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ПРАДМОВА

Cпазнанне геалагічнай будовы і развіцця любой тэрыторыі 
пачынаецца з вывучэння стратыграфіі. Без яе даных нельга 
абысціся практычна ў ніводнай вобласці тэарэтычнай і пры-
кладной геалогіі. Адмысловая інфармацыя неабходна пры 
складанні геалагічных, тэктанічных, літолага-фацыяльных 
і палеагеаграфічных карт любога маштабу, пры прагназаванні, 
пошуках і разведцы радовішчаў карысных выкапняў. У цяпе-
рашні час у сувязі з правядзеннем буйнамаштабных здымак, 
вывучэннем асадкавага чахла шэльфаў і акіянаў, геолагараз-
ведачнымі работамі ў складаных геалагічных умовах значэн-
не стратыграфіі ўзрастае яшчэ больш.
Наша краіна закрыта ў геалагічных адносінах (чацвярцічныя 
ўтварэнні амаль суцэльна перакрываюць больш старажытныя 
адклады), таму стратыграфічныя доследы звязаны з пэўнымі 
цяжкасцямі. На першым рысунку гэтага дапаможніка паказа-
ны ўзровень стратыграфічнай вывучанасці тэрыторыі БССР 
у 1926–1939 гг. (рыс. 1). З тых часоў многае змянілася ў нашых 
меркаваннях аб геалагічнай будове роднага краю, а значыць, 
змяніліся і стратэгіі пошукаў радовішчаў карысных выкапняў. 
Вялікі размах стратыграфічных даследаванняў і новыя патра-
баванні, якія прад’яўляюцца да іх, абумовілі неабход насць 
удасканалення класічных метадаў стратыграфіі і паклікалі да 
жыцця новыя – секвенцыйны, падзейны, сейсмічны і інш. 
Велізарны аб’ём стратыграфічнай інфармацыі патрабуе рас-
працоўкі адмысловых прыёмаў яе інтэрпрэтацыі і сінтэзу, таму 
зразумела тая вялікая ўвага, якая надаецца пытанням страты-
графіі ва ўсім свеце.
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Рыс. 1. Мадэль геалагічнай будовы Беларусі на 1933 г.1

1 Бліадухо М. Ф. Галоўныя рысы геалагічнай будовы тэрыторыі БССР і яе карыс-
ныя выкапні // Запіскі Беларускай акадэміі навук : у 7 кн. / Беларус. акад. на-
вук. Менск, 1933–1935. Кн. 1. 1933. С. 94.
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Праблемам стратыграфіі прысвечаны шырокі пласт літаратуры. Для 
спазнання а с н о ў  д ы с ц ы п л і н ы  найбольш карыснымі будуць на-
ступныя кнігі:

Еловичева, Я. К. Геохронологические методы исследований. Курс 
лекций / Я. К. Еловичева. – Минск : БГУ, 2003. – 126 с.

Жижченко, Б. П. Методы стратиграфических исследований нефте-
газоносных областей / Б. П. Жижченко. – М. : Недра, 1969. – 373 с.

Зубкович, М. Е. Методы палеонтолого-стратиграфических исследо-
ваний. Основы биостратиграфии / М. Е. Зубкович. – М. : Высш. шк., 
1968. – 232 с.

Леонов, Г. П. Основы стратиграфии : в 2 т. / Г. П. Леонов. – М. : 
 Изд-во МГУ, 1973–1974. – 2 т.

Практическая стратиграфия / под ред. И. Ф. Никитина, А. И. Жа-
мойды. – Л. : Недра, 1984. – 320 с.

Прозоровский, В. А. Начала стратиграфии : учебник / В. А. Прозо-
ровский. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2003. – 228 с.

Степанов, Д. Л. Общая стратиграфия. Курс лекций / Д. Л. Степанов, 
М. С. Месежников. – Л. : Недра, 1979. – 424 с.

Б е л а р у с к у ю  с т р а т ы г р а ф і ю  лепш вывучаць паводле на-
ступных прац:

Геология Беларуси / под ред. А. С. Махнача [и др.]. – Минск : Ин-т 
геол. наук НАН Беларуси, 2001. – 815 с.

Материалы по стратиграфии Белоруссии : к Межведомств.  стратигр. 
совещ., Минск, окт. 1981 г. / Межведомств. стратигр. ком. СССР 
[и др.]. – Минск : Наука и техника, 1981. – 138 с.

Решения Межведомственного регионального стратиграфическо-
го совещания по разработке унифицированных стратиграфических 
схем Белоруссии / Межведомств. стратигр. ком. СССР. – Л. : ВСЕГЕИ, 
1983. – 136 с.

Апошнія звесткі па с т р а т ы г р а ф і ч н ы х  с х е м а х  краіны змяш-
чаюць першы нумар часопіса «Літасфера» за 2005 г. і праца: Страти-
графические схемы докембрийских и фанерозойских отложений Бе-
ларуси : объяснит. зап. / С. А. Кручек [и др.]. – Минск : БелНИГРИ, 
2010. – 282 с.

Знаёмства са с т р а т ы г р а ф і ч н ы м і  к о д э к с а м і  рэкаменду-
ецца праз наступныя кодэксы і даведнікі:

Стратиграфический кодекс России / под ред. А. И. Жамойды. – 
3-е изд. – СПб. : ВСЕГЕИ, 2006. – 96 с.

International Stratigraphic Guide / Intern. Commission on Stratigra-
phy, Intern. Subcommission on Stratigraphic Classification ; ed. by A. Salva-



dor. – Colorado : Intern. Union of Geol. Sciences : Geol. Society of Ameri-
ca, 1994. – 214 p.

North American Stratigraphic Code / North American Commission on 
Stratigraphic Nomenclature. – Washington, D. C. : Bull Amer. Petrol. Geol., 
2005. – 45 p.

Polskie zasady stratygrafii / Pol. Akad. Nauk, Kom. Nauk Geol. ; pod red. 
G. Rackiego, M. Narkiewicza. – Warszawa : Panstwowy In-t Geol., 2006. – 
78 s.

Пытлівыя студэнты для атрымання д а д а т к о в а й  і н ф а р м а ц ы і 
могуць звярнуцца да манаграфій:

A Geologic Time Scale / W. B. Harland [et al.]. – Cambridge : Cambridge 
Univ. Press, 1982. – 263 p.

Nichols, G. Sedimentology and Stratigraphy / G. Nichols. – Oxford : 
Wiley-Blackwell, 2009. – 432 p.

Schindewolf, Otto H. Stratigraphie und Stratotypus / Otto H. Schinde-
wolf. – Mainz : Verl. d. Akad. d. Wiss. und d. Lit., 1970. – 134 S.

Sequence Stratigraphy / ed.: D. Emery, K. Myers. – Oxford : Blackwell 
Science, 1996. – 270 p.
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  1
УВОДЗІНЫ Ў СТРАТЫГРАФІЮ

Роля і месца стратыграфіі ў цыкле геалагічных навук. Тэрмін 
«стратыграфія» (ад лац. stratum – ‘слой’ і грэч. graphio – ‘пі-
саць’) – апісанне слаёў – упершыню ўвёў ва ўжытак У. Сміт 
у 1815 г. Менавіта ў такім азначэнні ён ужываецца і цяпер пры 
характарыстыцы геалагічнай прасторы ў любой геолагараз-
ведачнай справаздачы. Сёння, са з’яўленнем новых метадаў 
даследавання, інтарэсы стратыграфіі выйшлі далёка за межы 
звычайнага «апісання слаёў», таму ў англасаксонскай літара-
туры часам замест «стратыграфіі» ўжываюць тэрмін «страта-
логія», падкрэсліваючы яе «навуковасць»1. Стратыграфія не-
парыўна звязана са шматлікімі геалагічнымі дысцыплінамі, 
такімі як гістарычная і структурная геалогія, літалогія, пале-
анталогія, вучэнне аб карысных выкапнях, гідрагеалогія і ін-
жынерная геалогія. З аднаго боку, для многіх дысцыплін яна 
з’яўляецца асновай, з другога – выкарыстоўвае іх дасягненні 
для рашэння сваіх задач.
Стратыграфія – раздзел геалогіі, прысвечаны ўстанаўленню 
прасторава-часавых суадносін тоўшчаў слаістых горных парод. 
Сярод навукоўцаў няма адзінства ў азначэнні гэтай навукі, ха-
рактарыстыцы яе аб’екта даследавання, мэт.
Па-першае, некаторыя вучоныя не прызнаюць самастойнасці 
стратыграфіі як навукі. Многія лічаць яе толькі галіной гіста-
рычнай геалогіі.
Па-другое, існуе некалькі поглядаў на аб’ект даследавання 
стратыграфіі – геалагічную прастору, складзеную горнымі 
пародамі. Адны вучоныя лічаць, што стратыграфію цікавяць 
усе класы парод (магматычныя, метамарфічныя, асадкавыя). 

1 Данбар К., Роджерс Дж. Основы стратиграфии : пер. с англ. М., 1962.
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У англасаксонскай спецыялізаванай літаратуры блізкім да паняцця 
геалагічнага цела з’яўляецца тэрмін «stratomere», пад якім разумеец-
ца любы адрэзак паслядоўнасці парод. Іншыя даследчыкі (пераважна 
расійскія) мяркуюць, што вывучэнне магматычных цел выходзіць за 
рамкі ўласна стратыграфіі.

Па-трэцяе, мэты даследавання могуць вагацца ад упарадкавання па-
род у часавай паслядоўнасці іх утварэння і ўстанаўлення часавай шкалы 
для датавання геалагічных працэсаў і падзей да дэталёвага вывучэння 
рэчыўнага складу, колькасці выкапнёвых арганізмаў, геафізічных і геа-
хімічных уласцівасцей горных парод, спосабаў іх утварэння і геалагіч-
най гісторыі. У апошнім выпадку аб’ект даследавання выходзіць за межы 
ўласна стратыграфіі і змыкаецца з літалогіяй, геахіміяй, геафізікай і г. д.

У дыскусіях адносна статусу стратыграфіі як навукі асаблівае мес-
ца займае барацьба дзвюх галоўных стратыграфічных школ: амерыкан-
скай (выступае за ідэю мноства стратыграфій) і еўрапейскай (з’яўляец-
ца прыхільніцай адзінай стратыграфіі).

Цікавую думку пра месца і ролю стратыграфіі мае О. Шындэвольф, 
які сцвярджае, што існуе адна стратыграфія – біястратыграфія1. Толь-
кі вывучэнне выкапнёвых рэшткаў дазваляе пабудаваць самастойную 
стратыграфічную структуру.

Паводле Стратыграфічнага кодэкса Расіі агульнай задачай2 страты-
графіі з’яўляецца ўстанаўленне гістарычнай паслядоўнасці ўтварэння 
стратонаў і іх узроставая інтэрпрэтацыя. Гэтай галоўнай задачы стра-
тыграфіі падпарадкаваны тры больш прыватныя (у інтэрпрэтацыі еўра-
пейскай школы):

1) расчляненне разрэзаў і вылучэнне стратыграфічных падраз-
дзяленняў (стратонаў) для асобных участкаў зямной кары;

2) правядзенне міжрэгіянальнай карэляцыі стратыграфічных пад-
раздзяленняў (стратонаў) розных катэгорый і рангаў;

3) стварэнне міжнароднай (універсальнай, або агульнай) хронастра-
тыграфічнай шкалы на базе міжрэгіянальнай карэляцыі3.

Пералічаныя задачы стратыграфіі адлюстроўваюць паслядоўныя 
стадыі (узроўні) стратыграфічнага даследавання – ад расчлянення і па-
ралелізацыі пэўных разрэзаў праз іх міжрэгіянальную карэляцыю да 
планетарнага сінтэзу.

1 Schindewolf Otto H. Stratigraphie und Stratotypus. Mainz, 1970. S. 121.
2 Гэта галоўная і больш прыватныя задачы адлюстроўваюць палажэнні еўрапей-
скай стратыграфічнай школы.

3 Стратиграфический кодекс России / под ред. А. И. Жамойды. 3-е изд. СПб., 
2006. С. 14.
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Асноўныя паняцці і аперацыі стратыграфіі. Пры класіфікацыі седымен-
тацыйных парод (а яны будуць першачарговым аб’ектам нашага даследа-
вання) выкарыстоўваюцца розныя крытэрыі – хімічны і рэчыўны склад 
парод, іх паходжанне, спосаб седыментацыі, ступень ушчыльнення, 
структурныя і тэкстурныя асаблівасці, фізічныя ўласцівасці і інш. Стра-
тыграфія, седыменталогія і літалогія настолькі шчыльна звязаныя паміж 
сабой дысцыпліны, што ў англамоўных краінах разглядаюцца выключна 
разам, у сукупнасці. У многіх краінах Заходняй Еўропы і Паўночнай Аме-
рыкі класіфікацыя асадкавых парод рэгламентуецца адмысловымі дзяр-
жаўнымі (напрыклад, брытанскі нарматыўны дакумент «Classification of 
sediments and sedimentary rocks», 1999) або, што часцей, карпарацыйнымі 
літалагічнымі кодэксамі. Многія з іх падобныя на тыпізацыю В. Крум-
бейна і Л. Слоса «Галоўны тэтраэдр складу» (рыс. 2). Аднакампанентныя 
пароды з прымешкамі не больш за 5 % размяшчаюцца ў вяршынях гэта-
га тэтраэдра, двухкампанентныя знаходзяцца на яго рэбрах, трохкампа-
нентныя – на гранях. Пароды, якія складаюцца з чатырох кампанентаў, 
месцяцца ў сярэдзіне тэтраэдра. У вяршынях тэтраэдра могуць быць і ін-
шыя кампаненты, напрыклад каўстабіяліты, марганцавыя злучэнні або 
сульфаты. Класіфікацыі парод на рэбрах і гранях «галоўнага тэтраэдра 
складу» разглядаюцца па трохкутных тэрнарных дыяграмах.

У Беларусі седыментацыйныя пароды звычайна падзяляюць на кла-
стычныя (абломкавыя), гліністыя, хемагенныя, арганагенныя і змешаныя. 
Пры класіфікацыі кластычных і гліністых парод вялікае значэнне ма-
юць памеры і форма часціц (табл. 1).

Хемагенныя і арганагенныя пароды згодна з асаблівасцямі складу 
могуць быць падзелены на шэраг груп (табл. 2).

Сярод піракластычных парод вылучаюць туфы і туфабрэкчыі (вул-
канічным матэрыялам складзены і цэмент, і абломкі), туфіты (вулка-
нагеннага матэрыялу больш за 50 %) і туфагенна-асадкавыя змешаныя 
пароды, у якіх пераважае асадкавы матэрыял.

Пароды складаюць геалагічныя целы – звязаныя вобласці прасторы, 
усе пункты якой валодаюць пэўнымі аднолькавымі прыметамі. Галоў-
ная асаблівасць верхняй часткі літасферы, так званай стратысферы1, – 
наяўнасць слаёў і слаістасці. Слой – гэта элементарная адзінка назіран-
ня, пэўны аб’ём горнай пароды, які характарызуецца агульнымі рысамі 
будовы, валодае формай, пры якой адно вымярэнне рэзка перавышае 
астатнія. Пад слаістасцю разумеецца спалучэнне пэўнай колькасці сла-
ёў. Слаі з’яўляюцца элементарнымі стратонамі – стратыграфічнымі пад-
раздзяленнямі.

1 У складзе стратысферы пераважаюць гліны, аргіліты, сланцы (50–55 %), пя-
скі, пясчанікі (25 %) і вапнякі (15–20 %).
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Табліца 2

Класіфікацыя парод хімічнага і арганічнага генезісу1

Групы парод Асноўныя пароды

Вуглістыя Вуглі, гаручыя сланцы

Алітавыя Латэрыты, баксіты

Жалезістыя Вокісныя і сярністыя пароды, сідэрыты

Марганцавыя Вокісныя і карбанатныя пароды

Крэмністыя Дыятаміты, трэпелы, спангаліты, крэмні, яшмы, крэмні-
стыя сланцы

Фасфарытавыя Фасфарыты

Карбанатныя Вапнякі, даламіты, мергелі

Саляныя Гіпсы, ангідрыты, каменная соль, калійна-магнезіяльныя 
пароды

Характарыстыкамі слаёў у прасторы з’яўляюцца іх азімуты распас-
цірання, падзення, вуглы падзення, магутнасць. Заляганне бывае нармаль-
ным і апракінутым. У першым выпадку слаі перакрываюць адзін адна-
го ў непарушаным парадку, у другім больш маладыя слаі пакрываюцца 
больш старажытнымі. Згодным называецца такое заляганне, пры якім 
сярод паралельных слаёў адсутнічаюць перапынкі разрэзу. Наяўнасць 
перапынкаў сведчыць аб нязгодным заляганні.

Усе стратыграфічныя даследаванні зводзяцца да выяўлення прас-
торава-часавых суадносін тоўшчаў паводле розных прымет і задач. Гэта 
асаблівасць добра праілюстравана Д. Сцяпанавым і М. Мясежнікавым 
у гіпатэтычным абгаленні (рыс. 3). Пры рэкагнасцыровачных працах 
або дробнамаштабнай здымцы ў гэтым абгаленні будуць вылучаны толь-
кі два слоі – глін і пяскоў (а). Буйнамаштабныя здымкі запатрабуюць 
больш дэталёвага расчлянення, і тады з дапамогай рэпернага пласта 
карбанатных канкрэцый гліны будуць падзелены на два слоі (б). Літолаг, 
які будзе вывучаць гэта абгаленне, выявіць змену мінеральнага складу 
глін на іншым узроўні, і яго дзяленне на пласты будзе ўжо іншым (в). 
Для геолага, які займаецца фасфарытамі, падзел глін не будзе мець вы-
рашальнага значэння, затое ніжні гарызонт пяскоў, узбагачаны фасфа-
рытавымі жаўлакамі, ён абавязкова вылучыць у якасці самастойнага 
пласта (г). Біястратыграф, які абапіраецца на змену фаўністычных аса-
цыяцый, вычленіць у гэтым абгаленні свае слаі (д), прычым колькасць 

1 Рухин Л. Б. Указ. соч. С. 42.
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слаёў, іх магутнасць будуць залежаць ад аб’екта даследавання (брахія-
поды, мшанкі і інш.). Нарэшце, прымяненне геафізічных і геахімічных 
метадаў вывучэння дазволіць таксама па-іншаму і з іншай дэталёвас-
цю (е) падзяліць разрэз.

Рыс. 3. Спосабы стратыфікацыі (расчлянення) разрэзу на слаі1:
1 – гліна; 2 – пясок; 3 – карбанатныя сцягненні;  

4 – фасфарытавыя жаўлакі

Вышэйадзначанае з’яўляецца першай аперацыяй стратыграфіі – 
стратыграфічным расчляненнем, пад якім разумеецца вылучэнне ў пэў-
ным (або элементарным) разрэзе асобных тоўшчаў і пластоў з характэр-
нымі прыметамі і высвятленне паслядоўнасці іх залягання і суадносін 
паміж імі.

Пэўны (элементарны) разрэз – фактычна назіральны ў пэўным пунк-
це раёна даследавання разрэз з магчымасцю непасрэднага прасочван-
ня паслядоўнасці залягання яго элементаў – геалагічных цел – паводле 
адноснага часу іх утварэння, г. зн. па часавых адносінах «раней», «паз-
ней», «паміж».

Пэўны разрэз у ідэальным выпадку можа быць прадстаўлены ў ад-
ным абгаленні або свідравіне, аднак значна часцей ён складаецца шля-
хам суміравання назіранняў па шэрагу блізка размешчаных абгаленняў 
або свідравін, якія непасрэдна дапаўняюць адно аднаго.

1 Степанов Д. Л., Месежников М. С. Общая стратиграфия. Курс лекций. Л., 1979. 
С. 317.
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Стратыграфічнае расчляненне пэўнага разрэзу складаецца з наступ-
ных трох этапаў:

  y вывучэнне і апісанне асобных абгаленняў;
  y стратыграфічная сістэматызацыя пластоў, г. зн. складанне пэўна-

га разрэзу па асобных абгаленнях;
  y стратыграфічная класіфікацыя, або аб’яднанне асобных пластоў 

у стратоны (стратыграфічныя адзінкі, ці стратыграфічныя падраз дзя-
ленні)1.

Другой асноўнай аперацыяй стратыграфіі з’яўляецца карэляцыя – 
супастаўленне прасторава раз’яднаных стратыграфічных падраздзя-
ленняў (стратонаў) або іх частак паводле геалагічнага ўзросту і (або) 
палажэння ў разрэзах з перапынкамі ў іх прасочванні. Расчлянёныя па-
водле пэўных прымет разрэзы паміж сабой супастаўляюць. Калі ў лю-
бым з разрэзаў кожны тып горнай пароды (вапняк, пясчанік, аргіліт 
і г. д.) сустрэты ў паслядоўнасці слаёў толькі адзін раз і калі паслядоўнас-
ці змены літалагічных прымет у розных разрэзах супадаюць, цяжкасцей 
з карэляцыяй не ўзнікае (рыс. 4, а). Значна складаней, калі ў аналізу-
емых разрэзах назіраецца чаргаванне слаёў (рыс. 4, б). Задачай страты-
графа (часам вельмі складанай) з’яўляецца такое рашэнне карэляцыі, 
пры якім слаі правільна супастаўляліся б паміж сабой (рыс. 4, в).

Рыс. 4. Рашэнне задачы карэляцыі

Стратыграфічная карэляцыя бывае лакальнай (мясцовай) для некаль-
кіх пэўных разрэзаў аднаго раёна, рэгіянальнай, калі ахопліваюцца раз-
рэзы цэлага геалагічнага рэгіёна або асадкавага басейна, міжрэгіяналь-
най, міжкантынентальнай або глабальнай.

У тых выпадках, калі стратыграфічная карэляцыя можа быць ажыц-
цёўлена праз прамыя метады, на аснове прамых супастаўленняў, пры-

1 Леонов Г. П. Основы стратиграфии : в 2 т. М., 1973–1974. Т. 2. 1974. С. 324.
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нята казаць аб стратыграфічнай паралелізацыі1, пад якой разумеецца 
супастаўленне (увязка) і ўстанаўленне ўзроставых суадносін асобных 
частак малааддаленых адзін ад аднаго разрэзаў. Аднак нярэдка пара-
лелізацыя дазваляе ўстанавіць толькі падабенства палажэння ў разрэзе 
параўноўваемых пластоў (іх гоматаксальнасць), не заўсёды адпаведнае 
строгай іх сінхроннасці (адначасовасці). Выпадкі, калі сапраўдную ад-
наўзроставасць гоматаксальных адкладаў немагчыма даказаць, нярэдкія 
ў практыцы стратыграфа. На абмежаваных тэрыторыях паралелізацыя 
часам выконваецца прамымі метадамі геалагічнага карціравання – бес-
перапынным прасочваннем стратона «крок за крокам». Такое «пра-
цягванне» пластоў ужываецца толькі ва ўмовах добрай абгалёнасці пры 
дэталёвых даследаваннях.

Канексія – дакладнае супастаўленне паміж сабой асобных цыклаў 
у разрэзах рытмічна пабудаваных тоўшчаў – з’яўляецца прыватным вы-
падкам лакальнай або рэгіянальнай карэляцыі. Яна абапіраецца на цы-
кластратыграфічныя метады і ўжываецца пры вывучэнні флішавых 
тоўшчаў рознага ўзросту, чацвярцічных істужачных глін, солей і стра-
катаколерных парод.

Папластовую карэляцыю прадуктыўных нафтавых і вугальных 
пластоў называюць сінанімікай. Пры гэтым сінаніміка нафтагазанос-
ных пластоў (часцей за ўсё гэта ізаляваныя адна ад адной пясчаныя лін-
зы, прымеркаваныя да асобных структур) вызначае толькі іх парадак 
у разрэзе прадукцыйных світ або комплексаў.

Асноўныя аперацыі стратыграфіі цесна звязаны паміж сабой і ўяўля-
юць дзве стадыі любога стратыграфічнага даследавання. Першай, пачат-
ковай, стадыяй з’яўляецца стратыграфічнае расчляненне пэўных раз-
рэзаў, другой – іх карэляцыя.

Значэнне стратыграфіі фундаментальнае – без яе немагчыма рацы-
янальна праводзіць ні навуковыя, ні вытворчыя работы. Паводле рас-
працаваных стратыграфічных схем ладзяцца здымачныя, пошукавыя 
і разведачныя даследаванні на розныя віды карысных выкапняў, пра-
ектуюцца найбольш складаныя інжынерныя збудаванні (сховішчы, ма-
гільнікі, спецпляцоўкі) і г. д.

Найбольш прыметнай асаблівасцю стратыграфіі сёння з’яўляецца 
рост колькасці метадаў – у сферу яе дзейнасці далучаецца шмат «памеж-
ных» навук. Так, перажывае сваё другое нараджэнне найстарэйшы літо-
лага-стратыграфічны метад, якому адводзіцца важная роля пры распра-
цоўцы мясцовых і рэгіянальных схем. Шырокае ўжыванне дакладных 

1 Тэрмін «паралелізацыя» часта выкарыстоўваецца ў якасці сіноніма «карэля-
цыі».



метадаў вывучэння рэчыўнага складу асадкавых тоўшчаў спрыяе развіц-
цю метаду мікрапетраграфічнай карэляцыі. Росквіт тэктонікі і вучэнне 
аб фазах тэктагенезу ў мінулым стагоддзі абумовілі ўзнікненне тэкто-
настратыграфічных метадаў. Апошнія разам з літолага-стратыграфіч-
нымі доследамі пакладзены ў аснову распрацоўкі сістэмы рэгіянальнай 
стратыграфіі ЗША і стратыграфічнай схемы Заходняй Сібіры Расіі. Геа-
фізічныя метады мелі значныя поспехі пры карэляцыі разрэзаў буравых 
свідравін, асабліва пры бяскернавым свідраванні. Напрыканцы мінулага 
стагоддзя ў стратыграфіі нарадзіўся шэраг новых дысцыплін і метадаў: 
секвенцыйная, падзейная, палеамагнітная і іншыя стратыграфіі. Значна 
палепшыліся метады абсалютнай геахраналогіі, з якіх найбольшы по-
спех займела ізатопная геахронаметрыя для вывучэння дакембрыйскіх 
адкладаў. З’яўленне новай тэхнікі дазволіла выкарыстаць для біястра-
тыграфічнага расчлянення розныя групы мікраарганізмаў – нанаплан-
ктон і мікраскапічныя рэшткі самых разнастайных жывёл і раслінных 
арганізмаў. Усё гэта забяспечвае выяўленне мікрафасілій у адкладах, якія 
раней лічыліся «нямымі» ў палеанталагічных адносінах. Распаўсюдж-
ванне спадарожнікавых навігацыйных сістэм (GPS) дазволіла прывяз-
ваць стратыграфічныя аб’екты з дакладнасцю 2–3 мм.

Сёння адзначаецца тэндэнцыя да ўзмацнення міжнародных сувя-
зей у вобласці стратыграфіі. Разуменне неабходнасці развіцця страты-
графіі ў асобных краінах спарадзіла «бум зацвярджэнняў стратыграфіч-
ных кодэксаў». Рыхтуе свой кодэкс і Беларусь.
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  2
ГІСТОРЫЯ СТАНАЎЛЕННЯ 

І РАЗВІЦЦЯ СТРАТЫГРАФІІ

Стратыграфія нарадзілася амаль адначасова з узнікненнем 
геа логіі, таму яе развіццё, асабліва ў перыяд станаўлення, не-
аддзельнае ад гісторыі геалогіі ў цэлым. Паспрабуем прайс-
ці шлях навукова-творчай думкі, роўны прыкладна 350 га-
дам, пры гэтым галоўную ўвагу нададзім працам, якія адыгралі 
важную ролю ў фарміраванні асноўных прынцыпаў страты-
графіі і распрацоўцы метадаў стратыграфічных даследаван-
няў. Дадатковую інфармацыю руплівы і цікаўны студэнт можа 
атрымаць з кніг Г. Ляонава («Основы стратиграфии», 1974) 
і В. Празароўскага («Начала стратиграфии», 2003).
У гісторыі стратыграфіі звычайна вылучаюць наступныя эта-
пы: 1) перадгісторыя стратыграфіі (да сярэдзіны XVIII ст.); 
2) літастратыграфічны этап развіцця стратыграфіі (другая 
палова XVIII ст.); 3) біястратыграфічны этап: а) дадарвінская 
стадыя (канец XVIII – першая палова XIX ст.), б) дарвінская 
стадыя (другая палова XIX ст.); 4) новы этап развіцця страты-
графіі (XX–XXI стст.).
Перадгісторыя стратыграфіі (да сярэдзіны XVIII ст.). Да гэ-
тага перыяду адносяцца галоўным чынам выказванні асобных 
антычных і сярэднявечных мысліцеляў (Арыстоцель, Авіцэна, 
Біруні, Леанарда да Вінчы і інш.) аб арганічнай прыродзе акамя-
неласцей і заснаваныя на гэтым высновы аб водным паходжан-
ні вапнякоў, складзеных скамянелымі ракавінамі малюскаў.
У 1669 г. у Фларэнцыі дацкім прыродазнаўцам каталіцкім біс-
купам М. Стэнанам (рыс. 5) было апублікавана сачыненне «Аб 
цвёрдым, якое прыродна знаходзіцца ў цвёрдым» («Solido intra 
solidum naturaliter contento»), што з’явілася вынікам яго на-
зіранняў у Таскане (Заходняя Італія).
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Гэты даследчык падраздзяліў асадкавыя тоўшчы на некалькі відаў 
паводле ўтварэння (табл. 3):

Табліца 3

Віды асадкавых тоўшчаў паводле М. Стэнана

Віды тоўшчаў
Прысутнасць рэшткаў 

арганізмаў

Маладыя (марскія гарызантальныя пласты Тасканы)
з рэшткамі арганізмаў

Сярэднія (нахіленыя марскія пласты Апенін)

Старажытныя (утвораныя да з’яўлення жыцця 
на Зямлі)

без рэшткаў арганізмаў

М. Стэнан ужо тады выразна ўяўляў, што пласты, якія ляжаць ніжэй, 
з’яўляюцца больш старажытнымі ў параўнанні з тымі, што знаходзяц-
ца вышэй. Цікава з пункту гледжання гісторыі стратыграфіі разгледзець 
мадэль геалагічнай гісторыі Тасканы. На пачатку, паводле М. Стэна-
на, слаі залягалі гарызантальна, бо сфарміраваліся ў басейне седымен-
тацыі (рыс. 6, a). Наступная актыўнасць падземных вод прыводзіла да 
эрозіі і фарміравання каверн у пародным масіве (рыс. 6, б). У пэўны 
момант дах скляпенняў каверн абвальваўся (рыс. 6, в). Праз нейкі час, 
калі тэрыторыя зноў аказвалася ва ўмовах марской седыментацыі, цыкл 
пачынаўся спачатку (рыс. 6, г–е).

Рыс. 6. Мадэль геалагічнай гісторыі Тасканы  
(паводле М. Стэнана)
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М. Стэнан упершыню сфармуляваў абагульненні аб працэсе ўтва-
рэння асадкавых пластоў і, такім чынам, стаў заснавальнікам страты-
графіі і генетычнага напрамку даследаванняў.

У цэлым да сярэдзіны XVIII ст. у розных краінах панавалі ідэі, не 
заснаваныя на дакладных назіраннях, але ў гэты час быў падрыхтаваны 
трывалы падмурак для ўзнікнення стратыграфіі як самастойнай дыс-
цыпліны геалогіі.

Літастратыграфічны этап развіцця стратыграфіі (другая пало-
ва XVIII ст.). Вучонымі Г. Лейбніцам і графам Ж. Бюфонам былі ство-
раны дзве падобныя лагічныя гіпотэзы паходжання і развіцця Зямлі. 
Паводле Г. Лейбніца ўся зямная паверхня пасля астуджэння была па-
крыта Сусветным акіянам. Воды пранікалі ў шматлікія падземныя пя-
чоры, з прычыны чаго ўзровень акіяна паніжаўся і абгаляліся мацеры-
кі. Абвальванне пячорных скляпенняў спараджала нахіленне пластоў, 
прычым у месцах правалаў утвараліся даліны, а ацалелыя ўчасткі ста-
навіліся гарамі. Пры правалах, з пункту гледжання Г. Лейбніца, воды 
акіяна ўскаламучваліся і з іх адкладаліся асадкавыя пароды, адрозныя 
ад парод, якія ўтварыліся пры астыванні Зямлі. Такім чынам, вучоны 
выдзяляў два розныя тыпы парод з розным часам утварэння.

Некалькі інакш на праблему ўтварэння асадкавых тоўшчаў глядзеў 
Ж. Бюфон. Ён асноўнае значэнне надаваў не ўскаламучванню вод «пры 
пячорных правалах», а дзеянню моцных марскіх цячэнняў, якія размы-
валі матэрыял у адным месцы («вырывалі глыбокія падводныя даліны») 
і адкладалі яго ў іншым («утваралі гарызантальныя асадкавыя пласты»). 
З прычыны пранікнення вод у створаныя цячэннямі падземныя по-
ласці адбывалася паніжэнне ўзроўню акіяна і абгаленне форм рэльефу.

Практычнае ўжыванне для геалагічнага карціравання стратыграфіч-
ных ідэй звязваецца перадусім з дзейнасцю італьянскіх і нямецкіх геа-
гностаў.

У 1760 г. Дж. Ардуіна была прапанавана схема ўзроставай класіфіка-
цыі горных парод, якая грунтавалася на даследаваннях Паўночнай Італіі 
(Паўночныя Апеніны і Паўднёвыя Альпы). Для гэтай вобласці Дж. Ар-
дуіна вылучыў тры паслядоўна ўтвораныя комплексы адкладаў: першас-
ныя – крышталічныя пароды з рудамі металаў, але без арганічных вы-
капняў; другасныя – шчыльныя, бязрудныя, слаістыя з акамянеласцямі 
пароды; трацічныя – слаба кансалідаваныя слаістыя пароды са шмат-
лікімі рэшткамі жывёл і раслін. У асобнае падраздзяленне вылучаліся вул-
канічныя пароды. Гэта класіфікацыя з’явілася правобразам цяперашняга 
дзялення на архей-пратэразойскія, мезазойскія і кайназойскія адклады. 
Адна з назваў, прапанаваных Дж. Ардуіна («трацічныя адклады»), заха-
валася ў стратыграфічнай класіфікацыі некаторых краін да нашых дзён.
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У 1756 г. з’явілася праца нямецкага навукоўца І. Лемана «Вопыт ад-
наўлення гісторыі флёцавых гор», якая была ледзь не першай спробай 
прымянення прынцыпу паслядоўнасці напластавання адкладаў да стра-
тыграфічнага расчлянення пэўных разрэзаў. І. Леман падзяляў горныя 
пароды на тры асноўныя групы: жыльныя, што існуюць «ад стварэння 
сусвету»; флёцавыя, або слаістыя, якія ўтварыліся ў водных умовах пад-
час Сусветнага патопу; і рыхлыя пароды, якія ўтварыліся пасля патопу 
ў выніку мясцовых падзей (землетрасенняў, вулканічных вывяржэн-
няў і паводак). У сваім зводным разрэзе паўднёва-ўсходняй ускраіны 
гор Гарца І. Леман падраздзяліў усю серыю флёцавых парод на 30 роз-
ных пластоў, адпаведных паводле сучасных даных адкладам верхняга 
палеазою (ад верхняга карбону да цэхштэйну) і чацвярцічнай тоўшчы. 
З прычыны таго што ўсе флёцавыя адклады тлумачыліся І. Леманам як 
асадкі адной эпохі Сусветнага патопу, яго схеме бракуе адлюстравання 
розначасовасці асобных напластаванняў.

Значна больш выразна і паслядоўна ідэя аб адпаведнасці асобных 
асадкавых напластаванняў пэўным часавым інтэрвалам развіта ў пра-
цы Г. Фюкселя «Гісторыя Зямлі і Мора, адноўленая на прыкладзе гісто-
рыі Цюрынгскіх гор» (1762). Вучоны ўпершыню выкарыстаў сістэму 
супадпарадкаваных стратыграфічных адзінак рознага рангу (серыі і са-
тумены) і адпаведных ім храналагічных адзінак (секулы і луструмы). Ён 
падзяліў разрэз флёцавых адкладаў Цюрынгіі на дзевяць серый, шэсць 
з якіх падраздзяліў на падпарадкаваныя ім сатумены. Пры гэтым секулы 
і луструмы пазначаліся той жа назвай, што і адпаведныя ім серыі і сату-
мены. Серыя разглядалася Г. Фюкселем як комплекс узніклых у адноль-
кавых умовах сатуменаў або пластоў. На аснове распрацаванай страты-
графічнай схемы нямецкі геолаг склаў геалагічную карту, якую дадаў да 
свайго сачынення.

