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Вступ

Попри значну поширеність у природі 
і відповідно на ринку природного камін-
ня, яшма завжди є затребуваним і при-
вабливим ювелірно-виробним матеріа-
лом, попит на який не послаблюється з 
плином часу, а вироби з неї вирізня-
ються естетичністю й неповторністю.

Давні народи, що заселяли терито-
рію сучасної України, знали і викорис-
товували яшму для прикрас і побутових 
виробів, про що свідчать непоодинокі 
археологічні знахідки, які експонуються 
у вітчизняних краєзнавчих музеях. В 
українській науковій літературі яшма 
згадується у лекції  «Про камені і геми» 
Феофана Прокоповича, яку він читав у 
Києво-Могилянській академії (1705-
1709 роках).

Естетична привабливість, неорди-
нарність забарвлення, а інколи й уні-
кальність текстурного рисунка україн-

ської яшми викликають підвищений ін-
терес колекціонерів, мінералогів та по-
ціновувачів природного каміння, а май-
стри-ювеліри залюбки використовують 
її для виготовлення художньо-приклад-
них, ювелірних і мозаїчних виробів.

Загалом, за петрографічним визна-
ченням, яшма – це криптокристалічна 
гірська порода полігенного походження, 
матриця якої переважно складена мі-
крозернистими агрегатами кварцу і 
халцедону, рідше в асоціації з польови-
ми шпатами і глинистими мінералами. 
Другорядними, але дуже важливими в 
розрізі декоративності є включення 
оксидів і гідроксидів заліза та марган-
цю, амфіболів (глаукофану, рибекіту, 
актиноліту), зелених хлоритів, опалу, 
епідоту, кальциту, піриту, гранату та ін., 
які знаходяться в дисперсному стані в 
різних якісних і кількісних співвідношен-
нях, створюючи в результаті безліч 
строкатих кольорових відтінків і комбі-

націй текстур – масивну, плямисту, 
смугасту, брекчієвидну тощо. У деяких 
слабометаморфізованих яшмах збере-
глися залишки крем'яних скелетів мор-
ської біоти, наприклад, радіолярій (ра-
діолярієва яшма). Форми виділення 
яшми – жили, якi заповнюють тріщини 
і порожнини, лінзи, масиви [1, 2].

У гемологічній сфері до яшми часто 
зараховують й інші масивні дрібнозер-
нисті породи з привабливим забарв-
ленням і рисунком та здатністю до 
дзеркального полірування. Такий підхід, 
а точніше комерційне трактування тер-
міну «яшма», сьогодні використовує 
більшість компаній, які працюють на 
ринку кольоровго каміння, оскільки ба-
гато осадово-метаморфічних, вулкано-
генно-осадових, контактово-метамор-
фічних та інших гірських порід, що за-
знали значного окварцювання, схожі за 
декоративними і механічними власти-
востями.
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У статті розглянуто яшми з проявів Українського щита та подано їх гемологічну і геологічну характеристику, наведено  
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Сьогодні на теренах України не ви-
явлено промислових родовищ яшми з 
підрахованими кондиційними запасами. 
Проте відомо багато проявів, окремих 
локальних виходів чи скупчень, які зна-
ходяться в асоціації з іншими корисни-
ми копалинами та залягають у межах 
Українського щита (далі – УЩ), Доне-
цького кряжу, Волино-Подільської пли-
ти, Кримських гір, Карпатських гір і За-
карпатського прогину [3, 4].

Найбільша кількість текстурно-коло-
ристичних різновидів яшми, виявленої 
на проявах УЩ, знаходиться в межах 
Дністровсько-Бузького мегаблоку – 
прояви в районі Середнього Побужжя 
(«Бурти», Деренюхинський, Липовень-
ківський, Побузький, Скалевацький), 
Заваллівського родовища графіту; Во-
линського мегаблоку – Збраньківський 
прояв; прояви Інгулецько-Криворізької 
шовної зони в межах родовищ Криво-
різького залізорудного басейну (Кочу-
беївський, Комсомольський, Інгулець-
кий, Аннівський) [4, 5]. 

