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З ІСТОРІЇ НАУКИ / ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

УДК 55.092

П.Ф. Гожик
ПАВЛО АПОЛЛОНОВИЧ ТУТКОВСЬКИЙ – ФУНДАТОР МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ
(ДО 150РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
P.F. Gozhyk
PАVLO APOLLONOVYCH TUTKOVSKY: A FOUNDER OF MICROPALEONTOLOGIC SCHOOL
(ON THE OCCASION OF THE 150TH ANNIVERSARY)
Павло Аполлонович Тутковський – вчений>енциклопедист, засновник і перший директор Інституту
геологічних наук (ІГН) НАН України, фундатор Національної академії наук України, організатор Геоло>
гічного музею в м. Київ і Центрального Волинського музею в м. Житомир, академік АН України (1919)
і Білорусії (1928).
Павло Аполлонович Тутковський:
• розробив і впровадив у практику геологічних
• почесний член Київського товариства дослідни>
досліджень мікропалеонтологічний метод;
ків природи (1883);
• розробив вчення про еволюційні зміни;
• дійсний член Петербурзького мінералогічного • висунув гіпотезу походження пустель Північної
товариства (1886);
півкулі Землі;
• член Сибірського мінералогічного товариства;
• розвинув теорію еолового походження лесу
• член Бельгійського товариства геології, гідро>
України;
логії і палеонтології (1888);
• запропонував генетичну класи>
• почесний член Товариства люби>
фікацію краєвидів України на
телів природознавства, антропо>
основі їх геологічної еволюції;
логії та етнографії при Московсь>
• висунув гіпотезу походження
кому університеті (1889);
неолітичної культури;
• член>співробітник Геологічного
• склав проект артезіанського
комітету в Петербурзі (1900);
водопостачання м. Київ водою
• почесний член Товариства дос>
з юрських відкладів.
лідників Волині (1909);
У науковому доробку П.А. Тут>
• дійсний член Російського гео>
ковського понад 1000 наукових і
графічного товариства в Пе>
науково>популярних моногра>
тербурзі (1910);
фій, книг, брошур, статей та пові>
• почесний член Наукового
домлень з геології, географії. В
товариства ім. Т.Г. Шевченка у
цьому розмаїтті особливе місце
Львові (1926).
посідають його методичні роз>
Багатогранна діяльність ака>
робки з мікрофауни. За оцінкою
деміка Павла Аполлоновича Тут>
В.І. Вернадського, «П.А. ТутковQ
Академік
ковського охоплює питання пет>
ський оволодів складною і
П.А. Тутковський
рографії, геохімії, регіональної
майже відсутньою в Росії галузQ
(1858>1930)
геології, стратиграфії, палеонто>
зю палеонтології – мікрофауною
логії, четвертинної геології і геоморфології, і здобув в ній ім’я фахівця», про визнання якого
фізичної географії, гідрогеології, геологічної, гео> свідчить членство в природничих товариствах
графічної та палеонтологічної бібліографії. Києва, Петербургу, Москви, Бельгійського това>
Численні матеріали, одержані в процесі трудової риства геології та палеонтологіі тощо.
та наукової діяльності, послугували основою для
В 80>ті роки ХІХ ст. Павло Аполлонович запо>
створення і впровадження в практику багатьох чаткував новий палеонтологічний метод. У проце>
наукових проектів, теорій і гіпотез.
сі вивчення під мікроскопом порід він, поряд з
Він вперше:
мінералами, звернув увагу на мікроскопічні чере>
• започаткував основні напрями вивчення пашки форамініфер. Мікроскопічні фауністичні
четвертинної геології і ґрунтознавства;
рештки до цього часу в Росії не вивчались, і
• сформував гіпотезу великого плейстоценового П.А. Тутковський збирає великий фактичний
зледеніння;
матеріал, самостійно розробляє методи мікро>
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фауністичних дослід>
жень і вперше публікує
ряд оригінальних робіт
з цього питання.
Роботи вченого з
викопних форамініфер
відносяться переваж>
но до ранніх періодів
його наукової діяльнос>
ті, а фундаментальні
дослідження він завер>
шує в останні роки
свого життя. В мікро>
палеонтологічну літе>
ратуру П.А. Тутковсь>
кий входить з публіка>
ціями по форамініфе>
рах з третинних і крей>
дових відкладів Києва
– «Фораминиферы из
третичных и меловых
отложений
Киева»
(1887 р.) і «Форамини>
феры голубоватой гли>
ны из буровой скважи>
ны на Подоле в Киеве»
(1888 р.) та ін.
В подальшому дослідник вивчає характер
поширення форамініфер у мезозойських (юрських,
крейдових) та кайнозойських відкладах Київської,
Волинської, Подільської, Чернігівської, Таврійсь>
кої (Крим), Люблінської (Польща) та Саратовської
губерній. Треба зазначити, що започаткована
П.А. Тутковським методика первинної підготовки
зразків, обробки мікрофауни була настільки дос>
коналою, що майже не відрізняється від сучасної.
Вченим охарактеризовано – розподіл фораміні>
фер: 70 видів – у юрі, 81 вид – у верхній крейді,
194 види – у палеогені, 131 вид – у неогені. В
результаті було сформульовано мікрофауністичну
концепцію, її критерійні ознаки, а саме: «мікрофау>
на відкладів різного геологічного віку чітко відрізQ
няється одна від одної. Загальні риси мікрофауни
кожного геологічного ярусу мають характерні
ознаки, самостійні, своєрідні і можуть слугувати
критерієм для точного визначення геологічного
віку. Для кожного ярусу мікрофауни чітко підкреQ
слюють різні фації». Отже, чітко окреслене страти>
графічне значення форамініфер для детального
розчленування розрізів мезозою – кайнозою
свідчить, наскільки своєчасною і доказовою була
постановка наукових питань, а загальні положен>
ня дослідника актуальні і сьогодні.
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Дослідження П.А. Тутковського з викопної
мікрофауни не обмежувались вивченням мезо>
зой>кайнозойських форамініфер. Його широко>
глядність, знання світової літератури втілені в
«Библиографический указатель литературы по
ископаемым и ныне живущим фораминиферам».
На жаль, ця робота маловідома і не використову>
ється сучасними дослідниками.
У 1925 р. виходить друком перша частина уза>
гальнюючої роботи вченого «Копальні мікрофауни
України, їх геологічна вага і методи їх досліджен>
ня», де описано методи, значущість мікрофауни,
наведено зображення форамініфер у 52 таблицях.
На жаль, опис цих форамініфер, які планувались
видати у другій частині, залишився не виконаним.
Але започаткування П.А. Тутковським мікро>
палеонтологічного методу, втілення його в прак>
тику геологічних робіт при вирішенні низки
народногосподарських питань мало і має неоцін>
не значення. Вже в другій половині минулого сто>
річчя мікропалеонтологічні дослідження стають
пріоритетними при картувальних, геологопошу>
кових, розвідувальних роботах, особливо в наф>
тогазоносних регіонах. Створюються мікропале>
онтологічні лабораторії в виробничих і наукових
установах. Дослідженнями охоплюється практич>
но весь розріз фанерозою.

В цьому аспекті ІГН НАН України може слугу>
вати прикладом ефективного втілення напрацю>
вань і розвитку мікропалеонтологічної концепції
П.А. Тутковського. В ІГН мікропалеонтологія як
один з основних методів використовується при
детальному розчленуванні відкладів, різномас>
штабному геологічному картуванні та пошуках
корисних копалин, палеогеографічних та палео>
седиментологічних реконструкціях, у вирішенні
біостратиграфічних, геоісторичних проблем
докембрію та фанерозою України.
В 50>х роках минулого сторіччя в ІГН були ство>
рені відділи, в кожному з яких обов’язково працю>
вали мікропалеонтологи. Найбільш поширеною
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групою мікропалеонтологічних досліджень спочат>
ку були форамініфери, за якими проводилось роз>
членування палеозойських, мезозойських та кай>
нозойських відкладів при геологозйомочних та
розвідувальних роботах, особливо в Карпатсько>
му регіоні, Дніпровсько>Донецькій западині (ДДЗ).
В подальшому для вирішення як фундаментальних,
так і прикладних проблем стратиграфії стали залу>
чатися багато інших груп мікрофосилій – острако>
ди, радіолярії, вапнякові водорості, коколітофори>
ди, діатомеї, діноцисти, спори і пилок. Практично в
усіх наукових напрямах ІГН прямо чи опосередко>
вано використовуються напрацювання палеонто>
лого>стратиграфічних досліджень, що здійснюють>
ся у відділенні палеонтології і стратиграфії ІГН
(керівник – чл.>кор. НАН України В.М. Семененко).
ІГН НАН України є також базовою установою
Українського палеонтологічного товариства,
Міжвідомчого стратиграфічного комітету, які очо>
лює директор ІГН НАН України, академік НАН
України П.Ф. Гожик.
Основним напрямом діяльності палеонтологів
та стратиграфів інституту є вивчення викопних та
сучасних макро> і мікрофосилій, серед яких викоп>
ні та сучасні дрібні та крупні форамініфери, остра>
коди, нанопланктон, тинтиніди, радіолярії, органі>
костінний мікрофітопланктон, акритархи, конодон>
ти, водорості, спори та пилок; розробка та обґрун>
тування палеогеографічних, палеоекологічних,
еволюційних критеріїв стратиграфічного поділу
фанерозою з метою вдосконалення регіональних
стратиграфічних схем, відтворення палеоседимен>
таційних особливостей басейнів та закономірнос>
тей формування корисних копалин; розробка,
опрацювання новітніх методик, зокрема застосу>
вання радіобіохронологічних та мікропланктонних
даних для кореляції регіональних стратонів з океа>
нічними зональними шкалами. З метою наукового

та методичного забезпечення регіональних геоло>
гічних досліджень, зокрема створення Держкарти>
200, палеонтолого>стратиграфічного супроводу
геологорозвідувальних робіт у нафтогазоносних
регіонах вирішується низка стратиграфічних проб>
лем: 1) глобального рівня – визначення статусу
застосування нової редакції Міжнародної страти>
графічної шкали (МСШ) та приведення у відповід>
ність хроностратиграфічних підрозділів у схемах
фанерозою України, визначення рівнів глобаль>
них стратиграфічних меж ярусів згідно з рекомен>
даціями з вибору точки глобального стратотипу
границь (ТГСГ), визначення обсягів ярусів, що ма>
ють статус неофіційних в МСШ, тощо; 2) регіональ>
ного рівня – ревізія регіональних підрозділів усіх
систем фанерозою, створення біозональних, палео>
магнітних шкал, розробка і модернізація кореля>
ційних стратиграфічних схем відповідних структур>
но>тектонічних регіонів України.
Всі означені проблеми мають ґрунтовне фак>
тологічне забезпечення, особливо з мікропалеон>
тології. Так, у відділі стратиграфії та палеонтології
палеозойських відкладів, починаючи зі створення
кабінету Донбасу у 1934 р., а в повоєнні роки з
палеонтолого>стратиграфічних досліджень Вели>
кого Донбасу, ДДЗ, Волино>Поділля і Переддоб>
рудзького прогину, монографічно вивчались
форамініфери канд. геол.>мінерал. наук
Н.Є. Бражніковою, П.Д. Потієвською та д>ром
геол.>мінерал. наук М.В. Вдовенко. За їх участю
були розроблені піонерські міжрегіональні коре>
ляції палеозойських відкладів України, регіональ>
ні стратиграфічні схеми, видано довідники, зокре>
ма з систематики форамініфер (В.М. Вдовенко),
тощо. Ці фахівці знані своїми працями як в близь>
кому, так і далекому зарубіжжі. На жаль, є тільки
один спадкоємець їх численних напрацювань. Це
аспірант М.В. Вдовенко – В.І. Єфіменко.
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Відділ стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів (1974 р.):
перший ряд – В.І. Полєтаєв, В.М. Колосова, М.В. Вдовенко, Д.Є. Айзенверг, О.Ю. Котляр, Т.І. Немировська,
О.М. Ліпнягов; другий ряд – В.С. Крандієвський, Н.В. Зернецька, П.Д. Цегельнюк, Т.М. Кучук, М.Т. Сергеєва,
О.Б. Ковальова, О.І. Берченко, О.К. Щоголєв, Р.Й. Козицька, В.В. Кир'янов

З інших мікрофосилій палеозою досліджувались
остракоди (д>р геол.>мінерал. наук С.В. Горак, канд.
геол.>мінерал. наук. В.С. Крандієвський), граптолі>
ти (д>р геол.>мінерал. наук П.Д. Цегельнюк).
Кандидатами геол.>мінерал. наук Т.І. Немиров>
ською, О.М. Ліпняговим, Р.І. Козицькою за коно>
донтами розроблено біозональні шкали верхньо>
го девону ДДЗ, середнього карбону Донбасу
(верхньосерпуховських, башкирських, нижньо>
московських відкладів). Т.І. Немировська бере
участь в розробці багатьох міжнародних проектів
з проблем стратиграфії палеозою.
Канд. геол.>мінерал. наук В.В. Кир’яновим
досліджено акритархи, розроблено стратиграфіч>
ну схему відкладів кембрію України та виконано
їх кореляцію з Сибірською платформою.
Рештки судинних рослин карбону в метаосадо>
вих товщах Українського щита, Карпат, Добруджі
вивчали кандидати геол.>мінерал. наук О.О. Асє>
єва, В.В. Фуртес та д>р геол. наук Т.П. Міхніцька.
В.В. Фуртесом виділені печінкові мохи з карбонат>
них відкладів білокоровицької структури та уточ>
нено стратиграфію кам’яновугільних відкладів
північно>західної частини ДДЗ. Мікрофітофосилії
з розрізів венду з метою детальної стратифікації
вивчались О.О. Асєєвою. В теперішній час систе>
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матичний склад, їх стратиграфічна приуроченість
досліджуються канд. геол. наук К.В. Іванченко.
Канд. геол.>мінерал. наук А.А. Іщенко, вивчаю>
чи синьозелені, жовтозелені, зелені, червоні і бу>
рі водорості, дійшла висновку, що вони існували в
довендський час і використала їх для стратигра>
фічних і палеогеографічних реконструкцій пів>
денно>західної частини Східно>Європейської
платформи (СЄП). Значний внесок у вивчення
палінології палеозою метаморфізованих порід
Мармароського масиву зроблено канд. геол.>мі>
нерал. наук М.Т. Сергеєвою. Канд. геол. наук
Н.І. Боярина для регіональних біостратиграфіч>
них кореляцій пермських відкладів використовує
рослинні угруповання.
Значним є внесок канд. геол.>мінерал. наук
О.І. Берченко у детальне вивчення вапнистих
водоростей з відкладів турнейського і візейсько>
го ярусів ДДЗ, розробку літолого>фаціальних кри>
теріїв пошуків біогермних споруд візейського
віку за мікрофаціями і водоростями, створення
стратиграфічних схем. Ці дослідження продовжує
учень О.І. Берченко – канд. геол. наук О.А. Сухов.
Розроблено методичні основи нового науко>
вого напряму – палеобіогеоценології (д>р. геол.>
мінерал. наук О.К. Щоголєв).
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Відділ стратиграфії та палеонтології мезо >
зойських відкладів з часу його заснування у
1947 р. очолила учениця П.А. Тутковського, мік>
ропалеонтолог від Бога, д>р геол.>мінерал. наук,
проф. О.К. Каптаренко>Чорноусова, автор понад
200 робіт зі стратиграфії, палеонтології і палео>
географії мезозою та кайнозою України, серед
яких превалюють монографії з систематики,
монографічного опису форамініфер. Вона вихо>
вала багато фахівців>мікропалеонтологів, які
опанували різні групи мікрофосилій. Серед її
учнів – кандидати геол.>мінерал. наук Є.Я. Крає>
ва, О.С. Ліпнік, С.А. Люльєва, Д.М. П’яткова,
Л.Ф. Плотнікова, М.М. Пермякова, В.С. Горбунов
та багато ін. Особлива увага приділяється мікро>
фауністичним дослідженням, які були започатко>
вані П.А. Тутковським. Так, вивченням юрських
форамініфер СЄП і прилеглих територій, розроб>
кою стратиграфічних схем, палеогеографією юри
займається Д.М. П’яткова.
Л.Ф. Плотнікова – знаний фахівець зі страти>
графії, мікрофауни крейдових відкладів. За роз>
робленими нею оригінальними методиками з
вивчення докембрійської, ранньопалеозойської
мікрофауни вперше в світі доведено тваринне
походження основної групи акритарх Leoisphaeri>

dia, відомих з
протерозою до
теперішнього ча>
су, і доведено, що
вони є предкови>
ми формами фо>
рамініфер.
Упродовж ба>
гатьох
років
мезозойські ост>
ракоди вивчала
М.М. Пермякова.
Результатом цих
досліджень стало
обґрунтування
стратиграфічних
Д>р геол.>мінерал. наук, про>
підрозділів
за
фесор, завідувач відділом
остракодами,
О.К. Каптаренко>Чорноусова
створення пале>
(1947>1970 рр.)
онтологічного
довідника. Дослідження цих фахівців з мікрофо>
силій оприлюднені в численних монографіях,
довідниках, статтях, препринтах.
У відділі палеонтології та стратиграфії мезо>
зойських відкладів (науковий керівник – д>р
геол.>мінерал. наук М.М. Іванік) навчаються аспі>

Відділ стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів (1972 р.):
перший ряд – Н. Лазня, Н.П Усова, В.В. Пермяков, І.М. Ямніченко, З.І. Ільїнська, С.А. Люльєва; другий ряд –О.С. Ліпнік,
М.М. Пермякова, Л.Ф. Плотнікова, О.В. Іванніков, І.І. Нікітін, Д.М. П’яткова, Т.І. Астахова, Л.Г. Бєлая
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ранти – з нанопланктону (Л.М. Матлай), з креме>
нистих органічних решток (радіолярії, губки)
(Ю.В. Клименко), підготовлено фахівця з форамі>
ніфер – мол. наук. співроб. Ю.В. Доротяк.
Значні успіхи є у вивченні рослинних мікрофо>
силій мезокайнозою. Так, палінокомплекси з трі>
асових відкладів Донбасу досліджені канд. геол.>
мінерал. наук Г.Г. Яновською, відтворено рослин>
ний покрив і етапність його розвитку в тріасово>
му і юрському періодах на території України і
Молдавії. Д>ром геол.>мінерал. наук М.А. Вороно>
вою монографічно описані і систематизовані
спори і пилок ранньої крейди України, встановле>
но етапність розвитку ранньокрейдових флор,
простежено широтну зональність, реконструйо>
вано палеоландшафти на території СЄП. Її дослі>
дження продовжує канд. геол. наук О.А. Шевчук,
яка розробляє біостратиграфію крейдових від>
кладів за мікрофітофосиліями.
Палінологічна характеристика флор кайнофіту
відображена в роботах Р.Н. Ротман, д>ра геол.>мі>
нерал. наук С.В. Сябряй, канд. геол.>мінерал. наук
О.А. Сіренко, канд. геол. наук М.С. Комар. С.В. Сяб>
ряй вирішено проблему становлення та тенденції
розвитку неогенової флори Карпат, реконструйо>
вано умови формування палеогенових і неогено>
вих вугленосних формацій України та Угорщини.
Вона бере участь в розробці Міжнародної програ>
ми NECLIME (неогенові клімати). О.А. Сіренко роз>
роблені критерії стратиграфічного розчленування
пліоцен>плейстоценових відкладів за палінологіч>
ними даними. М.С. Комар досліджує характер
зміни спорово>пилкових спектрів плейстоцен>го>
лоценових відкладів півдня України.
Історія існування від ділу стратиграфії та пале>
онтології кайнозойських відкладів практично
бере початок з часу заснування ІГН, коли П.А. Тут>
ковський, започаткувавши палеонтолого>страти>
графічний напрям, очолив відділ палеонтології і
стратиграфії.
В 30>50>х роках минулого сторіччя сектор па>
леонтології і стратиграфії мезокайнозойських від>
кладів очолювала д>р геол.>мінерал. наук
О.К. Каптаренко>Чорноусова. А з 1969 по 1986 р.
ним керував видатний мікропалеонтолог, чл.>кор.
АН України, д>р геол.>мінерал. наук, директор ІГН
в 1971>1977 рр. В.Я. Дідковський. Після нього
також 10 років відділ очолював знаний мікропа>
леонтолог д>р геол.>мінерал. наук Б.Ф. Зернець>
кий. У відділі отримали високу кваліфікацію і захи>
стили докторські і кандидатські дисертації під ке>
рівництвом В.Я. Дідковського: М.М. Іванік – та>
кож мікропалеонтолог, д>р геол.>мінерал. наук,
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нині керівник відділу
мезозою; д>р геол.
наук О.П. Ольштин>
ська; канд. геол.>мі>
нерал.
наук
В.А. Коваленко,
канд. геол.>мінерал.
наук Н.В. Маслун.
Під керівництвом
Б.Ф. Зернецького –
канд. геол.>мінерал.
наук Т.С. Рябоконь,
канд. геол. наук
Ю.В. Вернигорова,
канд. геол. наук
Т.В. Шевченко.
Мікропалеонто>
логи беруть активну
участь у виконанні
фундаментальних і
прикладних дослід>
жень з розробки та
обґрунтування па>
леоокеанологічних,
еволюційних, палео>
екологічних критері>
їв стратиграфічного
поділу кайнозою за
мікрофосиліями, у
створенні схем, роз>
робці та впровад>
женні новітніх мето>
дик, зокрема радіо>
біохронологічних,
мікропланктонних
даних для кореляції з
міжнародними океа>
нічними шкалами.
Удосконалюються
й методичні засади
дослідження мікро>
фауни, які започатку>
вав П.А. Тутковський.
Застосовуються хі>
мічні, фізичні методи,
зокрема ультразву>
кове вилучення мік>
рорешток, спектро>
скопічне, електрон>
номікроскопічне дос>
лідження (Б.Ф. Зер>
нецький). Розробле>
но методику мікро>

Академік П.А. Тутковський

Чл.>кор. АН УРСР
В.Я. Дідковський

Д>р геол.>мінерал. наук
Б.Ф. Зернецький
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Відділ стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів (1972 р.):
перший ряд – З.М. Сатановська, В.О. Зелінська, Є.Я. Краєва, В.Я. Дідковський, В.Г. Куліченко, Н.В. Маслун;
другий ряд – В.М. Семененко, Л.П. Зубанєва, О.П. Ольштинська, В.Ю. Зосимович, А.А. Білоцерковець, Д.Є. Макаренко,
В.С. Буднік, М.М. Іванік, О.В. Терещук, О.В. Лукашов, В.С. Горбунов

біохімічного дослідження форамініфер (М.М. Іва>
нік). А в дисертаційних роботах останніх років вже
майже обов’язковим стає застосування електрон>
ної мікроскопії (Ю.В. Вернигорова, Т.В. Шевченко
та ін.). Значущим є створення в ІГН такої сучасної
лабораторії (керівник – канд. геол.>мінерал. наук
Шехунова С.Б.), де молоді науковці, аспіранти змо>
жуть проводити дослідження на новітньому рівні з
використанням різних технологій.
Крім форамініфер, для вирішення зазначених
проблем застосовуються й інші групи мікрофосилій.
Остракоди – група, якій, порівняно з форамі>
ніферами і нанопланктоном, приділяється значно
менша увага при біостратиграфічних побудовах.
Найчастіше остракоди використовуються для
стратифікації кайнозойських відкладів, про що
свідчать наукові роботи кандидатів геол.>міне>
рал. наук Ю.Б. Люльєва і В.А. Коваленка. Д>ром
геол.>мінерал. наук Н.І. Дикань розроблено тео>
ретичні засади систематичного вивчення викоп>
них остракод, опубліковано довідник>визначник
«Четвертинні остракоди України».
Радіолярії – група, вивченню якої приділяв
значну увагу П.А. Тутковський, а продовжували

його справу О.К. Каптаренко>Чорноусова,
В.С. Горбунов. Але, незважаючи на її ортострати>
графічність, особливу значущість при розчлену>
ванні кременистих порід, зараз ця група в біо>
стратиграфії мезокайнозою України практично
не використовується.
М.М. Іваніком започатковано новий напрям –
біостратиграфія за спонгіофауною. Ним, на
підґрунті принципово нового методичного підхо>
ду до вивчення спікул губок, з застосуванням
евристичного моделювання, проаналізовано
проблеми систематики губок, створено паратак>
сономічну класифікацію спікул губок, що уможли>
вило їх застосування для стратифікації та міжре>
гіональних кореляцій кременисто>теригенних
відкладів мезозою та кайнозою.
Пріоритетного розвитку набуває альгологіч>
ний напрям, особливо такі ортостратиграфічні
групи, як нанопланктон, диноцисти, діатомеї та ін.
Нанопланктон – одна з найважливіших груп
для вирішення проблем біозонування мезозойсь>
ких та кайнозойських відкладів, знайшла своє
відображення в фундаментальних розробках д>ра
геол.>мінерал. наук, проф. А.С. Андреєвої>Григоро>
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вич, канд. геол.>мінерал. наук С.А. Люльєвої, у
дослідженнях кандидатів геол. наук А.В. Шумника
і Д.Д.О. Ваги.
Вивчення органікостінного мікрофітопланкто>
ну – диноцист, з метою детального розчленуван>
ня розрізів створення біозональних шкал, прово>
диться А.С. Андреєвою>Григорович, А.Б. Стотлан>
дом, Т.В. Шевченко.
Діатомеї – група, надзвичайно важлива для
створення біозональних біостратиграфічних
шкал теригенно>кременистих відкладів кайно>
зою, репрезентована в Україні працями О.П. Оль>
штинської. Створено комп’ютерний «Атлас викоп>
них діатомових водоростей кайнозою України».
Особливо слід відмітити роль мікропалеонто>
логії у вирішенні геостратиграфічних, геохроноло>
гічних, геоструктурних прогнозних задач у нафто>
газовій геології. Мікропалеонтологи ІГН беруть
активну участь у вирішенні цих завдань в усіх наф>
тогазоносних провінціях України – Карпатській,
Дніпровсько>Донецькій, Азово>Чорноморській.
Значний внесок зроблено мікропалеонтологами
і стратиграфами у вивчення палеонтології і страти>
графії океанічних осадків. Морські палеонтолого>
стратиграфічні дослідження, започатковані чл.>кор.
АН УРСР В.Я. Дідковським, проводилися за матеріа>
лами численних морських експедицій в Світовому
океані та внутрішніх морях (П.Ф. Гожик, В.Н. Семе>
ненко, Б.Ф. Зернецький, М.М. Іванік, Д.Є. Макарен>
ко). Матеріали опрацьовували Л.О. Дігас, В.С. Горбу>
нов, С.А. Люльєва, Н.В. Маслун, Ю.В. Вернигорова.

Ведуться палеонтолого>стратиграфічні дослі>
дження в Приантарктичних морях (П.Ф. Гожик,
М.М. Іванік, О.П. Ольштинська, Ю.В. Верниго>
рова та ін.).
Цей далеко неповний, побіжний перелік
мікрофауністичних досліджень тільки в ІГН НАН
України свідчить, що мікропалеонтологія як вели>
ке відкриття Павла Аполлоновича Тутковського –
це практично нанотехнологія в геології з вели>
кою роздільною здатністю, яка дозволяє на
макро> і на мікрорівнях вирішувати теоретичні і
прикладні задачі стратиграфії: хроностратигра>
фічні, регіонально>стратиграфічні з метою ство>
рення стратиграфічної бази для геологічного кар>
тування та пошуків корисних копалин.
Визнання мікропалеонтологічної школи П.А. Тут>
ковського, ефективність її діяльності, а відтак, ім’я
цього талановитого вченого і педагога втілено в
працях, названих його іменем викопних організ>
мах, вулицях, наукових і виробничих організаціях,
де працювали і працюють його вихованці і послі>
довники. В Україні створено Інститут Тутковського,
одним із напрямів діяльності якого є підвищення
кваліфікації фахівців з геології та освоєння нафто>
газових родовищ, літології, стратиграфії, фаціаль>
ного аналізу тощо за інноваційними програмами,
орієнтованими на передові досягнення науки, тех>
ніки і технологій в галузі геологічної розвідки та
розробки корисних копалин. У 2007 р. Національ>
ною академією наук України засновано премію
ім. П.А. Тутковського за видатні наукові досягнення

Перші морські геологи ІГН (1976 р.):
перший ряд – Б.Ф. Зернецький, А.Є. Бабинець, В.Я. Дідковський, В.І. Мельник, О.Г. Бондар; другий ряд –
В.О. Ємельянов, С.О. Клєщенко, М.М. Іванік, В.М. Шовкопляс, І.Е. Ламакін
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з геології, географії, океано>
логії, геоекології, кліматоло>
гії та метеорології. Першими
лауреатами премії стали
вчені>палеонтологи ІГН НАН
України за цикл наукових
праць: П.Ф. Гожик «Пресно>
водные моллюски позднего
кайнозоя Юго>Восточной Ев>
ропы», 2006; М.М. Иваник
«Палеогеновая спонгиофау>
на Восточно>Европейской
платформы и сопредельных
регионов», 2003; П.Ф. Гожик,
Н.В. Маслун, Л.Ф. Плотніко>
ва, М.М. Іванік, Л.М. Яку>
шин, І.І. Іщенко «Стратигра>
фія мезокайнозойських від>
кладів північно>західного
шельфу Чорного моря», 2006. Мотивація вибору
цих робіт зумовлена, тим, що в них висвітлені основ>
ні аспекти сучасних стратиграфічних проблем, роз>
глянуті питання розробки теоретичних та практич>
них засад детального розчленування кайнозою на
системній основі, створення інтегрованих подійно>
стратиграфічних моделей окремих структурно>тек>
тонічних регіонів та басейнів України.
В Україні превалюючим є напрям традиційної
стратиграфії, спрямований на подальшу деталіза>
цію стратиграфічних схем на комплексному мето>
дичному підґрунті. Розвивається і такий напрям
пізнання еволюції біосфери, як подійно>динаміч>
на стратиграфія. Вже в ХІХ ст. були дані настанови
на створення геолого>палеонтологічного літопису
докембрію і фанерозою. В оригінальному вченні
П.А. Тутковського про біосферу, що було створено
незалежно від академіка В.І. Вернадського, кон>
цепція біосфери як сукупності живих організмів,
котрі не можуть існувати за іншими сферами,
ґрунтується на еволюційній зміні біосфери «за
часи геологічної історії Землі щодо багатства
форм та числа особів, та щодо висоти їх організаQ
ції». І зараз, коли на часі створення Геохронологіч>
ного календаря, в пізнанні етапів розвитку біо>
сфери особливого значення набувають геолого>
стратиграфо>палеонтологічні аспекти, в яких
відображаються просторово>часові закономір>
ності функціонування відповідних систем фанеро>
зою. Тому створення інтегрованих подійно>страти>
графічних моделей окремих структурно>тектоніч>
них регіонів та басейнів сприятиме розшифровці
процесів і явищ фанерозойської історії, а відпо>
відно і розвитку вчення про Біосферу.

ПРАЦІ АКАДЕМІКА П.А. ТУТКОВСЬКОГО
З ВИКОПНОЇ МІКРОФАУНИ (1886>1925)
1886. Заметка о фауне пестрых глин с. Чаплинки, Киев>
ской губ. – ЗКОЕ, т. VIII, вып. 1, с. 173>183, 2 табл.
1887. О фауне пестрых глин с. Чаплинки, Киевской губ. –
ЗКОЕ, т. VIII, вып. 2, прот. засед. за 1886 г., с. III и
XXXI. (Реф.: Moroziewicz, 1886, t. V, р. 446).
1887. О фораминиферах буровой скважины в Киеве. –
ЗКОЕ, т. VIII, вып. 2, прот. засед. за 1686 г., с. XV>XVI
и XXXI.
1887. Фораминиферы из третичных и меловых отложе>
ний Киева. Статья 1. – ЗКОЕ, т. VIII, вып. 2, с. 345>
360, табл. III>VII. (Реф.: Bull. Soc., Belg. Geol., Hydrol.
et Paleont., 1887, t. I, рrос. verb., р. 195).
1888. Фораминиферы голубоватой глины из буровой
скважины на Подоле в Киеве. – ЗКОЕ, т. IX, прот.
засед. за 1887 г., с. XLIV>XLV и СХХII.
1888. Фораминиферы из третичных и меловых отложе>
ний Киева. Статья 2. – ЗКОЕ, т. IX, с. 1>65, табл. I>IX.
(Реф.: Jahrb. N. Miner., Geol. U. Palaeont., 1889,
Bd. I, S. 510>511).
1890. Фораминиферы из Керченского неогена. – ЗКОЕ,
т. XI, вып. 1, прот. засед. за 1889 г., с. LXXIII и ХСIII.
1892. Геологический характер микрофауны Киевской
спондилувой глины. – ЗКОЕ, т. XII, вып. 2, прот.
засед. за 1892 г., с. ХХIII>ХХХ и LXXVI.
1892. О микрофауне некоторых третичных осадков
Волынской губ. – ЗКОЕ, т. ХII, вып. 2, прот. засед. за
1891 г., с. ХХХV>XXXVIII и LXXVI.
1892. Об ископаемой микрофауне градижского мергеля.
– Материалы к оценке земель Полтав. губ., под
ред. проф. В.В. Докучаева, вып. 15, Кременчуг.
уезд, с. 31>33.
1894. Вниманию русских геологов. – Дневник IX Съезда рус.
естествоиспытателей в Москве, 1894 г., № 7, с. 28.
1894. О геологическом характере микрофауны некото>
рых третичных отложений Подольской губ. – ЗКОЕ,
т. ХIII, прот. засед. за 1892 г., с. VI>XIII и LX, табл. А.
(Реф.: Koken, Jahrb. N. Miner., Geol. U. Palaeont.,
1889, Bd. II, S. 3, № 450).
1894. Дополнение к микрофауне спондилувого яруса. О
микрофауне градижского мергеля Полтавской губ.
– ЗКОЕ, т. ХIII, прот. засед. за 1892 г., с. XVII>XXV и
LX. (Реф.: Koken, Jahrb. N. Miner., Geol. U. Palaeont.,
1889, Bd. II, S. 3, № 450).
1896. Об олигоценовых окаменелостях с. Мандриковки
Екатеринославской губ. – ЗКОЕ, т. ХV, вып. 2, прот.
засед. за 1895 г., с. XXI>ХХII и LI.
1897. К геологии Луцкого уезда Волынской губ. О после>
третичном мергеле с. Кульчина. – Ежегодн. геол. и
мин. России, т. II, отд. I, с. 1>8.
1898. Микрофауна мела Люблинской губ. – Материалы
для геол. России, т. XIX (в ст. Криштафовича), с. 5>6.
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1898. Последовательность ископаемых микрофаун
южной России. – Ежегодн. геол. и мин. России, т. III,
отд. I, с. 76>78. (Реф.: Каракаш Н.). Там же, 1904>
1905 г., т. VII, отд. III, с. 13 и 38.
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НОВЫЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО МЕТАМОРФИЗОВАННЫМ
ПОРОДАМ КРИВОРОЖСКОЙ СЕРИИ
O.V. Yatsenkо
A NEW PALEONTOLOGICAL STUDY OF METAMORPHIC ROCKS OF THE KRYVYI RIH SERIES
На основі мікропалеонтологічних досліджень гальки графітово>карбонатного складу з конгломератової товщі глеюватсь>
кої світи Українського щита зроблено припущення про присутність в ній фрагментів строматоліту, утвореного водоростю
роду Vesicularia Vo l o g d i n , який був вперше описаний А.Г. Вологдіним з неопротерозойських порід Алданського щита.
Ключові слова: глеюватська світа, строматоліт, протерозой, конгломерати.
A micropaleontological study of graphite carbonate pebble in the polimictic conglomerates of the Gleevatska Formation of
the Ukrainian Shield suggests presence of stromatolite fragments formed by the algae of the genus Vesicularia Vo l o g d i n .
First finds of such stromatolite fragments were described by A.G. Vologdin from Neoproterozoic deposits of the Aldanian
Shield of Siberia.

ВВЕДЕНИЕ
Палеонтологические исследования метаосадоч>
ных пород Украинского щита начались со второй
половины XX ст. В результате был собран огром>
ный фактический материал, изучение которого
позволило выделить определенные комплексы
микрофоссилий, а также продукты жизнедеятель>
ности ископаемых организмов. На данный момент
присутствие органических остатков установлено в
отложениях конкской, белозерской, гуляйполь>
ской, бугской, криворожской, ингуло>ингулецкой,
топильнянской, овручской серий палео> и мезо>
протерозоя, а также садовой свиты Федоровского
зеленокаменного пояса (палеопротерозой).
Комплекс микрофоссилий криворожской
серии является одним из наиболее изученных.
Органогенные формы из скелеватской, сакса>
ганской и гданцевской свит впервые были иссле>
дованы Б.В. Тимофеевым, который начиная с
1969 г. выделял остатки сфероморфид различ>
ных родов, в том числе и делящихся сферомор>
фид, а также водорослевых трихом [12>14].
Дальнейшие исследования проводились по
породам верхней – гданцевской свиты криво>
рожской серии. В слюдисто>графитовых сланцах,
доломитовых мраморах и конгломератах, слагаю>
щих свиту, найдены остатки синезеленых водоро>
слей, таких как Kareliana ukrainica Snezhko, LyngQ
biopsis intertexta Snezhko et Raskatova, LyngQ
biopsis ambigolaevis Snezhko et Raskatova,
Oscillatorites sp., Romerites arcuarius Snezhko et
Raskatova, Protospira strygini Vologdin [3, 11],
бурых водорослей Shujana praefulgida Snezhko
[10]. В мраморизованных известняках этой же
свиты описаны продукты жизнедеятельности циа>
нофитов – онколиты и катаграфии хорошей сох>

ранности, составляющие 80>90% породы [4, 7], а
также остатки водорослевых и корралообразных
организмов, таких как Osagia colimaella
Milshtein, Nubecularites abustus Z. Zhuravleva,
Vermiculites minitorosus A. Istchenko, AmbigolaQ
mellatus sp., Medularites isulatus A. Istchenko,
Battenevia diffusa A. Istchenko, Aceptalia ukrainiQ
ca Vologdin [3, 4]. Кроме того, в черных доломи>
товых гальках найдены остатки водоросли Cory>
cium oligomerum Bielokrys et Mordovets [1, 5].
Результаты этих исследований имеют важное
значение как в аспекте палеонтологии (наряду с
находками уже известных, выделены также новые
виды), так и для стратиграфии докембрия Украин>
ского щита (в связи с возможностью применения
палеомикрофитологического метода корреляции).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение фитолитов проводилось в прозрачных
шлифах и отполированных пластинах керна сква>
жин, вскрывавших породы глееватской свиты.
Последняя залегает с угловым и стратиграфическим
несогласием на образованиях гданцевской свиты и
расчленяется на две подсвиты, соответствующие
двум формационно>генетическим типам: метамор>
физованных полимиктовых конгломератов и мета>
морфизованных песчано>сланцевых пород.
Конгломераты средне> и крупногалечные, сце>
ментированные разнозернистым метапесчани>
ком кварц>полевошпатового состава. Обломоч>
ный материал составляет 50>90% объема поро>
ды. Выделяют две группы, соответствующие раз>
ным источникам сноса обломочного материала
[15]. Часто встречающиеся в гальке карбонатные
породы (мраморы, кварц>карбонатные породы,
карбонатные углерод>вмещающие сланцы),
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а также джеспелиты железистые и безрудные ческой структуры. Галька по отношению к цементу
кварциты представляют отложения более древ> составляет около 70% объема породы. Тип цемен>
них свит криворожской серии, преимущественно тации – закрытый поровый.
Галька карбонатного состава, обогащена графи>
гданцевской. Вторая группа галек сложена поро>
дами кристаллического фундамента – плагиогра> том. Размер гальки – 4x7 см. Характеризуется высо>
ниты, мигматиты, метаморфизованные эффузи> кой степенью окатанности. Микротекстура породы
слоистая, определяется чередованием графитовых
вы, вторичные кварциты и метабазиты.
При проведении исследований нами изучались и карбонатных прослоев. Структура – гетеробласто>
метаморфизованные конгломераты из скв. 11 227 вая, тонко>мелкокристаллическая, роговиковая.
(г. Кривой Рог, рудник им. Карла Либкнехта, интер> Прослои отличаются между собой толщиной, степе>
вал опробования – 126,82>611,55 м). Наиболее нью обогащенности графитом и формой его распре>
распространена галька мраморов с рассеянным деления. В некоторых частях породы графит рассеян
графитом. Углеродистое вещество распределено равномерно, но в то же время в других наблюдается
неравномерно среди основной карбонатной массы, в виде скоплений, имеющих неправильную и удлин>
часто – в виде слоев или замкнутых контуров, что в ненную форму. Подобный характер распределения
большинстве случаев определяет текстуру породы. графита для карбонатных галек глееватской и ниже>
Структура – тонкокристаллическая, роговиковая. лежащей гданцевской свит был отмечен в результа>
Карбонатные минералы представлены доломитом и те предыдущих исследований [6] и описывался как
кальцитом. В незначительных количествах содер> строматолит тонкослоистого строения [10].
Графито>карбонатная галька (без органики).
жится кварц (до 10%). Именно к породам такого
типа часто приурочены остатки микроорганизмов и Размер гальки – 1,5x3 см. Имеет неправильную
строматолитовых построек [7], что позволяет выска> форму и характеризуется низкой степенью ока>
зать предположение о более молодом, чем палео> танности. По минеральному составу порода пред>
ставлена также карбонатом и графитом, но, в
протерозойский, возрасте этой формации [15].
Второй тип обломков представлен силикатной отличие от предыдущей, тут графит резко преобла>
(плагиоклаз>кварцевой) галькой. Структура поро> дает (составляя около 60% объема). Текстура
ды – мелкокристаллическая, гранобластовая. породы – сгустковая, линзовидная, местами
Зерна плагиоклаза сильно изменены в результа> микроплойчатая. Углеродистое вещество распро>
те серицитизации. Порода сильно трещиноватая, странено неравномерно, наибольшая обогащен>
ность приурочена к центру.
большинство трещин выполнено биотитом.
Палеонтологическое изучение породы проводи>
Встречается также галька кварцитов. Она
характеризуется мелкокристаллической рогови> лось визуально – в вырезанной и отполированной
ковой структурой. Сложена преимущественно пластине, а также в прозрачных шлифах (рис. 1).
кварцем, имеющим мелкие
зерна с прямолинейными
полигональными контурами.
Наблюдается незначительное
содержание слюд и хлорита.
Обр. 44. скв. 11 227, глуби>
на – 561,57 м. Метаконгломе>
рат. Обломочная часть пред>
ставлена галькой кварцитов
светло> и темно>серого цвета,
мраморов кальцитовых бело>
го и серого цвета, микрослан>
цев графитово>карбонатных.
Все эти гальки отличаются
между собой по размеру (от
1x1 до 5x10 см) и степени ока>
танности. Сцеменированы Рис. 1. Галька графит>карбонатного состава из нижней пачки конгло>
метапесчаником полевошпат> мератовой толщи глееватской свиты (г. Кривой Рог, рудник им. Карла
биотит>кварцевым темно>се> Либкнехта, обр. 44, скв. 11 227, глубина 561,57 м). Мезопротерозой.
рого цвета, мелкокристалли> Размер выделенной области – 3х3 см
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РЕЗУЛЬТАТЫ
На основании анализа текстуры графито>карбонат>
ной гальки было сделано предположение о воз>
можном присутствии в составе данной породы
остатков органики. Текстура микрослоистая,
обусловлена чередованием слоев, характеризую>
щихся разной степенью обогащенности мелкокри>
сталлического доломита рассеянным углеродистым
веществом. Таким образом, происходит смена тем>
ных – «графитовых» и светлых «карбонатных» про>
слоев, толщина которых изменяется от 1 до 15 мм.
Часто на фоне светлых участков наблюдаются мно>
гочисленные темные сгустки округлой, овальной и
ветвящейся нитевидной форм, поднимающиеся
вверх от субстрата. Последние расположены пер>
пендикулярно к плоскости субстрата или под неболь>
шим наклоном (угол наклона изменяется от 90 до
45°). Размер сгустков, имеющих удлинненную форму
– от 2 до 12 мм; округлых – от 1 до 2 мм в диаметре.
Наблюдаемые текстурные особенности позволяют
предположительно рассматривать данную гальку
как фрагмент (продольное сечение) строматолита.
По своим основным чертам они являются близкими
к текстурам строматолитов, образованных водорос>
лью рода Vesicularia Vologdin. Последние были
впервые описаны А.Г. Вологдиным из верхнепроте>
розойских пород Алданского щита [2] (рис. 2).

Рис. 2 . Текстура продольного сечения стромато>
лита, образованного водорослью Vesicularia nidiQ
fica Vologdin, описанная в верхнепротерозой>
ских породах Алданского щита [2]
ВЫВОДЫ
1. Характер текстур графито>карбонатной гальки,
входящей в состав метаконгломератов глееват>
ской свиты, указывает на вероятное присутствие
остатков строматолита в данной породе.
2. По своим особенностям текстура напоми>
нает продольное сечение строматолита, образо>
ванного водорослью Vesicularia Vologdin, более
ранние находки которого приурочены к породам
позднепротерозойского возраста.
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НОВІ ВЕРСТВИ У СКЛАДІ РАТНЕНСЬКОЇ СВІТИ НИЖНЬОГО ВЕНДУ ВОЛИНІ
ТА ЇХ МІКРОПАЛЕОФІТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
V.G. Melnychuk, K.V. Ivanchenko, T.P. Mikhnytska
NEW STRATA OF THE RATNE FORMATION OF THE LOWER VENDIAN OF VOLHYNIA
AND THEIR MICROPALEOPHYTOLOGIC CHARACTERISTIC
Пересмотрена стратификация ратненской свиты Волыни. В ней выделены (снизу вверх по разрезу) лучичевские,
зорянские и якушевские слои, которые отличаются по литолого>петрографическим, петрохимическим особенностям и
геофизическим характеристикам. Они уверенно картируются, а их разрезы, хорошо изученные скважинами, коррели>
руются и прослеживаются по всему Волынскому региону.
Ключевые слова: нижний венд, ратненская свита, микрофоссилии, Волынь.
The stratification of the Ratne formation of Volhynia has been revised. Luchychiv, Zoryansk and Yakushiv strata, which differ
in petrographic, petrochemical and geophysical characteristics, have been distinguished in the formation. These strata have
been penetrated by boreholes that allow their confident correlating throughout Volhynia.