Напрыканцы XVIII ст., абагульніўшы досвед І. Лемана, Г. Фюкселя, 
а таксама ўласныя даследаванні, у Цюрынгіі і Саксоніі А. Вернер рас-
працаваў шкалу паслядоўнасці напластаванняў зямной кары. У асно-
ву была пакладзена канцэпцыя нептунізму. А. Вернер падзяліў тоўшчы 
горных парод на чатыры асноўныя групы: першародных, пераходных, 
флёцавых і намыўных парод. У кожнай з гэтых груп вылучаліся павод-
ле петраграфічных асаблівасцей больш дробныя пэўныя стратыграфіч-
ныя адзінкі, «горныя пароды» (табл. 4).

Схема А. Вернера ўяўляла сабой, па сутнасці, рэгіянальную страты-
графічную схему абмежаванай тэрыторыі, для якой яна адлюстроўва-
ла рэальныя суадносіны геалагічных утварэнняў. Вучоны, аднак, пры-
пісваў устаноўленай ім паслядоўнасці залягання тоўшчаў горных парод 
універсальнае значэнне, лічыў гэту паслядоўнасць абумоўленай агуль-
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най зменай складу вод Сусветнага акіяна. Такое ўзвядзенне прыват-
ных (рэгіянальных) заканамернасцей у ранг усеагульнага закона было 
прынцыповай памылкай і абумовіла безгрунтоўнасць схемы А. Верне-
ра ў якасці ўніверсальнай стратыграфічнай шкалы.

Табліца 4

Схема паслядоўнасці напластаванняў зямной кары А. Вернера1

Перыяды часу
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НАВЕЙШЫ ЧАС
Нанасныя пароды

+ + +

ФЛЁЦАВЫ ЧАС
Флёцавыя пароды

Другое пагружэнне пад ваду + + +

Першае пагружэнне пад ваду + + + +

ПЕРАХОДНЫ ЧАС
Пераходныя пароды

+ + + + +

СТАРАЖЫТНЫ 
ЧАС
Першаствораныя 
пароды

Другое пагружэнне пад ваду + + + +

Першае пагружэнне пад ваду + + + + + + +

Такім чынам, падчас літастратыграфічнага этапу быў назапашаны 
пэўны досвед расчлянення разрэзаў і іх унутрырэгіянальнай паралелі-
зацыі на аснове прынцыпу паслядоўнасці напластавання і літалагіч-
ных прымет.

Біястратыграфічны этап. Літолага-петраграфічны метад аказаўся 
недастатковым для задавальняючага вырашэння задачы карэляцыі раз-
рэзаў абласцей, аддаленых адна ад адной. Гэта задача была вырашана 
на базе палеанталагічнага метаду, які нарадзіўся на мяжы XVIII і XIX стст.

Дадарвінская стадыя (канец XVIII – першая палова XIX ст.) харак-
тарызуецца панаваннем у геалогіі ідэй катастрафізму, а ў біялогіі – кан-
цэпцый крэацыянізму і трываласці відаў.

У 1780 г. абат Ж. Сулаві апублікаваў даклад «Гісторыя прыроды 
Паўднёвай Францыі», у якім казаў аб наляганні адзін на аднаго розных 
пластоў вапняку. Апошнія паслядоўна ўтварыліся пад акіянічнымі во-
дамі і таму мелі выкапнёвую фаўну. Ж. Сулаві вылучыў некалькі эпох 
з рознымі комплексамі выкапняў (табл. 5).

1 Леонов Г. П. Указ. соч. Т. 2. С. 139–144.
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Табліца 5

Схема паслядоўнасці напластаванняў парод Ж. Сулаві1

Эпоха Віды выкапняў

Пятая Скамянелыя дрэвы, косткі выкапнёвых жывёл і інш.

Чацвёртая Царства рыб і раслін, вядомых у нашы дні

Трэцяя Царства малюскаў, прадстаўленых выключна формамі, якія сён-
ня жывуць у нашых морах

Другая Царства малюскаў: як з першай эпохі, так і форм, падобных 
на цяперашнія

Першая Царства малюскаў (аманітаў, белемнітаў і інш.), аналагі якіх у су-
часнай фаўне адсутнічаюць

Ж. Сулаві прыйшоў да высновы аб тым, што храналагічная пасля-
доўнасць эпох панавання розных комплексаў марскіх жывёл улічвае 
паслядоўнасць залягання і адносны ўзрост адпаведных пластоў. Такім 
чынам, каталіцкі абат быў першым даследчыкам, які вызначыў пасля-
доўную змену комплексаў выкапняў у разрэзе асадкавых напластаван-
няў, або прынцып «палеанталагічнай сукцэсіі».

Трывалую фактычную базу для ідэй Ж. Сулаві стварыў знакаміты 
англійскі вучоны У. Сміт. Яго назіранні, зробленыя падчас працы ін-
жынерам па пракладцы дарог і каналаў і распрацоўцы радовішчаў ка-
меннага вугалю, прывялі да наступнай думкі: асобныя часткі разрэзу, 
якія паслядоўна налягаюць адна на адну, маюць характэрныя для кож-
най з іх комплексы выкапнёвых рэшткаў арганізмаў. Дзякуючы гэтай 
акалічнасці часткі разрэзу могуць распазнавацца. Свае высновы У. Сміт 
выказаў у 1799 г. у выглядзе табліцы паслядоўнасці напластаванняў і за-
ключаных у іх рэштках арганізмаў у наваколлях Бата. У 1815 г. на асно-
ве гэтай табліцы (стратыграфічнай схемы) ім была апублікавана геа-
лагічная карта Англіі і Уэльса з часткай Шатландыі – першая ў свеце 
сапраўдная геалагічная карта вялікага рэгіёна. У. Сміт упершыню ўжы-
вае тэрмін «стратыграфічны» (у загалоўку сачынення «Стратыграфічная 
сістэма выкапнёвых арганізмаў») для пазначэння адмысловага напрам-
ку геалагічных даследаванняў.

Адначасова з У. Смітам два французскія вучоныя Ж. Кюв’е і А. Бра-
ньяр паспяхова ўжылі палеанталагічны метад для расчлянення і па-
ралелізацыі асадкавых адкладаў. У 1808 г. імі было апублікавана «Гео-
лага-мінералагічнае апісанне наваколля Парыжа», у якім французы, 

1 Soulavie J.-L. Histoire naturelle de la France meridionale. Belin, 1782. P. 56.
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акрамя ўласна геалагічнай здымкі, на аснове біялагічнага падыходу да 
выкапняў спрабуюць даць тлумачэнне эмпірычна знойдзенай «палеан-
талагічнай сукцэсіі». Біялагічны падыход дазволіў Ж. Кюв’е выкарыс-
таць палеанталагічны матэрыял не толькі для ўстанаўлення ўзроставых 
суадносін асобных напластаванняў, але і для іх фацыяльнай і палеагеа-
графічнай характарыстыкі.

Такім чынам, дзякуючы працам Ж. Сулаві, У. Сміта, Ж. Кюв’е і 
А. Браньяра стратыграфія, маладая галіна геалогіі, узбагацілася новым 
палеанталагічным метадам.

Хуткі рост стратыграфічных даследаванняў у першай палове XIX ст. 
прывёў да распрацоўкі на працягу трох дзесяцігоддзяў першых вары-
янтаў Міжнароднай хронастратыграфічнай шкалы. Да яе стварэння 
спрычыніліся слынныя заходнееўрапейскія геолагі У. Канібір, У. Філіпс, 
Р. Мурчысан, А. д’Алуа, А. Седжвік, А. д’Арбіньі і інш. Шкала стваралася 
на аснове рэгіянальных стратыграфічных схем і першапачаткова ўяўля-
ла стратыграфічную схему Заходняй Еўропы (табл. 6).

Табліца 6

Гісторыя ўстанаўлення сістэм фанеразою

Год Сістэма
Краіна, у якой 

устаноўлена
Аўтар

1760 Трацічная Італія Дж. Ардуіна

1795 Юра Швейцарыя А. фон Гумбальт

1822 Крэйда Францыя А. д’Алуа

1822 Карбон Англія У. Канібір і Ф. Філіпс

1829 Квартар Францыя Ж. Дэнуае

1834 Трыяс Германія Ф. фон Альберці

1835 Кембрый Англія А. Седжвік

1835 Сілур Англія Р. Мурчысан

1839 Дэвон Англія Р. Мурчысан і А. Седжвік

1841 Перм Расія Р. Мурчысан

1879 Ардовік Англія Ч. Лапворт

Распрацоўка метаду занальнай стратыграфіі, увядзенне ўпершы-
ню ў навуку паняццяў «зона» і «ярус», іх далейшае развіццё звязваюц-
ца з імёнамі А. д’Арбіньі і А. Опеля. Паводле А. Опеля зона – гэта група 
палеанталагічна ўстаноўленых слаёў. Зоны ў такой трактоўцы выступа-
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юць найбольш дробнымі стратыграфічнымі падраздзяленнямі, якія мо-
гуць быць прасочаны палеанталагічным метадам у межах значнай тэры-
торыі. Ярус акрэсліваўся як група зон.

Галоўныя вынікі першай, дадарвінскай, стадыі развіцця страты-
графіі заключаліся ў наступным: 1) быў закладзены падмурак сучаснай 
агульнай хронастратыграфічнай шкалы і ўстаноўлены ўсе сістэмы фане-
разою; 2) відавочныя перавагі біястратыграфічнага метаду ўжо на гэтым 
этапе развіцця абумовілі яго прыярытэт сярод іншых метадаў; 3) назіра-
лася абсалютнае панаванне ідэй крэацыянізму і катастрафізму.

Дарвінская стадыя (другая палова XIX ст.) адзначылася панаваннем 
эвалюцыйных ідэй у геалогіі. Паводле большасці вучоных палеантала-
гічны метад у стратыграфіі ў крэацыянісцкай і катастрафісцкай пара-
дыгмах не мог праявіць сябе поўнасцю, пакуль не набыў новай асновы 
ў выглядзе эвалюцыйнай тэорыі. Вучэнне Ч. Дарвіна аб непаўнаце геала-
гічнага і палеанталагічнага летапісу, яго трактоўка праблемы вымірання 
арганізмаў спрыялі развіццю такіх навук, як гістарычная геалогія, па-
леабіялогія, палеагеаграфія і інш.

З імёнамі вучоных Ф. Гільгендорфа, М. Неймаера, У. Ваагена, У. Ка-
валеўскага звязаны першыя спробы аднаўлення філагенетычных шэ-
рагаў бесхрыбтовых, што з’явілася асновай для дробнага расчлянення 
асадкавых тоўшчаў.

Другая палова XIX ст. у развіцці стратыграфіі адзначылася поспехамі 
не толькі ў вобласці ўжывання палеанталагічнага метаду. Даследаванні 
швейцарцаў А. Грэслі і Э. Рэнев’е паклалі пачатак вучэнню аб фацыях. 
Э. Рэнев’е выразна сфармуляваў палажэнне аб тым, што найважней-
шым элементам канцэпцыі фацыяльнасці з’яўляецца  аднаўзроставасць 
розных фацый. Акрамя таго, гэты вучоны прапанаваў першы вары-
янт праекта Міжнароднай хронастратыграфічнай шкалы, прадстаўле-
най у 1900 г. на разгляд пятай сесіі Міжнароднага геалагічнага кангрэ-
са (МГК).

Не менш важным унёскам у стратыграфію стала распрацоўка за-
канамернасцей працэсаў слоеўтварэння. М. Галоўкінскі і І. Вальтар 
сфармулявалі прынцып неадначасовасці петраграфічна аднастайных 
пластоў і іх комплексаў. Меркаванне аб заканамернай сувязі фацыяль-
най зменлівасці з вагальнымі рухамі зямной кары знайшло пацвярджэн-
не ў даследаваннях А. Руто, які стварыў канцэпцыю асадкавых цыклаў 
і абгрунтаваў магчымасць выкарыстання цыклічнасці асадкаўтварэння 
для стратыграфічнага расчлянення асадкавых тоўшчаў.

Важнай падзеяй з’явілася арганізацыя Міжнароднага геалагічнага 
кангрэса, першая сесія якога адбылася ў 1878 г. у Парыжы. На другой 
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сесіі МГК у Балоньі ў 1881 г. у рэчышчы канцэпцыі адзінства страты-
графіі (распрацоўвалася пераважна еўрапейскай школай) былі прыня-
ты асноўныя падраздзяленні Міжнароднай хронастратыграфічнай і геа-
храналагічнай шкал (табл. 7).

Табліца 7

Схема стратыграфічнай класіфікацыі,  
прынятая на другой сесіі МГК (Балонья, 1881)

Стратыграфічныя падраздзяленні Храналагічныя падраздзяленні

Група Эра

Сістэма Перыяд

Аддзел Эпоха

Ярус Век

Пачка –

Пласт –

Падобная стратыграфічная класіфікацыя прадугледжвала поўную 
адпаведнасць стратыграфічных і геахраналагічных падраздзяленняў. 
У канцэпцыі адзінства стратыграфіі меркавалася, што падраздзяленні 
ўвасабляюць прыродныя этапы геалагічнай гісторыі, з прычыны чаго 
стратоны маглі (нават мусілі) абгрунтоўвацца комплексна – палеанта-
лагічнымі, седыментацыйнымі, палеагеаграфічнымі і тэктанічнымі аса-
блівасцямі, якія ў разрэзе павінны былі супадаць. Спецыяльна звярта-
лася ўвага на тое, што фармацыі не маюць азначэння ўзросту.

Амаль адначасова ў стратыграфіі з’явілася амерыканская страты-
графічная школа – альтэрнатыўны напрамак, фундатар якога Г. Уільямс 
у 1894 г. пісаў, што глабальныя часавыя падраздзяленні катэгарычна 
не адпавядаюць шматлікім рэгіянальным і мясцовым стратонам. Пер-
шыя (часавыя падраздзяленні) маюць ізахронныя граніцы, заснаваны 
на параўнанні з адмысловымі стрататыпамі і адлюстроўваюць эвалю-
цыю арганічнага свету. Другія (рэгіянальныя і мясцовыя стратоны) ма-
юць дыяхронныя граніцы, якія адпавядаюць канкрэтным пародным 
паслядоўнасцям.

Усяго з 1878 па 1900 г. адбылося восем сесій МГК, на якіх пытанні 
стратыграфіі займалі вядучае месца. Аднак стратыграфічная класіфіка-
цыя і тэрміналогія не былі належным чынам удакладнены, што спара-
дзіла пэўную эклектыку. Восьмы МГК вырашыў адрозніваць стратоны 
і геахроны згодна з прасторавым распаўсюджваннем (табл. 8).
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Табліца 8

Схема стратыграфічнай класіфікацыі,  
прынятая на восьмай сесіі МГК (Парыж, 1900)

Стратыграфічныя 
падраздзяленні

Храналагічныя 
падраздзяленні

Сусветныя

Група Эра

Сістэма Перыяд

Аддзел Эпоха

Рэгіянальныя Ярус Век

Лакальныя Фаза Слаі (пад’ярус)

Новы этап развіцця стратыграфіі (XX–XXI стст.). Фундаменталь-
ныя адкрыцці канца XIX – пачатку XX ст. у большасці абласцей пры-
родазнаўства аказалі вялікі ўплыў на стратыграфію – узнік шэраг но-
вых і ўдасканаліліся ранейшыя метады стратыграфічнага расчлянення 
і карэляцыі.

У 1909 г. з’явілася канцэпцыя дыястрафізму Т. Чэмберлена. Павод-
ле яе тэктона-магматычныя дыястрафічныя цыклы – гэта выразныя 
этапы развіцця зямной кары, сінхронныя для ўсёй Зямлі, якія могуць 
быць выкарыстаны для планетарнай карэляцыі. У 20-х гг. мінулага ста-
годдзя Г. Шціле стварыў свой знакаміты канон арагенічных фаз. Гэтыя 
дзве акалічнасці перадумовілі падтрымку многімі савецкімі вучонымі 
(А. Барысяк, М. Страхаў і інш.) канцэпцыі «канкрэтнасці выражэння 
этапаў геалагічнай гісторыі лакальных участкаў, рэгіёнаў і ўсёй плане-
ты», што ўвасобілася ў інструкцыях Міжведамаснага стратыграфічнага 
камітэта (МСК) СССР 1954 і 1965 гг.

Практычная геолагаразведачная дзейнасць патрабавала канкрэты-
зацыі палажэнняў, прынятых МГК. З гэтай прычыны многія дзяржавы 
пачалі шукаць «уласны шлях» пэўнай стандартызацыі. У 1933 г. у ЗША 
быў прыняты першы Стратыграфічны кодэкс (СК) (табл. 9).

З табл. 9 відаць, што ў класіфікацыі адсутнічае паняцце «ярус». 
Аднак галоўная асаблівасць заключаецца ў тым, што фармацыя была 
прызнана вельмі важным стратонам рэгіянальнага значэння. Такая 
супярэчнасць з рашэннямі другога МГК не выклікала вялікага рас-
паўсюджвання тэрміна «фармацыя» менавіта ў амерыканскай трак-
тоўцы. Амерыканская стратыграфічная класіфікацыя крытыкавалася 
самімі амерыканцамі, прапаноўваліся новыя схемы, аднак яны не вы-
ходзілі за межы канцэпцыі «мноства стратыграфій» (табл. 10).
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Табліца 9

Класіфікацыя стратыграфічных падраздзяленняў  
паводле Амерыканскага СК, 1933

Падраздзяленні геалагічнага часу Падраздзяленні парод

Эра –

Перыяд Сістэма

Эпоха Серыя

Эпоха Група

Эпоха (ярус у плейстацэне) Фармацыя

Эпоха (пад’ярус у плейстацэне) Пачка, лінза, клін

– Пласт, слой

Табліца 10

Стратыграфічная тэрміналогія паводле Х. Шэнка і С. Мюлера1

Геахраналагічныя 
адзінкі

Хронастратыграфічныя 
адзінкі

Літастратыграфічныя 
адзінкі

Эра – Група 

Перыяд Сістэма Фармацыя

Эпоха Серыя – Аддзел Пачка, лінза, клін

Век Ярус
Слой, пласт, праслой

– Зона

Падчас дзевятнаццатага МГК у Алжыры (1952) была створана Між-
народная падкамісія па стратыграфічнай тэрміналогіі на чале з Х. Хэд-
бергам, які апантана прапагандаваў ідэі амерыканскай школы. Гэта 
абумо віла яшчэ большую палярызацыю навуковай супольнасці. У 1954 г. 
выйшла савецкая інструкцыя па прынцыпах і тэрміналогіі стратыграфіі. 
Яна была падрыхтавана стратыграфічнай камісіяй Усесаюзнага геалагіч-
нага інстытута і адлюстроўвала прынцыпы еўрапейскай школы – раз-
глядала кожны стратон як выражэнне прыроднага гісторыка-геалагіч-
нага этапу развіцця зямной кары. Ярус у трактоўцы савецкіх геолагаў 
у першым па сутнасці СК СССР 1965 г. (табл. 11) адносіўся да правін-
цыйнай шкалы (а не да міжнароднай), што было следствам разыхо-
джання думак па гэтым пытанні.

1 Schench H. G., Muller S. W. Stratigraphic terminology // Bull. of the Geological So-
ciety of America. 1941. Vol. 52. P. 1419.
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Табліца 11

Стратыграфічная тэрміналогія паводле  
Міжведамаснага стратыграфічнага камітэта СССР, 19651

Шкалы і дапаможныя 
падраздзяленні

Стратыграфічныя 
падраздзяленні

Геахраналагічныя 
падраздзяленні

Агульная шкала
Група
Сістэма
Аддзел

Эра
Перыяд
Эпоха

Правінцыйная шкала
Ярус
Зона

Век
Час

Мясцовая шкала
Серыя, світа
Падсвіта

Час (для кожнага пад-
раздзялення)

Дапаможныя 
падраздзя ленні

Падгрупа,  падсістэма, 
пададдзел, пад’ярус, 
падзона, слаі
Мясцовая зона, гары-
зонт, біязона

Час (для кожнага пад-
раздзялення), біяхрон

Усе астатнія адзінкі (серыя, світа, пачка) прызнаваліся дапамож-
нымі рэгіянальнымі і мусілі быць зменены пасля дасягнення карэля-
цыі з пад раздзяленнямі адзінай шкалы.

У 1977 і 1992 гг. выйшлі адпаведна першае і другое выданні СК 
СССР, у якіх захавалася адданасць еўрапейскай школе. У 1983 г. па-
бачыў свет СК ЗША, а ў 1994 г. – Міжнародны стратыграфічны давед-
нік. У 2006 г. выдалі свае СК суседзі Рэспублікі Беларусь – Польская 
Рэспубліка (Polskie zasady stratygrafii) і Расійская Федэрацыя (Страти-
графический кодекс России).

Такім чынам, стратыграфія за сваю доўгую і багатую гісторыю на-
была пэўныя рысы і стала паўнавартаснай геалагічнай дысцыплінай.

Развіццё стратыграфіі ў Беларусі. Беларусь – класічны рэгіён су-
цэльнага распаўсюджвання чацвярцічных адкладаў. Даволі часта сярод 
гэтых адкладаў сустракаюцца адорвені парод рознага ўзросту: кембрый-
ска-сілурыйскага (Раванічы), дэвонскага (Шклоў, Слаўгарад, Радуцічы, 
Дараганава і інш.) і крэйдавага. Карэнныя выхады старажытных парод 
у Беларусі вядомы ўсяго ў некалькіх пунктах: граніты крышталічна-
га падмурка на р. Убарць (Глушкавічы); дэвонскія вапнякі і даламіты 
на p. Заходняя Дзвіна, Дняпро, Оршыца, Сар’янка; крэйдавыя і палеа-
генавыя пароды на p. Дняпро, Сож і іх прытоках; неагенавыя гліны 

1 Стратиграфическая классификация, терминология и номенклатура / под ред. 
А. И. Жамойды. Л., 1965. С. 46.
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і пяскі на р. Гарынь. Закрытасць тэрыторыі нашай краіны ўскладняла 
і ўскладняе стратыграфічныя доследы. Гісторыю стратыграфічнага вы-
вучэння Беларусі можна падзяліць на тры этапы: у складзе Расійскай ім-
перыі (да 1919 г.), у часы БССР (1919–1991), цяперашні час (з 1991 г.).

Развіццё беларускай стратыграфіі ў складзе Расійскай імперыі. У гэты 
перыяд праводзіліся ў асноўным маршрутныя даследаванні па далінах 
рэк, радзей на водападзелах. Геолагі вывучалі або выхады карэнных па-
род, або (як было высветлена потым, часцей за ўсё) адорвені.

Першыя звесткі аб крэйдавых адкладаннях Беларусі былі атрыма-
ны яшчэ ў 1830–1831 гг. пры апісанні адорвеняў крэйды Э. Эйхвальдам 
і І. Якавіцкім. Карэнныя адклады крэйдавай сістэмы былі ўпершыню 
выяўлены толькі ў 1846 г. у абгаленнях па левым беразе р. Сож экспеды-
цыяй Р. Мурчысана, а дэталёва апісаны і вывучаны толькі ў 1866 г. Выха-
ды дэвонскіх вапнякоў і даламітаў упершыню апісаў у 1844 г. Ю. Блазіус. 
Вялікі ўплыў на развіццё шматлікіх геалагічных меркаванняў аказалі 
працы А. Карпінскага (1887). У іх былі ўлічаны многія вядомыя на той 
час фактычныя даныя, праведзены буйныя абагульненні, зроблены 
вельмі арыгінальныя высновы і здагадкі, якія толькі ў будучыні (праз 
20–40 гадоў) пацвердзіліся. Для гэтага перыяду характэрна адсутнасць 
геалагічнай інфармацыі аб дакембрыйскіх, каменнавугальных, перм-
скіх, трыясавых, юрскіх і ніжнякрэйдавых адкладах Беларусі.

Развіццё стратыграфіі ў Беларусі ў 1919–1991 гг. З атрыманнем на-
шай краінай незалежнасці ў 1919 г. геалагічныя даследаванні на тэрыто-
рыі Беларусі сталі праводзіцца больш мэтанакіравана і планамерна. Яны 
рабіліся пераважна ў рэчышчы еўрапейскага падыходу да стратыграфіі. 
Асноўныя работы праводзіліся сіламі спачатку геолагаў Геа лагічнага 
камітэта, з 1929 г. – Інстытута геалагічных навук АН БССР, пазней – 
Белгеалразведкі, трэста Спецгеа, з 1937 г. – Беларускім геа лагічным 
упраўленнем, у пасляваенныя гады – РУП ВА «Белгеалогія», Беларускім 
навукова-даследчым геолагаразведачным інстытутам ( БелНДГРІ), Ін-
стытутам геалагічных навук АН БССР.

Да Другой сусветнай вайны вынікі стратыграфічных даследаванняў 
былі падсумаваны ў 1935 г. працай М. Бліадухо «Матэрыялы да геалагіч-
нага і геамарфалагічнага апісання Беларусі».

Геолага-здымачныя работы, асабліва з 1947 г., мелі выключна 
вялікае значэнне для развіцця ведаў аб геалагічнай будове тэрыторыі 
Беларусі, у першую чаргу ў вобласці стратыграфіі і палеанталогіі. Вельмі 
вялікі фактычны матэрыял атрыманы падчас работ над шматлікімі по-
шукавымі і разведачнымі свідравінамі на каменную і калійную солі, ву-
галь, сланцы, нафту, мінералізаваныя воды і іншыя карысныя выкапні.
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Важныя вынікі стратыграфа-палеанталагічных работ гэтага перыяду 
былі апублікаваны ў серыях «Палеанталогія і стратыграфія БССР» (зб. 5, 
1966) і «Палеанталогія і стратыграфія Прыбалтыкі і Беларусі» (1966–
1971), у кнігах «Паліналагічныя даследаванні ў Беларусі і іншых раёнах 
СССР» (1971), «Тэктоніка заходняй ускраіны Рускай платформы» (1972), 
«Стратыграфія і палеагеаграфія сінію, палеазою і трыясу заходняй ускраі-
ны Рускай платформы» (1973), «Стратыграфія СССР. Дэвонская сістэма» 
(1973), «Палеаген Беларусі» (1973), «Споры палеазою Беларусі» (1974), 
«Некаторыя пытанні стратыграфіі і палеанталогіі палеазойскіх і мезазой-
скіх адкладаў Беларусі» (1974), «Новыя даныя па стратыграфіі асадкавай 
тоўшчы Беларусі» (1975), «Стратыграфічны слоўнік СССР. Кембрый, ар-
довік, сілур, дэвон» (1975), «Стратыграфія СССР. Палеагенавая сістэма» 
(1975), «Фаўна і стратыграфія палеазою і мезазою Прыбалтыкі і Беларусі» 
(1975), «Новыя віды выкапняў старажытных жывёл і раслін Беларусі» 
(1976), «Рыфей і венд Беларусі» (1976), «Кембрый Беларусі» (1976) і інш.

У 1983 г. згодна са Стратыграфічным кодэксам СССР былі складзе-
ны ўніфікаваныя стратыграфічныя схемы Беларусі.

Асабліва важным трэба лічыць выхад у 1947 г. кнігі «Геалогія СССР» 
(Т. 3 : Беларуская ССР) (у 1971 г. пабачыла свет другая рэдакцыя). Да 
вывучэння беларускай стратыграфіі спрычыніліся такія вучоныя, як 
У. Фурсенка, В. Акімец, У. Галубцоў, С. Маныкін, І. Міцяніна, Г. Кеда, 
М. Тараймовіч, П. Леановіч, С. Козмін, У. Рагальскі, М. Цапенка, А. Дзе-
нясюк, Г. Мірчынк, А. Жырмунскі, Я. Апокаў, Г. Зінавенка, А. Махнач, 
В. Пушкін, С. Кручак, В. Ропат і інш.

У выніку праведзеных у 1965–1991 гг. стратыграфа-палеанталагічных 
даследаванняў атрыманы важныя даныя. Значна ўдакладнены і дэталіза-
ваны стратыграфічныя схемы ардовіцкіх, сілурыйскіх, дэвонскіх, камен-
навугальных, ніжня- і верхнякрэйдавых, трыясавых адкладаў. Вылучэнне 
дробных стратыграфічных адзінак (гарызонты, зоны) у большасці выпад-
каў абгрунтавана палеанталагічнымі данымі. На тэрыторыі Беларусі дака-
зана прысутнасць ніжнедэвонскіх адкладаў, устаноўлена шырэйшае рас-
паўсюджванне намюрскіх, ніжняпермскіх адкладаў і г. д. Біястратыграфія 
грунтавалася на брахіяподах, фарамініферах, канадонтах, мшанках, акры-
тархах, часткова грапталітах і каралах. Больш дэталёва былі вывучаны 
спорава-пылковыя комплексы дэвону, карбону, ніжняй крэйды, палеа-
гену і неагену. Стратыграфічныя схемы адкладаў Беларусі скарэляваны 
на аснове палеанталагічных даных з аналагічнымі схемамі іншых рэгіёнаў 
Усходне-Еўрапейскай платформы, а таксама часткова Заходняй Еўропы.

Развіццё стратыграфіі ў Беларусі ў 1991–2010 гг. У гэты перыяд 
большая ўвага надавалася мясцовым карысным выкапням і стратэгіям 



іх пошукаў. У стратыграфічных работах былі задзейнічаны пераважна 
супрацоўнікі БелНДГРІ: Н. Аксаментава, А. Архіпава, М. Вераценнікаў, 
Я. Яловічава, У. Талсташэеў, С. Кручак, Т. Рылова, Г. Хурсевіч, Т. Яку-
боўская, Л. Мурашка, А. Санько, Р. Лявіцкая, Д. Плакс і інш. У 2001 г. вы-
дадзена кніга «Геалогія Беларусі», якая абагульніла нашы веды па стра-
тыграфіі краіны.

На працягу 2001–2005 гг. Беларускім стратыграфічным камітэтам 
былі складзены новыя стратыграфічныя схемы крышталічнага падмур-
ка (архея-ніжняга пратэразою) і платформеннага чахла (верхняга пратэ-
разою, фанеразою), якія ў параўнанні з мінулымі схемамі характарызу-
юцца значнай дэталёвасцю і больш высокай ступенню абгрунтаванасці 
фактычным матэрыялам. У 2010 г. стратыграфічныя схемы дакембрый-
скіх і фанеразойскіх адкладаў Беларусі былі разгледжаны і зацверджа-
ны Дэпартаментам па геалогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў і ахо-
вы навакольнага асяроддзя для выкарыстання работ па геалагічным 
вывучэнні нетраў краіны.
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  3
АСНОЎНЫЯ ТЭРМІНЫ СТРАТЫГРАФІІ

Стратыграфія з’яўляецца падмуркам геалогіі і з гэтай прычы-
ны павінна мець трывалую тэрміналагічную базу. Каб пазбег-
нуць разнастайнасці ў тэрмінах, кожная краіна стварае свой 
збор асноўных палажэнняў стратыграфічнай класіфікацыі, 
тэрміналогіі і правіл стратыграфічнай наменклатуры – стра-
тыграфічны кодэкс, які рэгулюе змест, ужыванне тэрмінаў 
і найменняў, працэдуру ўстанаўлення стратыграфічных пад-
раздзяленняў. Выкананне патрабаванняў кодэкса абавяз-
ковае пры правядзенні геалагічных прац усімі ведамствамі 
на тэрыторыі краіны. Стратыграфічны кодэкс СССР зацвер-
джаны пленумам Міжведамаснага стратыграфічнага камітэта 
ў 1991 г., у той час, калі СССР перастаў існаваць як дзяржава. 
Гэта адзіны на тэрыторыі Беларусі рэгулюючы стратыграфічны 
дакумент – усе нарматывы СССР да сваёй замены беларускімі 
аналагамі лічацца дзейснымі. У 2006 г. новыя стратыграфіч-
ныя кодэксы прынялі Польшча і Расія. Праца па складан-
ні стратыграфічнага кодэкса Беларусі працягваецца ў цяпе-
рашні час. На жаль, да моманту напісання дапаможніка ён не 
быў яшчэ належным чынам падрыхтаваны. У сваіх артыкулах 
выбітны беларускі стратыграф С. А. Кручак сцвярджае, што 
«беларускі кодэкс будзе створаны на базе Расійскага і Міжна-
роднага стратыграфічных кодэксаў»1, якія прадстаўляюць ад-

1 Кручек С. А., Обуховская Т. Г. Палеонтолого-стратиграфические ис-
следования и их роль в проведении геолого-съемочных и поиско-
во-разведочных работ на полезные ископаемые в Беларуси // Ин-
новационное развитие геологической науки – путь к эффективному 
и комплексному освоению ресурсов недр : материалы междунар. 
 науч.-практ. конф., Минск, 19–21 дек. 2007 г. / ред. Э. А. Высоц-
кий. Минск, 2007. С. 175.
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паведна еўрапейскую і амерыканскую школы. З гэтай прычыны ёсць 
сэнс разгледзець асноўныя тэрміны стратыграфіі праз прызму двух да-
дзеных кодэксаў.

Стратыграфічныя падраздзяленні. Паводле прыхільнікаў адзінай 
стратыграфіі стратыграфічнае падраздзяленне (стратон) – сукупнасць 
горных парод, якія складаюць пэўнае адзінства і адасоблены па прыме-
тах, што дазваляе ўстанавіць іх прасторава-часавыя суадносіны, г. зн. 
паслядоўнасць фарміравання і палажэнне ў стратыграфічным разрэзе. 
Кожнаму стратыграфічнаму падраздзяленню адпавядае эквівалентнае 
яму геахраналагічнае падраздзяленне. Некаторыя вучоныя нават лі чаць, 
што любому стратыграфічнаму падраздзяленню мусіць адпавядаць пэў-
ны этап развіцця Зямлі або яе рэгіёна.

У Міжнародным даведніку па стратыграфіі прыведзены пункт гле-
джання стратыграфаў, што стаяць на пазіцыях мноства стратыграфій: 
стратыграфічнае падраздзяленне – сукупнасць парод, якая разглядаец-
ца як адзінка класіфікацыі горных парод Зямлі і заснавана на якой-не-
будзь уласцівасці або прымеце ці іх камбінацыі. Стратыграфічныя пад-
раздзяленні, заснаваныя на адной уласцівасці, не абавязкова супадуць 
з падраздзяленнямі, вылучанымі паводле іншай. З гэтай фармуліроўкі 
вынікае, што вылучэнне стратыграфічных адзінак носіць суб’ектыў-
ны характар.

У канцэпцыі мноства стратыграфій адным з ключавых з’яўляецца 
паняцце стратыграфічнай класіфікацыі, пад якой разумеецца сістэма-
тычная арганізацыя (аб’яднанне і ўпарадкаванне) сукупнасцей горных 
парод Зямлі ў іх першасным заляганні ў падраздзяленні паводле лю-
бых уласцівасцей або прымет. Горныя пароды маюць шмат рэчыўных 
і вымяральных уласцівасцей і могуць класіфікавацца па любой з іх (га-
лоўны крытэрый тут – практычная неабходнасць). Пароды могуць так-
сама класіфікавацца згодна з часам і ўмовамі іх утварэння.

Змена якой-небудзь адной якасці або ўласцівасці не абавязкова су-
падае ў разрэзе са зменай іншых якасцей або ўласцівасцей (хутчэй на-
адварот), аднак розныя класіфікацыі ўзаемазвязаны, бо адлюстроўва-
юць розныя характарыстыкі адных і тых жа слаёў і выкарыстоўваюцца 
для пашырэння ведаў аб горных пародах. Кожная класіфікацыя патра-
буе ўласнай спецыяльнай наменклатуры. У Міжнародным даведніку 
вылучаюць наступныя катэгорыі:

1) літастратыграфічныя падраздзяленні – сукупнасці горных па-
род, аб’яднаныя толькі паводле літалагічных асаблівасцей (прымет), 
без уліку мяркуемага ўзросту, геалагічнай гісторыі або спосабу ўтварэн-
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ня. Геаграфічнае распаўсюджванне літастратонаў цалкам кантралюецца 
прасочваннем іх дыягнастычных літалагічных прымет;

2) падраздзяленні, абмежаваныя неўзгадненнямі, – сукупнасці горных 
парод, якія зверху і знізу абмежаваны значнымі перапынкамі ў страты-
графічнай паслядоўнасці пераважна рэгіянальнага або міжрэгіяналь-
нага маштабу;

3) біястратыграфічныя падраздзяленні – ахарактарызаваныя рэшт-
камі арганізмаў сукупнасці горных парод, граніцы паміж якімі вызна-
чаюцца паводле эвалюцыйных змяненняў асобных таксонаў, комплек-
саў фаўны (флоры) або экалагічных асацыяцый;

4) магнітастратыграфічныя падраздзяленні – сукупнасці горных па-
род, якія на аснове магнітных характарыстык адрозніваюцца ад сусед-
ніх пародных сукупнасцей;

5) хронастратыграфічныя падраздзяленні – сукупнасці слаістых і не-
слаістых горных парод, сфарміраваныя на працягу пэўнага геалагічна-
га часу;

6) іншыя стратыграфічныя катэгорыі, так званыя спецыяльныя 
стратыграфічныя падраздзяленні, ахопліваюць усе магчымыя споса-
бы расчлянення і прасочвання сукупнасцей горных парод і грунтуюц-
ца на аб’ектыўных класіфікацыях.

