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ПЕРШІ ЗНАХІДКИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ASRIDOCERATIDAE  

В ЮРСЬКИХ ВІДКЛАДАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
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Наведено монографічний опис і зображення представника родини 
Asridoceratidae – виду Peltoceras athleta (Ph i l l ips ) ,  уперше виявленого в 
юрських утвореннях на території Українських Карпат. 

Ключові слова: Українські Карпати, Пенінська зона, юра, амоніти, 
стратиграфія. 
 

Юрські відклади в Українських Карпатах найповніше представлені в 
Пенінській структурно-тектонічній одиниці. Тут вони є у перевідкладеному 
стані в молодших флішових товщах переважно верхньої крейди. Вивчення саме 
цих утворень дає змогу відтворити детальну історію геологічного розвитку 
регіону протягом юрського періоду. В процесі дослідження юрських відкладів у 
цій структурно-тектонічній одиниці виявлено значну кількість решток давніх 
організмів, серед яких переважають головоногі молюски – амоніти, наутилоідеї, 
белемніти, рідше – брахіоподи, пелециподи, гастроподи тощо. Особливо 
поширеними є амоніти. Зазначимо, що більшість зі знайдених звідси видів 
амонітів приурочені до верхів нижньої юри, а також до ааленського, байоського 
і батського ярусів догеру. Практично келовейський ярус і весь розріз верхньої 
юри були слабко схарактеризовані рештками найважливішої для стратифікації 
розрізів юри групи – амонітами. Для визначення відносного геологічного віку 
порід, стратиграфічного розчленування і кореляції цієї частини юрського 
розрізу використовували результати вивчення не завжди добре збережених 
мікрофауністичних решток, брахіопод, двостулкових молюсків, більшість з яких 
визначені з певною умовністю і які, як звичайно, мають значний діапазон 
стратиграфічного поширення, тому результати їхнього вивчення не могли 
слугувати надійною основою. З причин слабкого палеонтологічного 
обґрунтування розрізу келовейського ярусу серед карпатських геологів час від 
часу виникала дискусія щодо наявності цих утворень у межах Українських Карпат 
узагалі. 

Під час польових досліджень юрських відкладів Пенінської зони, виконаних 
нами останнім часом, в окремих розрізах вдалося виявити декілька повних 
внутрішніх ядер та фрагментів зонального виду для верхнього келовею 
Peltoceras athleta Phi l l ips . Завдяки цьому тепер уже з упевненістю можна 
стверджувати, що в юрських розрізах Пенінської зони на території Українських 
Карпат також є утворення келовею. 

 
.© Гоцанюк Галина, 2006 
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Описані нами зразки зберігаються у монографічних фондах 
Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Колекція № 12 501. 

 
Родина ASRIDOCERATIDAE Zi t te l , 1895 

Рід PELTOCERAS Waagen, 1871 
 

Peltoceras athleta (Phi l l ips) , 1821 
 

Табл. І–ІІІ 
 

1829  Ammonites athleta Phi l l ips : Phi l l ips , p. 128, tab. VI, fig. 19. 
1847  Ammonites athleta Phil l ips: d’Orbigny, P. 457, Tab. 163, Fig. 1–4. 
1849  Ammonites athleta Phil l ips: Quenstedt, S. 189, Tab. 16, Fig. 2. 
1858  Ammonites athleta Phil l ips: Quenstedt, S. 538, Tab. 16, Fig. 1–3. 
1875  Peltoceras athleta Phi l l ips : Waagen, S. 81, Tab. XVII, Fig. 2, 3. 
1878  Peltoceras athleta Phi l l ips : Bayle, p. 92, pl. XLIX, fig. 9. 
1892  Peltoceras athleta Phi l l ips : Neumayr, Unlig, S. 66. 
1931  Peltoceras athleta Phi l l ips : Spath, S. 561, Tab. 105, Fig. 5; Tab. 106, Fig. 3; 

Tab. 107, Fig. 5. 
1951  Peltoceras athleta Phi l l ips : Jeannet, S. 165, Tab. 72, Fig. 1, 2. 
1958  Peltoceras athleta Phi l l ips : Основы палеонтологии, с. 91, табл. XXXVIII, 

фиг. 10, а, б, рис. 75, а. 
1959  Peltoceras athleta Phi l l ips : Камышева-Елпатьевская, с. 202, табл. XVIII, 

фиг. 4. 
1962  Peltoceras athleta Phi l l ips : Амманиязов, с. 90, табл. XVI, фиг. 1; табл. XV, 

фиг. 2, 3. 
1964  Peltoceras athleta Phi l l ips : Станкевич, с. 67, табл. ХХ, фиг. 4, 5, а, б. 
 

Матеріал .  У нашій колекції є два внутрішні ядра доброї збереженості та 
декілька фрагментів. Зразки АК-84, АК-99–АК-101. 

Опис .  Черепашка великих розмірів, середньої товщини, із завитками, які 
слабко охоплюють попередній і поступово зростають. Поперечний переріз 
ранніх завитків близький до прямокутного, в яких висота більша від ширини. У 
пізніших завитків (за діаметра понад 100 мм) висота зростає швидше і 
поперечний перетин набуває овалоподібної форми. Пупок широкий, відкритий, 
східчастий. 