ВСТУП
Вулканогенні утворення волинської серії нижньо>
го венду є одним з головних компонентів осадо>
вого чохла південно>західної частини Східно>Єв>
ропейської платформи.
Відповідно до чинної стратиграфічної схеми
[10], волинська серія в межах Волино>Полісько>
го прогину поділяється на горбашівську, заболо>
тівську, бабинську і ратненську світи, представ>
лені теригенними, пірокластичними та ефузив>
ними фаціями потужного (до 700 м) трапового
комплексу.
Ратненська світа є найпотужнішою серед
стратонів волинської серії (понад 200 м) і в тра>
пових полях Волині найширше розповсюдже>
ною. Останнім часом, за результатами геологіч>
ного картування територій Західного Полісся в
масштабах 1:50 000 та 1:200 000, було встанов>
лено її літолого>стратиграфічну і формаційну
неоднорідність [5], обумовлену суттєвою відмін>
ністю нижньої та верхньої частин її розрізу, роз>
ділених вулканоміктовими відкладами за участю
конгломератів.
В зв’язку з цим, на основі нових даних, отри>
маних в останні роки за результатами геологіч>
ного картування трапових утворень, тематичних
і пошукових робіт на мідь, було запропоновано
впровадити розчленування верхньої найпотуж>
нішої частини розрізу волинської серії, що відно>
силась до ратненської світи, на дві окремі світи.
Ратненську світу рекомендовано і надалі вико>
ристовувати як основний літостратиграфічний
підрозділ, але в її складі виділити верстви з гео>
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графічними назвами: лучичівські, зорянські,
якушівські (див. рисунок).
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Матеріалом для роботи стали зразки, відібрані зі
св. 5963, 8143, 8262, 8282 та свердловин Бере>
стечко, Овадне; а також документація керна цих
свердловин. Проведено мікропалеофітологічний
аналіз зразків. Для цього для вилучення мікро>
фосилій рослинного походження із гірських порід
було застосовано загальноприйняту методику,
розроблену О.М. Андрєєвою [1] і поліпшену
В.В. Кир’яновим [3].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Лучичівські верстви (V1lč) складені кількома (до
п’яти) покривами базальтів олівін>толеїтової
групи, розшарованих пачками лавокластичних
брекчій, іноді з прошарками різноуламкових
пірокластичних порід. В основі верств місцями
залягають різноуламкові тефроїди з прошарка>
ми вулканоміктових гравійних конгломератів
(див. рисунок). Нашарування лучичівських
верств на Волині стратиграфічно узгоджено
підстелені відкладами бабинської світи і пере>
криваються, місцями з розмивом відкладами
залягаючих нижче зорянських верств нижнього
венду. Їх потужність в регіоні коливається від
15 до 117 м.
В межах України лучичівські верстви поши>
рені у верхів’ях р. Прип’ять та в басейнах її пра>
вих приток, а також в басейні р. Західний Буг. На
зазначеній території вони розкриті на повну
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Рис. Схема кореляції розрізів лучичівських, зорянських та якушівських верств
1 – алевроліти; 2 – пісковики; 3 – конгломерати; 4 – туфоаргіліти; 5 – туфоалевроліти; 6 – туфопісковики; 7 – туфо>
конгломерати; 8 – лавобрекчія; 9 – туфи; 10 – базальти; 11 – місця знахідок мікрофосилій
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потужність 281 свердловиною. На домезозойсь>
ку поверхню виступають в підняттях і в західно>
му крилі Поліської сідловини. Фрагменти розрі>
зу верств можна спостерігати в базальтових
кар’єрах біля с. Іванчі Володимирецького райо>
ну Рівненської області, де вони описані при
характеристиці горизонту міденосних лавокла>
стичних брекчій [8].
Ефузивні покриви в складі верств утворю>
ють широкі, плоскі щитоподібні вулканічні спо>
руди. Нижні з них мають найбільше поширення,
а верхні локалізовані. Покриви задовільно
корелюються між свердловинами і простежу>
ються на десятки кілометрів. Їх кількість і, як
наслідок, загальна потужність в складі верств
закономірно зростають від країв до центра
палеовулканічних споруд. Покриви значної
потужності (понад 20>30 м) мають добре вира>
жену зональну будову, що характерно для
наземних основних ефузивів.
Слабо змінені масивні базальти лучичівських
верств за хімічним складом близькі до типових
толеїтів нормального ряду і містять, порівняно з
базальтами інших підрозділів волинської серії,
аномальну кількість CaO. Відповідно, вони мають
значний модальний і нормативний вміст плагіо>
клазів, а також містять нормативний (рідко
модальний) олівін [6, 7]. Особливості хімічного
складу базальтів лучичівських верств спорідню>
ють їх з базальтами бабинської світи, які заляга>
ють нижче по розрізу.
Зорянські верстви (V1zr) поширені в межах
України у верхів’ях річок Прип’ять і Західний Буг
та їх приток. На повну потужність їх розкрили 210
свердловин. Зорянські верстви представлені
нашаруваннями різноманітних вулканоміктових і
туфогенних порід, червоноколірних алевролітів,
аргілітів, місцями монтморилонітових кір виві>
трювання (бентонітових глин), тютюново>зелених
пісковиків та різноколірних конгломератів і туфів
сублужного основного складу (див. рисунок).
Нашарування зорянських верств узгоджено,
місцями з розмивом, залягають на лучичівських
верствах і перекриваються базальтовими покри>
вами якушівських верств. В місцях відсутності
останніх на зорянських верствах з розмивом і
стратиграфічним неузгодженням залягають від>
клади чарторийської світи верхнього венду.
Потужність зорянських верств змінюється від
0 до 35 м в Прип’ятському валу і досягає 63 м
(св. 1457) в Луцькій тектонічній зоні. Зорянські
верстви деякою мірою нівелюють вулканічний
палеорельєф лучичівських верств.

28

Вулканоміктові відклади зорянських верств та
окремі гальки з них характеризуються найвищим
серед відомих ефузивних порід досліджуваного
регіону вмістом лужних компонентів і за хімічним
складом відповідають переважно трахібазаль>
там і трахітам. Серед конгломератів зорянських
верств в Прип’ятському валу знайдені гальки
ультраметаморфічних гранітоїдів, теригенних
осадових порід, а також змінених ефузивів
кислого складу. На західному крилі Поліської сід>
ловини (басейн річок Стир, Горинь) серед вулка>
номіктових відкладів слуцької світи, які є лате>
ральними аналогами зорянських верств, зокре>
ма в Берестовецькому кар’єрі, знаходяться галь>
ки і валуни трахітів (за петрографічним і хімічним
складом), латишів, а також кислих ефузивів.
Якушівські верстви (V1jk) поширені в межах
України у верхів’ях річок Прип’ять і Західний Буг
та їх приток. На повну потужність їх розкрили 232
свердловини. Вони вінчають розріз волинської
серії і з розмивом перекриваються теригенними
відкладами іваномислівської товщі верхнього
венду. В місцях відсутності останніх на якушів>
ських верствах з розмивом і стратиграфічним та
азимутальним структурним неузгодженнями
трансгресивно залягають теригенні відклади різ>
них світ верхнього венду або відклади сено>
манського ярусу верхнього відділу крейдової
системи.
Якушівські верстви представлені витримани>
ми по простяганню покривами базальтів (до
семи) з шлейфами лавокластичних брекчій. Міс>
цями між ними залягають агломератові, іноді
лапілієві та псефітові туфи базальтів, а у верхній
частині розрізу зустрічаються малопотужні вулка>
номіктові конгломерати з гальками базальтів
(див. рисунок). Потужність якушівських верств в
регіоні сягає 135 м.
Базальти якушівських верств характеризу>
ються максимальним вмістом оксидів титану
[6, 7], наявністю в них нормативного і модаль>
ного кварцу. Макроскопічною особливістю є
широке розповсюдження в них халцедону та
яшмоїдів. За результатами мікрозондових ана>
лізів серед базальтів якушівських верств вста>
новлені піроксени як ряду авгіт – фероавгіт, так
і ряду піжоніт – залізистий піжоніт [11]; титано>
магнетити характеризуються високим (порівня>
но з титаномагнетитами лучичівських верств)
вмістом титану.
При проведенні мікропалеофітологічних дослі>
джень авторами виділено комплекс мікрофоси>
лій, характерний для утворень волинської серії.
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Комплекс, отриманий з відкладів ратненської
світи, містить дуже дрібні щільні мікрофосилії і
обривки мікроводоростей: Leiosphaeridia crassa
(Naum.), L. minutissima (Naum.), Spumosina rubiQ
ginosa Andr., Stictosphaeridium sinapticuliferum
Tim. Колір усіх форм темно>коричневий. Загалом
знахідки органічних решток у волинській серії
поодинокі.
Комплекс мікрофосилій волинської серії Во>
лині подібний до комплексу мікрофосилій з лап>
ландського біостратиграфічного горизонту Схід>
но>Європейської платформи [3, 9, 12], з древ>
лянської серії Московської синеклізи, за акри>
тархами – волинській серії Білорусі [4].
ВИСНОВКИ
1. Охарактеризовані лучичівські, зорянські і яку>
шівські верстви відрізняються за літолого>петро>
графічними, петрохімічними особливостями та
геофізичними характеристиками. Вони впевнено
картуються, а їх розрізи, добре вивчені свердло>
винами, корелюються і простежуються по всьому
Волинському регіону.
2. Ефузиви виділених лучичівських і якушів>
ських верств складають два цілком самостійних
покривних трапових комплекси, розділених тери>
генними відкладами зорянських верств, в складі
яких конгломерати містять алотигенні гальки
кислих ефузивів, теригенних осадових порід, гра>
нітоїдів, тобто мають ознаки міжформаційних
утворень.
3. Виділення охарактеризованих стратонів
має не тільки стратиграфічне, а і важливе пошу>
кове значення. Як було показано [5], лучичівска
світа (верстви в даній редакції), як і бабинська
світа, порівняно з іншими стратонами волинської
серії, загалом, має найкращі кількісні й якісні
показники міднорудної мінералізації і, відповід>
но, характеризується найвищими перспектива>
ми на мідь.
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НОВІ ЗНАХІДКИ ІХНОФОСИЛІЙ У БРОННИЦЬКИХ ВЕРСТВАХ (МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКА
СЕРІЯ ВЕНДУ) ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОДІЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО БАСЕЙНУ
У БРОННИЦЬКИЙ ЧАС*
V.P. Grytsenko
NEW FINDS OF ICHNOFOSSILS IN THE BRONNITSA BEDS (MOHYLIVPODOLIAN SERIES
OF THE VENDIAN) AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF THE PODOLIAN SEA BASIN
IN THE BRONNITSA TIME
Из бронницких слоев ярышевской свиты могилев>подольской серии верхнего венда описаны два новых рода следов
жизнедеятельности ископаемых организмов. Сделаны предположения о фациальных особенностях осадков, сохра>
нивших следы.
Ключевые слова: бронницкие слои, ихнофоссилии, фациальный анализ, Подолия.
Two new genera of traces of organismal behavior are described from the Bronnitsa beds. These are the tracks of unknown
animals and other traces of crawl, sitting and eating of silt. Such traces can often be found on the bottom of relatively deep
seas. The facial features of the deposits are discussed.

ВСТУП
Вивчення вендських відкладів Поділля має три>
валу історію та різні тлумачення їх стратиграфіч>
ного положення. Піщано>сланцеву товщу коре>
лювали ордовицькими відкладами [21]. У 1954 р.
О.І. Никифорова (як і більшість дослідників на той
час) вважала, що піщано>сланцева товща відно>
ситься до ордовику. З кембрійськими відкладами
її зіставляв Л.Ф. Лунгерсгаузен [16]. Ще років
тридцять тому на одному із засідань палеозойсь>
кої секції УРМСК П.Д. Букатчук ставив питання
про проведення нижньої межі кембрію в основі
нагорянської світи. До венду цю товщу стали від>
носити, коли було доведене існування незміне>
них осадових порід у верхньому докембрії [9, 15].
Регулярне та поглиблене дослідження цих
докембрійських осадових відкладів триває вже
близько 80 років, починаючи з 30>х років минуло>
го сторіччя. Це десятки публікацій, серед яких і
монографії, присвячені вивченню найбільш давніх
теригенних майже не метаморфізованих або зов>
сім не метаморфізованих і до 60>х років минулого
сторіччя «палеонтологічно німих» відкладів [3, 4].
Вендський розріз Поділля відносно добре відсло>
нений і тепер охарактеризований знахідками від>
битків та слідів досить різноманітних тварин, які від>
носяться до кишковопорожнинних, червів, голкошкі>
рих (?), членистоногих (?) та інших, ще м’якотілих без>
скелетних організмів. Досліджені мікроскопічні та
макроскопічні рештки водоростей, грибів [1, 2, 6].

В 1966 р. у бернашівських верствах яришів>
ської світи Поділля вперше за межами Австралії
було знайдено відбитки Cyclomedusa plana Glaes>
sner [12]. Спорадично після тієї сенсаційної зна>
хідки В.М. Палій, М.О. Федонкин, Ю.О. Гуреєв,
О.О. Асєєва, А.Ш. Менасова та інші дослідники
[1>19] знаходили нові відбитки та іхнофосилії.
Декілька експедицій були проведені після
2000 р. за участю автора, Д.В. Гражданкіна та
А.Ш. Менасової [17]. Під час цих експедицій знай>
дені різноманітні сліди іхнофосилій венду. Найбіль>
ша кількість знахідок відносно доброї збереженос>
ті походить з бронницьких верств. На плитках част>
ково кременистих аргілітів та алевроаргілітів іноді
можна помітити сліди повзання, пастьби, відбитки
м’якотілих тварин. При детальному пошаровому
обстеженні відслонень було знайдено велику кіль>
кість таких слідів. Іноді зустрічаються черепашки
молюсків (?) та трубчасті чохли, можливо, рештки
сабелідитид, які залягають косо до нашарування.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Знахідки приурочені переважно до світло>сірих з
зеленкуватим відтінком тонкошаруватих туфітів
(або алевролітів та аргілітів з домішками вулка>
нічного матеріалу). Знайдено та відібрано понад
50 плиток з відбитками та слідами. При яскравому,
косо направленому освітленні на плитках вияв>
ляється слабкий рельєф, який завдяки цьому
стає більш помітним та контрастним.

* У нас нет уверенности в обоснованности новых ихнотаксонов, описанных в данной статье. Однако поскольку в ней
изображен новый материал по ихнофоссилиям мы публикуем статью, предоставив таким образом возможность судить о
валидности выделенных таксонов широкому кругу специалистов. Отклики на статью мы готовы опубликовать в очередном
выпуске – (Ред.).
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НОВІ ЗНАХІДКИ ІХНОФОСИЛІЙ У БРОННИЦЬКИХ ВЕРСТВАХ (МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКА СЕРІЯ ВЕНДУ)

Дослідження знахідок проводилося традицій>
ним методом порівняння з музейними зразками
та зображеннями в публікаціях. Колекція
№ 2480 зберігається у монографічному відділі
Геологічного музею Національного науково>при>
родничого музею Національної академії наук
України (Геологічний музей ННПМ НАН України).
БУДОВА РОЗРІЗУ
Загалом, розрізи підрозділів венду добре вивче>
ні, розроблені детальні стратиграфічні схеми.
Завдяки витриманості цих підрозділів, незначній
мінливості їх потужностей та літологічного складу
на площі поширення вони впевнено корелюють>
ся в межах Поділля [3].
Могилів>подільська серія верхнього венду за
сучасною схемою представлена трьома світами
(знизу вверх): могилівською, яришівською та
нагорянською. В усьому розрізі знайдені палеон>
тологічні рештки.
На підставі циклічного аналізу та за аналогією
з світами інших стратиграфічних рівнів дослідни>
ки прийшли до висновку, що в основі підрозділів
яришівською світи повинні залягати більш грубі
за гранулометрією верстви. Тому глинисті лядав>
ські верстви, які завершують попередній цикл,
віднесені до могилівської світи.
Розрізи яришівської світи досліджені у кількох
відслоненнях на берегових схилах Дністра, біля
устя р. Жван та вздовж річок Дерла, Немія й Ка>
люс (ближче до їх впадіння в Дністер).
Серед відкладів венду розріз яришівської
світи у Вінницькій області є найбільш перспек>
тивним для пошуків викопних решток. Особливо
плідні пошуки у відомому відслоненні Борщів Яр
на околиці м. Могилів>Подільський, де знаходить>
ся досить повний розріз могилів>подільської
серії. Він представлений верхньою частиною від>
кладів могилівської світи (ямпільські та лядав>
ські верстви), яришівською світою (бернашівські,
бронницькі та зіньківські верстви).
Бернашівські верстви в більшості відслонень
мають тричленну будову. У нижній та верхній пачках
переважають пісковики, а середня представлена
алевролітами з прошарками аргілітів [6]. Сумарна
потужність бернашівських верств у відслоненні Бор>
щів Яр становить 22 м. У нижній пачці знаходиться
потужний шар бентоніту (0,1>0,7 м). Наявність цього
шару – дуже важлива кореляційна ознака.
В бернашівських верствах знайдено велику
кількість зразків відбитків викопної фауни м’яко>
тілих, слідів життєдіяльності тварин та решток
викопних водоростей Serebrina crustacean

Ischenko, Eoholynia Gnilovskaya [3>5]. Відбитки
Cyclomedusa plana Glaessner [7] також походять
з цього стратиграфічного рівня.
Бронницькі верстви вперше виділені
М.І. Ларіним та Е.О. Свєтозаровою [15] під
назвою «лілові грубошаруваті сланці». Г.Х. Дикин>
штейн запропонував власну назву для цих верств
– «бронницькі верстви» [9]. Не можна не погоди>
тися з його думкою про те, що бронницькі верст>
ви дуже надійний кореляційний рівень.
Бронницькі верстви відслонені на ділянках
біля впадіння річок Бронниця та Жван в Дністер,
й по Дністру на захід від гирла р. Мурафа. Вони
представлені щільними аргілітами та алевроліта>
ми загальною потужністю до 26>30 м. Бронниць>
кі відклади складені в нижній частині дуже щіль>
ними пелітоморфними породами – туфогенними
кременистими аргілітами (пелітовими туфітами),
які знизу червоно>коричневі, а вище світло>зеле>
ні та зелено>сірі масивні неясно> та тонкошарува>
ті. За кольором вони мінливі – від червоно>бурих
до зеленкувато>сірих. На нашу думку, зміни
кольору виникли ще на стадії літифікації або
мають вторинний характер. Дуже часто в черво>
ноколірних товщах по тріщинах можна спостері>
гати поступові переходи до зеленкуватої гами.
Дослідники щільність шарів аргілітів пов’язують
з домішками кремнезему вулканічного походжен>
ня. Про активний вулканізм цього часу свідчать
численні прошарки бентонітових глин у розрізах
венду та дрібні зерна вулканічних мінералів [14].
Ці бентонітові прошарки збігаються з черго>
вою зміною забарвлення, що вважається умов>
ною верхньою межею бронницьких верств.
Бронницька літофація та інші члени стратигра>
фічної послідовності досліджені у відслоненнях та
буровими свердловинами, закартовані межі їх
поширення та потужності. За цих робіт випливає,
що вендські відклади зосереджені у відносно
вузькій смузі, яка приурочена до Дністровського
перикратонного прогину [3].
Зелені прошарки бронницьких верств – родо>
вище комплексу безскелетних Metazoa: Glessneria
imperfecta Gureev, Planomedusites grandis Soko>
lov, P. patelaris Sokolov, Pollukia serebrina (Palij),
Vendella haelenica Gureev тощо [4>6]. Серед наших
знахідок є кілька дрібних округлих відбитків, які в
наукову літературу внесені В.С. Заїка>Новацьким
під назвою Bronicella podolica Zaika>Novatsky.
У нових зборах переважають сліди повзання та
пастьби мулоїдів. За комплексом викопних решток
бронницькі верстви корелюються з редкинським
горизонтом Східноєвропейської платформи [8].

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

31

В.П. ГРИЦЕНКО

Зінківські верстви завершують розріз яришів>
ської світи. Вони складені зеленувато>сірими,
сіро>зеленими тонкими шаруватими аргілітами й
алевролітами з прошарками пісковиків, які
мають глинистий та карбонатний цемент. Іноді
зустрічаються лінзи разом з прошарками фос>
фатних аргілітів. Зінківські верстви містять дуже
багатий комплекс мікрофосилій (акритархи, сфе>
роморфіти та рештки міксоміцетів [1]).
ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ
Фаціальні умови морського басейну Поділля у
вендських час змінювалися циклічно. За матеріа>
лами геохімічних досліджень поглинутого комп>
лексу з глинистого цементу визначено, що соло>
ність басейну в могилівський час не була значною
(Л.В. Дегтярьова та ін., неопубліковані дані).
Через це складається враження про внутрішньо>
материковий характер вендського басейну Поділ>
ля, який мав зв’язок з басейном центра Східноєв>
ропейської платформи (Московська синекліза) [3]
та опосередковано з північним басейном. Відкла>
ди останнього підняті на поверхню поблизу Білого
моря (Зимовий берег) [4].
Морські басейни венду, можливо, з’єднува>
лись протоками напряму за системою авлакоген>
них прогинів або східним шляхом вздовж міогео>
синклінального басейну, про існування якого свід>
чать уральські відслонення відкладів цього часу.
За даними В.Я. Веліканова [3], море в ямпільсь>
кий час мало нормальну солоність та добрий газо>
обмін, а потім у лядавський час умови змінились на
застійні, про що свідчить наявність піритових кон>
крецій у розрізі лядавської світи та інші ознаки.
Бернашівський час у Поділлі ознаменувався
поступовим поліпшенням умов для існування орга>
нізмів, на що вказують знахідки відомої «едіакар>
ської фауни» [12]. В бронницький час переважало
накопичення мулів у басейні осадконагрома>
дження, який являв собою вузьку протоку (до
30 км шириною за даними буріння свердловин на
сучасному Подільському виступі). В.Я. Веліканов
вважає, що басейн був мілководним [3].
На нашу думку, басейн був досить глибоким,
хоча такий висновок не узгоджується з шириною
басейну. Зменшення ширини виходів бронницьких
відкладів, можливо, викликане наступними розми>
вами, які ми пов’язуємо з нагорянською трансгре>
сією [3]. Перша фаза її в джурджівський час харак>
теризується активною гідродинамікою, яка вирази>
лася в накопичені грубозернистих пісковиків та
конгломератів (з гальками бронницьких аргілітів) в
базальній частині розрізу джурджівських верств.
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Ще більше заглиблення відбулось у калюський час.
Трансгресія завершилась накопиченням темних
глин з домішками органогенних компонентів. Глини
ущільнилися до аргілітів (калюські верстви).
На користь збільшення глибини у бронниць>
кий час виразно свідчать тонка зернистість та
збільшення кількості мулистої складової осадку,
тонка горизонтальна шаруватість, відсутність трі>
щин висихання й, нарешті, зменшення розмірів
мешканців дна (на що вказують виміри їх треків).
Гідродинамічна активність на дні басейну зміню>
валась у відповідності до глибини. За умов значної
прибійної активності хвиль у мілководному басейні
спостерігається коса шаруватість типу «tidal sigmoid».
Така шаруватість притаманна прибережним зонам
морських басейнів та великих озер. В Подільському
вендському басейні за час його розвитку подібні
умови спостерігалися неодноразово на початку
трансгресій моря (ольчадаївський, ямпільський,
бернашівський та джурджівський час).
Під час трансгресій відбувалося збільшення
глибини басейну до того, що на дні майже не від>
чувалася дія хвиль. Прикладом таких умов може
бути Подільський басейн у бронницький час. Крім
літологічного складу та структури осадових порід,
про відсутність значної гідродинаміки та біотур>
бації можуть свідчити сліди та відбитки викопних
організмів, які збереглися на поверхнях нашару>
вання глинистих відкладів.
За нашими уявленнями, тридцятиметрова
товща переважно пелітових осадків в спокійних
умовах відкритого моря могла накопичуватися
досить тривалий час. На жаль, кількісні співвід>
ношення туфогенної та теригенної складових не
наводяться дослідниками, хоча при значному
збільшенні на фотографіях пелітового туфоаргілі>
ту помітні дрібні зерна кварцу та глауконіту. У
прошарках з більш грубою структурою інколи
помітні світлі зерна вулканічного скла (гіалоклас>
тів) неправильної форми (табл. II, 5).
Псаміти звичайно накопичуються з більшою
швидкістю, але накопиченню потужних товщ мо>
жуть заважати розмиви в прибережних зонах. За>
галом, ще бракує відомостей для визначення швид>
кості накопичення осадків в цьому басейні, яка
напряму залежить від тектонічного занурення дна
басейну, клімату, інтенсивності розмиву прилеглої
суші, розмірів басейну та висоти прилеглого берега.
В бронницьких верствах вже відомі та раніше
описані: Bronicella podolica Zaika>Novatsky,
Charniodiscus planus Sokolov, Planomedusites
grandis Sokolov, Pl. patellaris Sokolov, Pollukia
serebrina (Palij), Vendelella haelenica Gureev,

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

НОВІ ЗНАХІДКИ ІХНОФОСИЛІЙ У БРОННИЦЬКИХ ВЕРСТВАХ (МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКА СЕРІЯ ВЕНДУ)

Podolina crassa Gureev, Propaleolina vendiensis
Menasova, Glaessneria imperbecta Gureev, Nim>
bia nana Menasova, Beltanella velikanovi Mena>
sova, Palaeospinther nucis Menasova, P. conoiQ
des Menasova, Gritsenia nana Menasova [18].
Нещодавно у вже згаданому відслоненні Борщів
Яр знайдені нові сліди, приурочені до зелено>сірих
алевролітів та аргілітів, опис яких надається далі.
ОПИС ВИКОПНИХ СЛІДІВ
В нашій колекції представлені переважно сліди
пастьби (Pascichnia). Вони мають складний
вигляд та траєкторії. До слідів викопних організмів
(іхнофосилій) застосовують штучну класифікацію.
І х н о р і д Aviculaichnus G r y t s e n k o ichnogen. nov.
Н а з в а . Від аviculus (лат.) – пташка.
Т и п о в и й в и д – Aviculaichnus gureevi
Grytsenko ichnosp. nov., верхній венд, могилів>
подільська серія, яришівська світа, бронницькі
верстви Поділля.
Д і а г н о з . Тонкі сліди з косо>поперечною
штриховкою, подібні до біогліфів «Phycodes
pedum», але утворюють траєкторії, які нагадують
летючого птаха («галочку»). Іноді такі «галочки»
об’єднуються у суцільну подвійну криву або
подовжуються їх «крила».
Ге о л о г і ч н и й в і к . Пізній венд, брон>
ницькій час.
Aviculaichnus gureevi G r y t s e n k o ichnogen. et
ichnosp. nov.
Табл. І, 1Q3; рис. 1.
Н а з в а . На честь Юрія Олексійовича Гуре>
єва, одного з перших українських дослідників слі>
дів вендських тварин.
Го л о т и п . Зр. 2480/1, геологічний музей
ННПМ НАН України; відслонення Борщів Яр біля
м. Могилів>Подільський; верхній венд, могилів>
подільська серія, яришівська світа, бронницькі
верстви (нижня частина).
О п и с . Тонкі сліди з косо>поперечною штри>
ховкою, які утворюють подвійні дугоподібні
треки. Ширина слідів найбільша у середній
частині опуклої дуги. В місцях з’єднання дуг та на
їх кінцях штрихи коротші. Кількість штрихів у дузі
від 4>5 до 20 мм і більше. Загалом, сліди за
траєкторіями нагадують схематичне зображення
летючого птаха («галочки»). Довжина штрихів
досягає 1,5 мм. Довжина дуг на треках – від 4>5
до 10>12 мм.
М і н л и в і с т ь полягає у зміні довжини дуго>
подібних гілок слідів.

Рис. 1. Схема треків Aviculaichnus gureevi Gryt>
senko (за фотозображенням (табл. I, 1Q3))
П о р і в н я н н я . Наявність косої штриховки є
рисою, що зближує описані сліди з біогліфами
«Phycodes pedum», але останні мають прямі
короткі треки.
М а т е р і а л . Один екземпляр – голотип.
Іхнорід Pseudohiemalo raichnus G r y t s e n k o
ichnogen. nov.
Н а з в а . Запропонована через зовнішню
подібність цього ходу до відбитків Hiemalora stel>
laris Fedonkin.Ця складна назва підкреслює, що
організм, схожий на описані М.О. Федонкіним
відбитки «медуз», насправді є слідом повзання.
Т и п о в и й в и д . Pseudohiemaloraichnus poQ
dolica Grytsenko ichnosp. nov., верхній венд,
могилів>подільська серія, яришівська світа,
бронницькі верстви Поділля.
Д і а г н о з . Сліди пастьби (Pascichnia) з
навскісною штриховкою, не правильні за своєю
траєкторією, але іноді вони утворюють завитки,
які зовнішньо подібні до відбитків «медуз», що
описані М.О. Федонкіним під назвою Hiemalora
stellaris Fedonkin.
З а у в а ж е н н я . На переконання М.О. Федон>
кіна, такі структури є відбитками вільно плаваючих
медуз. На його думку, від центральної частини відбитку,
або «чашопобідного тіла» відходять «чисельні щупальці».
Насправді, на багатьох рисунках видно, що «щупальці»
об’ємні, знаходяться на різних рівнях та розходяться
радіально. Поперечні перетини цих «щупалець» розріз>
няються у форм з багатьма вінчиками – це видно на
зображеннях в його монографіях [3, 4]. Якщо ці форми
були медузами, то чому тільки щупальці збереглися дос>
конало, а парасолька не збереглася зовсім. Крім того,
на відбитках чітко помітно, що «щупальці» відходять від
центрального «диску» під різним кутом на різній відстані
від центра. Ближче до «диску» вони майже вертикальні,
а по краях стають горизонтальними [4].
Ге о л о г і ч н и й в і к . Пізній венд, брон>
ницькій час.
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Pseudohiemaloraichnus podolica G r y t s e n k o
ichnosp. nov.
Табл. II, 1, 2; рис. 2.
Н а з в а . За місцезнаходженням – Поділля
(південно>західна Україна).
Го л о т и п . Геологічний музей ННПМ НАН
України, зр. 2480/10; відслонення Борщів Яр біля
м. Могилів>Подільський; венд, могилів>подільська
серія, яришівська світа, бронницькі верстви.
О п и с . В центральній частині сліду – овальний
виступ – 3х5 мм, від якого радіально розходяться
тонкі сліди поїдання ґрунту. Від (або до) завитка
відходить (приходить) слід шириною до 2 мм, який
має складну траєкторію, що нагадує синусоїду. Слід
перетинають борозни>штрихи, направлені косо>
перехресно до напрямку руху тварини.
М і н л и в і с т ь . Сліди розрізняються за щіль>
ністю та досконалістю завитків.
П о ш и р е н н я . Венд, могилів>подільська
серія, яришівська світа, нижня частина брон>
ницьких верств Поділля.
М а т е р і а л . Один екземпляр – голотип,
зр. 2480/10.

undosa Fedonkin – з усть>пінезької світи має
більш щільну неправильно округлу траєкторію.
З а у в а ж е н н я . У близького Nenoxites curvus
Fedonkin з усть>пінезької світи слід також утво>
рений дугоподібними валиками, шириною до
5 мм, але вони мають S>подібну траєкторію. Деяку
зовнішню подібність до наших форм має Paleo>
pascichnus delicatus Palij, але описані сліди нас>
правді ніколи не замикаються у щільні меандри.
У нашого виду практично відсутні ознаки, які
наведені в діагнозі роду, але дугоподібні ребра
треку майже не відрізняються від зображення
М.О. Федонкіна [4, табл. IV, рис. 6]. Жодних ознак
парасольки та щупалець на зображенні Veprina
undosa не можна побачити. На нашу думку,
форма, яку М.О. Федонкін вважає відбитком
медузоїда, насправді – іхнофосилії.
П о ш и р е н н я . Венд, валдайська серія
Зимового берегу Білого моря; могилів>подільсь>
ка серія Поділля (бронницькі верстви).
Матеріал і місцезнаходження.
Зр. 2480/11, Геологічний музей ННПМ НАН Укра>
їни; яришівська світа, нижня частина бронниць>

Рис. 3. Схема треку Veprina cf. undosa Fedonkin
(за фотозображенням (табл. I, 8))

Рис. 2. Схема треків Pseudohiemaloraichnus podoQ
lica Grytsenko (за фотозображенням (табл. II, 1))
Іхнорід Vepri na F e d o n k i n
Veprina cf. undosa F e d o n k i n
Табл. I, 6Q8; табл. II, 6; рис. 3.
О п и с . Треки утворюють хвилясті криві, які скла>
дені дугоподібними сегментами, що ніби прикладе>
ні один до одного і утворюють відповідний ланцюг
слідів. Довжина треків – від 20 до 40 мм, ширина
2>5 мм. Западини між дугоподібними валиками>сек>
торами набагато вужчі, ніж ширина самих сегментів.
При грубому порівнянні слід (трек) нагадує стовпчик
лінз, який покладений на бік (зр. 2480/11).
М і н л и в і с т ь полягає у зміні ширини та
довжини слідів.
П о р і в н я н н я . Від номінативного виду наші
треки відрізняються більш простою траєкторією
та відсутністю замикання треків. Голотип Veprina
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ких верств; відслонення Борщів Яр, біля м. Моги>
лів>Подільський.
Крім описаних слідів, на поверхнях нашару>
вання бронницьких алевропелітових туфітів
часто зустрічаються сліди іншого типу пастьби,
морфологічних ознак яких поки що недостатньо
для видового визначення. Наводимо короткі
описи та зображення цих форм.
Заслуговують на увагу два зразки на одній
плитці, які нагадують дрібні черепашки молюсків
(табл. I, 3).
В колекції є:
А) Складні сліди, які наближаються за траєкторія>
ми до синусоїди (табл. I, 4, 5). Можливо, це представ>
ники іхнороду Cochlichnus (?) Hitchock. В той же час
ці сліди не мають чіткої витриманості форми. Відміни
у будові слідів ми вбачаємо у різній щільності мулу,
по якому повзали організми, що залишили ці треки.
Б) Декілька відбитків дрібних Bronicella podoQ
lica Zaika>Novatsky.
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В) П’ять зразків псевдофосилій, вірогідно,
механогліфів (табл. ІI, 4, 7, 8). Конічні структури
мають об’ємний характер, перетинаючи пачку
верств певної товщини (до 5>7 см). Їх утворення
можна пояснити періодичним прориванням
пухирців газу крізь напіврідкий осадок. До речі,
декілька зразків «Palaeospinther», розташовані
на одній лінії, що також може бути підтверджен>
ням їх неорганічної природи.
Г) Два зразки містять рештки трубчастих орга>
нізмів (табл. ІІ, 9). Можна припустити, що це пред>
кова гілка сабелідитид.
Д) Трек з рідко розташованими штрихами, які
нагадують «розтягнуту пружину», зр. 2480/19
(табл. І, 9).
ВИСНОВКИ
З фаціально>формаційної точки зору бронницькі
верстви можуть бути інтерпретовані як відносно
глибоководні, а вузька смуга «бронницької фації»
свідчить про порівняно круті схили дна басейну,
можливо, тектонічного характеру.
Знахідки у бронницьких верствах біогліфів,
подібних до «Phycodes pedum», – дуже суттєві.
Підтвердження цього первинного визначення
може послугувати підставою для важливих стра>
тиграфічних висновків.
На думку багатьох дослідників, досконале вив>
чення цього стратотипового та добре відслоненого
розрізу може дати ще багато цікавих результатів.
Зважаючи на значні потужності розрізів, тут варто
проводити детальні комплексні седиментологічні,
геохімічні, палеоекологічні (фаціальні), палеомаг>
нітні та різноманітні палеонтологічні роботи.
Палеонтологічна характеристика розрізу роз>
ширюється з кожним новим дослідженням та
набуває більш глибокого змісту.
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Н.И. Боярина1, М.И. Устиновская2, О.М. Вакуленко2
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФЛОРЕ СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО ДЕВОНА ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА
N.I. Boyarina, M.I. Ustinovskaya, O.M. Vakulenko
NEW DATA ABOUT THE MIDDLE AND LATE DEVONIAN FLORA OF THE DONETS BASIN
Описано три види середньо> та пізньодевонських рослин Донецького басейну з колекції рослинних решток
М.Й. Устиновської, яка зберігається в Геологічному музеї Київського національного університету іме>
ні Тараса Шевченка. Це вперше встановлені для флори Донбасу голонасінні Sphenopteridium kelhaui N a t h o r s t ,
вегетативні та фертильні пагони рослин невизначеного систематичного положення Barrandeina sp. 1, а також
фертильні пагони Bowmanites sp. 1, які виявлені в асоціації з листям клинолистів Sphenophyllum stylicum I s c h e n k o .
Ключові слова: викопні рослини, Bowmanites, Sphenopteridium, Barrandeina, середній і верхній девон, Донецький басейн.
Three species of Middle and Late Devonian plants of the Donets Basin from the paleobotanical collection of
M.I. Ustinovskaya at the Geological Museum of Kiev National University of T. Shevchenko are described,
viz. Sphenopteridium kelhaui N a t h o r s t , vegetative and fertile shoots of Barrandeina sp. 1 that were determined for the first
time in the Donets Basin, as well as fertile shoots of Bowmanites sp. 1 found in association with the sphenophylls vegeta>
tive foliage of the Sphenophyllum stylicum I s c h e n k o .

ВВЕДЕНИЕ
Изучение девонской флоры Донецкого бассей>
на было начато c открытия Ф.М. Чернышевым
девонских отложений на юге Донбасса, возраст
которых был определен И.Ф. Шмальгаузеном
[4] на основании растительных остатков. Впо>
следствии ископаемые растения девона иссле>
довали М.Д. Залесский, В. Йонгманс, Т.А. Ищен>
ко, Н.С. Снигиревская. Т.А. Ищенко монографи>
чески описано 50 видов растений, принадле>
жащих 31 роду, которые отнесены к псилофито>
вым, плауновидным, членистостебельным,
папоротникам и голосеменным [1]. В настоя>
щее время в Донбассе известно 55 видов сред>
не> и позднедевонских растений.
В 50>х годах XX в. большая коллекция расти>
тельных остатков из девонских отложений
Донецкого бассейна была собрана М.И. Устинов>
ской, сотрудником Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко. Эта кол>
лекция хранится в Геологическом музее универ>
ситета. Остатки ископаемых растений собраны
на юго>западной окраине Донбасса, где в бас>
сейне р. Мокрая Волноваха на дневную поверх>
ность выходят отложения среднего и верхнего
девона. К сожалению, для некоторых образцов
не сохранились данные о точном месте их отбо>
ра. Образцы с указанием местонахождения были
собраны из несохранившихся в настоящее время
обнажений на левом берегу р. Мокрая Волнова>
ха, восточнее с. Стыла, в овраге выше устья
балки Гадючья и западнее с. Раздольное. Воз>
раст отложений в первом из местонахождений
определяется как позднеживетский и ранне>
франский, а во втором – как фаменский [1, 3].

36

Предварительное изучение этой коллекции
позволило дополнить таксономический и уточнить
систематический составы девонской флоры Дон>
басса [1]. Согласно современным представлениям
о систематическом положении родовых таксонов
девонских растений [2, 5, 6], растительные остатки
из коллекции Геологического музея представлены
псилофитовыми (один вид), плауновидными
порядка Lycopodiales (шесть видов), членистосте>
бельными порядков Pseudoborniales (один вид),
Sphenophyllales (два вида) и Equisetales (один
вид), папоротниковыми порядка Cladoxelales (два
вида), прогимноспермовыми порядков Protopteri>
diales (один вид) и Archaeopteridales (три вида),
голосеменными порядка Calamopityales (два вида)
и представителями порядка неопределенного
систематического положения Barinophytales (два
вида). Наиболее многочисленные остатки расте>
ний принадлежат плауновым, немного меньшим
количеством образцов представлены архиоптери>
ды, протоптериды и баринофитовые.
При изучении коллекции растительных остат>
ков Геологического музея выявлены несколько
новых видов ископаемых растений, принадлежа>
щих клинолистам и баринофитовым, а также
виды, впервые обнаруженные на территории
Донбасса. Настоящая статья посвящена описа>
нию этих растительных остатков.
ОПИСАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ
Класс Equisetopsida
Порядок Bowmanitidae
Род Bowmanites Binney, 1871
Bowmanites sp. 1
Табл. I, 1, 2, 6.

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФЛОРЕ СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО ДЕВОНА ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

О п и с а н и е . Два фрагмента спороносных побе>
гов расположены на одном образце (табл. I, 1).
Один из фрагментов представляет собой споро>
носную ветвь, состоящую из членистой оси и стро>
билов. Ось ребристая шириной 1 мм и расширяет>
ся в узлах до 1,5 мм, состоит из междоузлий дли>
ной 5>6 мм. От узлов под углом 30° отходят строби>
лы. Большинство из стробилов полностью не сох>
ранены, а некоторые стробилы расположены изо>
лированно, на небольшом расстоянии от оси.
Более или менее сохранившиеся стробилы имеют
длину 2,2>3,0 см и ширину вместе с брактеями 9>
12 мм. Стробилы образованы из сближенных
мутовчато расположенных спорофилов. Один из
наиболее хорошо сохранившихся стробилов несет
десять метамеров. Узкие линейные брактеи дли>
ной 5>7 мм отходят от оси стробила под прямым
углом и сразу же изгибаются вверх под углом 40°.
В основании брактей сидят спорангии эллиптичес>
кой формы шириной до 1 мм. На видимой стороне
стробила иногда различаются три спорангия.
В нижней части образца расположен изолиро>
ванный маленький фрагмент стробила длиной
1,5 см (табл. I, 2). Последний, в отличие от вышеопи>
санных стробилов, несет широко отстоящие друг от
друга спорофилы. Расстояние между узлами, где
сидят спорофиллы, достигает 2,5>3 мм. Ось этого
стробила шириной 1 мм. Спорангии диаметром 1,2>
1,4 мм соприкасаются друг с другом лишь нижней
частью. Наиболее вероятно, что описанные два
типа стробилов иллюстрируют онтогенетическую
изменчивость. Последний из них, по>видимому,
отвечает более зрелой стадии развития стробила.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . В палеоботани>
ческой литературе не известны стробилы клиноли>
стов девонского возраста, с которыми можно было
бы сравнить описанные экземпляры. По простой
конструкции стробила с одним небольшим споран>
гием в спорангиофоре описанный материал бли>
зок к среднекарбоновому виду Sphenophyllo>
stachys aquensis (Remy) Boureau. Однако стробилы
у растений этого вида располагались терминально
на оси вегетативного побега, тогда как у описанно>
го экземпляра – на спороносном побеге.
Рядом с фруктификациями Bowmanites sp. 1
на этом образце находится фрагмент вегетатив>
ной листвы Sphenophyllum stylicum Ischenko, что
позволяет предположить их принадлежность к
одному таксону клинолистов.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Донецкий бассейн,
левый берег р. Мокрая Волноваха, восточнее
с. Стыла, овраг выше устья балки Гадючья; верхи
живетского – низы франского ярусов.

М а т е р и а л . Три фрагмента спороносных
побегов.
Класс Ginkgoopsida
Порядок Calamopityales (?)
Род Sphenopteridium Nathorst, 1894
Sphenopteridium kelhaui Nathorst
Табл. I, 3Q5, 7.
Sphenopteridium kelhaui: Nathorst, 1902, S. 13, T. 2,Fig. 3>13.
Sphenopteridium kelhaui: Чиркова>Залесская, 1957,с. 112>
116, табл. 1, фиг. 1>6; табл. 2, фиг. 7>9, рис. 128>135.