У даведніку падкрэсліваецца, што кожны з тыпаў стратыграфічных 
падраздзяленняў (у залежнасці ад пэўных умоў, раёна і мэт даследавання) 
можа быць карысны для стратыграфічнай класіфікацыі. У нацыяналь-
ных кодэксах катэгорыі класіфікацыі ўстанаўліваюцца згодна з адметна-
сцямі геалагічнай будовы і частатой выкарыстання адмысловых методык.

Для любога стратыграфічнага падраздзялення вялікую ролю адыгры-
ваюць яго граніцы. У кодэксе Расіі яны падзяляюцца на ўласна страты-
графічныя граніцы – паверхні, якія абмяжоўваюць стратон па падэшве 
(ніжняя граніца) і даху (верхняя граніца), і латэральныя граніцы, што вы-
значаюцца межамі геаграфічнага распаўсюджвання стратона. Максімаль-
ны інтэрвал геалагічнага разрэзу, заключаны паміж стратыграфічнымі 
граніцамі падраздзялення, называецца стратыграфічным аб’ёмам пад-
раздзялення. Існуе пэўная доля штучнасці пры вылучэнні граніц і аб’ё-
маў стратонаў, бо ў любой стратыграфічнай адзінцы трэба адрозніваць 
вобласці найбольшага развіцця асноўнай якасці ці прыметы (крытэрыю 
класіфікацыі) і вобласці, дзе гэтыя якасці праяўляюцца паслаблена. 
У агульным выглядзе граніцамі трэба лічыць інтэрвалы разрэзу паміж 
ядрамі (канцэнтрацыямі якасцей). Аднак у практычнай дзейнасці (пры 
пабудове разрэзаў) мы карыстаемся звычайна дыскрэтнымі, канкрэт-
нымі граніцамі, што, відавочна, больш зручна, але больш суб’ектыўна.
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Стрататып. Калі мы ўпарадкоўваем геалагічную прастору згодна 
з якой-небудзь уласцівасцю, мы павінны мець эталон гэтай уласцівас-
ці. Такі эталон называецца стрататыпам (стрататыповым разрэзам) – 
пэўным разрэзам (адзіным або складовым) стратона, указаным і апіса-
ным у якасці эталоннага (рыс. 7).

Рыс. 7. Прыклад складовага стрататыповага разрэзу1

Вылучаюць наступныя віды стрататыпаў: галастрататып (першас-
ны стрататып) – устанаўліваецца аўтарам стратыграфічнага падраз-
дзялення адначасова з устанаўленнем самога падраздзялення; лекта-
стрататып (абраны стрататып) – выбіраецца ў тых выпадках, калі 
першасны стрататып не быў паказаны аўтарам падраздзялення; неа-
стрататып (новы стрататып) – выбіраецца, калі першасны стрататып 
з якіх- небудзь прычын стаў недаступным для параўнання і вывучэння 
(напрыклад, у сувязі са знішчэннем абгаленняў, затапленнем). Кожнае 
стратыграфічнае падраздзяленне можа мець толькі адзін стрататып: 
гала-, лекта- або неастрататып. Складовым стрататыпам называец-
ца сукупнасць разрэзаў, размешчаных у рамках стрататыповай мясцо-
васці, якія складаюць у суме поўны тыповы разрэз пэўнага стратона. 
Варыянтам складовага стрататыпа з’яўляецца арэальны стрататып – 
сукупнасць разрэзаў, якія размешчаны ў рамках стрататыповай мяс-
цовасці і забяспечваюць вызначэнне ўзроставай паслядоўнасці слаёў 
і граніц дадзенага падраздзялення як стратыграфічнымі, так і геамар-
фалагічнымі метадамі. Гіпастрататып (другасны, дадатковы страта-
тып) – дадаткова абраны разрэз, які валодае больш выразнымі, чым 

1 Стратиграфическая классификация, терминология и номенклатура. С. 53.
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галастрататып, асаблівасцямі (больш даступны і лепш ахарактарыза-
ваны). Парастрататып – разрэз, які быў выкарыстаны аўтарам пры 
першапачатковым вызначэнні галастрататыпа з мэтай дапаўнення яго 
характарыстыкі. Стрататып стратыграфічнай граніцы (лімітатып) – 
абраны ў якасці эталоннага разрэз, у якім фіксуецца палажэнне ніж-
няй граніцы стратона.

Стрататыповая мясцовасць (стратарэгіён) – рэгіён, у якім знахо-
дзяцца стрататып і, калі неабходна, дадатковыя разрэзы.

Стратыграфічная шкала – ідэальна поўны разрэз літасферы без 
перапынкаў і перакрыццяў, які адлюстроўвае стратыграфічную пасля-
доўнасць супадпарадкаваных па рангу стратонаў. Такім чынам, шкала 
служыць інструментам параўнання і вызначэння стратыграфічнага ста-
новішча геалагічнага аб’екта. Стварэнню любой шкалы папярэднічае 
пабудова геалагічных разрэзаў, калонак (свідравін, абгаленняў, шурфоў), 
вылучэнне сярод іх апорных для пэўных стратонаў, складанне схем.

Геалагічны разрэз свідравіны (шурфа, абгалення) – геалагічнае апісан-
не і графічнае адлюстраванне паслядоўнасці напластаванняў, ускрытых 
свідравінай (шурфом, абгаленнем). Апорны стратыграфічны разрэз – 
найбольш дэталёвы і прадстаўнічы разрэз адкладаў, развітых у межах 
пэўнага абшару. Характарызуецца дастатковай колькасцю палеантала-
гічных рэшткаў, выразнасцю кантактаў паміж стратонамі.

Стратыграфічная калонка (стратыграфічны разрэз) – чарцёж, які 
з дапамогай спецыяльных умоўных знакаў у прынятым маштабе адлю-
строўвае паслядоўнасць напластаванняў горных парод у нармальным 
стратыграфічным разрэзе і характар кантактаў паміж сумежнымі стра-
тыграфічнымі падраздзяленнямі. Звычайна на стратыграфічнай калон-
цы паказваюцца назвы (або індэксы) стратонаў, іх геалагічны ўзрост, 
магутнасць, літалагічная і палеанталагічная характарыстыкі. Зводная 
стратыграфічная калонка (зводны стратыграфічны разрэз) складаецца 
шляхам супастаўлення прыватных калонак на базе апорных слаёў і га-
рызонтаў.

Стратыграфічная схема – табліца, якая адлюстроўвае стратыграфіч-
ныя падраздзяленні адной ці некалькіх сістэм. Можа быць карэляцый-
най (змяшчае адклады розных частак геалагічнага рэгіёна) і ўніфікаванай 
(як вынік абагульненняў карэляцыйнай схемы, прадстаўленай адзінымі, 
уніфікаванымі для ўсяго рэгіёна стратыграфічнымі падраздзяленнямі).

Стандартная міжнародная хронастратыграфічная шкала, СМХШ 
(англ. Standard Global Chronostratigraphic Scale) эмпірычна створана і што-
год рэдагуецца Міжнароднай камісіяй па стратыграфіі.  Складаецца 
з  эанатэм, эратэм, сістэм, аддзелаў і ярусаў (табл. 12). На абшарах СНД 
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вылучаюць Агульную стратыграфічную шкалу (АгСШ) – сукупнасць 
агульных стратыграфічных падраздзяленняў (у іх поўных аб’ёмах, без 
перапынкаў і перакрыццяў), размешчаных у парадку іх стратыграфіч-
най паслядоўнасці і таксанамічнай падпарадкаванасці.

Падраздзяленні Стандартнай міжнароднай хронастратыграфічнай 
шкалы ў фанеразоі і эдыякарыі вызначаюцца з дапамогай глабальнага 
стрататыповага пункта – ГСП (англ. Global Stratotype Section and Point), 
або «залатога цвіка»1. ГСП уяўляе сабой абраны міжнароднай навуко-
вай супольнасцю геалагічны разрэз, які служыць апорным для пэўнай 
граніцы СМХШ (рыс. 8). У цяперашні час набліжаецца да завяршэння 
вылучэнне ГСП для ярусаў фанеразою, а ў некаторых выпадках ужо аб-
мяркоўваецца магчымасць вылучэння ГСП для пад’ярусаў. Біястраты-
графічныя прыметы (змены комплексаў рэшткаў) у большасці выпадкаў 
з’яўляюцца ключавымі для вылучэння ГСП, але часам на першы план 
выходзяць кліматычныя, геахімічныя або палеамагнітныя маркеры.

Рыс. 8. Глабальны стрататыповы пункт у аснаванні эдыякарыю  
(Энарама Крык, Аўстралія). Фота М. Мачыдлоўскай-Відаль

Пры наяўнасці некалькіх разрэзаў, якія прэтэндуюць на статус ГСП, 
вучоныя кіруюцца наступнымі патрабаваннямі: 1) фарміраванне адкла-

1 Golden spike – так у ЗША ў XIX ст. называлі апошнюю мыліцу, якая забівала-
ся напрыканцы будаўніцтва чыгункі.
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даў ва ўмовах бесперапыннай седыментацыі; 2) адэкватныя  магутнасць 
разрэзу і тэмпы седыментацыі; 3) адсутнасць сінседыментацыйных 
і тэктанічных парушэнняў; 4) адсутнасць метамарфізму і істотных дыя-
генетычных змен у адкладах; 5) багацце і разнастайнасць рэшткаў ар-
ганізмаў па ўсім разрэзе; 6) адсутнасць фацыяльных змен каля граніцы; 
7) марскі генезіс; 8) прыдатнасць разрэзу для правядзення магніта- і хе-
мастратыграфічных даследаванняў і радыеізатопнага датавання; 9) да-
ступнасць для назірання і даследавання.

Для пратэразою і архею аналагам ГСП з’яўляецца глабальны 
стандартны стратыграфічны ўзрост – ГССУ (англ. Global Standard 
Stratigraphic Age).

Табліца 12

Стандартная міжнародная хронастратыграфічная шкала1
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Галацэн – 0,0117

Плейстацэн

Верхні 0,126 –

«Ланіянскі» 0,781 –

Калабрыян-
скі

1,806

Гелазійскі 2,588

Пліяцэн
П’яцэнскі 3,600

Занкланскі 5,332

Міяцэн

Месінскі 7,246

Тартонскі 11,608

Серавалій-
скі

13,82

Ланганскі 15,97 –

Бурдыгаль-
скі

20,43 –

Аквітанскі 23,03

1 The Concise Geologic Time Scale / J. G. Ogg [et al.]. Amsrerdam, 2016. P. 235 ; The 
ICS International Chronostratigraphic Chart / K. M. Cohen [et al.] // Episodes. 
2013. Vol. 36, iss. 3. P. 199–204.
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Алігацэн
Хацкі 28,4 ± 0,1 –

Рупельскі 33,9 ± 0,1

Эацэн

Прыабонскі 37,2 ± 0,1 –

Бартонскі 40,4 ± 0,2 –

Люцецкі 48,6 ± 0,2 –

Іпрскі 55,8 ± 0,2

Палеацэн

Танецкі 58,7 ± 0,2

Зеландскі ~ 61,1

Дацкі 65,5 ± 0,3

М
е
з
а
з
о
й

К
р
э
й
д
а

Верхні  
(позні)

Маастрых-
скі

70,6 ± 0,6

Кампанскі 83,5 ± 0,7 –

Сантонскі 85,8 ± 0,7 –

Каньяцкі ~ 88,6 –

Туронскі 93,6 ± 0,8

Сенаманскі 99,6 ± 0,9

Ніжні (ранні)

Альбскі 112,0 ± 1,0 –

Апцкі 125,0 ± 1,0 –

Барэмскі 130,0 ± 1,5 –

Гатэрыўскі ~ 133,9 –

Валанжын-
скі

140,2 ± 3,0 –

Берыяскі 145,5 ± 4,0 –

Ю
р
а

Верхні  
(позні)

Цітонскі 150,8 ± 4,0 –

Кімерыдж-
скі

~ 155,6 –

Оксфардскі 161,2 ± 4,0 –

Працяг табл. 12
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Сярэдні

Келавейскі 164,7 ± 4,0 –

Бацкі 167,7 ± 3,5

Баёскі 171,6 ± 3,0

Ааленскі 175,6 ± 2,0

Ніжні (ранні)

Таарскі 183,0 ± 1,5 –

Плінсбахскі 189,6 ± 1,5

Сінемюрскі 196,5 ± 1,0

Гетангскі 199,6 ± 0,6 –

Т
р
ы
я
с

Верхні  
(позні)

Рэцкі 203,6 ± 1,5 –

Нарыйскі 216,5 ± 2,0 –

Карнійскі ~ 228,7

Сярэдні
Ладзінскі 237,0 ± 2,0

Анізійскі ~ 245,9 –

Ніжні (ранні)
Алянёкскі ~ 249,5 –

Індскі 251,0 ± 0,4

П
а
л
е
а
з
о
й

П
е
р
м

Лопінскі 
Чансінскі 253,8 ± 0,7

Уцзяпінскі 260,4 ± 0,7

Гвадэлупскі

Кептэнскі 265,8 ± 0,7

Вордскі 268,0 ± 0,7

Роадскі 270,6 ± 0,7

Перадураль-
скі

Кунгурскі 275,6 ± 0,7 –

Арцінскі 284,4 ± 0,7 –

Сакмарскі 294,6 ± 0,8 –

Асельскі 299,0 ± 0,8

К
а
р
б
о
н

Пенсільван-
скі

Гжэльскі 303,4 ± 0,9 –

Касімаўскі 307,2 ± 1,0 –

Маскоўскі 311,7 ± 1,1 –

Башкірскі 318,1 ± 1,3

Працяг табл. 12



42

Э
ан

ат
эм

а,
 

эо
н Эратэма, 

эра
Сістэма, 
перыяд

Аддзел, эпоха Ярус, век

У
зр

ос
т 

п
ав

од
ле

 
Г.

 О
дз

ін
а,

 
м

лн
 г

ад
оў

Н
ая

ўн
ас

ц
ь 

Г
С

П
 а

бо
 

Г
С

С
У

Ф
а
н
е
р
а
з
о
й

П
а
л
е
а
з
о
й

Карбон Місісіпскі

Серпухаўскі 328,3 ± 1,6 –

Візэйскі 345,3 ± 2,1

Турнейскі 359,2 ± 2,5

Д
э
в
о
н

Верхні  
(позні)

Фаменскі 374,5 ± 2,6

Франскі 385,3 ± 2,6

Сярэдні
Жывецкі 391,8 ± 2,7

Эйфельскі 397,5 ± 2,7

Ніжні (ранні)

Эмскі 407,0 ± 2,8

Пражскі 411,2 ± 2,8

Лохкаўскі 416,0 ± 2,8

С
і
л
у
р

Пржыдоль-
скі

– 418,7 ± 2,7

Лудлоўскі
Лудфордскі 421,3 ± 2,6

Горцкі 422,9 ± 2,5

Венлокскі
Гамерскі 426,2 ± 2,4

Шэйнвудскі 428,2 ± 2,3

Ландаверый-
скі

Целіцкі 436,0 ± 1,9

Аэронскі 439,0 ± 1,8

Руданскі 443,7 ± 1,5

А
р
д
о
в
і
к

Верхні  
(позні)

Гірнанцкі 445,6 ± 1,5

Катыянскі 455,8 ± 1,6

Сандбіянскі 460,9 ± 1,6

Сярэдні
Дарывільскі 468,1 ± 1,6

Дапінганскі 471,8 ± 1,6

Ніжні (ранні)
Флоянскі 478,6 ± 1,7

Трэмадоцкі 488,3 ± 1,7

Працяг табл. 12
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С
У

Ф
а
н
е
р
а
з
о
й

П
а
л
е
а
з
о
й

К
е
м
б
р
ы
й

Фуронгій

Ярус 10 ~ 492* –

Ярус 9 ~ 496* –

Паібіянскі ~ 499

Серыя 3

Гузхангіян-
скі

~ 503

Друміянскі ~ 506,5

Ярус 5 ~ 510* –

Серыя 2
Ярус 4 ~ 515* –

Ярус 3 ~ 521* –

Тэрэнувіян
Ярус 2 ~ 528* –

Фартуніян-
скі

542,0 ± 1,0

П
р
а
т
э
р
а
з
о
й

Неапратэ-
разой

Эдыяка-
рый

– – ~635

Крыягеній – – 850 
Тоній – – 1000 

Мезапра-
тэразой

Стэній – – 1200 
Эктазій – – 1400 
Калімій – – 1600 

Палеапра-
тэразой

Статэрый – – 1800 
Аразірый – – 2050 
Расій – – 2300 
Сідэрый – – 2500 

А
р
х
е
й

Неаархей – – – 2800 
Мезаархей – – – 3200 
Палеаар-
хей

– – – 3600 

Эаархей – – – 4000 –

 – Глабальны стрататыповы пункт (ГСП)

 – Глабальны стандартны стратыграфічны ўзрост (ГССУ)

* – Інфармацыя, якая патрабуе ўдакладнення

Заканчэнне табл. 12



Нярэдка адны і тыя ж стратыграфічныя ўзроўні ў розных рэгіёнах 
ахарактарызаваны рознымі комплексамі палеанталагічных рэшткаў, што 
прыводзіць да цяжкасцей супастаўлення стратыграфічных інтэрвалаў. 
Так, напрыклад, розныя ярусныя паслядоўнасці гістарычна склаліся 
для ярусаў верхняй пярмі еўрапейскай часткі Расіі (пераважна канты-
нентальныя адклады) і Амерыкі (прадстаўлены марскімі ўтварэннямі). 
Для такіх ярусаў вучоныя прапанавалі ўстанаўліваць разрэз і пункт дру-
гаснага стрататыпа граніцы (англ. Secondary Stratotype Section and Point).

Рэгіянальная хронастратыграфічная шкала (англ. Regional Chrono-
stratigraphic Scale) адлюстроўвае ідэальна поўны разрэз у межах значнай 
прасторы зямной кары (стратыграфічнага рэгіёна) з адносна аднарод-
най будовай. Пад стратыграфічным рэгіёнам разумеецца частка парод-
нага масіву, у якім прасочваюцца адзінкі адной рэгіянальнай хронастра-
тыграфічнай шкалы.
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  4
ПРЫНЦЫПЫ СТРАТЫГРАФІІ

Пад прынцыпамі (законамі) стратыграфіі разумеюць агульныя 
канцэпцыі, на якіх грунтуюцца іншыя, больш прыватныя па-
лажэнні. Адзначанае справядліва для любой навуковай дыс-
цыпліны. Адметнасць стратыграфіі заключаецца, па-пер-
шае, у тым, што вылучэнне прынцыпаў, або законаў, даволі 
ўмоўнае: да гэтага часу існуюць спрэчныя меркаванні адносна 
таго, што лічыць прынцыпам, што законам, а што эмпірыч-
ным абагульненнем. Такая ўмоўнасць вылучэння, нераўна-
значнасць законам дакладных навук вымушае разглядаць 
у стратыграфіі тэрміны «прынцып» і «закон» як сінонімы. 
Па-другое, многія прынцыпы дублююць агульныя палажэнні 
іншых геалагічных навук. Так, некаторыя вучоныя лічаць, што 
ўласна стратыграфічнымі прынцыпамі можна назваць толькі 
тры (М. Стэнана, Т. Гекслі і прынцып аб храналагічнай узаема-
заменнасці прымет), астатнія – «уласнасць» гістарычнай геа-
логіі, палеанталогіі, седыменталогіі, літалогіі і інш. У дапа-
можніку дыферэнцыяцыя прынцыпаў прыведзена паводле 
Д. Сцяпанава і М. Мясежнікава з дапаўненнямі І. Шарапава.
Прынцыпы стратыграфіі можна падзяліць на тры групы: 
агульнаметадалагічныя, седыменталагічныя, біястратыгра-
фічныя.
Агульнаметадалагічныя прынцыпы – прынцыпы, якія даты-
чаць усёй стратыграфіі, але не з’яўляюцца спецыфічна стра-
тыграфічнымі, а адносяцца наогул да асноўных у геалогіі.
Прынцып актуалізму (прынцып Ч. Лаеля). У «Прынцыпах геа-
логіі» (1830–1833) Ч. Лаель даў такую фармулёўку: «Сілы, што 
дзейнічаюць цяпер як на зямной паверхні, так і пад ёю, мо гуць 
быць тоеснымі па родзе і ступені з тымі, якія ў аддаленыя эпо-
хі генерыравалі геалагічныя змены».
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Прынцып актуалізму паводле Ч. Лаеля пастуліраваў пераважную ад-
настайнасць: 1) фізічных законаў; 2) геалагічных працэсаў, іх хуткасцей 
на працягу ўсёй гісторыі Зямлі; 3) прыродных умоў, што, паводле Ч. Лае-
ля, выражаецца ў трываласці аблічча Зямлі. Пастулаты заснаваны на да-
пасаваным да прыродазнаўства правіле «брытвы У. Окхама»: «Не трэба 
шукаць новыя фактары, каб патлумачыць пэўныя вынікі, якія і так до-
бра тлумачацца сучаснымі працэсамі».

У сваім крайнім варыянце актуалізм зводзіцца да канцэпцыі ўні-
фармізму, якая прызнавала аднастайнасць геалагічных працэсаў на ўсім 
працягу існавання Зямлі. Аднак сутнасць лаелеўскага прынцыпу акту-
алізму заключаецца ў тым, што сілы, якія дзейнічаюць цяпер, могуць 
быць выкарыстаны для тлумачэння з’яў мінулага – «сучаснасць ёсць 
ключом да спазнання мінулага».

Прынцып няпоўнасці стратыграфічнага і палеанталагічнага летапі-
су (прынцып Ч. Дарвіна) абгрунтаваны Ч. Дарвінам у знакамітай працы 
«Паходжанне відаў»: стратыграфічны летапіс у выглядзе тоўшчаў гор-
ных парод зямной кары з’яўляецца няпоўным, бо значная частка геа-
лагічнага часу ў кожным пэўным разрэзе не адлюстравана ў напласта-
ваннях і прыходзіцца на перапынкі (рыс. 9).

Рыс. 9. Схема, якая адлюстроўвае ў разрэзе ваганні ўзроўню  
назапашвання і адноснай працягласці часу назапашвання і перапынкаў1:
злева – геалагічны разрэз; уверсе – перапынкі ў разрэзе (паказаны белым ко-
лерам) і час (паказаны чорным колерам).  A–A – першасная лінія  базісу асад-
каназапашвання; дыястра фічныя (тэктанічныя) асцыляцыі (ваганні першага 
парадку), якія прыводзяць да ўтварэння часткі разрэзу D–D; С–С – мінорныя 
асцыляцыі (ваганні другога парадку), абумоўленыя кліматычнымі фактарамі. 
Уласна назапашванне ідзе толькі на ўзды ме і па часе займае невялікі прамежак

1 Barrell J. Rhythms and the measurement of geologic time // Geol. Society of Ameri-
ca Bull. 1917. Vol. 28. P. 752.
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Няпоўнасць геалагічнага летапісу трэба разглядаць у стратыграфіч-
ным і палеанталагічным аспектах. Першы заключаецца ў тым, што пра-
цягласць перапынкаў у шмат разоў перавышае працягласць самога пра-
цэсу назапашвання асадкаў. Напрыклад, паводле разлікаў Д. Наліўкіна, 
заснаваных на назіраннях за хуткасцю сучаснага асадканазапашван-
ня і на ізатопна-геахронаметрычных даных аб працягласці фанеразою 
ў 600 млн гадоў, на назапашванне фанеразойскіх асадкаў хапае 60 млн 
гадоў, а астатнія 540 млн гадоў прыходзяцца на перапынкі.

Другі аспект – гэта палажэнне Ч. Дарвіна аб «неадэкватнасці» па-
леанталагічнага летапісу: рэшткі ў геалагічных напластаваннях уяўля-
юць толькі невялікі працэнт старажытных арганізмаў мінулых геалагіч-
ных эпох. Гэта няпоўнасць палеанталагічнага летапісу вельмі ўскладняе 
рэканструкцыю старажытнай фаўны і флоры, бо шматлікія кампанен-
ты арганізмаў з розных прычын (часцей за ўсё з-за няздольнасці фасілі-
завацца) зніклі бясследна. Такая няпоўнасць палеанталагічнага летапі-
су не дазваляе адназначна ўстанаўліваць сапраўднае распаўсюджванне 
ў часе нават вядомых нам прадстаўнікоў старажытных жывёл і раслін.

З прынцыпу Ч. Дарвіна выводзяцца палажэнні аб тым, што: 1) ам-
плітуда стратыграфічнага і дыяпазон геаграфічнага распаўсюджвання 
выкапнёвых форм амаль заўсёды меншыя за сапраўднае распаўсюдж-
ванне гэтых арганізмаў у часе і ў прасторы; 2) значная роля ў няпоўнасці 
стратыграфічнага і палеанталагічнага летапісу належыць слабай геала-
гічнай вывучанасці Зямлі і ў будучым прабелы могуць быць ліквідаваны 
шляхам дэталёвых геалагічных даследаванняў і развіцця навукі.

Прынцып незваротнасці біялагічнай эвалюцыі (прынцып Л. Дало) па-
кладзены ў аснову біястратыграфіі, устаноўлены шляхам эмпірычнага 
абагульнення. Згодна з ім змена фаўны і флоры паслядоўная і незва-
ротная. У азначэнні І. Шарапава прынцып гучыць наступным чынам: 
«Біялагічныя комплексы, якія аднойчы зніклі, ніколі не адновяцца. Ад-
наўляцца могуць толькі асобныя кампаненты гэтых комплексаў, калі 
паўторацца адпаведныя экалагічныя ўмовы, але ў цэлым эвалюцыя жы-
вёл і раслін незваротная»1.

Некалькі пазней аформілася і зацвердзілася ідэя аб незваротнас-
ці эвалюцыі Зямлі і яе геасфер, уключаючы літасферу. Гэта абумовіла 
трансфармацыю прынцыпу ў пастулат аб незваротнасці геалагічнай 
і біялагічнай эвалюцыі.

Седыменталагічныя прынцыпы – прынцыпы, звязаныя з механiз-
мамi, працэсамi i вынiкамi асадканазапашвання.

1 Шарапов И. П. О проблеме геологических законов // Геология и геофизика. 
1983. № 10. С. 80–87.
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Прынцып першаснай гарызантальнасці слаёў (першы прынцып М. Стэна-
на): слаі адкладаюцца амаль гарызантальна і з’яўляюцца паралельнымі 
паверхні, на якой яны асаджаюцца. Прынцып адлюстроўвае ідэальныя 
ўмовы, бо, паводле В. Фралова, слаі на вулканах, выдмах, падводных ва-
лах могуць утварацца і пад вугламі 40–45о да гарызонту, а ў біягермах (вап-
няковых наростах на дне вадаёмаў) – і на вертыкальных сценках.

Прынцып першаснай суцэльнасці слаёў (другі прынцып М. Стэнана) за-
ключаецца ў тым, што слаі, якія адклаліся ў водным асяроддзі, зніка-
юць толькі ў выніку выкліньвання па перыферыі басейна асадканаза-
пашвання.

Прынцып фацыяльнай дыферэнцыяцыі аднаўзроставых адкладаў (прын-
цып Грэслі – Рэнев’е). З прычыны таго што геалагічна адначасовыя ад-
клады могуць у залежнасці ад умоў іх утварэння істотна адрознівацца 
па літалагічным складзе і палеанталагічнай характарыстыцы, ужыван-
не палеанталагічнага метаду пры ўстанаўленні адноснага ўзросту знач-
на ўскладняецца. Недаўлік фацыяльнай зменлівасці аднаўзроставых ад-
кладаў часта з’яўляўся крыніцай памылковага датавання і карэляцыі. 
Фар муліроўка прынцыпу: аднаўзроставыя адклады характарызуюцца фа-
цыяльнымі зменамі ў гарызантальным напрамку, якія абумоўліваюць істот-
ныя адрозненні іх літалагічнага і палеанталагічнага складу (рыс. 10, 11).

Рыс. 10. Ілюстрацыя да прынцыпу Грэслі – Рэнев’е.  
Фацыяльныя змены асадкаў па латэралі1

1 Israelsky M. C. Oscillation chart // Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 1949. Vol. 33. 
P. 92–98.
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Рыс. 11. Ілюстрацыя да прынцыпу Грэслі – Рэнев’е:
зверху – разрэз без фацыяльных змен;  

знізу – заўважныя фацыяльныя змены горных парод па латэралі

Прынцып узроставай міграцыі гранічных паверхняў супракрустальных 
геалагічных цел1 (прынцып Галоўкінскага – Вальтара, або Уілера – Біслі) 
засцерагае даследчыкаў ад пераацэньвання літалагічнага адзінства як 
крытэрыю храналагічнай адначасовасці. У 1948 г. амерыканскія геола-
гі Г. Уілер і Э. Біслі пераканаўча паказалі, што змена ўзросту гранічных 
паверхняў геалагічных цел па плошчы ўяўляе сабой пэўную заканамер-
насць. Апошняя ў фармулёўцы А. М. Садыкова гучыць наступным чы-

1 Супракрустальныя целы – абагуленая назва асадкавых і вулканагенных парод, 
якія не падвяргаліся інтэнсіўным пераўтварэнням.
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нам: «Гранічныя паверхні стратыфікаваных геалагічных утварэнняў 
характарызуюцца ўзроставай міграцыяй»1. Элементы прынцыпу су-
стракаюцца ў працах М. Галоўкінскага, які пісаў, што «трэба адрозніваць 
паняцці аб храналагічным, стратыграфічным, петраграфічным і пале-
анталагічным гарызонтах» і «ў кожным слоі сінхроннымі можна  лічыць 
толькі тыя асадкі, якія адкладаліся ўздоўж існуючых у пэўны момант зон 
седыментацыі»2 (рыс. 12, 13). Рознаўзроставасць асобнага слоя не заўсё-
ды можа быць практычна ўстаноўлена, і ў некаторых выпадках ёй мож-
на пагрэбаваць. Аднак з рознаўзроставасцю асадкавых комплексаў, якія 
складаюцца з вялікай колькасці слаёў, неабходна лічыцца.

Рыс. 12. Неадначасовае слоеўтварэнне  
пры трансгрэсіі мора

Іншая варыяцыя дадзенага прынцыпу гучыць наступным чынам: 
«Фацыі асадкавай пароды любога басейна седыментацыі змяняюцца 
па стратыграфічнай вертыкалі (разрэзе) у тым жа парадку, як і па гарызан-
талі (профілі)» або «Фацыя а тады і толькі тады можа залягаць на фацыі в, 
калі а і в знаходзяцца ў адносінах суседства па латэралі» (гл. рыс. 13).

Стратыграфічныя прынцыпы – прынцыпы, якiя тычацца парадку 
ўзаемадачынення слаёў.

Прынцып паслядоўнасці ўтварэння геалагічных цел (закон М. Стэна-
на, або прынцып суперпазіцыі) з’яўляецца падмуркам стратыграфіі, бо па-
стуліруе галоўную задачу гэтай навукі – магчымасць устанаўлення пер-
шаснай прасторава-часавай паслядоўнасці слаёў. Гучыць ён наступным 
чынам: «Пры непарушаным заляганні кожны ніжэйляжачы слой больш 
старажытны за слой, які яго перакрывае».

1 Практическая стратиграфия / под ред. И. Ф. Никитина, А. И. Жамойды. Л., 
1984. C. 51.

2 Там жа. C. 50.
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Рыс. 13. Ілюстрацыя да прынцыпу Галоўкінскага – Вальтара (Уілера – Біслі)1

1 Nichols G. Sedimentology and Stratigraphy. Oxford, 2009. P. 321.
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Прынцып кантакту геалагічных цел (трэці прынцып М. Стэнана): рас-
паўсюджванне кожнага пласта па плошчы абмяжоўваецца яго нярэзкім 
пераходам у пласт іншага складу або рэзкім кантактам з якім-небудзь 
іншым пластом.

Прынцып Дж. Гетана. Горная парода ці разлом з’яўляюцца мала-
дзейшымі за тыя пароды ці разломы, якія яны сякуць.

Прынцып біястратыграфічнага расчлянення і карэляцыі (прынцып 
У. Сміта). Адклады можна адрозніваць і супастаўляць паводле паха-
ваных у іх выкапняў. Азначэнне, дадзенае У. Смітам, сведчыць: «Па-
добныя слаі маюць падобныя выкапні». Існуюць наступныя варыянты 
фармуліроўкі прынцыпу: «Аднаўзроставыя фаўны аднолькавыя» і «Ад-
нолькавыя фаўны аднаўзроставыя» (рыс. 14).

Рыс. 14. Ілюстрацыя да прынцыпу У. Сміта: 
слаі А і С немагчыма пераблытаць, бо яны маюць розную фаўну

Прынцып гоматаксальнасці (прынцып Т. Гекслі) вельмі блізкі да 
прынцыпу У. Сміта (часам два прынцыпы аб’ядноўваюць у прынцып 
Сміта – Гекслі) і можа быць сфармуляваны наступным чынам: страты-
графічная карэляцыя пэўных разрэзаў (калі непасрэднае прасочван-
не немагчыма) ажыццяўляецца супастаўленнем гоматаксальных, г. зн. 
ідэнтычных, паслядоўнасцей прымет, у тым ліку слядоў абставін і па-
дзей мінулага. З дапамогай гэтага прынцыпу ўлічваецца магчымасць не-
адначасовасці існавання ідэнтычных або блізкіх фаўн (флор) у розных 
участках планеты або рэгіёна. Прынцып забяспечвае другую аперацыю 
стратыграфічнага даследавання – магчымасць карэляцыі разрэзаў або 
стратыграфічных падраздзяленняў.

Прынцып палеанталагічнай сукцэсіі (прынцып Сулаві – Сміта): рэшт кі 
фаўны і флоры змяняюцца адны за аднымі ў пэўным парадку, які можа 



быць высветлены. Гэты прынцып – канстатацыя эвалюцыі арганічна-
га свету.

Прынцып храналагічнай узаемазаменнасці прымет (прынцып С. Ме-
ена) абагульняе працэдуру супастаўлення рознафацыяльных і розна-
правінцыйных тоўшчаў: плошчавае распаўсюджванне з частковым пе-
ракрыццём стратыграфічных прымет, іх камплексаванне забяспечваюць 
храналагічную ўзаемазаменнасць, што з’яўляецца асновай  унутры- 
і між рэгіянальнай і нават планетарнай карэляцыі паводле серыі прымет 
найбольшай вагі.

Комплексная характарыстыка стратыграфічнага падраздзялення 
можа праяўляцца на практыцы па-рознаму ў межах геаграфічнага рас-
паўсюджвання стратона. Гэта становіцца відавочным, калі супастаўля-
юцца рознафацыяльныя тоўшчы або адклады розных біягеаграфічных 
правінцый. Толькі з дапамогай узаемазаменнасці розных груп фаўны, 
фаўны і флоры, палеанталагічных і літалагічных, літалагічных і геафізіч-
ных і іншых спалучэнняў прымет можна супастаўляць утварэнні любога 
генезісу і любых кліматычных паясоў на любой адлегласці, аж да плане-
тарнага маштабу. Універсальнасць Міжнароднай хронастратыграфічнай 
шкалы і супастаўленне з ёю рэгіянальных схем звычайна заснаваны ме-
навіта на апісаным прынцыпе.

Прынцып аб’ектыўнай рэачаіснасці і непаўторнасці геалагічных цел 
(стратыграфічных падраздзяленняў), прынцып Халфіна – Сцяпанава, важ-
ны ў вучэнні еўрапейскай школы. Стратыграфічныя падраздзяленні 
(стратоны) уяўляюць сабой рэальны вынік геалагічных падзей, аб’ек-
тыўна адлюстроўваюць сутнасць гэтых падзей і не паўтараюцца ні 
ў часе, ні ў прасторы. Лічыцца, што вылучэнне стратыграфічных пад-
раздзяленняў павінна быць пазбаўлена элементаў суб’ектывізму і вы-
падковасці і не грунтавацца на фармальным падыходзе. Дадаткам да 
гэтага прынцыпу з’яўляецца так званы трэці закон Ж. Ламарка: «Адроз-
ненні ў складзе арганічных асадкаў у розных слаях разрэзу абумоўлены 
біялагічнай эвалюцыяй і ўплывам асяроддзя, у якім жылі арганізмы».