Скульптура черепашки на ранніх завитках (до діаметра приблизно у 100 
мм) представлена досить густими тоненькими реберцями, які віялоподібно 
відходять від видовжених пупкових горбочків і трохи нахилені допереду. На 
пізніших завитках (після діаметра понад 100 мм) ребра стають міцнішими, також 
слабко нахиленими допереду. На переході з боків до зовнішньої сторони вони 
роздвоюються і в цьому місці утворюють добре виражені горбочки. На всіх 
стадіях розвитку між основними ребрами є значно слабше виражені вставні 
ребра. І головні роздвоєні чи розтроєні ребра, і вставні через зовнішній бік 
переходять, не перериваючись, і на протилежній стороні знову сходяться до 
горбочків. 
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Дальше, від діаметра 200 мм, посередині боків ребра поступово 
згладжують-ся і чітко вираженими є лише високі, гострі пупкові та зовнішні 
шпилькоподібні горбочки. У проміжках між валикоподібними ребрами, що 
з’єднують горбочки, виявлено тоненькі реберця, які відходять від пупкового 
горбика. 

Лопатева лінія збереглася фрагментарно і цілком відповідає зображенню [3, 
с. 91, рис. 75, а], а також її описам, наведеним у працях [1, 4]. Вона має велику 
глибоку і широку зовнішню лопать, яка маленьким сідлом розділена надвоє. 
Перша бокова лопать удвічі менша від зовнішньої (сифональної), а вузька друга 
лопать розташована посередині боків. Зовнішнє сідло досить широке. Перше 
бокове сідло неглибоке, а друге дуже широке. 

 
Розміри , мм*. 

 
Зразок Д В Ш д В:Д Ш:Д д:Д 
Екз. ([4], с. 91) 147 48 38 64 0,33 0,26 0,44 
Екз. АК-84 290 85 66 133 0,30 0,23 0,45 

 
Порівняння .  За співвідношеннями всіх параметрів, характерною скульп-

турою та типовою лопатевою лінією карпатський зразок цілком відповідає 
описам та зображенням форм, які наведені в синоніміці. 

Місцезнаходження .  Українські Карпати, Пенінська зона, новий кар’єр в 
околицях с. Приборжавського.  

Стратиграфічне  та  географічне  поширення . Вид Peltoceras athleta 
(Phi l l ips)  –  зональний вид верхнього келовею. Його знахідки відомі у 
верхньокеловейських утвореннях Англії, Франції, Німеччини, Індії, Поволжя, 
Мангишлаку, Туаркиру й Північно-Західного Кавказу. 

 
–––––––––––––––––––– 

 
 

1. Аманниязов К. Стратиграфия и аммониты верхнеюрских отложений Туаркыра. – 
Ашхабад: Изд-во АН ТуркмССР, 1962. – 111 с. 

2. Камишева-Елпатьевская В.Г., Николаева В.П., Троицкая Е.А. Стратиграфия и фауна 
юрських и меловых отложений Саратовского Поволжья // Тр. ВНИГРИ. – 1959. – Вып. 
137. – 227 с. 

3. Основы палеонтологии. Молюски – головоногие. Ч. 2. Аммоноидеи (цератиты и 
аммониты). Внутреннераковинные / Под ред. Н.И. Луппова, В.В. Друщица – М.: Изд-во 
АН СССР, 1958. – 358 с. 

4. Станкевич Е.С. Аммониты юрских песчано-глинистых отложений Северо-Западного 
Кавказа. – М.; Л., 1964. – 99 с. 

5. Bayle E. Explication de la carte geologique de France // Fossiles principaux des terrains. – Paris, 
1878. – Vol. 4. – Ð. I. 

6. Jeannet A. Stratigraphie und Paleontologie des oolitischen Eiseenerzlagers von Herznach und 
seiner Umgebung // Beitrage zur Geologie der Schweiz. Geotechn. Ser. 13. – 1951. – Bd. 5. Bern. 

7. Neumayr M., Uhlig V. Über die von Abich in Kaukasus gesammelten Jurafossilien. – Denk. 
Akad. Wiss. Wien. Mat.-naturw. Kl. 1892.– Bd. 59. – 122 S. 

 
* Д – діаметр черепашки; В – висота завитка; Ш – ширина завитка; д – діаметр пупка; 
співвідношення: В:Д – висоти завитка до діаметра черепашки, Ш:Д – ширини завитка до 
діаметра черепашки, д:Д – діаметра пупка до діаметра черепашка; Р – кількість ребер. 
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ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛИЦЬ 
 
Таблиця I 
Фіг. 1. Peltoceras athleta P h i l l i p s. ×1/2. Внутрішнє ядро, вигляд збоку. Екз. АК-84. Верхній 

келовей. 
 
Таблиця II 
Фіг. 1, а, б. Peltoceras athleta P h i l l i p s : а – внутрішнє ядро, вигляд спереду, б – вигляд ззовні. 

×1/2. Екз. АК-84. Верхній келовей. 
 
Таблиця IІI 
Фіг. 1, а–г. Peltoceras athleta P h i l l i p s : а, б – внутрішнє ядро, вигляд з боків, в – вигляд 

ззовні, г – вигляд спереду. ×1/2. Екз. АК-99. Верхній келовей. 
 
 

THE FIRST FINDINGS OF SPECIES FAMILY ASRIDOCERATIDAE IN 
JURASSIC OF UKRAINIAN CARPATHIANS 

 
Halyna Hotsanyuk 

 
Ivan Franko National University of Lviv, 

Hrushevsky str. 4, UA – 79005 Lviv, Ukraine 
 
The monographic description and the image of family Asridoceratidae – 

species Peltoceras athleta Phi l l ips ,  are given. It is founded in Jurassic of Ukrainian 
Carpathians at first. 

Key words: Ukrainian Carpathians, Piennine zone, Jurassic, ammonites, 
stratigraphy. 
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