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Фарміраванне 
платформавага чахла 



План лекцыі 

   1. Фарміраванне асадкавага чахла ў верхнім 

пратэразоі. 
   2. Фарміраванне асадкавага чахла ў ніжнім 
палеазоі. 
   3. Фарміраванне асадкавага чахла ў верхнім 
палеазоі. 
   4. Фарміраванне асадкавага чахла ў мезазоі і 
кайназоі (палеаген – неаген).  
   5. Фарміраванне асадкавага чахла ў чацвярцічным 
перыядзе. 
   6. Асноўныя генетычныя тыпы чацвярцічных 
адкладаў. 

 



Тыпы платформавага чахла 

1. Квазіплатформавы – раннерыфейскі, з 
вулканагенна-тэрыгеннымі адкладамі.  
2.  Катаплатформавы – сярэднерыфейска – 
ніжневендскі, з пераважна тэрыгеннымі 
адкладамі.  

3. Ортаплатформавы – верхневендска - 
палеазойска – кайназойскі, з пераважна 
тэрыгеннымі і арганагеннымі адкладамі.  



Фарміраванне 
платформавага чахла ў 

верхнім пратэразоі. 

 2  геалагічныя перыяды – рыфей і венд, 
звыш 1 млрд гадоў   

 Сумарныя адклады да 1300 м,  

 

 Каля 85 % тэрыторыі. 

 

 Адпавядае байкальскай складкаватасці. 



Схема распаўсюджання верхнепратэразойскіх адкладаў  
на тэрыторыі Беларусі 

1 – рыфей 
 
2 – венд 
 
3 – рыфей і венд 



Стратыграфічная схема рыфейскіх адкладаў 

У рыфеі на тэрыторыі Беларусі 
прадстаўлены  адклады  
трох эратэм: 
 
- Ніжнерыфейская; 
 

- Сярэдне-верхне(?)рыфейская; 
 

- Верхнерыфейская; 



Ніжні рыфей -  вулканагенна-

тэрыгенныя адклады  

 

Сярэдні і верхні рыфей - 

мелкаводны марскі басейн 

 

 



Стратыграфічная схема вендскіх  адкладаў 



Ніжні венд:  

Вільчанская серыя - 

кантынентальны рэжым, 

зледзяненні,  

Валынская серыя - 

павышаная вулканічная 

актыўнасць 

 

Верхні венд:  

Валдайская серыя - рэгрэсія 

мора на поўнач 

 

 



Ніжні венд:  

Вільчанская серыя - 

кантынентальны рэжым, 

зледзяненні,  

Валынская серыя - 

павышаная вулканічная 

актыўнасць 

 

Верхні венд:  

Валдайская серыя - рэгрэсія 

мора на поўнач 

 

 



Фарміраванне 
платформавага чахла ў 

ніжнім палеазоі  

 Сумарныя адклады да 600 м. 

 

 Каля 20 % тэрыторыі. 

 

 Адпавядае каледонскай складкаватасці. 

 Кембрый, ардовік, сілур 



Ніжні і сярэдні кембрый  - 

мелкаводны марскі  басейн 

 

З`явіліся брахіаподы, 

акрытархі 

 



Ардовік - мелкаводны 

марскі басейн 

 

Распаўсюджаны 

брахіаподы, акрытархі 

 

З`явіліся трылабіты, 

каралы 

 



Ардовік - мелкаводны 

марскі басейн 

 

Распаўсюджаны 

брахіаподы, акрытархі 

 

З`явіліся трылабіты, 

каралы 

 



Ніжні і верхні сілур - 

мелкаводны марскі басейн 

 

Павелічэнне колькасці 

арганічных рэшткаў 

(брахіяподы, акрытархі, 

трылабіты, мшанкі, каралы і 

інш) 

 



Фарміраванне 
платформавага чахла ў 

верхнім палеазоі. 

 Сумарныя адклады да 5600 м. 

 

 Каля 60 % тэрыторыі. 

 

 Адпавядае герцынскай складкаватасці. 

 Дэвон, Карбон, Пермскі 



Ніжні дэвон:(жэдзінскі, 

зігенскі ярусы) мелкаводны 

басейн у Падляска-Брэсцкай 

упадзіне) 

 
Сярэдні дэвон: (эмскі, 

эйфельскі, жывецкі ярусы) 
пачатак марской трансгрэсіі з 
усходу 

 

Верхні дэвон (франскі, 

фаменскі ярусы) - марская 

трансгрэсія, утварэнне 

аўлакагена  



Карбон - мелководный 

морской бассейн 

 



Пермь - мелководные 

изолированные бассейны 

 



Фарміраванне платформавага 
чахла ў мезазоі-кайназоі. 

 Сумарныя адклады да 1400 м, 

 

 Каля 70 % тэрыторыі. 

 

 Адпавядае мезазойскай і альпійскай 
складкаватасцях. 

 Трыяс, Юра, Мел, Палеаген, Неаген 



Карбон - мелководный 

морской бассейн 

 



Юра - мелководный  

бассейн, начало морской 

трансгрессии 

 



Мел - морская 

трансгрессия 

 



Палеоген - в палеоцене 

море окончательно 

отступило с территории 

Беларуси 





 Чацвярцічны перыяд адрозніваецца 
малой працягласцю – 1,8 млн. г. – у 
параўнанні з больш старажытнымі, што 
звязана з яго незавершанасцю. 

