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Н
а першому блоці марок

"Мінерали України", який

побачив світ у кінці 2009

року, зображені кристали берилу і то�
пазу з Волині, кристал самородної сір�
ки з Прикарпаття, кристал мармарось�
кого діаманту з Карпат, агрегат тигро�
вого ока з Криворіжжя і друза криста

лів αα�керченіту* з Криму [1]. 2010 року

Українське державне підприємство

поштового зв'язку "Укрпошта" та Ук

раїнське мінералогічне товариство

продовжили співпрацю у створенні

другого блоку марок "Мінерали Украї

ни" (рис. 1), який з'явився у продажу в

кінці 2010 р.

Цього разу для показу на марках

були вибрані карпатит із Закарпаття,

родоніт із Карпат, сингеніт (калушит) із

Прикарпаття, бурштин і агат із Волині

та лабрадор із Черкащини. Чому саме

ці мінерали заслужили бути зображе

ними на марках? 

Сингеніт (калушит) і карпатит — це

поки що єдині мінерали, які були від

криті на території України як міне

ральні види. Згодом сингеніт був знай

дений в інших місцях світу, а карпатит

і на сьогодні залишається майже енде

міком. "Заслуга" родоніту, бурштину,

агату і лабрадору інша — це коштовна,

виробна і колекційна сировина. Особ

ливе місце тут займає рівненський

бурштин, відомий нині любителям

бурштинових прикрас з усього світу.

Нижче надаємо короткі "біографії"

цих мінералів.

Сингеніт (syngenite, синонім

калушит, kaluszite) K2Ca[SO4]2H2O —

водний сульфат калію і кальцію. Утво

рює призматичні кристали (рис. 2),

кристалічні кірочки і пластинчасті

агрегати. Кристали безбарвні, злегка

жовтуваті чи молочнобілі, прозорі і

напівпрозорі. Знайдений у соляних

родовищах, а також зустрічається як

продукт вулканічної діяльності.

Відкриття сингеніту (калушиту)

відбулося у 18711872 рр. у Прикар

патті [3, 11]. Тоді Галичина входила до

складу АвстроУгорської імперії. Асис

тент університету в Празі (згодом про

фесор мінералогії цього університету)

К. Врба (K. Vrba) отримав зразки крис

талів солей із Калуша для колекції му

зею університету. Мінералогкриста

лограф В. Зефарович (V. Zepharovich) у

1872 р. описав ці зразки як новий мі

неральний вид під назвою “сингеніт”

(від грецького сингенес — подібний).
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*У нашій публікації [1] була допуще

на помилка в написанні формули αкер

ченіту (рис.4). Її слід писати так:

Fe2+
3 Fe3+

6 (OH)6[PO4]618H2O.
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Філателія

Чому під таким іменем? Тому, що цей

мінерал був подібним за хімічним

складом та іншими ознаками до полі

галіту — водного сульфату калію, каль

цію і магнію.

Майже в той самий час, зимою

1871/1872 рр., професор геометрії

Віденського технічного університету

Р. Нємчик (R. Niemtschik) передав для

дослідження декілька зразків криста

лів солей з Калуша мінералогукрис

талографу Я. Румфу (J. Rumph), який

також описав їх у 1872 р. як новий мі

неральний вид під назвою "калушит".

Так склалося, що різниця в часі

досліджень мінералу і публікацій про

нього всьогонавсього в декілька

місяців визначила пріоритет назви

"сингеніт".

Сингеніт (калушит) є досить рід

кісним мінералом не тільки в Україні,

а й у світі (його окремі рудопрояви є у

Німеччині, Італії, Франції, Австралії і

на одному з островів Атлантичного

океану), проте в прикарпатських со

ляних покладах (Калуш, Моршин,

Стебник) він відносно часто зустріча

ється, знаходячись в асоціації з інши

ми мінералами солей — галітом, силь

віном, мірабілітом і глазеритом та гіп

сом. Утворюється переважно в умовах

невисоких температур (від максималь

ної 70°С до мінімальної 40°С) як вто

ринний мінерал з розчинів, збагаче

них KCl i K2SO4 в результаті дії остан

ніх на ангідритові й галітові солі. Крис

тали сингеніту (калушиту) в прикар

патських родовищах досягають 35 см,

а іноді 14 см завдовжки. Завдяки дос

коналому ограненню і рідкості крис

тали прикарпатського сингеніту є

прекрасним колекційним матеріалом.

Карпатит (carpathite, karpatite) —

органічний мінерал складу C32H17O. От

римав назву від місця знахідки в Карпа

тах. Переважно стовпчастий, голчастий,

волокнистий, світложовтого кольору.

Знайдений у Закарпатті в асоціації з ін

шими органічними сполуками (рис. 3) —

кертиситом, парафінами та кіновар'ю,

марказитом, кальцитом і кварцом. Відо

мий ще в Словацьких Карпатах біля

Прешова і в Каліфорнії (США). Заслу

га у відкритті цього мінералу належить

львів'янам — мінералогам і кристало

графам Львівського національного

університету імені Івана Франка.

Уперше карпатит виявлений у За

карпатті професором кафедри мінера

логії Є.К. Лазаренком [8]. Детально ви

вчений і описаний у 1955 р. як новий

мінерал професором кафедри криста

лографії Г.Л. Піотровським [4, 10].

Мінерал зустрічається в декількох міс

цях Закарпаття (Оленівське і Вишків

ське рудні поля, рудопрояв Керецьке).