Яшми Побужжя

Яшми Побужжя поширені у корах 
вивітрювання в районах розповсюджен-
ня давніх магматичних порід Дністров-
сько-Бузького мегаблоку, зокрема, між 
населеними пунктами Гайворон і Пер-
вомайськ на території Середнього По-
бужжя. Тут нікеленосні кори вивітрю-
вання серпентинізованих ультрабазитів 
є джерелом цілої низки ювелірно-ви-
робного каміння: яшми, кольорових 
халцедонів, опалу, агату [4–7]. 

Основна маса інтру-
зій ультрабазитів скон-
центрована в межах 
Первомайськ-Голованів-
ського синклінорію Голо-
ванівської шовної зони 
серед сильно метамор-
фізованих вулканогенно-
осадових і магматичних 
порід дністровсько-бузь-
кої (AR1) і бузької (AR3) 
серій. Інтрузії ультрабази-
тів розташовані вздовж 
Побузької зони глибинних 
розломів у вигляді ланцюжка, а габро-
перидотитові масиви приурочені до син-
клінальних структур 3 і 4 порядків. Тут 
виділено 6 гіпербазитових і 13 габро-
перидотитових масивів. Інтрузії заляга-
ють у вигляді пласто- і лінзоподібних тіл 
складної конфігурації з кутами падіння 
70–85º (для гіпербазитових) і 60–85º 
(для габро-перидотитових масивів). До-
вжина тіл по простяганню – від 150 м до 
2,5 км. Найбільшими є Липовеньків-
ський (гіпербазитовий) і Деренюхин-
ський (габро-перидотитовий) масиви.

По цих породах сформувались за-
лишкова (площинна і лінійна), інфіль-
траційна і акумулятивна кори вивітрю-
вання, в яких поширені зони скременін-
ня. Досить часто ці породи залишають-
ся у вигляді останців після розробки 
основної маси родовищ. Тіла яшмових 
порід виявлено у Деренюхинському, По-
бузькому, Липовеньківському, Буртян-
ському родовищах, які знаходяться в 
Кіровоградській області і розробляються 
на руду силікатного нікелю.

У корах вивітрювання яшми утворю-
ють малопотужні (до 10 см) жили до-
вжиною до 50 м і окремі невеликі тіла 
неправильної форми розміром до 10–12 
м у перетині. Вони переважно зустріча-
ються у третій та четвертій зонах про-
філю кори вивітрювання. При цьому жи-
ли, як правило, приурочені до охристих 
нонтронітів площинного типу, а масивні 
тіла – до зон лінійного вивітрювання.

Яшма складена тонкозернистим 
халцедоном, дисперсним КТ-опалом з 
домішками гетиту, лімоніту, кварцином 
з домішками кварцу. Акцесорними мі-
нералами є гідрооксиди заліза, глинис-
ті мінерали групи нонтроніту та монтмо-
рилоніту, мусковіт, магнетит. Більшість 
породоутворювальних мінералів не ма-

ють чітких діагностичних ознак у шлі-
фах, оскільки утворюють дисперсні су-
міші і не реагують на поляризоване 
світло. Кварц спостерігається у тонких 
прожилках, які пронизують породу в 
різних напрямках. Часто в цих яшмах 
присутні релікти нонтроніту і тальку.

Текстура побузької яшми шарувата, 
плямисто-шарувата, структура мікро-
криптозерниста, колоїдна.

Забарвлення переважно теплих ко-
льорів: жовте, жовто-коричневе, вохрис-
то-жовте, темно-червоне, коричнево-
червоне, коричневе. Текстурний рисунок 
однорідний, прожилково-плямистий, 
плямистий, пейзажний. Яшми завжди 
непрозорі (рис. 1, 2).

Вміст кремнезему в жильних яшмах 
становить 89,5–93,4 %, у масивних – до 
65 %. Негативним фактором якості цих 
яшм є значна пористість і середня 
здатність до полірування [6].