Незваротнасць працэсаў развіцця ў неарганічным свеце выяўляецца 
значна цяжэй, з прычыны чаго яна часта не ўлічвалася або належным 
чынам не ацэньвалася. Аднак у апошні час назапашваецца ўсё больш 
даных і аб незваротных тэндэнцыях у развіцці неарганічнага свету.
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 5
МЕТАДЫ СТРАТЫГРАФІІ

Галоўныя аперацыі стратыграфіі – расчляненне і карэля-
цыя разрэзаў – могуць быць дасягнуты з дапамогай розных 
метадаў. Метады ў дадзеным кантэксце – спосабы (наборы 
крытэрыяў) класіфікацыі геалагічнай прасторы. Гэта можа 
быць рэчыўны склад парод, характэрныя літалагічныя або тэк-
стурныя асаблівасці, афарбоўка, мінеральныя, геахімічныя 
і геафізічныя характарыстыкі, тып і аб’ём пахаваных у паро-
дах рэшткаў жывёл і раслінных арганізмаў. Шэраг вучоных па-
дзяляе ўсе метады стратыграфіі на дзве вялікія групы:
1) біястратыграфічныя, заснаваныя на палеанталагічнай ха-
рактарыстыцы парод;
2) небіястратыграфічныя, якія грунтуюцца на вывучэн-
ні рэчыўнага складу парод, іх фізіка-хімічных асаблівасцей 
і ўмоў залягання.
Паводле адносін да асноўнай задачы стратыграфічнай карэля-
цыі – прасочвання аднаўзроставых слаёў – усе метады стра-
тыграфіі можна таксама падзяліць на дзве групы:
1) самастойныя метады (біястратыграфія, магнітастраты-
графія і геахронаметрыя) дазваляюць непасрэдна ўстанаўлі-
ваць узроставыя суадносіны;
2) несамастойныя метады (літалагічны, хемастратыграфічны, 
палеаэкалагічны, цыкластратыграфічны і інш.) для атрыман-
ня канчатковых высноў патрабуюць супастаўлення вынікаў гэ-
тых метадаў з данымі першай групы.
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5.1. МЕТАДЫ, ЗАСНАВАНЫЯ НА РЭЧЫЎНЫМ 
СКЛАДЗЕ ПАРОД І ЎМОВАХ ІХ ЗАЛЯГАННЯ

Літалагічныя крытэрыі з’яўляюцца галоўнымі пры складанні поўнай 
стратыграфічнай паслядоўнасці літастратонаў пэўнага рэгіёна. Асноў-
нымі з іх лічацца: 1) петраграфічныя, мінералагічныя, грануламетрыч-
ныя і іншыя асаблівасці; 2) афарбоўка; 3) розныя ўключэнні (кан-
крэцыі, рэшткі арганізмаў); 4) змены характару цыклічнасці будовы 
разрэзу; 5) наяўнасць перапынкаў асадканазапашвання.

Петраграфічны склад адкладаў – адна з галоўных характарыстык, 
паводле якой геалагічную прастору можна аператыўна стратыфікаваць 
на самастойныя адзінкі (напрыклад, слаі пясчанікаў, алеўралітаў і глін, 
вапнякоў і мергеляў, гіпсаў і даламітаў).

Слой, паводле якога праводзіцца граніца, мусіць лёгка апазнавацца 
ў полі і добра прасочвацца. Найбольш часта граніцы лакальных падраз-
дзяленняў праводзяцца пры з’яўленні якіх-небудзь характэрных літала-
гічных адрозненняў. Пры наяўнасці паступовых пераходаў паміж слаямі 
правядзенне граніц звязана з пэўнымі цяжкасцямі. Пераходную пачку, 
дзе ўжо назіраюцца асобныя элементы новага складу, прынята адно сіць 
да ніжняга з двух сумежных падраздзяленняў.

У расчляненні кластычных асадкавых парод важную ролю адыгры-
ваюць:

а) грануламетрыя (кангламераты, гравеліты, пясчанікі, алеўраліты 
і інш.), якая можа выкарыстоўвацца для супастаўлення прасторава бліз-
кіх разрэзаў (гл. табл. 1, с. 11). Падобнае расчляненне грунтуецца на вы-
вучэнні канцэнтрацыі зерняў рознай буйнасці ў рыхлай і сцэментаванай 
горнай пародзе (у працэнтах ад агульнай масы або па колькасці зерняў 
у пробе). Звычайна ў геалагічнай калонцы грануламетрыя выражаецца 
крывой буйназярністасці. Грануламетрычная крывая складаецца па-
водле візуальных назіранняў або з дапамогай палеткі і адлюстроўвае не 
толькі літалагічны склад разрэзу, але і структурныя змены парод. Пры яе 
пабудове выкарыстоўваюць сярэднія памеры зерняў. Цана дзялення гра-
нуламетрычнай шкалы залежыць ад рознасці значэнняў і павялічваецца 
злева направа. Структурныя змены парод, акрамя таго што дазваля юць 
аконтурыць вобласць зносу, могуць выкарыстоўвацца ў якасці мясцо-
вых рэпераў (рыс. 15, 16);

б) тып і склад матрыксу1. Паводле суадносін зерняў і матрыксу 
вылучаюць наступныя тыпы: базальны – зерні не датыкаюцца адно 

1 Для рыхлых рознасцей можна ўжываць тэрмін «запаўняльнік»; карбанатны 
матрыкс часта называюць таксама цэментам.
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Рыс. 15. Грануламетрычная крывая на геалагічнай калонцы
 (свідравіна PX-01, лагер «Кундэамор», Баліварыянская Рэспубліка Венесуэла)

да аднаго, матрыкс па плошчы займае 50–60 %; поравы – зерні даты-
каюцца адно да аднаго або знаходзяцца на адлегласці менш за пало-
ву дыяметра зерня; плёначны – матрыксу дастаткова толькі для таго, 
каб пакрыць плёнкай зерні; кантактавы – матрыкс знаходзіцца толькі 
на кантактах з зернямі. Па складзе вылучаюць гліністыя, карбанатныя, 
сульфатныя, фасфатныя віды матрыксу;
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Рыс. 16. Кангламерат рознаабломкавы (свідравіна 22,  
Грамячынскае радовішча, Расійская Федэрацыя)

в) мінералагічны склад разглядаецца тут у двух аспектах. Пад пер-
шым разумеецца стратыфікацыя і карэляцыя літаральна паводле міне-
ральнага складу: пясчанік кварцавы, пясчанік калафан-апатытавы і г. д.

Другі аспект па сутнасці прадстаўляе сабой параўнальна-мінерала-
гічны метад. Асноўнай перадумовай выкарыстання метаду з’яўляецца 
палажэнне аб змене ў часе крыніц тэрыгеннага матэрыялу. Склад міне-
ралаў (галоўным чынам цяжкай фракцыі) павінен паказваць на склад 
разбураных парод. Гэта азначае, што асадкавыя пароды, якія ўтварылі-
ся за нейкі часавы інтэрвал, будуць характарызавацца пэўным мінера-
лагічным складам цяжкай фракцыі.

Выкарыстанне мінералагічных характарыстык для супастаўлення 
разрэзаў часта робіцца з улікам шэрагу ўмоў. Па-першае, неабходна заў-
сёды вызначаць арэал пэўнай мінеральнай асацыяцыі, што дасягаецца 
праз складанне для кожнага часавага інтэрвалу карт тэрыгенна-мінера-
лагічнага раянавання. Па-другое, трэба ведаць, што карэляцыя паводле 
тэрыгенных кампанентаў эфектыўная пры аднясенні парод да якога-не-
будзь мінералагічнага гарызонту, але яна менш каштоўная пры абгрун-
таванні і прасочванні граніц. Па-трэцяе, варта ўлічваць статыстычны 
характар мінералагічнай карэляцыі. У залежнасці ад геалагічных аса-
блівасцей часта эфектыўным бывае выкарыстанне розных мінералагіч-
ных каэфіцыентаў – суадносін розных груп мінералаў (каэфіцыент вы-
ветранасці, каэфіцыент устойлівасці і інш.).

Акрамя колькасных суадносін тэрыгенных мінералаў, вывучаюцца 
таксама іх тыпаморфныя асаблівасці;

г) тэкстурныя асаблівасці і характар слаістасці важныя для карба-
натных, саляных, гліністых, крэмністых парод (масіўныя, паралель-
на-косаслаістыя, тонка-тоўстаслаістыя і г. д.).

Афарбоўка горных парод як крытэрый з’яўляецца вельмі добрай 
для першаснага распазнавання літастратонаў (рыс. 17). Напрыклад, 
сільвінітавыя слаі Старобінскага радовішча калійных солей добра кар-
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ціруюцца менавіта праз іх адмысловы чырвоны колер. Аднак часам 
афарбоўка можа заблытаць даследчыка, бо ў зонах разубожвання калій-
ных гарызонтаў чырвоны колер мае часта і каменная соль, так званы 
псеўдасільвініт. Таму колер можа быць важнай карціровачнай прыме-
тай, але толькі пры наяўнасці адмысловага абгрунтавання. Адрознен-
ні ў афарбоўцы абумоўлены першаснымі і (або) другаснымі працэсамі. 
Аднастайныя чорныя, цёмна-шэрыя колеры, звязаныя з прымешкай ар-
ганічных злучэнняў або мінералаў жалеза і марганцу, звычайна сінгене-
тычныя, а яркія жоўтыя, чырвоныя, зялёныя – эпігенетычныя (табл. 13).

Рыс. 17. Расчляненне паводле петраграфічнага складу (свідравіна PX-34, 
радовішча фасфарытаў Навай, Баліварыянская Рэспубліка Венесуэла)

Табліца 13

Прычыны афарбоўкі асадкавых горных парод1

Афарбоўка Прычыны афарбоўкі

Белая (светла- 
шэрая)

Прыродны колер большасці мінералаў асадкавых горных 
парод – кальцыту, араганіту, даламіту, фасфатаў, каалініту, 
большасці гліністых мінералаў, солей

Чорная (цёмна- 
шэрая)

Зрэдку абумоўлена афарбоўкай зерняў або галоўным эле-
мен там пароды (магнетытавыя пяскі, пясчынкі цёмных па-
род, вугаль, прымешкі солей марганцу); значна часцей за-
лежыць ад дробнарассеяных прымешак арганічнага рэчыва

1 Справочник по литологии / под ред. Н. Б. Вассоевича [и др.]. М., 1983. 
С.  75–254.
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Афарбоўка Прычыны афарбоўкі

Сінявата-шэрая, 
сінявата-чорная

Дробнарассеяныя прымешкі FеS2

Фіялетавая Прымешкі марганцавых і фторыстых злучэнняў

Жоўтая і бурая Прысутнасць у пародзе ліманіту

Чырвоная і ру-
жовая 

Зрэдку абумоўлена колерам мінеральных зерняў (артаклаз 
у аркозах) або абломкаў чырвоных парод (лавы, абломкі 
яспісаў і г. д.); у большасці выпадкаў залежыць ад крышта-
лікаў і абалонак чырвонага вокіснага жалеза вакол зерняў 

Зялёная Часам абумоўлена колерам мінеральных зерняў (глаўканіт, 
мінералы групы шамазіту, хларыту і жалезіста-магнезіяль-
ныя гліністыя мінералы); у пародах складкавых абласцей 
(паліміктавыя пясчанікі) часта звязана з прымешкай хла-
рытаў, серпентыну, эпідоту і г. д.

Сіняя Наяўнасць водных сілікатаў жалеза, сярністага жалеза, 
сідэрыту і некаторых гліністых мінералаў

Уключэнні (інклюзіі) у літалагічна аднародныя пароды (канкрэцыі, ар-
ганічныя рэшткі). Каштоўнасць іх для геолага-здымачных работ звяза-
на з прастатой візуальнага назірання як у прыродных абгаленнях, так 
і ў кернавым матэрыяле. Уключэнні можна класіфікаваць паводле скла-
ду, колькасці і распаўсюджвання ў пародзе, арыенціроўкі, сарціроўкі, 
захаванасці і г. д. Пералічанае дапамагае даволі дэталёва расчляняць 
і карэляваць разрэзы.

Канкрэцыі – мінеральныя сцяжэнні, якія добра адрозніваюцца ад 
змяшчальных парод па складзе, форме і іншых прыметах, рознабако-
ва растуць па субпаралельных паверхнях за кошт канцэнтрацыі рассе-
яных кампанентаў. Шырока распаўсюджаны ў асадкавых тоўшчах роз-
нага складу і паходжання.

Выкарыстанне арганічных рэшткаў разглядаецца ў літастратыграфіі 
толькі ў якасці адной з рэчыўных прымет.

У некаторых выпадках першыя тры літалагічныя крытэрыі (пе-
траграфічны склад, афарбоўка, уключэнні) могуць уключацца ў рас-
чляненне і карэляцыю паводле «асаблівых парод». Апошнія складаюць 
маркерныя гарызонты – слаі, якія выяўляюцца на аснове літалагічных 
асаблівасцей (колер, склад і г. д.) і захоўваюць іх на значнай плошчы. 
Гэта могуць быць базальныя і чарнасланцавыя ўтварэнні, танштэйны 
(праслоі выкапнёвых туфаў), вулканічны попел (тэфрастратыграфія, 

Заканчэнне табл. 13
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рыс. 18), бентанітавыя гліны, слаі з канкрэцыямі, узроўні, узбагачаныя 
пэўнымі арганічнымі рэшткамі, і г. д. У межах канкрэтных абласцей 
«асаблівымі пародамі» могуць быць любыя пароды, што адрозніваюц-
ца ад змяшчальных парод (рыс. 19). Напрыклад, тэфрастратыграфія мае 
несумнеўныя перавагі пры карэляцыі аддаленых разрэзаў: тэфра імгнен-
на распаўсюджваецца на вялікія адлегласці; часта мае свой унікальны 
мінералагічны і хімічны адбітак; характарызуецца вялікай ступенню 
карціруемасці візуальнымі і геафізічнымі метадамі.

Рыс. 18. Вывяржэнне вулкана Эяф’ядлаёкюдль 17.04.2010,  
Ісландыя, паводле NASA (ілюстрацыя да хуткага распаўсюджвання 

вулканічнага попелу, што падкрэслівае вялікае значэнне  
«асаблівых парод» – тэфраў – для расчлянення і карэляцыі  

аддаленых паміж сабой геалагічных разрэзаў)
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Рыс. 19. Прыклад стратыграфічных карэляцый  
з дапамогай «асаблівых парод»1

Цыклічнасць (цыкластратыграфія). Асновай выкарыстання цы-
клічнасці (рытмічнасці2) для расчлянення геалагічнай прасторы слу-
жыць выразнасць граніц цыклічна пабудаваных тоўшчаў, г. зн. тоўш-
чаў з мнагакратнай паўтаральнасцю адной і той жа паслядоўнасці слаёў 
(рыс. 20, 21). Гэта асабліва характэрна для азёрных, рачных, вуглянос-
ных, саляносных, флішавых адкладаў, маласавых і тэрыгенных тоўшчаў 
міжгорных западзін. Роля цыклічнасці для карэляцыі вельмі істотная 
таму, што цыкліты маюць адносную сінхроннасць на значных плош-
чах. Гэта абумоўлена рэгіянальнай, нават планетарнай прыродай та-
кой  з’явы, звязанай са зменамі клімату, эўстатычнымі ваганнямі ўзроў-
ню мора, тэктанічнымі вагальнымі рухамі і праявай фаз складкавасці.

Без «асаблівых маркерных парод» – бентаніту і зоны канкрэцый – 
цяжка было б зразумець, што пясчанікі Масвердэ і сланцы Манкас ма-
юць аднолькавы ўзрост.

Пад цыклам разумеюць «адзінкавы паслядоўны шэраг чым-небудзь 
звязаных паміж сабой з’яў»3. Для рэчыўнага адлюстравання цыклічнасці 
найбольш просты і ўдалы тэрмін «цыкліт», прапанаваны Ю. Карагодзі-
ным4. Іерархічная сістэма цыклаў і, адпаведна, цыклітаў можа ўводзіц-

1 Krumbein W. C., Sloss L. L. Op. cit. P. 84.
2 Адрозненні ў паняццях цыклічнасці і рытмічнасці вельмі малыя, таму ў дапа-
можніку гэтыя два тэрміны не дыферэнцыяваны і разглядаюцца разам.

3 Карогодин Ю. Н. Седиментационная цикличность. М., 1980. С. 26.
4 Тэрміналогія цыкластратыграфіі да гэтай пары не ўпарадкавана. Часта кары-
стаюцца і такой цыкластратыграфічнай іерархіяй: элементарныя цыкломы 
(цыкліты, цыклатэмы), поліцыкліты і поліцыклатэмы, цыклакомплексы, полі-
цыклакомплексы, мегацыклакомплексы.
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ца ўказаннем парадкаў (I, II, III і г. д.), нумарацыю якіх зручней за ўсё 
весці ад элементарных цыклітаў да буйнейшых. Цыкластратыграфічныя 
падраздзяленні ў агульным выпадку прадугледжваюць істотную розна-
фацыяльнасць адкладаў у вертыкальным разрэзе і не могуць атаясамлі-
вацца з карціруемымі стратыграфічнымі адзінкамі, а з’яўляюцца галоў-
ным чынам прыладай для іх вылучэння і прасочвання.

Рыс. 20. Цыклічнасць будовы цэхштэйну (руднік «Мары», Германія)

Мікрацыкліт (цыкліт I парадку) – аднакратнае, непаўтаральнае 
па скіраванасці змен спалучэнне слаёў некалькіх тыпаў парод. Мікра-
цыкліты ўяўляюць сабой найменшыя падраздзяленні. Паводле будовы 
яны могуць быць сіметрычнымі або асіметрычнымі; паводле суадносін 
фацый – рэгрэсіўнымі, трансгрэсіўнымі і аднастайнымі. Рэгрэсіўнымі 
называюцца цыкліты, у якіх верхняя частка фарміравалася ў больш кан-
тынентальных умовах; трансгрэсіўныя – наадварот. Аднастайныя цы-
кліты ўтварыліся ў межах адной фацыі. Магутнасць элементарных цы-
клітаў складае ад дзясяткаў сантыметраў да першых дзясяткаў метраў 
у вугляносных тоўшчах. Граніцы элементарных цыклітаў звычайна пра-
водзяць паводле найбольш выразных меж, напрыклад па перапынку або 
прыпыненні асадканазапашвання перад трансгрэсіяй у марскіх карба-
натных тоўшчах, паводле ўзбуйнення кластычнага матэрыялу ў пачат-
ку рэгрэсіі (рыс. 22), сіметрычнасці (рыс. 23) і г. д.
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Рыс. 21. Класіфікацыя рытмаў/цыклаў1

Элементарныя цыкліты ў некаторых выпадках могуць  служыць 
добрымі маркернымі гарызонтамі. Напрыклад, асобныя гарызон-
ты бентанітаў могуць быць прасочаны на сотні кіламетраў праз шэраг 
фацыяльных зон. Мікрацыкліты служаць асновай цыклітаў вышэй-
шых парадкаў – меза-, макра-, мега- і магнацыклітаў. Таксама атры-
мала  папулярнасць іерархія цыклаў паводле М. Васаевіча і М.  Бергера 
(табл. 14).

1 Рухин Л. Б. Переходные формации // Новосибирская конференция по учению 
о геологических формациях, Новосибирск, 31 янв. – 6 февр. 1953 г. : материа-
лы / Зап.-Сиб. фил. АН СССР, гор.-геол. ин-т. Новосибирск, 1955. Т. 1. С. 75.
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Рыс. 22. Цыкліты згодна з узбуйненнем кластычнага матэрыялу1:
1 – працыкліт – памяншэнне зярністасці ўверх па разрэзе;  

2 – рэцыкліт – павелічэнне буйнасці ўверх па разрэзе;  
3 – прарэцыкліт – спачатку памяншэнне, а потым павелічэнне  

буйнасці ўверх па разрэзе; 4 – рэпрацыкліт – павелічэнне,  
а потым памяншэнне памераў зерняў уверх па разрэзе

Рыс. 23. Цыкліты згодна з сіметрычнасцю2:
1–5 – цэлыя цыкліты: 1 – сіметрычны, 2 – рэгрэсіўна-трансгрэсіўны,  

3 – трансгрэсіўна-рэгрэсіўны, 4 – трансгрэсіўны, 5 – рэгрэсіўны;  
6–8 – няпоўныя цыкліты: 6 – рэгрэсіўна-трансгрэсіўны, 7 – трансгрэсіўны, 

8 – трансгрэсіўны з размытай верхняй часткай; 9–12 – бескарнявыя цыкліты: 
9 – рэгрэсіўна-трансгрэсіўны, 10 – няпоўна рэгрэсіўна-трансгрэсіўны,  

11 – трансгрэсіўны, 12 – трансгрэсіўны з размытай верхняй часткай

1 Карогодин Ю. Н. Указ. соч. С. 105.
2 Мельников Н. В. Циклы седиментации в бассейновых условиях // Тео-
ретические и методологические вопросы геологии нефти и газа / отв. ред. 
А. Л. Яшин. Новосибирск, 1981. С. 103–113.
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Табліца 14

Цыклы рознай працягласці, якія здольны фіксавацца ў асадкавых утварэннях1

Цыклы Прыклады цыклаў

Пікацыклы Суткавыя (цыркадныя) цыклы. Прычына – змена цёплага 
(светлага) дня і халоднай (цёмнай) ночы, суткавыя прылі-
вы і адлівы;
паўмесячныя цыклы – адпавядаюць месячным прылівам;
гадавыя цыклы – змена часу года – азёрна-ледавіковыя вар-
вы, гадавыя слаі ў эвапаратах

Нанацыклы Цыклы Швабе – Вольфа, звязаныя з перыядычнасцю пасла-
блення ўплыву сонечнай дзейнасці (11–12 гадоў);
«магутны прыліватворны месячны рытм» (19 гадоў);
цыкл Хэла (22–23 гады);
цыкл Брукнера (30–35 гадоў)

Мікрацыклы Астранамічныя (кліматычныя) цыклы:
«векавы цыкл» у стужкавых слаях (80–111 гадоў);
двайны перыяд сонечнай актыўнасці (180 гадоў);
600-гадовы цыкл

Алігацыклы «Звышвекавы» цыкл А. Шнітнікава (1850 гадоў)
Мезацыклы Флішавыя цыклы (500–5000 гадоў);

прэцэсійны цыкл (21 000 гадоў);
цыкл вагання нахілу экліптыкі (40 000 гадоў);
цыкл змены эксцэнтрысітэта зямной арбіты (91 800 гадоў)

Макрацыклы Цыкл II парадку ў Данбасе (0,2–0,4 млн гадоў);
цыкл III парадку ў Данбасе (0,5–1,0 млн гадоў)

Суперцыклы Цыкл IV парадку ў Данбасе (1,2–2,0 млн гадоў);
цыкл V парадку ў Данбасе (4,0–6,0 млн гадоў)

Гіперцыклы Цыкл VI парадку ў Данбасе (8,0–11,0 млн гадоў);
цыкл VII парадку ў Данбасе (15,0–20,0 млн гадоў);
субцыкл В. Хаіна (30–60 млн гадоў)

Мегацыклы Цыкл В. Хаіна (150–200 млн гадоў, паўперыяд абарачэння 
Сонечнай сістэмы па галактычнай арбіце);
фаланга В. Казарынава (800 млн гадоў)

Перапынкі ў асадканазапашванні абумоўліваюць неўзгадненні2 ў геа-
лагічным разрэзе. Гэта інтэрвалы часу, на працягу якіх на пэўным участ-

1 Справочник по литологии. С. 75–77.
2 Тэрміны «неўзгадненне», «нязгоднае заляганне» выяўляюць структурныя су-
адносіны пластоў, а тэрмін «перапынак» адносіцца да часу фарміравання не-
ўзгаднення. Гэта значыць, што тэрмін «перапынак» характарызуе працэс, дзе-
янне, а «неўзгадненне» – узаемаадносіны пластоў, якія ўзнікаюць у выніку 
гэтага працэсу.
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ку зямной паверхні асадкі не назапашваліся. Працягласць перапынкаў 
вагаецца ад кароткага прамежку паміж двума працэсамі (дыястэма) да 
вялікіх адрэзкаў часу (да некалькіх геалагічных перыядаў, адпаведных 
этапам буйных рэгіянальных узняццяў). У дыястэме істотнай змены 
агульнага рэжыму ў вобласці асадканазапашвання не адбываецца. Пе-
рапынкі мо гуць суправаджацца размывам утвораных раней асадкаў або 
нават тоўшчаў асадкавых парод, што часам прыводзіць да значнага пра-
белу геалагічнага летапісу. У іншых выпадках перапынкі, асабліва ка-
роткачасовыя, не суправаджаюцца размывам, а ўяўляюць сабой толькі 
паўзу ў назапашванні асадкаў. Неўзгадненне ўзнікае, калі пад уздзеян-
нем тэктанічных рухаў участак зямной кары спачатку выводзіцца з зоны 
асадкаўтварэння і можа падвяргацца працэсам дэнудацыі, а затым апу-
скаецца і на ім адкладаюцца больш маладыя асадкі. Неўзгадненні мо-
гуць узнікаць і без удзелу тэктанічных рухаў, напрыклад пры размы-
ванні асадкаў прыдоннымі плынямі ці ў выніку падводных апоўзняў 
і іншых фактараў.

Найлепшая марфалагічная класіфікацыя неўзгадненняў прапана-
вана К. Данбарам і Дж. Роджэрсам (рыс. 24). Паводле яе адрозніваюць: 
1) нязгоднае перакрыццё слаістымі тоўшчамі парод падмурка; 2) вугла-
вое структурнае неўзгадненне паміж слаістымі тоўшчамі; 3) паралельнае 
неўзгадненне, якое прадугледжвае супадзенне элементаў залягання кан-
тактных тоўшчаў і наяўнасць добра адлюстраванай эразійнай паверхні 
паміж імі; 4) пахаванае неўзгадненне, што суправаджаецца выпадзен-
нем якой-небудзь часткі разрэзу. Наяўнасць пахаванага неўзгаднення 
можа быць устаноўлена біястратыграфічнымі метадамі і паводле слядоў 
разбурэння літыфікаванага асадка (аўтыгенныя брэкчыі, ажалязненне, 
наяўнасць дробных няроўнасцей).

Працягласць адзначаных перапынкаў памяншаецца ад першага 
тыпу да чацвёртага. Ступень дыяхроннасці паверхняў неўзгаднення 
найбольшая ў выпадку нязгоднага перакрыцця парод падмурка і вугла-
вога структурнага неўзгаднення і, як правіла, найменшая для паралель-
ных і пахаваных неўзгадненняў. У межах седыментацыйнага басейна 
можа назірацца пераход ад аднаго тыпу неўзгадненняў да іншага: на-
прыклад, пахаваныя неўзгадненні, характэрныя галоўным чынам для 
цэнтральных частак басейнаў, у краявых частках могуць змяняцца па-
ралельнымі.

Існуе шэраг прымет, якія сведчаць аб перапынках у асадканаза-
пашванні. У марскім асадканазапашванні гэта: 1) вуглавое неўзгад-
ненне з падсцілаючымі пародамі; 2) няроўная, хвалістая паверхня раз-
мыву, якая зразае ніжэйляжачыя адклады на розную глыбіню; 3) кара 
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выветрывання; 4) прыметы карстаўтварэння і выветрывання ў асоб-
ных гарызонтах гліністых і пясчаных парод; 5) паверхні напластавання 
са шчылінамі ўсыхання і брэкчыямі; 6) праслоі паpoд са слядамі аўта-
хтоннай каранёвай сістэмы раслін; 7) выкапнёвыя глебы; 8) праслоі га-
лек і кангламератаў; 9) палеалагчыны і алювіяльныя пясчаныя пароды; 
10) пароды эолавага паходжання; 11) ледавіковыя адклады; 12) рэзкая 
змена фаўны, якая не абумоўлена зменай фацый на дадзеным участку1.

Рыс. 24. Тыпы неўзгадненняў2:
а – нязгоднае перакрыццё слаістымі тоўшчамі парод падмурка;  

б – вуглавое структурнае неўзгадненне паміж слаістымі тоўшчамі;  
в – паралельнае неўзгадненне; г – пахаванае неўзгадненне

Карэляцыя паводле неўзгадненняў бярэ пачатак ад М. Стэнана 
з яго чаргаваннем эпох «пячор і абвалаў» і ў далейшым распрацоўвалася 
Т. Чэмберленам, Э. Зюсам, А. Грэбо, Г. Шціле, М. Усавым (дыястрафіч-
ны метад, або тэктонастратыграфія), якія выкарыстоўвалі неўзгаднен-
ні для «агульнапланетарнага» вызначэння граніц этапаў станаўлення 
планеты. Г. Шціле вылучаў тэктанічныя эры (тэктанічныя цыклы) – 
доўгія перыяды ў развіцці зямной кары, якія пачынаюцца закладаннем 

1 Яблоков В. С. Перерывы в морском осадконакоплении и палеореки. М., 1973. 
С. 52.

2 Данбар К., Роджерс Дж. Указ. соч. С. 130.
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геасінкліналей і фарміраваннем складкавых структур на вялікіх абша-
рах Зямлі; фазы складкавасці – параўнальна кароткачасовыя з’явы па-
скарэння тэктанічных рухаў, звычайна зафіксаваныя вуглавым неўзгад-
неннем праз спалучэнне вагальных рухаў пераменнага знака (табл. 15).

Табліца 15

Фазы складкавасці1

Назва фазы Узрост

Калядонская арагенічная эра

Таконская Граніца ардовіку і сілуру

Ардэніская Унутры сілуру паміж лудлоўскім і даўнтонскім вя-
камі

Эрыйская Граніца сілуру і дэвону

Варыская арагенічная эра

Брэтонская Граніца дэвону і карбону

Судзецкая Граніца ранняга і сярэдняга карбону

Астурыйская Граніца сярэдняга і позняга карбону

Заальская Граніца ранняй і позняй пярмі

Пфальцская Граніца пярмі і трыясу

Альпійская арагенічная эра

Старажытнакімерыйская Граніца трыясу і юры

Новакімерыйская Падзяляецца на тры субфазы: на граніцы кіме-
рыджу і портланду, унутры портланду, на граніцы 
портланду і валанжыну

Аўстрыйская Граніца ранняй і позняй крэйды

Субгерцынская У сярэдзіне крэйды, у сантоне

Ларамійская Граніца крэйды і палеацэну

Пірынейская Граніца алігацэну і эацэну

Саўская Граніца міяцэну і алігацэну

Шцірыйская Сярэдзіна міяцэну; распадаецца на дзве субфазы: 
у аснове гельвецкага, у аснове тартонскага яруса

Ацічная Граніца міяцэну і пліяцэну

Ронская Граніца ранняга і сярэдняга пліяцэну

Валахская Граніца пліяцэну і чацвярцічнага перыяду

1 Stille H. Grundfragen der Vergleichenden Tektonik. Berlin, 1924. S. 32.
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Найбольш выразна галоўны прынцып тэктонастратыграфіі быў 
сфармуляваны М. Васаевічам: «Вялікія дыястрафічныя фазы, калі 
яны сапраўды праяўляюцца адначасова і на значнай плошчы, былі б 
лепшымі крытэрыямі для падраздзяленняў, бо развіццё арганічнага 
жыцця на Зямлі (палеанталагічная прымета) і змена ўмоў седымента-
цыі (літалагічная прымета раздзялення асадкавага комплексу) з’яўля-
юцца вытворнымі дыястрафізму»1.

Цяпер класічная тэктонастратыграфія крытыкуецца і разглядаецца 
як неакатастрафізм, бо: 1) пры пашырэнні рэгіянальных даследаванняў 
знайшліся новыя фазы складкавасці, прычым і падчас безарагенных пе-
рыядаў – прамежкі паміж фазамі сталі вузкімі і ў некаторых узроставых 
інтэрвалах практычна зніклі; 2) вызначылася асінхроннасць шэрагу фаз; 
3) працягласць утварэння неўзгадненняў аказалася значнай – прынамсі 
геалагічныя вякі; 4) высветлілася, што рост складак адбываўся не толь-
кі падчас перапынкаў у асадканазапашванні, але і адначасова з ім (кон-
седыментацыйныя складкі). Сёння межы тэктонастратыграфіі акрэ-
слены карэляцыяй буйных рэгіёнаў (напрыклад, схема для Заходняй 
Сібіры), але не планетарнымі маштабамі. Тым не менш тэктонастра-
тыграфічныя метады маюць вялікае значэнне для стратыграфіі дакем-
брыйскіх адкладаў.

5.2. МЕТАДЫ, ЗАСНАВАНЫЯ 
НА ХІМІЧНЫХ ХАРАКТАРЫСТЫКАХ

Хемастратыграфія. Расчляненне і карэляцыя адкладаў з дапамогай 
геахімічнага метаду заснаваны на вывучэнні характару размеркавання 
і міграцыі хімічных элементаў у зямной кары.

Пасля папярэдняга аналізу першасных аналітычных даных для 
больш дэталёвага разгляду выбіраюць элементы, у якіх характар сувязі 
ў межах разрэзу змяняецца найбольш істотна. Няма сэнсу выкарыстоў-
ваць у мэтах стратыграфіі элементы, якія размеркаваны ў разрэзе вельмі 
раўнамерна і не маюць значных перападаў канцэнтрацый і варыяцый, 
разлічаных па іх геахімічных модулях.

У задачы матэматычнай апрацоўкі першаснай геахімічнай інфарма-
цыі ўваходзіць галоўным чынам вывучэнне карэляцыйна-статыстычных 
сувязей хімічных элементаў і выяўленне на гэтай аснове характэрных 
асацыяцый і шэрагаў геахімічнай рухомасці элементаў. Апошняя можа 

1 Вассоевич Н. Б. Слоистость в свете учения об осадочной дифференциации // 
Изв. АН СССР. Сер.: Геология. 1950. № 5. С. 96.
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быць вывучана з дапамогай мнагакратнага карэляцыйна-статыстыч-
нага аналізу. Гэты метад дазваляе ўдакладніць граніцы вылучаных стра-
тыграфічных падраздзяленняў і ўстанавіць сувязь геахімічнай характа-
рыстыкі з умовамі фарміравання кожнага з гэтых падраздзяленняў. Для 
расчлянення і карэляцыі асадкавых тоўшчаў выкарыстоўваюцца і ін-
шыя метады матэматычнай апрацоўкі першаснай геахімічнай інфар-
мацыі (метад «слізгаючага акна», трэнд-аналіз, фактарны аналіз і г. д.).

У выніку даследаванняў будуюцца адмысловыя геахімічныя кры-
выя. Аналізуючы іх пікі, можна даволі дэталёва расчляняць і карэля-
ваць тоўшчы. Выкарыстанне хемастратыграфіі істотна абмяжоўваец-
ца фацыяльнай зменлівасцю і катагенетычным пераўтварэннем парод.

Хемастратыграфічныя даследаванні могуць праводзіцца:
  y у лабараторных умовах з дапамогай метадаў ICP-OES (на макра- 

і некаторыя мікраэлементы), ICP-MS (для мікра- і ультрамікраэлемен-
таў), WD-XRF (для макра- і мікраэлементаў);

  y на буравой пляцоўцы шляхам бесперапыннага аналізу прамы-
вачнай вадкасці метадам ED-XRF (магчымасць вызначэння больш за 
45 элементаў);

  y даследаваннем кернавага матэрыялу XRF-аналізатарамі (15 эле-
ментаў).

Істотнымі перавагамі хемастратыграфіі з’яўляюцца:
  y прыдатнасць яе для любых горных парод любога ўзросту;
  y дастатковасць невялікай масы пробы для аналізу – менш за 5 г – 

для вызначэння канцэнтрацый больш за 50 элементаў;
  y мабільнасць даследаванняў, якія можна праводзіць як у лабаратор-

ных, так і ў палявых умовах, на буравой пляцоўцы, магчымасць выка-
рыстання керну, буравога шламу, геафізічных доследаў свідравін;

  y магчымасць спалучэння вынікаў з геафізічнымі данымі – стварэн-
не сінтэтычных хемагамаграм;

  y аператыўнасць правядзення аналізаў (2000–3000 проб у месяц).
Метад набыў вялікую папулярнасць у нафтавай геалогіі і з’яўляец-

ца найбольш эфектыўным пры расчляненні і карэляцыі вонкава ад-
настайных асадкавых тоўшчаў, слаба ахарактарызаваных арганічнымі 
рэшткамі: марскіх сульфатна-карбанатных, крэмністых, вулканаген-
на-крэмністых, некаторых кластычных (рыс. 25).

Пры распрацоўцы глабальнай стратыграфічнай асновы хемастраты-
графія адыгрывае дапаможную ролю. Яе ўжыванне зводзіцца пераважна 
да ўстанаўлення інтэрвалу разрэзу, узбагачанага пэўным хімічным эле-
ментам. Адным з такіх прыкладаў з’яўляецца вылучэнне Л. Альварэсам 
у 1970 г. у разрэзе Губія (Італія) «ірыдыевага маркера» – праслою глін, 
узбагачанага плаціноідамі, – на мяжы крэйдавай і палеагенавай сістэм.
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Ізатопная стратыграфія вельмі падобная да хемастратыграфіі. Вы-
карыстанне ізатопаў тут таксама не тычыцца тэхнікі абсалютнага дата-
вання. Вызначаецца не час, а становішча ў разрэзе праз супастаўленне 
фактычных даных з ідэальнай крывой размеркавання ў рэзрэзе пэўна-
га кампанента (рыс. 26).

Рыс. 26. Ізатопная стратыграфія1:
злева – крывая ізатопа стронцыю. Суадносіны ізатопаў 86Sr і 87Sr  
могуць быць аднолькавымі пры розных узростах; справа – шкала  

ізатопна-кіслародных стадый чацвярцічных адкладаў Сусветнага акіяна

1 A revised Cenozoic Geochronology and chronostratigraphy / W. A. Berggren [et al.] //  
Geochronology, Time Scale and Global Stratigraphic Correlation. Spec. Publ. 1995. 
№ 54. P. 129–130.
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Карэляцыя паводле ізатопаў стронцыю. Стронцый хімічна падобны 
да кальцыю і сустракаецца ў маленькіх колькасцях у многіх вапняках. 
Аналіз двух простых ізатопаў стронцыю 86Sr і 87Sr у карбанатах пака-
заў, што ў марской вадзе адбываецца змяненне іх суадносін на працягу 
фанеразою. Калі мы будзем параўноўваць суадносіны 86Sr/87Sr у якім- 
небудзь кальцыце з крывой, пабудаванай эмпірычна, то можам вы-
значыць яго ўзрост.