О п и с а н и е . На одном образце (табл. II, 3) сох>
ранены два фрагмента перьев предпоследнего
порядка. Один из них длиной 5 см несет одно целое
перо и три частично сохранившихся пера послед>
него порядка. Ось пера предпоследнего порядка
шириной 4 мм, гладкая, густо покрыта точечными
углублениями. Перья последнего порядка длиной
до 3 см, чередующиеся. Оси перьев последнего
порядка шириной 1 мм, прямые, покрыты точечны>
ми углублениями. В местах отхождения перьев и
перышек наблюдаются почковидные овальные
бугорки. Перышки чередующиеся, длиной 3 мм и
шириной 2>2,5 мм, клиновидной формы. Листовая
пластинка перышка рассечена на три>семь линей>
ных сегментов, на концах которых расположены
округлые спорангии. С левой стороны оси предпос>
леднего порядка отходит ось шириной 0,5 мм,
короткая, с дихотомическим разветвлением.
Второй фрагмент пера предпоследнего порядка
длиной 3,5 см и с осью шириной 3 мм несет также
несколько чередующихся перьев последнего
порядка. На одном из перьев длиной 2,2 см хорошо
видны перышки с дихотомическим ветвлением на
линейные сегменты, а также верхушечное перышко
с дихотомически ветвящимися сегментами. На кон>
цах сегментов расположены округлые спорангии.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи верхнего девона
Медвежьих островов Норвегии, франский ярус
Среднего Тимана и низы турнейского яруса вос>
точного склона Урала России.
М е с т о н а х о ж д е н и я . Донецкий бассейн,
левый берег р. Мокрая Волноваха, восточнее
с. Стыла, овраг выше устья балки Гадючья, низы
франского яруса (?); а также западнее с. Раз>
дольное, фаменский ярус.
М а т е р и а л . Два фрагмента пера предпослед>
него порядка и один маленький фрагмент пера
последнего порядка.
Порядок Barinophytales неопределенного
систематического положения
Семейство Barrandeinaceae
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Kr ä usel et Weyland, 1949
Род Barrandeina Stur, 1882
Barrandeina sp. 1
Табл. II, 1Q9.
О п и с а н и е . Образцы из одного местонахож>
дения представлены изолированными фрагмен>
тами стеблей, вегетативными и спороносными
побегами. Поверхность небольших фрагментов
стеблей шириной 1>1,5 см покрыта слабо выпук>
лыми маленькими рубцами (табл. II, 9). Рубцы
длиной 6>11 мм и шириной 0,5 мм расположены
параллельными рядами и плотно прилегают друг
к другу. Верхний конец каждого рубца чешуйчато
налегает на нижний конец верхнего рубца.
Вегетативные побеги представляют собой
прямые стебли, шириной 2>3 мм, с листьями
(табл. II, 1, 3). Поверхность стеблей покрыта тон>
кими продольными ребрышками. Они несут
листья двух типов. Листья веерообразные дли>
ной 3 см и больше, с узким черешком, надрезан>
ные до середины своей длины или более на узкие
линейные сегменты. Между вееровидными
листьями стебель густо покрыт узкими линейны>
ми листьями длиной 1>1,5 см. Эти листья простые
или вильчато>разветвленные.
Фрагменты спороносных побегов состоят из
оси шириной 2>3 мм, на которой спирально рас>
положены филлоиды (табл. II, 2, 5Q8). Оси побе>
гов покрыты плотно примыкающими друг к другу
нисбегающими слабовыпуклыми рубцами, кото>
рые создают видимость продольной ребристос>
ти. Филлоиды шириной 0,5>0,7 мм несут на адак>
сидальной стороне густо сидячие, удлиненные
спорангии длиной 3 мм и шириной 0,5 мм.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . По морфологи>
ческим признакам изолированные стебли с листо>
выми рубцами и вегетативные побеги могут быть
отнесены к роду Barrandeina Stur. От вида Barran>
deina dusliana (Krej č ci) Stur, у которого известны
форма листьев и спороносные побеги, данный вид
отличается менее крупными листьями, более ком>
пактными спороносными побегами, несущими
более многочисленные и почти в два раза уже
спорангии на филлоидах, а также маленькими
размерами листовых рубцов на стеблях. К тому же
в диагнозе Barrandeina dusliana большие вееро>
образные листья отмечены для нижней части
растения, а узкие линейные листья – для верхней
части. Тогда как у описанных образцов оба типа
листьев расположены рядом друг с другом.
Поскольку присутствие в коллекции неболь>
ших изолированных фрагментов стеблей и раз>
ных частей листвы позволяет только предполо>

38

жить их принадлежность к одному растению, поэ>
тому данный таксон с приведенными характерис>
тиками стебля, вегетативных и спороносных поб>
егов описан в открытой номенклатуре.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Донецкий бассейн,
левый берег р. Мокрая Волноваха, восточнее
с. Стыла, овраг выше устья балки Гадючья, верхи
живетского – низы франского ярусов.
М а т е р и а л . Три фрагмента стеблей, около 20
небольших фрагментов вегетативных побегов
удовлетворительной сохранности, восемь фраг>
ментов спороносных побегов.
ВЫВОДЫ
Изучение коллекции растительных остатков
М.И. Устиновской из Геологического музея Киев>
ского национального университета имени Тара>
са Шевченко позволило дополнить таксономичес>
кий состав средне> и позднедевонской флоры
Донецкого бассейна представителями голосемен>
ных Sphenopteridium kelhaui Nathorst и растения>
ми неустановленного систематического положе>
ния Barrandeina sp. 1. Новый вид Barrandeina
sp. 1, охарактеризованный морфологией стебля, а
также вегетативных и спороносных побегов, отно>
сится к семейству Barrandeinaceae, представители
которого впервые установлены для флоры Дон>
басса. Описаны спороносные побеги нового вида
Bowmanites sp. 1, принадлежавшие, по>видимому,
клинолистам Sphenophyllum stylicum Ischenko.
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МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМАТИКА, СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕВОНСКИХ АРХЕОПЕРИСАККУС
O.P. Telnova
MORPHOLOGY, TAXONOMY, STRATIGRAPHY, AND GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
OF DEVONIAN ARHAEOPERISACCUS
Вивчення морфології та ультраструктури спородерми деяких представників Archaeoperisaccus (N a u m o v a ) P o t o n i e
показало, що під назвою цього роду об’єднані дисперсні міоспори різної ботанічної належності. В його складі можна
виділити дві групи міоспор. Перші продукувалися рослинами, близькоспорідненими до археоптерисових, другі – плау>
ноподібними. Встановлена гетерогенність роду Archaeoperisaccus змінює уявлення про його стратиграфічний діапа>
зон і географічне поширення.
Ключові слова: девон, міоспори роду Archaeoperisaccus.
Study of morphology and ultrastructure of sporoderm of some Archaeoperisaccus (N a u m o v a ) P o t o n i e has shown that
this genus combines dispersed miospores of different botanical origin. Two groups of miospores can be distinguished in its
composition. To the first group belong miospores produced by plants closely related to archaeopteris plants, to the second
– those produced by lycopsides. The identified heterogeneity of Archaeoperisaccus genus changes our concepts of its strati>
graphic range and geographical distribution.

ВСТУПЛЕНИЕ
Актуальность детального изучения морфологии и
ультраструктуры спородермы дисперсных миос>
пор форма>рода Archaeoperisaсcus (Naumova)
Potonie, определяется их важным стратиграфи>
ческим значением и широким географическим
распространением. Несмотря на длительную
историю изучения археоперисаккус, наши позна>
ния о них до сих пор остаются недостаточно пол>
ными. Многие виды были установлены без срав>
нения с типовыми материалами. В дальнейшем
это явилось главной причиной их ошибочной
идентификации за пределами типовых облас>
тей. Поэтому в настоящее время необходимо
переизучение обширных коллекций «космополит>
ных» видов, происходящих из разных стран мира.
Монолетные миоспоры формального рода Archaeo>
perisaccus известны из средне (эйфель)>поздне>
девонских отложений Евразии, Африки, Австра>
лии и Северной Америки.
Впервые эти микрофоссилии были описаны
С.Н. Наумовой [2] из франских отложений Рус>
ской плиты и отнесены к пыльце хвойных (Pina>
ceae). R. Potonie [12] переописал Archaeoperi>
saccus и указал в качестве типового вида
A. menneri Naumova. Он поместил род в турму
Saccites антетурмы Pollenites, отмечая, что не
все формы этой турмы, выделяемые по морфо>
логическим признакам, являются пыльцой в
филогенетическом смысле. D. McGregor [10],
анализируя дисперсные археоперисаккус из
девона Канады и Русской платформы, пришел к

заключению, что они идентичны с микроспора>
ми Krestofovichia africani Nikitin. Указывая на
ассоциацию однолучевых микроспор и трехлуче>
вых мегаспор рода Krystofovichia, D. McGregor
отметил, что по типу строения эти споры очень
сходны с однолучевыми триасовыми микроспо>
рами рода Aratrisporites Leschik и предположил
связь этих девонских растений с плауновидны>
ми. D. McGregor уточнил диагноз рода – «моно>
летные камератные споры». L. Lu [9] также счи>
тая археоперисаккус камератными спорами,
предположительно относил их к плауновидным.
Длительное время археоперисаккусы были
известны только из франских отложений, интер>
вал которых соответствует конодонтовым зонам
Polygnathus asymmetricus – Palmatolepis gigas.. В
отличие от франских имеется лишь три местона>
хождения верхнефаменских археоперисаккус:
северо>восток Ирана, штат Монтана, США и
Тимано>Печорская провинция [4]. Удивительна
локализованность данных находок. Несмотря на
то, что аналоги этих отложений детально исследо>
вались в других регионах, подобной ассоциации
спор не найдено.
В Иране археоперисаккусы отмечены в мор>
ских отложениях, где преобладают Tasmanites и
Acritarcha, и только несколько процентов соста>
вляют споры. В вышележащих отложениях присут>
ствуют Retispora lepidophyta (Kedo) Playford. Фау>
нистические определения и описания самого вида
не приводятся. В США (штат Монтана) Archaeoperi>
saccus sp. встречен в ассоциации спор, коррели>
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руюмой с зоной PLs 2>3 Арденно>Рейнского
региона и конодонтовой зоной Protognathodus из
формации Hangenberg Восточной Германии.
Место находки Archaeoperisaccus лежит в верх>
ней части зоны S. praesulcata. Авторы не описы>
вают новый вид, а только отмечают некоторые
его морфологические особенности: миоспоры
этого вида имеют мешковидную форму с неширо>
кой оторочкой вокруг тела, на поверхности мешка
– орнаментация в виде шипиков. Данный вид
сходен, а, возможно, идентичен виду Archaeoperi>
saccus spinosus Teln.
Наиболее детально фаменские археопери>
саккусы изучены в пределах Тимано>Печорско>
го региона. Здесь эти миоспоры приурочены к
узкому стратиграфическому интервалу, соответ>
ствующему конодонтовым зонам Polygnathus
styriacus – Siphonodella praesulcata.. Археопери>
саккусы встречены в зеленецком – A. reticulaQ
tus Teln., в нюмылгском и сотчемшорском гори>
зонтах – A. reticulatus Teln., A. spinosus Teln.
Миоспоры изучены из мацерата керна шести
скважин. Материал имеет хорошую стратигра>
фическую привязку. Разрезы скважин детально
охарактеризованы фауной фораминифер,
остракод, конодонт [2].
Известны археоперисаккусы и из более
древних, среднедевонских отложений. Сходная
с описанными С.Н. Наумовой [2] группа моно>
летных миоспор (Archaeoperisaccus verrucosus
Pa s h k . и A. timanicus Pa s h k .) установлена
Н.Г. Пашкевич [3] в живетских отложениях на
Северном Тимане. Однако эти виды миоспор
отличаются более крупными скульптурными
элементами поверхности спородермы. Самые
древние микрофоссилии, сходные с археопери>
саккус, встречены в эйфельских отложениях
Китая и в Австралии [8]. Они имеют большие
размеры (до 130 мкм), чем живетские, фран>
ские и фаменские (до 68 мкм), их монолетная
щель сопровождается сильно приподнятой
складкой экзоэкзины. Возможно, среднедевон>
ские «археоперисаккус» представляют собой
отдельную группу миоспор пока неустановлен>
ной ботанической принадлежности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящее время изучены морфология и ульт>
ратонкое строение спородермы некоторых
археоперисаккус из живетских, франских и фа>
менских разрезов Тимано>Печорской провин>
ции. Настоящая работа является продолжением
серии исследований [4, 6] направленных на изу>
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чение морфологических и структурных призна>
ков экзины девонских миоспор с целью установ>
ления их таксономической значимости.
В целях сравнения строения спородермы
франских и фаменских археоперисаккусов ранее
[5] исследовались миоспоры типового вида
Archaeoperisaccus menneri Naumova, извлечен>
ные из мацерата керна скв. 1>Бальнеологиче>
ская (Южный Тиман, Ухтинский район), где фран>
ские отложения охарактеризованы наиболее
полной последовательностью палинокомплек>
сов. Были описаны следующие объекты: A. menQ
neri – скв. 1>Б, гл. 50,3 м, препарат № 788, фран>
ский ярус, ветлосянская свита (конодонтовая
зона Lower gigas).
Фаменские археоперисаккусы изучены из
керна скважин Верхне>Печорской впадины:
A. reticulatus – скв. 825>Вежаю, гл. 459,3 м, пре>
парат № 13824, зеленецкий горизонт (слои с
Quasiendothyra regularis); A. spinosus – скв. 835>
Вежаю, гл. 388,5 м, препарат № 8971, нюмылг>
ский горизонт (слои с Q. dentata).
В дополнение к ранее проведенным [4, 5] ис>
следованиям систематического состава форма>
рода Archaeoperisaccus в настоящее время изу>
чены с применением электронной микроскопии
миоспоры A. verrucosus – скв. 1> Б, гл. 291,1 м,
препарат № 831, тиманская свита.
Для выявления морфологии и структуры спо>
родермы исследовали одну и ту же миоспору в
световом, электронном сканирующем и просве>
чивающем микроскопах. Методика исследова>
ний и инструментарий детально описаны в пре>
дыдущих работах [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В связи с широким географическим распростра>
нением и важным стратиграфическим значени>
ем форма>рода Archaeoperisaсcus было проведе>
но комплексное изучение спородермы его
видов, позволяющее уточнить их систематичес>
кую принадлежность.
Эктэкзина типового вида A. menneri (см. табл. I, 1)
относительно рыхлая, альвеолярная, к центру
более тонкая, постепенно расширяющаяся на
дистальных концах микроспоры. Воздушная
полость отсутствует, и то, что в световом микро>
скопе кажется «воздушным мешком», предста>
вляет собой значительно расширенную альвео>
лярную эктэкзину. Эндэкзина толстая, состоит из
многочисленных ламелл.
Подобное строение спородермы имеет
фаменский вид A. spinosus: толстая альвеоляр>
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ная эктэкзина с относительно мелкими ячеями.
На всем протяжении среза эктэкзина однородна.
Эндэкзина, по>видимому, ламеллятная, ламеллы
в основном сливаются между собой, и только на
некоторых участках их можно видеть как отдель>
ные структуры.
Такое строение спородермы имеют микро>
споры франского растения Archaeopteris fimQ
briata Nath. [6]. Это позволяет предположить,
что изученные дисперсные археоперисаккус
продуцировались растениями, близкород>
ственными археоптерисовым [5]. Кроме элек>
тронномикроскопически исследованных видов,
к роду Archaeoperisaccus можно отнести по
морфологическим признакам все виды, опи>
санные С.Н. Наумовой [2]: A. completus, A. ovaQ
lis, A. mirus, A. mirandus, A. elongatus, A. concinQ
nus, A. angustus, а так же A. scabratus Owens
[11], A. artus Braman et Hills, A. regalis Braman
et Hills [7].
Результаты изучения ультратонкого строения
спородермы у другой группы «архаеоперисаккус»
– видов, описанных Н.Г. Пашкевич [3], О.П. Тель>
новой [4], из девонских отложений Тимано>Пе>
чорской провинции показывают гетерогенность
рода Archaeoperisaccus.
A. verrucosus (см. табл. I, 2) – эктэкзина в виде
петлеобразных, соединенных между собой про>
дольных структур. На ультратонких срезах эктэк>
зина выглядит крупноячеистой. В области щели
эктэкзина утолщается, а просветы ячей в основ>
ном ориентируются параллельно щелевому от>
верстию. Дистальная и проксимальная стороны
отличаются по скульптуре поверхности. Эндэкзи>
на многолямеллятная.
A. reticulates – эктэкзина крупноячеистая,
выполнена петлеобразными структурами.
Эндэкзина относительно тонкая, выглядит гомо>
генной. Можно только предполагать, что исход>
но она была ламеллятной. На срезах также
выявляется разница в строении дистальной и
проксимальной сторон миоспор. Проксималь>
ная поверхность относительно ровная. На
дистальной стороне эктэкзина образует много>
численные выросты, которые, по>видимому,
создают сетчатость, отмеченную в световом
микроскопе [6].
В результате электронномикроскопических
исследований спородермы некоторых предста>
вителей Archaeoperisaccus из девонских отло>
жений Тимано>Печорской провинции установле>
на гетерогенность этого рода. В настоящее время
миоспоры «археоперисаккус» можно подразде>

лить на две группы. Виды миоспор, внутреннее
строение которых сходно с таковым у микроспор
археоптерисовых, должны быть оставлены в
составе рода Archaeoperisaccus. Виды, имею>
щие ультратонкое строение спородермы, сход>
ное с плауновидными, необходимо выделить в
новый род.
Полученные результаты важны прежде всего
для биостратиграфических построений. Теперь
стратиграфический диапазон рода Archaeoperi>
saccus может быть значительно уменьшен и
ограничен во франских отложениях конодонто>
выми зонами Lower asymmetricus – Lower gigas.
Поэтому Archaeoperisaccus становится индика>
тором позднедевонского времени. Это хорошо
согласуется с палеоботаническими представле>
ниями о времени зарождения и расцвета
археоптерисовых. Появление Archaeoperisac>
cus в разрезе фиксирует границу среднего и
верхнего девона.
ВЫВОДЫ
Результаты исследований ультраструктуры спо>
родермы некоторых представителей Archaeope>
risaccus показали, что под названием этого
рода объединены неродственные таксоны
миоспор. Установленная ботаническая принад>
лежность отдельных таксонов внутри группы
«археоперисаккус» меняет представления о
стратиграфическом диапазоне и палеогеогра>
фических ареалах рода.
В настоящее время перспективной состав>
ляющей в палинологических исследованиях
является изучение ультраструктуры спородермы
как инситных, так и дисперсных миоспор.
Результаты этих исследований позволяют уста>
навливать ботаническую принадлежность
последних и более обосновано выделять фито>
стратиграфические рубежи в развитии древних
растительных сообществ, детализировать био>
стратиграфические построения, уточнять палео>
географические ареалы.
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В СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ
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TULSKY HORIZON OF THE LOWER CARBONIFEROUS AND ITS ANALOGUES
IN THE STRATIGRAPHIC SCHEME OF EASTERN UKRAINE
На південному сході Воронізької антеклізи встановлені морські аналоги нижньої континентальної частини тульського
горизонту Східно>Європейської платформи. Виходячи з вікової різниці комплексів форамініфер, запропоновано
новий поділ горизонту на два підгоризонти, а також послідовну кореляцію з відповідними відкладами Дніпровсько>До>
нецької западини і Донбасу.
Ключові слова: кореляція, тульський горизонт, шептухівська, білогорська світи (горизонти), ХІІІ МФГ, стильський,
донецький горизонти, Московська синекліза, Доно>Дніпровський регіон.
Marine analogues of the lower continental part of Tulsky horizon have been identified in the southeast slope of the Voronezh
anteclise. Two new subhorizons of Tulsky horizon are proposed based on a different age of identified foraminiferal assemblages.
Correlation of Tulsky horizon with contemporary deposits of the Dnieper>Donets Depression and the Donets Basin is made.

ВВЕДЕНИЕ
При сопоставлении каменноугольных отложений
Доно>Днепровского региона Украины с таковы>
ми смежных регионов Восточно>Европейской
платформы и других территорий нередко возни>
кают затруднения. Они зависят, как известно, от
пестроты фациального состава пород, изменчи>
вости биоты и других разнообразных абиотиче>
ских и биотических факторов. Так, сопоставле>
ние с тульским горизонтом визейского яруса
нижнего карбона, стратотип которого находится
в южной части Московской синеклизы, до сих
пор проводится различными исследователями
неоднозначно и вызывает обсуждение и споры
[1, 2, 6>10, 16>20 и др.]. Это связано с тем, что
тульский горизонт в его стратотипическом разре>
зе является одним из самых сложных из>за раз>
нофациального состава и различного характера
залегания нижней и верхней его частей [14, 15].
ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
История выделения тульского горизонта была
детально освещена М.Х. Махлиной и др. [15 и
др.]. Горизонт первоначально выделялся
М.С. Швецовым [22, 23] из слоев со Stigmaria
Струве как тульская толща. Объем горизонта и
его подразделение на подгоризонты не все
исследователи понимали однозначно [15]. Так, в
прежние годы нижележащий бобриковский
горизонт рассматривался вместе с очень близ>
кой по литологическому составу нижней частью
тульской как единая угленосная толща. И только
над ней выделялся собственно тульский горизонт

(табл. 1). М.А. Болховитинова [4, 5], установив>
шая в тульских отложениях маркирующие извест>
няки А0>А3, относила к тульской толщу, начиная с
известняка А0. Нижележащие отложения она
рассматривала вместе с бобриковскими как
угленосную толщу более древнего возраста
(табл. 1). Нижнетульскими М.А. Болховитинова
считала отложения от подошвы известняка А0 до
известняка А2 включительно и проводила
нижнюю границу верхнетульских отложений над
толщей с известняком А2 (табл. 1).
В 60>е годы прошлого столетия тульские отло>
жения Московской синеклизы и их фораминифе>
ры детально изучила Е.В. Фомина [21]. Она пред>
ложила разделить тульский горизонт на два под>
горизонта в ином объеме. Граница между ними
была проведена Е.В. Фоминой над толщей с
известняком А0 (по классификации М.А. Болхо>
витиновой). Это расчленение базировалось глав>
ным образом на отличиях в фораминиферовых
сообществах в известняке А0 и вышележащих
известняках тульского горизонта. К нижнему его
подгоризонту Е.В. Фоминой была отнесена и при>
легающая (верхняя) часть угленосной толщи с
тульскими миоспорами (табл. 1). Как показали
исследования Е.В. Фоминой, отличия в комплек>
сах фораминифер из нижнего и верхнего подго>
ризонтов тульского горизонта связаны с измен>
чивостью фациального состава известняков.
Так, комплекс фораминифер из известняка А0
[21] состоит в основном из мелких тонкостенных
Loeblichia (Urbanella) miranda, Rectocornuspira
submosquensis, параархедискусов, Archaediscus
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Таблица 1. Тульский горизонт и его границы в стратиграфических схемах Московской синеклизы по
разным авторам (по М.Х. Махлиной и др. [15])

ex gr. krestovnikovi, тетратаксисов и др. В извест>
няке А0 впервые появляются палеотекстулярии и
виссариотаксисы. Последние не известны в
нижележащих бобриковских отложениях смеж>
ных регионов – там, где они представлены мор>
скими отложениями [3, 8, 9, 11 и др.]. Помимо
перечисленных, Е.В. Фоминой в известняке А0
установлены и редкие Eostaffella ovoidea, E. ex gr.
mosquensis, Cribrostomum ex gr. bradyi, Endothy>
ranopsis compressus, Globoendothyra globula и
др. [21]. Последние более распространены в
вышележащих известняках тульского горизонта,
где вместе с ними встречаются появившиеся сте>
нобионтные толстостенные форшии, литуотубел>
лы, михайловеллы, гаплофрагмеллы, криброспи>
ры и др. Большинство из них известно в детрито>
вых разностях известняков, наблюдавшихся в
нижележащих отложениях визейского яруса в
других регионах [6>9 и др.]. Криброспиры, гапло>
фрагмеллы (?), Eostaffella mosquensis и другие
отсутствуют в нижележащих отложениях в смеж>
ных регионах [3, 6>9, 11 и др.]. Е.В. Фомина отме>
чала, что типы микрозернистых (с характерными
для известняка А0 тонкостенными мелкими
фораминиферами) и органогенно>обломочные,
детритусовые разности (с типичными для выше>
лежащих тульских известняков стенобионтными
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формами) встречаются как в нижне>, так и верх>
нетульском подгоризонтах. «Можно говорить
только о преобладании одного типа над другим в
соответствующей части горизонта» [21, с. 17].
Для определения возраста этих отложений
играет роль появление здесь с известняка А0, а
там, где он отсутствует [15], с известняка А1 пер>
вых палеотекстулярий, группы Eostaffella mosqu>
ensis, параштаффелл и др., не известных, как
отмечалось выше, в бобриковских отложениях
смежных регионов.
В местной стратиграфической схеме Москов>
ской синеклизы М.Х. Махлиной и другими исследо>
вателями [14,15] были выделены тульская свита в
объеме одноименного горизонта и в ней – три
подсвиты. Нижняя – щекинская – континенталь>
ная, угленосная, залегающая в стратотипическом
разрезе ингрессивно на литологически сходных
бобриковских отложениях или в палеоруслах, вре>
занных в более древние отложения, вплоть до
девонских. Она представлена внизу аллювиаль>
ными песчаниками, алевритами, а вверху – чер>
ными неизвестковистыми глинами с остатками
растений и прослоями угля. Ее мощность – до
30 м. Возраст подсвиты определяется наличием в
ней тульского комплекса спор. В тульском гори>
зонте была выделена палинозона Cingulizonates
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bialatus – Simozonotriletes brevispinosa (BB). Она
сменяет в непрерывном разрезе палинозону Den>
sosporites variabilis – верхнюю палинозону бобри>
ковского горизонта. В щекинской подсвите иногда
комплекс спор палинозоны ВВ обогащен множест>
вом переотложенных спор плохой сохранности из
бобриковского горизонта [15].
Средняя подсвита – богородицкая – сложена
лагунными и мелководно>морскими отложения>
ми, ингрессивно залегает на щекинской. Нижняя
ее часть состоит из кварцевых мелкозернистых
песков и редких прослоев ожелезненных песча>
ников. Средняя представлена толщей переслаи>
вания алевролитов с глинами и маломощными
прослоями угля. В верхней части богородицкой
подсвиты залегает почти повсеместно прослежи>
ваемый светло>серый известняк А1 (1,8 м) и
перекрывающие и подстилающие его глины с
отпечатками растений и морской фауной. В наи>
более полных разрезах в 5 м ниже известняка А1
прослеживается известняк А0. Мощность под>
свиты – 23>32 м.
Верхняя подсвита тульской свиты – ольховец>
кая – также представлена в основном мелковод>
но>морскими отложениями. Внизу это переслаи>
вающиеся пески, алевриты и глины, вверху –
известняки А2 и А3 и в кровле – алевриты. Мощ>
ность подсвиты – до 10 м. В верхней части ольхо>
вецкой подсвиты встречены, по данным
А.С. Алексеева, конодонты основания зоны
Gnathodus bilineatus [15]. В тульском горизонте
синеклизы обнаружены брахиоподы в верхней
части богородицкой подсвиты и ольховецкой
подсвите. В известняке А0 это Gigantoproductus
latus, G primitivus и др. (определения М.А. Болхо>
витиновой [15]). В ольховецкой подсвите –
Gigantoproductus tulensis, G. submaximus (опре>
деления П.Е. Морозова [14, 15]). В конце тульско>
го времени появляются, помимо гигантопродук>
тусов, стриатиферы, композиты и др. [15]. Из
гониатитов в тульских отложениях синеклизы
Л.С. Либрович [14] определил Goniatites creni>
stria var. globoides, G. striatus и др. Верхняя грани>
ца тульского горизонта в стратотипе однозначно
проводится в подошве алеврито>глинистой
толщи, подстилающей известняки с алексинской
фауной [14, 15].
Предложенное Е.В. Фоминой подразделение
тульского горизонта на два подгоризонта, как
отмечалось выше, базируется на более частой
встречаемости так называемого раннетульского
комплекса фораминифер в известняке А0, чем в
вышележащих известняках горизонта и, наобо>

рот, позднетульского – в верхних известняках.
Эти данные, несомненно, могут быть использова>
ны для определения возраста пород в обнаже>
ниях и скважинах с полным отбором керна. В
иных случаях пользоваться этими критериями
сложно, и не исключены ошибки при определе>
нии и уточнении возраста тульских отложений и
их корреляции. Более логичным, на наш взгляд,
было бы принять нижнетульский подгоризонт в
его стратотипических разрезах в Московской
синеклизе в объеме континентальной щекин>
ской подсвиты, а также нижней>средней частей
борогодицкой подсвиты, представленных лагун>
ными отложениями, до первых морских прослоев
карбонатных пород. Для этой толщи характерны
миоспоры нижней части тульской палинозоны ВВ
[15]. И тогда верхним подгоризонтом тульского
горизонта в его стратотипических разрезах
можно было бы считать морскую толщу верхней
части богородицкой подсвиты (известняки А0 и
А1) и ольховецкую подсвиту.
КОРРЕЛЯЦИЯ
При переходе к корреляции рассматриваемых
отложений необходимо подчеркнуть, что наибо>
лее легко сопоставляются тульские отложения
Московской синеклизы (стратотипический раз>
рез горизонта) и Воронежской антеклизы. В
последней М.Х. Махлина с соавторами. [15]
также выделили тульскую свиту и в ней – те же
три подсвиты. Но в более удаленных частях анте>
клизы появляется все больше отличий в сравни>
ваемых разрезах. Так, на востоке и юго>востоке
антеклизы на южном склоне Воронежского крис>
таллического массива в Украине в пределах Ста>
робельско>Миллеровской моноклинали в ниж>
нем и среднем (башкирский ярус) карбоне широ>
ко развиты карбонатные породы. Их разрезы
существенно отличаются от таковых Московской
синеклизы, где отложения башкирского яруса
вообще отсутствуют и отмечается сходство с раз>
резами открытого Донбасса и Днепровско>До>
нецкой впадины (ДДВ) [1, 2, 17>19 и др.].
Разрезы нижнего карбона южного склона
Воронежского массива занимают промежуточ>
ное положение между платформенными – сине>
клизы и более мобильной области – Донбасса.
Район южного склона Воронежского массива как
бы замыкает с севера Доно>Днепровский регион
[1, 2] и позволяет проводить более детальные
сопоставления одновозрастных отложений ряда
регионов с неодинаковой геологической истори>
ей. Так, тульские отложения в Старобельско>Мил>
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леровской моноклинали трансгрессивно залега>
ют на континентальных, представленных преиму>
щественно глинами, аргиллитами, мелкозерни>
стыми песчаниками, алевролитами, углистыми
сланцами и тонкими угольными прослоями. Эта
толща мощностью 20>60 м содержит здесь водо>
росли и относится к новооскольскому горизонту
(свите) бобриковского возраста [2]. В Москов>
ской синеклизе и Воронежской антеклизе в ней
определены споры бобриковского возраста [15].
На этих отложениях в Старобельско>Миллеров>
ской моноклинали трансгрессивно залегает пре>
имущественно мелководно>морская толща пере>
слаивания глинистых, карбонатных, кремнисто>
карбонатных пород и редких песчаников (шепту>
ховский горизонт – свита). Нужно отметить, что в
Старобельско>Миллеровской моноклинали, при>
мыкающей к Донбассу и ДДВ, используются гори>
зонты единого Доно>Днепровского региона [17,
18], а в качестве местных подразделений –
свиты. Последние приняты вместо прежних гори>
зонтов [2] почти в том же самом объеме. В
нижней подсвите шептуховской свиты мощно>
стью 2>10 м среди фораминифер преобладают
мелкие эндотиры, эндотиранопсисы, глобоэндо>
тиры, а также тетратаксисы, разнообразные
архедисциды. Среди последних нередки визей>
дискусы, обычны грубопористые Archaediscus ex
gr. krestovnikovi и др. Здесь же встречены брахио>
поды Chonetes ex gr. papilionaceus. Среди форами>
нифер не обнаружены палеотекстулярии, висса>
риотаксисы, типичные Eostaffella mosquensis и
др., появляющиеся в верхней половине богоро>
дицкой (с известняков А0>А1) и в ольховецкой
подсвитах тульской свиты Московской синеклизы
и частично Воронежской антеклизы [15]. В шепту>
ховской свите отсутствует и большинство типич>
ных бобриковских фораминифер – Uralodiscus
rotundus (зональный вид>индекс), гломодискусов
и др. Единичны ранневизейские фораминиферы
[2], которые в бобриковском горизонте встреча>
ются очень часто вместе с появляющимися пер>
выми типичными архедисцидами. Поэтому
нижняя подсвита шептуховской свиты сопоста>
вляется нами с нижней щекинской континенталь>
ной угленосной подсвитой тульской свиты
Московской синеклизы, в которой определены
споры нижней части тульской свиты (табл. 2).
Средняя подсвита шептуховской свиты (мощ>
ностью 25>28 м), отличается от нижезалегающей
широким распространением своеобразных
почти черных плитчатых глинисто>карбонатных,
местами углистых, частично кремнистых просло>

46

ев, сходных с кремнистыми мергелями стыльско>
го горизонта Донбасса. Здесь также много спи>
кул губок, но фораминиферы, в отличие от Дон>
басса, разнообразнее и встречаются гораздо
чаще. Последние очень близки к таковым из
нижней подсвиты шептуховской свиты. Отличие
– появление некоторых толстостенных крупных
форм, как>то: Pseudolituotuba gravata, форший и
др. [2]. В приведенном комплексе по>прежнему
отсутствуют основные фораминиферы, характе>
ризующие верхи богородицкой свиты и ольхо>
вецкую подсвиту тульской свиты Московской
синеклизы. Это не позволяет нам сопоставлять
среднюю часть шептуховской свиты с последни>
ми. В средней подсвите шептуховской свиты
встречены нередкие брахиоподы. Это GlobosoQ
productus cf. mirus, G. ex gr. donaicus и др. Извест>
ны кораллы Syringopora conferta, S. geniculata,
следы ругоз [2]. Эти отложения также сопостав>
ляются нами с отложениями щекинской подсви>
ты синеклизы (табл. 2).
Верхняя подсвита шептуховской свиты мощ>
ностью 9>18 м отличается от средней отсутствием
кремнистых прослоев [2]. Ее фораминиферовый
состав близок к нижележащему, но отличается
наличием более частых крупных глобоэндотир с
хорошо развитым внутренним стекловато>лучи>
стым слоем в стенке раковины и появлением
вида Pseudoammodiscus priscus. Но и в этом ком>
плексе отсутствуют также фораминиферы,
появляющиеся в синеклизе с известняков А0>А1
(палеотекстулярии, виссариотаксисы и др.).
Можно предположить, что появление в средней и
верхней подсвитах шептуховской свиты (гори>
зонта) первых стенобионтных фораминифер свя>
зано с изменением фациальных условий и посте>
пенным их приближением к нормально>морским.
Эти отложения также сравниваются нами со
щекинской подсвитой и нижней половиной бого>
родицкой подсвиты тульской свиты (до известня>
ков А0>А1 ) синеклизы (табл. 2). Как известно, эти
отложения в Московской синеклизе не содержат
морской фауны [14, 15].
Таким образом, на востоке и юго>востоке
соседнего c Московской синеклизой Воронеж>
ского региона в Старобельско>Миллеровской
моноклинали шептуховская свита представле>
на мелководно>морскими отложениями с фора>
миниферами и другими представителями мор>
ской фауны.
Отложения вышележащей белогорской свиты
Старобельско>Миллеровской моноклинали, в
частности нижняя пачка нижней ее подсвиты
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Таблица 2. Тульский горизонт и его аналоги в Доно>Днепровском регионе

мощностью 9>10 м, характеризуется появлением
среди фораминифер первых палеотекстулярий,
крибростом, эндоштаффелл, параштаффелл, Eos>
taffella mosquensis и др. Этот комплекс форами>
нифер появляется в Московской синеклизе с
известняков А0>А1 и выше. Он наиболее близок к
позднебогородицкому и, вероятно, ольховецко>
му из одноименных подсвит синеклизы. Там
также появляются перечисленные формы.
Появление в верхней пачке нижней подсвиты
белогорской свиты (горизонта) мощностью 15 м,
а также и гаплофрагмелл, Lituotubella magna, Vis>
sariotaxis exilis и др., характеризующих ольховец>
кую подсвиту тульской свиты в Московской сине>
клизе, позволяет уверенно говорить о сопоста>
влении нижней подсвиты белогорской свиты Ста>
робельско>Миллеровской моноклинали с верха>
ми богородицкой подсвиты и ольховецкой под>
свитой Московской синеклизы (табл. 2).

Таким образом, детальный анализ стратигра>
фии нижнего карбона Московской синеклизы и
смежного региона – восточной части Воронеж>
ской антеклизы позволяет утверждать, что мор>
ские мелководные отложения шептуховской
свиты залегают на континентальных новоосколь>
ской (бобриковского возраста) свиты и перекры>
ваются нижней подсвитой белогорской свиты
(позднетульской). То есть шептуховскую свиту
можно считать хорошо охарактеризованным
фауной морским аналогом преимущественно
континентальной угленосной нижнетульской
толщи Московской синеклизы, расположенным
в соседнем с ней регионе (табл. 2). Последнее
позволяет более уверенно проводить соответ>
ствующие сопоставления со смежными и более
удаленными регионами.
Проведение корреляций одновозрастных
отложений ДДВ с тульскими Московской сине>

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

47

М.В. ВДОВЕНКО

клизы путем сопоставлений с промежуточными
разрезами Старобельско>Миллеровской моно>
клинали делают их более достоверными. Так, в
ДДВ в пределах ХIII микрофаунистического гори>
зонта (МФГ) в центральной и юго>восточной ее
частях четко выделяются две литостратиграфи>
ческие толщи, фораминиферовые сообщества и
возраст которых различны [7, 10 и др.]. На отло>
жениях ХIV МФГ с разнообразными ранневи>
зейскими фораминиферами лежит толща с пер>
выми типичными архедисцидами: уралодиску>
сами, гломодискусами, визейдискусами и др.,
встречающимися вместе с разнообразными и
многочисленными ранневизейскими даинелла>
ми, эопараштаффеллами, псевдолитуотубелла>
ми и др. Эти комплексы характерны для нижней
половины ХIII МФГ. На этой толще залегают в
большинстве окремнелые породы с редкими
прослоями известняков, частыми спикулами
губок и немногочисленными фораминиферами.
Здесь редки ранневизейские формы, отмечает>
ся присутствие мелких архедисцид, тетратакси>
сов, вальвулинелл, небольших размеров эндо>
тир, ректокорнуспир, псевдолитуотуб. В самом
верху этой толщи наблюдаются прослои извест>
няка с редкими Endothyranopsis compressus,
единичными Vissariotaxis exilis, палеотекстуля>
риями [7, 10 и др.]. Если отложения нижней
части ХIII МФГ чаще встречаются в центральной
части впадины, то отложения верхней распрос>
транены почти повсеместно и прослеживаются в
западном направлении. Возраст ХIII МФГ рань>
ше принято было считать раннетульским [6 и
др.], позже бобриковским – раннетульским [17,
18 и др.]. Фораминиферовые комплексы нижней
части ХIII МФГ, как известно, наиболее близки к
таковым из сухинского горизонта Донбасса и
таковым из фораминиферовой зоны Uralodiscus
rotundus (бобриковский горизонт) Восточно>Ев>
ропейской платформы. Сопоставление верхней
части ХIII МФГ ДДВ с шептуховской свитой Ста>
робельско>Миллеровской моноклинали показа>
ло, что их фораминиферовые комплексы наибо>
лее близки, особенно средней части шептуховс>
кой свиты, где широко распространены кремнис>
тые разности пород, спикулы губок и близкие к
шептуховским фораминиферы. Самая верхняя
часть ХIII МФГ с первыми палеотекстуляриями,
виссариотаксисами и другими сопоставляется с
нижней пачкой нижней подсвиты белогорской
свиты Старобельско>Миллеровской моноклина>
ли. Вся верхняя половина ХIII МФГ коррелирует>
ся нами со щекинской и богородицкой подсвита>
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ми тульской свиты Московской синеклизы
(табл. 2). Фораминиферовые комплексы ХIIа
МФГ ДДВ наиболее близки к таковым из верх>
ней пачки нижней подсвиты белогорской свиты
(горизонта) [2] Старобельско>Миллеровской
моноклинали и ольховецкой подсвиты тульской
свиты Московской синеклизы (табл. 2).
Что касается Донбасса, то отложения стыль>
ского горизонта представлены внизу (С1ve1) тем>
ными плитчатыми, кремнистыми мергелями с
алевролитами и многочисленными спикулами
губок, радиоляриями, единичными мелкими
фораминиферами Archaediscus sp., Tetrataxis sp.,
Endothyra sp. и др., брахиоподами «CamarotoeQ
chia» rotay, Carringtonia carringtoniana, Orbiculoi>
dea nitida [17, 18]. В подошве горизонта опреде>
лены гониатиты верхов генозоны Merocanites –
Ammonolipsites (возраст кизеловский – бобри>
ковский) и низов генозоны Beyrichoceras – Goni>
atites (возраст тульский – веневский) [18]. В Ста>
робельско>Миллеровской моноклинали к отло>
жениям нижней половины стыльского горизонта
наиболее близка шептуховская свита, а в ДДВ –
верхняя половина ХIII МФГ без самой верхней ее
части с появляющимися палеотекстуляриями и
другими фораминиферами (табл. 2). Нижняя
половина стыльского горизонта сопоставляется
нами со щекинской подсвитой и нижней полови>
ной богородицкой подсвиты тульской свиты (до
известняков А0>А1) Московской синеклизы
(табл. 2). Многие исследователи сопоставляют
нижнюю половину стыльского вместе с сухинс>
ким горизонты Донбасса с бобриковским гори>
зонтом [7, 20, 25 и др.]. Проведенное нами
последовательное сопоставление нижней поло>
вины стыльского горизонта с шептуховской сви>
той, а в ДДВ с верхней половиной ХIII МФГ (без
самой верхней ее части) и со щекинской подсви>
той, а также нижней половиной богородицкой
подсвиты синеклизы позволяет говорить о ран>
нетульском возрасте нижней половины стыльс>
кого горизонта (табл. 2).
Верхняя половина стыльского горизонта
представлена в Донбассе толщей переслаива>
ния окремнелых известняков и аргиллитов. В
ней в обнажениях встречены редкие мелкие
фораминиферы: эндотиры, тетратаксисы, валь>
вулинеллы, пропермодискусы, визейдискусы,
архедискусы, медиокрисы. В скважинах, ранее
пробуренных на территории Донбасса (скв. 104,
105, 1025 вблизи г. Комсомольск), в верхней
части горизонта были обнаружены, помимо
перечисленных выше фораминифер, крупные
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Endothyranopsis compressus, первые палеотек>
стулярии, эндоштаффеллы, параштаффеллы и
др. Наблюдались и редкие ранневизейские
формы [1, 7, 25 и др.]. В верхней половине
стыльского горизонта известны и многочислен>
ные брахиоподы. Среди них наиболее распрос>
транены Gigantoproductus donaicus, G. aff. maxi>
mus, Globochonetes waldernburgensis и др. [18].
Встречены редкие кораллы Zaphrentites, Sather>
landia, Cladochonus [16 и др.]. Обнаружены в
нижней части С1ve2 конодонты Gnathodus texa>
nus texanus, Pseudognathodus homopunctatus,
Lochriea aff. commutata и др. [13], гониатиты
рода Beyrichoceras (устное сообщение).
Необходимо учитывать, что в Донбассе в
скважинах, вскрывших отложения С1ve2 и С1vf1,
очень трудно разделить эти толщи, а брахиоподы,
как правило, в них почти не изучались [1]. И
выделенная нижняя часть донецкого горизонта
по микрофауне только условно соответствует
подзоне С1vf1 А.П. Ротая [1]. Поэтому и сопостав>
ление этих отложений проводится с долей услов>
ности [10]. Так, верхняя половина стыльского
горизонта (С1ve2) сопоставляется с нижней пач>
кой нижней подсвиты белогорской свиты (гори>
зонта) Старобельско>Миллеровской моноклина>
ли, самыми верхами XIII МФГ ДДВ (с первыми
палеотекстуляриями и др.), а также с верхней
половиной богородицкой подсвиты тульской
свиты Московской синеклизы (табл. 2). Но не
исключено, что верхняя половина стыльского
горизонта Донбасса может коррелироваться
также и с низами верхней пачки нижней подсви>
ты белогорской свиты Старобельско>Миллеров>
ской моноклинали, низами XIIа МФГ ДДВ и низа>
ми ольховецкой подсвиты тульской свиты
Московской синеклизы с появляющимися криб>
роспирами, гаплофрагмеллами, крупными литуо>
тубеллами, форшиями, михайловеллами, параш>
таффеллами и другими стенобионтными форами>
ниферами.
Нижняя часть донецкого горизонта (С1vf1)
содержит богатый комплекс фораминифер [25],
большинство компонентов которого встречается
в верхах нижней подсвиты белогорской свиты
Старобельско>Миллеровской моноклинали, XIIа
МФГ ДДВ и в ольховецкой подсвите тульской
свиты Московской синеклизы (табл. 2).
ВЫВОДЫ
Таким образом, сопоставления, проведенные с
использованием анализа более новых данных
позволяют внести уточнения в корреляцию одно>

возрастных отложений южного склона Воронеж>
ского массива с Московской синеклизой и изме>
нения в проводимые ранее сопоставления с ДДВ
и Донбассом [1, 2, 6>10 и др.]. Эти сопоставления
позволяют считать шептуховскую свиту юго>вос>
тока Воронежской антеклизы (Старобельско>
Миллеровская моноклиналь) морским аналогом
преимущественно континентальной угленосной
нижнетульской толщи Московской синеклизы.
Предлагается подразделение тульского гори>
зонта на два подгоризонта в объеме, отличном
от установленного Е.В. Фоминой в Московской
синеклизе. Так, к нижнетульскому подгоризонту
предлагается отнести, помимо щекинской под>
свиты, нижнюю и среднюю части богородицкой
подсвиты до известняков А0>А1. Тогда верхний
подгоризонт тульского горизонта в его стратоти>
пе будет включать верхнюю часть богородицкой
подсвиты и ольховецкую подсвиту. Предлага>
емое разделение базируется на обнаруженных
возрастных отличиях в комплексах форамини>
фер подгоризонтов тульского горизонта Москов>
ской синеклизы. Е.В. Фомина, как отмечалось
выше, связывала отличия в комплексах форами>
нифер выделенных ею подгоризонтов с фациаль>
ными изменениями вмещающих известняков.
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ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

БІОСТРАТИГРАФІЯ, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ. ПАЛЕОЗОЙ /
БИОСТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ. ПАЛЕОЗОЙ

УДК 561.263:551.735.1(477)
О.И. Бер чен ко, О.А. Сухов
О НАХОДКАХ ДАЗИКЛАДИЕВОЙ ВОДОРОСЛИ РОДА KULIKIA G O L U B T S O V
В ОТЛОЖЕНИЯХ ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСА ДОНОДНЕПРОВСКОГО ПРОГИБА
O.I. Berchenko, O.A. Sukhow
FINDS OF THE DASYCLADACEAN ALGA OF THE GENUS KULIKIA G O L U B T S O V
FROM THE VISEAN SEDIMENTS OF THE DONDNIEPER DEPRESSION
Описано два види зелених водоростей роду Kulikia G o l u b t s o v з верхньовізейських відкладів Доно>Дніпровського
прогину – Kulikia sphaerica G o l . та Kulikia rozovskaiae (M a m e t et R o u x ).
Ключові слова: зелені водорості, карбон, верхньовізейські відклади, Доно>Дніпровський прогин.
Two species of green algae belonging to the genus Kulikia G o l u b t s o v : Kulikia sphaerica G o l . and Kulikia rozovskaiae
(M a m e t et R o u x ) have been described from the Upper Visean sediments of the Don>Dnieper depression.

ВСТУПЛЕНИЕ
При изучении шлифов из визейских отложений
нижнего карбона Донбасса и Днепровско>Донец>
кой впадины (ДДВ) были встречены дазикладие>
вые водоросли описанные В.К. Голубцовым из
отложений михайловского горизонта Припятского
прогиба как род Kulikia [1]. В дальнейшем подоб>
ные водоросли были описаны другими авторами
под иными названиями: Sphinctoporella Mamet et
Rudloff [7], Diploporeae gen. indet Skompski [9] и
Frosterleyella Elliott [4]. Представители указанных
родов до настоящего времени найдены только в
отложениях верхнего визе и, возможно, нижнего
серпухова Восточно>Европейской платформы,
Франко>Бельгийского бассейна, восточного скло>
на Среднего Урала, Северной Америки.
Материалом для написания данной статьи послу>
жили шлифы изготовленные из образцов пород
нижнего карбона Донбасса и ДДВ, а также публика>
ции, касающиеся систематики рода Kulikia Gol.
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Отдел CHLOROPHYTA
Класс Siphonophyceae Fritsch, 1956
Порядок Siphonales Wille, 1884
Семейство Dasycladaceae (K ü tzing, 1843)
Stitzenberger, 1860
Триба Aciculelleae Bassoullet et al., 1979
translat. Berchenko et al., 1987
Род Kulikia (Golubtsov, 1961) emend.
Skompski, 1984:
Sphinctoporella: Mamet et Rudloff,
1972, p. 75>114;
Frosterleyella: Elliott, 1988, p. 741>745.
Типовой вид. Kulikia sphaerica Golubtsov,
1961 из отложений михайловского горизонта
визейского яруса Припятского прогиба.