 



Стратыграфічная схема чацвярцічных адкладаў 

Узрост – 1 млн. 760 тыс. гадоў 
Гарызонты: 
Гомельскі 
Брэсцкі 
Нараўскі (Беларускі) 
Белавежскі (Налібоцкі) 
Бярэзінскі 
Александрыйскі 
Дняпроўскі 
Шклоўскі                  Прыпяцкі 
Сожскі 
Муравінскі 
Паазёрскі 
Галацэн 
 



Гомельскі і Брэсцкі надгарызонты 

Узрост – 1 760 000 – 600 000 гадоў 

Адклады: алювіяльныя, балотныя , 
азёрныя, лёсавідныя 

Сярэдняя магутнасць: 5 – 10 м 

Максімальная магутнасць: 20 м і 33 м 

Распаўсюджанне: лакальнае; 

   большая частка Беларусі, Брэсцкая 
вобласць 



Нараўскі (Беларускі) гарызонт 

Узрост –  600 000 – 560 000 гадоў 

Адклады: марэнныя, водна-ледавіковыя 

Сярэдняя магутнасць: 10 – 30 м 

Максімальная магутнасць: 60 м  

Распаўсюджанне: паўночная і 
цэнтральная частка Беларусі, Івянецка-
Гродзенскае паніжэнне 

 



Нараўскі гарызонт 
 



Белавежскі (Налібоцкі) гарызонт 

Узрост –  560 000 – 480 000 гадоў 

Адклады: алювіяльныя, балотныя, 
азёрныя  

Сярэдняя магутнасць: 10 – 20 м 

Максімальная магутнасць: 45 м  

Распаўсюджанне: уся тэрыторыя Беларусі 

Асаблівасці развіцця: Вільготны, умерана 
цёплы клімат, сасновыя лясы 

 



Бярэзінскі гарызонт 

Узрост –  480 000 – 460 000 гадоў 

Адклады:  марэнныя, водна-ледавіковыя, 
перыгляцыяльныя 

Сярэдняя магутнасць: 5 – 25 м 

Максімальная магутнасць: 107 м  

Распаўсюджанне: заходняя і цэнтральная 
Беларусь 



 Бярэзінскі гарызонт 



Александрыйскі гарызонт 

Узрост –  460 000 – 320 000 гадоў 

Адклады: алювіяльныя, балотныя, 
азёрныя  

Сярэдняя магутнасць: 10 – 20 м 

Максімальная магутнасць: 30 м  

Распаўсюджанне: уся тэрыторыя Беларусі 

Асаблівасці развіцця: Вільготны, цёплы 
клімат, хвойныя (сасна, елка, піхта), 
змешаныя (вольха, дуб, вяз, арэшнік) 
лясы 



Дняпроўскі гарызонт 

Узрост –  320 000 – 250 000 гадоў 

Адклады:  марэнныя, водна-ледавіковыя, 
перыгляцыяльныя 

Сярэдняя магутнасць: 5 – 30 м 

Максімальная магутнасць: 100 м  

Распаўсюджанне: уся тэрыторыя Беларусі, 3 
марэнныя грады:Буйнавіцкая; Брэст-Лунінец-
Мазыр-Брагін; Бяроза-Івацэвічы-Любань 

Асаблівасці развіцця: Шмат атторжанцаў 
марэнных парод дэвону, мелу, палеагену і 
неагену 

 

 



Дняпроўскі гарызонт 



Шклоўскі гарызонт 

Узрост –  250 000 – 220 000 гадоў 

Адклады: алювіяльныя, балотныя, 
азёрныя  

Сярэдняя магутнасць: 5 – 10 м 

Максімальная магутнасць: 47 м  

Распаўсюджанне: уся тэрыторыя Беларусі 

Асаблівасці развіцця: Цёплы клімат, 2 
оптымумы для шыракалістых парод, 
прыметы ксерафітнасці 

 



Сожскі гарызонт 

Узрост –  220 000 – 110 000 гадоў 

Адклады:  марэнныя, водна-ледавіковыя, 
перыгляцыяльныя 

Сярэдняя магутнасць: 10 – 30 м 

Максімальная магутнасць: 135 м  

Распаўсюджанне: паўночная і 
цэнтральная частка, 2 стадыі: 
Магілёўская, Ашмянская 

Асаблівасці развіцця: фарміраванне 
Беларускай грады 

 



Сожскі гарызонт 
 



Муравінскі гарызонт 

Узрост –  110 000 – 95 000 гадоў 

Адклады: алювіяльныя, балотныя, 
азёрныя  

Сярэдняя магутнасць: 2 – 6 м 

Максімальная магутнасць: 20 м  

Распаўсюджанне: уся тэрыторыя Беларусі 

Асаблівасці развіцця: Вільготны, цёплы 
клімат, шыракалістыя лясы з арэшнікам 
і вольхай; фарміраванне рачной сеткі 

 



Паазёрскі гарызонт 

Узрост –  95 000 – 11 000 гадоў 

Адклады:  марэнныя, водна-ледавіковыя, 
азёрныя 

Сярэдняя магутнасць: 25 – 30 м 

Максімальная магутнасць: 135 м  

Распаўсюджанне: паўночная частка 
Беларусі 

 

 



Паазёрскі гарызонт 



Галацэн 

Узрост –  менш 11 000 гадоў 

Адклады: алювіяльныя, балотныя, 
азёрныя  

Сярэдняя магутнасць: 1 – 5 м 

Максімальная магутнасць: 15 м  

Распаўсюджанне: уся тэрыторыя Беларусі 

 

 

 



Тыпы чацвярцічных адкладаў 

Марэнныя 

Канцова-марэнныя 

Азёрна-ледавіковыя 

Флювіягляцыяльныя (водна-ледавіковыя) 

Алювіяльныя 

Азёрна-алювіяльныя 

Балотныя 

Лёссавыя 

Эолавыя 

Камавыя 

Озавыя 



 

Чацвярцiчныя адклады на тэрыторыi Беларусi 