У дадзеным аналізе выкарыстоўваюцца карбанаты, якія не былі эпі-
генетычна пераўтвораны.

Карэляцыя паводле ізатопаў кіслароду. У цяперашні час устаноўле-
на, што суадносіны 18О/16О ў карбанатных шкілетах залежаць ад іза-
топнага фону вады акіяна, які звязаны з аб’ёмам прэсных ільдоў на па-
верхні Зямлі (у ледавіках канцэнтрацыя лёгкага ізатопа 16О адносна 
вышэйшая, чым у акіяне). Крывыя ваганняў 18О будуюцца па кернавым 
матэрыяле глыбакаводных асадкаў акіяна і адлюстроўваюць тэмперату-
ру акіянічных вод і аб’ёмы лёду за розныя прамежкі часу. З дапамогай 
гэтага метаду распрацавана агульная для акіяна крывая, з якой можна 
параўноўваць адклады невядомага ўзросту.

5.3. МЕТАДЫ, ЗАСНАВАНЫЯ НА ФІЗІЧНЫХ 
УЛАСЦІВАСЦЯХ ГОРНЫХ ПАРОД

Да такіх метадаў адносяцца геафізічныя даследаванні ў свідравінах 
(ГДС), сейсмастратыграфія і магнітастратыграфія.

5.3.1. Геафізічныя даследаванні ў свідравінах

Тэорыя і тэхніка ГДС (або каратажу)1 асветлены ў працах У. Дахно-
ва, С. Ітэнберга, С. Камарова, М. Латышавай, Б. Вендэльштэйна. Аб-
грунтаванне геалагічнай інтэрпрэтацыі матэрыялаў геафізічных дасле-
даванняў свідравін дадзена С. Ітэнбергам, С. Пірсанам, У. Даліцкім. 

1 Тэрмін «каратаж» паходзіць з французскай мовы і даслоўна азначае ‘морк-
ва’ (la carotte). Менавіта так французы называлі метад дакументацыі паводле 
геа фізічных доследаў у свідравінах. З прычыны таго што слова «каратаж» мае 
ў французскай мове яшчэ адзін сэнс – ‘дробнае махлярства’, часцей ужыва-
ецца тэрмін des diagraphies – ‘дыяграмаванне’. Аналагічны тэрмін існуе ў анг-
лійскай мове – well logging – ‘свідравіннае дыяграмаванне’, у нямецкай – 
bohrlochmessung – ‘вымярэнне ў свідравінах’.
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Сярод англамоўнай літаратуры вылучаюцца добрыя падручнікі, пад-
рыхтаваныя адукацыйнай службай кампаніі «Шлюмбержэ». Шматлікія 
прыклады выкарыстання каратажу для расчлянення і карэляцыі раз-
рэзаў адкладаў тэрыторыі Беларусі можна знайсці ў працах І. Зыкава, 
Э. Высоцкага, Р. Рудкоўскага.

Усе метады каратажу заключаюцца ў вымярэнні адмысловай пры-
ладай (зонд, снарад) значэнняў фізічных уласцівасцей парод у ства-
ле свідравіны. Метады ГДС звычайна падзяляюць на чатыры вялікія 
групы: электрычныя, радыеактыўныя, іншыя метады каратажу, мета-
ды, звязаныя з тэхнічнымі аперацыямі.

Метады электрычнага каратажу – метады, заснаваныя на ды-
ферэнцыяцыі горных парод і карысных выкапняў паводле ўдзельнага 
электрычнага супраціўлення, патэнцыялаў палярызацыі, дыэлектрыч-
най пранікальнасці. Вылучаюць:

  y метад уяўных супраціўленняў (УС) – найбольш распаўсюджаны 
з метадаў электрычнага каратажу, аналагічны электрапрафіляванню 
ў палявой геафізіцы. Дазваляе расчляняць і карэляваць пласты павод-
ле ўдзельнага электрычнага супраціўлення, колькасна ацэньваць калек-
тарскія ўласцівасці пласта і г. д.;

  y бакавы каратаж (БК) – разнавіднасць УС: прымяняецца зонд, які 
забяспечвае распаўсюджванне току перпендыкулярна сценцы свідраві-
ны. БК дазваляе больш выразна расчляняць неаднародныя інтэрвалы, 
складзеныя маламагутнымі праслоямі з высокім супраціўленнем, аса-
бліва эфектыўны для свідравін, запоўненых моцнамінералізаванай вад-
касцю;

  y мікракаратаж, мікракаратаж бакавы – варыянт метаду УС з зон-
давымі прыладамі вельмі малога памеру, якія прыціскаюцца да сценкі 
свідравіны; вельмі эфектыўны для вылучэння калектараў у разрэзе;

  y рэзістывіметрыя – метад вызначэння ўдзельнага супраціўлення 
буравога раствору ў ствале свідравіны;

  y токавы каратаж – найбольш просты з электрычных метадаў са 
штучным узбуджэннем поля і дыферэнцыяцыяй разрэзу паводле элек-
трычнага супраціўлення; мае дзве распаўсюджаныя разнавіднасці: ба-
кавы токавы каратаж (БТК) і метад слізгальных кантактаў (МСК);

  y індукцыйны каратаж (ІK) заснаваны на прымяненні пераменна-
га току, дазваляе ахапіць электрычнымі даследаваннямі сухія свідраві-
ны і свідравіны, запоўненыя растворам на нафтавай аснове, у якіх не-
магчыма правесці электрычны каратаж з гальванічным узбуджэннем 
поля (УС і БК);
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  y метад патэнцыялаў уласнай палярызацыі (ПУ) – свідравінны ва-
рыянт метаду прыроднага поля ў электраразведцы;

  y метад электродных патэнцыялаў (МЭП) заснаваны на вымярэнні 
рознасці патэнцыялаў паміж двума электродамі, вырабленымі з аднаго 
металу. Выкарыстоўваецца пры вырашэнні пытання аб прыродзе ана-
маліі нізкага супраціўлення або ўдакладненні граніц рудных пластоў;

  y электралітычны каратаж (ЭК) – аналаг метаду выкліканай паля-
рызацыі (каратаж ВП).

Метады радыеактыўнага каратажу (РК):
  y гама-каратаж (ГК) – самы просты з метадаў РК, які заключаецца 

ў рэгістрацыі прыроднага гама-выпраменьвання горных парод;
  y гама-гама-каратаж (ГГК) заключаецца ў апраменьванні горных 

парод гама-квантамі штучнай крыніцы і вымярэнні рассеянага гама-вы-
праменьвання, мае дзве разнавіднасці, якія адрозніваюцца па задачах: 
платнасны (п-ГГК) і селектыўны (с-ГГК, або z-ГГK);

  y рэнтген-радыеметрычны каратаж (РРК), або гама-рэнтгенаўскі 
каратаж (ГРК), заснаваны на вывучэнні вынікаў узаемадзеяння мягка-
га гама-выпраменьвання з электронамі глыбінных арбіт атамаў рэчыва;

  y нейтронны гама-каратаж (НГК) са стацыянарнай крыніцай ней-
тронаў – вымяраецца штучна выкліканае (нейтронамі) гама-выпра-
меньванне парод;

  y нейтрон-нейтронны каратаж (ННК) заключаецца ў вымярэнні 
шчыльнасці патоку цеплавых (ННК-ц) і надцеплавых (ННК-нц) ней-
тронаў у выніку запавольвання ў пародах хуткіх нейтронаў ад стацыя-
нарнай крыніцы;

  y імпульсны нейтронны каратаж (ІННК) выкарыстоўвае імпульсны 
генератар нейтронаў з вымярэннем розных прадуктаў узаемадзеяння 
нейтронаў крыніцы з асяроддзем: ІННК-ц, ІННК-нц, ІНГК, ІНГК-с 
(спектраметрычны);

  y гама-нейтронны каратаж (ГНК) грунтуецца на з’яве ядзернага фо-
тапаглынання гама-квантаў з выпусканнем нейтронаў; гэты эфект пры 
адносна невысокай энергіі гама-квантаў (1,67 МЭВ) назіраецца толь-
кі на ядрах атамаў берылію, дзякуючы чаму метад забяспечвае даклад-
насць вызначэння колькасці берылію ў рудах да 0,001 %;

  y нейтронна-актывацыйны каратаж (НАК) заключаецца ў вымярэн-
ні гама-актыўнасці штучных радыенуклідаў, што ўтварыліся ў скла дзе 
рэчыва горных парод пад уздзеяннем нейтроннага апраменьвання.

Іншыя метады каратажу:
  y акустычны каратаж (АК) – вымярэнне хуткасці распаўсюджван-

ня і згасання пругкіх хваль у сценках свідравіны;
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  y каратаж магнітнай успрымальнасці (КМУ) заключаецца ў вы мя-
рэнні магнітнай успрымальнасці горных парод (асноўны на жалезаруд-
ных радовішчах);

  y тэрмакаратаж – вымярэнне цеплавых уласцівасцей сценак 
свідравіны (тэмпературы або цеплавых супраціўленняў);

  y механічны каратаж (або каратаж па працягласці праходкі) – вы-
мярэнне працягласці праходкі кожнага пагоннага метра ствала свідраві-
ны непасрэдна падчас бурэння;

  y газавы каратаж – вымярэнне колькасці вуглевадародных газаў 
у буравым растворы, які выходзіць са свідравіны на паверхню падчас 
бурэння.

Метады, звязаныя з тэхнічнымі аперацыямі ў свідравіне:
  y кавернаметрыя – вымярэнне сярэдняга дыяметра ствала;
  y профілеметрыя – вымярэнне некалькіх дыяметраў ствала;
  y інклінаметрыя – вымярэнне вуглоў скрыўлення свідравіны;
  y пластовая нахіламетрыя – вызначэнне элементаў залягання пла-

стоў, перасечаных свідравінай;
  y патокаметрыя – вымярэнне хуткасці руху флюіду па ствале;
  y цэментаметрыя – вывучэнне якасці цэментацыі абсадных калон;
  y дэфектаметрыя – вывучэнне якасці сталёвых абсадных калон 

у свідравінах.
Вынікам каратажу з’яўляюцца дыяграмы, па доўгай восі якіх па-

слядоўна адзначаюць у пэўным маштабе глыбіні свідравіны (ад вусця да 
забою), а па кароткай восі – значэнні замераных параметраў (рыс. 27).

Характар запісу дыяграмы залежыць, з аднаго боку, ад памераў і кан-
струкцыі зондаў, дыяметра свідравіны, уласцівасцей прамывачнай вад-
касці, тэмпературы і г. д., а з іншага – ад складу і асаблівасцей пароднага 
масіву. Любая значная змена параметра, зарэгістраваная на адпаведнай 
каратажнай дыяграме, адлюстроўвае змену літалагічнага складу ў раз-
рэзе. На гэтым заснаваны расчляненне і карэляцыя адкладаў з дапамо-
гай каратажных дыяграм.

Найбольш поўная інфармацыя аб глыбінях залягання граніц пластоў 
і асаблівасцях іх літалагічнага складу атрымліваецца пры спалучэнні 
відаў каратажу (комплексу каратажу).

З прычыны інтэнсіўнай камп’ютарызацыі ГДС у асяроддзі геа-
фізікаў існуе меркаванне аб тым, што каратажныя метады даюць вы-
ключна поўныя звесткі аб разрэзе, дазваляюць расчляніць яго без дасле-
давання рэчыва. Доказы гэтага наступныя: вялікая аператыўнасць 
каратажу; бесперапыннасць запісаў розных паказчыкаў у процівагу ад-
бору керну, які ніколі не бывае поўным; пазбаўленне ад суб’ектыўнасці 
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тэхніка-калектара; апеліраванне лічбамі, а не цьмянай геалагічнай тэр-
міналогіяй. Няма сумненняў у вялікай ролі ГДС, аднак карэляцыя толь-
кі па каратажных дыяграмах (без выкарыстання каменнага матэрыялу) 
пазбаўляе магчымасці меркаваць аб такіх істотных пры літолага-стра-
тыграфічных пабудовах параметрах, як колер, тэкстура і мінеральны 
склад пароды. Варта таксама адзначыць, што машыннае комплекснае 
расчляненне найлепей ужываецца на тых плошчах, па якіх ужо зробле-
ны супастаўленні керну і крывых ГДС.

Рыс. 27. Інтэрпрэтацыя даных ГДС, Грамячынскае радовішча  
калійных солей, свідравіна 13 (склаў В. Э. Кутырло):

1 – каменная соль; 2 – сільвініт; 3 – даламіт; 4 – даламіт-ангідрытавая парода;  
5 – галіт-ангідрытавая парода; 6 – галіт-карналітавая парода

У табл. 16 прыведзена характарыстыка некаторых асадкавых парод 
паводле даных ГДС. Важна зразумець, што пры геафізічным расчля-
ненні пароднага масіву галоўнымі з’яўляюцца не абсалютныя значэнні 
пэўных параметраў, а іх суадносіны.
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Табліца 16

Характарыстыка літалагічных тыпаў парод паводле ГДС1

Літалагічныя тыпы парод

Значэнні

ПУ 
(мВ)

УС 
(Ом·м)

ГК 
(мкР/г)

НГК  
(у. а.)

Кавернаме-
трыя (см)

Гліны, аргіліты і гліні-
стыя сланцы

высокія нізкія высокія нізкія павялічаныя

Алеўрыта-пясчанікі нізкія розныя нізкія высокія нармальныя

Грубаабломкавыя пароды розныя высокія розныя розныя розныя

Вапнякі, даламіты розныя высокія нізкія высокія нармальныя

Гіпсы розныя высокія нізкія нізкія нармальныя

Ангідрыты розныя высокія нізкія высокія нармальныя

Каменныя солі розныя высокія нізкія высокія павялічаныя

Калійныя солі розныя высокія высокія высокія павялічаныя

Вулканагенныя і мета-
марфічныя пароды

– высокія – павялі-
чаныя

нармальныя

Акрамя расчлянення разрэзу (г. зн. вызначэння літалагічнага скла-
ду), глыбіні залягання, магутнасцей геалагічных цел, з дапамогай ГДС 
вырашаюцца задачы па карэляцыі разрэзаў, устанаўліваюцца фацыяль-
ныя замяшчэнні, неўзгадненні і дыз’юнктыўныя дыслакацыі. Галоўную 
ролю тут адыгрывае супастаўленне канфігурацый пэўных крывых.

5.3.2. Сейсмастратыграфія

Сейсмастратыграфія – памежная геолага-геафізічная навуковая 
дысцыпліна, якая грунтуецца на геалагічнай інтэрпрэтацыі сейсмічнага 
матэрыялу (часавыя разрэзы, сейсмаграмы, мантаж сейсмаграм і інш.). 
Сейсмічная інфармацыя з улікам буравой вывучанасці і матэрыялаў 
па прыродных абгаленнях ператвараецца ў геалагічную. Паводле аса-
блівасцей сейсмічнага запісу можна меркаваць аб узросце і рэчыўным 
складзе парод, вызначаць неўзгадненні і нават пры наяўнасці адмыс-
ловага праграмнага забеспячэння рэканструяваць гісторыю асадкавага 

1 Лыюров С. В. Основы стратиграфии : учеб. пособие. Сыктывкар, 2004. С. 194.
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басейна. Вартасць сейсмастратыграфіі заключаецца ў яе вялікай апе-
ратыўнасці, маштабнасці, нагляднасці пры адносна невялікіх фінанса-
вых выдатках (табл. 17).

Табліца 17

Сейсмічныя параметры, якія ўжываюцца ў сейсмастратыграфіі1

Сейсмічныя параметры Геалагічная інтэрпрэтацыя

Малюнак адлюстравання Характар напластаванняў;
працэсы асадканазапашвання;
эрозія і палеагеаграфія;
кантакты з флюідамі

Паслядоўнасць адлюстра-
ванняў

Паслядоўнасць напластаванняў;
працэсы асадканазапашвання

Амплітуда адлюстраванай 
хвалі

Хуткасна-шчыльнасны кантраст;
характарыстыка флюіду

Частата адлюстраваных хваль Магутнасць слоя;
характарыстыка флюіду

Інтэрвальная хуткасць рас-
паўсюджвання хваль

Літалогія;
порыстасць;
характарыстыка флюіду

Знешні выгляд сейсмічных 
граніц

Крыніцы паступлення асадкавага матэрыялу;
прыродныя ўмовы асадканазапашвання;
геалагічныя асаблівасці дыягенезу і катагенезу

Вылучаюць наступныя метады:
  y метад адлюстраваных хваль (МАХ) – вывучэнне асаблівасцей 

распаўсюджвання пругкіх хваль, якія адлюстраваліся ад граніцы раз-
дзелу двух адрозных па сваіх фізічных уласцівасцях геалагічных слаёў. 
Вымяраючы час прабегу пругкай хвалі ад крыніцы ўзбуджэння да не-
калькіх пунктаў назірання на паверхні зямлі, можна вызначыць прас-
торавае месцазнаходжанне адлюстраванай граніцы (глыбіню яе заля-
гання, вугал нахілу і г. д.);

  y метад пераломленых хваль (МПХ) – рэгістрацыя пераломленых 
пругкіх хваль, якія слізгаюць уздоўж даху геалагічных утварэнняў. Боль-
шую частку свайго шляху пругкія хвалі праходзяць субгарызантальна 
па даху слаёў, у якіх хуткасць распаўсюджвання больш за суседнія вышэй-

1 Mitchum R. M., Vail P. R., Thompson S. Seismic stratigraphy and global changes of 
sea level. Part 2 // Seismic Stratigraphy – Applications to Hydrocarbon Exploration / 
ed. C. E. Payton. Tulsa, Oklahoma, 1977. P. 118.
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ляжачыя слаі. У працэсе спецыяльнай апрацоўкі можна атрымаць даныя 
аб глыбінях залягання слаёў, а ў асобных выпадках і аб іх літалогіі;

  y метад прахадных хваль (МПрХ) – назіранне хваль, якія  праходзяць 
скрозь даследуемыя тоўшчы, дзеля чаго крыніцу ўзбуджэння (або 
прыёмнік ваганняў) размяшчаюць у глыбокай свідравіне ці ў горных 
вырабатках.

Сейсмастратыграфія грунтуецца на тэзісе ізахроннасці выяўленых 
у асадкавым чахле сейсмічных адлюстраванняў (восяў сінфазнасці). 
Гладкія (люстраныя) адлюстраванні звязаны з напластаваннем парод 
і маюць строга фіксаваны адносны ўзрост утварэння слаёў. Шурпатыя 
адлюстраванні прымеркаваны да паверхняў неўзгадненняў і характа-
рызуюцца пэўным узроставым дыяпазонам. Ніжняя граніца дыяпазо-
ну заўсёды маладзейшая за падсцілаючыя слаі (і адпаведныя адлюстра-
ванні) і больш старажытная за перакрываючыя. Акрамя таго, часавыя 
сейсмічныя разрэзы могуць мець сейсмічныя граніцы, прывязаныя да 
постседыментацыйных раздзелаў (газгідраты, плоскасці разрыўных па-
рушэнняў, пластовыя інтрузіі і іншыя паверхні).

Стратыграфічныя падраздзяленні асадкавага чахла вылучаюцца па-
водле фазавай карэляцыі адлюстраваных гарызонтаў – паверхні, якая 
адлюстроўвае сейсмічныя хвалі і звычайна супадае з пэўным літастра-
тыграфічным падраздзяленнем з акустычнай жорсткасцю, трывала 
адрознай ад вышэйзалягаючага слоя на дастаткова вялікай плошчы. 
Фазавая карэляцыя ажыццяўляецца пры непасрэдным прасочванні сей-
смічных адлюстраванняў галоўным чынам у сярэдзіне адзінага асадкава-
га басейна. Пры пераходзе ў іншы аддалены басейн карэляцыя павінна 
рабіцца з улікам даных біястратыграфіі. Агульнапрынятай іерархіі сей-
смастратыграфічных адзінак няма. Найлепшыя тэрміны прапанаваны 
Ю. Гладзянковым і А. Шлезінгерам: «сейсмапаверх», «сейсмакомплекс», 
«сейсмаансамбль», «сейсмаквант» (рыс. 28).

Сейсмапаверх ахоплівае буйныя часткі асадкавага чахла з узроста-
вым інтэрвалам да першых сотняў мільёнаў гадоў і магутнасцю да не-
калькіх кіламетраў, звычайна абмежаваны вуглавымі неўзгадненнямі. 
Сейсмакомплекс (сінтэма) – асноўнае сейсмастратыграфічнае падраз-
дзяленне – абмежаваны адлюстраванымі гарызонтамі. Часткай сейсма-
комплексу з’яўляецца сейсмаансамбль (сейсмапакет) з узроставым дыя-
пазонам у першыя мільёны гадоў і магутнасцю 200–300 м. Яго граніцамі 
служаць вытрыманыя адлюстраванні. Н. Кунін увёў найменшае страты-
графічнае падраздзяленне – сейсмаквант, які адпавядае элементарным 
сейсмічным адлюстраванням (звычайна яны слабыя).
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Рыс. 28. Сейсмастратыграфічныя падраздзяленні1:
граніцы: 1 – падэшвы асадкавага чахла;  

2 – сейсмапаверха; 3 – сейсмакомплексу;  
4 – сейсмаансамбля; 5 – сейсмакванта

Сейсмастратыграфія атрымала шырокае распаўсюджванне ў геала-
гічных даследаваннях, але разам з тым ёй уласцівы некаторыя абмежа-
ванні. Стратыграфічныя задачы сейсмастратыграфія вырашае толькі 
ў асадкавых басейнах, дзе вуглы нахілу парод не перавышаюць 10–20°, 
з глыбінёй якасць сейсмічных матэрыялаў падае. Дакладнасць прывяз-
кі сейсмічных адлюстраванняў да пэўных геалагічных граніц зале жыць 
ад даўжыні хвалі і, такім чынам, вызначаецца частотным спектрам, што 

1 Шлезингер А. Е. Региональная сейсмостратиграфия. М., 1998. С. 115.
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прама звязана з якасцю сейсмаразведачнай тэхнікі. Для павелічэння 
распазнавальных магчымасцей сейсмаразведкі павышаюць частотны 
спектр хвалевага поля, але пры гэтым паніжаецца глыбіннасць пранік-
нення сігналу.

5.3.3. Магнітастратыграфічны метад

Магнітастратыграфічны (палеамагнітны) метад распрацаваны 
і ўкаранёны ў практыку геолагаразведачных прац напрыканцы 50-х гг. 
мінулага стагоддзя. Значны ўнёсак у развіццё метаду зрабілі Б. Хромаў, 
А. Кокс, Р. Дол, Е. Хайлвуд, Д. Тарлінг, П. Цёрнер і інш. Найбольш па-
спяхова ён ужываецца: 1) пры вывучэнні стратыграфіі чацвярцічных 
і пліяцэнавых адкладаў, вызначэнні ніжняй граніцы  чацвярцічнай сістэ-
мы; 2) распрацоўцы і абгрунтаванні геахраналагічнай шкалы пратэ-
разою і фанеразою; 3) карэляцыі стратыграфічных шкал кантынентаў 
і біягеаграфічных абласцей і прывязцы іх да Міжнароднай хронастра-
тыграфічнай шкалы; 4) вывучэнні стратыграфіі «нямых» тоўшчаў і вы-
значэнні геалагічнага ўзросту вулканагенных утварэнняў і руд; 5) для 
дэталёвай карэляцыі разрэзаў неагену, трыясу – верхняй пярмі, ар-
довіку – верхняга кембрыю.

Магнітастратыграфія абапіраецца на чатыры меркаванні: 1) горныя 
пароды пры сваім утварэнні намагнічваюцца ў напрамку геамагнітнага 
поля часу і месца іх утварэння (гіпотэза фіксацыі); 2) набытая першас-
ная намагнічанасць захоўваецца ў пародзе і можа быць вылучана (гіпо-
тэза захавання); 3) палеамагнітнае поле з’яўляецца полем дыполя, які 
змешчаны ў цэнтры Зямлі і арыентаваны па восі яе кручэння (гіпотэза 
цэнтральнага восевага дыполя); 4) у гісторыі Зямлі адбываліся шматра-
зовыя інверсіі магнітнага поля, абумоўленыя зменай вектара першас-
най прыроднай намагнічанасці на 180°.

Першасная прыродная намагнічанасць горнай пароды Jп залежыць 
ад яе ўласцівасцей, значэння і часу прыкладзенага магнітнага поля, тэм-
пературы, механічных напружванняў, хімічных змен і інш. У залежна-
сці ад таго, які з пералічаных фактараў аказвае ўплыў, узнікае намагні-
чанасць пэўнага віду.

Асноўныя віды рэшткавай намагнічанасці наступныя:
  y тэрмарэшткавая намагнічанасць (TRM) Jrt – намагнічанасць, на-

бытая пры астыванні парод, якія мелі высокую тэмпературу (характэрна 
для ўсіх магматычных парод). Яе напрамак супадае з напрамкам знеш-
няга магнітнага поля;
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  y хімічная, або крышталізацыйная, рэшткавая намагнічанасць (CRM) Jrc  
узнікае ў метамарфічных пародах пры хімічным пераўтварэнні фера-
магнітных мінералаў у працэсе іх росту;

  y дэтрытавая, седыментацыйная (арыентацыйная) рэшткавая на-
магнічанасць (DRM) Jro – механічная арыенціроўка зерняў ферамагніт-
ных мінералаў згодна з магнітным полем пры асадканазапашванні. 
Пры ўтварэнні асадкавых парод на магнітныя часціцы падчас асаджэн-
ня аказвае арыентацыйны ўплыў геамагнітнае поле. Часціцы імкнуц-
ца размясціцца такім чынам, каб іх вектары намагнічанасці аказаліся 
накіраванымі паводле поля. Пры абязводжванні асадку атрыманая ары-
ентацыя часціц замацоўваецца;

  y вязкая рэшткавая намагнічанасць (VRM) Jv – характэрна для міне-
ралаў з моцнай тэмпературнай залежнасцю намагнічанасці.

Апошнія тры віды адносяцца да ізатэрмічнай (нармальнай) намагні-
чанасці, якая ўзнікла пад уплывам магнітнага поля пры пастаяннай тэм-
пературы.

Падраздзяленні, якія вылучаюцца з дапамогай палеамагнітнага ме-
таду, утвараюць наступныя дзве групы магнітастратыграфічных шкал:

1) магнітастратыграфічная шкала палярнасці, якая грунтуецца 
на выяўленні магнітных інверсій – паслядоўнасці шэрагу інтэрвалаў 
шкалы рознага рангу прамой N, зваротнай R і зменнай NR палярнасці 
(напрамкі палеамагнітнага поля з’яўляюцца функцыяй геаграфічнага 
становішча і ўзросту горных парод);

2) рэгіянальныя і мясцовыя шкалы, якія адлюстроўваюць умовы 
ўтварэння горных парод (інтэнсіўнасць намагнічанасці), што дазваляе 
праводзіць карэляцыю толькі ў межах свайго рэгіёна.

У Стратыграфічным кодэксе Расіі сярод магнітастратыграфіч-
ных падраздзяленняў вызначаюцца магнітапалярныя і магнітныя адзінкі.

Магнітныя падраздзяленні вызначаюцца паводле сукупнасці коль-
касных магнітных характарыстык (магнітная ўспрымальнасць, рэшт-
кавая намагнічанасць, параметры магнітнага насычэння і інш.) і адно-
сяцца да рэгіянальных, або мясцовых. Магнітазоны, вылучаныя паводле 
колькасных магнітных характарыстык, не звязаных са старажытным 
геа магнітным полем, уласных назваў не маюць.

Магнітапалярныя падраздзяленні заснаваны на магнітных параме-
трах, якія адлюстроўваюць характарыстыкі змянення геамагнітнага поля 
ў часе: звароты палярнасці поля (інверсіі, кароткачасовыя геамагніт-
ныя падзеі – экскурсы), яго напружанасць, каардынаты палеамагніт-
ных полюсаў і інш. Галоўнай характарыстыкай і асноўным крытэрыем 
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вылучэння з’яўляецца палярнасць геамагнітнага поля. Сярод магніта-
палярных падраздзяленняў адрозніваюць агульныя, рэгіянальныя і мяс-
цовыя.

Агульныя магнітапалярныя падраздзяленні аб’ядноўваюць магні-
тазоны палярнасці, якія ў сваёй першаснай паслядоўнасці ўтвара юць 
магнітастратыграфічную шкалу палярнасці шляхам супастаўлення 
апорных магнітастратыграфічных разрэзаў з падраздзяленнямі Агуль-
най стратыграфічнай шкалы. Стрататыпы зон магнітнай палярнасці 
выбіраюцца па матэрыялах калонак магнітнай палярнасці, якія ўвахо-
дзяць у склад адпаведных падраздзяленняў АгСШ. Ранг магнітастраты-
графічнага падраздзялення вызначаецца паводле працягласці і значна-
сці адпаведнага яму этапу ў гісторыі геамагнітнага поля. Эмпірычна ён 
выяўляецца згодна са стратыграфічнымі аб’ёмамі адкладаў адпаведных 
падраздзяленняў або з дапамогай ізатопна-геахронаметрычных даных. 
Ранг агульных магнітапалярных падраздзяленняў умоўна вызначаец-
ца паводле іх суадносін з аб’ёмамі адзінак АгСШ. Асноўным падраз-
дзяленнем магнітапалярнай шкалы служыць ортазона – монапалярны 
інтэрвал разрэзу або спалучэнне рознапалярных субзон (табл. 18). Па 
аб’ёме яна супастаўляецца з ярусам або яго часткай. Ортазоны нумару-
юцца асобна па палярнасці. Дапускаецца захаванне ранейшых уласных 
назваў для глабальна ідэнтыфікаваных ортазон.

Табліца 18

Магнітапалярныя падраздзяленні  
і іх храналагічныя адпаведнікі паводле СК Расіі1

Магнітапалярныя 
падраздзяленні

Магнітахраналагічныя падраздзяленні 
і іх прыблізная працягласць, млн гадоў

Мегазона Мегахрон (>100)

Гіперзона Гіперхрон (100–30)

Суперзона Суперхрон (30–5)

Ортазона Ортахрон (5–0,5)

Субзона Субхрон (0,5–0,01)

Мікразона Мікрахрон (<0,01)

Рэгіянальныя і мясцовыя магнітастратыграфічныя падраздзяленні – 
гэта магнітапалярныя і магнітныя падраздзяленні, вылучаемыя толькі 

1 Стратиграфический кодекс России. С. 48.
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ў межах пэўных рэгіёнаў або структурна-фацыяльных зон. Незалежна 
ад прынцыпу абгрунтавання рэгіянальныя і мясцовыя падраздзялен-
ні выяўляюцца на аснове рэгіянальных або мясцовых стратонаў. Рангі 
да дзеным падраздзяленням прысвойваюцца зыходзячы з іх суадносін 
з адзін камі АгСШ і пазначаюцца зонамі палярнасці з уласнымі, у тым 
ліку геаграфічнымі, назвамі орта- і субзон.

У Міжнародным стратыграфічным даведніку (МСД) магнітныя 
адзін кі асобна не вылучаюць. Магнітастратыграфічныя падраздзялен-
ні ахопліваюць усе сукупнасці горных парод, аб’яднаныя падобнымі 
магнітнымі характарыстыкамі. Адпаведнікамі магнітапалярных пад-
раздзяленняў СК Расіі ў МСД з’яўляюцца падраздзяленні магнітастра-
тыграфічнай палярнасці (табл. 19). Часавы інтэрвал, які адпавядае пад-
раздзяленню магнітастратыграфічнай палярнасці, называецца хронам 
палярнасці. Тэрмін храназона палярнасці ўжываецца для абазначэння 
слаёў, сфарміраваных у пэўным месцы падчас асобнага хрона магніта-
стратыграфічнай палярнасці.

Табліца 19

Рэкамендаваная тэрміналогія для падраздзяленняў  
магнітастратыграфічнай палярнасці паводле МСД 19941

Падраздзяленні 
магнітастратыграфічнай 

палярнасці

Хронастраты-
графічныя  

эквіваленты

Геахраналагічныя 
эквіваленты

Працягласць, 
гады

Суперзона палярнасці Суперхраназона 
палярнасці

Суперхрон па-
лярнасці

106–107

Зона палярнасці Храназона па-
лярнасці

Хрон палярнасці 105–106

Субзона палярнасці Субхраназона 
палярнасці

Субхрон паляр-
насці

104–10s

Пры даследаванні старажытных інверсій дзейсны толькі страты-
графічны падыход. Аднак ужо цяпер створаны шкалы, у якіх супастаўле-
ны палярнасць і абсалютны ўзрост, вызначаны калій-аргонавым мета-
дам для лаў. Прыкладамі такіх шкал з’яўляюцца схема геамагнітнай 
палярнасці А. Кокса для апошніх 7 млн гадоў, схемы Б. Хака, Дж. Ога 
і інш. (рыс. 29, 30).

1 Международный стратиграфический справочник: Сокращенная версия / под 
ред. М. Мерфи и А. Сальвадора. М., 2002. С. 27.
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Рыс. 29. Магнітастратыграфічная шкала неаген-чацвярцічных адкладаў1 
(пабудавана шляхам прывязкі зон прамой і зваротнай намагнічанасці 
да значэнняў абсалютнага ўзросту паводле калій-аргонавага метаду)

1 Haq B. U., Hardenbol J., Vail P. R. Mesozoic and Cenozoic Chronostratigraphy and 
Cycles of Sea-Level Change // Sea-Level Changes: an Integrated Approach / ed.: 
C. K. Williams [et al.]. Tulsa, Oklahoma, 1988. P. 73.
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Рыс. 30. Магнітастратыграфічная шкала  
для мезазою і кайназою1:

інтэрвалы нармальнай палярнасці паказаны чорным колерам

1 The Concise Geologic Time Scale / J. G. Ogg [et al.]. Cambridge, 2008. P. 189.
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Шырокае выкарыстанне палеамагнітных даных у практычнай стра-
тыграфіі абмяжоўваецца шэрагам фактараў: тэхнічнай недасканалас-
цю і значнай працаёмкасцю самога метаду; неабходнасцю складання 
вялікай колькасці апорных разрэзаў з прычыны ўзаемнага перасоўван-
ня ў геалагічным мінулым асобных участкаў зямной кары; малаважнай 
намагнічанасцю шэрагу парод, што пакуль не дазваляе выкарыстаць гэ-
тыя пароды для мэт палеамагнітнай стратыграфіі; адсутнасцю цеснай 
увязкі біястратыграфічных узроўняў з граніцамі палеамагнітастраты-
графічных падраздзяленняў; скарэляванасцю магнітастратыграфічных 
падраздзяленняў з геахраналагічнымі, якія самі па сабе не індывідуаліза-
ваны, далёка не заўсёды карэктныя і не з’яўляюцца колькаснымі адзін-
камі для ўстанаўлення якасных граніц.

5.4. БІЯСТРАТЫГРАФІЧНЫЯ МЕТАДЫ

З дапамогай біястратыграфічных метадаў геалагічныя разрэзы рас-
чляняюцца і карэлююцца паводле аналізу палеанталагічных рэшткаў. 
Рэшткі могуць быць прадстаўлены ўласна выкапнёвымі арганізмамі 
або іх часткамі і фрагментамі, такімі як: 1) поўнасцю захаваныя арганіз-
мы (сустракаюцца ў вечнай мерзлаце, бурштыне, азакерыце і бітуме); 
2) шкілеты і іх фрагменты: а) нязменныя, б) змененыя (абвугленыя, 
мінералізаваныя); 3) адбіткі мяккіх і цвёрдых частак цела; 4) злепкі 
ўнутраных ці знешніх ядзер; 5) сляды жыццядзейнасці: а) поўзання, 
хаджэння, зарывання, свідравання, б) зубоў на касцях і рэштках шкіле-
та; 6) прадукты жыццядзейнасці: а) пабудовы водарасцей, якія вылуча-
юць вапну (страматаліты), б) капраліты (закамянелыя экскрэменты); 
в) іншыя выдзяленні (напрыклад, у выніку дзейнасці бактэрый – жа-
лезныя руды, сера, нафта); 7) арганічныя малекулы бактэрыяльнага, 
цыянабіёнтнага, расліннага і жывёльнага паходжання.

Біястратыграфічныя даследаванні ўключаюць збор, вызначэнне, дэ-
талёвы аналіз і апісанне выкапнёвых арганізмаў, вывучэнне іх размер-
кавання і паслядоўнасці ў разрэзах.