Інколи в корах вивітрювання 2-ї і 3-ї 
зон нонтронітового профілю зустріча-
ються зелені агрегати халцедону (плаз-
ми). Форми виділень – сплощені жовна 
округлої або овальної форми з нерів-
ною і, як правило, ніздрюватою поверх-
нею розміром від 2 до 20 см у пере-
тині. Просторово плазма тяжіє до вуз-
лів перетину кварц-халцедонових жил, 
а також до місць контакту гідрохлори-
тових порід і змінених серпентинітів з 
кислими породами. Породоутворюваль-
ними мінералами плазми є халцедон і 
хлорит, другорядними – опал, кварц, 
кварцин, гетит. Халцедон спостеріга-
ється у вигляді волокнистих і зернистих 
агрегатів з розмірами індивидів 2–20 
мкм. Агрегати утворюють специфічні 
згустки, які зцементовані хлоритом. У 
деяких плазмах проявлена зональність – 
у центральній частині жовен переважає 
зернистий халцедон (з кварцом або без 

Рисунок 2. Яшма пейзажна  (Побужжя)

Рисунок 1. Яшма світло-коричнева 
брекчієвидна (Побужжя)
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нього), а у периферійній – дрібнолуска-
тий халцедон і опал. Забарвлення 
плазми переважно блідо-зелене, іноді 
плямисте (рис. 3) [5, 7].

Яшми Завалля 

З лінійною і площинною корами ви-
вітрювання біотит-графітових, біотит-
гранатових гнейсів пов'язані прояви 
яшми, авантюринового кварциту і хал-
цедону в межах Заваллівського родо-
вища графіту (Гайворонський район 
Кіровоградської області).

Заваллівське родовище графіту зна-
ходиться у південно-східній частині Хо-
щевато-Заваллівської структури у товщі 
метаморфічних порід бузької серії. 
Останні утворюють витягнуту субширот-
ну синклінально-складчасту структуру з 
карбонатним ядром. Крила складки 
представлені різноманітними метамор-
фічними гірськими породами, серед 
яких переважають гнейси і мігматити.

 На Заваллівському родовищі прояв-
лена інтенсивна тектонічна дислокація, 
з якою власне і пов'язаний розвиток ко-
ри вивітрювання. Лінійна кора вивітрю-
вання, серед якиої зустрічається осно-
вна маса яшми, розвивається по біотит-
графітових, біотит-гранатових, амфібол-
біотитових гнейсах хощевато-заваллів-
ської свiти (AR3hz), гнейсах та піроксен-
гранат-кварцових скарноїдах кошаро-
олександрівської свiти (AR3ka).

Яшми залягають у вигляді жил і лінз 
потужністю від 5–40 до 80 см, а також 
ізометричних або еліпсоподібних жовен 
розміром 5–10 см у перетині. Яшми ма-
ють неоднорідну, сферолітову, повно-

кристалічну, нерівномірнозернисту, 
сфероліт-крустіфікаційну, тонкозернис-
ту структуру та натічну з чергуванням 
ділянок шаруватої і концентрично-зо-
нальної будови текстуру. Складені хал-
цедоном, кварцином (до 98 %), квар-
цом з домішками гідрооксидів заліза, 
мусковіту, апатиту, глинистих і карбо-
натних мінералів (до 5 %). Хромофора-
ми є селадоніт, хлорит, оксиди заліза, 
інколи у вигляді вкраплень зустрічаєть-
ся графіт. Сфероліти, складені кварци-
ном у зростках з халцедоном, досяга-
ють у діаметрі 3 мм і мають концен-
трично-зональну будову (рис. 4).

За хімічним складом ці породи схожі 
до зеленої яшми Уралу і Алтаю, проте 
мають певні відмінності. В алтайській та 
уральській яшмі вміст Al2O3, MnO, MgO 
і Na2O більший ніж у яшмі Завалля, а 
вміст Fe2O3 і FeO, навпаки, менший. 

Забарвлення цих яшм строкате, зде-
більшого в зелено-коричневих, рожево- 
та жовто-зелених кольорах різних від-
тінків, часто з білими плямами (рис. 5, 
6). Рідше зустрічаються яшми з кори-
чнево-жовтим, жовтим і коричневим за-
барвленням. Воно має алохроматичну 
природу і пов’язане з включеннями 
оксидів та гідроксидів заліза (жовті і 
коричневі кольори яшми), а також міне-
ралів групи хлоритів і глауконіту-села-
доніту (зелені кольори яшми) [8, 9].

Серед текстурних рисунків цих яшм 
переважає сферолітовий, прожилково-
сферолітовий, пейзажний. Яшми добре 
обробляються, приймають дзеркальне 
полірування. Негативним чинником 
якості цих яшм є їх значна пористість і 
тріщинуватість, але цього можна уник-
нути, якщо додатково проварити у спе-
ціальних смолах [8].