Д и а г н о з . Таллит водоросли имеет четкооб>
разную форму c тетрагональной, пентагональной
или гексагональной осевой симметрией и мета>
спондильным типом ветвления. Центральная
полость широкая, ровная, с ответвлениями пер>
вого и второго порядков. Ответвления второго
порядка имеют шарообразную форму. Отдельные
сегменты оболочки таллита слегка отделены или
касаются друг друга.
В и д о в о й с о с т а в : Kulikia sphaerica: Голуб>
цов, 1961, с. 346>351, табл. 1, фиг. 1>18 [1]; Kuli>
kia rozovskaiae: Skompski, 1984, p. 430>433,
figs. 2, G>H [8]; Kulikia diaspora: Elliott, 1988,
p. 741, text>fig. 1 A>D [4]; Kulikia kunarensis:
Р. Иванова, 1999, с. 77, табл. IX, фиг. 4>5 [2].
З а м е ч а н и я . Род Kulikia был описан
В.К. Голубцовым в 1961 г. из отложений верх>
него визе Припятского прогиба (михайловский
горизонт). В 1972 г. Б. Мамэ и Б. Рудлофф [7] из
верхневизейских отложений Северной Амери>
ки описали род Sphinctoporella, имеющий сход>
ство с родом Kulikia, на что в дальнейшем и ука>
зали Б. Мамэ с соавторами [5], а также
А. Муромцева [3], Р. Иванова [2], С. Ском>
пски [8]. В 1988 г. Г. Эллиот [4], описывая
новый род водорослей Frosterleyella, предполоQ
жил, что он близок к роду Sphinctoporella Mam.
еt Rudl. и что оба эти роды несомненно близки
с Kulikia Gol.
Сравнивания наши данные с материалом
имеющихся публикаций, мы усматриваем общие
черты строения со всеми ранее выделенными
родами и предполагаем, что роды Sphinctoporellа
Mam. еt Rudl. и Frosterleyella Ell. являются млад>
шими синонимами рода Kulikia Gol.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний визе –
нижний серпухов Восточно>Европейской плат>
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формы, визе Северной Америки и Франко>Бель>
гийского бассейна, серпуховский ярус восточно>
го склона Среднего Урала.
Kulikia sphaerica (Golubtsov, 1961)
emend. Skompski, 1984
Табл. I, 1Q8.
Kulikia sphaerica: Голубцов, 1961, с. 346>351, табл. 1 [1];
Муромцева, 1980, с. 22>24, табл. 1, фиг. a>d, g>z [3];
Mamet, Dejonghe et Roux, 1981, p. 291>295, pl. 1,
fig. 1>2 [5]; Skomoski, 1984, p. 427>435, pl. 2, figs. A>
F [8]; Иванова, 1999, с. 76>77, табл. IX, фиг. 1>3 [2].

О п и с а н и е . Таллит известковистый, четко>
видной формы, с тетрагональной осевой сим>
метрией, состоит из отдельных округлых сег>
ментов, соприкасающихся друг с другом поляр>
ными отверстиями или расположенных друг от
друга на некотором расстоянии. В поперечном
сечении внутренняя полость широкая с ровной
стенкой, в которой наблюдаются спорангиаль>
ные полости, собранные в виде мутовок. Стен>
ка тонкая, светлая, спорангиальные полости
округлые или эллипсоидальные, в поперечном
сечении расположены в один ряд по кругу.
Р а з м е р ы (мкм). Диаметр таллита – 95>400,
в местах расположения мутовок – 220>530; диа>
метр внутренней полости – 60>270, диаметр спо>
рангиальных полостей – 3>7, толщина стенки тал>
лита – 3>7.
И з м е н ч и в о с т ь . В одном и том же экземпля>
ре может меняться диаметр спорангиальных
полостей и их расположение (табл. I, 1).
С р а в н е н и е . От вида Kulikia rozovskaiaе
(Mam. et Roux) отличается преимущественно
одноярусным расположением боковых ответ>
влений, хорошо выраженной четковидной фор>
мой таллита и значительно меньшей толщиной
стенки с меньшим количеством спорангиаль>
ных полостей.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон, верх>
ний визе Восточно>Европейской платформы,
верхний визе (фораминиферовые зоны 15>16)
Западного Тетиса; серпуховский ярус Львовско>
Волынского бассейна.
М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Свыше
13 различных сечений в шлифах. Верхний визе,
Донбасс: район п.г.т Ольгинка, скв. 502,
гл. 213,5>216,6 м; район с. Стыла, скв. 3865,
гл. 331,5>332 м, скв. 4, гл. 91,2 м; Балки Афрем>
Тарама и Платис>Тарама. ДДВ: Зачепиловская
площадь, скв. 18р, гл. 628>635 м, XII микрофау>
нистический горизонт (МФГ); с. Качановка,
скв. 41, гл. 2920>2926 м, XI МФГ.
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Kulikia rozovskaiae (Mamet et Roux, 1975)
emend. Skompski, 1984
Табл. I, 9Q13.
Sphinctoporella ? rozovskaiae: Mamet et Roux, 1975,
p. 260, pl. 11, fig. 7>13 [6];
Sphinctoporella ? aff. rozovskaiae: Mamet et Roux, 1975,
p. 260, pl. 11, fig. 14>16 [6];
Kulikia sphaerica: Муромцева, 1980, с. 22, табл. 1,
фиг. e [3];
Kulikia rozovskaiae: Skompski, 1984, p. 429>430, pl. 2,
fig. G>H [8];
Diploporeae gen. indet., Form A: Skompski, 1986, p. 252>
266, pl. 10, fig. 3>5 [9].

О п и с а н и е . Таллит известковистый, слабо>
четковидный, сегменты округленные, плотно
прилегают друг к другу. Боковые ответвления
представлены преимущественно в виде двухъя>
русных мутовок. Округло>эллипсоидальные спо>
рангиальные полости ответвлений соединены
между собой и открываются наружу.
Р а з м е р ы (мкм). Диаметр таллита – 350>
500, диаметр внутренней полости – 137>210,
толщина стенки таллита – 14>16, диаметр спо>
рангиальных полостей – 3>6, количество споран>
гиальных полостей – 8>15.
З а м е ч а н и е . Донецкие представители этого
вида отличаются от типовых заметно меньшими
размерами всех составляющих таллита.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон, визей>
ский ярус Донбасса, Западного Тетиса, Придоб>
руджинского прогиба.
М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Девять
различных сечений, в основном косых и попе>
речных, в шлифах. Донбасс: левый берег р. Каль>
миус, район пос. 2>й Горный, донецкий горизонт
(зона C1vf); Южно>Донецкий участок, скв. 3865,
гл. 331,5>332 м, межевской горизонт (зона C1vg).
ВЫВОДЫ
Проанализировав фактический материал и публи>
кации, касающиеся рода Kulikia Gol., мы принима>
ем диагноз этого рода в расширенном варианте,
предложенном Р. М. Ивановой [2]. Поскольку род
Kulikia Gol. встречается во многих регионах плане>
ты только в верхневизейских и, возможно, нижне>
серпуховских отложениях, его можно использо>
вать при корреляции удаленных разрезов.
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ПАЛІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДКЛАДІВ НА МЕЖІ ВІЗЕЙСЬКОГО І СЕРПУХОВСЬКОГО
ЯРУСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ)
A.V. Ivanina
PALYNOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE BOUNDARY VISEANSERPUKHOVIAN DEPOSITS
OF THE LVIVVOLHYNIAN BASIN
Описаны методологические основы применения палинологических данных в стратиграфии. Приведена палинологиче>
ская характеристика пограничных отложений визе–серпухова и определены виды>биомаркеры границы этих двух
ярусов.
Ключевые слова: палинология, стратиграфия, палинозоны, граница визейского и серпуховского ярусов, Львовско>Во>
лынский бассейн.
The methodology of using palynology in stratigraphy is described. Palynological characteristic of the boundary Visean>
Serpukhovian deposits is given. The boundary index>species of these stages have been distinguished.

ВСТУП
Глобальна стратиграфічна шкала кам’яновугільної
системи останніми роками суттєво змінилася. У
2004 р. було затверджено такий її поділ: дві підси>
стеми (місіссіпій та пенсільваній), відділи (по три в
кожній підсистемі), сім ярусів – турнейський,
візейський, серпуховський у нижній підсистемі та
башкирський, московський, касимовський і
гжельський у верхній [18]. Сьогодні одним з акту>
альних напрямів розвитку глобальної стратиграфії є
пошук точок глобального стратотипа границь (ТГСГ)
ярусів, вибір еталонних розрізів і палеонтологічних
критеріїв для їх визначення. Границі майже всіх яру>
сів карбону (за винятком нижніх меж турнейського,
башкирського ярусів та верхньої гжельського
ярусу) зараз активно обговорюються.
Серед багатьох дискусійних питань стратигра>
фії найактуальнішим, проблемним для карбону
взагалі є положення границі між візейським і
серпуховським ярусами. У Львівсько>Волинсько>
му басейні вирішення цього питання фактично
зведено до з’ясування обсягу, меж і віку пориць>
кої світи. Згідно з поглядами перших дослідників
[3, 11], переважно теригенну порицьку світу
(спочатку зону) визначено у обсязі між покрів>
лею вапняку V2 і підошвою вапняку V5 та зіста>
влено з вєньовським горизонтом окського над>
горизонту візейського ярусу. Вона згідно пере>
крита тарусько>стешевською іваницькою сві>
тою, що тоді відносили до серпуховського надго>
ризонту візейського ярусу. Відповідно до рішен>
ня Карбонової комісії МСК, верх візейського
ярусу (таруський та стешевський горизонти) і
нижня частина намюрського ярусу (намюр А)
виділено у серпуховський ярус, до якого у Львів>
сько>Волинському басейні віднесли іваницьку і
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лишнянську світи. Але деякі дослідники до скла>
ду серпуховського ярусу включили частково чи
повністю і порицьку світу [4, 5, 13]. Згідно з
Кореляційною стратиграфічною схемою кам’я>
новугільних відкладів західних областей України
1993 р. [12], за верхню межу порицької світи
прийнята покрівля вапняку V51. Нижню границю
залежно від типу розрізу запропоновано прово>
дити по покрівлі вапняків V2 чи V3. Змінним є і
обсяг світи. Відповідно до геологічної ситуації
вона може відповідати таруському або тарусько>
му і вєньовському горизонтам уніфікованої
частини стратиграфічної шкали Східно>Євро>
пейської платформи. Межу між візейським і сер>
пуховським ярусами (за схемою та поглядами
більшості дослідників, крім палінологів) зафіксо>
вано у покрівлі вапняку V3.
Для встановлення ТГСГ між візейським і сер>
пуховським ярусів головними визнано конодон>
ти, форамініфери і, менше, амоноідеї [1, 20], тоді
як спори нібито непридатні для вирішення цієї
проблеми, оскільки головні палінологічні події
відбуваються нижче або вище зазначеного
рівня [17, 19]. Однак, як показало фаціально>па>
лінологічне вивчення нижньокам’яновугільних
відкладів Львівсько>Волинського басейну, межа
візейського та серпуховського ярусів чітка і
зафіксована за зміною у складі паліноморф.
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
Однією з діагностичних ознак вугленосних формацій
є значна концентрація рослинних решток. З метою
удосконалення біостратиграфічної основи карбоно>
вих відкладів здійснено комплексне фаціально>палі>
нологічне вивчення 27 розрізів свердловин мето>
дом паліноориктоценозів [6, 8, 9] та наступне
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зональне розчленування нижньокам’яновугільних
відкладів Львівсько>Волинського басейну [7].
Палінологічний аналіз значно відрізняється від
інших біостратиграфічних методів, оскільки вищим
рослинам властиво продукувати у великій кількос>
ті спори та пилок, які належать представникам
рослинного царства з різним ступенем біологічної
організації і поширюються у зовнішньому середо>
вищі як звичайні пелітові частки. Паліноориктоце>
нози відображають умови поховання, клімат та
склад рослинних материнських угруповань.
Системний підхід до їхнього вивчення дозволив
уніфікувати показники комплексів мікрофітофоси>
лій, відділити тафономічні ознаки від ценотичних і
за останніми, що відображають еволюційні зміни
рослинності, провести біостратифікацію нижнього
карбону басейну [6]. При цьому треба звертати
увагу на таке. У вертикальному розрізі для всіх
таксонів характерний циклічний, переривчастий
розподіл, часто із значними «стратиграфічними
розривами», коли інтервали з максимумом вмісту
даної форми чергуються з ділянками різкого ско>
рочення або її відсутності. Такі кількісні коливання
можна спостерігати в одному розрізі багато разів.
Це є проявом як циклічного повторення фацій, так
і ритмічних кліматичних змін.
В структурі палінокомплексів потрібно виділяти
такі групи таксонів: транзитні або фонові (домінанти
чи субдомінанти; коливання їхнього вмісту зале>
жать від фацій та кліматичних флуктуацій, тому вони
мало придатні для детального стратиграфічного
розмежування), керівні (з вузьким стратиграфічним
діапазоном, в межах зони) і характерні (з більшим
вертикальним поширенням, у певних ділянках роз>
різу – масові). Керівні і характерні таксони, придат>
ні для детального розчленування, трапляються у
незначній кількості (до декількох зерен на скло),
мають циклічне поширення, зникають і з’являються
у вертикальному розрізі декілька раз. Для встанов>
лення фактичного діапазону існування цих форм
важливо відмітити їхню першу появу і останнє зник>
нення. Це можливо лише під час вивчення послі>
довностей палінокомплексів, отриманих на підставі
детального пошарового опробування стратиграфіч>
но безпереривних розрізів з врахуванням літолого>
фаціального складу вміщуючих порід.
Сполучення керівних і характерних форм певних
стратиграфічних інтервалів утворюють неповторні,
латерально витримані комплекси, які покладені в
основу виділення міоспорових зон. Палінозони,
визначені в примежових відкладах визе–серпухо>
ву, є комплексними конкурентно>ранговими зона>
ми, виділення яких грунтується на встановленні

вертикального поширення не менш як двох харак>
терних таксонів, стратиграфічні діапазони яких вза>
ємно перекриваються. Такі пaлінозони характери>
зують частини світ чи світу і переважно відповіда>
ють інтервалам у 10>60 м, інколи товщиною до
100 м. Їхня назва складена з видових назв двох
характерних таксонів. Перший з’являється у під>
стильних відкладах, не переходить у перекривні,
часто трапляється в межах зони; другий – стає типо>
вим з нижньої межі зони і входить до складу пере>
кривної зони. Скорочені назви зон (індекси) позна>
чені першими буквами видових назв, як це прийня>
то у схемі уніфікованого палінологічного розчлену>
вання карбону Західної Європи [17].
Щоб мати можливість відрізняти фаціальні
зміни у палінокомплексних від вікових, бажано
використовувати палінологічний матеріал одно>
фаціальних порід. Фаціально>палінологічне вив>
чення вугленосної формації Львівсько>Волинсь>
кого басейну показало, що фації перехідні від
континентальних до морських містять численні,
таксономічно різноманітні міоспори, які відобра>
жають рослинність суходолу великого палеобота>
нічного регіону. І тому вірогідність знахідок в них
стратиграфічно важливих форм значно вища, ніж
у континентальних чи морських фаціях.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Палінологічний аналіз у Львівсько>Волинському
басейні був започаткований І.І. Партикою, продов>
жений О.Г. Шварцман [10, 14] та А.В. Іваніною.
Автор на підставі нових підходів з урахуванням
фаціальних особливостей поширення паліноморф
узагальнила новий фактичний матеріал, провела
аналіз та ревізію палінологічних даних попередніх
дослідників, виділила категорії таксонів, уточнила
діапазони їхнього існування, доповнила чи зміни>
ла зональні характеристики, виділила нові зони.
Палінологічний аналіз порицької світи вико>
нано у розрізах таких свердловин: св. 9377,
ділянка Межиріччя Західна; св. 9009, поле шахти
5>«Червоноградська»; св. 5428> і 5431>Володи>
мирка, св. 10>Волиця, св. 1>Лудин, св. 4780, поле
шахти 5>«Червоноградська», св. 3770, поле шахти
8>«Нововолинська» та ін.
Проведені дослідження дозволили виявити у
верхньовізейських–нижньосерпуховських відкла>
дах Львівсько>Волинського басейну 55 родів і
видів міоспор, серед яких 26 характерних форм і
29 транзитних (для цієї частини розрізу чи для
нижнього карбону загалом). Особливості верти>
кального поширення більшості виявлених таксо>
нів наведені на рисунку. На ньому також зображе>

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

55

А.В. ІВАНІНА

ні діапазони розвитку форм, які деякі палінологи
вважають стратиграфічно важливими для страти>
фікації кам’яновугільних розрізів і виділяють за
ними біостратиграфічні зони. Фаціально>паліноло>
гічні дослідження показали, що ці форми або із
значно ширшим стратиграфічним діапазоном, або
мають переривчасте поширення із суттєвим стра>
тиграфічними розривами; тому вони не придатні
для вирішення біостратиграфічних задач. Наприк>
лад, вид Raistrikia nigra Love деякі дослідники вва>
жають формою, характерною для верхньої части>
ни візейського ярусу – вєньовського горизонту.
Проведені дослідження визначили дискретний
характер поширення цієї форми у нижньому кар>
боні Львівсько>Волинського басейну. Вона впер>
ше з’являється над вапняком Vо (олесківська
світа) та існує в інтервалах між вапняками Vо–V2,
V3–V5 і вище. Раніша поява встановлена для
Ahrensisporites Potonie et Kremp, Mooreisporites
Neves, Murospora variabila (Ischenko) Luber, Bel>
lispores (Artuz) Sullivan, Callisporites Butterworth
et Williams та ін. Види Tholisporites scoticus But>
terworth et Williams та Chaetosphaerites polleniQ
simus (Horst) Butterworth et Williams з харак>
терною морфологічною будовою, легко діагносту>
ються у палінологічних препаратах, фаціально за>
лежні, поширені у всьому розрізі нижнього карбо>
ну і постійно є у денсоспорових паліноориктоцено>
зах (тип D). Для зонального розчленування можна
використовувати лише першу появу їх у розрізі.
Вид Cingulizonates bialatus (Waltz) Smith et But>
terworth також є у всьому розрізі кам’яновугіль>
них відкладів басейну. Вміст його коливається за>
лежно від фацій. Для виду Diatomozonotriletes
curiosus Naum., який Н.І. Умнова [15] запропону>
вала як індекс>вид для вєньовського горизонту,
характерна епізодична наявність у незначній кіль>
кості (до трьох форм на шкло) як для візейських,
так і серпуховських відкладів басейну.
Виконані фаціально>палінологічні досліджен>
ня дозволили виявити, що відклади порицької
світи у межах V2–V51 неодновікові і охарактеризо>
вані спорами трьох палінозон (знизу вверх):
Triqu itri t e s p i r a m i d a l i s – R o t a s p o r a f r a c t a ( P F ) ,
Cama ro zo not ri le tes granulosus–Discernisporites
micromanifestus (GM), Tripartites nongrueski–Kno>
xisporites carnosus (NC).
Інтервал розрізу порицької світи між вапняка>
ми V2 і V3 – зона розвитку Tripartites vetustus Sche>
mel, Promurospora lobata Tet., Triquitrites marginaQ
tus Hoffmeister, Staplin et Malloy, поодиноких
Triquitrites piramidalis (Kedo et Juschko) Stempien
et Turnau, Triquitrites comptus Williams – об’єднує
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міоспори зони PF і відповідає михайлівському
горизонту. Разом із індекс>видами постійно є Tripar>
tites nongrueski Potonie et Kremp, AnapiculatispoQ
rites concinnus Playford, доживають Triquitrites
piramidalis (Kedo et Juschko) Stempien et Tur>
nau, Simonozonotriletes simplex Kedo, з’являються
перші Triquitrites tribullatus (Ibrahim) Pot. et Kremp
і Rotaspora fracta Schemel. Комплекс зони РF ана>
логічний складу міоспор зони Tripartites vetustus
центральних районів Руської платформи [10].
Між вапняками V3–V5 отримані вєньовські
палінокомплекси зони GM, характерна ознака якої
є високий вміст Tripartites vetustus Schemel (їхня
кількість скорочується у нижньосерпуховських від>
кладах), Camarozonotriletes, особливо C. knoxi,
наявність, як і в попередній зоні, цілого ряду типо>
во візейських таксонів: Simozonotriletes intrortus
(Waltz) Potonie et Kremp, Cincturasporites
(Hacquebard et Barss) Byvscheva, Procoronaspo>
ra (Butterworth et Williams) Smith et But>
terworth, Promurospora Tet. Тут стають типовими
Callisporites Butterworth et Williams, Triquitrites
trivalvis (Waltz) Potonie et Kremp, з’являються
перші Arcuatisporites densoarcuatus Tet. У верхньої
межі зникають Camarozonotriletes granulosus
Juschko et Byvscheva, Promurospora Tet., Proco>
ronaspora (Butterworth et Williams) Smith et But>
terworth, Murospora sublobata (Waltz) Playford,
крупні форми типу Euryzonotriletes, а саме: E. triviaQ
lis Kedo et Juschko, E. planus Naumova, Lophozo>
notriletes appendices Hacquebard et Barss. Остан>
ня у ряду візейських зон – міоспорова зона GM,
утримує форми, аналогічні таким зони Camarozo>
notriletes knoxi–Diatomozonotriletes curiosus цен>
тральних частин Східно>Європейської платформи, і
відповідає вєньовському горизонту [10].
Для наступної палінозони NC, виділеної в інтер>
валі між вапняками V5–N1, який охоплює [12]
верхню частину порицької світи (інтервал V5–V51)
та івaницьку світу, характерне різноманіття і різке
оновлення палінокомплексів. Тут вперше з’явля>
ються Monilospora mutabila (Playford) Clayt,
Acanthotriletes splendidus Neves, Laevigatospori>
tes Ibrahim, Proprisporites Neves, Florinites
Schopf, Wilson et Bentall, Knoxisporites carnosus
(Knox) Butterworth et Williams та інші. Характер>
ні Potoniespores delicatus Playford, P. elegans,
Anapiculatisporites concinnus Playford, Murospora
variabila (Ischenko) Luber та ін., зникають Triparti>
tes nongrueski Potonie et Kremp. Міоспорова
зона NC, що відповідає палінозоні ST (TTholisprites
scoticus–Triquitrites trivalvis) Донецького басейну
(низ світи C13), розпочинає серпухoвський розріз у
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Львівсько>Волинському басейні (за палінологічни>
ми даними). Вміщуючі відклади є аналогами
нижньої частини таруського горизонту.
Узагальнюючи одержаний численний паліноло>
гічний матеріал, можна відмітити таке. В інтервалі
між вапняками V2–V5 отримано палінокомплекси
з типово візейськими спорами. Для них характер>
не таке: значний вміст трилопатевих з увігнутими
боками дрібних форм (Leiotriletes subintortus

1 – характерне поширення, 2 – епізодична наявність

Рис. Поширення головних родів та видів спор у верхньовізейських – нижньосерпуховських відкладах Львівсько>
Волинського басейну
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Naum., L. ornatus Naum., Granulatisporites
(Ibrahim) Potonie et Kremp, Waltzisporа Staplin,
Triquitriletes (Wilson et Coe) Potonie et Kremp та
інших); численні та різноманітні Tripartites, Convo>
lutispora; наявність (до 5%) крупних товстостінних
Euryzonotriletes, що переходять з нижньовізейських
відкладів, постійна участь Camarozonotriletes, по>
одинокі спори родів і видів, які є постійними учасни>
ками серпуховських палінокомплексів (AhrensisQ
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porites, Secarisporites, Mooreisporites, Murospora
variabila, Bellispores, Callisporites та ін.).
Над вапняком V5 палінокомплекси суттєво
оновлюються. Вміст трилопатевих спор і Triparti>>
tes скорочується, зникають товстостінні крупні
форми і з’являються 10 нових видів, які є харак>
терними для нижньосерпуховських відкладів.
Верхньовізейські і нижньосерпуховські комп>
лекси успадковані, мають багато спільного (наяв>
ність великої кількості – 29 родів та видів – тран>
зитних форм, склад і особливості поширення домі>
нантів і субдомінантів, поява у пізньому візе форм
типових для серпухова тощо), і разом з тим вста>
новлені чіткі критерії для їхнього розпізнавання.
На рівні вапняку V5 пропадають 10 типово
візейських таксонів (див. рисунок) і з’являються
типово серпуховські види Monilospora mutabila
(Playford) Clayton, Laevigatosporites Ibrahim,
Proprisporites laevigatus Neves,, Knoxisporites carQ
nosus (Knox) Butterworth et Williams, Acanthotri>
letes splendidus Neves, Florinites visendus
(Ibrahim) Schopf, Wilson et Bentall, Potonieispo>
rites elegans, Neoraistrikia Potonie, які пропонує>
мо вважати за біомаркери межі візе – серпухову.
Оскільки морфологічне визначення індекс>ви>
дів може викликати труднощі, нижче наводимо
їхні описи. За основу прийнята формальна мор>
фологічна класифікація, викладена в роботі [16].
Антетурма PROXIMEGERMINANTES Potonie, 1970
Турма Triletes (Reinch, 1881)
Potonie et Kremp, 1954
Супрасубтурма Acavatitriletes Dettmann, 1963
Cубтурма Zonotriletes (Waltz, 1935)
Potonie et Kremp, 1954
Інфратурма Tricrassati Dettmann, 1963
Рід Camarozonotriletes
Naumova, 1939 et Staplin, 1960
Camarozonotriletes granulosus
Juschko et Byvscheva, 1985
Табл. I, 1, 2.

Центральне тіло з вузьким потовщенням по еквато>
ру. Екзина щільна дрібнозерниста, на екваторіальній
зоні є дрібні горбки, через які контур тіла нерівний.
Р о з м і р (мкм): 23>28.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Візейський ярус Росії (Підмо>
сковний басейн, Волго>Уральська провінція),
України (Львівсько>Волинський басейн).
Рід Rotaspora (Schemel, 1950)
Smith et Butterworth, 1967
Rotaspora fracta Schemel, 1950
Табл. I, 3.
1950. Rotaspora fracta Schemel: Schemel, р. 242, pl. 40,
fig. 8, 9.
1967. Camarozonotriletes fracta (Schemel) Byvscheva:
Бывшева, c. 38, табл. 33, фіг. 13.

М а т е р і а л . П’ять екземплярів задовільної
збереженості.
О п и с . Подібна за будовою Camarozonotrile>
tes granulosus Juschko et Byvscheva, 1985.
Відрізняється наявністю потовщеного зовніш>
нього контуру, гладкою екзиною і відсутністю
екваторіальної зони навколо тіла спори.
Розмір (мкм): 23>29.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Повсюдно поширена у пізньому
візе – ранньому намюрі Північної півкулі.
Інфратурма Auriculati (Schopf, 1938)
Potonie et Kremp, 1954
Рід Triquitrites (Wilson et Coe, 1940)
Potonie et Kremp, 1954
Triquitrites piramidalis (Kedo et Juschko)
Stempien et Turnau
Табл. I, 4, 5.

1967. Camarozonotriletes knoxi (Butterworth et Willi>
ams) Byvscheva: Бывшева, табл. 13, фіг. 15, 16.

1966. Lophotriletes piramidalis Kedo et Juschko: Кедо,
с. 60, табл. 2, фиг. 55>56.
1967. Triquitrites microvalvatus Beju: Beju, p. 446, pl. 3, fig. 11.
1967a. Appendicitriletes Jachowicz: Jachowicz, pl. 8,
fig. 139, 140.
1988. Triquitrites piramidalis (Kedo et Juschko) Stempien
et Turnau: Stempien,Turnau, p. 295, pl. I, fig. 15>17.

М а т е р і а л . Сім екземплярів задовільної
збереженості.
О п и с . Середніх розмірів радіальні трипроме>
неві акаватні трикутні і трикутно>округлі спори зі спе>
цифічною екваторіальною зонатною зоною. Вона
добре розвинена на міжрадіальних ділянках і реду>
кована на радіальних. Тіло з слабко увігнутими чи
прямими сторонами, кути заокруглені. Щілина три>
променева, проста, інколи з слабко потовщеними
краями. Промені прямі, довжиною у 2/3 радіуса тіла.

М а т е р і а л . 12 екземплярів хорошої збе>
реженості.
О п и с . Трилопатеві трипроменеві радіально>
симетричні зонатні акаватні спори з тонкою
екваторіальною і потовщеною радіальною крас>
ситудами. Обриси тіла спори трикутні, з трошки
увігнутими посередині сторонами і гострими заок>
ругленими кутами. Красситуда на міжрадіальних
ділянках тонка, слабко виражена, інколи редуко>
вана, на радіальних ділянках потовщена та утво>
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рює прості вирости у вигляді маленьких гладких
заокруглених клапанів. Щілина трипроменева
проста, промені простягаються майже до краю
радіальних красситуд. Екзина щільна, з боро>
давчастою орнаментацією: рівномірно вкрита
зрідка розміщеними одиночними округлими
горбками.
Р о з м і р (мкм). Тіло – 38>52; радіальні кла>
пани: ширина – 4>5, висота 5; висота скульптур>
них горбків 1>2.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Візейський ярус Польщі
(Люблінський басейн, Свентокшиські гори), Руму>
нії, Білорусі (Прип’ятська западина), України (Львів>
сько>Волинський басейн, олеськівська, володи>
мирська, устилузька, низ порицької світи), Росії
(тульський горизонт Підмосковного басейну).
Рід Tripartites Schemel, 1950
Tripartites nongrueski Potonie et Kremp, 1956
Табл. I, 5, 6.
1943. Triletes grueski Horst: Horst, pl. 7, fig. 60.
1955. Ahrensisporites guerickei Potonie et Kremp: Horst,
p. 178, pl. 23, fig. 60.
1956. Tripartites nongrueski Potonie et Kremp: Potonie,
Kremp, p. 92.

М а т е р і а л . П’ять екземплярів задовільної
збереженості.
О п и с . Радіальні трилопатеві трипроменеві
акаватні зонатні спори з трикутно>округлим тілом
та екваторіальною зоною, слабко вираженою на
міжрадіальних ділянках і розширеною на радіусах
(утворює аурикули з трьома грубими складками).
Сторони тіла сильно увігнуті, кути широко заокруг>
лені. Щілина проростання трипроменева проста.
Довжина променів – до 2/3 радіуса тіла. Екзина
помірно щільна, дрібнозерниста.
Р о з м і р (мкм): 20>30.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Нижній карбон Шотландії, пізнє
візе – ранній намюр Англії, пізнє візе – ранній
серпухов України, Росії.
Інфратурма Cingulati Potonie et Klaus, 1954
Рід Knoxisporites (Potonie et Kremp, 1954)
Neves, 1961
Knoxisporites carnosus (Knox, 1950)
Butterworth et Williams, 1957
Табл. I, 7.
1950. Cirratriradites carnosus Knox: Knox, p. 329, pl. 19,
fig. 290.
1958. Knoxisporites carnosus (Knox, 1950) Butterworth et
Williams: Butterworth et Williams, p. 369, pl. 2, fig. 8>10.

1964. Reticulatisporites carnosus (Knox,1950) Neves:
Neves, p. 1067.

М а т е р і а л . Три екземпляри хорошої збе>
реженості.
О п и с . Радіальні трипроменеві акаватні
зонатні спори з округло>трикутним тілом і доволі
широким цингулюмом, що має дві потовщені
зони – периферичну і внутрішню, яка повторює
обриси центрального тіла. Між ними є зона з
витонченою екзиною. Щілина проста пряма дохо>
дить до зовнішнього краю цингулюма. Екзина
товста гладка, з одиночними радіальними потов>
щеннями (валиками) на дистальній поверхні.
Р о з м і р (мкм). Тіло – 76>100; товщина цин>
гулюма – 18>25.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Намюр А – вестфал Англії, сер>
пуховський ярус та середній карбон України
(Донбас, Львівсько>Волинський басейн).
Супрасубтурма Cavatitriletes
Oshurkova et Pashkevich, 1990
Субтурма Zonocavatitriletes
Oshurkova et Pashkevich, 1990
Інфратурма Zonacavati
Oshurkova et Pashkevich, 1990
Рід Discernisporites (Neves, 1958)
Neves et Owens, 1966
Discernisporites micromanifestus Neves, 1961
Табл. I, 8, 9.
1957. Endosporites micromanifestus Hacquebard: Hacque>
bard, p. 317, pl. 3, fig. 16.
1958. Discernisporites concentricus Neves: Neves, p. 2, fig. 7.
1960. Auroraspora
micromanifesta
(Hacquebard)
Richardson: Richardson, p. 51.
1970. Discernisporites micromanifestus Neves: Neves,
Owens, p. 11, fig. 9.

М а т е р і а л . П’ять екземплярів хорошої збе>
реженості.
О п и с . Округло>трикутні радіальні трипроме>
неві каватні зонатні спори з широкою екваторі>
альною зоною. Міжпроменеві грані слабко випук>
лі, кути заокруглені. Центральне тіло округле.
Щілина проростання проста, промені довгі (майже
досягають екваторіального контура) прямі чи
слабко звивисті, інколи облямовані тонкими губа>
ми. Скульптура екзини мікрозерниста. Екзина
помірно щільна, інколи зі складками.
Р о з м і р (мкм). Радіус спори – 56>72, цент>
рального тіла – 36>50.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Ранній карбон о>ва Шпіцберген,
Шотландії, Польщі, Англії, Росії (Підмосковний
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басейн, Волго>Уральська провінція), Білорусі
(Прип’ятський прогин), України (пізнє візе – ранній
серпухов Донбасу, Львівсько>Волинського басейну).
ВИСНОВКИ
Встановлений ряд міоспорових зон у візейських і
серпуховських відкладах Львівсько>Волинського
басейну відображає еволюційну послідовність
зміни комплексів органічних решток і є основою
схеми зонального розчленування нижнього кар>
бону Львівсько>Волинського басейну за паліно>
логічними даними. Схема стратифікації нижнього
карбону Львівсько>Волинського басейну за палі>
нологічними даними суттєво доповнює біострати>
графічну характеристику вугленосних відкладів,
уточнює межі, обсяги, вік стратиграфічних
підрозділів регіону і допомагає вирішувати диску>
сійні питання стратиграфії.
Порицька світа у межах V2–V5 утримує типово
візейські михайлівсько>вєньовські комплекси
міоспор. На рівні вапняку V5 відбувається суттєве
оновлення спорово>пилкового складу. Візейські
форми (10 характерних видів) пропадають, а їхнє
місце займають типово серпуховські види, а саме:
Monilospora mutabila, Laevigatosporites, ProprisporiQ
tes laevigatus, Knoxisporites carnosus, AcanthotrileQ
tes splendidus, Florinites visendus. Potoniesporites
elegans, Neoraistrikia, які пропонуємо вважати за
біомаркери межі візе – серпухову. Міоспори части>
ни розрізу порицької світи між вапняками V5–V51
характерні для відклаів нижньої ділянки таруського
горизонту. Саме цю частину порицької світи можна
віднести до серпуховського ярусу, і, відповідно, гра>
ницю між візейським і серпуховським ярусами слід
проводити по покрівлі вапняку V5.
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BOTHROPHYLLUM CONICUM (F I S C H E R , 1837) (RUGOSA) ІЗ СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕРХНЬОГО
КАРБОНУ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ
V.V. Ogar
BOTHROPHYLLUM CONICUM (F I S C H E R , 1837) (RUGOSA) FROM THE MIDDLE AND UPPER
CARBONIFEROUS OF THE DONETS BASIN
В известняках O6 впервые в Донбассе установлен вид Bothrophyllum conicum (Fi s c h e r, 1837). Определявшийся здесь
ранее в среднем и верхнем карбоне вид В. dobrolyubovae Ya k o v l e v, рассматривается как младший синоним описан>
ного вида. Изучение эволюционных преобразований в филогенетической линии B. pseudoconicum – B. conicum, кото>
рые произошли в московском веке, позволяет наметить важный корреляционный уровень между Донецким бассей>
ном и Московской синеклизой.
Ключевые слова: ругозы, средний>верхний карбон, Донбасс.
The species Bothrophyllum conicum (Fi s c h e r, 1837) has been found in the limestones O6 of the Donets Basin for the first
time. The species В. dobrolyubovae Ya k o v l e v, identified here previously from the Middle and Upper Carboniferous, is con>
sidered now to be a junior synonym of the described species. Study of the evolutional transformations in the phylogenetic
trend B. pseudoconicum – B. conicum that occured in Moscovian time allows marking the important level of correlation
between the Donets Basin and Moscow syneclise.

ВСТУП
Рід Bothrophyllum Trautschold, 1879 – один із
найбільш вивчених серед верхньопалеозойських
ругоз Східноєвропейської платформи та суміжних
регіонів. Він досліджується починаючи ще з пер>
шої половини XIX ст., але особливо детально вив>
чений завдяки роботам Т.О. Добролюбової [1>3],
Т.О. Добролюбової та Н.В. Кабакович [4],
О.Л. Коссової [9]. Ці дослідники не тільки встано>
вили систематичний склад роду, у тому числі опи>
сали численні внутрішньовидові категорії, але й
простежили основні тенденції еволюції та страти>
графічне поширення його представників. Важли>
ве значення для стабілізації роду і видів, що до
нього належать, мали також ревізії та перевив>
чення колекцій О.А. Штукенберга та Е. Ейхвальда
[6, 16], що збереглися до наших днів.
У Донбасі представники роду Bothrophyllum у
значній кількості описані В.Д. Фомічовим [12] у
середньо> та верхньокам’яновугільних відкладах.
Їх кількість різко збільшилась після того, як J. Fedo>
rowski [15] цілком правомірно включив до складу
цього роду види, що були описані В.Д. Фомічовим
у складі роду Caninophyllum Lewis, 1929. Серед
них C. domheri Fomichev, 1953, C. kalitvense
Fomichev, 1953; C. gurovi Fomichev, 1953, а
також C. dobrolyubovae (Yakovlev). Проте надзви>
чайно поширений у середньому та верхньому кар>
боні Московської синеклізи вид одиночних ругоз
Bothrophyllum conicum (Fischer, 1837) до цього
часу не був відомий у Донбасі.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Автором зібрана колекція ругоз, що належать до
виду Bothrophyllum conicum, у закинутому кар’єрі
на східних околицях с.м.т. Луганське Донецької
області – розріз по р. Луганка, що відомий під
назвою Бучков Яр (рис. 1). Тут розкриті переваж>
но теригенні породи авіловської світи, серед яких
залягають вапняки О6 та О61. Це сірі і темно>сірі
середньошаруваті біокластичні вапняки, розділе>
ні тонкими прошарками чорних вапнякових аргі>
літів (рис. 2). За комплексом органічних решток
вони належать до нижньої частини гжельського
ярусу. Один з прошарків, що знаходиться у нижній
частині вапняку О61 південної стінки кар’єру, пе>
реповнений одиночними ругозами, що утворю>
ють кораловий горизонт товщиною близько
30 см. Ругози утворюють скупчення, які складаю>
ться з субгоризонтально орієнтованих коралітів
(рис. 3), зустрічаються брахіоподи, зрідка – улам>
ки табулят. Переважають коноциліндричні улам>
ки без молодих стадій. Більшість ругоз, відібра>
них автором, відноситься до роду Arctophyllum
Fedorowski, 1975. Ще декілька екземплярів
належать до роду Yuanophylloides Fomichev,
1953. Вивчення ж решти 12 екземплярів показа>
ло їх ідентичність виду Bothrophyllum conicum
(Fischer, 1837). Порівняльний аналіз дослідже>
ного матеріалу з описаним В.Д. Фомічовим і
М.М. Яковлєвим показав значне поширення
цього виду не тільки у верхньому карбоні, але й у
московському ярусі Донбасу, оскільки він, на
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Рис. 1. Оглядова схема району
– положення розрізу Бучков Яр з місцезнаходженням вивчених коралів

нашу думку, описувався цими дослідниками під вирішення спірних питань міжрегіональної коре>
іншими назвами. Йдеться про екземпляри, опи> ляції середньої частини московського ярусу.
сані В.Д. Фомічовим як Caninophyllum dobrolyuQ Адже до цього часу кореляція цього стратигра>
bovae (Yakovlev) з посиланням, очевидно, на фічного інтервалу Донбасу і Московської сине>
рукописну роботу М.М. Яковлєва. Сам же автор клізи залишається дискусійною [9, 17].
У зв’язку з тим, що вид Bothrophyllum coniQ
виду лише у 1965 р. [13] частково опублікував
деякі матеріали, не вказавши при цьому ні голо> cum ідентифікований у Донбасі вперше, нове
типу, ні місця зберігання колекції з Bothrophyllum місцезнаходження виду віддалене від типового,
dobrolyubovae Yakovlev. Більшість екземплярів, а об’єм і діагностичні ознаки виду викликали зга>
описаних В.Д. Фомічовим як Caninophyllum dobQ дані вище суттєві розбіжності, нижче наводиться
rolyubovae (Yakovlev) (in Fomichev, 1953), знай> повторний опис виду на базі вивченого автором
дена в середньому та верхньому карбоні (вапня> донецького матеріалу. В лабораторних умовах
ки M5–O5) Донбасу. За його
ж даними, екзампляри, опи>
сані М.М. Яковлєвим під
назвою Bothrophyllum dobroQ
lyubovae, походять із вапняку
N3 Білокалитвенського райо>
ну, сам же М.М. Яковлєв вка>
зує на вапняки світи С32 в
цілому. Відмінності BothroQ
phyllum dobrolyubovae від
представників типового виду
Bothrophyllum conicum ПідQ
московного басейну, на нашу
думку, недостатні для виді>
лення самостійного донець>
кого виду, що буде показано
нижче. Підкреслимо також
те, що встановлене значне
географічне
поширення
Bothrophyllum conicum може
виявитись важливим для Рис. 2. Вапняк О61 в кар’єрі, розріз Бучков Яр
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BOTHROPHYLLUM CONICUM (F I S C H E R , 1837) (RUGOSA) ІЗ СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕРХНЬОГО КАРБОНУ

Рис. 3. Кораловий горизонт в нижній частині вапняку О61
корали досліджувались у пришліфовках та прозо>
рих шліфах. Онтогенез молодих стадій простеже>
но шляхом виготовлення ацетатних реплік послі>
довних серійних зрізів корала. Мікроструктуру
скелетних елементів досліджено з допомогою
мікроскопа та комп’ютерного перетворювача.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
ОПИС ВИДУ
Родина Bothrophyllidae Fomichev, 1953
Рід Bothrophyllum Trautschold, 1879
Bothrophyllum conicum (Fischer, 1837)
Табл. I, 1Q17.
Turbinolia conica: Fischer, 1837, с. 153, табл. 30, фіг. 7.
Campophyllum conicum: Eichwald, 1861, с. 142.
Pseudocaninia conica: Штукенберг, 1888, с. 13, табл. I, фіг.
43>45; табл. II, фіг. 22>28.
Rossophyllum novum: Штукенберг, 1888, с. 11, табл. I,
фіг. 17>22.
Bothrophyllum conicum: Trautschold, 1879, с. 30, табл. 5,
фіг. 1а>е; Heritsch, 1934, с. 152>154, табл. 25, фіг. 1а>е;
Добролюбова, 1937, с. 26>37, табл. 1, фіг. 15; табл. 3;
табл. 4; табл. 5, фіг. 1; табл. 6; табл. 7, фіг. 1>13; табл. 8;
табл. 9. табл. 10, фіг. 1>11; табл. 11, фіг. 1>3; Добролю>
бова, 1940, с. 27>29, табл. IV, фіг. 1>9; табл. V, фіг. 1>5;
Добролюбова, 1948, табл. 1, фіг. 1, табл. 2, фіг. 1>11;
Fedorowski, Gorianov, 1973, c. 49>50, фіг. 17; Иванов>
ский, 1987, с. 10>11 , табл. I, фіг. 1 (non табл. VI фіг. 5,
табл. VIII, фіг. 2); Wu, Zhao, 1989, с. 208, табл. 6, фіг. 3;
Коссовая, 2001, с. 155>157, табл. XXXIII, фіг. 1>6.
Bothrophyllum conicum Trd. var. 1: Добролюбова, 1937,
с. 36>37, табл. 10, фіг. 1>11; Добролюбова, 1940,
с. 29>30, табл. VI, фіг. 1>7.
Bothrophyllum conicum Trd. var. robusta: Добролюбова,
1940, с. 30>32, табл. VI, фіг. 8>14; табл. VII, фіг. 1>2;
табл. VIII, фіг. 1>2.

Bothrophyllum pseudoconicum var.
conicum:
Добролюбова,
Кабакович, 1948, с. 14>16,
табл. V>VII.
Caninophyllum
dobrolyubovae:
Фомичев, 1953, с. 242>248,
табл. XIII, фіг. 1>5; табл. XIV,
фіг. 1, 2.
Bothrophyllum
dobrolyubovae:
Яковлев, 1965, с. 147>148,
табл. XIV.
Caninophyllum cf. dobrolyubovae:
Wu, Lin, 1991, с. 175, табл. 6,
фіг. 5.
Bothrophyllum conicum moribunQ
dum: Коссовая, 2001, с. 157>
158, табл. XXXIII, фіг. 8>9.