Расчляненне і карэляцыя ў біястратыграфічных метадах шчыль-
на звязаны паміж сабой. Гэта абумоўлена тым, што пры расчляненні 
любога разрэзу даследчык стараецца вылучыць менавіта такія адзінкі, 
якія можна будзе прасачыць і ў іншых разрэзах. Найбольш папулярныя 
метады расчлянення і карэляцыі: метад кіруючых форм, аналіз фаўні-
стычных і фларыстычных комплексаў, эвалюцыйны, палеаэкалагічны, 
палеа гідралагічны, колькасны (статыстычны) метады і інш.
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Метад кіруючых форм заключаецца ў выбары з агульнай колькас-
ці рэшткаў біяфасілій, характэрных менавіта для пэўнага біястрато-
на. Віды ці формы арганізмаў мусяць валодаць наступнымі характары-
стыкамі: 1) мець невялікае вертыкальнае распаўсюджванне па разрэзе, 
але шырокае ў гарызантальным напрамку; 2) сустракацца ў дастатко-
ва вялікай колькасці; 3) мець добрую захаванасць і пэўныя асаблівасці 
марфалагічнай будовы.

Нягледзячы на шэраг абмежаванняў, звязаных з геаграфічнай ды-
скрэтнасцю арэала любога таксона, залежнасцю ад фацый і складана-
сцю дакладнага вызначэння акамянеласцей, дадзены метад застаецца 
вядучым пры вызначэнні стратыграфічнага становішча адкладаў у пэў-
ных разрэзах зямной кары.

Аналіз фаўністычных і фларыстычных комплексаў заснаваны на 
даследаванні ўсіх біяфасілій, што сустракаюцца ў пэўным інтэрвале 
стратыграфічнага падраздзялення. Карэляцыя і вывады аб геалагіч-
ным узросце грунтуюцца не на адзінкавых (часам выпадкова адабра-
ных) формах, а на сукупнасці ўсіх форм выбранай групы. Акрамя таго, 
даныя аб узросце можна кантраляваць па іншых групах, што памяншае 
верагоднасць памылкі.

Пры аналізе комплексу форм вымерлых арганізмаў могуць быць 
вылучаны наступныя іх разнавіднасці (рыс. 31): 1) кіруючыя – формы, 
стратыграфічнае распаўсюджванне якіх адпавядае поўнаму інтэрвалу 
вылучаемага біястратона; 2) маркерныя – формы, якія сканцэнтраваны 
ў частцы падраздзялення і маркіруюць адну з яго граніц; 3) кантроль-
ныя – формы, што дасягнулі ў пэўным падраздзяленні максімальнага 
росквіту; 4) характэрныя – формы, якія часткова перакрываюць адна 
адну; 5) транзітныя – формы, якія часта сустракаюцца як у самім стра-
тыграфічным падраздзяленні, так і ў сумежных адкладах (зверху і знізу).

Рыс. 31. Магчымыя выпадкі  
вертыкальнага распаўсюджвання  

біяфасілій у стратоне1:
формы: 1 – кіруючыя; 2 – маркерныя;  

3 – кантрольныя; 4 – характэрныя;  
5 – транзітныя

1 Стратиграфический кодекс России. С. 41.
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Эвалюцыйны (філагенетычны) метад заснаваны на параўнанні эва-
люцыйнай стадыйнасці развіцця ў розных комплексах ці таксонах. Ка-
рэ ляцыя праводзіцца па падобных стадыях эвалюцыйнага развіцця (зо-
нах радаводу). Прыкладамі выкарыстання метаду з’яўляюцца скіраванае 
змяненне перагародкавай лініі ў вонкаваракавінных галаваногіх, мар-
фалагічныя асаблівасці прадуктыд і інш. Буйныя этапы развіцця ама-
наідэй пакладзены ў аснову расчлянення палеазойскіх (ганіятыды, цэ-
ратыды) і мезазойскіх (цэратыды, аманіты) адкладаў.

Да асноўных недахопаў метаду адносіцца тое, што: 1) эвалюцый-
ныя працэсы надзвычай рэдка маюць строга лінейны характар; 2) вель-
мі вялікую складанасць уяўляе вызначэнне часу існавання таксона, бо 
пэўны адрэзак геалагічнай гісторыі продак і нашчадак праходзяць ра-
зам. Апошняя заўвага «спрыяе» спараджэнню ў асяроддзі стратыграфаў 
бясконцых дыскусій з-за адсутнасці адназначных доказаў аб тых ці ін-
шых эвалюцыйных пабудовах.

Палеагідралагічны метад заключаецца ў аналізе сістэмы «арганіз-
мы – гідралагічны рэжым басейна». Б. Жыжчанка паказаў на фактыч-
ным матэрыяле, што змена салёнасці і тэмпературы вады Понта-Кас-
пійскага басейна аказвае ўплыў на характар бентасных супольнасцей. 
Аднак дадзены метад можна прымяняць, верагодна, толькі для цалкам 
абмежаваных плошчаў, на якіх скіраванасць фацыяльнай эвалюцыі не 
выклікае сумненняў.

Колькасны (статыстычны) метад грунтуецца на аналізе агульнага 
складу выкапняў арганічных рэшткаў флоры і фаўны ў пародзе. Упер-
шыню яго разнавіднасць (працэнтна-статыстычны метад) прымяніў 
Ч. Лаель у 1833 г. для расчлянення кайназойскіх адкладаў Заходняй 
Еўропы на чатыры «заалагічныя эпохі». Паводле колькасці сучасных ма-
люскаў ён назваў іх: эацэн (3 % рэшткаў сучасных відаў), міяцэн (18 %), 
пліяцэн (49 %) і плейстацэн (96 %). Вызначэнне адноснага ўзросту кож-
нага пласта грунтавалася на падліку працэнтнай колькасці агульных 
відаў з эталонным разрэзам з блізкімі па ўзросце адкладамі. Аднаўзро-
ставымі з эталоннымі лічыліся тыя пласты, якія мелі найбольшы пра-
цэнт агульных відаў флоры і фаўны. Разам з тым працэнтна-статыстыч-
ны падыход з’яўляецца збольшага фармальным і яго ўжыванне не раз 
прыводзіла да памылак у стратыграфіі, паколькі ў рознаўзроставых, але 
блізкіх па літалогіі адкладах часам сустракаецца больш аднолькавых 
відаў, чым у аднаўзроставых, але з розным літалагічным складам. Сён-
ня існуе тры варыянты падліку колькасці выкапнёвых раслінных рэшт-
каў у адкладах: а) агульная колькасць вызначаных таксонаў прымаецца 
за 100 %, а колькасць кожнага з іх разлічваецца ад 100 %; б) «групавы» – 
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ужываецца пераважна для адкладаў плейстацэну і галацэну: у складзе 
спектраў вылучаюцца суадносіны трох асноўных груп расліннасці ланд-
шафту (драўняныя пароды, травяністыя расліны і споравыя) у межах 
100 %, а колькасць кожнага таксона разлічваецца ад 100 % у сярэдзіне 
адпаведнай групы; в) агульная колькасць вызначаных таксонаў пры-
маецца за 100 %, колькасць усіх наземных раслін разлічваецца ад 100 % 
і водных таксама ад 100 % (для адкладаў плейстацэну і галацэну).

Біястратыграфічнае значэнне розных груп фаўны і флоры. Зразумела, 
што з прычыны неаднолькавых тэмпаў эвалюцыі розныя групы фаў-
ны і флоры маюць рознае значэнне для біястратыграфіі. О. Шындэ-
вольф прапанаваў вылучаць архістратыграфічныя і парастратыграфіч-
ныя групы. Першыя хутка эвалюцыянавалі і гэтак жа хутка рассяляліся 
ў прасторы. Другія эвалюцыянавалі павольна, мелі абмежаваныя воб-
ласці распаўсюджвання і часта былі цесна звязаны з пэўнымі лакаль-
нымі ўмовамі існавання.

Для кожнага перыяду звычайна ўстанаўліваюцца адна або дзве архі-
стратыграфічныя групы, на якіх грунтуецца дробнае біястратыграфіч-
нае расчляненне адпаведных сістэм. Астатнія групы пры гэтым маюць 
дапаможнае значэнне (рыс. 32).

Рыс. 32. Стратыграфічнае значэнне  
галоўных груп арганізмаў у фанеразоі1

1 Nichols G. Op. cit. P. 313.
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Выпадкі, якія ўскладняюць ужыванне біястратыграфічных метадаў. 
Д. Сцяпанавым і М. Мясежнікавым1 яны падзелены на дзве катэгорыі:

1. Першая катэгорыя – выпадкі, звязаныя з асаблівасцямі фарміра-
вання самой біёты.

Дывергенцыя – незалежнае набыццё роднаснымі арганізмамі роз-
ных прымет. Пры дывергенцыі падабенства тлумачыцца сваяцтвам, 
г. зн. агульнасцю паходжання, а адрозненні – прыстасаваннем да роз-
нага асяроддзя.

Канвергенцыя – набыццё падобных прымет няроднаснымі арганіз-
мамі. Пры канвергенцыі падабенства выклікаецца прыстасаваннем да 
падобнага асяроддзя, а адрозненні – розным паходжаннем, г. зн. адсут-
насцю блізкага сваяцтва.

Паралелізм уяўляе сабой незалежнае набыццё падобных прымет род-
наснымі арганізмамі. Пры гэтым падабенства часткова тлумачыцца агуль-
насцю паходжання, а часткова прыстасаваннем да падобнага асяроддзя. 
У адрозненне ад канвергенцыі паралелізм грунтуецца на эвалюцыі гама-
лагічных органаў (як і пры дывергенцыі). Узнікненне такіх марфалагічна 
падобных паміж сабой форм у дзвюх або больш блізкароднасных філаге-
нетычных галінах называецца гамеамарфіяй (ізамарфізмам).

Эндэмізм ускладняе выкарыстанне біястратыграфічнага метаду тым, 
што многія віды і роды жывёл і раслін характарызуюцца невялікімі арэа-
ламі распаўсюджвання. Эндэмізм бывае двух тыпаў: палеаэндэмізм – 
узні кае пры скарачэнні першаснага вялікага арэала старажытнай паміра-
ючай групы або віда (напрыклад, латымерыя, мамантава дрэва, гінкга 
двухлопасцевы) і неаэндэмізм, абумоўлены філагенетычным юнацтвам 
форм, якія яшчэ не паспелі рассяліцца за межы першапачатковага цэнтра 
свайго ўзнікнення (напрыклад, галапагоскія в’юркі, многія віды палыну).

Суперстытавыя формы і комплексы, паводле Ф. Фрэха, асобныя фор-
мы або цэлыя фаўністычныя (фларыстычныя) комплексы, якія маюць 
старажытнае аблічча, але залягаюць у маладзейшых адкладах.

Рэкурэнцыя – паўторнае з’яўленне адных і тых жа форм або цэлых 
фаўністычных (фларыстычных) комплексаў у розных стратыграфічных 
гарызонтах. Звычайна звязана з паўторам у разрэзе фацый, спрыяльных 
для адпаведных комплексаў арганізмаў.

Гетэрахромнае распаўсюджванне форм і комплексаў. Асобныя фор-
мы або комплексы могуць «пракрасціся» ў новую вобласць. У гэтым но-
вым рэгіёне не толькі час першага з’яўлення, але і ўвесь стратыграфічны 
дыя пазон распаўсюджвання пэўнай формы або комплексу можа цалкам 
адрознівацца ад першапачатковага рэгіёна.

1 Степанов Д. Л., Месежников М. С. Указ. соч. С. 264–315.
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2. Другая катэгорыя – выпадкі, абумоўленыя пераносам, пераадкла-
даннем арганічных рэшткаў у працэсе іх захавання.

Выпадкі знаходжання пераадкладзеных выкапняў арганічных 
астаткаў можна звесці да наступных асноўных тыпаў: 1) глыбы і валу-
ны з фаўнай у складзе грубаабломкавых тоўшчаў, а таксама экзатыч-
ныя бескарнявыя скалы накшталт тэктанічных кліпаў – рэліктаў тэк-
танічных покрываў, ледавіковыя адорвені; 2) асобныя акамянеласці і іх 
комплексы, вымытыя з мацярынскіх горных парод і пераадкладзеныя 
ў маладзейшых тоўшчах; 3) акамянеласці, «вымытыя» з маладзейшых 
адкладаў і «ўмытыя» ў больш старажытныя тоўшчы. Асобную катэго-
рыю ўяўляе кандэнсацыя разрэзаў («згушчэнне» зон), якая прыводзіць 
да сумеснай прысутнасці ў адным слоі рознаўзроставых форм. Апош-
нія ва ўмовах нармальнага разрэзу сустракаюцца ў некалькіх паслядоў-
ных фаўністычных або фларыстычных зонах.

Біястратыграфічныя падраздзяленні. Асноўным біястратыграфіч-
ным падраздзяленнем з’яўляецца зона (ці біязона) – сукупнасць сла-
ёў, якая характарызуецца пэўным таксонам або комплексам занальных 
арганізмаў і мае верхнюю і ніжнюю граніцы (рыс. 33). Выкарыстоўва-
ецца больш за 50 занальных тэрмінаў, якія часта дублююць адзін адна-
го, што прыводзіць да некаторай эклектыкі і непаразуменняў. Пэўныя 
крокі для ўнармавання відаў зон зроблены ў спецыяльных нацыяналь-
ных дапаможніках, даведніках, кодэксах і г. д. Найбольш шырока ўжы-
ваюцца наступныя тэрміны (паводле МСД і СК Расіі):

Зона распаўсюджвання (англ. Range Zone) – сукупнасць слаёў, якая 
адлюстроўвае ўстаноўленае стратыграфічнае і геаграфічнае пашырэнне 
пэўнага таксона або камбінацыі двух таксонаў любога рангу. У Міжна-
родным даведніку вылучаюць два тыпы Range Zone: зоны распаўсюдж-
вання таксона і зоны сумеснага распаўсюджвання.

Зона распаўсюджвання таксона (англ. Тахоnrange Zone) – сукуп насць 
слаёў, якая ахоплівае поўны стратыграфічны і прасторавы ін тэр вал рас-
паўсюджвання пэўнага палеанталагічнага таксона.

Зона сумеснага распаўсюджвання (англ. Concurrentrange Zone) – су-
купнасць слаёў, якая адпавядае супадаючым часткам інтэрвалаў стра-
тыграфічнага распаўсюджвання двух абраных таксонаў.

Інтэрвал-зона (англ. Interval Zone) – сукупнасць слаёў, заключаных 
паміж першым з’яўленнем характэрнага таксона пэўнай зоны і першым 
з’яўленнем характэрнага таксона вышэйляжачай зоны ў межах непа-
рыўнай паслядоўнасці.

Зона радаводу, або філазона (англ. Lineage Zone) – сукупнасць  слаёў 
з выкапнямі, якія ўяўляюць сабой спецыфічныя адрэзкі эвалюцыйнай 
лініі.
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Рыс. 33. Тыпы асноўных біястратыграфічных зон1:
А – зона распаўсюджвання; Б – зона сумеснага распаўсюджвання; В, Г – інтэрвал- 
зона; Д – комплексная зона; Е – зона росквіту; Ж – зона радаводу; a–h – палеанта-
лагічныя таксоны; t – хронастратыграфічны ўзровень; 1 – распаўсюджванне  таксона; 

2 – інтэрвал росквіту таксона; 3 – граніца біястратыграфічнай зоны

1 Международный стратиграфический справочник: Сокращенная версия. 
С.  21–24.
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Комплексная зона (англ. Assemblage Zone) – сукупнасць слаёў, якая 
адрозніваецца ад суседніх слаёў паводле біястратыграфіі і характары-
зуецца комплексам з трох або больш таксонаў.

Зона росквіту, або акмезона, эпіболь, тэйльзона (англ. Abundance 
Zone) – сукупнасць слаёў, у якіх сустракальнасць пэўнага таксона або 
групы таксонаў значна вышэйшая, чым у суседніх частках разрэзу.

У СК Расіі 2006 г. зоны паводле свайго распаўсюджвання падзяля-
юцца на мясцовыя і правінцыйныя арэальныя зоны. Першая кантралюе 
граніцы палеабіягеаграфічнага раёна або яго часткі, другая – межы па-
леабасейна седыментацыі.

Слаі з фаўнай (флорай) зафіксаваны ў Стратыграфічным кодэксе 
Расіі, уяўляюць сабой дапаможныя біястратыграфічныя падраздзялен-
ні – адклады, якія змяшчаюць рэшткі арганізмаў або складзены з іх, але 
не адпавядаюць патрабаванням вылучэння біястратыграфічнай зоны.

5.5. КОМПЛЕКСНЫЯ МЕТАДЫ СТРАТЫГРАФІІ

5.5.1. Падзейная стратыграфія

Падзейная стратыграфія (глабальная падзейная, квантавая, эпізодная 
стратыграфія) мае за мэту вывучэнне падзей, задакументаваных у разрэ-
зах, і іх выкарыстанне ў якасці апорных храналагічных граніц для ўдаска-
налення часавай карэляцыі асадкавых і вулканагенна-асадкавых тоўшчаў. 
З’явілася падзейная стратыграфія на пачатку 70-х гг. мінулага стагоддзя як 
рэакцыя на агрэсіўны актуалізм у навуках аб Зямлі і выражала сабой неа-
катастрафічную канцэпцыю існавання глабальных сінхронных падзей.

Падзея ў стратыграфіі (англ. event – ‘інцыдэнт, выпадак, вынік, на-
ступства, здарэнне’) – гэта кароткачасовае, часта катастрафічнае змя-
ненне рэжыму седыментацыі. Гісторыя развіцця Зямлі мае бесперапын-
на-перарывісты характар і ўяўляе сабой чаргаванне перыядаў адносна 
стабільных умоў і эпізодаў хуткіх змен. Змены могуць быць перыядыч-
нымі, звязанымі з уздзеяннямі Сонечнай сістэмы, або экстраардынар-
нымі, эпізадычнымі падзеямі. Вылучаюць пяць парадкаў значнасці 
падзей: I парадак – масавыя выміранні біёты з прычыны буйных гла-
бальных перабудоў экасістэм; II парадак – масавае выміранне ў адной 
фаўністычнай групе разам з сінхроннымі выміраннямі іншых арганіз-
маў; III парадак – масавае выміранне ў адной фаўністычнай групе разам 
з пераважным выміраннем у іншых групах; IV парадак – значная змена 
разнастайнасці ў выніку вымірання або з’яўлення новай марфалагічнай 
структуры; V парадак – выразная змена разнастайнасці без з’яўлення 
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новых марфалагічных структур у адной або некалькіх групах. Па сваёй 
прыродзе падзеі бываюць абіятычнымі і біятычнымі, па прасторавым 
распаўсюджванні – глабальнымі і рэгіянальнымі.

Глабальныя падзеі. Тэрмін «глабальны» выкарыстоўваецца для 
азначэння абіятычнай або біятычнай падзеі ў тым выпадку, калі яна 
праяўляецца сінхронна на розных палеакантынентах, у падобных палеа-
геаграфічных сітуацыях і прасочваецца ў межах самай дробнай добра 
карэляванай адзінкі. Сёння храналагічная паслядоўнасць у фанеразоі 
ўключае каля 60 глабальных падзей рознай значнасці, якія ў якасці до-
бра датаваных узроўняў могуць быць выкарыстаны для больш даклад-
най карэляцыі (рыс. 34). Найбольш буйныя сярод іх – падзеі ў канцы 
дакембрыю, тамоцкага веку кембрыю, ардовіку, франскага веку дэво-
ну, пярмі, трыясу і крэйды, з якімі звязаны масавыя выміранні біёты.

Рыс. 34. Узаемадзеянне працэсаў у геасферы і біясферы,  
якія прыводзяць да глабальных падзей1

1 Global Events and Event Stratigraphy in the Phanerozoic / ed. O. H. Walliser. Berlin, 
1995. P. 105.
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Глабальныя абіятычныя падзеі фіксуюцца ў стратыграфічных раз-
рэзах паводле змен рэчыўнага складу, структуры, тэкстуры, хімічных, 
фізічных і іншых седыменталагічных асаблівасцей парод.

Да асноўных прычын абіятычных падзей адносяць значныя змены 
ўзроўню Сусветнага акіяна і клімату, з якімі цесна звязаны хімічныя 
і фізічныя ўласцівасці марской вады, паверхні Зямлі і атмасферы. Усё 
гэта прыводзіць да змянення характару седыментацыі, біяпрадукцый-
насці і эвалюцыі біёты.

Эўстатычныя змены ўзроўню Сусветнага акіяна абумоўлены кліма-
тычнымі зменамі, глыбіннымі тэктанічнымі працэсамі і прыводзяць да 
глабальных рэгрэсій і трансгрэсій. Сёння на аснове вывучэння разрэзаў 
буйных кратонаў крывыя змены ўзроўню мора рэканструяваны прак-
тычна для ўсіх перыядаў фанеразою. Седыменталагічныя маркеры гэ-
тых падзей у выглядзе перапынкаў, раптоўных і выразных змен літафа-
цый, такіх як тып і склад парод, афарбоўка і іншыя прыметы, фіксуюцца 
ў шэльфавых, радзей у пелагічных фацыях.

Кліматычныя падзеі звычайна з’яўляюцца вынікам доўгіх, накла дзе-
ных адзін на аднаго працэсаў: эўстатычных ваганняў, утварэнняў сярэ-
дзінна- акіянічных хрыбтоў, перабудовы сістэм акіянічных цячэнняў, 
змены фізіка-хімічных уласцівасцей і глабальнага паніжэння тэмпера-
туры марской вады. У сваю чаргу, кліматычныя падзеі  выкліка юць змены 
такіх акіянаграфічных параметраў, як стратыфікацыя вод, ваганне ўзроў-
ню бескіслароднага слоя, вертыкальная канвекцыя і парушэнне сістэмы 
акіянічных цячэнняў. Найбольш яскрава кліматычныя па дзеі праяўля-
юцца, калі паніжэнне глабальных тэмператур прыводзіць да буйных ма-
церыковых зледзяненняў (аб чым гаворка пойдзе ў пад раздзеле 5.5.3).

Акіянаграфічныя падзеі звязаны з парушэннем акіянічнай цыркуля-
цыі і ваганнямі ўзроўню бескіслароднага слоя ў тоўшчы вады. Яны пры-
водзяць да кароткачасовага, але глабальнага фарміравання праслояў 
чорных сланцаў або цёмнаколерных вапнякоў (разам з чорнымі слан-
цамі) сярод больш светлых карбанатных парод магутнасцю ў першыя 
дзясяткі сантыметраў. Звычайна іх прысутнасць распазнаецца ў пела-
гічных фацыях, радзей у больш мелкіх шэльфавых умовах. У гэтых пра-
слоях фіксуюцца анамальныя канцэнтрацыі стабільных ізатопаў вугля-
роду, кіслароду і серы.

Да глабальных біятычных падзей адносяцца ўсе раптоўныя або ка-
тастрафічныя падзеі, якія закранаюць біёту ў граніцах пэўнага таксо-
на (класа, атрада, сямейства і інш.), а таксама палеаэкасістэм у цэлым. 
Паступовае паніжэнне біяразнастайнасці, якое адбываецца на працягу 
больш доўгага часу, азначаецца тэрмінам «крызіс».
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Маштабы праяўлення пэўных біяпадзей ацэньваюцца праз такса-
намічны ранг вымерлых таксонаў, а таксама праз статыстычныя падлікі 
агульнай колькасці таксонаў (якія вымерлі, выжылі і з’явіліся). Пры 
аналізе біяпадзей таксама ўлічваюцца эвалюцыйны ўзровень і роля ў па-
леаэкасістэмах пэўных груп, закранутых падзеяй.

Сярод глабальных біялагічных падзей найбольш распаўсюджаны 
падзеі масавых выміранняў, з’яўлення новых марфалагічных структур, 
павелічэння разнастайнасці радыяцыі арганізмаў і павышэння канцэн-
трацыі радыеактыўных элементаў у рэштках.

Рэгіянальныя падзеі. Рэгіянальныя абіятычныя падзеі ў разрэзах най-
больш часта звязаны са зменамі хуткасці і актыўнасці тэктанічных і вул-
канічных працэсаў. Праяўленне тэктанічнай актыўнасці ў арагенных 
паясах істотна ўплывае на хуткасць і характар седыментацыі і звычайна 
адлюстроўвае асаблівасць геалагічнай гісторыі пэўнага рэгіёна або па-
леабасейна. Уплыў тэктанічных фактараў можа праяўляцца ў выглядзе 
хуткага адноснага апускання або ўзняцця дна басейна, што прыводзіць 
да фарміравання седыменталагічных маркераў, напрыклад турбідытаў 
і апоўзневых адкладаў у схілавых фацыях.

У выніку вулканічнай дзейнасці на працягу найкарацейшага часу 
ўтвараюцца попельныя праслоі (гл. рыс. 18, с. 60). Кароткачасовыя клі-
матычныя ваганні рэгіянальнага маштабу прыводзяць да ўтварэння ма-
ламагутных штармавых праслояў (тэмпестытаў) у мелкіх шэльфавых 
фацыях, павадкавых (інундытаў), ледавіковых (цілітаў, марэн) адкла-
даў або да фарміравання цыклічна пабудаваных тоўшчаў.

Рэгіянальныя біятычныя падзеі характарызуюцца рэзкім паніжэн-
нем або павелічэннем біямасы і/або таксанамічнай разнастайнасцю 
комплексаў, зменай біяфацый. Найчасцей распазнаюцца анамальныя 
скопішчы выкапнёвых рэшткаў. Яны звязаны з масавай смяротнас-
цю арганізмаў з прычыны штармавых умоў або з хуткай каланізацыяй 
спрыяльных для пасялення прыдонных біятопаў. У разрэзах скопішчы 
рэшткаў звычайна праяўляюцца ў выглядзе праслояў ракушнякоў роз-
нага паходжання або арганагенных пабудоў (біястромаў).

5.5.2. Секвенцыйная стратыграфія

Сучасная канцэпцыя, методыка і тэрміналогія секвенцыйнай 
стратыграфіі распрацаваны амерыканскімі геолагамі-нафтавікамі 
(Дж. Ван Вагонер, Г. Пазаментр, Р. Мічэм, П. Уэйл і інш.). У адрознен-
не ад класічнага вывучэння цыклічнасці, секвенцыйная страты графія 
грунтуецца на аналізе ваганняў узроўню акіяна незалежна ад таго, 
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прыводзяць гэтыя ваганні да ўтварэння паўтаральных (цыклічных) 
спалучэнняў парод ці не. Такім чынам, дадзены падыход можна вы-
карыстоўваць пры карэляцыі рознафацыяльных тоўшчаў без сувязі 
з канкрэтнай паслядоўнасцю асадкаў.

Секвенцыйная стратыграфія заснавана на меркаванні аб тым, што 
ўзровень Сусветнага акіяна перманентна змяняецца, у выніку чаго 
на плошчы шэльфаў і ўзбярэжных раўнінных ускраінах кантынентаў 
паслядоўна адкладваецца заканамернае спалучэнне трансгрэсіўных і рэ-
грэсіўных асадкаў.

Секвенцыйная стратыграфія спарадзіла новую тэрміналогію; раз-
гледзім некаторыя паняцці (рыс. 35, 36).

Рыс. 35. Тыповы профіль краёвага басейна1

Рыс. 36. Тэрміналогія секвенцыйнай стратыграфіі2

1 Sequence Stratigraphy / ed.: D. Emery, K. Myers. Oxford, 1996. P. 14.
2 Ibid. P. 16.
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Адносны ўзровень мора (англ. relative sea level) – узровень мора ад-
носна паверхні прывядзення – датума. За датум могуць быць выбраны 
любыя пароды неседыментацыйнага генезісу (напрыклад, падмурка).

Эўстатычны ўзровень мора, э. у. м. (англ. eustatic sea level) – узровень 
мора адносна цэнтра Зямлі.

Паверхня раўнавагі (англ. base level) – паверхня, якая ўяўляе сабой 
працяглую раўнавагу паміж эрозіяй і асадканазапашваннем. Можа быць 
рознай для розных асадкавых сістэм, у прыватнасці рачных, дэльтава- 
ўзбярэжных, мелкаводных.

Акамадацыя (англ. accommodation), ці седыментацыйная прастора – 
прастора, у межах якой можа назапашвацца асадак, знаходзіцца паміж 
датумам і паверхняй раўнавагі.

Адрозненні паміж акамадацыяй і глыбінёй мора паказаны на рыс. 36 
і праз формулы:

∆ акамадацыя = ∆ э. у. м. + ∆ пагружэнне/узняцце + ∆ ушчыльненне, 
∆ глыбіня мора = ∆ э. у. м. + ∆ пагружэнне/узняцце +  

+ ∆ ушчыльненне − асадак.

Аб’ектам секвенцыйнай стратыграфіі звычайна з’яўляюцца краё выя 
часткі басейна. У іх межах вылучаюць пэўныя элементы.

Верхняя пляцоўка (англ. topset) – праксімальная – бліжэйшая да 
сушы – частка профілю краёвага басейна, характарызуецца невялікімі 
вугламі падзення (менш за 1°), складзена алювіяльнымі, дэльтавымі 
і мелкаводнымі асадкамі. Найпраксімальны канчатак верхняй пляцоўкі 
(англ. coastal onlap) з’яўляецца мяжой паралічных фацый і характары-
зуецца падэшвенным наляганнем.

Ніжняя пляцоўка (англ. bottomset) – частка профілю краёвага басей-
на, якая ўяўляе сабой аснову клінаформ, складзена глыбакаводнымі 
асадкамі, характарызуецца невялікімі вугламі падзення (менш за 1°).

Клінаформа – больш стромкая частка профілю краёвага басейна, 
добра карціруецца сейсмаразведкай. Паводле Ю. Карагодзіна1, гэта 
пародна- слаёвая сістэма з адносна ізахроннымі межамі.

Броўка шэльфа (англ. offlap breake) – пункт перагіну паміж верхняй 
пляцоўкай і клінаформай.

Поўны цыкл адкладаў ад пачатку затаплення тэрыторыі да яе поў-
нага асушэння (трансгрэсіўна-рэгрэсіўная серыя) называецца асадка-
вай секвенцыяй, якая даволі добра фіксуецца на сейсмічных часавых 

1 Карогодин Ю. Н. Указ. соч. С. 81.
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разрэзах, бо яе межы звычайна выражаны неўзгадненнямі1. Секвен-
цыя, паводле Р. Мічэма2, адносна згодная паслядоўнасць генетычна 
звязаных паміж сабой слаёў, абмежаваная неўзгадненнямі і карэляцый-
нымі ім згоднымі паверхнямі. У стратыграфічным разуменні секвен-
цыя – гэта рэгіянальная стратыграфічная адзінка, якая ахоплівае ўвесь 
басейн седыментацыі або яго буйныя часткі. Секвенцыі добра выра-
жаны на ўскра інах басейна, а ў глыбакаводных разрэзах часта не ідэн-
тыфікуюцца. Утварэнне секвенцый звычайна звязана з цыкламі трэця-
га (1–5 млн гадоў), радзей чацвёртага парадкаў вагання ўзроўню мора. 
Больш буйныя цыклы прадстаўлены групамі секвенцый – суперсеквен-
цыямі, мегасеквенцыямі.

Секвенцыі не маюць унутры сябе неўзгадненняў і складаюцца з па-
расеквенцый і іх пакетаў.

Парасеквенцыя – супольнасць згодна залягаючых і генетычна блізкіх 
слаёў ці пачак, абмежаваных паверхнямі марскога затаплення – узроў-
нем найбольшай марыстасці, глыбакаводнасці асадкаў.

Шэраг генетычна блізкіх парасеквенцый могуць утвараць пэўную 
паслядоўнасць у разрэзе – пакет парасеквенцый. Вылучаюць тры тыпы 
такіх паслядоўнасцей: праградацыйную, рэтраградацыйную і аграда-
цыйную.

Праградацыйная паслядоўнасць адбываецца ў выпадку, калі пры-
ўнос асадкавага матэрыялу перавышае акамадацыю (седыментацый-
ную прастору) верхняй пляцоўкі. Фацыі мігруюць у бок мора (рыс. 37). 
Паводле сейсмічных матэрыялаў выражана як клінаформа.

Рэтраградацыйная паслядоўнасць – прыўнос асадкавага матэрыялу 
менш за акамадацыю (седыментацыйную прастору) верхняй пляцоўкі. 
Фацыі мігруюць у бок берага (рыс. 38).

Аградацыйная паслядоўнасць – прыўнос асадкавага матэрыялу і ака-
мадацыя (седыментацыйная прастора) верхняй пляцоўкі ўраўнаважаны. 
Броўка шэльфа (пункт перагіну) нікуды не мігруе (рыс. 39).

Секвенцыі складаюцца з сістэмных трактаў (трактаў асадкавых 
сістэм, шэрагу ліяфацый) – спалучэння фацый рознафацыяльных зон 
(узбярэжная раўніна, пляж, шэльф і г. д.), якія фарміруюцца адначасо-
ва. Такім чынам, сістэмны тракт – гэта не што іншае, як шлях асадка-
вага матэрыялу з сушы ў мора.

1 Граніцы секвенцыі добра вызначаюцца сейсмічнымі метадамі на значных пло-
шчах, аднак іх вельмі цяжка выявіць у разрэзах невялікай магутнасці.

2 Mitchum R. M., Vail P. R., Thompson S. Op. cit. P. 23.
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Рыс. 37. Фарміраванне праградацыйнай паслядоўнасці1

1 Nichols G. Op. cit. P. 352.
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Рыс. 38. Фарміраванне рэтраградацыйнай паслядоўнасці1

Рыс. 39. Фарміраванне аградацыйнай паслядоўнасці2

1 Nichols G. Op. cit. P. 353.
2 Ibid. P. 352.
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Рыс. 40. Седыментацыйная мадэль  
граніцы секвенцыі першага тыпу1:

1 – флювіяльныя пясчанікі ўрэзаных лагчын; 2 – пясчанікі і аргіліты 
ўзбярэжнай раўніны; 3 – мелкаводныя марскія пясчанікі;  

4 – шэльфавыя і схілавыя аргіліты і пясчанікі; 5 – пясчанікі  
падводнага конуса вынасу; TCT – трансгрэсіўная сістэма тракту;  

TBC – сістэма трактаў высокага стаяння; THС – тракт нізкага стаяння

Рыс. 41. Седыментацыйная мадэль граніцы секвенцыі другога тыпу2:
1 – пясчанікі і аргіліты ўзбярэжнай раўніны; 2 – мелкаводныя  

марскія пясчанікі;  3 – шэльфавыя і схілавыя аргіліты;  
СТШУ – сістэма трактаў шэльфавай ускраіны

1 Siliciclastic Sequence Stratigraphy in Well Logs, Cores, and Outcrops: Concepts for 
High-Resolution Correlation of Time and Facies / J. C. Van Wagoner [et al.] // Me-
thods in Exploration. Ser. 7 / J. C. Van Wagoner [et al.]. Tulsa, Oklahoma, 1990. P. 42.

2 Ibid.
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Пералічым віды трактаў.
Тракт ніжняга стаяння (ранняга стаяння ўзроўню вады, англ. 

lowstand systems tract) – адпавядае пачатку затаплення тэрыторыі, звяза-
ны з седыментацыйнымі патокамі падводных каньёнаў, складзены ў ас-
ноўным турбідытамі праградацыйнага седыментацыйнага кліна і пад-
сцілаючых яго конусаў вынасу.

Трансгрэсіўны тракт (англ. transgressive tract) – адлюстроўвае хут-
кае затапленне тэрыторыі, утвараецца пры ўздыме мора над броўкай 
шэльфа і седыментацыйна-ўзбярэжным перагінам, які прыкладна су-
падае з перадавым дэльтавым барам. Прадстаўлены рэтраградацый-
ным пакетам парасеквенцый, які характарызуе трансгрэсію на асушаны 
рэльеф і прыморскую нізіну. У зашэльфавай вобласці з прычыны дэфі-
цыту асадкаў утвараецца гліністы кандэнсаваны разрэз.

Тракт высокага стаяння (позняга стаяння ўзроўню вады, англ. 
highstand systems tract) – завяршэнне трансгрэсіі і пачатак абмялення 
тэрыторыі. Пачынаецца звычайна аградацыйным пакетам парасеквен-
цый, які пры зніжэнні тэмпаў павышэння ўзроўню мора і яго стабілі-
зацыі змяняецца серыяй праградацыйных клінаформ. Гэты седымента-
цыйны клін высокага стаяння ўзроўню мора ў глыбакаводнай частцы 
басейна пераходзіць у вельмі тонкі гліністы покрыў.

Падэшва тракту высокага стаяння (дах трансгрэсіўнага тракту) 
з’яўляецца паверхняй (узроўнем) максімальнага затаплення тэрыторыі 
і служыць маркерам і ізахронным рэперам пры супастаўленні разрэзаў.

Граніцы секвенцый могуць быць двух тыпаў. Граніцай секвенцыі 
1-га тыпу называецца такое спалучэнне парод, якое з’яўляецца ня-
згодным з выразнымі слядамі размыву і субаэральных абставін і заля-
гае на больш старажытных утварэннях (рыс. 40). Уздоўж падэшвы та-
кой секвенцыі фацыі пасоўваюцца ў бок басейна. З гэтай прычыны 
кантынентальныя ці мелкаводныя фарміраванні могуць перакрываць 
глыбакаводныя асадкі. Падобныя суадносіны могуць адбывацца, калі 
 хуткасць эўстатычнага паніжэння ўзроўню акіяна значна вышэй за хут-
касць пагружэння дна басейна.