Він утворює стовпчасті кристали, гол

ки, променеві і волокнисті агрегати.

Розмір окремих кристалів не пере

вищує 45 см. Більшість дослідників

дотримується думки, що карпатит ут

ворюється в низькотемпературну ста

дію гідротермального процесу. Оскіль

ки карпатит є надзвичайно рідкісним

мінералом, то вважається унікальним

колекційним матеріалом.

Родоніт (rhodonite) (Mn,Ca)SiO3 —

названий за кольором (від грецького

родон — троянда). Мабуть, перші пуб

лікації про цей мінерал з'явилися в Єв

ропі. Так, ще з 1782 року він став відо

мим як червонобурий камінь (Roth&

braunstein) з Карпат (тодішньої угорсь

кої частини Карпат). Цьому силікату

марганцю і кальцію з Австрійських

Альп біля Гарца дав назву "родоніт" у

1817 р. Х.Ф. Яше (Ch.F. Jasche). Най

частіше зустрічається як суцільні зер

нисті і масивні скупчення. Колір міне

ралу рожевочервоний, рожевосірий

(рис. 4). Поширений мінерал метамо

фізованих марганцевих руд.

У Карпатах, в Чивчинських горах

(хребет Прелучний та ін.) родоніт є

важливою складовою марганцевих

силікатнокарбонатних руд [7]. Його

утворення відбулося внаслідок регіо

нального метаморфізму первинних

кременистокарбонатних осадків. Кар

патський родоніт можна використо

вувати як ювелірновиробне каміння.

Бурштин (burstine) — від німецько

го bernstein. Те саме, що янтар (amber)

від латинської назви цього мінералу

gentaras або угорської ianta. Органіч

ний мінерал змінного складу, в міне

ралогічних довідниках його хімічну

формулу подають так — C40H64O4. Він

має рослинне походження — продукт

фізикохімічних перетворень (пере

важно поліконденсації) викопної смо

ли хвойних дерев. Його виділення час

то мають форму затверділих крапель

янтарної кислоти, а також кіркоподіб

них утворень, натікань, сталактитів.

Колір жовтий різних відтінків до жов

точервоного, жовтобурого, коричне

вого і зрідка навіть майже чорного

(рис. 5, 6). На найближчих територіях

часто зустрічається на берегах Балтій

ського моря — в країнах Прибалтики,

Польщі, Швеції, Данії. На теренах

України відомий у багатьох місцях у

відкладах палеогену і неогену, однак

родовища бурштину відкриті лише на

Волині (Клесів та ін.) [6, 9]. Найчас

тіше прояви бурштину зустрічаються в

Білорусії й Україні в басейні р. При

п'ять, в Україні — у відкладах по бере

гах рр. Горинь, Случ, Льва, Уборть, Уж.

Усі разом вони належать до південно

східної гілки БалтійськоДніпровської

бурштиноносної провінції.

В Україні бурштин відомий з дав

ніхдавен. Необроблені виділення

бурштину та вироби з нього нерідко

знаходять під час розкопок стоянок

первісної людини часів палеоліту й

неоліту. Так, наприклад, в стоянках

біля с. Межиріч Черкаської обл., вік

яких оцінюється в 1720 тис. років,

серед предметів побуту, культу і мис

тецтва були знайдені і шматки бур

штину. Цей мінерал видобували, ним

торгували в Скіфії, а згодом і в Київ

ській Русі. З тих часів на території дав

ньої Русі з'явилися перші майстерні з

обробки бурштину. У ХVІІІХІХ ст.

прикраси з бурштину виготовляли в

кустарних майстернях Житомирської,

Волинської, Рівненської і Київської

областей. Нині родовища волинського

бурштину інтенсивно розробляються

(офіційно — Державним підприємст

вом "Укрбурштин" (м. Рівне), і під

пільно). Мінерал легко обробляти: рі

зати, свердлувати, шліфувати і поліру

вати. Вважають, що за хімічним скла

дом волинський бурштин близький до

сукциніту Прибалтики [6]. В ньому

переважає сукцинорезен C22H36O2 —

65% і менше (17%) сукциноабієтино

вої кислоти C40H60O4. Вироби з нього

такі красиві і неповторні, як і вироби з

прибалтійського бурштину. У колек

ціонерів особливий інтерес викли

кають зразки волинського бурштину із

комахами олігоценового часу життя

(віком більше 22,5 млн. років тому).

Загалом застосування бурштину може

бути найрізноманітнішим — від при

краси, хімічної речовини різноманіт

ного призначення й до ліків.

Агат (agate) SiO2 — смугастий різ

новид халцедону (волокнистий прихо

ванокристалічний різновид кварцу),

за стародавньою грецькою назвою

ріки Ахатес на острові Сицилія. Відо

мий із стародавніх часів. Часто агре

гатижовна агату мають концентрич

нозональну будову, нерідко смуги

плоско паралельні тощо. Окремі смуги

агату, як і самі його агрегати, забарв

лені в найрізноманітніші кольори

(рис. 7, 8). 

Агат — ювелірний камінь. Поши

рений мінерал кремнезему, найчас

тіше зустрічається в мигдалинах ефу

зивних порід і вважається метаколо

їдним утворенням. Агат часто трапля

ється у базальтах Волині [5]. Тут він

багатий на різноманітні візерунки і

кольори. Однак його промислова роз

робка не налагоджена, лише любителі

мінералів поповнюють ним свої ко

лекції. Така сама доля не менш при

вабливого кримського агату.
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