вверх на-
проти притоку Щавник у правому бере-
зі р. Лімниця відслонюється кременис-
тий горизонт менілітової світи, розби-
тий серією тектонічних тріщин, випо-
внених кристалами кварцу, чорними 
твердими бітумами і дрібними криста-
лами чорного кольору, орієнтованими 
до субстрату перпендикулярно. У боко-
вих притоках ріки на поверхнях шліхо-
вих проб часто потрапляють винятково 
огранені кристали мармароських «діа-

мантів», які за розміром більші одного 
сантиметра.

Таким чином, у Карпатах предметом 
дослідження стали чітко виражені оре-
оли розвитку мармароських «діаман-
тів» (Перкалабський, Рахівсько-Ясин-
ський, Голятинський, Лімницький, Рун-
ґурський), що різняться масштабами і 
структурним контролем.

Бурштин. Одиничні знахідки бурш-
тину в Косові, Космачі, Делятині, Мізуні 

пода-
ються без 

в и з н а ч е н о ї 
стратиграфіч-
ної прив’язки 
[11]. В одних 
випадках бурш-
тин описується 
у відкладах олі-

гоцену, в інших – еоцену. Наближену 
прив’язку мають тільки знахідки бурш-
тину в так званому шешорському гори-
зонті. 

Дослідження бурштину Карпат і 
Прикарпаття свідчать про постійну асо-
ціацію його з глауконітом, глинистими 
мінералами, піритом, кальцитом, бітумі-
нозною речовиною. Наявність бурої 
окисненої кірочки на його поверхні по-
яснюється перенесенням викопної смо-
ли майже в незміненому стані на не-
значні відстані. Присутність такої кіроч-
ки характерне бурштину Прибалтики, 
який унаслідок розмиву юрських бла-
китних глин опиняється на поверхні 
вузької хвилеприбійної берегової лінії 
узбережжя Балтійського моря.

Родоніт-родохрозитові породи у ви-
гляді окремих геологічних тіл зустріча-

ються на Чивчинсько-Рахівському крис-
талічному виступі і характеризуються 
високими декоративними властивостя-
ми [10]. Ці поклади можуть становити 
особливий інтерес на хребті Прелучний 
біля Перкалабу в ділянках, які не за-
знали впливу вибухових робіт, де серед 
стратифікованих покладів цих руд мож-
на вилучати моноліти особливих деко-
ративних властивостей, збагачені в 
окремих проверстках родонітовим ком-
понентом, що відповідає високим юве-

лірним вимогам.
Мигдалекам’яні діабази 
спостерігаються у ви-

гляді мінливого по 
ширині пасма, 
утворюючи значні 

скупчення брил у с. 
Кваси за потоком 

Тростянець та в с. Ши-
бене за потоком Явірник. 

Нерідко з прожилками каль-
циту і кварцу. Розрізаються і 

добре поліруються. Інколи вико-
ристовують для спорудження рокарі-

їв. Запаси їх не обмежені.
Карбонатні стяжіння. У розрізі ео-

цен-неогенової осадової товщі Карпат 
спостерігаються алохтонні карбонатні 
стяжіння, виповнені мінеральними ін-
крустаціями всередині з вмістом різно-
манітних вуглеводнів і навіть нафти, що 
пояснює особливість їх зонального за-
барвлення від світло-кремового до ко-
ричневого кольору. Дискретно локалі-
зовані на різних стратиграфічних рів-
нях, не мають формаційної спорідне-
ності з вміщуючими їх відкладами, хоча 
залягають серед них згідно з нашару-
ванням.

Вперше такі стяжіння серед менілі-
тово-кросненської серії вивчались В. 
Нарембським [12, 13]. Наступними мі-
нералогічними і геохімічними дослі-
д ж е н н я м и ,  п р о в е д е н и м и 
Є.К. Лазаренком [11], встановлена не-
сталість їх морфології, мінерального 
складу і доведено, що в басейн седи-
ментації стяжіння поступали у вигляді 
твердих тіл. Порівняння наведених мор-
фологічних ознак, розмірності, міне-
рального, хімічного складу [11, 12, 13] 
свідчить, на наш погляд, про їх ідентич-
не алохтонне походження серед відкла-
дів Українських і Польських Карпат без 
визначеного геохронологічно-форма-
ційного положення початкового місця 
утворення.

Рисунок 2. Кварцова інкрус-
тація внутрішньої поверхні 
карбонатного стяжіння
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Поверхня стяжінь переважно гладка. Колір їх поверхні кре-
мовий, вохристо-бурий до чорного і залежить від якісного та 
кількісного вмісту вуглеводнів і карбонатів Fe, Ca, mg. Вну-
трішні пустоти стяжінь інкрустовані мінералами (рис. 2 і 3 а, 
б), представлених рядом барит – сидерит – кальцит – доломіт 
– халцедон – кварц, послідовність утворення яких супрово-
джувалась синхронним диференційованим фракціонуванням 
ВВ від важких до більш легких. Вільний простір інкрустацій в 
окремих стяжіннях заповнений озокеритом або нафтою.

На окремих стратиграфічних рівнях карбонатні стяжіння 
утворюють значні нагромадження і звичайно всередині випо-
внені мінеральними інкрустаціями, утворюючи візерунки не-
повторної текстури, які завдяки диференційованому розподі-
лу вуглеводнів в ультрафіолетовому спектрі привабливо 
світяться гамою чорних, коричневих, кремових, жовтих, ма-
линових і синіх кольорів.

Дослідження генезису стяжінь свідчить, що їхня сучасна 
форма визначалась ділянками проникнення нафти в свіжий 
осадок, що прискорювало його літифікацію і визначило над-

звичайно високу механічну стійкість. Зауважимо, що після 
неодноразових катастрофічних повеней форма стяжінь за-
лишається незмінною, що свідчить про їх надзвичайну стій-
кість до механічного руйнування гравійно-гальковою масою 
річкового алювію.

Висновок. Безперечно практичний інтерес представля-
ють деякі розсипи «діамантів» зі значними запасами. Як за-
значалось [10], затримку в їх добуванні пов’язують зі склад-
ністю процесу вилучення кристалів з алювію. На наш погляд, 
ця перешкода легко долається із застосуванням цейлонсько-
го методу видобування коштовного каміння з деяким вдо-
сконаленням цього процесу в умовах Карпат. Поширення 
бурштину в Карпатах носить індикативний характер. Інтерес 
до родоніту як декоративного напівкоштовного каменю зу-
мовлений ювелірною цінністю окремих проверстків, збагаче-
них родонітовим компонентом. Текстурні і механічні особли-
вості мигдалекам’яних діабазів та карбонатних стяжінь ви-
значають їх застосування як декоративного каміння.
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Рисунок 3 а. Кальцит-доломітові інкрустації   
(м. Косів, р. Рибниця)

Рисунок 3 б. Кварц-карбонатна інкрустація кар-
бонатного стяжіння (смт Делятин, р. Прут)