Граніца секвенцый 2-га тыпу адрозніваецца адсутнасцю выразных 
слядоў размыву і пасоўвання фацый у бок мора (рыс. 41). У гэтым вы-
падку істотнай розніцы хуткасцей паніжэння ўзроўню вод басейна і па-
гружэння яго дна не назіраецца.

Ужыванне матэрыялаў сейсмаразведкі, прымяненне геафізічных 
даследаванняў свідравін, керна, назіранняў у абгаленнях дазваляюць 
расчляняць і карэляваць паміж сабой геалагічныя разрэзы, вызначаць 
паслядоўную змену латэральных шэрагаў фацый і аднаўляць эвалюцыю 
асадкавага басейна, у выніку чаго мае месца вельмі добрае прасочван-
не секвенцый (рыс. 42, 43). Межы секвенцый у розных частках басейна 
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Рыс. 43. Расчляненне і карэляцыя паводле секвенцыйнай стратыграфіі 
праксімальнай (злева) і дыстальнай (справа) частак басейна1

1 Nichols G. Op. cit. P. 374.
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 выражаны неаднолькава і ў дыстальных звёнах практычна губляюцца. 
На актыўных ускраінах гэта акалічнасць пагаршаецца наяўнасцю тэк-
танічных парушэнняў, таму прасочванне стратыграфічных падраздзялен-
няў і складанне секвенцыйных стратыграфічных схем патрабуюць кам-
плексавання метадаў (у першую чаргу біястратыграфічнага кантролю).

З прычыны таго што дынаміка змены ўзроўню Сусветнага акіяна за-
кранае ўскраіны ўсіх кантынентаў, секвенцыі разглядаюцца як страто-
ны карэляцыі шырокага дыяпазону. На аснове аналізу праяў эўстатыч-
ных ваганняў узроўняў узбярэжных ліній розных мацерыкоў П. Уэйлам 
створана глабальная шкала сярэдняга іх значэння для фанеразою, так 
званая крывая Уэйла. Для вызначэння стратыграфічнага становішча (ад-
носнага ўзросту) пэўных тоўшчаў графікі крывых аналізаваных секвен-
цый параўноўваюць менавіта з гэтай крывой.

У выкарыстанні секвенцыйнай стратыграфіі дасягнуты значныя по-
спехі. Напрыклад, ніжняя частка карбанатнага ардовіка Фенаскандыі 
скарэлявана паводле секвенцый з адпаведнымі адкладамі ў Новай Зе-
ландыі і Канадзе. Асноўнымі перавагамі секвенцыйнага метаду з’яўля-
ецца тое, што:

  y карэляцыя здзяйсняецца на аснове не супастаўлення асобных 
пунктаў, а параўнання ўсяго профілю седыментацыі;

  y пры стратыграфічных даследаваннях улічваюцца працэсы і ўмо-
вы седыментацыі;

  y вялікая ўвага надаецца аналізу вертыкальных і латэральных граніц 
асадкавага цела, што забяспечвае хронастратыграфічную аснову для 
карэляцыі і карціравання асадкавых комплексаў.

5.5.3. Кліматастратыграфія

Кліматастратыграфія – сістэма прыёмаў і метадаў палеакліматыч-
ных рэканструкцый, прызначаных для дробнага стратыграфічнага рас-
члянення і міжрэгіянальнай карэляцыі асадкавых утварэнняў.

Ужыванне кліматастратыграфічнага метаду абмежавана тымі 
інтэрваламі геалагічнай гісторыі, для якіх быў характэрны няўстойлівы 
і вельмі зменлівы ў часе кліматычны рэжым. Гэта галоўным чынам ле-
давіковыя эпохі позняга рыфею, ардовіку, карбону, пярмі і позняга кай-
назою. Найбольш эфектыўнымі метады кліматастратыграфіі з’яўляюц-
ца прымяняльна да пліяцэнавых і чацвярцічных адкладаў1.

1 Невялікая працягласць чацвярцічнага перыяду – адклады трапляюць толькі 
ў адну зону Globorotalia truncalinoides (у марскіх фацыях нізкіх шырот) – не 
дазваляе выкарыстоўваць звычайныя біястратыграфічныя метады.
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Зыходным у кліматастратыграфіі з’яўляецца паняцце аб кліматыч-
ным цыкле – заканамернай паслядоўнасці некалькіх стадый кліматыч-
нага рэжыму, якія перыядычна паўтараюцца ў часе (рыс. 44). Кожная 
стадыя характарызуецца пэўнымі суадносінамі цеплазабеспячэння 
і вільготнасці. Эмпірычна ўстаноўлена, што ў часе гэтыя два важныя 
кліматычныя параметры апісваюцца хвалепадобнымі крывымі і што 
максімум і мінімум цеплазабеспячэння папярэднічаюць максімуму 
і мінімуму вільготнасці. З гэтай прычыны кліматычны цыкл складаец-
ца з чатырох стадый: цёпла – суха, цёпла – вільготна, холадна – вільгот-
на і холадна – суха. Клімат аказвае ўплыў на асадканазапашванне, і таму 
кожнаму кліматычнаму цыклу адпавядае своеасаблівы кліматаседымен-
тацыйны цыкліт. Апошні ўяўляе сабой карціруемае геалагічнае цела 
(ледавіковыя і міжледавіковыя адклады, лёс і глеба і інш.).

Рыс. 44. Прынцыповая схема кліматычнага цыкла ў плейстацэне1

Кліматычная занальнасць – галоўны фактар, які ўскладняе клімата-
стратыграфічныя пабудовы. Вядома, што ў высокіх шыротах (50–80°) 
галоўнымі ў змене клімату з’яўляюцца ваганні тэмператур, амплітуда 

1 Практическая стратиграфия. С. 109.



112

якіх павялічваецца з шыратой. У сярэдніх шыротах (20–40°) галоўны 
фактар – ваганні вільготнасці. Адпаведна ўсе экзагенныя геалагічныя 
працэсы (эрозія, выветрыванне і г. д.), а таксама жывыя арганізмы ў вы-
сокіх шыротах больш рэагуюць на змену цеплазабеспячэння, а ў сярэд-
ніх шыротах – на змену вільготнасці. Гэта акалічнасць абумоўлівае існа-
ванне ў познім кайназоі некалькіх палеакліматычных паясоў з уласным 
характэрным тыпам кліматаседыментацыйнай цыклічнасці (табл. 20).

Табліца 20

Кліматаседыментацыйная цыклічнасць1

Тып клімата-
седыментацыйнай 

цыклічнасці
Вобласць праяўлення Характэрныя рысы

Гляцыяльны Высокія шыроты (паўноч-
ней за 50° у Еўропе, 60° у Азіі 
і 40° у Паўночнай  Амерыцы)

Чаргаванне ў разрэзе марэн 
і міжмарэнных адкладаў

Перыгляцыяльны Умераныя шыроты (45–55° 
у Еўразіі, 34–45° у Паўноч-
най Амерыцы)

Чаргаванне лёсаў і пахава-
ных глеб

Семіярыдны Сярэднія шыроты (20–40°) Чаргаванне ў азёрных басей-
нах салявых і гліністых слаёў

Пры адсутнасці седыментацыйнага адлюстравання кліматычныя 
цыклы выяўляюцца праз змену комплексаў спор і пылка, склад дыято-
мавых водарасцей або хімічны склад мулу2.

Комплексны падыход у рамках кліматастратыграфіі прадугледж-
вае выкарыстанне літолага-фацыяльных, эколага-палеанталагічных, 
геахімічных і ізатопных метадаў.

Літолага-фацыяльныя даследаванні. Для палеакліматычных рэкан-
струкцый эфектыўны ўлік тэкстурных асаблівасцей парод (крыягенныя, 
крыясаліфлюкцыйныя, гляцыятэктанічныя, гляцыядыяпіравыя і іншыя 
тэкстуры), аналіз аўтыгенных кампанентаў (асабліва для паўднёвых раё-
наў і эвапаратавых адкладаў), вывучэнне інжынерна-геалагічных харак-
тарыстык грунтоў3, прымяненне палеапедалагічнага метаду (рыс. 45).

1 Практическая стратиграфия.  С. 110.
2 Гэтыя схаваныя кліматычныя цыклы (кліматэмы) не з’яўляюцца карціруемымі 
геалагічнымі целамі, але служаць карэляцыйнымі ўзроўнямі.

3 Напрыклад, заўважана, што аднастайныя адклады аднолькавага генезісу ва-
лодаюць большай шчыльнасцю ў халодных умовах седыментацыі, меншай – 
у цёплых.
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Рыс. 45. Парагенетычныя комплексы аўтыгенных мінералаў  
эпігенетычнай стадыі гіпергенезу – індыкатары абставін1:

зоны: I – тундраў, II – лясная, III – лесастэпавая,  
IV – стэпавая, V – пустынная. Чорныя ўчасткі – аўтаморфныя  

гіпергенныя мінералы, светлыя – гідраморфныя

Эколага-палеанталагічныя даследаванні. Прадстаўлены трыма па-
пулярнымі спосабамі:

а) з выкарыстаннем відавых індыкатараў. Грунтуецца на экстрапа-
ляцыі ў мінулае сучасных экалагічных патрабаванняў арганізмаў і вы-

1 Практическая стратиграфия. С. 58.
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карыстанні відаў з максімальна вузкім экалагічным спектрам. Даклад-
насць палеарэканструкцый зніжаецца з прычыны двух дапушчэнняў: 
экалагічная сувязь віду з асяроддзем не змяняецца ў часе; знойдзеныя 
рэшткі не з’яўляюцца пераадкладзенымі. У сувязі з гэтым дадзены спо-
саб ужываецца толькі для плейстацэну;

б) з выкарыстаннем марфалагічных статыстычных паказчыкаў. 
Спосаб заснаваны на экстрапаляцыі ў мінулае форм і памераў частак 
арганізмаў (рэшткі шкілета, ракавіны жывёл і г. д.). Напрыклад, лісце 
малога памеру з «рассечаным» бокам характэрна для раслін, якія растуць 
у халодным клімаце, у той час як у цёплым клімаце ў раслін развіта буй-
ное лісце з «суцэльным» гладкім бокам, сэрцападобнай асновай, скура-
ватай паверхняй і пальметным размяшчэннем жылак. Ва ўмовах вільгот-
нага клімату лістота звычайна мае выцягнутую вяршыню. У некаторых 
відаў фарамініфер левазавернутыя ракавіны сустракаюцца пераважна 
ў гарызонтах пахаладання, правазавернутыя – у гарызонтах пацяплення;

в) даследаванне змен дамінантаў у біяцэнозах найбольш шырока вы-
карыстоўваецца ў паліналогіі і заснавана на статыстычным вывучэнні 
колькасных суадносін відаў і родаў. Вылучаюцца так званыя цэназоны – 
стратыграфічныя інтэрвалы з пэўным устойлівым спалучэннем відаў 
або родаў. Паліналагічныя зоны адлюстроўваюць сярэдні склад раслін-
нага полага для даволі вялікай тэрыторыі (пылок пераносіцца ветрам 
на вялікія адлегласці), што дае магчымасць устанавіць не толькі лакальны 
склад фітацэнозу (балот, узлеска), але і занальны тып расліннага полага. 
Паслядоўнасць паліназон у разрэзе інтэрпрэтуецца як змена дамінантаў 
праз экалагічнае замяшчэнне відаў і фітацэнозаў пад уплывам клімату.

Геахімічныя і ізатопныя даследаванні. З’яўляюцца аднымі з галоў-
ных пры дэталізацыі кліматастратыграфічнага расчлянення і засяро-
джаны на ацэнцы палеатэмператур. Гэта ў першую чаргу такія метады, 
як кальцыева-магніевы, кальцыева-стронцыевы, ізатопна-кіслародны, 
ізатопна-вугляродны і амінакіслотны. Усе яны заснаваны на залежна-
сці фарміравання СаСО3 ракавін малюскаў і фарамініфер, а таксама 
дамешкаў Mg, Na, Sr ад тэмпературы навакольнай вады, яе ізатопна-
га складу і салёнасці.

Кожны з вышэйпералічаных метадаў сам у нейкай ступені можа 
сведчыць аб тэмпературным рэжыме і вільготнасці ў момант фарміра-
вання асадкаў, але дакладныя звесткі можна атрымаць толькі пры ўмо-
ве сукупнага разгляду матэрыялаў розных метадаў.

Кліматастратыграфічныя падраздзяленні разглядаюцца самастой-
на ў СК Расіі, амерыканская школа адносіць кліматастратыграфію да 
прыватнага раздзела цыкластратыграфіі.
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У СК Расіі 2006 г. зафіксавана азначэнне кліматастратыграфічнага 
падраздзялення. Гэта сукупнасць горных парод, прыметы якіх абумоўлены 
перыядычнымі зменамі клімату, адлюстраванымі ў асаблівасцях рэчыў-
нага складу парод і асацыяцый рэшткаў пераважна раслінных арганізмаў.

Таксанамічнымі адзінкамі рэгіянальных кліматастратыграфічных 
падраздзяленняў з’яўляюцца кліматаліт і падпарадкаваны яму стадыял.

Кліматаліт – сукупнасць горных парод, якія сфарміраваліся ў рэ-
гіянальным маштабе падчас аднаго кліматычнага паўрытму інтэнсіў-
нага пахаладання (крыямер) або пацяплення (тэрмамер). У сярэдніх 
шыротах ён звязаны ледавікоўем або міжледавікоўем, у трапічным по-
ясе – вільготным (плювіял) або сухім (арыд) кліматам. Кліматаліты му-
сяць мець стрататып (часам арэальны) і, як правіла, адпавядаюць гла-
бальным ступеням і рэгіянальным гарызонтам чацвярцічнай сістэмы. 
У якасці геахраналагічнага эквівалента кліматаліту ўжываюцца тэрмі-
ны «крыя хрон» і «тэрмахрон».

Стадыял – адклады, якія сфарміраваліся на працягу кароткачасо-
вых ваганняў клімату: кліматычных оптымумаў, прамежкавых пахала-
данняў у тэрмамерах і г. д. У адпаведнасці з характарам кліматычнага 
рэжыму ўжываюцца тэрміны «крыястадыял» і «тэрмастадыял». Стады-
ялы павінны мець стрататып і ў асноўным супадаюць з рэгіянальнымі 
падгарызонтамі, вылучаемымі ў чацвярцічных адкладах. Геахраналагіч-
ным эквівалентам стадыяла з’яўляецца стадыя.

5.6. Геахраналогія

Геахраналогія – вучэнне аб узросце, працягласці і паслядоўнасці 
фарміравання горных парод зямной кары – непарыўна звязана з пра-
блемай часу.

Праблема часу ў геалогіі і стратыграфіі. Акрамя бытавога разумення 
часу, існуе яго навуковае азначэнне, паводле якога час бывае філасоф-
скім, фізічным, біялагічным, геалагічным і інш.

Час, на першы погляд, вельмі простае паняцце, але разам з тым 
з’яўляецца надзвычай складаным і цяжказразумелым. Яшчэ Аўгусцін 
Блажэнны казаў: «Што ж такое час? Пакуль ніхто ў мяне аб гэтым не 
пытаецца, я ясна ўсё разумею, але калі я хачу даць адказ аб гэтым, я 
аказ ваюся ў тупіку»1. Вывучэннем праблем часу займаліся многія слын-
ныя філосафы і тэолагі. Паводле сучаснай філасофскай думкі час – гэта 

1 Шаров А. А. Анализ типологической концепции времени С. В. Мейена. М., 
1996. С. 97.
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незваротная плынь (з мінулага праз цяперашняе ў будучыню), унутры 
якой адбываюцца ўсе існуючыя ў быцці працэсы (факты).

Навукам аб Зямлі таксама належыць вядучая роля ў асэнсаван-
ні агульнай праблемы часу (працы Г. Шціле, Л. Берга, лорда Кельві-
на і інш.). У мінулыя часы навукоўцаў збольшага цікавіла працягласць 
існавання нашай планеты. Дж. Гетан ацэньваў жыццё Зямлі ў 1600 гадоў, 
лорд Кельвін – 24–40 млн гадоў, Дж. Джой – 90–100 млн гадоў, Э. Рэ-
зерфорд – 500 млн гадоў. Здараліся казусы: у 1650 г. біскуп Дж. Усхер 
«падлічыў», што Зямля ўзнікла ў 4004 г. да н. э. у нядзелю, 23 кастрыч-
ніка, а 9-й раніцы!

Канцэпцый часу існуе даволі шмат, некаторыя з іх, праўда, маюць 
толькі гістарычны інтарэс.

Суб’ектыўна-ідэалістычная канцэпцыя часу. У яе рамках час разгля-
даецца як прадукт чалавечага розуму (некаторыя індыйскія школы, 
Д. Берклі, І. Кант, Г. Спенсер, Э. Мах і інш.).

Згодна з аб’ектыўна-ідэалістычным падыходам час паўстаў у сувязі 
са з’яўленнем нябесных свяцілаў, створаных Богам (Платон, Аўгусцін 
Блажэнны, Б. Спіноза, Г. Гегель).

Субстанцыйная канцэпцыя звязваецца з імем І. Ньютана, які сцвяр-
джаў, што час «сам па сабе і па сваёй сутнасці без усякіх адносін да чаго-
сьці знешняга працякае раўнамерна і па-іншаму завецца працягласцю»1. 
Гэта значыць, час ніяк не звязаны ні з прасторай, ні з якімі-небудзь пра-
цэсамі, а з’яўляецца сукупнасцю падзей.

Прычынна-следчая (рэляцыйная) канцэпцыя часу (Г. Лейбніц, Ф. Эн-
гельс, А. Эйнштэйн) прынята матэрыялістычнай дыялектыкай і пануе 
з ХХ ст. У адпаведнасці з ёй час – гэта парадак падзей, прычым унутра-
ныя і знешнія ўздзеянні цел абумоўліваюць працягласць асобнай  з’явы 
ў шэрагу. Канцэпцыя пацвярджаецца вядомай тэорыяй адноснасці Эйн-
штэйна. З гэтага пункту гледжання прастора і час з’яўляюцца неабход-
нымі аб’ектыўнымі ўласцівасцямі любога матэрыяльнага ўтварэння, 
г. зн. формамі існавання матэрыі.

Рэляцыйна-генетычная канцэпцыя часу (К. Сімакоў). Асаблівасць 
гэтай канцэпцыі ў тым, што час разглядаецца не як вонкавы параметр, 
а як інварыянт (нязменнасць) з’яў рэчаіснага Сусвету. Часавыя ўласціва-
сці – анізатропнасць і цыклічна незваротная структура.

К. Сімакоў прапаноўвае адрозніваць час дынамічны і статычны. 
Дынамічны час – гэта інварыянт бягучых працэсаў. Статычны час – 
матэрыялізаванае асяроддзе, у якім адбыліся працэсы, асабліва важ-
ныя для геалогіі.

1 Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М., 1989. С. 30.
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Геалагічны час дыялектычна аб’ядноўвае тапалагічную і метрыч-
ную характарыстыкі:

1) тапалагічная, або якасная, заключаецца ва ўстанаўленні парадку 
падзей, узросту геалагічных з’яў. Асаблівасцю тапалогіі геалагічнага часу 
з’яўляецца адносная неаднаўзроставасць пэўных рэпераў часу (фаўн, 
пластоў), што абумоўлена малой хуткасцю распаўсюджвання сігналаў 
у геалагічных сістэмах. Сапраўды, хуткасць, з якой развіваецца транс-
грэсія або адбываецца рассяленне фаўны, непараўнальна ніжэйшая за 
хуткасць святла. Другая асаблівасць тапалогіі геалагічнага часу – гэта 
яго дыскрэтнасць, абумоўленая рытмічнасцю, якая ўласціва ўсім геа-
лагічным працэсам;

2) метрычная, або колькасная – гэта працягласць з’яў. Такая характа-
рыстыка дазваляе меркаваць не толькі аб тым, што маладзейшае, а што 
больш старажытнае, але і аб тым, на колькі маладзейшае. Пры гэтым 
вымярэнне часу падаецца ў сучасных астранамічных адзінках – гадах, 
або часе вярчэння Зямлі вакол Сонца. У некаторых выпадках выкары-
стоўваюцца папраўкі на змену хуткасці вярчэння Зямлі ў мінулым.

Падраздзяленні геалагічнага часу (геахраналагічныя падраздзялен-
ні) – гэта нематэрыяльныя падраздзяленні, і з прычыны таго, што яны 
не ўспрымаюцца пачуццямі, самі па сабе адзінкі часу не з’яўляюцца 
стратыграфічнымі падраздзяленнямі. Іх пародныя адпаведнікі – хрона-
стратыграфічныя адзінкі. Паслядоўны шэраг геахраналагічных эквіва-
лентаў хронастратыграфічных падраздзяленняў, размешчаных у такса-
намічнай паслядоўнасці, называюць геахраналагічнай шкалой. Першую 
падобную шкалу для фанеразою прапанаваў у 1938 г. англійскі навуко-
вец А. Холмс.

Геахраналогія існуе ў двух узаемадапаўняльных варыянтах – аднос-
ным і абсалютным1.

Адносная геахраналогія паўстала разам са стратыграфіяй на базе еўра-
пейскіх стратыграфічных даных і ўяўляе сабой сістэму паслядоўна су-
падпарадкаваных геахраналагічных падраздзяленняў – эр, перыядаў, 
эпох, вякоў і фаз. Ім адпавядаюць матэрыяльныя геалагічныя ўтварэн-
ні – эратэмы, сістэмы, аддзелы, ярусы і зоны. Іх паслядоўнае спа-
лучэнне і складае хронастратыграфічную шкалу. У ёй адсутнічае мерны 
стандарт – стратыграфічныя аб’ёмы і граніцы падраздзяленняў несу-
вымерныя. З дапамогай гэтай шкалы ацэньваецца паслядоўнасць па-
дзей, а не іх даты ў мільёнах гадоў.

1 Абсалютнасць геахраналогіі вельмі ўмоўная, таму больш правільна называць 
такую геахраналогію геахронаметрыяй.
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Абсалютная геахраналогія – геахронаметрыя – характарызуецца 
вымярэннем геалагічнага часу ў астранамічных адзінках – гадах. Пры 
гэтым часта выкарыстоўваюцца вытворныя ад лацінскага слова annus 
(год): ka – kilo-annorum (103 гадоў), Ma – Mega-annorum (106 гадоў), 
Ga – Giga-annorum (109 гадоў). Адлік вядзецца ад цяперашняга часу, за 
які прымаецца 1950 год. З прычыны таго што, паводле астранамічных 
даных, хуткасць вярчэння Зямлі запавольваецца прыкладна на 16,4 с за 
1 млн гадоў, за эталон працягласці года прыняты 1900 год.

Геахронаметрычнай шкалой называюць паслядоўны шэраг датава-
ных у гадах граніц хронастратыграфічных падраздзяленняў, вылічаных 
з дапамогай ізатопна-геахронаметрычных метадаў.

Часта геахраналагічная, хронастратыграфічная і геахронаметрычная 
шкалы падаюцца не асобна, а разам у выглядзе геахраналагічнай (хрона-
стратыграфічнай) шкалы1. Асаблівасць такой сумеснай шкалы заклю-
чаецца ў наступным:

1) нераўнамернасць дзялення геахраналагічнай (хронастратыграфіч-
най) шкалы. Так, напрыклад, сілур амаль удвая карацейшы за дэвон, 
а працягласць трыясу ў паўтара раза меншая за юры; увесь мезазой 
больш чым у два разы саступае па працягласці палеазою. Вышэйпе-
ралічанае абумоўлена тым, што буйныя геалагічныя падзеі былі не-
раўнамернымі ў часе;

2) фізічная дыскрэтнасць. Значную частку гісторыі Зямлі яе асадкавая 
абалонка ўяўляе сабой адмысловую замкнёную сістэму, у сярэдзіне якой 
адбываецца бесперапыннае пераразмеркаванне матэрыялу. Прынцыпова 
немагчыма існаванне разрэзаў, у якіх быў бы зафіксаваны без перапын-
каў працэс асадканазапашвання. Такім чынам, кожнае падраздзялен-
не геахраналагічнай шкалы задакументавана ў разрэзах толькі часткова.

Метады геахронаметрычнага датавання. У аснову геахронаметрыч-
най шкалы пакладзены так званыя рэперныя (апорныя) пункты – па-
роды і мінералы, якія маюць дакладна вызначанае стратыграфічнае ста-
новішча, для якіх надзейна ўстаноўлены значэнні ўзросту.

Узрост вызначаецца пераважна паводле ізатопна-геахронаметрычных 
метадаў2. У іх аснове ляжыць з’ява самаадвольнага распаду няўстойлівых 
ізатопаў шэрагу элементаў. Колькасць атамаў гэтых элементаў у мінера-
лах з часам памяншаецца, і замест іх у крышталічных рашотках з’яўляюц-

1 Геахраналагічная (хронастратыграфічная) шкала можа называцца таксама між-
народнай, глабальнай, планетарнай, універсальнай, адзінай, агульнай і г. д.

2 Акрамя ізатопна-геахронаметрычных метадаў, існуюць яшчэ такія, як дэн-
дралагічны (паводле камлёвых колцаў), метад падліку колькасці слайкоў істу-
жачных глін, але яны спецыфічныя і не набылі шырокага распаўсюджвання.
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ца ўстойлівыя ізатопы даччыных элементаў. Паводле суадносін канцэн-
трацый бацькоўскага і даччынага ізатопаў у мінерале, ведаючы хуткасць 
распаду няўстойлівага элемента, можна меркаваць аб узросце мінералу і, 
адпаведна, аб узросце пароды (табл. 21, рыс. 46). Аб’ектамі геахронаме-
трычных даследаванняў служаць метамарфічныя і вывергнутыя горныя 
пароды любога складу (ад кіслых да ультраасноўных), асобныя мінералы, 
з якіх яны складаюцца, аўтыгенныя мінералы асадкавых парод, а таксама 
арганічныя рэшткі (у выпадку выкарыстання радыевугляроднага метаду).

Табліца 21

Ізатопы, якія выкарыстоўваюцца для вызначэння  
абсалютнага ўзросту горных парод1

Назва метаду
Бацькоўскі 

ізатоп
Канчатковы 

прадукт
Перыяд паўраспаду, 

гадоў

Самарый-неодымавы 147Sm 2143Nd+He 106,00 млрд

Уран-свінцовы 238U 206Pb+8He 4,46 млрд

Уран-свінцовы 235U 208Pb+7He 0,70 млрд

Торыевы 232Th 208Pb+6He 14,00 млрд

Рубідый-стронцыевы 87Rb 87Sr 48,80 млрд

Калій-аргонавы 40K 40Ar+40Ca 1,30 млрд

Радыевугляродны 14C 14N 5750

Ізатопная геахронаметрыя грунтуецца на наступных дапушчэннях: 
1) хуткасць радыеактыўнага распаду заставалася нязменнай на працягу 
ўсёй геалагічнай гісторыі; 2) усе ўстойлівыя ізатопы свінцу, стронцыю, 
аргону і азоту ўтварыліся ў аналізаваным мінерале толькі за кошт рас-
паду зыходных няўстойлівых ізатопаў.

У цяперашні час найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца калій-ар-
гонавы, рубідый-стронцыевы, свінцова-ўрана-торыевы і радыевугля-
родны метады.

Калій-аргонавы метад выкарыстоўваецца для датавання галоўным чы-
нам магматычных і метамарфічных парод па каліевых мінералах (слюды, 
палявыя шпаты, рагавыя падманкі, піраксэны). Узрост асадкавых парод 
вызначаецца дастаткова дакладна толькі па глаўканітах. У аснове метаду 
ляжаць пераўтварэнні радыеактыўнага ізатопа 40К: 89 % атамаў 40К вы-
праменьваюць β-часціцу (электрон) і пераходзяць у 40Са, а 11 % атамаў за-
хопліваюць электрон і ператвараюцца ў 40Аr. Калій-аргонавы метад стаў 

1 Практическая стратиграфия. С. 130.
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ужывацца адным з першых, і менавіта яму мы ў значнай меры абавязаны 
геахронаметрычнай шкалой. Праблемы ўзнікаюць, калі ў выніку тэрмаль-
нага прагрэву пароды частка аргону знікае і ўзрост пароды як бы «змян-
шаецца» і фіксуе момант прагрэву, але не час утварэння дадзенай пароды.

Рыс. 46. Крывая радыеактыўнага распаду1

Рубідый-стронцыевы метад ужываецца для вызначэння ўзросту па-
род і мінералаў, якія змяшчаюць рубідый (амазаніт, лепідаліт, біятыт, 
мускавіт, мікраклін). Надзейнасць метаду (як і калій-аргонавага) шмат 
у чым залежыць ад таго, ці заставалася сістэма з моманту свайго ўтварэн-
ня (геалагічны аб’ект) закрытай адносна рубідыю і стронцыю. Паколь-
кі міграцыйная здольнасць стронцыю значна меншая, чым радыягенна-
га аргону, рубідый-стронцыевы метад можа быць паспяхова ўжыты для 
датавання не толькі фанеразойскіх, але і дакембрыйскіх горных парод.

Свінцова-ўрана-торыевы метад. Для дакембрыйскіх парод гэты ме-
тад ужываецца пераважна ў двух варыянтах. Свінцова-ізатопным мета-

1 Nichols G. Op. cit. P. 325.
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дам аналізуюцца радыеактыўныя і акцэсорныя мінералы, што змяшча-
юць уран і торый (уранініт, настуран, манацыт, цыркон, артыт, калумбіт 
і інш.). Свінцова-ізахронны метад выкарыстоўваецца для датавання па-
роды ў цэлым (розныя метамарфічныя гнейсы і крышталічныя слан-
цы, мармуры, вапнякі, жалезістыя кварцыты). Узрост вылічваюць з да-
памогай чатырох ізатопных адносін: 207Pb/235U, 206Pb/238U, 208Pb/232Th, 
207Pb/206Pb.

Супадзенне гэтых адносін сведчыць аб дакладнасці вынікаў, а ра-
зыходжанне (дыскардантнасць) – аб скажэнні ўзросту з прычыны па-
рушэння ўран-торый-свінцовай сістэмы пад уплывам пазнейшых на-
кладзеных працэсаў. Магчымасць вылічэння ўзросту адной і той жа 
пробы адначасова па некалькіх ізатопных адносінах – галоўная пера-
вага свінцовага метаду ў параўнанні з іншымі радыелагічнымі мета-
дамі. Такі кантроль дазваляе адразу ацаніць надзейнасць атрыманых 
вынікаў. Разыходжанні могуць дасягаць 30 %. Спецыяльныя метадыч-
ныя даследаванні паказалі, што самы дакладны і блізкі да праўдзівага 
ўзрост вылічаны з ужываннем адносін: 207Pb/206Pb для дакембрыйскіх 
аб’ектаў, 206Pb/238U для ўранавых мінералаў і 208Pb/232Th для торыевых 
мінералаў фанеразойскіх аб’ектаў.

Радыевугляродны метад заснаваны на рэакцыі 14N з нейтронам 
у верхніх пластах атмасферы пад уздзеяннем касмічнага выпраменьван-
ня і ператварэнні яго ў 14С з перыядам паўраспаду 5750 гадоў.

Радыевугляродны метад выкарыстоўваецца для датавання парод 
позняга плейстацэну – галацэну. Масавае радыевугляроднае датаван-
не найбольш прыдатна для ўзораў узростам ад 1 да 50–60 тыс. гадоў. 
Узоры, маладзейшыя за 1 тыс. гадоў, не аналізуюць з-за вялікай хібна-
сці ў азначэнні. Максімальны ўзрост – 70 тыс. гадоў – патрабуе высо-
кай тэхнічнай складанасці аналізу і спецыяльнага ўзбагачэння пробы 
радыевугляродам.

Аб’ектамі для радыевугляроднага датавання служаць драўняны ву-
галь, драўніна, торф, перагной, косткі, ракавіны малюскаў, сталакты-
ты і г. д.

Узрост будзе вызначаны правільна, калі выкананы наступныя ўмо-
вы: 1) канцэнтрацыя 14С аднолькавая ва ўсіх частках абменнага рэ-
зервуара; 2) канцэнтрацыя 14С была трывалай на працягу доўгага часу 
(апошнія дзясяткі тысяч гадоў); 3) перыяд паўраспаду 14С вызначаны 
дастаткова правільна; 4) у пахаваным узоры суадносіны 14С/(12С + 13С) 
змяняюцца толькі за кошт прыроднага працэсу распаду радыевугляроду.

Радыевугляродныя даты могуць быць памылковымі з прычыны роз-
ных накладзеных працэсаў: гніення, адсорбцыі вугляродзістых рэчываў 



з грунтавых вод (гумінавыя кіслоты), абменаў з вугляродам наваколь-
нага асяроддзя (СО2 і НСО3 з вод і паветра).

Ізатопна-геахронаметрычнае вывучэнне мінералаў і горных па-
род адкрыла перад стратыграфамі новыя далягляды. Была вызначана 
працягласць эратэм, перыядаў і эпох геахраналагічнай шкалы, і такім 
чынам меркаванні аб працягласці розных геалагічных і біялагічных 
працэсаў былі пастаўлены на колькасную аснову. У гэтым заключаец-
ца галоўнае значэнне геахронаметрыі, якое, без сумневу, будзе расці 
па меры ўдасканалення метаду і павелічэння дакладнасці геалагічнай 
прывязкі аналізаваных узораў.

Іншыя метады. Акрамя ахарактарызаваных вышэй метадаў геахро-
наметрыі, у апошні час развіваюцца і некаторыя іншыя: фторавы, 
амінакіслотны, метад калібраваных крывых, трэкавы, пракалівання, 
тэрмалюмінісцэнтны, электроннага парамагнітнага рэзанансу і інш.
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  6
СТРАТЫГРАФІЧНЫЯ КОДЭКСЫ

Стратыграфічныя кодэксы1 дзейнічаюць у 24 краінах і з’яўля-
юцца дакументамі, якія рэгулююць і ўнармоўваюць геа ла-
гічныя доследы (табл. 22).
А. Жамойдам, А. Кавалеўскім, А. Маісеевай сфармуляваны ас-
ноўныя патрабаванні да кодэксаў:
1) стратыграфічны кодэкс складаецца дзеля практычных па-
трэб геолагаў, таму ён павінен быць кароткім, зразумелым, ра-
цыянальна складзеным; змест кожнага артыкула мусіць быць 
патлумачаны ў самім кодэксе без спасылак на іншыя артыкулы;
2) кодэкс павінен змяшчаць патрабаванні, правераныя прак-
тыкай, з улікам сусветнага вопыту і традыцый нацыянальных 
геалагічных служб; абавязковыя патрабаванні мусяць быць 
адасоблены ад парад;
3) кодэкс павінен мець не толькі іерархію стратонаў і правілы 
іх наменклатуры, але і азначэнні паняццяў і тэрмінаў, харак-
тарыстыку стратонаў розных катэгорый і рангаў, выкладанне 
працэдуры іх устанаўлення і абгрунтавання;
4) кодэксы павінны складацца на аснове пэўнай канцэпцыі, 
якая інтэгравала б меркаванні ўкладальнікаў;
5) трываласць патрабаванняў кодэкса пры яго перавыданнях 
не трэба лічыць абавязковай, але яна вельмі пажаданая2.

1 Упершыню назва «кодэкс» ужыта аўстралійскімі геолагамі ў 1950 г. 
у працы Australian Code of Stratigraphic Nomenclature («Аўстралійскі 
кодэкс стратыграфічнай наменклатуры»). У многіх краінах замест 
слова «кодэкс» выкарыстоўваюцца «прынцыпы», «падыходы», «да-
веднік», «гід», «правілы» і г. д.

2 Жамойда А. И., Ковалевский О. П., Моисеева А. И. Стратиграфиче-
ские кодексы. Теория и практическое использование. СПб., 1996. 
С. 126.