Н е о т и п – Централь>
ний науково>дослідний геолого>розвідувальний
музей ім. акад. Ф.М. Чернишова (Санкт>Петер>
бург), № 31/321. Вибраний А.Б. Івановським [6]
із колекції О.А. Штукенберга (1888). Походить з
кар’єру Мячково у Підмосков’ї. Колекція
Г.І. Фішера не збереглася. Лектотип, вибраний
раніше Т.О. Добролюбовою [1, с. 35; 2, с. 29],
неприйнятний, оскільки базувався лише на
зображенні Г.О. Траутшольда.
Д і а г н о з . Bothrophyllum з довгими малими
септами, що проникають у табуляріум на всіх ста>
діях розвитку, і довгою головною септою на неа>
нічній стадії онтогенезу. На ефебічній стадії
структура каніноїдна з укороченою головною
септою та часто подовженою протилежною, що
досягає аксіальної зони; зрідка зустрічається
вторинне брунькування.
М а т е р і а л . В основу статті покладено
результати вивчення 12 екземплярів виду з
одного місцезнаходження. Збереженість коралів
задовільна. Їх поверхня зруйнована і лише зрідка
спостерігались фрагменти епітеки. У двох екзем>
плярів збереглися заховані в породі проксималь>
ні частини коралів з молодими стадіями росту,
інші – представлені коноциліндричними часто
деформованими уламками. Дистальні частини
зруйновані і виповнені породою, і лише в одного
з екземплярів спостерігалась чашечка. Вивчена
колекція зберігається у Палеонтологічному музеї
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка під № 2П264.
О п и с . Корали мають форму зігнутого конуса
довжиною 6>8 см при діаметрі чашечки 3,5 см.
Поверхня їх вкрита тонкими та густо розташова>
ними поперечними знаками наростання – круга>
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Таблиця. Основні кількісні характеристики вивчених екземплярів

ми (див. таблицю I, 16). На початкових стадіях
росту спостерігаються бокові рубці приростання,
які проявляються на поперечних розрізах у
вигляді нерівностей, що повторювали рельєф
субстрату (див. таблицю I, 1Q4). Чашечки здебіль>
шого не збереглися. Лише у екз. № 2П264>О/4
наявна дещо неповна чашечка, центральна
частина якої заповнена породою. Вона має гли>
бину понад 7 мм, доволі гострі краї і пологі стінки.
У поперечних зрізах інколи видно тонку зов>
нішню стінку, але у більшості досліджених екзем>
плярів вона зруйнована. Септи великі і малі.
Великі септи довгі, радіально розміщені, відхо>
дять від зовнішньої стінки. У зоні дисепиментарі>
уму тонкі, у внутрішній зоні – табуляріумі всі
септи на молодих стадіях росту потовщені, на
дорослих стадіях потовщення залишаються тіль>
ки у головних квадрантах або ж і повністю зника>
ють. Деякі з метасепт досягають центральної –
аксіальної частини, де з’єднуються і зростаються
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між собою, утворюючи нестійку осьову структуру.
Малі септи довгі, досягають половини довжини
великих і здебільшого повністю пронизують
дисепиментаріум, проникаючи у табуляріум, де,
як і великі септи, потовщуються, утворюючи
виступи. Потовщені великі і малі септи на грани>
ці з дисепиментаріумом змикаються своїми
основами, утворюючи внутрішню стінку, яка зни>
кає одночасно із потовщеннями септ при збіль>
шенні радіуса корала, починаючи з протилежних
квадрантів. Головна септа на молодих стадіях
росту майже на відрізняється за своєю довжи>
ною від інших септ. Вона розміщена на випуклій
стороні або дещо зміщена в напрямку однієї з
бокових сторін. Аксіальні кінці великих септ
головних квадрантів злегка загнуті у бік головної
септи. На ефебічній стадії головна септа коротка
і розміщується у відкритій фосулі, протилежна –
довга, часто досягає аксіальної частини. Дисепи>
ментаріум широкий, з’являється на пізньонеаніч>
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ній стадії відразу після появи малих септ. У дослід>
жених екземплярах з максимальним діаметром
30 мм він складається з 7>10 рядів випуклих до
стінки, переважно прямокутних інтерсептальних
дисепиментів. На периферії дорослих коралів
з’являються дрібні випуклі до центра дисепимен>
ти. У поздовжньому розрізі видно, що дисепимен>
ти групуються у круто нахилені ряди; при цьому на
фоні доволі однорідних спостерігаються дрібні
(найбільша їх кількість локалізується біля зовніш>
ньої стінки) та поодинокі більш значні за розміра>
ми дисепименти (див. таблицю I, 11). Днища
неповні, розщеплені, плоскі в середній частині і
зігнуті на периферії донизу. Інколи поблизу дисе>
пиментаріуму вони утворюють зовнішню зону у
вигляді увігнутих донизу табул.
Р о з м і р и . В таблиці наведені основні кіль>
кісні характеристики вивчених екземплярів.
О н т о г е н е з . Наймолодші стадії росту
вивчити не вдалось. Серією послідовних пара>
лельних зрізів із застосуванням ацетатних
реплік досліджено молоді стадії росту (ранньо>
неанічна стадія) – екз. № 2П264>О/41 з діаме>
трами 3,7; 4,3; 5 та 5,5 мм (див. таблицю I, 1Q4).
При цих значеннях діаметра нараховується 17>
20 потовщених септ. Наявність слідів приро>
стання дещо ускладнює в цілому округлу форму
зрізів. Серед септ за своєю довжиною і товщи>
ною виділяється довга головна (знаходиться в
районі рубця приростання), протилежна і чоти>
ри інші метасепти, що з’єднуються в центрі. Су>
сідні з головною септи короткі. Бокові септи
також укорочені та знаходяться у помітних
бокових фосулах. Малі септи та дисепименти
з’являються починаючи з діаметра 4,3 мм. При
діаметрі 12>13 мм (ефебічна стадія розвитку
того ж екземпляра) число септ сягає (30>32)×2,
зберігаються довга головна септа, протилежна
та декілька інших великих септ, що досягають
аксіальної частини, де з’єднуються між собою.
Всі септи у табуляріумі потовщені. Бокові фосу>
ли помітні. Нараховується один>два ряди дисе>
пиментів. При діаметрі близько 18 мм число
септ становить 36×2 септ. Потовщення септ у
протилежних квадрантах значно зменшується.
Головна септа довга. Сусідні з нею дещо корот>
ші. Протилежна не виділяється за довжиною,
бокові септи коротші за інші.
Дослідження іншого екземпляра – № 2П264>
О/26 (див. таблицю I, 8, 9) показує дещо відмін>
ну картину. При діаметрі 12 мм з числом септ
36×2 головна септа довга, але коротша за сусід>
ні, септи в протилежних квадрантів тонкі, 2>3

ряди дисепиментів. Але уже при діаметрі 16 мм
при тому ж числі септ головна септа вкорочена
і розміщується у відкритій фосулі. Протилежна
септа довга. Число рядів дисепиментів збільшу>
ється до 4>5.
М і к р о с т р у к т у р а . Вивчена для екз.
№ 2П264>О/26 та № 2П264>О/4. У мікрострукту>
рі септ цих коралів виділяється темна серединна
лінія та орієнтовані перпендикулярно до неї
пучки фібр, що утворюють декілька шарів. Щіль>
ність фібр змінюється пошарово: найбільша вона
біля осьової лінії, найменша поблизу периферії
септи (див. таблицю I, 17).
Внутрішньовидова мінливість.
Тривале дослідження великої кількості представ>
ників виду виявили значні варіації у товщині
дисепиментаріуму та довжині малих септ, потов>
щеності септ у внутрішній зоні, структурі осьової
зони та в особливостях ранніх стадій онтогенезу.
На підставі цього різними дослідниками виділено
декілька підвидів та варіацій виду (див. синонімі>
ку). Доказана також мінливість однієї з основних
діагностичних ознак виду – відносної довжини
малих септ порівняно з великими. Довжина
малих септ зростає із збільшенням діаметра,
поступово досягаючи половини або і двох третин
довжини великих. Мінливі також ранні стадії
онтогенезу. Як показано Т.О. Добролюбовою [1]
головна септа на ранніх стадіях може бути як уко>
роченою, так і подовженою порівняно з іншими
великими септами, непостійно проявлена фосу>
ла, інколи з’являються вкорочені бокові септи.
За даними О.Л. Коссової [10], стійкою ознакою
виду є довга головна септа, що довго зберігаєть>
ся в онтогенезі, та довга протилежна септа, яка
на ранніх стадіях розвитку досягає осьової части>
ни. Проте за нашими даними, протилежна септа
далеко не завжди виділяється за своєю довжи>
ною. В цілому ж варіації діагностичних ознак у
вивчених екземплярів не виходять за рамки внут>
рішньовидової мінливості.
П о р і в н я н н я . Проникнення малих септ у
внутрішню зону, за нашими даними, є найбільш
стійкою ознакою виду, яка дозволяє відрізнити
його від схожих, зокрема від найбільш близького
і, ймовірно, предкового виду Bothrophyllum pseuQ
doconicum Dobrolybova [1>4]. За цими ж ознака>
ми, а також за меншими розмірами описаний
вид відрізняється від Bothrophyllum domheri
(Fomichev) [12]. Інший дуже близький вид
Bothrophyllum permicum Fedorowski [15] відріз>
няється від описаного короткою головною сеп>
тою на ранніх стадіях росту.
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З а у в а ж е н н я . Як вже вказувалось,
молодшим синонімом описаного виду, на нашу
думку, є донецький вид Bothrophyllum dobrolyuboQ
vae Yakovlev, описаний спочатку М.М. Яковлє>
вим (msc), а згодом В.Д. Фомічовим як Cani>
nophyllum dobrolyubovae (Yakovlev) (in Fo>
michev, 1953). У 1965 р. М.М. Яковлєв описує
брунькування виду, застосовуючи початкову наз>
ву. Крім того, що вказаний вид описаний з пору>
шенням правил зоологічної номенклатури та від>
сутня інформація про голотип, підставою для відне>
сення екземплярів, що вивчались М.М. Яковлєвим
та В.Д. Фомічовим, до виду Bothrophyllum coniQ
cum (Fischer, 1837), є таке.
Порівнюючи вид Bothrophyllum dobrolyubovae
з іншими видами, В.Д. Фомічов пише [12, c. 247]:
«По наличию во взрослых стадиях перегородок ІІ
порядка, пересекающей всю широкую зону
пузырчастой ткани, состоящей их простых пря>
моугольных пузырей, новый вид напоминает
Bothrophyllum conicum Trd., детально описанный
Т.А. Добролюбовой (1937), но характер перегоро>
док І порядка (извилистость внутренних концов
их) и особенности молодых стадий отличают его
от этого вида». Очевидно, йдеться про згадувані
В.Д Фомічовим на попередній сторінці (с. 244)
молоді стадії: «Для молодых стадий с диаметром
сечений в 9>11 мм (табл. ХІІІ, фиг. 2 и др.) харак>
терно резкое утолщение перегородок І порядка в
главных квадрантах и тонкие сильно изгибаю>
щиеся у внутренних концов перегородки проти>
воположных квадрантов».
Ці ознаки (потовщення септ у головних квад>
рантах та звивистість внутрішніх кінців септ проти>
лежних квадрантів) можуть бути знайдені і серед
підмосковних екземплярів. Яскравим прикладом
цього є екземпляри Bothrophyllum pseudoconicum
var. conicum (за довжиною малих септ, що прони>
кають у табуляріум, віднесені нами та іншими дос>
лідниками до Bothrophyllum conicum), зображені
Т.О. Добролюбовою і Н.В. Кабакович [4, табл. V,
фіг. 4, 5; табл. VII, фіг. 2, 3]. Отже, вказані В.Д. Фомі>
човим відмінності не виходять за рамки внутріш>
ньовидової мінливості Bothrophyllum conicum.
Ідентичність донецьких і підмосковних екзем>
плярів підтверджується і самим В.Д. Фомічовим
[12, с. 586]: «Часть кораллов, отнесенных
Т.А. Добролюбовой к Bothrophyllum conicum Trd.,
скорее является представителями донбасского
вида Caninophyllum dobrolyubovae (Yakovlev)».
Однак зараз зрозуміло, що саме навпаки:
донецькі екземпляри повинні відноситись до
виду Bothrophyllum conicum.
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Не може розглядатись як важлива відмінність
описана М.М. Яковлєвим наявність брунькуван>
ня у донецьких екземплярів. Крім того, що подіб>
ні приклади наводились Т.А. Добролюбовою [1,
табл. VIII, фіг. 6, 7; табл. IX, фіг. 4>16], детальному
розгляду соматичного ембріогенезу у Bothrophyl>
lum conicum на матеріалі Підмосков’я присвяче>
на публікація С.В. Рожнова [8].
Раніше автор цієї статті визначав Cani>
niphyllum dobrolyubovae (Yakovlev) з верхів
башкирського ярусу Південного Уралу [7]. Але
перегляд матеріалів вказує на те, що малі
септи в уральського екземпляра, який пред>
ставлений лише уламком каніноїдної стадії,
хоча і досягають 2/3 довжини великих і пере>
тинають майже весь дисепиментаріум, проте
все ж не проникають у табуляріум. Тому
уральський екземпляр, найімовірніше, нале>
жить до виду, описаного В.Д. Фомічовим як
B. aff. pseudoconicum (Dobrol.), що походить із
вапняків H5 та K7 Донбасу [12, с. 332>335,
табл. XXII, фіг. 2, 3].
П о ш и р е н н я . Подольський і мячковський
горизонти московського ярусу Московської
синеклізи, кревякінський і хамовницький гори>
зонти касимовського ярусу верхнього карбону
Московської синеклізи, Оксько>Цнінського валу і
Північного Тиману. Московський ярус Китаю.
Верхньомосковський під’ярус, касимовський і
низи гжельського ярусів (горлівська, ісаївська та
авіловська світи, вапняки М5>О61) Донецького
басейну. Прив’язка знайденого Б.Ф. Меффертом
(вапняк І3 району Лисичанська) та описаного
В.Д. Фомічовим під назвою Caninophyllum dobroQ
lyubovae екз. 377 (12, табл. XIII, фіг. 5, табл. XIV,
фіг. 2) нам, як і В.Д. Фомічову [12, Приложение],
видається сумнівною.
ФІЛОГЕНЕЗ І МІЖРЕГІОНАЛЬНА КОРЕЛЯЦІЯ
Високий ступінь вивченості ботрофілід Донба>
су і Московської синеклізи дозволяє просте>
жити еволюційні зміни, що не так часто вда>
ється зробити для ругоз. Т.О. Добролюбова [3]
вперше виділила еволюційний ряд B. pseudoQ
conicum – B. conicum. Основна ознака, на яку
вона звернула увагу та яка дозволила їй виз>
начити тенденції в еволюції цих ругоз, – зміна
довжини малих септ. Згодом наявність цієї
тенденції підтвердила О.Л. Коссовая [10], яка
в філетичній лінії B. pseudoconicum – B. coniQ
cum виділила початковий (B. okense K o s s o >
v a y a ) та кінцевий (B. conicum moribundum
K o s s o v a y a ) члени.
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BOTHROPHYLLUM CONICUM (F I S C H E R , 1837) (RUGOSA) ІЗ СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕРХНЬОГО КАРБОНУ

В Донбасі спостерігається набагато більше
розмаїття ботрофілід порівняно з Москов>
ською синеклізою. Хоча середньо>, пізньо>
кам’яновугільні морські басейни вказаних
районів сполучались, спільних видів, які
дозволяли б корелювати відклади обох регіо>
нів, небагато. До того ж поява чи зникнення з
розрізів того чи іншого виду, як відомо, не
може бути надійним критерієм кореляції,
оскільки залежать від великої кількості факто>
рів. Тому лише еволюційні перетворення в кон>
кретних послідовностях можуть бути найбільш
надійними критеріями для встановлення одно>
віковості відкладів віддалених регіонів.
Виникнення B. conicum від предкового
B. pseudoconicum зараз доказано не тільки
на матеріалі з Московської синеклізи, але й
на донецькому. Як у Підмосков’ї, так і в Дон>
басі виявлені проміжні форми, що мають оз>
наки обох видів. Типові B. conicum з’являють>
ся в Донбасі у вапняку M5, а у Підмосков’ї – в
нижній частині подольського горизонту (вась>
кінська світа) [5]. Їх появу можна розглядати
як близький до синхронного стратиграфічний
рівень, хоча в Донбасі залишається інтервал
вапняків М3–М4, в якому жодного з вказаних
видів не знайдено (рис. 4). Натомість, з інтер>
валу М1–O5 В.Д. Фомічовим описані
Bothrophyllum (Bothroclisia) clisiophylloides,
що відрізняються від типових B. pseudoconiQ
cum ускладненою осьовою структурою та
малими септами, що ледь проникають у внут>
рішню зону. Типові ж екземпляри останнього
виду, очевидно, включені В.Д. Фомічовим до
складу Bothrophyllum domheri (М6–O6). Це
визнає і сам автор, який зазначає, зокрема,
що: «…Формы, определенные Т.А. Добролю>
0
бовой из горизонта CIII
как Bothrophyllum Рис. 4. Схема розвитку окремих видів роду
pseudoconicum Dobrol., видимо, отличаются Bothrophyllum Trautschold, 1879 на території
от таковых, описанных из подольского гори> Московської синеклізи і Донбасу
зонта, и скорее отвечают донбасcким
Підтвердженням достовірності вказаного
Bothrophyllum domheri forma b» [12, с. 585].
Наш варіант зіставлення не збігається з дани> рубежу слугують дані за іншими ругозами. Серед
ми, отриманими за конодонтами [9], але в цілому них поява у вапняках М5 та в улітинській світі
не протирічить кореляції за форамініферами. Підмосков’я Dibunophylloides symmetricus (Dob>
Зокрема, опубліковані нещодавно дані [16] під> rolybova, 1937), а також Ivanovia humbodlti
тверджують його коректність. У відповідності до (Stuckenberg, 1888). Останній вид у Донбасі
них інтервал L5–M1 за фузулінідами відповідає з’являється у вапняку М6, а у межах Московської
верхньому каширу (нарська, лопаснинська і смед> синеклізи, за даними О.Л. Коссової, – у тій таки
винська світи), а інтервал М9–М10 – межі ж улітинській світі [10, с. 170>171, табл. XXXIV,
подольського і мячковського горизонтів. Це фіг. 1>5]. Враховуючи це, стратиграфічний інтер>
близько до схеми кореляції, що була запропоно> вал М5–М6 Донбасу може відповідати вась>
кінській та улітинскій світам Підмосков’я.
вана раніше М.М. Соловйовою [11].
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ВИСНОВКИ
Виконаними дослідженнями виявлено більш
широке
географічне
поширення
ругоз
Bothrophyllum conicum, ніж це вважалось до
цього часу. Крім Московської синеклізи, де
цей вид домінує у верхній частині московсько>
го та касимовському ярусі, він поширений
також у Донецькому басейні на близьких стра>
тиграфічних рівнях, де раніше фігурував під
іншими назвами.
Вивчення представників роду Bothrophyllum
дозволило в деяких ланках виявити філогенетич>
ні зв’язки окремих видів. Однією з таких ланок є
поява Bothrophyllum conicum у послідовності
B. pseudoconicum – B. conicum. Цей, можливо
близький до синхронного, рубіж може бути вико>
ристаний для кореляції середньої частини
московського ярусу Донбасу, Московської сине>
клізи та інших регіонів. Виходячи з цього, вапняк
М5, у якому вперше з’являється B. conicum, може
зіставлятись з нижньою частиною васькінської
світи (подольський горизонт) Московської сине>
клізи. Цей варіант кореляції близький до схем,
що розроблені на підставі вивчення фораміні>
фер, але потребує подальшої перевірки за коно>
донтами та іншими групами фауни.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О НОМЕНКЛАТУРЕ ПОДСЕМЕЙСТВА ANGIOSPIRIFERINAE
L E G R A N D  B L A I N , 1985 (БРАХИОПОДЫ КАРБОНА)
V.I. Poletaev
NEW DATA ON THE NOMENCLATURE OF THE SUBFAMILY ANGIOSPIRIFERINAE
L E G R A N D  B L A I N , 1985 (CARBONIFEROUS BRACHIOPODA)
Описані нові представники підродини Angiospiriferinae Le g r a n d > B l a i n , 1985 – вид Brachythyrina nana sp. nov. из
нижньобашкирського під’ярусу Донбасу та два підвиди: Eobrachythyrina varians praecursor subsp. nov. з верхнього сер>
пухову і Brachythyrina strangwaisy araucaritica subsp. nov. з гжельського ярусу Донбасу. Переокупована назва Elinoria
subgrandis P o l e t a e v, 1986 змінена на E. licharevi P o l e t a e v nom. nov.
Ключові слова: спірифериди, карбон, Донбас.
New representatives of the subfamily Angiospiriferinae Le g r a n d > B l a i n , 1985 from the Donets Basin: Brachythyrina nana
sp. nov. (Lower Bashkirian) and two subspecies Eobrachythyrina varians praecursor subsp. nov. (Upper Serpukhovian) and
Brachythyrina strangwaisy araucaritica subsp. nov. (Gzhelian) are described. Preoccupied name Elinoria subgrandis P o l e >
t a e v, 1986 has been replaced by E. licharevi P o l e t a e v nom. nov.

В процессе подготовки Атласа>определителя
основных видов каменноугольных спириферид
Восточной Европы была изучена обширная кол>
лекция брахиопод, собранных сотрудниками отде>
ла палеонтологии и стратиграфии палеозойских
отложений Института геологических наук НАН
Украины и лично автором за многие годы работы
в Донбассе. Среди многочисленных остатков
спириферид семейства Choristitidae Waterhouse
были обнаружены формы, ранее не известные
или названные, но не описанные и не изобра>
женные (nomen nudum). Настоящая статья имеет
целью дополнить данные не только о видовом
составе брахитирин карбона Донбасса и Восточ>
ной Европы, но и о номенклатуре спириферид в
целом и частично о путях развития отдельных
ветвей (филумов) подсемейства Angiospiriferinae.
В статье использована современная термино>
логия и систематика спириферид, разработанная
группой авторов и опубликованная в пятитомном
издании «Treatise», посвященном брахиоподам
[13]. Описанные в статье экземпляры (голотипы
и паратипы) хранятся в Центральном научно>при>
родоведческом (ЦНП) музее НАН Украины (Киев)
в коллекциях № 2110 и 2113.
Семейство Choristitidae Waterhouse, 1968
Подсемейство Angiospiriferinae
Le g r a n d > B l a i n , 1985
Род Eobrachythyrina P o l e t a e v, 1982
Eobrachythyrina varians praecursor
R o t a i e t P o l e t a e v subsp. nov.
Табл. I, 4Q6.
Название от praecursor (лат.) – предшественник.

Spirifer varians var. praecursor (nom. nud.): Айзенверг,
Ротай и др., 1963, с. 148 [1].
Eobrachythyrina varians praecursor (nom. nud.): Полетаев,
2006, с. 52 [5].

Го л о т и п – экз. 2110/122, ЦНП музей,
Киев; почти полная раковина; Донбасс, р. Каль>
миус, южнее п.г.т. Старобешево, балка Кривая;
новолюбовский горизонт верхнего серпухова,
известняк D15.
М а т е р и а л . В коллекции имеется девять
почти полных раковин удовлетворительной и
частью хорошей сохранности, два обломка
брюшной и один обломок спинной створки.
О п и с а н и е . Раковина средних размеров
(до 45 мм шириной и 35 мм в длину) субтреуголь>
ных или неправильно ромбических очертаний,
груборебристая, умеренно вздутая с резко выра>
женным гребневидным седлом и сильно оттяну>
тым язычком синуса.
Брюшная створка субромбических очертаний,
с максимальной шириной вблизи замочного края
или примерно посередине длины, довольно рав>
номерно завернутая с относительно широкой и
туповатой макушечной частью (макушечный угол
около 110°), сравнительно узким и глубоким сину>
сом треугольного профиля и длинным оттянутым
язычком с резко выраженным толстым средин>
ным ребром. Макушка невысокая, клювовидная,
загнутая над слабо вогнутой, почти параллельно
крайней брюшной ареей (высотой до 5 мм) с резко
обрубленными боковыми краями. Равносторон>
нее дельтириальное отверстие под макушкой
частично прикрыто дельтидиальной пластиной в
виде узкого изогнутого козырька. Кардинальные
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углы взрослых раковин прямоугольные или даже
закругленные. Ребра на поверхности створки нем>
ногочисленные (5>6 на 10 мм переднего края), гру>
бые, округлого профиля с относительно узкими
промежутками. На боковых склонах по 8>9 ребер,
из которых 1>2 ближайших к синусу ребра раз>
дваиваются в задней трети створки. В синусе до
пяти ребер – одно толстое, срединное, начинаю>
щееся у макушки, и по два на склонах синуса,
ответвляющихся внутрь от париетальных.
Спинная створка субтреугольных очертаний,
примерно той же выпуклости, что и брюшная, с
округлыми боковыми краями. Арея низкая суб>
треугольная с широким открытым нототирием.
Седло узкое, резко приподнятое в передней
части створки и внешне почти гладкое. На боках
седла по два слабо выраженных, плоских ребра,
а на гребне седла едва заметная осевая борозд>
ка. На боках до 8>10 ребер, грубых близ седла и
постепенно уменьшающихся в размерах ближе к
ушкам. С каждой стороны одно или два ближай>
ших к седлу ребра раздваиваются.
Микроскульптура поверхности створок не
наблюдалась. Сохранились лишь отчетливые
следы нарастания, особенно многочисленные и
густые вблизи переднего края раковины.
В н у т р е н н е е с т р о е н и е . Админикулы в
брюшной и спинной створках отсутствуют; в
макушечной части брюшной развит срединный
валик (миофрагм), сложенный вторичным слоем
раковины и разделяющий углубленные мускуль>
ные отпечатки; присутствуют дельтриальные
кили и разрозненные стегидиальные пластинки,
прикрываюшие широкую часть дельтирия. В вер>
шине нототирия спинной створки находится плас>
тинчатый замочный отросток (ктенофоридиум),
по краям нототирия приямочные пластинки и
изогнутые круральные пластины.
В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь. У моло>
дых раковин E. varians praecursor, в отличие от
зрелых, развиты небольшие остроконечные ушки
и очертания раковин отчетливо треугольные.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . От поздне>
серпуховского E. varians varians (Rotai) [6] описыва>
емый подвид отличается меньшими размерами и
большей выпуклостью зрелых раковин, меньшим
количеством раздваивающихся ребер на боках и
вообще меньшим количеством ребер. От преиму>
щественно раннесерпуховского Eobrachythyrina saQ
rytchevae (Semichatova) [8] описываемый подвид
отличается несколько более крупными размерами
зрелых раковин, более грубыми и малочисленными
ребрами, сильнее вздернутым и более узким сед>
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лом. От большинства остальных видов серпухов>
ских эобрахитирин E. varians praecursor отличается
заметно более грубыми ребрами. В целом цепочка
Eobrachythyrina sarytchevae (S e m i c h a t o v a ) –
E. varians praecursor subsp. nov. – E. varians varians
(R o t a i ), по всей вероятности, представляет собой
последовательный эволюционный ряд родствен>
ных таксонов, появившихся в раннем серпухове в
Подмосковной котловине и закончивших свое
существование в конце серпухова в Донбассе.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Новолюбовское
время позднего серпухова Донецкого бассейна.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Донбасс, Старобе>
шевский район, р. Кальмиус ниже п.г.т. Старобе>
шево, балка Кривая; известняк D15.
Brachythyrina Fredericks, 1929
Brachythyrina nana Rotai et Poletaev sp. nov.
Табл. II, 1Q3.
Сохранено название вида, данное ему А.П. Рота>
ем; этимология названия не ясна.
Brachythyrina nana (nom. nud.): Айзенверг, Ротай и др.,
1963, с. 131 [1].

Го л о т и п – экз. 2113/232, ЦНП музей,
Киев; полная зрелая раковина; Донбасс, Донец>
кая область, р. Соленая, с. Новотроицкое; благо>
датненский горизонт низов башкирского яруса,
бывший карьер известняка F1.
М а т е р и а л . В коллекции имеется 18 пол>
ных раковин и 31 брюшная створка удовлетвори>
тельной и хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина небольших разме>
ров, обычно не более 20 мм шириной и 16>17 мм
в длину, и только редкие старческие экземпляры
достигают 23 мм в длину и 25 в ширину, а в тол>
щину 16 мм и более. Очертания раковин субпен>
тагональные с шириной несколько превышаю>
щей длину, выпуклость створок умеренная и при>
мерно равная. Макушечная область не сильно
выступает за смычный край.
Брюшная створка субпентагонально>полукру>
глых очертаний с наибольшей шириной вблизи
замочного края, макушка умеренно загнутая и
лишь у старческих раковин нависает над замоч>
ным краем. Арея невысокая (2>3 мм), уплощенная,
несет нечастые извилистые поперечные борозд>
ки, под макушкой широкотреугольная, а ближе к
смычной плоскости параллельно крайняя с обру>
бленными концами. Последним часто отвечают
коротенькие и слегка отогнутые ушки, но в целом
кардинальные углы обычно прямоугольные. Дель>
тирий в виде равностороннего треугольника с
узкими (зубными?) бороздками вдоль боковых
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сторон. Синус ясно очерченный, умеренно глубо>
кий и широкий, угловатого поперечного профиля,
заканчивающийся относительно коротким языч>
ком. Ребра на боковых склонах створки простые,
плоско>округлого профиля, неширокие (около 7 на
10 мм вдоль переднего края), всего (вместе с
париетальными) по 8>9 отчетливых на каждом
боку. В синусе 5 ребер, причем сначала от парие>
тальных внутрь синуса ответвляется первая пара
хорошо развитых ребер, затем между ними
появляется слабое осевое ребро, а позже, при>
мерно на середине длины створки, от париеталь>
ных отходит еще одна пара вторичных ребер.
Спинная створка полукругло>трапециевидных
очертаний, умеренно выпуклая со слабо развитой
макушкой и нешироким, но четко очерченным сед>
лом. Последнее, почти не приподнятое в задней
половине створки, кпереди становится заметно
шире и отчетливо возвышается над боковыми
склонами, образуя хорошо выраженный изгиб
передней комиссуры (язычек). Арея узкая, почти
линейная с широким открытым нототирием. Ребра
на боках створки аналогичные по ширине, форме и
количеству брюшным (до 8 отчетливых на каждом
боку). На седле до шести слабо выраженных ребер
(по два на боках и симметричная пара по гребню).
Микроскульптура на поверхности ребер предста>
влена тончайшими радиальными струйками, пере>
секающимися с тончайшими же концентрическими
линиями нарастания с образованием при пересече>
нии микробугорков. Хорошо выражены более гру>
бые (годичные ?) уступы – задержки роста.
В н у т р е н н е е с т р о е н и е . Раковины
относительно тонкостенные, в связи с чем мускуль>
ные отпечатки и следы васкулярной системы видны
плохо. В брюшной створке развиты только дельти>
риальные кили со слабо выраженными стегидиаль>
ными бороздками на боковых поверхностях и зуба>
ми на дистальных концах. Детали внутреннего стро>
ения спинной створки не наблюдались.
В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . У моло>
дых раковин рост брюшной ареи происходит одно>
временно в ширину и длину в связи с чем она (арея)
имеет треугольную форму. С достижением зрелости
и в старости рост ареи в ширину (вдоль смычного
края) прекращается, а в длину («вверх») продолжа>
ется, и в результате образуются ее так называемые
«обрубленные концы». Признаком старости рако>
вин является также сгущение следов и уступов
роста створок вблизи переднего края раковины,
связанное с замедлением увеличения ее длины.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . От ближай>
ших по географическому и стратиграфическому рас>

пространению позднебашкирских видов B. proba
Rotai и B. orlica Rotai [7] (с их вариететами)
Brachythyrina nana sp. nov. отличается: от первого –
существенно (в полтора>два раза) меньшими раз>
мерами зрелых раковин, обычно более вздутой
спинной створкой и полным отсутствием бифур>
кации ребер на обеих створках; от второго – бо>
лее изометричными очертаниями раковин и пря>
моугольными, а не заостренными кардинальными
окончаниями; менее широким и глубоким синусом с
более слабым язычком, а также меньшим количес>
твом ребер в синусе и на боках (5 вместо 6>7).
Раковины раннебашкирского вида Brachythy>
rina nana sp. nov. ближе всего по форме к моло>
дым раковинам позднемосковских B. kleini
(Fischer), которые Е.А. Иванова [4] выделила в
самостоятельную морфу B. kleini subrotundata.
Последние, также как и описываемые, по изоме>
тричным очертаниям раковин достаточно сильно
отличаются от более «широких» с узким и глубо>
ким синусом раковин типичных B. kleini. Не
исключено, что морфа subrotundata не принадле>
жит к виду, выделенному Фишером, а является
потомком более древних, пока не ясно каких
видов. Вообще, отмеченные отличия становятся
заметными только у зрелых раковин, тогда как
молодые раковины всех названных видов почти
не различимы между собой.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Раннебашкирское
время Донецкого бассейна (по А.П. Ротаю, от
известняка Е8 до известняка G3) [1].
М е с т о н а х о ж д е н и е . Донбасс, Донец>
кая область, р. Соленая, с. Новотроицкое; благо>
датненский горизонт низов башкирского яруса,
бывший карьер известняка F1.
Brachythyrina strangwaisy araucaritica
Poletaev subsp. nov.
Табл. II, 8Q10.
Название происходит от свиты C33 (Р) Донбасса –
араукаритовой.
Го л о т и п – экз. 2113/146, ЦНП музей,
Киев; полная раковина; Донбасс, Луганская
область, р. Лугань, с. Троицкое; гжельский ярус
верхнего карбона.
М а т е р и а л . В коллекции имеется свыше
20 экземпляров, представленных отдельными
створками и полными раковинами хорошей и
удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е . Раковина маленькая или сред>
них размеров (до 30 мм шириной) относительно
сильно вздутая, веретенообразная, с шириной в
1,6>1,8 раза превышающей длину.
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Брюшная створка субтреугольных или субром>
бических очертаний, сильно выпуклая, относи>
тельно равномерно продольно завернутая, с
остроконечными кардинальными окончаниями
на всех стадиях роста. Синус отчетливо ограни>
ченный, сравнительно неглубокий и неширокий,
угловатого профиля в средней части створки и
округлый у переднего конца, заканчивающийся
более или менее оттянутым язычком. Макушка
довольно заметно выступающая над смычным
краем, сильно завернутая; макушечный угол
около 90°. Арея сравнительно невысокая, с
параллельными краями, концы обрубленные;
отвечает наибольшей ширине раковины. Дельти>
рий в виде примерно равностороннего треуголь>
ника. Ребра сравнительно неширокие, округло>
треугольного профиля, отчетливо выпуклые; на
боках простые, по 8>10 с каждой стороны; ветвят>
ся только ребра, ограничивающие синус; в синусе
7>9 тонких ребер>ответвлений.
Спинная створка субтреугольных очертаний,
также значительно выпуклая, но менее брюш>
ной. Седло невысокое, отчетливо ограниченное,
несет три ребра более широких, чем на боках,
каждое из которых в передней половине разде>
ляется надвое тонкой бороздкой.
В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь . Более
молодые раковины имеют субтреугольные очер>
тания, более узкую арею, меньшую выпуклость и
менее оттянутый язычек синуса, чем зрелые и
старческие.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описывае>
мые раковины очень близки по размерам и
форме к Brachythyrina strangwaysi lata Chao [9], но
отличаются большей вздутостью, субтреугольны>
ми или веретенообразными, а не полукруглыми
очертаниями, меньшими размерами зрелых
экземпляров и, по>видимому, иным стратиграфи>
ческим распространением. Не исключено, что
некоторые формы, определяемые как Brachythyri>
na strangwaysi lata из верхнего карбона Китая, а
также форма, изображенная Э. Шельвином
(E. Schellwien) [12] на табл. 11, фиг. 8 из Трогко>
фельских слоев Карнийских Альп, в действитель>
ности принадлежат к описываемому подвиду.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карбон,
свита C 33 (Р) (араукаритовая) Донбасса (от
известняка Р1 до известняка Р3 включительно).
М е с т о н а х о ж д е н и я . Река Северский
Донец, с. Серебрянка, известняк Р1 – 1 экз.;
р. Верхняя Беленькая, с. Николаевка, известняк
Р1 – 5 экз.; р. Лугань, с. Троицкое, известняк Р2 –
12 экз., известняк Р3 – 1 экз.
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Кроме описанных здесь новых таксонов, в
номенклатуру Angiospiriferinae внесено следую>
щее дополнение: название крупных позднекамен>
ноугольных «брахитирин» Восточной Европы –
Brachythyrina (Elinoria) subgrandis Poletaev, 1986
[3] оказалось преоккупированным [10] и здесь
заменено на Elinoria licharevi Poletaev nom. nov.
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D.M. Pjatkova
NEW SPECIES OF NODOSARIIDAE FROM THE JURASSIC SEDIMENTS OF UKRAINE
Дано опис нових видів форамініфер родини Nodosariidae з юрських відкладів України.
Ключові слова: нодозаріїди, Lenticulina, Astacolus, Planularia, титон, кімеридж, юра, форамініфери.
New species of foraminifers of the family Nodosariidae from the Jurassic sediments of Ukraine are described.

Среди юрских фораминифер нодозарииды являют>
ся наиболее распространенным семейством. Пред>
ставители этого семейства очень разнообразны и
многочисленны и обычно составляют 60>70% об>
щего количества видов в комплексе. Особое зна>
чение приобретают нодозарииды при стратиграфи>
ческом расчленении кимериджских и титонских
отложений Украины, где такие важные для страти>
графии группы, как милиолиды или эпистоминиды,
представлены единичными экземплярами.
Ниже приведено описание некоторых новых
видов нодозариид, относящихся к родам Lenticu>
lina, Astacolus, Planularia и Vaginulina.
Род Lenticulina Lamarck, 1804
Ти п р о д а – Lenticulina rotulata Lamarck, 1804.
Парижский бассейн (Медон), Верхний мел
Lenticulina dneprica1 Pjatkova sp. nov.
Табл. I, 1а, б; 2а, б; 3.
Го л о т и п находится в коллекции ИГН НАН
Украины под № 5/28, 5/29; Сумская область,
Сумской район, с. Степановка; нижний кимеридж.
В коллекции имеется 10 экземпляров хоро>
шей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина плотно свернутая,
круглая, иногда полуразвернутая, состоит из 1,5
оборота спирали; в последнем обороте 7>9 изог>
нутых треугольных камер, постепенно возраста>
ющих в размере. Септальные швы выпуклые,
широкие, изогнутые, расширяющиеся к пупочной
области, где они, соединяясь, образуют паукооб>
разную фигуру. Периферический край заострен>
ный с широким прозрачным килем, доходящим
до начала последней камеры. Септальная
поверхность последней камеры треугольной
формы, почти ровная. Устье радиально>лучистое,
округлое. Поверхность раковины полупрозрач>
ная, стекловидная, блестящая. Фронтальное
сечение широкоовальное.
1 dneprica – по названию р. Днепр
2 tchernigovensis – от названия г. Чернигов

Р а з м е р ы голотипа. Большой диаметр –
0,82 мм; малый диаметр 0,67 мм; толщина –
0,4 мм; Д : ДI = 1,2; ДI : Т = 1,67.
И з м е н ч и в о с т ь . Форма раковины меня>
ется от круглой плотно свернутой до полуразверну>
той, в зависимости от степени развернутости рако>
вины изменяется форма последних камер. Киль
всегда прозрачный, но имеет разную ширину.
Кроме того, изменчивы размеры раковин. Устье
расположено на слегка вытянутом конце послед>
ней камеры или просто на конце раковины.
С р а в н е н и е . L. dneprica наиболее близка
к L. infravolgensis (Fursenko et Poljenova) [2] из
титонских отложений Эмбенской области. Отли>
чается от нее наличием прозрачного широкого
киля и утолщением к пупочной области.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Описываемый вид
изредка встречается в отложениях нижнего киме>
риджа Днепровско>Донецкой впадины (ДДВ).
Lenticulina tchernigovensis2 Pjatkova sp. nov.
Табл. I, 4а, б; 5а, б.
Го л о т и п находится в коллекции ИГН НАН Украи>
ны № 5/38, паратип 5/39; Черниговская область,
Варвинский район, с. Гнединцы; верхний кимеридж.
В коллекции имеется более 50 экземпляров
хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина плотно свернутая,
круглая, иногда в поздней стадии полуразвернутая
или развернутая; изредка встречаются экземпля>
ры с трохоидной формой раковины; боковые сто>
роны раковины слабо выпуклые. Раковина состоит
из 1,5 оборота спирали, в последнем обороте 11>
13 слабо изогнутых, почти треугольных камер, в
развернутой части камеры четырехугольной
формы. Септальные швы спиральной части изогну>
тые, выпуклые сходятся у выпуклого круглого
пупочного диска, септальные швы развернутой
части косые, выпуклые. Периферический край
заостренный, без киля. Септальная поверхность
последней камеры треугольная, слабо вогнутая,
при наличии развернутой части – овальная. Устье
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радиально>лучистое, расположено на конце
последней камеры. Поверхность стенки полупроз>
рачная, матовая. Фронтальное сечение овальное.
Р а з м е р ы голотипа. Большой диаметр –
0,77 мм; малый диаметр – 0,57 мм; толщина –
0,2 мм; Д : ДI = 1,35; ДI : Т = 2,85.
Изменчивость. Форма раковины сильно
изменчива, от круглой плотно свернутой до полу>
развернутой и даже иногда развернутой. Соответс>
твенно изменчиво количество камер в последнем
обороте. Иногда в развернутой части последние
два шва менее выпуклые или вообще вогнутые.
С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее
сходен с L. tumidiuscula Pjatkova из нижнего киме>
риджа круглой формой раковины, характером
швов. Форма раковин L. tchernigovensis более
разнообразна – от круглой до полностью развер>
нутой, в то время как у L. tumidiuscula раковина
только круглая, а полуразвернутые и развернутые
формы вообще не встречены. Кроме того, у
L. tchernigovensis раковина менее выпуклая и
швы уже и не расширяются к пупочной области.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распро>
странен в верхнекимериджских отложениях ДДВ.
Lenticulina angulosa3 Pjatkova sp. nov.
Табл. I, 6б; 7а, б.
Го л о т и п находится в коллекции ИГН НАН
Украины под № 5/84; Сумская область, Сумской
район, с. Юнаковка; титонский ярус. Паратип
№ 5/85, там же.
В коллекции имеется 50 раковин хорошей
сохранности.
О п и с а н и е . Раковина обычно небольшая,
спирально>плоскостная, полукруглая, полуразвер>
нутая, иногда несколько вытянутая, со слабо выпук>
лыми боковыми сторонами. Раковина состоит из
одного неполного оборота спирали, содержащей
крупную начальную камеру 3>6 треугольные нес>
колько выпуклые постепенно возрастающие каме>
ры. Начальная камера не закрыта последующими
камерами и как бы выступает. Предпоследняя
камера у взрослых экземпляров доходит до началь>
ной камеры, но приобретает иногда четырехуголь>
ную форму. Последняя камера у взрослых особей не
доходит до начальной камеры и несколько короче
предыдущей. Септальные швы узкие, слабо изогну>
тые, углубленные. Периферический край закруглен,
угловатый. Септальная поверхность последней
камеры узкоовальная. Устье радиально>лучистое,
3 angulosa – угловатая (лат.)
4 fasciatus – заштрихованный (лат.)
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круглое, расположено на вытянутом конце послед>
ней камеры или на короткой и широкой трубочке.
Поверхность стенки непрозрачная, блестящая.
Фронтальное сечение узкоовальное.
Р а з м е р ы голотипа. Большой диаметр –
0,5 мм; малый диаметр – 0,3 мм; толщина –
0,07 мм; Д : ДI = 1,6; ДI : Т = 4,3.
И з м е н ч и в о с т ь . Форма раковины обыч>
но полукруглая или почти овальная, но иногда нес>
колько вытянутая у полуразвернутых форм. Обыч>
но у взрослых особей количество камер пять,
очень редко шесть; три камеры наблюдались у
молодых особей. На протяжении роста несколько
изменяется характер септальных швов, которые
вначале еле заметно углубленные, а затем более
углубленные. Круглая начальная камера наблюда>
лась у всех имеющихся экземпляров.
С р а в н е н и е . По характеру крупной и взду>
той начальной камеры и полуразвернутой форме
раковины L. angulosa близка к L. hoplites, опиQ
санной Т. Wisniowski [3] из келловейских отложе>
ний Польши. Хорошо L. angulosa отличается тем,
что слабо вздута, почти плоская и имеет углова>
тый периферический край, в то время как
L. hoplites сильно вздута с закругленным перифе>
рическим краем и малой изменчивостью.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Довольно часто
встречается в отложениях титонского яруса ДДВ.
Род Astacolus Montfort, 1808
Ти п р о д а – Astacolus crepidulatus Montfort, 1808
(= Nautilus crepidulus Fichtel et Moll, 1798),
Италия, современный.
Astacolus fasciatus4 Pjatkova sp. nov.
Табл. I, 8а, б; 9а, б.
Го л о т и п находится в коллекции ИГН НАН
Украины под № 5/77, Сумская область, Сумской
район, с. Юнаковка; титонский ярус. Паратип
5/78, там же.
В коллекции имеется 30 раковин хорошей
сохранности.
О п и с а н и е . Раковина небольшая, полураз>
вернутая, удлиненная, с выпуклым спинным и
вогнутым брюшным краем; состоит из спираль>
ной и развернутой частей. Спиральная часть
имеет 3>5 изогнутых, треугольных, увеличиваю>
щихся с ростом, камер. Начальная камера круг>
лая, обычно хорошо видна и выступает на
брюшном крае раковины. Развернутая часть
состоит из 2>4 четырехугольных несколько выпук>
лых скошенных камер, наклоненных в сторону
брюшного края. Последняя камера наиболее
крупная и несколько более вздутая, чем предыду>
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щая. Септальные швы тонкие и отчетливые, в спи>
ральной части слабо углубленные или плоские, в
развернутой – сильно углубленные. Боковые сто>
роны раковины почти параллельны, иногда с тон>
ким, прозрачным и узким килем. Брюшной край
закругленный, иногда лопастной. Септальная
поверхность последней камеры овальная, обыч>
но плоская. Устье радиально>лучистое, располо>
жено на слегка вытянутом конце последней каме>
ры или на обособленной короткой прозрачной
трубочке. Поверхность раковины покрыта невы>
сокими, отчетливыми, прозрачными, равномерно
расположенными по всей раковине ребрами.
Ребра тянутся от начальной части раковины до
устья, на септальных швах несколько пережаты,
но не разрываются и не смещаются. Стенка рако>
вины полупрозрачная, блестящая.
Р а з м е р ы голотипа. Длина – 0,42 мм;
ширина – 0,22 мм; толщина – 0,06 мм;
Д : Ш = 1,9; Ш : Т = 3,6.
И з м е н ч и в о с т ь . Раковина мало изменя>
ется в размерах, обычно всегда небольшая.
Форма раковины в основном удлененная, но
больше или меньше изогнута, спинной край быва>
ет сильно выпуклым, а брюшной – вогнутым. Устье
расположено или на вытянутом конце последней
камеры, или на конце короткой трубочки. У мега>
сферических форм обычно более крупная началь>
ная камера и спираль состоит из трех камер.
С р а в н е н и е . По форме раковины и харак>
теру ребристости A. fasciatus сходен с A. comptuQ
lus (Schwag.), встреченным в нижнекимеридж>
ских отложениях ДДВ. А у A. fasciatus камеры
менее выпуклые и сама раковина как бы тоньше;
последняя камера обычно несколько больше
предыдущих, в то время как у A. comptulus форма
последней камеры изменчива и чаще всего
меньше предыдущих. Различен и характер швов.
Если у A. fasciatus они тонкие и отчетливые, то у
A. comptulus – широкие и как бы двойные.
Р а с п р о с т р а н е н и е . A. fasciatus встречается
довольно часто в отложениях титонского яруса ДДВ.
Astacolus porrectus5 Pjatkova sp. nov.
Табл. II, 1а, б; 2а, б.
Го л о т и п находится в коллекции ИГН НАН
Украины под № 5/60; Черниговская область, Ива>
ницкий район, хутор Иценков; нижний кимеридж.
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, имеет
спиральную и развернутую часть. Спиральный
отдел состоит из хорошо видимой начальной каме>
5 porrectus – вытянутый (лат.)