Прояви зеленої яшми переважно 
халцедонового складу сферолітової бу-
дови виявлено в корі вивітрювання пів-
денних флангів Заваллівського родови-
ща графіту. Тут яшми залягають у ви-
гляді жил і лінз потужністю до 1 м. 
Вміст кремнезему в яшмі Завалля ста-
новить від 75 до 90 %.  

Збраньківська яшма

У межах Волинського мегаблоку УЩ 
серед кварцових діорит-порфіритів і па-
леотипних ріолітів протерозою, які на 
південному схилі Овруцького грабен-
синклінорію виходять на денну поверх-
ню і розкриваються в районі населених 
пунктів Збраньки, Підвеледники і Пере-
броди Овруцького району Житомир-
ської області, виявлено прояви яшми 
ендогенного генезису, відомої як 

Рисунок 3. Плазма

Рисунок 4. Сфероліти халцедону в 
яшмі Завалля під мікроскопом: 

а) у паралельних ніколях; 
б) у схрещених ніколях

а)

б)

Рисунок 5. Сферолітова яшма 
Завалля

Рисунок 6. Сферолітово-плямиста 
яшма Завалля
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«збраньківська». Жили, гнізда або лін-
зи невеликої потужності залягають се-
ред червоно-коричневих кварцових 
пор фірів. Прояви характерної збрань-
ківської яшми відмічаються на східній 
околиці с. Збраньки у відслоненнях на 
лівому березі річки Норин, а також у 
бортах ярів Долина Рів і Рубіж.

Збраньківські яшми відомі ще з дру-
гої половини XIX століття. Вперше їх 
описав у 1871 році відомий натураліст 
Волині та Галичини Готфрід Оссов-
ський. У 1876 році відполіровану колек-
цію цих яшм В.Г. Бродович представив 
Петербурзькому мінералогічному това-
риству. Пізніше перспективи їх вико-
ристання були предметом досліджень 
П.А. Тутковського (1911), О.М. Козлов-
ської (1936), М.І. Ожегової (1947), 
Ю.В. Семенченко, Т.М. Агафонової та ін. 
(1974), В.А. Нестеровського (2006) [7].

Збраньківські яшми щільні і тонко-
зернисті, мають однорідне сургучно-
червоне, червоно-коричневе, коричне-
ве, жовто-коричневе, світло-коричневе, 
червоно-жовте забарвлення, що зумов-
лене наявністю оксидів і гідроксидів за-
ліза. Інколи можуть мати невиразний 
текстурний рисунок. В яшмах зустріча-
ються прожилки кварцу, рідше рожеві і 
біло-рожеві плями (рис. 7). Мікрострук-
тура атакситова, флюїдальна. Складені 
ці яшми переважно халцедоном мікро-
сферолітової будови, який знаходиться 
в тонкодисперсній слабо розкристалізо-
ваній масі з невеликою кількістю зерен 
кварцу і глинистих мінералів.

Збраньківські яшми добре обробля-
ються і поліруються до дзеркального 
блиску. За декоративними властивос-
тями вони не відрізняються від сургуч-
ної яшми Уралу і Казахстану та є чудо-
вим матеріалом для виготовлення гліп-
тики і мозаїчних композицій [4].

Детальні пошуково-розвідувальні ро-
боти щодо яшми в цьому районі не про-
водилися. Здебільшого це були поверх-
неві дослідження в природних відсло-
неннях на схилах балок і ярів, а тому 
промислові перспективи збраньківської 
яшми на сьогодні так і не встановлені.

Яшми Кривого Рогу (джеспіліти)