124

Т
аб

лі
ца

 2
2

К
ат

эг
ор

ы
і с

тр
ат

ы
гр

аф
іч

ны
х 

па
др

аз
дз

ял
ен

ня
ў 

у 
С

К
 і 

да
ве

дн
ік

ах
1

К
од

эк
сы

 
і д

ав
ед

н
ік

і
Га

ды
 

вы
да

н
н

я

Адзіныя 
стратыграфічныя

Хронастратыграфічныя 
агульныя

Хронастратыграфічныя 
рэгіянальныя 

і правінцыйныя

Геахраналагічныя

Геахронаметрычныя

Літастратыграфічныя

Літадэмічныя

Мясцовыя 
стратыграфічныя

Біястратыграфічныя

Магнітастратыграфічныя

Абмежаваныя 
неўзгадненнямі

Экастратыграфічныя

Аластратыграфічныя

Морфастратыграфічныя

Педастратыграфічныя

Кліматастратыграфічныя

Цыкластратыграфічныя

Сейсмастратыграфічныя

Тэктонастратыграфічныя

Дыяхронныя

З
Ш

А
19

33
, 

19
61

, 
19

70
, 

19
83

, 
20

05

+
+

+

А
ўс

тр
ал

ія
19

48
, 

19
50

, 
19

56
, 

19
64

, 
19

73
, 1

98
5

+
+

+

Я
п

он
ія

19
52

+
+

С
С

С
Р

19
56

, 
19

60
, 

19
65

, 
19

77
, 

19
92

+
+

+
+

К
Н

Р
19

60
, 1

98
1

+
+

+

Ч
эх

ас
ла

ва
кі

я 
(Ч

эх
ія

)
19

60
, 

19
78

, 
19

97
+

+
+

Н
ар

ве
гі

я
19

61
, 

19
86

, 
19

89
+

+
+



125

Ф
ра

н
ц

ы
я

19
62

+
+

+
+

+
+

П
ак

іс
та

н
19

62
+

+
+

+
+

В
ял

ік
аб

ры
та

н
ія

19
67

, 
19

69
, 

19
72

, 
19

78
, 

19
91

, 

+
+

+
+

Н
ов

ая
 З

ел
ан

ды
я

19
67

+
+

+
+

М
ал

ай
зі

я
19

68
, 1

99
7

+
+

+

Ту
рц

ы
я

19
68

+
+

+
+

+

Ю
га

сл
ав

ія
19

68
+

+
+

Іт
ал

ія
19

69
+

+
+

+

П
А

Р
19

71
, 

19
77

, 
19

80
, 1

99
6

+
+

+
+

+
+

Ш
ве

й
ц

ар
ы

я
19

73
+

+

П
ол

ьш
ча

19
75

, 2
00

6
+

+
+

+

Ге
рм

ан
ія

19
77

+
+

+
+

+

Б
ал

га
ры

я
19

82
+

Б
ра

зі
лі

я
19

86
+

+
+

+

А
рг

ен
ты

н
а

19
92

+
+

+
+

+

У
кр

аі
н

а
19

97
+

+
+

+
+

+
+

+

Р
ас

ія
20

06
+

+
+

+

1 Ж
ам

ой
да

 А
. И

.,
 К

ов
ал

ев
ск

ий
 О

. П
.,

 М
ои

се
ев

а 
А

. И
. У

ка
з.

 с
оч

. С
. 6

6–
67

.



126

Магчымыя напрамкі развіцця нацыянальных стратыграфічных 
кодэксаў, паводле А. Жамойды, наступныя:

  y удакладненне стратыграфічнай тэрміналогіі з мэтай надання ад-
нолькавых тэрмінаў аб’ектам або паняццям;

  y удасканаленне іерархічных шкал розных катэгорый стратыграфіч-
ных падраздзяленняў;

  y выкарыстанне ў кодэксах правераных практыкай матэрыялаў 
па нетрадыцыйных для стратыграфіі метадах даследаванняў;

  y больш выразнае размежаванне абавязковых правіл і рэкамендацый;
  y дапаўненне кодэксаў адмысловымі дадаткамі, даведачным 

матэрыялам1.
У сваёй большасці нацыянальныя кодэксы прытрымліваюцца двух 

галоўных напрамкаў (школ), якія склаліся ў стратыграфіі: амерыкан-
скай і еўрапейскай. У сувязі з гэтым у дапаможніку разглядаюцца Паў-
ночнаамерыканскі, Расійскі кодэксы і Міжнародны стратыграфічны 
даведнік. Гэта будзе карысна з той прычыны, што наша краіна цяпер 
знаходзіцца на раздарожжы – уласны стратыграфічны кодэкс пакуль 
яшчэ не прыняты і які ён будзе па змесце і форме, магчыма, давядзец-
ца вырашаць тым студэнтам, якія звяжуць свой лёс са стратыграфіяй.

6.1. ПАЎНОЧНААМЕРЫКАНСКІ 
СТРАТЫГРАФІЧНЫ КОДЭКС

Паўночнаамерыканскі стратыграфічны кодэкс (North American 
Stratigraphic Code) прыняты ў 1933 г. З той пары выпушчана чатыры 
яго рэдакцыі (1961, 1970, 1983, 2005). Усе яны адлюстроўвалі тэндэн-
цыю «мноства стратыграфій».

Паўночнаамерыканскі кодэкс прымяняецца да ўсіх парод Зямлі. 
Усе падраздзяленні падзяляюцца на два класы: адзінкі з назіральнымі 
матэрыяльнымі прыметамі і падраздзяленні, заснаваныя на нашых мер-
каваннях і інтэрпрэтацыі (рыс. 47). Пад стратыграфічным падраздзялен-
нем разумеецца прыроднае залягаючае цела горнай пароды або пародна-
га матэрыялу. Падраздзяленні, вылучаныя паводле якой-небудзь адной 
прыметы (склад, структура, палеанталагічныя рэшткі, радыеактыў-
насць, хуткасць распаўсюджвання хваль і г. д.), звычайна не супада-
юць, таму неабходны спецыяльныя тэрміны, каб разумець, пра падраз-
дзяленні якой уласцівасці ідзе гаворка.

1 Жамойда А. И., Ковалевский О. П., Моисеева А. И. Указ. соч. С. 127.
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Рыс. 47. Суадносіны геахраналагічных,  
хронастратыграфічных і дыяхронных падраздзяленняў1:

падвойныя вертыкальныя лініі паказваюць на інтэрвал часу ўтварэння  
дыяхроннага падраздзялення ў канкрэтным разрэзе

Клас матэрыяльных катэгорый. Уключае наступныя адзінкі (табл. 23):
1. Катэгорыя літастратыграфічных падраздзяленняў
Літастратон – пэўнае цела асадкавых, экструзіўных, магматыч-

ных, метаасадкавых ці метавулканічных пластоў, якое адрозніваецца 
і абмяжоўваецца на аснове літалагічных прымет (найхарактэрнейшых, 
найзручнейшых) і стратыграфічнага становішча. Заляганне цела звы-
чайна адпавядае прынцыпу суперпазіцыі.

Фармацыя – асноўнае падраздзяленне ў літастратыграфічнай кла-
сіфікацыі – цела горнай пароды, вылучанае паводле літалагічных пры-
мет і стратыграфічнага становішча; фармацыя ў асноўным слаістая (але 
не абавязкова), карціруецца на паверхні Зямлі ці прасочваецца пад яе 
паверхняй, мусіць мець стрататып. Афіцыйная назва складаецца са сло-
ва «фармацыя» + літалагічны тэрмін + геаграфічная назва (стрататы-
повай мясцовасці ці пункта стрататыпа). Напрыклад, фармацыя пяс-
чанікаў Квін.

1 North American Stratigraphic Code / North American Commission on Stratigraphic 
Nomenclature. Washington, D. C., 2005. P. 1584.
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2. Катэгорыя літадэмічных падраздзяленняў
Літадэмічная адзінка – пэўнае цела, у асноўным інтрузіўнае, моц-

на дэфармаваных ці метамарфізаваных парод. Вылучаецца на аснове 
характарыстыкі горных парод. Звычайна не адпавядае закону супер-
пазіцыі. Кантакты могуць быць седыментацыйнымі, экструзіўнымі, ін-
трузіўнымі, тэктанічнымі і г. д.

Літадэма – асноўная адзінка – цела інтрузіўнай, моцна дэфармава-
най ці метамарфічнай прыроды, звычайна неслаістае, не мае першасных 
асадкавых структур і характарызуецца петраграфічнай аднастайнасцю. 
Павінна мець тыповы раён. Афіцыйная назва аб’ядноўвае геаграфічны 
тэрмін з петраграфічным (напрыклад, граніт Кіларней, плутон Адамант, 
сланцы Манхэтэн).

3. Катэгорыя магнітастратыграфічных падраздзяленняў
Магнітастратыграфічнае падраздзяленне – цела горнай пароды, 

аб’яднанае спецыфічнымі рэшткава-магнітнымі ўласцівасцямі, якія 
адрозніваюць дадзенае цела ад адзінак з іншымі магнітнымі прыме-
тамі. Граніцамі служаць узроўні змен палярнасці ці пераходныя зоны 
палярнасці.

Зона палярнасці – падраздзяленне парод, якія характарызуюцца па-
лярнасцю рэшткавай намагнічанасці. Назва складаецца з геаграфічнага 
тэрміна і словазлучэння «зона палярнасці» з указаннем тыпу палярна-
сці (прамая, зваротная, змешаная). Напрыклад, зона прамой палярна-
сці Брунес.

4. Катэгорыя біястратыграфічных падраздзяленняў
Біястратыграфічнае падраздзяленне – геалагічнае цела, якое вылу-

чана і ахарактарызавана паводле заключаных у ім выкапнёвых рэшткаў. 
Асноўнае падраздзяленне – біязона, якая мусіць мець стрататып. Грані-
цы дыяхронныя, вызначаюцца па крайніх становішчах занальных бія-
фасілій. Назва складаецца з адной ці дзвюх назваў характэрных таксонаў, 
распаўсюджванне якіх абмежавана біязонай, і тэрміна для адпаведна-
га тыпу біязоны (напрыклад, зона распаўсюджвання Kosmoceras jason).

5. Катэгорыя педастратыграфічных падраздзяленняў
Педастратон – геалагічнае цела, якое складаецца з аднаго ці больш 

педалагічных гарызонтаў. Апошнія могуць быць развіты на адным ці 
больш літа-, ала- ці літадэмічных падраздзяленнях. Асноўнае і адзінае 
падраздзяленне – геасоль. Назва ўтвараецца ад геаграфічнай назвы і сло-
ва «геасоль» (напрыклад, геасоль Солум).

6. Катэгорыя аластратыграфічных падраздзяленняў
Аластратон – стратыморфнае цела асадкавай пароды, якое кар-

ціруецца на аснове парушэнняў суцэльнасці (неўзгадненняў) паабапал 
яго (рыс. 48).
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Рыс. 48. Аластратоны1:
злева – у алювіяльных і азёрных адкладах у грабене;  

справа – сляды трох паслядоўных зледзяненняў на адным літастратоне

Асноўнае падраздзяленне – алафармацыя.
Клас часавых і звязаных з імі хронастратыграфічных падраздзяленняў.
Сярод падраздзяленняў, заснаваных на нашых меркаваннях і інтэр-

прэтацыі, вылучаюць ізахронныя і дыяхронныя адзінкі.
1. Катэгорыя хронастратыграфічных падраздзяленняў
Хронастратон – геалагічнае цела, якое мусіць служыць як матэры-

яльны эталон для ўсіх парод, утвораных на працягу пэўнага прамежку 
часу. Кожная з яго граніц з’яўляецца сінхроннай.

Граніцы вызначаюцца ў пэўным стрататыпе на аснове назіральных 
палеанталагічных або фізічных прымет горных парод. Рангавыя адзін-
кі: эанатэма, эратэма, сістэма, аддзел, ярус, храназоны. Апошнія дзве 
адзінкі ў суме не абавязкова павінны быць роўныя падраздзяленням 
больш высокага рангу.

2. Катэгорыя геахраналагічных падраздзяленняў
Геахрон – падраздзяленне часу, якое не з’яўляецца матэрыяльным, 

але адпавядае прамежку часу ўстаноўленага хронастратона.
3. Катэгорыя палярна-хронастратыграфічных падраздзяленняў
Хронастратон палярнасці – геалагічнае цела з першасным магніта-

палярным запісам, які быў накладзены на працягу спецыфічнага 
інтэрвалу геалагічнага часу, калі назапашваўся асадак або крышталіза-
валася парода. Граніцы праводзяцца паводле змены ўзроўняў палярна-
сці ці пераходных зон палярнасці.

Храназона палярнасці складаецца з парод спецыфічнай палярнасці.

1 North American Stratigraphic Code. P. 1579.
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4. Катэгорыя палярна-храналагічных падраздзяленняў
Хрон палярнасці – асноўнае падраздзяленне, якое адпавядае прамеж-

ку часу храназоны палярнасці.
5. Катэгорыя дыяхронных падраздзяленняў
Дыяхронныя падраздзяленні – часавыя адзінкі, якія адпавядаюць 

матэрыяльным аластратонам, педастратонам, большасці літа- і біястра-
тонаў. Яны ахопліваюць няроўныя прамежкі часу, прадстаўленыя літа-
лагічнымі і іншымі стратонамі і іх асацыяцыямі. Граніцы – час пачатку 
і канца матэрыяльнага эталона ў пэўным месцы.

Дыяхрон – асноўнае неіерархічнае падраздзяленне (адзінка, эпізод, 
фаза, інтэрвал, клін), ранг якога вызначаецца паводле адпаведнасці 
матэрыяльнаму стратону.

6. Геахронаметрычныя падраздзяленні – устанаўліваюцца на аснове 
непасрэднага дзялення геалагічнага часу, выражанага ў гадах.

6.2. СТРАТЫГРАФІЧНЫ КОДЭКС РАСІІ

Стратыграфічны кодэкс Расіі (2006) грунтуецца на кодэксах СССР 
1977 і 1992 гг. Яго галоўная мэта – забеспячэнне аднастайнасці і ста-
більнасці ва ўвядзенні і ўжыванні стратыграфічных тэрмінаў і наймен-
няў. Стратыграфічным кодэксам Расіі 2006 г. прадугледжаны дзве групы 
стратыграфічных падраздзяленняў – асноўныя і спецыяльныя. Гэтыя 
групы падзяляюцца на катэгорыі, для кожнай з якіх праз рангавыя тэр-
міны ўстаноўлены пэўныя таксанамічныя адзінкі (табл. 24, 25).

Асноўныя стратыграфічныя падраздзяленні (АСП) – галоўныя кар-
ціраваныя элементы геалагічных карт розных маштабаў.  Сукупнасць 
АСП ніжэйшага рангу ў суме складае поўны аб’ём падраздзялення 
больш высокага рангу.

Спецыяльныя стратыграфічныя падраздзяленні выпрацоўваюцца 
з дапамогай асобных метадаў і часта выкарыстоўваюцца ў якасці дапа-
можных да асноўных падраздзяленняў пры расчляненні і карэляцыі раз-
рэзаў. Некаторыя са спецпадраздзяленняў карціруюцца.

Стратыграфічныя падраздзяленні, якія адносяцца да розных груп 
і катэгорый, з’яўляюцца самастойнымі, г. зн. вызначэнне падраздзялен-
няў адной катэгорыі і іх стратыграфічных аб’ёмаў не залежыць ад су-
адносін з падраздзяленнямі іншых катэгорый. Падраздзяленні розных 
катэгорый могуць быць супастаўлены паміж сабой праз геалагічны 
ўзрост і стратыграфічны аб’ём.
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Табліца 24

Асноўныя стратыграфічныя падраздзяленні  
(паводле СК Расіі 2006 г.)1

Агульныя Рэгіянальныя Мясцовыя

Акратэма

Эанатэма

Эратэма

Сістэма

Аддзел

Ярус

Раздзел2

Храназона

Звяно

Ступень

Гарызонт

Слаі з геаграфічнай назвай

Комплекс

Серыя

Світа

Пачка

Табліца 25

Адпаведнасць таксанамічнай шкалы АгСП  
і таксанамічных адзінак геахраналагічнай шкалы3

Агульныя стратыграфіч-
ныя падраздзяленні

Геахраналагічныя 
падраздзяленні

Акратэма Акрон

Эанатэма Эон

Эратэма Эра

Сістэма Перыяд

Аддзел Эпоха

Ярус Век

Раздзел Фаза

Храназона –

Звяно Пара

Ступень Тэрмахрон – крыяхрон

1 Стратиграфический кодекс России. С. 18.
2 Раздзел, звяно і ступень выкарыстоўваюцца для адкладаў чацвярцічнай сістэ-
мы, магчыма іх выкарыстанне для неагенавай сістэмы.

3 Стратиграфический кодекс России. С. 20.
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Агульныя стратыграфічныя падраздзяленні (АгСП) – гэта сукупнасці 
горных парод, якія ўтварыліся на працягу інтэрвалу геалагічнага часу, 
зафіксаванага ў стрататыповым разрэзе і/або з дапамогай лімітатыпаў. 
АгСП адлюстроўваюць агульныя заканамернасці развіцця літа- і бія-
сферы, іх сукупнасць у поўных аб’ёмах складае агульную стратыграфіч-
ную шкалу. АгСП устанаўліваюцца з дапамогай розных метадаў (ком-
плексна). Ніжняя стратыграфічная граніца АгСП вызначаецца праз яго 
падэшву ў стрататыповым разрэзе або ў абраным стрататыпе граніцы 
ў іншым разрэзе, верхняя – паводле ўзроўню ніжняй граніцы вышэйля-
жачага АгСП. АгСП рангам вышэй за ярус, як правіла, не маюць сама-
стойных стрататыпаў; іх стратыграфічныя аб’ёмы вызначаюцца сукуп-
насцю аб’ёмаў ніжэйшых па рангу АгСП. У дакембрыйскіх утварэннях 
з-за складанасцей міжрэгіянальнай карэляцыі стрататыпы выбіраюц-
ца і для больш высокіх (уключаючы эра- і эанатэмы) па рангу АгСП.

Ярус – таксанамічная адзінка АгСШ, падпарадкаваная аддзелу; 
устанаўліваецца паводле біястратыграфічных даных, на ўзроўні нізкіх 
таксонаў палеанталагічнай сістэматыкі (шырокараспаўсюджаныя віды 
і роды); павінен мець стрататып.

Храназона1 – таксанамічная адзінка АгСШ, падпарадкаваная яру-
су; устанаўліваецца паводле біястратыграфічных даных: адлюстроўвае 
пэўную стадыю развіцця адной або некалькіх груп відаў фаўны ці фло-
ры, якія хутка эвалюцыянуюць і маюць шырокае геаграфічнае рас-
паўсюджванне. Храназона павінна мець стрататып.

Рэгіянальныя стратыграфічныя падраздзяленні (РСП) – сукупнасці 
горных парод, якія сфарміраваліся ў пэўныя этапы геалагічнай гісто-
рыі буйнога ўчастка зямной кары і адлюстроўваюць асаблівасці асад-
каназапашвання і паслядоўнасць змены комплексаў фаўны і флоры гэ-
тага ўчастка. РСП служаць для карэляцыі мясцовых стратыграфічных 
схем і іх супастаўлення з АгСШ. Сукупнасць РСП складае рэгіяналь-
ную стратыграфічную схему.

Стратыграфічным граніцам рэгіянальных падраздзяленняў могуць 
адпавядаць змены рэжыму і перапынкі ў асадканазапашванні, істотныя 
змены біёты або клімату, структурныя перабудовы ў геалагічным рэгіёне.

Таксанамічнымі адзінкамі РСП з’яўляюцца гарызонт і слаі з геа-
графічнай назвай.

Гарызонт – асноўная таксанамічная адзінка РСП, якая выконвае 
карэляцыйную функцыю ў межах свайго геаграфічнага распаўсюджван-
ня. Уключае аднаўзроставыя світы (серыі) або іх часткі, літа- або біястра-

1 У СК Расіі 1992 г. замест тэрміна «храназона» ўжывалася «зона».
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тыграфічныя падраздзяленні. Гарызонт павінен мець стрататып. У якасці 
дадатковых адзінак выкарыстоўваюцца падгарызонт і надгарызонт. Га-
рызонты ў дакембрыйскіх утварэннях, а таксама ў пераважна «нямых» 
вулканагенных і іншых тоўшчах устанаўліваюцца на аснове літолага-фа-
цыяльных або петраграфічных асаблівасцей парод з улікам ізатопна-
геа хронаметрычных і палеанталагічных даных. Гарызонты фанеразою 
вылучаюцца, як правіла, на біястратыграфічнай аснове. Іх геаграфічнае 
распаўсюджванне ахоплівае часцей за ўсё палеабіягеаграфічную  вобласць 
(правінцыю) або палеабасейн седыментацыі. Гарызонты чацвярцічнай 
сістэмы выяўляюцца пераважна паводле кліматастратыграфіі.

Слой з геаграфічнай назвай – таксанамічная адзінка, падпарадка-
ваная гарызонту або падгарызонту. Вылучаецца паводле асаблівасцей 
літалагічнага складу і/або на біястратыграфічнай аснове. Можа не за-
паўняць увесь стратыграфічны аб’ём гарызонту. Стрататып слаёў можа 
выбірацца ў стрататыповым разрэзе гарызонту або быць самастойным.

Мясцовыя стратыграфічныя падраздзяленні (МСП) – сукупнасці 
горных парод, якія вылучаюцца ў мясцовым разрэзе на аснове комплек-
су прымет (пераважна фацыяльна-літалагічных або петраграфічных). 
Яны выразна адасабляюцца ад сумежных падраздзяленняў як па разрэ-
зе, так і па плошчы і звычайна апазнаюцца і карціруюцца ў полі.

МСП фарміруюцца ў канкрэтныя этапы геалагічнага развіцця пэў-
ных участкаў зямной кары, маюць комплекснае абгрунтаванне, у якое, 
акрамя асаблівасцей рэчыўнага складу, уваходзяць палеанталагічная ха-
рактарыстыка (пры наяўнасці рэшткаў арганізмаў), структура слаістага 
цела (характар перапынкаў, рытмічнасць), характар граніц і геаграфіч-
нае распаўсюджванне.

Палеанталагічная характарыстыка МСП можа быць адной з прымет 
пры ўстанаўленні падраздзялення; яна забяспечвае вызначэнне геала-
гічнага ўзросту, супастаўленне з іншымі МСП і выяўленне перапын-
каў у адкладах. Геаграфічнае распаўсюджванне МСП бывае розным – 
ад часткі структурна-фацыяльнай зоны да часткі геалагічнага рэгіёна.

Таксанамічная шкала МСП складаецца з наступных адзінак: ком-
плекс, серыя, світа і пачка.

Комплекс – найбольш буйная таксанамічная адзінка МСП, якая 
аб’ядноўвае дзве або больш серыі. Звычайна гэта вельмі магутная і скла-
даная па структуры сукупнасць геалагічных утварэнняў, якая адпавя-
дае буйному этапу ў геалагічным развіцці тэрыторыі. Комплекс час-
цей выкарыстоўваецца ў стратыграфіі дакембрыйскіх утварэнняў, дзе 
вылучаецца з улікам ступені метамарфізму парод і нярэдка адасабляец-
ца ад сумежных па разрэзе комплексаў структурным або значным стра-
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тыграфічным неўзгадненнем. Комплекс можа не мець уласнага страта-
тыпа – у гэтым выпадку ён характарызуецца сумай стрататыпаў сваіх 
элементаў (серый, світ або тоўшчаў). Комплекс можа падраздзяляцца 
на падкомплексы і серыі.

Серыя – таксанамічная адзінка МСП. Яна аб’ядноўвае дзве або 
больш світы, якія ўтвараюць буйны цыкл асадканазапашвання і/або 
характарызуюцца якімі-небудзь агульнымі прыметамі: падобнымі ўмо-
вамі фарміравання (кантынентальныя, марскія, вулканічныя), пера-
вагай пэўных парод (асадкавыя, вулканагенныя, метамарфічныя) або 
іх накіраванай зменай, асаблівай структурай і інш. Паміж сабой серыі 
нярэдка падзелены значнымі стратыграфічнымі і вуглавымі неўзгад-
неннямі, а часам і праявамі інтрузіўнага магматызму. Серыя можа не 
мець уласнага стрататыпа – у гэтым выпадку яна характарызуецца су-
май стрататыпаў сваіх элементаў (світ, тоўшчаў).

Світа – асноўная таксанамічная адзінка МСП – карціруецца пры 
сярэдне- і буйнамаштабнай геалагічнай здымцы і першасным расчля-
ненні разрэзу ў свідравінах, павінна мець стрататып. Яна ўяўляе сабой 
сукупнасць развітых у межах пэўнага геалагічнага раёна адкладаў, якія 
адрозніваюцца ад ніжэй- і вышэйляжачых спецыфічнымі літолага-фа-
цыяльнымі і палеанталагічнымі (пры наяўнасці рэшткаў арганізмаў) 
характарыстыкамі, рэчыўным і структурным (адсутнасць значных пе-
рапынкаў) адзінствам і характарам граніц. У сярэдзіне світ не павінна 
быць істотных стратыграфічных і тым больш вуглавых неўзгадненняў, 
хоць магчыма прысутнасць слядоў невялікіх унутрыфармацыйных пе-
рапынкаў, паверхняў размыву, выпадзенне малаважных частак разрэзу 
і г. д. Сярод асадкава-вулканагенных утварэнняў світы характарызуюц-
ца разнастайнасцю складу парод, складанасцю разрэзу, рэзкімі фацы-
яльнымі пераходамі. Світа можа падраздзяляцца на падсвіты і пачкі.

Пачка – адносна невялікая па магутнасці сукупнасць пластоў ( слаёў); 
характарызуецца некаторай агульнасцю прымет або адной пэўнай прыме-
тай, якія адрозніваюць яе ад сумежных па разрэзе пачак у складзе світы. 
Пачкі звычайна маюць абмежаванае латэральнае распаўсюджванне, таму 
ў розных раёнах развіцця світы можа быць вылучана розная  колькасць 
 пачак. Пачкі могуць карціравацца пры буйнамаштабнай геалагічнай 
здымцы.

У якасці дапаможных МСП выкарыстоўваюцца розныя літастраты-
графічныя адзінкі: тоўшча, пласт (слой) і яго разнавіднасці, маркерны 
гарызонт, лінза і г. д.

Тоўшча – сукупнасць геалагічных утварэнняў; характарызуецца 
пэўнай агульнасцю рэчыўнага складу парод або іх асацыяцый. Часцей 
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за ўсё тоўшчай называюць геалагічнае цела з недастатковым абгрунта-
ваннем вылучэння яго ў якасці серыі, світы або падсвіты. Стрататып для 
тоўшчы не ўстанаўліваецца, аднак неабходна ўказанне найбольш прад-
стаўнічага яе разрэзу (разрэзаў). Тоўшча можа падраздзяляцца на пад-
тоўшчы, пачкі і слаі.

Пласт (слой) – літалагічна аднастайны маламагутны адклад, які 
адрозніваецца па рэчыўным складзе і выразна адасабляецца ад ніжэй- 
і вышэйляжачых слаёў (пластоў). Марфалагічныя мадыфікацыі пласта 
(слоя): лінзападобны пласт, лінза, клін, лававае пакрыццё, паклад і г. д.

Маркерны гарызонт – адносна маламагутны адклад (пачка, пласт), 
які мае шырокае геаграфічнае распаўсюджванне і фіксаванае страты-
графічнае становішча ў разрэзе, мусіць выразна вылучацца ў палявых 
умовах на аснове асаблівасцей парод, наяўнасці рэшткаў пэўных ар-
ганізмаў (як характэрных прымет пароды) або іншых прымет. Маркер-
ныя гарызонты могуць адлюстроўваць імгненныя геалагічныя падзеі 
(напрыклад, выпадзенне вулканічнага попелу і г. д.).

Сярод спецыяльных стратыграфічных падраздзяленняў  вылучаюць 
пяць катэгорый (табл. 26). Большасць з іх разгледжана ў папярэдніх 
раздзелах.

Табліца 26

Спецыяльныя стратыграфічныя падраздзяленні1

Падраздзяленне Прыклады

Морфалітастратыграфічныя Арганагенныя масівы, алістастромы, кліна-
формы, стратагены

Біястратыграфічныя Біястратыграфічныя зоны розных відаў, арэ-
аль ныя зоны, дапаможныя падраздзяленні 
(слаі з фаўнай або флорай)

Кліматастратыграфічныя Кліматаліт, стадыял

Магнітастратыграфічныя Магнітазоны рознага рангу

Сейсмастратыграфічныя Сейсмакомплексы

Акрамя класіфікацыі і азначэнняў, у СК Расіі 2006 г. маюцца правілы 
апісання і наймення падраздзяленняў, а таксама агульныя правілы стра-
тыграфічнай наменклатуры, публікацыі і аўтарства стратонаў. Выканан-
не патрабаванняў СК абавязковае пры правядзенні геалагічных работ 
усімі ўстановамі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі.

1 Стратиграфический кодекс России. С. 18.
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6.3. МІЖНАРОДНЫ СТРАТЫГРАФІЧНЫ ДАВЕДНІК

Міжнародны стратыграфічны даведнік (англ. International Stratigraphic 
Guide, ISG) пабачыў свет у 1976 г., у 1994 г. выйшла яго другая рэдакцыя, 
якая прайшла ўзгадненне з 75 нацыянальнымі і міжнароднымі арганіза-
цыямі стратыграфаў. Мэта даведніка – спрыяць міжнароднаму пагаднен-
ню аб прынцыпах стратыграфічнай класіфікацыі, распрацаваць агуль-
ную стратыграфічную тэрміналогію і правілы яе выкарыстання дзеля 
павышэння эфектыўнасці стратыграфічных работ ва ўсім свеце. ISG ахо-
плівае пытанні правіл вылучэння і рэвізіі стратонаў, іх наменклатуры.

Паводле даведніка вылучаюцца катэгорыі і падраздзяленні страты-
графічнай класіфікацыі, з якіх найбольш важнымі прызнаюцца літа-, 
бія- і хронастратыграфічныя катэгорыі (табл. 27). Пры характарыстыцы 
літастратонаў указваецца на тое, што яны з’яўляюцца асноўнымі пры 
геалагічным карціраванні. Галоўная стратыграфічная адзінка – фарма-
цыя. Мінералагічныя, экалагічныя, сейсмічныя і іншыя катэгорыі ў ISG 
лічацца пакуль што неафіцыйнымі.

Табліца 27

Катэгорыі і падраздзяленні стратыграфічнай класіфікацыі, прынятай  
у Міжнародным стратыграфічным даведніку 1994 г.1

Стратыграфічныя катэгорыі
Асноўныя 

стратыграфічныя 
падраздзяленні

Эквівалентныя 
геахраналагічныя 
падраздзяленні

Літастратыграфічныя Група
Фармацыя
Пачка
Слой
Паток

–

Абмежаваныя неўзгадненнямі Сінтэма –

Біястратыграфічныя Біязоны:
зоны распаўсюджвання,
інтэрвал-зоны,
зоны радаводу,
комплексныя зоны,
зоны росквіту,
іншыя тыпы біязон

–

1 Международный стратиграфический справочник: Сокращенная версия. С. 9. 
(Калі неабходны падраздзяленні прамежкавага рангу, можна выкарыстоўваць 
прыстаўкі над- і пад- з адпаведным тэрмінам.)



Стратыграфічныя катэгорыі
Асноўныя 

стратыграфічныя 
падраздзяленні

Эквівалентныя 
геахраналагічныя 
падраздзяленні

Магнітастратыграфічнай паляр-
насці

Зона палярнасці –

Іншыя (неафіцыйныя) страты-
графічныя катэгорыі – мінера-
лагічныя, стабільных ізатопаў, 
экалагічныя, сейсмічныя

Зона (з адпаведным 
прэфіксам)

–

Хронастратыграфічныя Эанатэма
Эратэма
Сістэма
Серыя = аддзел
Ярус
Пад’ярус (храназона)

Эон
Эра
Перыяд
Эпоха
Век
Падвек (хрон)

Хронастратоны вылучаюцца пераважна шляхам выбару стрататы-
па іх падэшвы. Глабальны стрататыповы пункт хронастратыграфічна-
га падраздзялення мусіць задавальняць наступным умовам: 1) знахо-
дзіцца ў бесперапынным разрэзе марскіх адкладаў без істотных змен 
літалагічных, палеанталагічных асаблівасцей парод; 2) быць ахаракта-
рызаваным біяфасіліямі кіруючых груп; 3) мець мінімальную тэктаніч-
ную парушанасць і метамарфізм; 4) у ГСП ці каля яго павінны знахо-
дзіцца крытэрыі рознай прыроды, якія б павялічвалі яго карэляцыйны 
патэнцыял (маркерныя і магнітапалярныя гарызонты). Выбіраючы мес-
ца ГСП, улічваюць гістарычны прыярытэт і традыцыі. Стрататыпо-
вы разрэз усебакова вывучаюць з публікацыяй вынікаў даследаванняў. 
Усю працу па ўстанаўленні ГСП каардынуе і зацвярджае Міжнародная 
камісія па стратыграфіі.

Калі параўноўваць паміж сабой вышэйразгледжаныя кодэксы, трэ-
ба адзначыць наступныя асаблівасці: ISG адлюстроўвае  прыхільнасць 
да амерыканскай школы (плыні «мноства стратыграфій»), але ён мае 
і шэраг палажэнняў, якія з’яўляюцца блізкімі для стратыграфаў з Расіі, 
Францыі, Германіі і інш. Вылучэнне літастратонаў вызначаецца не 
толькі літалагічнымі асаблівасцямі, але і стратыграфічным становіш-
чам тоўшчы. Ярус прызнаецца «базіснай працоўнай адзінкай», асноў-
ным падраздзяленнем Міжнароднай хронастратыграфічнай шкалы, 
таксама вызначаюцца рэгіянальныя і мясцовыя стратоны хронастра-
тыграфічнай прыроды.

Заканчэнне табл. 27
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ЗАКЛЮЧЭННЕ

Сучасная скіраванасць пошукава-разведачных работ на ка-
рысныя выкапні ў Беларусі патрабуе наяўнасці геалагічнай ін-
фармацыі аб будове асадкавых і вулканагенна-асадкавых ком-
плексаў платформеннага чахла. Важнае месца ў геалагічнай 
інфармацыі займаюць стратыграфічныя даныя.
У верасні 2010 г. Дэпартаментам па геалогіі Міністэрства пры-
родных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя зацверджа-
ны «Стратыграфічныя схемы дакембрыйскіх і фанеразойскіх 
адкладаў Беларусі». Бліжэйшыя задачы развіцця беларускай 
стратыграфіі:
1) працяг удзелу ў аператыўным вызначэнні ўзросту асадка-
вых парод і складанні мясцовых схем для слабавывучаных 
(паўночныя і паўднёва-ўсходнія раёны краіны) і складана-
пабудаваных (прыразломныя зоны Паўночна-Прыпяцкага 
і Паўднёва- Прыпяцкага краявых разломаў) тэрыторый;
2) выкарыстанне комплекснага падыходу для атрымання най-
больш поўнай і аб’ектыўнай інфармацыі аб будове платформен-
нага чахла – сумеснае прымяненне літалагічных, палеанталагіч-
ных і геафізічных метадаў. У якасці дадатковых выкарыстоўваць 
палеамагнітны, сейсмалагічны, кліматычны, падзейны, ізатоп-
на-геахронаметрычны і іншыя метады. Пры гэтым перавагу 
надаваць тоўшчам, перспектыўным на карысныя выкапні (ут-
варэнні верхняга пратэразою, дэвону, крэйды, неагену, плей-
стацэну), а таксама прыдатным для стварэння падземных га-
засховішчаў (адклады кембрыю, карбону, трыясу);
3) вывучэнне і манаграфічнае апісанне найбольш важных 
у стратыграфічных адносінах груп выкапнёвых арганізмаў, 
складанне па іх базы даных і атласаў, што будзе спрыяць 
удасканальванню адзінай схемы расчлянення і карэляцыі ад-



кладаў фанеразою Еўраазіяцкага кантынента. Усё гэта мусіць знайсці 
адлюстраванне ў рэгіянальных і Міжнароднай стратыграфічных шкалах;

4) вывучэнне водарасцей, каралаў, якія маюць пародаўтваральнае 
значэнне, складаюць арганагенныя масівы і з’яўляюцца перспектыў-
нымі для знаходжання неструктурных пастак нафты (біястромы, біягер-
мы, банкі) у дэвоне;

5) распрацоўка метадычных рэкамендацый па прагназаванні ў асад-
кавых басейнах (Прыпяцкі прагін) нафтамацярынскіх тоўшчаў павод-
ле паліналагічных даных;

6) распрацоўка нарматыўных дакументаў правядзення палеантолага- 
стратыграфічных работ на тэрыторыі Беларусі1.

Стратэгія, віды і аб’ёмы геолага-пошукавых і геолагаразведачных 
работ шмат у чым залежаць ад абранай канцэпцыі стратыграфіі. Кан-
траляваць скіраванасць стратыграфічных даследаванняў цыркулярамі 
і рашэннямі немагчыма – сама практыка як крыніца і канчатковы вынік 
геалагічных работ расставіць вектары развіцця беларускай стратыграфіі.

1 Кручек С. А., Обуховская Т. Г. Указ. соч. С. 176.
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Персі Тарант (1855–1934). Студэнты-геолагi (1886).

Вучэбнае выданне

Кутырло Віталь Эдуардавіч

АСНОВЫ СТРАТЫГРАФІІ
Дапаможнік

Рэдактар  Н. В. Яненка 
Мастак вокладкі Т. Ю. Таран 

Тэхнічны рэдактар Л. У. Жабароўская 
Камп’ютарная вёрстка С. М. Ягоравай 

Карэктар М. К. Чарнякевіч

Падпісана да друку 09.10.2018. Фармат 60×84/16. 
 Папера афсетная. Друк лічбавы. Ум. друк. арк. 8,37. 

 Ул.-выд. арк. 10,1. Тыраж 100 экз. Заказ 548.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  

распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/270 ад 03.04.2014. 
Пр. Незалежнасці, 4, 220030, Мінск.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства  
«Выдавецкі цэнтр Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта».  

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/63 ад 19.03.2014.  

Вул. Чырвонаармейская, 6, 220030, Мінск.
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