ры, выходящей к брюшному краю 3>4 изогнутых
треугольных камер, постепенно возрастающих в
размерах. Развернутый отдел состоит из 3>4 четы>
рехугольных косых камер, иногда слабо суживаю>
щихся к брюшному краю раковины. Септальные
швы широкие, наступающие, изогнутые в спираль>
ной части, косые, иногда почти параллельные в
развернутой. Последняя камера наиболее круп>
ная и несколько вытянутая к устьевому концу. Сеп>
тальная поверхность последней камеры слабо
выпуклая, овальной формы. Боковые стороны
раковины выпуклые и раковина толстая. Спинной
край раковины выпуклый, брюшной вогнутый или
почти прямой, периферический край закруглен>
ный. Устье радиально>лучистое, круглое, располо>
жено на слегка вытянутом конце последней каме>
ры. Поверхность камеры гладкая, без орнамента>
ции. Стенка полупрозрачная, блестящая.
Р а з м е р ы голотипа. Длина – 0,65 мм;
ширина – 0,27 мм; толщина – 0,20 мм;
Д3 : Ш = 2,4; Ш : Т = 1,35.
И з м е н ч и в о с т ь . Форма раковин мало
изменяется, у более молодых экземпляров почти
овальная, у взрослых более вытянутая. Количество
камер почти мало изменяется; самое большое коли>
чество камер, которое наблюдалось в развернутой
части – это четыре. Несколько варьирует характер
брюшного края – от почти прямого до вогнутого.
С р а в н е н и е . Среди видов верхней юры
A. porrectus (Schwag.) из верхнеоксфордских
отложений Германии. Общими чертами является
начальная камера, лежащая на краю брюшной
линии, форма раковины. Отличаются между
собой характером септальных швов – у A. fraasi
они тонкие и не выступающие, в то время как у
A. porrectus широкие и выпуклые.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Довольно часто встре>
чается в отложениях нижнего кимериджа ДДВ.
Astacolus postsamaraensis Pjatkova sp. nov.
Табл. II, 3бQ6а, б.
Го л о т и п находится в коллекции ИГН НАН
Украины под № 5/51; Полтавская область, г. Пиря>
тин; нижний кимеридж. Паратип 5/52, 5/53, там же.
В коллекции имеется 30 экземпляров хоро>
шей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, иногда
овальная, толстая. Спиральная часть состоит из 4>
5 выпуклых треугольных, изогнутых постепенно
увеличивающихся камер. Начальная камера
довольно крупная, хорошо видна, выступает на
брюшном крае. Развернутая часть состоит из 1>3
изогнутых, суженных к брюшному краю, выпуклых
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камер. Последняя камера самая большая, выпу>
клая, обычно перекрывает все предыдущие каме>
ры, иногда доходит до начальной камеры. В толщи>
ну камеры обычно мало увеличиваются, и ракови>
на в толщину увеличивается незначительно. Сеп>
тальные швы изогнутые, тонкие и сильно углублен>
ные, как бы врезанные в раковину. Спинной край
раковины выпуклый, заостренный, брюшной
слабо вогнутый, лопастной. Септальная поверх>
ность последней камеры выпуклая, овальной
формы, по средине которой проходит узкая полоса
с параллельными краями. Устье лучистое, круглое,
расположено на небольшой узкой короткой тру>
бочке. Поверхность раковины гладкая, обычно без
орнаментации. Стенка полупрозрачная, блестя>
щая, стекловидная.
Р а з м е р ы , мм.
Голотип
Паратип

№
5/51
5/52
5/53

Длина
0,47
0,52
0,55

Ширина
0,27
0,30
0,25

Толщина
0,15
0,17
0,12

Д : Ш голотипа 1,74; Ш : Т голотипа 1,8.
И з м е н ч и в о с т ь . Форма раковины опи>
сываемого вида довольно разнообразна. Встре>
чаются раковины почти круглые, овальные, полу>
развернутые и удлиненные развернутые. Количес>
тво камер в развернутой части обычно незначи>
тельно и колеблется от двух до трех. Септальная
поверхность последней камеры овальная – от
узко> до широкоовальной, ширина устьевой тру>
бочки тоже различна.
С р а в н е н и е . Описываемый вид близок к
A. samaraensis, описанного Е.В. Мятлюк [1] из
нижнего оксфорда Среднего Поволжья. Форма
раковины А. postsamaraensis из ДДВ более разно>
образна, камеры менее выступающие над углу>
бленными швами. Но полоска с параллельными
краями на устьевой поверхности, устьевая трубоч>
ка и сильно углубленные швы у этих видов похожи.
Распространение и геологичес>
к и й в о з р а с т . А. postsamaraensis обнаружен
в глинах нижнего кимериджа ДДВ.
Род Planularia Defrance, 1826
Тип рода – Peneroplis auris Defrance, 1824.
Италия, плиоцен.
Planularia kievensis6 Pjatkova sp. nov.
Табл. II, 7а, б.
Го л о т и п находится в коллекции ИГН НАН
Украины под № 5/82; Черниговская область, Ива>
ницкий район, хутор Иценков; верхний кимеридж.
6 kievensis – от названия г. Киева
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В коллекции имеется 10 экземпляров хоро>
шей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина небольшая, обычно
овальная, вытянутая немного в длину, уплощен>
ная. Спиральная часть состоит из овальной и круг>
лой начальной камеры, выходящей на брюшной
край, и 4 треугольных слабо изогнутых камер,
постепенно возрастающих в размерах; разверну>
тая часть состоит из 2>3 четырехугольных с
ростом, суженных и наклоненных к брюшному
краю. Камеры обычно слабо выпуклые, но в тол>
щину не увеличиваются, и поэтому боковые сто>
роны раковины почти параллельные. Септальные
швы изогнутые, плоские в спиральной части, вог>
нутые в развернутой. Последняя камера самая
большая, изогнута и доходит почти до начальной
камеры. Спинной и брюшной края раковины
обычно выпуклые, нижняя часть раковины закруг>
ленная, иногда брюшной край в нижней своей
части несколько вогнут. Спинной край заострен>
ный. Септальная поверхность последней камеры
овальная, вытянутая, плоская. Устье радиально>
лучистое, расположено на устьевом конце
последней камеры. Поверхность раковины глад>
кая. Стенка полупрозрачная, пористая.
Р а з м е р ы голотипа. Длина – 0,44 мм;
ширина – 0,25 мм; толщина – 0,07 мм;
Д : Ш = 1,76; Ш : Т = 3,57.
И з м е н ч и в о с т ь . Несколько изменчива
форма раковины, не всегда овальная, иногда
брюшная сторона несколько вогнута. Количество
камер мало изменяется.
С р а в н е н и е . P. kievensis по форме ракови>
ны несколько похожа на мелкие экземпляры P. lanQ
ceolata, от которой хорошо отличается положение
начальной камеры (у P. kievensis начальная камера
расположена несколько сбоку, выходя на брюшной
край, у P. lanceolata – в нижнем конце раковины) и
несколько шероховатой поверхностью раковины.
Р а с п р о с т р а н е н и е . P. kievensis встре>
чается в отложениях верхнего кимериджа ДДВ.
Planularia insueta7 Pjatkova sp. nov.
Табл. II, 10а, б.
Го л о т и п находится в коллекции ИГН НАН
Украины под № 5/33; Полтавская область,
г. Пирятин; нижний кимеридж.
В коллекции имеется 10 экземпляров хоро>
шей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина сильно вытянутая в
длину, уплощенная. Спиральная часть состоит из
начальной камеры, выступающей на брюшной сто>
роне раковины, и шести изогнутых постепенно воз>
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растающих камер. В развернутой части камеры
четырехугольные, скошенные, наклоненные и нем>
ного суженные к брюшной стороне, количество их
3>6. Камеры слабо выпуклые, но в толщину не уве>
личиваются, и боковые стороны почти параллель>
ны. Септальные швы четкие, первые 2 иногда плос>
кие, последующие выпуклые, последние 2>3 иногда
углубленные; в спиральной части изогнутые, в раз>
вернутой – скошенные. Последняя камера нес>
колько меньше предыдущей и полностью ее не
перекрывает. Спинной край слабо выпуклый или
прямой, заостренный; брюшной – лопастной. Сеп>
тальная поверхность последней камеры вытяну>
тая, овальная, выпуклая. Радиально>лучистое устье
расположено на короткой устьевой трубочке.
Поверхность раковины гладкая, блестящая.
Р а з м е р ы голотипа. Длина – 1,4 мм; ширина
– 0,4 мм; толщина – 0,10 мм; Д : Ш = 3,5; Ш : Т = 4.
И з м е н ч и в о с т ь . В изученных экземплярах
наблюдалась некоторая изменчивость в форме
раковины, которая то более, то менее вытянутая в
длину, соответственно меняется и количество
камер в развернутой части. Несколько изменчив
характер септальных швов на протяжении роста
раковины – в начальной стадии швы плоские,
затем выпуклые, а последние 2>3 шва углубленные.
С р а в н е н и е . Довольно сильно вытянутая
форма раковины P. insueta и наличие выпуклых
ребер делает этот вид отличимым от других пла>
нулярий, известных из юрских отложений.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний кимеридж ДДВ.
Род Vaginulina Orbigny, 1826
Тип рода – Vaginulina legumen (Linne), 1758.
Адриатика, современный.
Vaginulina stricta8 Pjatkova sp. nov.
Табл. II, 8а, б; 9а, б.
Го л о т и п находится в коллекции ИГН НАН
Украины под № 5/99; Сумская область, Сумской
район, с. Юнаковка; титонский ярус. Паратип
№ 5/100, там же.
В коллекции имеется 25 экземпляров хоро>
шей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, расши>
ряется кверху, прямая, в поперечном сечении
узкоовальная. Спиральный отдел слабо развит
или вовсе отсутствует. Начальная камера крупная
круглая или овальная, следующая за ней камера
часто треугольная, изогнутая (при наличии спи>
рального отдела). Все остальные камеры четырех>
7 insueta – необычная (лат.)
8 stricta – узкая (лат.)

угольные с боковой стороны, немного скошены к
брюшному краю, слабо выпуклые, с ростом увели>
чиваются в размерах. Количество камер от 5 до 9.
Септальные швы отчетливые, слабо скошенные,
плоские вначале и углубленные в конце ракови>
ны. Септальная поверхность последней камеры
овальная, слабо выпуклая. Спинной край прямой,
закругленный, брюшной закругленный или слабо
лопастной. Устье радиально>лучистое расположе>
но на оттянутом к спинному краю конце последней
камеры. Поверхность раковины гладкая, без
орнаментации. Стенка с поверхности блестящая,
полупрозрачная. Фигура профиля клиновидная.
Р а з м е р ы голотипа. Длина – 0,85 мм;
ширина начальной части – 0,10 мм; последней
камеры – 0,2 мм; соответственно толщина –
0,07 мм и 0,12 мм; Д : Ш = 4,25; Ш : Т = 1,6.
И з м е н ч и в о с т ь . Раковина изменчива по
своей длине и по количеству камер, количество
которых у молодых экземпляров 2>3, у более
взрослых от 5 до 9. Кроме того, меняется степень
расширения раковины. Брюшной край обычно
закругленный, но иногда в конце раковины
(последние 2>3 камеры) становятся лопастными.
Начальный конец раковины обычно закруглен>
ный, иногда несколько заостренный.
С р а в н е н и е . V. stricta по форме раковины,
характеру камер и швов очень похожа на Vaginu>
linopsis rectus (K. Kuznetsova) из титонского
яруса ДДВ, но хорошо отличима тем, что V. stricta
покрыта продольными тонкими ребрами.
Р а с п р о с т р а н е н и е . V. stricta довольно
широко распространена в отложениях титонско>
го яруса ДДВ.
ВЫВОДЫ
Описанные виды имеют значение при стратигра>
фическом расчленении верхнеюрских отложе>
ний Украины.
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ЗАГАДОЧНОЕ СТРОЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СПИКУЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГУБОК, РАДИОЛЯРИЙ
И НАНОТЕХНОЛОГИИ
V.S. Vishnevskaya, E.O. Dubinina, A.V. Mokhov
PHENOMENAL STRUCTURE OF SOME SPICULE ELEMENTS OF SPONGE, RADIOLARIANS
AND NANOTECHNOLOGIES
Проведено порівняння крем’яних спікул губок зі спікулами і голками радіолярій з деяких інтервалів крейди (альб–се>
номан, сантон–кампан) та сучасних осадків. Вперше проілюстровані деталі будови мікросклер і скелетних голок
радіолярій; розглянуті структури їх зчленування. Зроблено припущення про можливе походження радіолярій від
крем’яних губок. Показана можливість використання природних структур при розробці нанотехнологій.
Ключові слова: спікули, радіолярії, губки, наноcтруктури, альб–сеноман, сантон–кампан, пліоцен>сучасність.
A comparison of siliceous sponge spicules with radiolarian spines and spicules from different time intervals of the
Cretaceous (Albian>Cenomanian, Santonian>Campanian) and recent sediments has been carried out. Details of the structure
of microspicules and radiolarian spines have been illustrated for the first time. An assumption that radiolarians may have
originated from sponges is made. The potential of application of nature structures in nanotechnologies is shown.

ВВЕДЕНИЕ
Кремневые спикулы являются скелетными эле>
ментами минерального каркаса как радиолярий
(табл. I, 1Q4), так и губок (табл. I, 12Q14). У палеозой>
ских и раннемезозойских радиолярий они образо>
вывали внутреннюю спикулу и стенку, а начиная с
позднемезозойских до современных формируют
иглы, образуя радиально>лучистую иглистую струк>
туру средним размером 100>300 мк. У губок они
представлены макросклерами (100>500 мк и
более) и микросклерами (до 100>200 мк).
Недавно было показано, что спикулы стеклян>
ных губок класса Hexactinellida (протерозой –
ныне) являются уникальным материалом природ>
ного происхождения благодаря их механиче>
ским, физико>химическим и оптическим свой>
ствам. Так, спикулы губки Hyalonema sieboldi
имеют вид стекловолокон диаметром 0,5>1,5 мм
и длиной до 70 см, обладают присущей только
кремнийсодержащим биоматериалам гибко>
стью, которая позволяет завязывать спикулы
узлом. Некоторые спикулы, например рода
Euplectella, имеют диаметр 40>70 мк и являются
отличными оптическими волокнами [6].
Общепризнано, что минеральный компонент
спикул представлен двуокисью кремния в виде
аморфного опала. Вероятно, и у других кремний>
содержащих морских организмов, например
радиолярий, сходная структурная организация
скелетов, включая спикульные иглы, поскольку
их прижизненные формы также обладают гибко>
стью. Естественно, что наличие одного силикат>
ного компонента не может обеспечить повышен>
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ную гибкость кремневых спикул у губок или игл у
радиолярий. Такое свойство кремневого вещес>
тва может быть обусловлено только биогенной
природой за счет присутствия структурного кар>
каса органической природы по аналогии, напри>
мер, со спонгиевым скелетом у роговых губок
рода Verongula [8].
В настоящее время доказано, что уникальная
гибкость стеклянных губок обусловлена наличи>
ем в них органического фибриллярного протеи>
нового матрикса или каркаса, представленного
белком коллагеновой природы, который являет>
ся основой для биоминерализации кремния в
базальных спикулах [6].
Многие исследователи работают над расшиф>
ровкой структуры силиконовых волокон губок и
раскрытием секрета, как они их производят в
обычных условиях из морской воды [4]. Как отме>
чалось выше, стеклянные губки класса Hexacti>
nellida являются, вероятно, древнейшими пред>
ставителями многоклеточных организмов [9], а
Radiolaria (кембрий – ныне) – одноклеточных [1].
Также существует точка зрения, согласно кото>
рой радиолярии произошли от губок в процессе
сегрегации, а затем объединения, сочленения и
слияния отдельных спикул кремневых губок [7].
Особенно большое сходство у кремневых спикул
губок с иглистыми радиоляриями, первичной
спикулой сферических радиолярий. Поэтому не
менее интересен вопрос соединения (присоеди>
нения) спикул губок и игл радиолярий или креп>
ления их к основному скелету или в структуре
скелета и эволюции структурной организации
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скелетов во времени. Это имеет принципиальное
значение как для установления филогенических
связей, так и для развития наннотехнологий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объекта исследований использованы
микросклеры кремневых губок и скелеты
радиолярий. Материал по верхнемеловым крем>
невым губкам происходит из кремнистых глин
пограничных слоев сантона и кампана с глубины
110>114 м скв. 22, пробуренной на восточном
склоне Северного Урала в южной части Северо>
Сосьвинского буроугольного бассейна в 10>
11 км к западу от пос. Усть>Манья. Плиоценовые
и современные спикулы губок и микросклеры из
Северной Атлантики.
Скелеты радиолярий происходят из погранич>
ных слоев сеномана и турона Крыма, альба и
сеномана Кубы, коньяка–сантона Теплостанов>
ской возвышенности (Москва) Русской плиты и
пограничных слоев сантона и кампана Румынии.
Все скелетные элементы извлекались из
пород с помощью отмучивания и затем промыва>
лись водой с использованием слабых растворов
плавиковой кислоты.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
До настоящего времени считается, что основ>
ное отличие игл радиолярий (табл. I, 1Q8) от спи>
кул губок заключается в наличии центрального
канала у спикул губок (табл. I, 10, 14; табл. III,
9Q12). Тем не менее в конце ХХ в. стало известно,
что самые первые и наиболее древние иглистые
радиолярии из кембрия (у которых все спикулы
были направлены к центральному ядру), как и
спикулы, имели полый канал [10]. За всю геоло>
гическую историю у радиолярий известны иглы
сплошные, полые или с внутренним каналом, но
большинство радиолярий характеризуется
наличием игл без внутреннего канала. В случае,
когда мы сравниваем радиолярии и микроскле>
ры губок, которые имеют сходные размеры
(табл. II, 1Q4), отличия заключаются в строении
каркаса. У сферических радиолярий (табл. I, 1Q8)
он псевдоаулофакоидный или ячеистый за счет
сложного переплетения скелетной ткани на
иглистом каркасе, а у микросклер – это много>
численные сросшиеся лучи спикул, исходящие
от единого центрального губчатого ядра. Цент>
ральный канал у таких микроспикул губок прак>
тически не видим или отсутствует. Также сущес>
твуют различия в характере присоединения игл
у радиолярий и губок. Круглые иглы у радиоля>

рий отходят от центра или центральной микро>
сферы, граненые иглы центрального канала не
имеют. На местах обломанных трехгранных игл
радиолярий (табл. I, 7а) часто сохраняются трех>
лучевые сочленения, слегка выступающие над
поверхностью – это следы крепления игл
(табл. I, 5, 8).
Все приведенные здесь типы игл радиолярий,
как правило, радиально>лучисто расходятся от
центра скелета и на окончаниях заостряются
(табл. I, 1), несут тонкий шип (табл. I, 3), копьевид>
ное окончание (табл. I, 7а). Средний диаметр круг>
лых игл 5>10 мк, трехгранных – 10>15 мк), шипов
– 0,01>2 мк). Спикулы игл у губок имеют заос>
тренные лучи и основной шип. Все лучи у микро>
склер также заострены, но они сходятся к центру
(табл. I, 12, 13). Внешние окончания у таких лучей
часто несут «корону» из коротких массивных лучи>
ков, которык объединенны в виде звездчатых
образований, формирующих прочную сглажен>
ную поверхность сфероидной спикулы (табл. II, 1Q
4), относимой к родам Erulys, Sterraster или Silli>
cosphaera. Звездчатые образования у Sterraster
не одинаковые. Так, у одного морфотипа
(табл. II, 1) преобладают четырехлучевые спику>
лы (с четырехугольным сечением в плане), но
встречаются трех>, пяти> и шестиугольные сече>
ния. У другого морфотипа (табл. II, 2) преоблада>
ют пятиугольные сечения, местами доминируют
семи> и восьмиугольные сечения в плане. У
современного морфотипа (табл. II, 4) микроспи>
кулы в плане имеют трехлучевую форму с шести>
и семи>восьмиугольным сечением. Средний
радиус лучей – 1,5>2 мк. Форма лучей также не
одинакова и не отличается строгими геометричес>
кими очертаниями. У радиолярий сетка кажется
более правильной (табл. I, 11). Сочленения лучей
у микроспикул с основной осевой спикулой или
шипов не всегда достаточно прочны и часто раз>
рушаются (табл. II, 3а), в результате чего на сфе>
рической поверхности спикулы остается пори>
стая лунка или вход в канал.
Еще Р.Х. Липман [5] отмечала присутствие
таких спикул губок рода Erulys совместно с
радиоляриями в пограничных слоях сантона и
кампана в бассейне р. Сыня в Западной Сибири.
Но, у спикул рода Erulys микроспикулы простые,
без дополнительных лучиков. Между тонкими
микроспикулами или на месте их соединений
часто видны поры (табл. I, 13; табл. III, 2). Толщи>
на лучей составляет от долей микрона до первых
чисел микрона. На табл. I, 13 видно, что на 10 мк
приходится до 12 тонких окончаний лучей.
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Большой интерес представляет характер соч>
ленения спикулярных элементов у радиолярий.
Так, у рода Alievium на поверхности стенки видны
треугольники, образованные перекладинами,
которые, объединяясь, формируют шестиуголь>
ники, но внутренняя часть стенки (продолжение
треугольных отверстий в виде перегородок) про>
должается в глубь раковины, часто формируя
нанномикроскопические треугольники, которые,
сливаясь, образуют многослойную губчатую
структуру [2]. На пересечении перекладин обра>
зуются узлы. Толщина перекладин составляет
доли микрона и обычно несколько меньше, чем
узлов. Также следует отметить сходство обломан>
ных спикул игл губок (табл. II, 5) и округлых игл у
радиолярий (табл. I, 1). Толщина игл у меловых
радиолярий (табл. I, 1Q2) и современных кремне>
вых губок (табл. II, 5) соизмерима. Только у губок
пучок коротких игл (около 10 мк), расходящихся в
стороны, в котором три>пять центральных игл
были значительной длины (до 500 мк и более). У
таких игл, как и у большинства радиолярий, нет
центрального канала. При большом увеличении
видно, что они массивные, но имеют природную
неоднородность.
ВЫВОДЫ
У первых иглистых и затем сферических радиоля>
рий все спикулы были направлены к центрально>
му ядру. У спикулярных радиолярий действитель>
но есть сходство с трехосной спикулой. В процес>
се геологической эволюции радиолярии, завое>
вывая океанские просторы, избавились от тяже>
ловесной спикулы. Губки, оставаясь бентосом,
сохранили макро> и микроспикулы, но сделали их
значительно более изящными. Так, в раннем
палеозое спикулы массивные, в позднем мезо>
зое – более пропорциональные, а в кайнозое [3]
– изящные.
Полученные данные позволяют понять некото>
рые принципы организации спикул кремневых
губок и радиолярий, придающие им такие специ>
фические биологические свойства и функции, как
гибкость и крепость, которые обусловили выжи>
вание их в абиссальных зонах Мирового океана.
Скелет кремневых микроорганизмов – это
учебник по инженерной механике, использова>
нию биогенных наннотехнологий, предлагающий
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ценные знания, которые приведут к новым кон>
цепциям в материаловедении и инженерном
проектировании [10].
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M.E. Ohorodnik
STRATIFICATION OF THE TERRIGENOUS JURASSIC OF THE CARPATHIAN FOREDEEP
BY PALYNOLOGYCAL DATA
Приведены новые палинологические результаты изучения терригенной юры (меденицкая и кохановская свиты) Вне>
шней зоны Предкарпатского прогиба, вскрытой параметрической скважиной Оселя>2. Эти данные доказывают при>
сутствие отложений нижней>средней юры в Предкарпатье в соответствии с действующей стратиграфической схемой
указанных отложений.
Ключевые слова: палинокомплексы, нижняя>средняя юра, Предкарпатье.
Results of a palyinological study of the terrigenous Jurassic (Medenichska and Kochanovska Formations) of the Carpathian
foredeep (stratigraphic well Oselia>2) are considered. These data testify to the presence of the Lower and Middle Jurassic
deposits in the Carpathian foredeep following the stratigraphic scheme of the mentioned deposits.

ВСТУП
Нещодавно у північно>західній частині Косівсько>
Угерської підзони Зовнішньої зони Передкарпат>
ського прогину біля Краковецького розлому була
пробурена параметрична свердловина Оселя>2.
Ця свердловина розкрила потужний розріз верх>
ньоюрських відкладів (1450 м), які залягають на
теригенних відкладах нижньої>середньої юри.
Вікова належність останніх встановлена за комп>
лексами спор та пилку. Необхідно зауважити, що
згідно з проектним розрізом в цій частині плану>
вали відкрити відклади кембрію як підстеляючі
відклади карбонатного комплексу верхньої юри.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
По розрізу свердловини Оселя>2 було проаналі>
зовано 9 зразків (див. рисунок) на спорово>пил>
ковий аналіз, з них п’ять зразків відібрані з товщі
пісковиків світло>сірих слюдистих невапнистих з
прошарками пісковиків білих кварцитоподібних
та аргілітів сірих алевритистих невапнистих
(інтервал відбору керна 3873>3918 м, потужність
45 м – меденицька світа) та чотири зразки – з
товщі аргілітів темно>сірих, чорних невапнистих
(інтервал відбору керна 3730>3872 м, потужність
142 м – коханівська світа).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Зупинімось на таксономічному складі неповного
палінокомплексу, виявленого в нижній частині
теригенного розрізу (інт. 3873>3918 м). Тут при>
сутня незначна кількість спор та пилку – від по>
одиноких знахідок до 50 зерен. У його складі
переважає спорова частина (40 зерен) над пил>
ковою (10 зерен). Спорова частина представле>

на великою кількістю роду Matonisporites (20
зерен), який складається переважно видами
M. phlebopteroides Couper, M. mangyshlakensis
Vinog., менше M. equiexinus Couper, M. undulaQ
tus E. Semenova, M. sp. Супутніми таксонами
палінокомплексу є роди Dictyophyllum (D. rugoQ
sum Lindley et Hutton emend. Kruch., D. nilssoQ
ni (Brongn.) Goepp. emend. Kruch. i D. sp.),
Cyathidites (C. australis Couper, C. junctus (K.>M.)
Alimov), Osmundacidites (O. echinatus (Klimko)
E. Sem., O. tuberculatus (Klimko) Janov.), Stereis>
porites (S. bujargiensis (Bolch.) Schulz, S. branQ
denburgensis Schulz) та вид Lycopodiumsporites
austroclavatidites (Cookson) Potonie. Поодиноко
трапляються Duplexisporites anagrammensis
(K. M.) E. Sem., Densoisporites variabilis (Waltz)
Potonie et Kremp, Marattisporites scabratus
Couper, Clathopteris obovata var. magna Tur.>
Ket., Concavisporites jurienensis Balme, Conver>
rucosisporites microverrucosus Taras., Cyclogra>
nisporites terreus (Bolch.), Trilites minutes (Bolch.)
Mal. emend. E. Sem.
Пилкова частина містить поодинокі види
Chasmatosporites apertus (Rogal.) Nilsson, Cyca>
dopites dilucidus (Bolch.) Jljina, C. orbicularis
(Sachan. et Jljina) Jljina, Callialasporites dampi>
eri (Balme) Dev., Eucommiidites troedssonii
Erdtman та Classopollis sp.
Отже, за якісним таксономічним складом у
цьому палінокомплексі присутні різноманітні
види спор та пилку. Однак виявлений кількісний
вміст є недостатнім для однозначного вирішення
питання їх вікової належності. Тому з деякою
умовністю відносимо описаний палінокомплекс
до ранньої юри (тоарський вік). Тут присутні види
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Рис. Розріз нижньо>середньоюрських відкладів, розкритий свердловиною Оселя>2 (за керновим матеріалом)
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Cycadopites dilucidus (Bolch.) Jljina, C. orbicularis
(Sachan. et Jljina) Jljina, Chasmatosporites
apertus (Rogal.) Nilsson, типові для тоарських
палінокомплексів Прикарпаття [5] та види Mato>
nisporites undulatus E. Sem., Trilites minutes
(Bolch.) Mal. emend. E. Sem., характерні для
тоарських палінокомплексів Донбасу [7]. За при>
сутністю останнього проводиться межа між
нижнім тоаром та верхнім плінсбахом Германсь>
кого басейну [13].
Стратиграфічно вище по розрізу в інт. 3730>
3872 м виявлені поодинокі зерна спор та повний
палінокомплекс (176 зерен спор та пилку) з сут>
тєвою перевагою спорової частини над пилко>
вою (91% : 9%, відповідно). У споровій частині
домінують представники роду Matonisporites (до
22%). Це види Matonisporites mangyshlakensis
Vinog., M. phlebopteroides Couper, M. equiexinus
Couper, M. dorogensis (Redves) Burger та M. sp.
Субдомінанти за кількісним вмістом роди Cyathi>
dites (14%), Dictyophyllum (8%), Neoraistrickia (5%)
та види Punctatisporites alievi Vinog. (9%), Clatho>
pteris obovata var. magna Tur.>Ket. (5%). Рід
Cyathidites містить види C. australis Couper,
C. junctus (K.>M.) Alimov, C. nigrans (Naum.)
Roman., рід Dictyophyllum – D. rugosum Lindley
et Hutton emend. Kruch., D. nilssoni (Brongn.)
Goepp. emend. Kruch. та D. sp. У роді Neoraistric>
kia вирізняються види N. rotundiformis (K.>M.)
Tarasova, N. truncana (Cookson) Potonie,
N. bacculifera (Mal.) Jljina. Супутніми таксонами
палінокомплексу є роди Foveosporites (4%), Ste>
reisporites (3%), Densoisporites (3%), Duplexispori>
tes (2%), Osmundacidites (2%), види Trilites minuQ
tus (Bolch.) Mal. emend. E. Sem. (3%) та Lycopodi>
umsporites austroclavatidites (Cookson) Potonie
(3%). Рід Foveosporites представлений видами
F. pseudoalveolatus (Couper) M. Voronova,
F. fistulosum (Bolch.) M. Voronova; рід Stereispo>
rites – різноманітними видами S. bujargiensis
(Bolch.) Schulz, S. incertus (Bolch.) Semen.,
S. granulatus E. Sem., S. cf. brandenburgensis
Schulz, S. psilatus (Ross) Pflug.; рід Densoispori>
tes – видами D. variabilis (Waltz) Potonie et
Kremp., D. sp.; рід Duplexisporites – видами
D. anagrammensis (K.>M.) E. Sem., D. toratus
(Weyl. et Gkeifl.) Playford et Dettmann; рід
Osmundacidites – видами O. densiornamentatus
(Klimko) E. Sem. та O. nicanicus (Verb.). Поодино>
ко (до 1%) в комплексі трапляються види Hyme>
nozonotriletes utriger Bolch., H. sp., Camptotriletes
cerebriformis Naum., Klukisporites variegatus
Couper, Anverrucosisporites stanislawskii E. Sem.,

Staplinisporites caminus (Balme) Pocock, Todi>
sporites minor Couper, Toroisporites solutionis
Krutzsch., Verrucosisporites orbiculatus (Krasno>
va) E. Sem., V. obscurilaesuratus Pocock, Conver>
rucosisporites microverrucosus Taras., C. dispariQ
tuberculatus Vinog., Leptolepidites verrucatus
Couper.
Пилкова частина багатокомпонентна при нез>
начному вмісті таксонів (0,5>2%). Серед них
вирізняється вид Eucommiidites troedssonii
Erdtmann (2%), пилок Ginkgocycadophytus (2%) та
Classopollis sp. (1%). Поодиноко трапляються
види Cycadopites dilucidus (Bolch.) Jljina, C. sp.,
Callialasporites dampieri (Balme) Dev., Inaperturo>
pollenites magnus (R. Potonie) Thomson et
Pflug, Araucariacites limbatus (Balme) Habib,
Vitreisporites pallidus (Reiss.) Couper, Sciadopi>
tyspollenites macroverrucosus (Their.) Iljina та
Podocarpidites. Окрім того, виявлена невелика
кількість тасманітової водорості.
За присутністю характерних для середньої
юри видів Neoraistrickia rotundiformis (K.>M.)
Taras., Cyathidites junctus (K.>M.) Alimov, Puncta>
tisporites alievi Vinog., Anverrucosisporites staniQ
slawskii E. Sem., Matonisporites dorogensis (Ked>
ves) Burger, M. mangyshlakensis Vinog. ці від>
клади датуються в широкому віковому діапазоні
аален–бат. Вид Neoraistrickia rotundiformis (K.>M.)
Taras. є характерним таксоном зіставлення мор>
ських та континентальних відкладів байосу різ>
них регіонів Євразії [3], Cyathidites junctus (K.>M.)
Alimov – дуже поширений у середній юрі різних
регіонів, що входять в Європейсько>Сінійську
палеофлористичну область [7>12], вид Anverruco>
sisporites stanislawskii E. Sem. – типовий для
байосу Донбасу [7], Punctatisporites alievi Vinog.
– для бату Гірського Мангишлаку [8], види Mato>
nisporites dorogensis (Redves) Burger, M. manQ
gyshlakensis Vinog. – характерні для середньої
юри (аалену–байосу) Гірського Криму [9].
Як відомо [6], територія Українського Прикар>
паття в ранній і середній юрі була частиною Євро>
пейсько>Сінійської палеофлористичної області з
характерним субтропічним кліматом. Виявлені
палінокомплекси у теригенній частині юрського
розрізу дають можливість широкого зіставлення
цих утворень з одновіковими відкладами як
Європейської (Польща, Німеччина, Румунія, Дон>
бас, Крим, Північний Кавказ), так і Середньоазі>
атської (Східний Прикаспій) провінцій цієї обла>
сті. Це засвідчує, що рослинний світ протягом
ранньої та середньої юри був досить одноманіт>
ним на великих територіях.
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Однак при загальній подібності таксономічно>
го складу палінокомплексів зазначених регіонів
існують специфічні риси, що їх вирізняють. Зазна>
чимо, що у меденицькій світі (нижня юра) виявле>
ні паліноморфи, які переважають у верхньому
лейасі центральної частини території Польщі та
Румунії, а також види спор, які вперше з’явля>
ються у тоарі Донбасу та Північного Кавказу [1].
Очевидно, територія Прикарпаття у ранньоюрсь>
кий час була частиною західноєвропейського
епіконтинентального басейну седиментації. У
коханівській світі (середня юра) виявлені паліно>
морфи більш значного географічного поширен>
ня, які є типовими не тільки для західноєвро>
пейського палеобасейну, а й південних (Крим
[9], Переддобруджя [11]), східних (Донбас [7])
територій, а також трапляються на Північному
Кавказі [12] та Східному Прикаспії [10]. Отже, в
середньоюрський час посилюється вплив пів>
денних регіонів.
ВИСНОВКИ
Отримані нові палінологічні дані по теригенному
розрізу юри параметричної свердловини Оселя>2
засвідчують присутність у регіоні нижньо>се>
редньоюрських відкладів згідно до чинної страти>
графічної схеми [2].
Встановлено, що тектонічна будова Зовніш>
ньої зони Передкарпатського прогину є блоко>
вою зі східчастим опусканням низки блоків до
Краковецького розлому [4]. Тут верхньоюрські
рифогенні комплекси незгідно залягають на утво>
реннях, з одного боку, нижньої–середньої юри, а
з іншого – кембрію. З’ясування їх співвідношення
у зазначеному регіоні залишається проблемним
та водночас актуальним. Які відклади підстеля>
ють перспективні карбонатні утворення верхньої
юри? Це питання вимагає подальшого більш дос>
коналого вивчення. Дотепер маємо ситуацію,
коли не підтверджується проектний розріз пробу>
рених свердловин, як і сталось з параметричною
свердловиною Оселя>2.
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ЮРСКИЕ HIPPURITOIDA (BIVALVIA) МАЛОГО КАВКАЗА: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
И ВОПРОСЫ ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
A.A. Kasumzadeh, S.A. Akhmedova, A.N. Babazadeh
JURASSIC HIPPURITOIDA (BIVALVIA) OF THE LESSER CAUCASUS: A SYSTEMATIC COMPOSITION
AND THEIR DISTRIBUTION IN SPACE AND TIME
Монографічне вивчення юрских представників ряду Hippuritoida Малого Кавказу дозволило встановити 27 видів, які
відносяться до 11 родів: Pachyrisma (два види) Pteriocardium (один), Diceras (шість), Macrodiceras (один), Eodiceras
(два), Epidiceras (три), Heterodiceras (п’ять), Mesodiceras (два), Paradiceras (два), Megadiceras (один), Hypelasma (один).
Встановлено, що одним з центрів видоутворення пізньоюрських рудистів є Малий Кавказ.
Ключові слова: Hippuritoida, двостулкові молюски, юра, Малий Кавказ, Азербайджан.
A monographic study of Jurassic representatives of the order Hippuritoida of the Lesser Caucasus allowed us to identify 27
species belonging to 11 genera: Pachyrisma (2 species) Pteriocardium (1), Diceras (6), Macrodiceras (1), Eodiceras (2),
Epidiceras (3), Heterodiceras (5), Mesodiceras (2), Paradiceras (2), Megadiceras (1), Hypelasma (1). The Lesser Caucasus
has been found to be one of the centers of rudists’ speciation in the Late Jurassic.

ВВЕДЕНИЕ
Представители Hippuritoida – своеобразные вымер>
шие двустворчатые моллюски, являются прекрасны>
ми индикаторами для восстановления палеогеогра>
фической обстановки, условий осадконакопления.
Эти теплолюбивые моллюски в основном обитали в
тропических и субтропических зонах мезозойских
морских бассейнов. В более высоких широтах
встречаются лишь триасовые Megalodontacea.
Позднеюрские и меловые Hippuritoida – рудисты
отличались высокими темпами эволюционного
развития, что в определенной степени объясняет их
пышное таксономическое разнообразие, насчиты>
вающее около 150 таксонов родовой группы и
около 600 видовой. Эти таксоны имеют узкий интер>
вал стратиграфического распространения, чем
объясняется их принадлежность к парастратиграфи>
ческим группам. Раковины рудистов часто образуют
скопления в виде банок, биогермов, биостромов.
Лишенные в большинстве случаев наличия остатков
фауны головоногих, эти геологические тела страти>
графически подразделяются лишь на основании
рудистов. Правда, эти же комплексы отложений
содержат достаточно хорошо сохранившиеся остат>
ки кораллов, имеющих широкое стратиграфическое
распространение – в пределах нескольких ярусов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для настоящей работы послужили, как
коллекции двустворчатых моллюсков, хранящихся в
Институте геологии НАН Азербайджана, так и лите>
ратурные данные, которые подверглись ревизии.
При систематических построениях за основу
принята система отряда Hippuritoida, предложен>
ная в «Treatise…» [18].

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ
Несмотря на многолетние палеонтолого>стратигра>
фические исследования юрских отложений Малого
Кавказа, рудисты не подвергались монографичес>
кому изучению. Лишь М.Р. Абдулкасумзаде [1] при>
водит описание двух форм верхнеюрских рудистов
из Дашкесанской подзоны Лок>Агдамской зоны
Малого Кавказа (Diceras sinustrum Desh., D. cf.
inostrancevi Pcel.). Из верхнеааленских отложений
Нахчывана В.С. Беленкова [4] приводит изображе>
ние Pachyrisma grande Mor. et Lyc. Эпизодические
сведения о находках рудистов в верхнеюрских
отложениях Малого Кавказа имеются в отдельных
публикациях по стратиграфии этого региона.
Первые находки юрских рудистов на Малом Кав>
казе приурочены к верхнеюрским известнякам
Гафанской зоны в пределах современной Армян>
ской Республики. Г. Абих из района горы Тапасардаг,
наряду с остатками брюхоногих моллюсков, значи>
тельная часть которых являются новыми, приводит
следующие оксфорд>титонские виды: Diceras arietiQ
num Lam., D. escheri Lor., D . luci Defr. [3]. Г.Г. Цулуки>
дзе с соавторами [11] из известняков, залегающих в
верховьях левых притоков р. Халадж, отмечают
D. escheri Lor., D. suprajurensis Thurm., относя вме>
щающие их породы к «коралловому» ярусу.
К сожалению, указанные в списках формы не
имеют точную стратиграфическую привязку. Отсут>
ствие изображений и описаний в перечисленных
работах лишает возможности их ревизии.
В более поздних работах [3, 10 и др.] из титон>
ских отложений этой части Малого Кавказа, по
определению В.Ф. Пчелинцева, приводится
представительный комплекс рудистов: Heterodi>
ceras commune (Boehm). Paradiceras favrei
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Pcel., P. alsusense Pcel., P. speciosum (Munst.),
Megadiceras urkustense Pcel., Matheronia sale>
vensis Favre. К сожалению, ни одна из этих форм
до сих пор не описана, что затрудняет решение
вопроса о корректности этих определений.
Э.Ш. Шихалибейли [12] из относимых им к тито>
ну кристаллических органогенных и песчанистых
известняков района сел. Схотрашен Ходжавенд>
ского прогиба Гарабахской зоны Малого Кавказа,
по определению М.Р. Абдулкасумзаде, приводит
Diceras ex gr. subarietinum Pcel., D. ex gr. subbour>
geati Pcel., Eodiceras sp. (ex gr. eximium (Bayle)),
Plesiodiceras sp. (ex gr. kuruuzense Pcel.).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ревизия коллекций двустворчатых моллюсков
Малого Кавказа, хранящихся в Институте геоло>
гии НАН Азербайджана, позволила авторам уточ>
нить систематический состав позднеюрских
рудистов Малого Кавказа и внести существен>
ные изменения в стратиграфию юрских отложе>
ний изученного региона. Систематический
состав и стратиграфическое распространение
изученных таксонов приводятся в табл. 1.
Изучение коллекции из сборов Э.Ш. Шихалибей>
ли [1, 2] позволило установить следующие формы

двустворчатых моллюсков: Diceras ex gr. arietinum
(Lamarck), D. subarietinum Pcel., D. suprajurensis
Thurm., Macrodiceras sp., Eodiceras eximium (Bayle),
E. subeximium Karczewski, Mesodiceras sp., Mathe>
ronia (Hypelasma) sp. Из этих сборов нами также
определен Spondylopecten erinaceus (Buv.).
Комплекс указанных видов, распространен>
ных в верхнеоксфордских отложениях Швейца>
рии, Франции, Польши, Украины (Крым), позво>
ляет датировать вмещающие их породы поздним
оксфордом, а не титоном, как это предполагали
предыдущие исследователи.
Приводимые и описанные М.Р. Абдулкасумзаде
[1, 2] из района сел. Мушавак рудисты приурочены
к верхней части карбонатной толщи, и эта часть
разреза соответствует верхам верхнего оксфорда
– нижнему кимериджу. В то же время изучение
рудистов, собранных М.Р. Абдулкасумзаде в районе
сел. Мушавак из отложений залегающих стратигра>
фически выше отложений с Diceras inostrancevi уда>
лось определить следующий комплекс двустворча>
тых моллюсков: Pachyrisma (Pachyrisma) cf. beau>
monti Zeuschner, Megadiceras sp., Heterodiceras
commune (Boehm.), H. acutum (Boehm), H. cf. ovifor>
mis (Wojcik), H. cf. angustum Pcel., H. ex gr. bajdaren>
se Pcel., Mesodiceras sp., Paradiceras speciosum

Таблица 1. Систематический состав и стратиграфическое распространение верхнеюрских представи>
телей Hippuritoida Малого Кавказа (Азербайджан)
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(Munster), P. cf. karabiense Pcel., а также Unicardi>
um oviforme Boehm, Venericyprina sp., Platicardia zitQ
teli (Boehm). Этот комплекс идентичен с таковыми,
описанными из титонских отложений Германии,
Словакии, Польши, Украины [9, 14>17]. Линзы тем>
но>серых песчанистых известняков с туфовой при>
месью, откуда собраны исследуемые нами формы,
соответствуют низам вулканогенной толщи, датиру>
емой многими авторами без палеонтологического
обоснования кимериджем [6, 7].
Из верхней части известняков района
сел. Мушавак нами определены Diceras cf. ino>
strancevi Pcel. и Pterocardium buvignieri (Desh.).
В Гарабахской зоне из среднеоксфордcких
отложений в районах сел Малыбейли, Сейдашен
нами определены соответственно Epidiceras cf.
giganteum Pcel. и Ep. cf. cotteaui (Bayle). Из верх>
неоксфорд>нижнекимериджских
отложений
района с. Гамышлы, представленных гравелито>
выми известняками, удалось определить Diceras
cf. bourgeati Lor. и D. cf. subbourgeati Pcel.
В районе сел. Малыбейли находка Ep. cf. gigan>
teum Pcel. приурочена к отложениям зоны
Perisphinctes plicatilus [5]. Из этих отложений нами
собраны Sowerbyceras protortisulcatum (Pomp.),
Euaspidoceras cf. perarmatum (Sow.), Calliphylloce>
ras cf. manfredi (Opp.), Holcophylloceras cf. zignodi>
anum (Orb.), Lytoceras sp., Taramelliceras sp.