На території Криворізького залізо-
рудного басейну поширені джеспіліти 
– червоно-смугасті та збагачені залізо-
вмісними мінералами різновиди яшмо-
видних порід (рис. 8, 9). Безрудні про-
шарки в їхньому складі поступаються 
місцем малорудним гематит-кварцовим 
з рожевим або червоним забарвлен-
ням. Головними породоутворювальни-
ми мінералами джеспілітів є кварц, ге-
матит, сидерит, хлорит, біотит, амфібо-
ли. З вторинних та акцесорних зустрі-
чаються гетит, гідрогетит, альбіт, роду-
сит, доломіт, анкерит, клінтоніт, пірит, 
халькопірит, апатит. Джеспіліти 
пов’язані з родовищами залізних руд і 
сконцентровані в Криворізько-Кремен-
чуцькій і Білозерсько-Оріхівській (Біло-
зерський рудний район) металогенічних 
зонах. Найбільший інтерес як камене-
самоцвітна сировина представляють 
джеспіліти з червоними та сіро-чорни-
ми смугами, які в Криворізькому басей-
ні поширені в межах п’ятого і шостого 
залізистих горизонтів, в Кременчуцько-
му районі – серед порід першого, тре-
тього і четвертого горизонтів (рис. 10), 
в Білозерському залізорудному районі 
червоносмугасті джеспіліти мало поши-
рені. До яшмоподібних порід залізисто-
кремнистої формації також належать 
різновиди, змінені в результаті лужного 
метасоматозу. У таких породах у вели-
ких кількостях наявний егірин та рибе-
кіт. Метасоматично змінені (егіринізо-
вані) залізисті кварцити в корінних ви-
ходах та закинутих кар’єрах виявлені в 
межах північної частини Криворізького 
басейну (Нетесівське родовище заліз-
ної руди). Породи характеризуються 
красивим смугастим рисунком, утворе-
ним чергуванням зелених, чорних і сі-
рих смуг. До яшмоподібних порід також 
належать декоративні сидеритові квар-
цити Криворізького залізорудного ба-
сейну, які приурочені до залізорудних 
горизонтів середньої частини розрізу 
криворізької серії палеопротерозою [7].

Висновки

Яшми УЩ вирізняються широкою 
колористичною гамою, барвистістю та 
естетично привабливими текстурними 
рисунками. Проте вагомими вадами, 
які перешкоджають масовому викорис-
танню яшми УЩ, є невеликі розміри 
фрагментів сировини, їх тріщинуватість 
і кавернозність.

За колористичними характеристика-
ми можна виокремити такі різновиди 
яшми УЩ: 

- зелені (Заваллівське графітове ро-
довище);

- червоні (Збраньківський прояв);
- коричневі (нікелеві родовища Се-

реднього Побужжя);

Рисунок 7. Збраньківська брекчіє-
видно-масивна яшма

Рисунок 8. Фантазійна яшма Кри-
вого Рогу

Рисунок 9. Смугаста яшма Кривого 
Рогу з прошарками тигрового ока

Рисунок 10. Смугастий джеспіліт 
Кривого Рогу
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- жовті і жовто-коричневі (нікелеві 
родовища Середнього Побужжя, За-
валлівське графітове родовище).

За текстурним рисунком яшми УЩ 
можна поділити на: 

- сферолітові (Заваллівське графіто-
ве родовище);

- смугасті (нікелеві родовища Серед-
нього Побужжя, Збраньківський прояв, 
Кривий Ріг);

- вкраплені (Заваллівське графітове 
родовище);

- однорідні (нікелеві родовища Се-
реднього Побужжя і Збраньківський 
прояв); 

- прожилкові (Заваллівське графіто-
ве родовище і Збраньківський прояв);   

- фантазійні (Заваллівське графітове 
родовище, нікелеві родовища Серед-
нього Побужжя).

Яшми УЩ можна збирати на поверх-
ні землі, не застосовуючи для цього 
спеціальних засобів для розкриття гір-
ських порід, оскільки їх прояви пере-
важно пов’язані з іншими гірничими 
виробками і родовищами, що розро-
бляються або знаходяться в розсипах 
чи доступних відслоненнях. 

Це дає можливість залучати для 
збору, подальшого колекціонування, 
використання в обробці та створення 

виробів різного призначення широке 
коло населення. Але неурегульованість 
у вітчизняному законодавстві непро-
мислового (старательського) видобу-
вання корисних копалин є вагомою   
перешкодою для такої діяльності. 

Як правило, яшма в сировині за ці-
ною не є дорогою, але після обробки 
стає гарним матеріалом для виготов-
лення вставок у ювелірнi прикраси, во-
на отримала широке використання у 
виробництві галантерейних, сувенірних 
виробів та мозаїки. Яшма, як камене-
самоцвітна сировина, має потужний по-
тенціал для розвитку творчих фантазій 
у каменерізному мистецтві.
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Геммологическая характеристика 
разновидностей яшмы Украинского щита
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Gemological characteristics 
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