Географическое распределение изученных
в этой работе моллюсков приведено на рисунке.
Таким образом, современное состояние изучен>
ности юрских представителей Hippuritoida Малого
Кавказа позволяет предложить следующую схему
их распределения вверх по разрезу (табл. 2).
В нижне>среднеюрских отложениях представи>
тели Hippuritoida представлены единственным
видом – Pachyrisma grande, который приводится из
верхнеааленских отложений Нахчывана. Эти отло>
жения выделяются как слои с Pachyrisma grande.
Самый древний комплекс позднеюрских Hip>
puritoida представлен двумя видами: Epidiceras
giganteum и Ep. cotteaui. Заключающие их отло>
жения, выделяемые нами в слои с Epidiceras
giganteum – Ep. cotteau, соответствуют зоне
Perisphinctes plicatilis среднего оксфорда.
В состав следующего комплекса входят: Diceras
arietinum, D. subarietinum, D. suprajurensis, MacrodiQ
ceras sp., Mesodiceras sp., Eodiceras eximium, E. subQ
eximium, Hypelasma sp. Отложения, заключающие
этот комплекс выделяются нами в слои с Diceras
subarietinum – Eodiceras eximium. Нижний стратигра>
фический диапазон этих слоев соответствует зоне
Gregoriceras transversarium, а верхний – верхам
верхнего оксфорда, условно зоне Decipia decipiens.
Третий комплекс представлен следующими
видами: D. subbourgeati, D. inostrancevi, D. bourQ

Рис. Ареал распространения юрских Hippuritoida (Bivalvia) на Малом Кавказе
1 – районы находок изученных представителей отряда Hippuritoida
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geati, Epidiceras sinistrum, а также Pterocardium
buvignieri. Заключающие их отложения, выделя>
емые нами в слои с Diceras subbourgeati – EpidiQ
ceras sinistrum, стратиграфически охватывают
верхи верхнего оксфорда и нижний кимеридж.
Четвертый комплекс, представлен исключи>
тельно титонскими видами Megadiceras sp., HeteQ
rodiceras commune, H. acutum, H. oviformis,
H. angustum, H. bajdarense, Mesodiceras sp., ParaQ
diceras speciosum, P. karabiense, Matheronia sp., а
также Pachyrisma beaumonti. Отложения, заклю>
чающие этот комплекс, выделяются нами в слои с
Heterodiceras commune – Paradiceras speciosum.
Этот комплекс имеет удивительное сходство с
таковыми Штрамберга [15], Крыма [9, 13].
За некоторыми исключениями комплексы
позднеюрских рудистов Малого Кавказа хорошо
сопоставляются с таковыми Крыма, Карпат, Альп
(табл. 3).
Б.Т. Янин [13] в оксфорде Крыма выделяет слои
с Diceras inostrancevi. Нижняя часть этих слоев, по
заключению упомянутого автора, соответствует
верхней зоне среднего оксфорда – зоне Gregori>
ceras transversarium, а верхняя – зоне Epipeltoce>

ras bimammatum верхнего оксфорда. По данным
В.Ф. Пчелинцева [9] и В.Т. Янина [13] слои с Dice>
ras inostrancevi представлены следующим ком>
плексом рудистов: Diceras inostrancevi, D. kastroQ
polense, D. subarietinum, Epidiceras megalojalense,
E. tauricum, E. cotteaui, E. giganteum, Plesiodiceras
uzuntaschi, P. orthogonale, P. yailense, P. kuruuzenQ
se, P. koreizense, Mesodiceras borissjaki, M. volQ
finensiforme, Eodiceras eximium.
Из кимериджа Горного Крыма приводится лишь
Mesodiceras sokolovi Pcel., известный также в
нижнетитонском комплексе [9, 13]. В верхней
части нижнего титона Горного Крыма, откуда при>
водятся аммониты Kossmatia richteri Opp., Berrias>
sella callisto Orb., Б.Т. Янин [13] выделяет слои с
Paradiceras karabiense. Комплекс рудистов этих
слоев включает два вида: P. karabiense Pcel.,
Mesodiceras sokolovi Pcel. [9, 13]. Вышележащие
слои с Heterodiceras ajdarense – Valletia urkustenQ
se, относимые к верхнему титону, содержат сле>
дующий комплекс рудистов: Heterodiceras bajdaQ
rense Pcel., H. subovale Pcel., H. bajssuense, Meso>
diceras sp., Valletia urcustense Pcel., V. antiqua
Favre, V. auris Favre, Megadiceras urkustense

Таблица 2. Стратиграфическое распространение комплексов Hippuritoida в юре Малого Каказа
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ЮРСКИЕ HIPPURITOIDA (BIVALVIA) МАЛОГО КАВКАЗА

Pcel., Mononpleura crimica Yanin, Matheronia sp.
В верхнеюрских отложениях различных районов
Европы Б.Т. Янин [13] выделяет четыре разновоз>
растных рудистовых комплексов, обозначая заклю>
чающие их отложения комплексными зонами (КЗ).
I КЗ Diceras arietinum – Eodiceras eximium –
Epidiceras sinistrum охватывает интервал от зоны
Gregoriceras transversarium среднего оксфорда
до зоны Ringsteadia pseudocordata верхнего окс>
форда и в стратотипе (Восточная Франция,
департамент Мез) включает следующие виды:
Diceras arietinum, D. originale, Eodiceras eximium,
E. moreaui, Epidiceras sinistrum, Ep. cotteaui.
II КЗ Diceras bourgeati – Eodiceras guirandi –
Epidiceras lorioli охватывает зоны Pictonia baylei и
Rasenia cymodoce нижнего кимериджа и в стра>
тотипической области (Восточная Франция)
включает кроме видов>индексов, также Epidice>
ras chantrei, Plesiodiceras monsbelliardense.
III КЗ Paradiceras speciosum – Epidiceras bava>
ricum – Plesiodiceras muensteri соответствует
зоне Hybonoticeras hybonotum нижнего титона и
в стратотипическом регионе (Германия, Бавария,
Кельгейм) включает указанные виды>индексы.
IV КЗ Megadiceras beyrichi – M. porrectum
соответствует верхнему титону (зона Paraula>
cosphinctes transitorius) и в стратотипе (Слова>
кия, Моравия, г. Штрамберг) кроме видов>индек>

сов включает Heterodiceras luci, H. commune,
H. acutum, Matheronia strambergensis.
Из верхнего кимериджа Франции приводятся
Plesiodiceras monsbeliardense, Matheronia sp.,
Valletia auris.
Позднеоксфордский комплекс рудистов Поль>
ши охватывает следующие виды: Diceras arietinum,
D. brevicornum, D. impressum, Macrodiseras kozlovQ
skii, Epidiceras cotteaui, Eodiceras eximium, E. subQ
eximium, E. planum, Plesiodiceras muensteri, Pl. yaiQ
lense, Pl. sulejoviense M. longum, M. magnum,
M. pcelincevi, M. polonicum, M. spirale [14]. Из титон>
ских отложений Польши приводятся многочислен>
ные варитеты Heterodiceras luci: H. carinataeformis,
H. communiformis, H. cylindrical, H. extenta, H. exQ
tentissima, H. irregularis, H. oviformis, H. robusta,
H. rotunda, H. sinuatocompressa, H. spiralis, H. spiQ
ralirecta, H. subovalis, H. suboviformis [14], часть из
которых нуждается в переизучении.
Рудисты, появившиеся в начале среднего окс>
форда, в течение всей поздней юры имели
постоянный ареал обитания в Альпах, Балканах,
Карпатах, Крыму, на Кавказе, а также в титон>
ское время в Северо>Западной Африке.
Основными эндемичными очагами или центрами
развития и таксонообразования рудистов считались
юг Франции, Польша, Крым [9, 13]. Однако наши
исследования позднеюрских рудистов Малого Кав>

Таблица 3. Сопоставление верхнеюрских рудистовых слоев Малого Кавказа (Азербайджан) с други>
ми регионами
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каза позволяют внести некоторые корректировки в
сложившиеся представления пространственно>вре>
менного распределения этих моллюсков.
ВЫВОДЫ
На Малом Кавказе наиболее древний предста>
витель Hippuritoida встречен в верхнеааленских
отложениях Среднеаразской зоны, откуда извес>
тен единственный представитель рода Pachyris>
ma. Монографическое изучение позднеюрских
рудистов азербайджанской части Малого Кавка>
за позволило установить 25 видов, относящихся
к девяти родам: Diceras (шесть), Macrodiceras
(один), Eodiceras (два), Epidiceras (три), Heterodi>
ceras (пять), Mesodiceras (два), Paradiceras (два),
Megadiceras (один), Hypelasma (один). Из пред>
ставителей Megalodontacea выявлены роды:
Pachyrisma (один) и Pteriocardium (один). Окс>
форд>нижнекимериджские представители Hippu>
ritoida известны лишь в Дашкесанской подзоне
Лок>Агдамской зоны и в Карабахской зоне.
Титонские рудисты встречаются в Дашкесанской
подзоне и Гафанской зоне.
Установлено, что наиболее древние представи>
тели рудистов появились на Малом Кавказе в
момент хрона Perisphinctes plicatilis. В это время на
Малом Кавказе обитали, по крайней мере, два
вида, относящиеся к роду Epidiceras. Находки пред>
ставителей Macrodiceras, Mesodiceras и Hypelasma
в слоях с Diceras subarietinum – Eodiceras eximium
Малого Кавказа, стратиграфически соответствую>
щих аммонитовым зонам transversarium среднего
оксфорда – desipiens верхнего оксфорда, а также
видовой состав титонского комплекса, идентичный
с таковыми Крыма, Карпат, Альп, позволяют пред>
полагать, что в позднеюрскую эпоху Малокавказ>
ский бассейн был одним из центров развития и
таксонообразования рудистов.
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СЕРЕДНЬОЮРСЬКІ МОЛЮСКИ ІЗ ПАРАМЕТРИЧНОЇ СВЕРДЛОВИНИ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА2
(ПЕРЕДДОБРУДЗЬКИЙ ПРОГИН)
G.I. Gotsanyuk, R.I. Leshchukh, O.M. Starzhynskyi
MIDDLE JURASSIC MOLLUSKS FROM THE PARAMETRIC CHERVONOARMIJSKA2 WELL,
PEREDOBRUDZHA FOREDEEP
Приведено палеонтологическое обоснование стратиграфического расчленения наиболее полного в настоящее время
юрского разреза, вскрытого параметрической скважиной Червоноармийская>2, пробуренной в центральной, наибо>
лее опущенной части Переддобруджского прогиба. Дается монографическое описание и изображение пяти видов дву>
створчатых моллюсков и одного вида аммонитов, обнаруженных в керне этой скважины.
Ключевые слова: Переддобруджский прогиб, юрская система, моллюски, стратиграфия, корреляция.
Based on a paleontological study of the parametric Chervonoarmijska>2 well drilled in the central part of the Peredobrudzha
foredeep, its stratigraphic subdivision is presented. A monographic description and illustrations of five mollusks and one
ammonite species found in the core of this well are given.

ВСТУП
Наявність юрських відкладів у Переддобрудзькому
прогині було доведено ще в кінці 40>х років минуло>
го сторіччя, але систематичне вивчення їх страти>
графії та найважливіших для розчленування та ко>
реляції розрізів решток давніх організмів – молюс>
ків, розпочалося пізніше, лише в кінці 60>х років.
Саме тоді вперше для цього регіону Л.Ф. Романов і
В.А. Собецький опублікували роботу, присвячену
монографічному вивченню пізньобайоських>ран>
ньокімериджських пектинід [10]. З того часу до те>
пер в керні із юрських розрізів, які розкрили понад
п’ять сотень свердловин по всій території Дністров>
сько>Прутського межиріччя, було виявлено значні
за кількістю та розманітні за систематичним скла>
дом рештки морських палеоорганізмів – двостулко>
вих, черевоногих і головоногих молюсків, брахі>
опод, коралів, остракод, форамініфер та ін.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Починаючи з 60>х років минулого сторіччя і впро>
довж тривалого часу свою основну наукову діяль>
ність Л.Ф. Романов присвятив монографічному
вивченню юрської малакофауни із морських
товщ Західного Причорномор’я. За цей час ним
опубліковано низку наукових праць, серед яких
особливої уваги заслуговують монографії [7>9].
Починаючи з 80>х років вивченням молюсків із
юрських утворень півдня України займається
один із співавторів цієї публікації [5].
В запропонованій роботі наводиться деталь>
ний опис найповнішого на сьогодні розрізу юри
зроблений одним із авторів цієї роботи разом з
Б.М. Полухтовичом [5], який розкритий в цент>
ральній частині Переддобрудзького прогину пара>

метричною свердловиною Червоноармійська>2.
В статті також подається монографічний опис та
зображення п’яти видів двостулкових молюсків і
одного амоніту, виявлених у керні.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Свердловина Червоноармійська>2 пробурена на
околиці одноіменного села Болградського райо>
ну Одеської області. Вона закладена в централь>
ній, найопущенішій частині Переддобрудзького
прогину, де розкрито найповніший на сьогодні
3234>метровий розріз юри.
У свердловині Червоноармійська>2 розріз юри
починається базальними верствами (3384>
3557 м), керн з яких відібрано лише з їх середньої
частини. Вони складені перешарованими верства>
ми темно>сірих до чорних пісковиків і алевролітів з
малопотужними (до 4>5 м) прошарками алевритис>
тих аргілітів. У цій частині розрізу зустрічаються
уламки черепашок, різноїго ступеня збереженості
відбитки та ядра двостулкових молюсків, серед
яких були визначені Cucullaea subdecussata
(Goldf.), Anisocardia cf. minima (Sow.), Pseudotrape>
cium rostrata (Sow.), Pleuromya sp. (P. cf. caudata
Terq. et Jourdy) (інт. 3466>3471 м); Cucullaea cuculQ
lata (Goldf.), Сamptonectes sp., Astarte pulla Roem.,
Anisocardia cf. minima (Sow.), Pseudotrapecium cauQ
data (Lycett), Corbula cf. involuta (Goldf.) (інт. 3396>
3403 м). Деякі з наведених видів є характерними
для верхньобайоських та нижньобатських утво>
рень, але здебільшого вони приурочені до нижньої
частини верхньобайоського розрізу, розкритого
свердловинами на інших площах Переддобрудзь>
кого прогину [5]. Вище (інт. 2528>3384 м) у розрізі
збільшується кількість глинистих порід. В цьому
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інтервалі він складений темно>сірими, слабовапнис>
тими аргілітами і алевролітами і ясно>сірими, дріб>
но> та середньозернистими пісковиками. Усі поро>
ди вміщують рослинний детрит та уламки палео>
фауни. Ця частина розрізу добре охарактеризова>
на палеонтологічними рештками не лише в опису>
ваній свердловині, але і у свердловині 1, пробуре>
ній на цій же площі (інт. 2435>3050 м).
В описаних породах на різних глибинах виявлені
порівняно численні відбитки й ядра двостулкових
молюсків і два фрагменти амонітів. Серед перших
визначені Phaenodesmia sobetski Roman., Ph. arzisiQ
ensis Roman., Nucula eudorae Orb., N. cf. eudorae
Orb., N. simmetrica Boriss., N. subovalis Goldf., Paral>
lelodon cf. balkhanensis (Pcel.), P. elongatum (Sow.),
Lima (Plagiostoma) subrigidula (Schlip.), Pseudotrape>
cium sp., Pleuromya caudata Terq. et Jour. (інт. 2728>
2734 м); Phaenodesmia sobetski Roman., Ph. arzisienQ
sis Roman., Nucula eudorae Orb. var acuta Boriss.,
Parallelodon cf. poratanensis Roman., Posidonia buchi
Roem., Quenstedtia laevigata (Phill.) (інт. 2865>
2873 м); Phaenodesmia sobetski Roman., Ph. cf. arziQ
siensis Roman., Nucula sp. (N. cf. subovalis Goldf.),
Posidonia buchi Roem., Partschiceras sp. (P. сf. abichi
(Uhl.)) (інт. 2890>2897 м); Posidonia buchi Roem.,
Partschiceras sp. (P. cf. abichi (Uhl.)) (інт. 2897>2904 м);
Cucullaea cucullata (Goldf.), Pteroperna cf. morosi
Roman., Posidonia buchi Roem., Entolium ivanovi
Pcel., Variamussium cf. personatum (Ziet.) (інт. 2967>
2974 м); Posidonia buchi Roem. (інт. 3085>3092 i
3130>3137 м); Entolium sp. (інт. 3195>3202 м); Nucula
subovalis Goldf. (інт. 3306>3313 м). Деякі з цих видів
зустрічаються як у верхньобайоських, так і в нижньо>
батських відкладах, але більшість із них, в тому числі і
амоніт Partschiceras abichi (Uhl.), відомі виключно із
найвищих верств верхньобайоських утворень. Це і
дало нам підставу датувати пізньобайоським віком
нагромадження порід, які вміщують цей комплекс
малакофауни. Варто також відмітити, що в деяких
інтервалах цієї частини розрізу черепашки Posidonia
bиchi Roem. зустрічаються у масових скупченнях,
утворюючи прошарки, переповнені ними. В базаль>
них верствах вони не були виявлені, а в інших сверд>
ловинах на цьому ж стратиграфічному рівні відміча>
ються порівняно досить рідко.
Над описаною вище верхньою товщею верхньо>
го байосу на Червоноармійській площі (св. 1, інт.
1805>2435 м; св. 2, інт. 1911>2528 м), як і на інших
суміжних площах Переддобрудзького прогину, заля>
гають не розчленовані верхньобайоські>нижньобат>
ські утворення. Вони представлені темно>сірими,
алевритистими, слюдистими, невапнистими аргіліта>
ми. В цій частині розрізу (інт. 2323>2328 м) виявлені
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ядра та відбитки двостулкових молюсків Phaenodes>
mia cf. arrisiensis Rom., Nucula eudorae Orb., N. simQ
metrica Boriss., Leda mucronata (Sow.), Cucullaea
cucullata (Goldf.), Pinna buchi Koch et Dunker, Astar>
te pulla Roem., Goniomya recta Pcel. та ін.
Відклади середнього>верхнього келовею
(св. 1, інт. 1273>1805 м; св. 2, інт. 1198>1911 м)
представлені глинистими породами з прошарка>
ми карбонатних, рідше піщаних відмін. З цієї
частини розрізу в обох свердловинах керн не від>
бирався, однак на інших площах середньо>верх>
ньокеловейські утворення добре охарактеризо>
вані амонітами і двостулковими молюсками
Розріз оксфордського ярусу (св. 1, інт. 874>
1273 м; св. 2, інт. 803>1198 м) складений зеленку>
вато> і бурувато>сірими органогенно>пелітоморф>
ними вапняками, а у верхній – темно>сірими і
шоколадного кольору аргілітами з прошарками
сірих органогенних вапняків. Породи оксфорду на
цій площі вміщують фрагменти двостулкових
молюсків та інші макрофауністичні рештки, з яких
нам вдалося визначити Lima (Plagiostoma)
cubanense (Pcel.) i Liostrea acuminata Sow. Значно
повніше розрізи оксфорду були охарактеризовані
в інших свердловинах, пробурених в придунайсь>
кій частині Переддобрудзького прогину [5].
Верхню частину розкритого цією свердлови>
ною розрізу, також слабо охарактеризовану кер>
ном і, відповідно, фауністично, можливо, треба
віднести до нижнього кімериджу (св. 1, інт. 330>
874 м; св. 2, інт. 323>803 м).
ВИСНОВКИ
Наведені результати палеонтологічних досліджень
керна з потужного 3234>метрового юрського роз>
різу дозволили поділити його на два відділи: серед>
ній і верхній. В складі першого виділяються байось>
кий, батський і келовейських яруси, а в другому –
оксфордський і, можливо, низи кімериджського.
На підставі цих досліджень стало можливим пале>
онтологічно надійно аргументувати, що найдавніші
юрські відклади в центральній частині Переддоб>
рудзького прогину, як і в інших його районах, також
відносяться до верхньобайоського під’ярусу.
В запропонованій роботі подаємо монографіч>
ний опис і зображення п’яти видів двостулкових
молюсків і одного виду амонітів, виявлених у керні
параметричної свердловини Червоноармійська>2.
Монографічна колекція № 44 описаних нижче
решток юрської морської біоти зберігається у
фондах Палеонтологічного музею геологічного
факультету Львівського національного універси>
тету імені Івана Франка.
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Ти п M o l l u s c a
Клас Bivalvia
Ряд Taxodonta
Підряд Paleotaxodonta (Сtenodonta)
Надродина Nuculacea
Родина Nuculidae Orbigny, 1884
Рід Nucula Lamarck, 1799
Nucula subovalis Goldfuss, 1836
Табл. І, 1.
1836. Nucula subovalis Goldfuss, p. 146, tab. CCXXV, fig. 4.
1856. Nucula palmae Quenstedt, s. 187, tab. XXIII,
fig. 16, 17; s. 110, tab. XIII, fig. 42.
1867. Nucula palmae Quenstedt, s. 628, tab. V, fig. 8.
1911. Leda subovalis Goldfuss: Roemer, s. 19, tab. II, fig 9a>d.
1964. Nucula subovalis Goldfuss: Сибирякова, с. 57,
табл. VII, фиг. 3.
1973. Nucula subovalis Goldfuss: Романов, с. 30, табл. І,
фиг. 29>30.
2004. Nucula subovalis Goldfuss: Шайнога, с. 32, табл., фіг. 2.

М а т е р і а л . Відбиток стулки зі збереженою
черепашкою (зр. МП>1) та декілька фрагментар>
них екземплярів.
О п и с . Особина маленьких розмірів, рівно>
стороння, трохи видовжена, кругло>овальної
форми. Маківка маленька, розташована майже
посередині стулки. Сама черепашка дуже тонень>
ка. Біля заднього краю на ній простежуються не>
чіткі залишки концентричних ліній наростання.
Р о з м і р и (мм). Довжина – 7; висота – 5.
П о р і в н я н н я . Від близького виду Nucula
simmetrica Borissjak описаний вид відрізняєть>
ся формою черепашки – в нашому випадку вона
більш випукла.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Байос Донбасу, верхній байос –
нижній бат Переддобрудзького прогину, байос –
бат Зовнішньої зони Передкарпатського прогину.
М і с ц е з н а х о д ж е н н я . Переддобрудзь>
кий прогин, параметрична свердловина Черво>
ноармійська>2, інт. 2728>2734 м. Вид знайдено в
комплексі пізньобайоської палеобіоти.
Родина Mytilidae Fleming, 1828
Рід Modiolus Lamark, 1799
Modiolus cuneata Sowerby, 1818
Табл. I, 2аQб.
1818. Modiolus cuneata Sowerby, p 87, tab. CCXI, fig. 1>3.
1835. Modiolus cuneata Sowerby: Philips, tab. V, fig. 28.
1858. Modiolus cuneata Sowerby: Quenstedt, p. 438.
1961. Modiolus cuneata Sowerby: Сибирякова, с. 105,
таб. XIV, фиг. 2, 3.
1973. Modiolus cuneata Sowerby: Романов, с. 100,
табл. IX, фиг. 7>10.

М а т е р і а л . Відбиток стулки зі збереженою
черепашкою (зр. МП>2).
О п и с . Черепашка овально>видовженої фор>
ми, середньої випуклості. Прямий зовнішній край
виходить далеко за маківку, нагадуючи вушко,
задній – клиноподібно закруглений. Скульптура
черепашки представлена численими, різної тов>
щини лініями наростання.
Р о з м і р и (мм). Довжина – 15; висота – 10.
П о р і в н я н н я . Від близького виду Modiolus
lonsdalei Mor. et Lyc описаний нами відрізняєть>
ся трохи ширшою черепашкою, а від Modiolus gib>
bosa (Sow.) – більш видовженою формою.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Байос – бат Англії, Франції,
Швейцарії, верхній байос – нижній бат Туркменії,
байос – верхній байос – нижній бат Переддоб>
рудзького прогину.
М і с ц е з н а х о д ж е н н я . Переддобрудзь>
кий прогин, параметрична св. Червоноармійсь>
ка>2, інт. 3130>3137 м. Вид знайдено в комплек>
сі пізньобайоської палеобіоти.
Родина Rhombopteriidae Korobkov, 1958
Рід Posidonia Bronn, 1821
Posidonia buchi Roemer, 1836
Табл. I, 3аQг.
1836. Posidonia buchi Roemer: Roemer, p. 81, tab. IV, fig. 8.
1955. Posidonia buchi Roemer: Герасимов, ч. 1, с. 97,
табл. XXI, фиг. 6.
1961. Posidonia buchi Roemer: Сибирякова, с. 80,
табл. X, фиг. 3>5.
1973. Posidonia buchi Roemer: Романов, с. 71, табл. VI,
фиг. 1, 2.
2002. Posidonia buchi Roemer: Лещух, Шайнога, с. 109,
табл., фіг. 3.

М а т е р і а л . Багато відбитків обох стулок
черепашок. Збереженість матеріалу добра
(зр. МП>3 – МП>6).
О п и с . В нашому розпорядженні є значна
кількість матеріалу, вивчення якого дозволило
нам приєднатися до висновку Л.Ф. Романова про
те, що представники цього виду відрізняються як
широким діапазоном розмірів особин, так і конфі>
гурацією черепашки [4]. Важливо відзначити, що
при описі цього виду аналогічні міркування висло>
влюють також і інші автори. Цей вид ми прийма>
ємо в широкому розумінні. В нашій колекції зна>
ходиться багато ядер та відбитків. Усі зразки
відрізняються різними розмірами. Зр. МП>3
овальної форми, трохи видовжений і майже кру>
глий. Відносно середньої лінії черепашки маківка
зміщена праворуч. Скульптура представлена
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ребрами, їх кількість – 18. Починаючи від маківки
в бік нижньої частини ребра потовщуються, шири>
на проміжків між ними менша від товщини ребер.
Р о з м і р и (мм).
Зр. МП>3
Довжина 11
Висота
10

Зр. МП>4
15
10

Зр. МП>5
11
11

Зр. МП>6
12
13

П о р і в н я н н я і з а у в а ж е н н я . Цей екзем>
пляр аналогічний з описами виду Posidonia buchi
Roem., які подають наведені нами у синоніміці
автори. Близькі види – P. alpina Grass, P. opalina
Quenst., P. ornati Quenst. за розмірами, скульпту>
рою чітко відрізняються від описаного виду.
Стратиграфічне і географічне поши>
рення. Верхній аален – келовей Криму, Паміру, За>
хідної Туркменії, Кавказу, Німеччини, Франції, Англії,
США, Зовнішньої зони Передкарпатського прогину.
М і с ц е з н а х о д ж е н н я . Переддобрудзь>
кий прогин, свердловина Червоноармійська>2,
інт. 2897>2904, 2967>2974, 3085>3092 м.
Родина Amussiidae Ridewood, 1903
Рід Propeamussium Gregorio, 1884
Підрід Parvamussium Sacco, 1897
Propeamussium (Parvamussium) pumilum
L a m a r c k , 1819
Табл. I, 4аQг.
1819. Pecten pumilus Lamarck, p. 183, tab. VI.
1833. Pecten personatus Zieten, s. 68, tab. 52, fig. 2.
1934>1840. Pecten personatus Zieten: Goldfuss, p. 74,
tab. 99, fig. 5.
1858. Pecten personatus Zieten: Quenstedt, p. 377,
tab. 46, fig. 21>24.
1926. Variamussium pumilus Staesche, s. 84.
1967. Variamussium personatum Zieten: Романов и
Собецкий, с. 50, табл. III, фиг. 12>14.
1985. Propeamussium (Parvamussium) pumilum Lamarck:
Романов, с. 58, табл. VII, фиг. 6>10.

М а т е р і а л . Три зразки, представлені пра>
вими стулками зі збереженою черепашкою
(зр. МП>7 – МП>9).
О п и с . Невеликі рівнобічні черепашки майже
круглої форми, дещо видовжені. Замковий край
прямий, маківка маленька. Черепашка гладка, то>
несенька. Скульптура ядра (зр. МП>7) складена де>
сятьма досить широкими ребрами, які відходять
від примаківкової частини і досягають нижнього
краю, де вони дещо відхиляються від радіального
напрямку в бік переднього і заднього країв.
Р о з м і р и (мм).
Довжина
Висота
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Зр МП>7
10
10

Зр. МП>8
5
6

Зр. МП>9
7
8

П о р і в н я н н я . Від близького виду Propea>
mussium (Parvamussium) nonarium (Quenstedt)
цей вид відрізняється дещо більшими розмірами
черепашки і відсутністю проміжних ребер.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Байос Туркменії, нижня юра –
байос Дніпровсько>Донецької западини; верхній
байос – нижній бат Переддобрузського прогину;
аален – байос Європи, Північної Африки і Півден>
ної Америки.
М і с ц е з н а х о д ж е н н я . Переддобруджсь>
кий прогин, свердловина Червоноармійська>2, інт.
2967>2974 м, в комплексі з пізньобайоськими>
ранньобатськими палеобіологічними рештками.
Ряд Heterodonta (різнозубі)
Надродина Astartacea
Родина Astartidae Gray, 1840
Рід Astarte Sowerby, 1818
Astarte pulla Roemer, 1836
Табл. I, 5аQв.
1836. Astarte pulla Roemer: p. 113, tab. VI, fig. 27.
1836. Astarte pulla Roemer: Goldfuss, p. 45, tab. CXXXIV,
fig. 10.
1962. Astarte pulla Roemer: Сибирякова, c. 38, табл. II,
фиг. 1.
1973. Astarte pulla Roemer: Романов, c. 106, табл. Х,
фиг. 8>11.
2002. Astarte pulla Roemer: Лещух, Шайнога, с. 109,
табл., фіг. 4.

М а т е р і а л . Одне повністю збережене ядро
та два відбитки правої стулки. Збереженість
матеріалу задовільна (зр. МП>10).
О п и с . Наші зразки представлені особинами
маленьких розмірів. Черепашка майже рівносто>
роння та дещо випукла. Маківка маленька, заго>
стрена, передній край трохи увігнутий, задній
незначно видовжений. Скульптуру черепашки
представляють декілька ребер, які слабо просте>
жуються.
Р о з м і р и (мм). Довжина – 8,2; висота – 8,6.
П о р і в н я н н я . За зовнішнім виглядом,
скульптурою та параметрами розмірів наш зра>
зок ідентичний з описами та зображеннями виду
Astarte pulla Roem., які наводять цитовані нами
у синоніміці автори. Від близького виду Astarte
complanata Roem. описаний нами зразок відріз>
няється більшою випуклістю і чіткіше вираженою
рівносторонністю черепашки.
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Бат Німеччини, байос – бат
Західної Туркменії, Малого Кавказу, Криму,
Передкарпатського прогину.
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М і с ц е з н а х о д ж е н н я . Переддобрудзь>
кий прогин, свердловина Червоноармійська>2,
інт. 3306>3313 м.
Клас Cephalopoda
Підклас Amonoidea
Ряд Ammonitida
Підряд Phylloceratina
Родина Phyllopachyceratidae Collingnon, 1937
Рід Partschiceras Fucini, 1923
Partschiceras abichi (Uhlig), 1892
Табл. І, 6аQб.
1892. Phyloceras abichi Neumayr et Uhlig, S. 33, Tab. I,
Fig. 2.
1958. Partschiceras abichi Uhlig: Безсонов, с. 40 табл. VII,
фиг. 1, 2.
1963. Partschiceras abichi Uhlig: Азарян, с. 124,
табл. XXXII, фиг. 4, 5.
1971. Partschiceras abichi Uhlig: Романов, с. 29, табл. VI,
фиг. 1>3.
2006. Partschiceras abichi Uhlig: Гоцанюк, Лещух, с. 94,
табл., фіг. 2, 3.

М а т е р і а л . Один відбиток половини ядра
черепашки задовільної збереженості (зр. МП>11).
О п и с . Черепашка середніх розмірів із швид>
ко зростаючими, слабо приплюснутими боками.
Скульптура завитків представлена поодинокими
добре розвиненими, слабо нахиленими вперед
міцними прямими ребрами. Вони поділені про>
міжками, що приблизно дорівнюють їх ширині.
Відходячи від пупкового краю ребра спочатку
тоненькі, а вже при переході на зовнішній бік
вони стають вдвічі ширшими.
П о р і в н я н н я . Від близьких видів Phyloce>
ras abichi Neum. найкраще відрізняється своєю
скульптурою, а саме – чітко вираженими міцни>
ми ребрами. Найбільшу подібність наш зразок
має з формою, описаною M. Neumayr і V. Uhlig із
верхнього байосу Дагестану [15].
Стратиграфічне та географічне
п о ш и р е н н я . Верхній байос Великого Кавказу,
байос Західної Грузії, Вірменії, верхній байос Перед>
добруджського та Передкарпатського прогинів.
М і с ц е з н а х о д ж е н н я . Переддобрудзь>
кий прогин, свердловина Червоноармійська>2,
інт. 2897>2904 м.
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Л.Ф. Романов1, Н.В. Гре бенщикова2
МЕЛКОМЕРНЫЕ ASTARTIDAE (MOLLUSCA, BIVALVA) ИЗ ВЕРХНЕГО БАЙОСА ДНЕСТРОВСКО
ПРУТСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
L.F. Romanov, N.V. Grebenschikova
SMALL ASTARTIDAE (MOLLUSCA, BIVALVIA) FROM THE BAJOCIAN OF THE DNIESTERPRUT
INTERSTREAM
Описані новi види астартид з байосу Днiстровсько>Прутського межирiччя. Вперше в юрі застрiчаються представники
роду Tridonta.
Ключовi слова: двостулкові молюски, Astardidae, юра, Пiвденна Україна.
New forms of Astartida from the Bajocian of the Dniester>Prut interstream are described. The representatives of the genus
Tridonta have been identified for the first time from Jurassic deposits.

ВВЕДЕНИЕ
В юрских отложениях Донбасса, Днепровско>До>
нецкой впадины и Преддобруджинского прогиба
обнаружены многочисленные мелкомерные
виды брюхоногих и двустворчатых моллюсков.
Мелкомерные гастроподы из юры Днепровско>
Донецкой впадины описаны И.М. Ямниченко [5]
из отложений нижней и верхней юры. Им также
указывалось, что вместе с гастроподами часто
встречаются и мелкомерные двустворчатые
родов Meleagrinella, Oxytoma, Macradon, Paralle>
lodon, Nucula, Corbula, Astarte и др.
Из юры Днестровско>Прутского междуречья
незначительная часть мелкомерных двустворок
описана Л.Ф. Романовым [4], а гастроподы оста>
вались неизученными.
Мелкомерная фауна в юре междуречья
Днестр>Прут распространена неравномерно.
Может быть это ошибочное суждение, так как
извлекать ее можно только из пород верхнего
байоса, представленных тонкодисперсными гли>
нами, распространенными на склоне Восточно>
Европейской платформы.
В зоне Преддобруджинского прогиба также
часты находки этих групп фауны, но они плохой
сохранности, так как отложения юры представле>
ны аргиллитами, что не позволяет извлекать
мелкие и хрупкие раковины. Поэтому все основ>
ные сборы мелкомерной фауны гастропод и дву>
створок получены из отложений верхнего байоса
(зона G. garantiana) склона Восточно>Европей>
ской платформы.
Предварительные результаты изучения
гастропод показали, что практически все виды,
описанные И.М. Ямниченко [5] из отложений
байоса присутствуют и в отложениях верхнего
байоса Преддобруджинского прогиба. Объясня>

96

ется это тем, что фациальные условия были одно>
образны, так как бассейны Днепровско>Донец>
кой впадины и междуречья Днестр>Прут распола>
гались в общей системе краевых бассейнов
северной части Тетиса и сообщались через бас>
сейны Крыма, Кавказа и Западной Туркмении
(Большой Балхан) [1, 4].
Среди двустворчатых мелкомерных моллюс>
ков наиболее часты представители семейства
Astartidae Cray, 1840. Среди них присутствуют
как известные, так и новые, своеобразные
формы, которые мы и представляем в данной
работе.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили сборы
Л.Ф. Романова из верхнебайосских отложений
Днестровско>Прутского междуречья. Образцы
были отобраны из глубоких скважин в основном
на склоне Восточно>Европейской платформы.
При исследовании использованы традиционные
методы изучения палеонтологических объектов.
ОПИСАНИЕ ВИДОВ
Род Astarte Sowerby, 1818
Подрод Astarte s. str.
Astarte (Astarte) arzisiensis Romanov
et Grebenschikova, sp. nov.
Taбл. I, 1, 2.
Го л о т и п . Экз. 74, музей ПГУ г. Тирасполь.
Днестровско>Прутское междуречье, верхний
байос (зона G. garantiana), cкв. 307, инт. 1117>
1109 м. По г. Арциз Одесской области.
М а т е р и а л . Около 10 створок хорошей сох>
ранности, обломки.
Д и а г н о з . Раковина маленькая (1>2 мм).
Округло>треугольных очертаний. Задний край
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широкий, передний вогнутый. Концентрические
ребра неравномерные, верхние более тонкие.
Внутренний край зазубрен.
О п и с а н и е . Раковина маленькая, округ>
ло>треугольных очертаний. Передний край уже
заднего и оба плавно переходят в округлый
нижний край. Створка покрыта 6 концентричес>
кими ребрами, которые в примакушечной час>
ти (3) тонкие, нижние (3) ребра более округлые.
Ребра расположены ступенчато и слегка высту>
пают над створкой. Межреберные промежутки
чуть шире ребер, и в них располагаются тонкие
штрихи. Нижний край зазубрен, с 12>14 равны>
ми выступами по внутреннему краю створки.
С р а в н е н и е . От близкого вида Astarte
(A.) pulla Roem. отличается меньшим числом
ребер и их равномерным расположением.
Местонахождение и распрос>
т р а н е н и е . Днестровско>Прутское междуре>
чье. Верхний байос (зона G. garantiana), скв. 307,
инт. 1124>1109 м.
Astarte (Astarte) tarutiensis Romanov
et Grebenschikova, sp. nov.
Табл. I, 6Q8.
Го л о т и п . Экз. 41, музей ПГУ, г. Тирасполь.
Днестровско>Прутское междуречье, верхний
байос (зона G. garantiana), скв. 307, инт. 1130>
1124 м. По с. Тарутино Одесской области.
М а т е р и а л . Свыше 15 хорошей сохранно>
сти створок.
Д и а г н о з . Раковина почти округлых очер>
таний. С тонкими и широко расставленными
ребрами, приподнятыми вверх. Нижний край
зазубренный.
О п и с а н и е . Створки почти равносторон>
ние. Передний край слегка вогнут, задний слегка
округлый, почти прямой. Нижний округлый.
Очень характерна ребристость, представленная
8>9 тонкими, выступающими концентрическими
ребрами, поднимающимися в сторону макушки.
Они широко расставлены, с промежутками в 4>5
раз шире ребер. В них тонкие штрихи нараста>
ния. Макушки острые и покрыты тонкими
ребрышками. Внутренняя сторона створки зазуб>
рена (до 20 зубчиков).
С р а в н е н и е . По описанию наши образцы
сходны с Astarte potmaensis Sibirjakova [3].
Однако плохое изображение в данной работе не
позволяет отождествлять наши формы. Возмож>
но, это один вид, но на наших экземплярах коли>
чество ребер больше. От других известных видов
отличается характерной ребристостью.

Местонахождение и распрос>
т р а н е н и е . Днестровско>Прутское междуре>
чье. Верхний байос (зона G. garantiana), скв. 307,
инт. 1140>1109 м.
Род Tridonta Schumacher, 1817
Tridonta arzisiensis Romanov
et Grebenschikova, sp. nov.
Табл. I, 3Q5.
Го л о т и п . Экз.76, музей ПГУ, г. Тирасполь.
Днестровско>Прутское междуречье, верхний
байос (зона G. garantiana), скв. 307, инт. 1130>
1124 м. По г. Арциз Одесской области.
М а т е р и а л . Свыше 15 хорошо сохранив>
шихся створок.
Д и а г н о з . Раковина округло>треугольных
очертаний, с высотой незначительно превы>
шающей ширину. Створки покрыты 10 концен>
трическими ребрами. Внутренняя поверхность
гладкая.
О п и с а н и е . Раковина округло>треуголь>
ных очертаний,, с высотой равной или слегка
превышающей ширину. Передний край слегка
вогнут, задний прямой, а нижний плавно округ>
лен. Створки покрыты примерно 10 концентри>
ческими ребрами, которые в примакушечной
области тонкие, а книзу расширяются и стано>
вятся более округлыми. Межреберные проме>
жутки в два раза шире ребер и покрыты тонки>
ми штрихами нарастания. Внутренняя поверх>
ность створок гладкая.
С р а в н е н и е . По внешнему облику с наруж>
ной стороны близок к Astarte (A.) arzisiensis
sp. nov. и А. (А.) pulla Roem., но четко отличается
отсутствием зазубренности на внутренней сторо>
не створок.
Местонахождение и распрос>
т р а н е н и е . Днестровско>Прутское междуре>
чье. Верхний байос (зона G. garantiana), скв. 307,
инт. 1140>1102 м.
Tridonta tarutiensis Romanov
et Grebenschikova sp. nov.
Табл. I, 9Q11.
Го л о т и п . Экз. 43, музей ПГУ, г. Тирасполь.
Днестровско>Прутское междуречье, верхний
байос (зона G. garantiana), скв. 307, инт. 1124>
1117 м. По с. Тарутино Одесской области.
М а т е р и а л . Свыше 10 створок хорошей
сохранности.
Д и а г н о з . Раковина округлых очертаний,
лишь слегка возвышающаяся из>за острых
макушек. Створки покрыты тонкими узкими

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

97

Л.Ф. РОМАНОВ, Н.В. ГРЕБЕНЩИКОВА

ребрами, которые загнуты вверх. Внутренняя
поверхность гладкая.
О п и с а н и е . Створки округлых очертаний,
лишь слегка вытянуты в высоту из>за относитель>
но острых макушек. Передний край слегка вогнут,
задний почти прямой, нижний округлый. Створки
покрыты очень узкими и тонкими ребрами, края
которых приподняты вверх. Основание ребер
широкое. Межреберные промежутки широкие, в
5>6 раз шире ребер. В промежутках хорошо
видны штрихи нарастания. Ребра слегка изгиба>
ются к нижнему краю, образуя пологую складку.
Внутренняя поверхность гладкая.
С р а в н е н и е . Очень сходна по наружной
поверхности с Astarte (A.) tarutiensis sp. nov., но
четко отличается слегка изогнутыми ребрами и,
особенно, гладкой внутренней стороной створок.
Местонахождение и распрос>
т р а н е н и е . Днестровско>Прутское междуре>
чье. Верхний байос (зона G. garantiana), скв. 307,
инт. 1140>1102 м.
ВЫВОДЫ
Как отметил В.А. Захаров: «...наиболее спорными
признаками подродового ранга является нали>
чие или отсутствие зазубренного края створки с
внутренней стороны» [2, с. 12]. Объясняется это
тем, что многие виды астартид на ранних стадиях
развития часто не имеют зазубренности вдоль
внутренней стороны краев. По данным
Н.И. Месяцева, «...зазубренность связана исклю>
чительно с развитием половых желез и, таким
образом, в конечном итоге является возрастным
признаком» [2, с. 12].
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Однако у рода Tridonta Schumacher, 1817,
известного ранее с нижнего мела и до современ>
ного времени, раковина постоянно лишена зазуб>
ренности.
Все описанные выше виды астартид происхо>
дят из одновозрастных отложений и отмыты из
одних образцов, что позволяет склониться и к
мнению Н.И. Месяцева. Тем не менее формы
створок различие в скульптуре, заставляют нас
рассматривать их как разные виды, относящиеся
к двум родам: Astarte и Tridonta.
1. Гребенщикова Н.В., Романов Л.Ф. Палеоэкология мел>
комерных моллюсков Днестровско>Прутского между>
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O.V. Anikeyeva, N.M. Zhabina
SEDIMENTATION CONDITIONS OF THE UPPER JURASSIC DEPOSITS IN THE MOUNTAIN CRIMEA,
YALTA AMPHITHEATER
По результатам микрофациальных и микропалеонтологических исследований обнажений верхней юры в Горном
Крыму уточнена стратиграфическая и фациальная принадлежность отложений. Выявлены рифовые постройки сред>
него>верхнего оксфорда, мелководные шельфовые отложения кимериджа и титона, биогермные образования сред>
него титона.
Ключевые слова: верхняя юра, микрофации, фораминиферы, тинтинниды, рифогенные отложения, вертикальная
зональность.
Microfacial and micropaleontological analysis of the Upper Jurassic deposits in the Mountain Crimea has allowed us to
define more exactly their stratigraphy and facies composition. The middle>upper Oxfordian reef buildups, Kimmerigian and
Tithonian shallow>water shelf deposits and middle Tithonian bioherms have been identified.

ВСТУП
Протягом пізньої юри басейн седиментації від>
кладів, поширених у Гірському Криму та Українсь>
кому Передкарпатті, являв собою частину широ>
кого карбонатного шельфу на північній периферії
Тетіса, відклади якого відомі в Альпійському, Кар>
патському та Кримсько>Кавказькому регіонах, де
вони представлені потужними карбонатними тов>
щами. У Гірському Криму ці відклади мають знач>
ну потужність і переважно виходять на денну
поверхню, а на території Українського Передкар>
паття залягають на значних глибинах і відслоню>
ються лише фрагментарно. Для вивчення повного
розрізу верхньоюрських відкладів у відслоненнях
найбільш цінним регіоном для України є Кримські
гори. Однак дослідження їх значно утруднене
через складну геологічну будову, спричинену гео>
динамічними процесами, важкою доступністю
більшості відслонень та неможливістю у багатьох
розрізах простежити вертикальні та особливо
латеральні співвідношення товщ. Це пояснює те,
що, незважаючи на більш ніж сторічну історію
вивчення Кримських гір, відслонення верхньої
юри досліджені недостатньо, методологічно
неповно та інтерпретація їх є неоднозначною.
Основна увага приділялась літологічному складу
порід та знайденим у них решткам макрофауни,
переважно молюскам. Аналіз мікрофауністичних
решток, у тому числі форамініфер і тинтинід, про>
водився лише фрагментарно, а мікрофаціальні та
седиментологічні дослідження не виконувалися.
Лише у 2006 р. мікрофауністично та седиментоло>
гічно проаналізувати відклади верхньої юри спро>
бували польські геологи М. Краевский та Б. Оль>

шевска [6]. Об‘єктом їхніх досліджень була гора
Ай>Петрі, описана в літературі як кораловий риф
оксфордського віку, верхня частина якого дату>
ється раннім кімериджем [1 та ін.], а на яйлі Ай>
Петрі – титоном [4]. За результатами їхніх дослі>
джень визначено, що вапняки гори Ай>Петрі фор>
мувались у мілководно>морських умовах, надзви>
чайно чутливих до батиметричних змін. Основни>
ми будівниками рифу були строматопори та орга>
нізми>інкрустатори («microencrusters»), а корали
та вапнисті губки зустрічаються спорадично, в
окремих горизонтах і не є домінуючими організ>
мами. За результатами вивчення мікрофауни,
вапняки гори Ай>Петрі не є старшими за кіме>
ридж, а частина їх може датуватись титоном [6].
МАТЕРIАЛИ I МЕТОДИ
Наші дослідження відкладів верхньої юри, поши>
рених в районі Ялтинського амфітеатру, дозволи>
ли уточнити вік відкладів та доповнити їх фаціаль>
ну характеристику, а також простежити послідов>
ність розрізу від оксфорду до титону та відновити
умови палеобасейну. Мікрофаціальне та мікро>
палеонтологічне вивчення порід було проведене
нами у розрізах, що відслонюються на хребті
Іограф, Ялтинській та Ай>Петринській яйлі, на
горах Беденекир та Ай>Петрі (див. рис.).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕНЬ
Нижня частина розрізу відслонюється в околицях
Ялти, у старому кар‘єрі на хребті Іограф, та вище,
вздовж стежки до Ялтинської яйли, де вона пред>
ставлена рифовими вапняками середнього>
верхнього оксфорду, на межі оксфорду і кімерид>
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Рис. Відклади верхньої юри в Ялтинському амфітеатрі. Білий пунктир – місця відбору зразків

жу – біокластичними та онколітовими, часто
брекчієподібними вапняками. Загальна потуж>
ність відкладів середнього>верхнього оксфорду
становить близько 130 м [3].
Вище по хребту, до Ялтинської яйли, відслоню>
ється потужна (понад 1000 м), доволі одноманіт>
на товща коричнево> і темно>сірих мікритових та
біомікритових вапняків. У нижній частині її інко>
ли зустрічаються прошарки темно> і зеленувато>
сірих аргілітів, у верхній з‘являються вапняки
світло> та кремово>сірі. Мікроскопічно породи
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цієї товщі являють собою мікрити та біомікрити
(вакстоуни та пакстоуни) з різноманітними решт>
ками планктонних і пелагічних організмів:
– мікрити та біомікрити, з сакокомами, апти>
хами, форамініферами, тинтинідами та пооди>
нокими інтракластами;
– темні однорідні мікрити з залишками гол>
кошкірих, тинтинідами, мікритизованими фора>
мініферами;
– темні мікрити, однорідні або грудкуваті, з
аптихами, сакокомами та тинтинідами;
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– вапнякові брекчії, складаються з темного
мікриту та крупнокристалічного кальциту (можли>
во, рештки крупних організмів);
– мікрити зі структурами ущільнення осаду,
переходять у пелмікрити. Містять фрагменти гол>
кошкірих, форамініфери, подрібнений органоген>
ний детрит, вуглефіковані залишки рослин;
– біомікрити, що містять перекристалізовані,
інколи крустифіковані та гранульовані уламки
коралів, губок, водоростей, молюсків, з великою
кількістю обволікаючих та свердлячих ціаней ;
– мікрити та пелмікрити з дрібними спікулами,
спорами водоростей, сакокомами, форамініфе>
рами, водоростями з ряду кліпейн, дрібними
гастроподами;
– сильно доломітизовані мікрити з крупними
рештками макрофауни (молюски, корали, губки,
голкошкірі), переважно в оболонках ціаней.
Породи часто розбиті тріщинами – здебільшо>
го тонкими ниткоподібними, деколи прямими,
виповненими кристалічним кальцитом. Всі різно>
види порід взаємно переходять, чергуються у
розрізі, і систематичної зміни у їхньому складі не
спостерігається. Ця товща являє собою утворен>
ня відкритого морського шельфу та мікритових
куполів окраїни шельфу.
За мікропалеонтологічними дослідженнями
ці відклади поділяються на нижній кімеридж
(потужність близько 120 м) та верхній кімеридж
(потужність близько 860 м). Комплекс фораміні>
фер у верствах нижнього кімериджу представ>
лений Alveosepta jaccardi Schrodt., PseudocyQ
clammina sphaeroidalis Hotting., P. lituus (Yok.),
Mesoendothyra izjumiana Dain, Haurania amiji
Henson, H. deserta Henson, Gaudryina bukowiQ
ensis Cushm. et Glaz., Kurnubia palastiniensis
Henson, Everticyclammina virguliana Koechl.,
Trocholina alpina (Leup.), T. elongata (Leup.),
Nautiloculina oolithica Mohler, Quinqueloculina
semisphaeroidalis Danitch. Верстви верхнього
кімериджу
охарактеризовані
видами
Haplophragmium coprolithiformis Schwager,
Pseudocyclammina muluchensis Hotting., P. lituQ
us (Yok.), Mesoendothyra izjumiana Dain, OrbigQ
nyoides podolicus (Cushm. et Glaz.), Haurania
amiji Henson, H. deserta Henson, Trocholina alpiQ
na (Leup.), T. elongata (Leup.), T. conica
(Schlumb.), Nautiloculina oolithica Mohler. Комп>
лекс тинтинід у цих відкладах представлений
Borziella slovenica (Borza), Scalpratella angustioQ
ris Makar., Dobeniella colomi (Borza), CrassicollaQ
ria colomi Doben, Praetintinnopsella andrusovi
(Borza), Rosiella conica Makar., Borzaiella tereQ

kensis Makar., а у верхній частині з’являються
тинтиніди з кальцитовою гіаліновою стінкою, які
у Тетісі з‘явились у пізньому кімериджі – Cal>
pionella alpina Lorenz, Tintinnopsella carpathica
(Murg. et Fil.), та відомі з титону Crassicollaria
brevis Remane, C. intermedia Durand Delga.
Верхня частина хребта Іограф (до 90 м) скла>
дена вапняками темно>коричневими, світло> і
кремово>сірими мікритовими та біомікритовими.
Мікроскопічно вони схожі на вапняки кімериджу
і містять подібний комплекс мікрофауни, але тут
з‘являються форамініфери Neotrocholina friburQ
gensis (Guill. et Reich.) i Haplophragmoides aff.
volgenis Mjatl., що свідчить про належність цих
відкладів до нижнього титону.
Вище, на Ялтинській яйлі, відслонюються сірі
та кремово>сірі мікрити та біомікрити, з відбитка>
ми водоростей, з численними дрібними органіч>
ними рештками (потужність до 185 м).
Переважно це відклади відкритого шельфу –
мікрити та пелмікрити, аналогічні кімериджсь>
ким. Органічні рештки у них представлені обволі>
каючими ціанеями, водоростями – багряними та
зеленими з ряду кліпейн, численними фораміні>
ферами – переважно крупними аглютинуючими.
Прошарками зустрічаються більш мілководні
породи – біокластичні та онколітові вапняки зі
спаритовим цементом (онкоспарити та біоспари>
ти), пелмікрити та пелспарити. Органічні рештки у
них сильно мікритизовані, часто знаходяться у
ядрах онкоїдів і представлені ціанеями, водоро>
стями, форамініферами, фрагментами голкошкі>
рих, уламками молюсків.
У своїй нижній частині (до 40 м) ці відклади
містять нижньотитонський комплекс фораміні>
фер: Trocholina alpinа (Leup.), Neotrocholina friQ
burgensis (Guill. et Reich.), Haurania deserta HenQ
son, Pseudocyclammina lituus (Yok.), P. sphaeroiQ
dalis Hotting., Lituoseрta compressa Hotting.,
Charentia compressa (Cushm. et Glaz.), Kurnubia
morrisi Henson, Gaudryina bukowiensis Cushm.
et Glaz., Mesoendothyra izjumiana Dain, Verneuili>
na liasina Terq. et Berth., Belorussiella bolivinaeQ
formis Akim., Nautiloculina oolthica Mohler,
Quinqueloculina podlubiensis Terest., Q. cf. verQ
bizhiensis Dulub, та поодинокі тинтиніди Scal>
pratella angustioris Makar. і Foliacella propartula
Makar. Вище комплекс форамініфер представ>
лений видами середнього титону: Trocholina
molesta Gorb., T. burlini Gorb., T. alpinа (Leup.),
T. elongatа (Leup.), T. soleciensis Biel. et Poz.,
Neotrocholina friburgensis (Guill. et Reich.),
Melathrokerion eospirialis Gorb., Mesoendothyra
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izjumiana Dain, Pseudocyclammina muluchensis
Hotting., P. lituus (Yok.), P. sphaeroidalis HotQ
ting., P. bukowiensis Cushm. et Glaz., P. ragolai
Cushm. et Glaz., Pseudospirocyclina mauretanica
Hotting., P. maynci Hotting., Haurania amiji HenQ
son, H. deserta Henson, Orbignyoides podolicus
(Cushm. et Glaz.), O. monstratus Dain, Lituosepta
compressa Hotting., Rectocyclammina chouberti
Hotting., R. аrrabidensis Remalho, Kurnubia
morrisi Henson, Charentia compressa (Cushm. et
Glaz.), Everticyclammina virguliana Koechl.,
Anchispirocyclina lusitanica (Egger), AmmobaculiQ
tes ex gr. aequalis Roem., Haplophragmoides
canui Cushm., Quinqueloculina poindersis Azbel,
Q. podlubiensis Terest., Q. semisphaeroidalis
Hotting., Q. verbishiensis Dulub, Q. cf. jurassica
Biel. еt Styk., Q. mitchurini Dain, Conicospirillina
cf. planorbis Seid. et Barakat, C. cf. basiliensis
Mohler, Bigenerina nodosaria Orb., Gaudryina
jurassica Cushm. et Glaz., G. bukowiensis
Cushm. et Glaz., G. althi Cushm. et Glaz.,
G. vadaszi Cushm. et Glaz., Verneuilina liasina
Terq. et Berth., V. anglica Cushm. et Glaz.,
V. polonica Cushm. et Glaz., Nautiloculina oolithiQ
ca Mohler. Відклади середнього титону на
Ялтинській яйлі досягають потужності 145 м.
Відклади середнього титону, охарактеризо>
вані аналогічними комплексами форамініфер,
відслонюються також на вершинах гір Бедене>
кир та Ай>Петрі.
Верхня частина гори Ай>Петрі (понад 80 м)
складена світло> та кремово>сірими вапняками з
червоними плямами. Мікрофаціально це біогер>
мні відклади, які являють собою:
– мікрити та пелмікрити (вакстоуни) з ціанея>
ми, форамініферами (переважно крупними аглю>
тинуючими), водоростями з ряду кліпейн, гастро>
подами, з поодинокими онкоїдами та інтраклас>
тами. Присутні у нижній частині розрізу;
– біомікрити та біопелмікрити (грейнстоуни та
грейпстоуни). Переходять у біоспарити та біопел>
спарити. Органічні рештки часто мікритизовані, в
оболонках ціаней, деколи перекристалізовані і
представлені різноманітними водоростями,
уламками коралів та каркасних організмів, схо>
жих на строматопори, фрагментами голкошкірих
(часто регенерованими), форамініферами;
– онкоспарити та біоспарити (пакстоуни) з
дрібними онкоїдами, агрегатами ціаней, водо>
ростями, форамініферами, фрагментами гол>
кошкірих,
– вапнякові брекчії, що складаються з улам>
ків губкових вапняків, пелмікритів, доломітизо>
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ваних мікритів, крупнокристалічного кальциту;
– мікрити, часом доломітизовані, з озалізне>
ними копролітами Favreina salevensis (Parejas), з
водоростями в інтракластах (з‘являються у верх>
ній частині).
В цілому у розрізі переважають біокластичні
та онколітові вапняки. Найпоширенішими орга>
нізмами є ціанеї – здебільшого обволікаючі, та
водорості – багряні і зелені. Каркасні рифобу>
дівники, такі як корали, трапляються рідко, а
характерні рифові мікроструктури, такі як інкрус>
тації, «reef>tufa», «крапкове зображення», не
зустрічаються. У нижній частині присутні мікрити
з кліпейнами, характерні для неглибокого від>
критого шельфу, а у верхній з‘являються мікрити
з фавреїнами, що вказує на застійні умови. Така
вертикальна зональність свідчить про поступове
обміління басейну. Все це підтверджує точку
зору М. Краевского та Б. Ольшевскої [6], що біо>
герм на Ай>Петрі утворився у мілководних умо>
вах і не є бар‘єрним кораловим рифом. Імовірно,
він був утворений в умовах ІІ типу окраїни шель>
фу за Уїлсоном [5] – системи рифів>бугрів, роз>
ташованих на пологих схилах зовнішнього краю
окраїни шельфу.
Комплекс форамініфер у цих породах анало>
гічний комплексу середньотитонського віку у від>
кладах Ялтинської яйли, отже біогермні утворен>
ня Ай>Петрі можна датувати середнім титоном.
На горі Беденекир відслонюються коричневі
та темно>сірі мікритові і біомікритові вапняки з
рештками фауни та онколітами часто червоного
кольору. У верхній частині (видима потужність
понад 10 м) переходять у вохристо>сірі та кремо>
ві біомікритові вапняки з червоними плямами.
Мікроскопічно це:
– мікрити з органічними рештками – форамі>
ніферами, тинтинідами, спікулами губок, фраг>
ментами дазікладацієвих водоростей, дрібним
органогенним детритом;
– водоростеві мікрити та біомікрити (вакстоу>
ни і пакстоуни). Водорості – багряні коралінові та
дазікладацієві з ряду кліпейн;
– мікрити та пелмікрити (вакстоуни) з крупни>
ми аглютинуючими форамініферами;
– онкомікрити та онкобіомікрити, переходять
у онкоспарити. В ядрах онкоїдів – водорості,
форамініфери, фрагменти голкошкірих, деколи
уламки коралів та строматопор;
– строматоліти (з‘являються у верхній частині
відкладів).
Утворення даного комплексу порід відбувалося
в мілководних шельфово>лагунних умовах, при
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поступовій тенденції до обміління басейну. Про
періодичні застійні явища свідчить наявність пеле>
тових вапняків та велика кількість товстостінних
аглютинуючих форамініфер родів Pseudocyclammi>
na, Haurania, Lituoseрta – рифолюбних та схильних
до застійних умов, а наявність строматолітів у
верхній частині вказує на дуже мілководні умови.
Комплекс форамініфер аналогічний виявле>
ному у вапняках Ялтинської яйли, а тинтиніди
представлені Chitinoidella boneti Doben, C. elonQ
gatа Pop, Borziella slovenica (Borza), Longicollaria
dobeni (Borza), Dobeniella tithonica (Borza),
D. cubensis (Fur.>Berm.), Scalpratella angustioris
Makar., Borzaiella terekensis Makar., Foliacella
propartula Makar., Rossiella tintinnubulum Makar.,
Tintinnopsella carpathica (Murg. et Fil.), CalpionelQ
la alpinа Lorenz, Crassicollaria intermedia Durand
Delga, C. brevis Remane, C. colоmi Doben, за
якими ці утворення датуються середнім титоном.
У вапняках з вершини були ідентифіковані
амоніти пізньотитонського віку [4], а мікрофауна
представлена поодинокими тинтинідами, прита>
манними відкладам титону – Calpionella alpina
Lorenz, Tintinnopsella carpathica (Murg. et Fil.),
Borziella slovenica (Borza), Praetininosella andruQ
sovi (Borza), Crassicollaria intermedia Durand
Delga, C. brevis Remane, C. intermedia Durand
Delga, та асоціацією форамініфер верхнього
титону – Orbignyoides podolicus (Cushm. et Glaz.),
O. monstratus Dain, Trocholina soleciensis Biel. et
Styk, T. alpina (Leup.), Gaudryina bukowiensis
Cushm. et Glaz., Verneuilina anlica Cushm. et
Glaz., Schlumbergerina crimica Mamont.
ВИСНОВКИ
За результатами мікрофаціальних та мікропале>
онтологічних досліджень відслонень верхньої
юри у Гірському Криму уточнено стратиграфічну
та фаціальну належність відкладів. Виявлені
рифові споруди середнього>верхнього оксфорду,
мілководні шельфові відклади кімериджу і титону,
біогермні утворення середнього титону. Незва>
жаючи на те, що досліджені відклади представле>
ні більш глибоководними утвореннями, ніж у
Передкарпатті, їх вертикальна зональність в
цілому відповідає евстатичним коливанням Сві>
тового океану [7] та вертикальній зональності
верхньоюрських відкладів Українського Перед>
карпаття [2]:
– середній>верхній оксфорд представлений
рифовими коралово>водоростевими утвореннями;
– на межі оксфорду і кімериджу відбулося
обміління басейну, на що вказують мілководні

онколітові вапняки у покрівлі оксфордських біо>
гермів;
– внаслідок трансгресії у кімериджі біогермні
відклади оксфорду перекриті потужною товщею
більш глибоководних шельфових вапняків кіме>
риджу та нижнього титону;
– титонські відклади утворились під впливом
періодичних невеликих регресивно>трансгресив>
них процесів, про що свідчить неритмічне чергу>
вання у розрізі вапняків, утворених у нормально>
морських та застійних умовах;
– на відміну від Передкарпаття, де у титонсь>
кий час існував потужний кораловий бар‘єрний
риф, біогермні утворення титону, досліджені нами
на горі Ай>Петрі, складені переважно водоросте>
вими, онколітовими та біокластичними вапняка>
ми, в яких не зустраються типові рифові мікро>
структури. Загалом, вертикальна зональність
титонського біогерму на Ай>Петрі свідчить про
поступове обміління басейну, що також характер>
не для Передкарпаття.
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ИЗВЕСТКОВЫЙ НАННОПЛАНКТОН ТИТОНА ВОСТОЧНОГО КРЫМА
A.V. Matveyev
CALCAREOUS NANNOPLANKTON OF THE TITHONIAN OF THE EASTERN CRIMEA
Вперше встановлено видовий склад вапнякового нанопланктону у титоні Східного Криму. Нанофосилії зустрічаються
рідко і мають малу видову різноманітість. Отримані дані не дають можливості розділити титон, але дозволяють прово>
дити його границі: нижню – по зникненню Stephanilithion bigoti; верхню – по розквіту Nannoconus.
Ключові слова: вапняковий нанопланктон, біостратиграфії, титон, Східний Крим.
A calcareous nannoplankton assemblage has been identified for the first time in the Tithonian of the Eastern Crimea.
Nannofossils are presented by rare specimens and are of low diversity. The obtained data does not allow us to subdivide the
Tithonian, but allow us to define its boundaries. The lower and upper boundaries are defined by the last occurrence of
Stephanolithion bigotti and by the acme of Nannoconus respectively.

ВВЕДЕНИЕ
Титон Восточного Крыма представлен мощной
флишоидной толщей глин, песчаников и
известняков. Этот тип разреза резко отлича>
ется от разрезов Центрального и Юго>Запад>
ного Крыма, где он сложен карбонатными
породами (слоистые и рифогенные известня>
ки, реже мергели). Граница меду этими двумя
типами разрезов проходит по восточным
склонам массива Караби и является довольно
резкой: замещение флишоидной толщи на
карбонатную прослеживается на протяжении
1>2 км.
Несмотря на более чем столетнюю историю
изучения титона Восточного Крыма, началом
которой послужили работы В.Д. Соколова
(1889) и О. Ретовского (1893), палеонтологиче>
ские остатки его изучены еще достаточно
слабо. В частности, остатки известкового нан>
нопланктона из этих разрезов совсем не иссле>
дованы. Представленная работа, являясь пер>
вой в этом направлении, нисколько не претен>
дует на полноту и является результатом началь>
ного этапа изучения наннофоссилий юрских
разрезов Восточного Крыма.
Работа выполнены при поддержке гранта
Государственного фонда фундаментальных
исследований Ф25.6/023.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом послужили полевые исследования
2007>2008 годов. Были изучены три разреза:
массив Караби, разрезы верховий р. Тонас, вос>
точная часть бухты Двуякорная.
Последние два разреза в последнее время
изучались рядом специалистов. Данные этих
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авторов по литологии, аммонитам, брахиопо>
дам, двустворкам и остракодам приведены в
серии работ [1>3]. Для увязки наших исследо>
ваний с результатами, полученными указанны>
ми авторами, в работе использована литоло>
гическая схема и разбивка на пачки, приве>
денная в публикациях [1, 2].
Для изучения отбирались преимуществен>
но глинистые разности пород. Попытки
обнаружить остатки наннопланктона в креп>
ких известняках и песчаниках успехом не
увенчались. Все пробы были просмотрены под
оптическим микроскопом при х800. Пробы с
относительно высоким содержанием нанно>
фоссилий детально изучались с помощью
оптического микроскопа при х1200, а единич>
ные пробы – электронного микроскопа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Массив Караби сложен титонскими известня>
ками. В южной части (нижний титон) известня>
ки преимущественно рифовые, к северу
(вверх по разрезу) сменяются слоистыми
известняками. Известняки сильно перекри>
сталлизованы. Изучение известняков и ред>
ких мергельных прослоев показало, что остат>
ков наннопланктона в них нет. На восточной
окраине массива прослеживается латераль>
ный переход известняков в глины. Переход
достаточно резкий. Глины желтовато>серые,
сильно карбонатные, алевритовые. В глинах
наблюдаются отдельные тела рифов. На нан>
нопланктон был опробован разрез в левом
борту ручья Западный Тонас (рис. 1). Остатки
нанофлоры крайне редки и бедны видами.
Были встречены единичные Watznaueria barQ
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Рис. 1. Распространение нанопланктона в разрезе ручья
Западный Тонас
1 – известняки, 2 – глины, 3 – алевролиты.
Количество кокколитов: 0 – отсутствуют; 1 – крайне редко;
2 – мало; 3 – среднее количество; 4 – часто; 5 – основная
часть породы

nesae (B l a c k ), W. britannica (S t r a >
d n e r ), Cyclagelosphaera margereli
N o e l , Zygodiscus erectus (D e fl a n d re ),
Ethmorhabdus asper N o e l .
Разрез по р. Танас находится в 1 км
к югу от с. Красноселовка Белогорско>
го района, вдоль левого берега выше
ущелья Демир>Капу. Здесь вскрывает>
ся, вероятно, самая верхняя часть
титона, представленная флишоидным
переслаиванием черных карбонатных
алевритовых глин с желто>бурыми кар>
бонатными песчаниками и известняка>
ми (рис. 2). В кровле титона залегает
толща известняков, условно относимая
предыдущими исследователями также
к титону. По нашему мнению, толща
является олистостромой, на что указы>
вает линзовидная форма «толщи», а
также сильная трещиноватость извест>
няков, не прослеживаемая в окружаю>
щих породах. К сожалению не вскрыта
нижняя граница «толщи».
Выше залегает берриасс, также
представленный флишоидным пересла>
иванием алевритовых глин и известня>
ков, хотя характер переслаивания нес>
колько меняется.
Пробы отбирались из рыхлых, гли>
нисто>алевритовых разностей. Разбив>
ка изученного разреза на пачки соот>
ветствует предложенной Аркадьевым и
др. Остатки наннопланктона встречены
по всему разрезу, однако количество
кокколитов в пробах очень мало. Кок>
колиты обычно хорошей сохранности,
без заметных следов переотложения
или растворения.
По всему разрезу обнаружены Wat>
znaueria barnesae (Black), W. britannica
(Stradner), Cyclagelosphaera margereli
Noel, Zygodiscus erectus (Deflandre),
Biscutun constans (Gorka), несколько
реже встречаются Markalius circumradiQ
atus (Stover, 1966), Staurolithites stra>
dneri (Rood, Hay, Barnard), Ethmorhab>
dus asper Noel, Zeugrhabdotus emberQ
geri (Noel), Rotelapillus laffittei (Noel),
Polycostella beckmannii Thierstein, Nan>
noconus cf. steinmannii minor Deres,
N. dolomiticus C i t a and Pa s q u a r e .
Толща известняков (пачка 14) на
наннопланктон не опробовалась. В бер>
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ются, здесь также преобладающими являются
Watznaueria barnesae (B l a c k ), W. britannica
(Stradner) и Cyclagelosphaera margereli Noel.
Кроме того в небольших количествах по разре>
зу присутствуют Zygodiscus erectus (D e f >
l a n d r e ), Biscutun constans (Gorka), Markalius
circumradiatus (S t o v e r, 1966), Staurolithites

Рис. 2. Распространение нанопланктона в разре>
зе р. Тонас
риассе встречен тот же комплекс наннопланкто>
на, но количество наноконусов существенно
увеличивается.
Двуякорная свита в районе г. Феодосия
сильно тектонически переработана, вслед>
ствие чего единого непрерывного разреза ее
здесь нет. Тем не менее имеются значитель>
ные по протяженности и площади выходы ее
как вдоль морского побережья, так и вдалеке
от него. Нами использовался сводный разрез
(рис. 3), предложенный В.В. Аркадьевым [2].
Опробовались карбонатные глины и мергели.
Известковый наннопланктон распределен
по разрезу крайне неравномерно. Большая
часть проб оказалась пустой, в единичных же
пробах количество кокколитов было достаточно
представительным. Большое количество нанно>
фоссилий встречено в берриасской части раз>
реза в «феодосийских мергелях». Остатки нано>
планктона видовым разнообразием не отлича>

106

Рис. 3. Распространение нанопланктона в разре>
зе восточной части бухты Двуякорная
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stradneri (Rood, Hay, Barnard), Ethmorhabdus
asper Noel, Zeugrhabdotus embergeri (Noel),
Rotelapillus laffittei (Noel), Polycostella beckmanQ
nii Thierstein, Nannoconus steinmannii Deres. В
нижней, киммериджской, части разреза встре>
чаются единичные Stephanilithion bigoti Deflan>
dre в верхней, берриасской, резко увеличива>
ется количество Nannoconus steinmannii.
ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение наннопланктона в титонских отложе>
ниях Восточного Крыма показало низкое его
содержание как в количественном отношении,
так и в качественном. Наблюдается общая тен>
денция к увеличению количества кокколитов в
восточном направлении, но нигде оно не ста>
новится большим. Прослеживается также
приуроченность повышенного содержания
кокколитов в отдельных прослойках, литологи>
чески неотличимых от соседних, бедных или
даже лишенных наннопланктона.
По нашему мнению, такая ситуация объясня>
ется, во>первых, высокой скоростью терригенно>
го осадконакопления, по сравнению с которым
накопление остатков наннопланктона служило
лишь незначительным фоном, и только в перио>
ды уменьшения привноса материала наннофос>
силии накапливались в заметных количествах.
Во>вторых, возможно влияние рифостроящих
организмов, отфильтровывающих остатки планк>
тона. Так, в центральных районах Горного Крыма,
несмотря на благоприятные условия развития
наннопланктона (малое количество терригенной
составляющей, теплое мелкое море) его остатки
крайне редки.

ВЫВОДЫ
1. Количество остатков наннопланктона в тито>
не Восточного Крыма и его видовое разнообра>
зие мало.
2. Спорадическая встречаемость по разрезу и
незначительная видовая вариабельность делают
невозможным дробное расчленение титона на
основе изучения известкового наннопланктона.
3. Перспективной видится возможность прове>
дение границ титона: нижней – по исчезновению
Stephanilithion bigoti; верхней – по расцвету наноко>
нусов, в частности Nannoconus steinmannii.
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XАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮРЫ И МЕЛА В ГОРНОМ КРЫМУ
(ФОРАМИНИФЕРЫ, ИЗВЕСТКОВЫЙ НАННОПЛАНКТОН, ДИНОЦИСТЫ, ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ)
Yu.B. Dorotyak, A.V. Matveev, Е.A. Shevchuk
MICROPALEONTOLOGIC CHARACTERISTIC OF THE BOUNDARY JURASSICCRETACEOUS
DEPOSITS OF THE MOUNTAIN CRIMEA BY FORAMINIFERS, CALCAREOUS NANNOPLANKTON,
DINOCYSTS, SPORES, AND POLLEN
Вивчено розріз граничних відкладів юри (титон) та крейди (беріас) на території Гірського Криму. Вперше охарактери>
зовано титон>беріаські відклади за форамініферами, вапняковим нанопланктоном, диноцистами, спорами і пилком.
Проведено біозональне розчленування за форамініферами. У верхньому титоні зона Anchispirocyclina lusitanica –
Melathrokerion spirialis охарактеризована відповідною форамініферовою асоціацією. В нижньому беріасі зону Proto>
peneroplis ultragranulatus – Siphoninella antique характеризують дві асоціації. За нанопланктоном для верхнього тито>
ну виділена зона Zeugrhabdotus embergeri, для нижнього беріасу – зона Lithraphidites carniolensis. Описано два палі>
нокомплекси: пізньотитонський, ранньоберіаський. Встановлено дві зони за диноцистами: Gochteodinia villosa (Gvi),
що відповідає верхньому титону, і зона Pseudoceratium pelliferum (Pp) – нижньому беріасу.
Ключові слова: біостратиграфія, титон, беріас, спори, пилок, диноцисти, вапняковий нанопланктон, форамініфери, Гір>
ський Крим.
Foraminiferal, nannoplankton, dinocyst, spore and pollen studies of the Tithonian>Berriasian deposits have resulted in their
biostratigraphic subdivision. The upper Tithonian foraminiferal Anchispirocyclina lusitanica – Melathrokerion spirialis Zone
is characterized by correspondent foraminiferal assemblage. The lower Berriasian Protopeneroplis ultragranulatus –
Siphoninella antique Zone is characterized by two associations. Two nannoplankton Zeugrhabdotus embergeri and
Lithraphidites carniolensis Zones have been recognized in the upper Tithonian and lower Berriasian correspondingly. The
late Tithonian and early Berriasian palynocomplexes have also been identified. The study of dinocysts has resulted in recog>
nition of the upper Tithonian Gochteodinia villosa (Gvi) Zone and the lower Berriasian Pseudoceratium pelliferum (Pp) Zone.

ВСТУПЛЕНИЕ
Более 20 лет обсуждается вопрос об объеме
верхнего яруса верхней юры, а также о положе>
нии границы между юрой и мелом с точки зрения
развития различных групп животных и растений.
В связи с беспрерывным осадконакоплением
отложений на границе титона и берриаса Крыма
стало актуальным детальное и всестороннее их
исследование.
Изученный разрез пограничных юрских и
меловых отложений расположен в Судакско>
Феодосийской структурно>фациальной зоне Гор>
ного Крыма (рис. 1) [7], в окрестностях п.г.т. Крас>
носеловка. Разрез титона и берриаса по р. Тонас
является переходным типом между разрезами
Восточного и Юго>Западного Крыма. С Восточ>
ным Крымом его объединяет флишоидный тип
строения глинисто>карбонатной толщи, однако
количество карбонатов (как рассеянных в глинах
и алевритах, так и в виде самостоятельных слоев)
здесь значительно превышает их количество в
Восточном Крыму и связывает этот разрез с Юго>
Западным Крымом. В частности, флишоидный
титон в долине р. Тонас уже в 3 км западнее, на
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плато Караби>Яйлы, сменяется мергелями и
известняками.
Такое положение разреза делает его очень
важным с точки зрения корреляции границы
юры и мела восточной и западной частей Гор>
ного Крыма. В одной из последних работ,
посвященной изучению этого разреза, приво>
дятся детальное литологическое описание, а
также данные о распространении остатков
макрофауны (аммонитов, двустворок, брахи>
опод, кораллов, криноидей) [1]. Целью настоя>
щей работы является дополнение имеющихся
данных новыми материалами о распростране>
нии микрофоссилий. Для более точной увязки
полученных данных с результатами предыдущих
исследований нами использована сводная
литологическая колонка, приведенная в работе
[1] (рис. 2).
Ранее разрез берриаса изучался Т.Н. Богдано>
вой и др. [2], В.В. Аркадьевым с соавторами [1]
макрофаунистическим методом (аммониты, дву>
створки, брахиоподы, кораллы, криноидеи),
микрофауна – К.И. Кузнецовой, Т.Н. Горбачик (фо>
раминиферы) [6]. Спорово>пыльцевые комплексы
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Рис. 1. Расположение изучаемого разреза в бассейне р. Тонас [1]
из разрезов берриаса в Центральном и Юго>За>
падном Крыму выделили М.А. Воронова [4],
С.Б. Куваева, Б.Т. Янин [5].
Берриасские отложения в Восточном Крыму в
бассейне р. Тонас по литологическому строению от>
личаются от разрезов Центрального и Юго>Западно>
го Крыма. Нами была предпринята попытка комп>
лексного изучения разреза в бассейне р. Тонас. От>
ложения верхнетитонского возраста на предмет
микрофоссилий (фораминиферы, известковый нан>
нопланктон, диноцисты, споры и пыльца высших рас>
тений) не изучались. С этой целью на микрофаунис>
тический и палинологический анализы были отобра>
ны образцы из титон>берриасских отложений.
Изученный разрез состоит из трех участков:
непосредственно вдоль русла р. Тонас, выше
ущелья Демир>Капу; выемка дороги Белогорск>
Приветное, южнее п.г.т. Красноселовка; ручей
Кучук>Узень, правый приток р. Тонас, где хорошо
обнажена и палеонтологически охарактеризова>
на верхняя часть разреза.

Верхнетитонские отложения обнажаются по
левому берегу р. Тонас. Породы представлены
глинами алевролитовыми темно>зеленовато>се>
рыми плитчатыми с прослоями известняков
коричнево>серых плотных детритовых. Мощность
отложений составляет более 80 м. Разрез титона
заканчивается толщей брекчиевых крепких
известняков (пачка 14).
Отложения нижнего берриаса расположены
в выемке автомобильной дороги и по ручью
Кучук>Узень – правому притоку р. Тонас.
Нижний берриас представлен переслаивани>
ем зеленовато>серых тонкоплитчатых глин,
алевролитов, коричневато>серых массивных
известняков и мергелей темно>зеленовато>се>
рых плотных плитчатых. Мощность – более
250 м. Отложения нижнего берриаса дублиру>
ются по ручью Кучук>Узень. Это переслаиваю>
щиеся темно>серые глины, прослои известня>
ков светло>коричневых детритовых, иногда
брекчиевидных и мергелей (рис. 3).
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Рис. 2. Разрез титон>берриасских отложений в басейне р. Тонас
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Рис. 3. Разрез берриасских отложений на ручье Кучук>Узень
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Объектом палеонтолого>стратиграфического ис>
следования послужил разрез титон>берриасских
отложений в бассейне р. Тонас, из которого авто>
рами был обработан материал микропалеонтоло>
гическими (микрофаунистическими и палинологи>
ческими) методами. На палинологический и мик>
рофаунистический анализы были отобраны об>
разцы пород из разреза вдоль р. Тонас пачек 1>8,
10>12, 15, 18, 33, 36, 37>38,40, 43>44, а также из
разреза по ручью Кучук>Узень (правому притоку
р. Тонас) – пачки 3, 5, 7>8. Это образцы из наибо>
лее спорных частей разреза, и, по данным других
исследователей, они насыщены макрофауной [1].
Мацерация пород на палинологический анализ

проводилась традиционным сепарационным ме>
тодом, предложенным В.П. Гричуком. Одновремен>
но со спорами и пыльцой изучался микрофито>
планктон, представленный динофлагеллатами,
празинофитами и единичными акритархами. Ана>
литические работы проводились с помощью мик>
роскопа «Ергавал». Фораминиферы извлекались
из 150 г породы по стандартным методикам и изу>
чались с помощью светового микроскопа МБС>1.
Выделенные комплексы микрофоссилий (форами>
ниферы, известковый наннопланктон, диноцисты,
споры, пыльца) из титон>берриасских отложений
позволили выявить особенности вертикального
распространения и провести биостратиграфичес>
кое расчленение разреза.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ФОРАМИНИФЕРЫ
По данным фораминиферового анализа в титон>
берриасских отложениях бассейна р. Тонас выде>
лены три фораминиферовые ассоциации. Фора>
миниферовые ассоциации данного разреза
представлены бентосными формами. Раковины
фораминифер встречены по всему изученному
разрезу. Наиболее широко представлены фора>
миниферы с секреционной раковиной. Агглюти>
нирующие присутствуют в небольшом количес>
тве. Планктонные отсутствуют.
Первая фораминиферовая ассоциация (эпи >
стоминидо>лягенидовая) выделена нами из отло>
жений верхнего титона (пачки 1>8, 10>12). В
ассоциации преобладают: Astacolus laudatus
(Reuss), Epistomina ventriosa Epitalie et Sigal,
Belorussiella taurica Gorbatchik, Globospirillina
caucasica (Hoffman), Lenticulina hyaline (Mjat>
liuk), Melathrokerion spirialis Gorbatchik, M. eosQ
pirialis Gorbatchik, Texstularia densa Gofman,
Trocholina alpina (Leupold), T. molesta Gor>
batchik, редко встречаются Ammodiscus veteraQ
nus Kosyreva, Astacolus cf. aquilonicus (Mjat>
liuk), A. cf. calliopsis (Reuss), Discorbis cf. infracre>
taceous Schokhina, Lenticulina infravolgensis
(Furssenko et Poljenova), L. turaensis Putrja,
Gaudryina vadaszi Cushman et Glazewski,
Dorothia praehauteriviana Dieni et Massari, Glo>
bospirillina neocomiana (Moullade), Haрlophrag>
moides volgensis (Mjatliuk), Verneuilina cf. submi>
nuta Gorbatchik, Ceratolamarcrina cf. levinae
Dain, Conicospirillina cf. voguleaensis Levina, LaQ
gena sztejnae Dieni et Massari. Раковины фора>
минифер в основном мелкие, плотные, непроз>
рачные, с песчаным налетом, единичные формы
с признаками ожелезнения. Преобладают (до
94%) в комплексе известковые секреционные
формы: Astacolus, Belorussiella, Ceratolamarcrina,
Conicospirillina, Discorbis, Dorothia, Lagena, Lenti>
culina, Melathrokerion, Trocholina. Агглютинирую>
щие встречаются реже (до 6%), иногда в единич>
ных экземплярах. Это представители родов Tex>
stularia, Ammodiscus, Gaudryina, Haрlophragmoi>
des, Verneuilina.
Кроме фораминифер, в комплексе присутс>
твуют двустворчатые моллюски (пачка 1>8) Phola>
domya iigeriensis (Orb.) (определения Л.Н. Якуши>
на), а также малорослые гастроподы (пачки 1>8,
10>12), иглы морского ежа Pseudocidaris vogdti
Web. (пачка 10).
В нижнеберриасских отложениях (пачки 18,
37>38, 43>44) нами выделена вторая форами ни>
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феровая ассоциация (дискорбиидо>трохолинидо>
вая). Здесь доминируют Discorbis crimicus GorQ
batchik, D. praelongus Gorbatchik, Epistomina
caracоlla anterion Bartenstein et Brand, Trocholina
molesta Gorbatchik, T. elongatа (Leupold),
Melathrokerion spirialis Gorbatchik. Достаточно
часто встречаются D. agalarovae Antonova,
D. cf. infracretaceous Schokhina, Globospirillina
neocomiana (Moullade), Lenticulina uspenskajae
K. Kuz., Protopeneroplis ultragranulatus Gorbachik,
Siphoninella antique Gorbatchik, Trocholina burlini
Gorbatchik, T. alpina (Leupold), редко встречают>
ся Ammobaculites hagni Bhalla et Abbas, Astacolus
aquilonicus (Mjatliuk), Belorussiella taurica Gor>
batchik, Dentalina nana Reuss, Paleotexstularia (?)
crimica Gorbatchik, Trocholina solecensis Bielecha
et Pozaryski, Verneulina angularis Gorbatchik,
V. subminuta Gorbatchik.
Раковины фораминифер крупные (особенно в
пачке 43). Встречаются мелкие и средние, плот>
ные, непрозрачные, некоторые с песчаным нале>
том, единичные формы с признаками ожелезне>
ния. Преобладают в сообществе (до 97%) извест>
ковые секреционные формы Astacolus, Belorussi>
ella, Dentalina, Discorbis, Epistomina, Lenticulina,
Melathrokerion, Paleotexstularia, Protopeneroplis,
Siphoninella, Trocholina. Агглютинирующие (до 3%)
фораминиферы встречаются очень редко и пред>
ставлены двумя родами – Ammobaculites, Ver>
neuilina.
В комплексе, кроме фораминифер, присут>
ствуют двустворчатые моллюски (пачка 43) Ino>
ceramus sp., Giostrea cf. sandalina (Goldf.) (опре>
деления Л.Н. Якушина), многочисленные мало>
рослые гастроподы (пачки 18, 37>38, 43>44), а
также иглы морского ежа Cidaris cf. pyrinaica
Coff. (пачка 43).
Третья фораминиферовая ассоциация (трохо >
линиидо>эпистомиидовая) выделена нами из
переслаивающихся темно>серых глин, прослоев
известняков светло>коричневых детритовых и
мергелей [1] (пачки 1, 5, 7>8) – Ammodiscus
cf. veteranus Koser., Astacolus aquilonicus (Mjat>
liuk), Epistomina caracolla anterion Bartenstein
et Brand, Frondicularia cf. complexa Pathy,
F. cf. cuspidiata Pathy, Globospirillina caucasica
(Hoffman), G. neocomiana (Moullade), Glomospi>
ra cf. multivoluta Romanova, Lituotuba cf. lituifor>
mis (Brady), Miliospirella cf. caucasica Antonova,
Pseudolamarckina reussi (Antonova), Siphoninella
antique Gorbatchik, Stomatostoecha enisalensis
Gorbachik, Tristix acutangulus (Reuss), Trocholina
molesta Gorbatchik, T. solecensis Bielecka et
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Pozaryski. В данной ассоциации доминирующие
виды выделить сложно, так как фораминиферы
малочисленны. Комплекс представлен бентос>
ными формами. Раковины фораминифер в дан>
ной ассоциации мелкие, плотные, непрозрач>
ные, некоторые с песчаным налетом. Преоблада>
ют в комплексе известковые секреционные
формы (до 94%), которые представлены родами
Astacolus, Epistomina, Globospirillina, Miliospirella,
Pseudolamarckina, Siphoninella, Stomatostoecha,
Tristix, Trocholina. Агглютинирующие (до 6%) фора>
миниферы встречаются редко – Ammodiscus,
Glomospira, Lituotuba.
Кроме фораминифер, в комплексе присут>
ствуют единичные малорослые гастроподы
(пачки 7>8), иглы морского ежа Cidaris cf. pyrinai>
ca Coff. (пачка 7).
Анализ фораминиферовых комплексов погра>
ничных титон>берриасских отложений позволил
уточнить, детализировать стратификацию, уста>
новить пространственно>временную изменчи>
вость фораминиферовых ассоциаций. Мы опре>
делили виды, которые преобладают в верхнем
титоне – Epistomina ventriosa Epitalie et Sigal,
Astacolus laudatus (Reuss), Belorussiella taurica
Gorbatchik, Globospirillina caucasica (Hoffman),
Lenticulina hyaline (Mjatliuk), Melathrokerion spiQ
rialis Gorbatchik, M. eospirialis Gorbatchik, Tex>
stularia densa Gofman, Trocholina alpina (Leu>
pold), T. molesta Gorbatchik. В отложениях
нижнего берриаса доминирующими являются
Discorbis crimicus Gorbatchik, D. praelongus
Gorbatchik, Epistomina caracоlla anterion BarQ
tenstein et Brand, Trocholina molesta Gor>
batchik, T. elongata (Leupold), Melathrokerion
spirialis Gorbatchik. К транзитным видам отно>
сятся Ammodiscus cf. veteranus Koser., Belorussi>
ella taurica Gorbatchik, Globospirillina caucasica
(Hoffman), Trocholina alpina (Leupold), T. molesta
Gorbatchik.
В верхнетитонских отложениях определен
комплекс характерных видов – Astacolus lauQ
datus (R e u s s), Belorussiella taurica G o r >
batchik, Melathrokerion spirialis Gorbatchik,
Texstularia densa G o f m a n, Trocholina alpina
(Leupold), Discorbis cf. infracretaceous Schok>
h i n a, установлен вид>индекс Melathrokerion
spirialis Gorbatchik, что соответствует верх>
ней зоне верхнего титона A n c h i s pi ro cy cli na
lusitanica – Melathrokerion spirialis .
В нижнем берриасе определены виды>индек>
сы нижней зоны Pro to penero plis ultragranulatus –
Sipho ni nella antique [6]. Таким образом, анализ

фораминиферовых комплексов позволяет про>
вести биозональное расчленение титон>берриас>
ских отложений.
НАННОПЛАНКТОН
Пробы для изучения отбирались из рыхлых, гли>
нисто>алевритовых разностей. Остатки нанно>
планктона присутствуют по всему разрезу,
однако количество кокколитов в пробах очень
мало. Кокколиты обычно хорошей сохранности,
без заметных следов переотложения или
растворения.
Встреченные остатки известкового нанно>
планктона представлены 12 родами и 15 вида>
ми. Большинство относится к транзитным видам,
характерным как для юры, так и для большей
части мела: Watznaueria barnesae (Black), W. briQ
tannica (Stradner), Cyclagelosphaera margereli
Noel, Zygodiscus erectus (Deflandre), Biscutun
sp., несколько реже встречаются Staurolithites
stradneri (Rood, Hay, Barnard).
В нижней части разреза (пачки 1>12) присут>
ствуют немногочисленные Polypodorhabdus
escagii Noel, Zeugrhabdotus embergeri (Noel),
Rotelapillus laffittei (Noel), Polycostella beckmannii
Thierstein, Nannoconus cf. steinmannii minor
Deres. Несмотря на отсутствие титонского
зонального вида Conusphaera mexicana, указан>
ный комплекс относится к юре, а появление пер>
вых нанноконусов характерно для верхов титона,
что противоречит выводу о большом перерыве
на границе юры и мела.
Толща брекчиевых известняков (пачка 14) на
наннопланктон не опробовалась и представляет,
по нашему мнению, олистострому. В вышележа>
щих пачках 15>30 остатки наннофлоры представ>
лены только транзитными видами.
Начиная с пачки 32, появляются Crepido>
lithus crassus (Deflandre), Nannoconus doloQ
miticus Cita, а также Nannoconus steinmannii
Kamptner и Lithraphidites carniolensis Deflan>
dre, которые в схемах различных авторов [8,
9] предлагаются в качестве видов>индексов
первой нижнемеловой зоны.
СПОРЫ, ПЫЛЬЦА, ДИНОЦИСТЫ
Палиноспектры из пачек 1>12 по систематиче>
скому составу и их процентному содержанию
подобны, что позволяет объединить их в поз дне>
титонский палинокомплекс.
Для этого палинокомплекса характерно преоб>
ладание пыльцы голосеменных растений – до
75%, споры составляют 20%, диноцисты – 5%.
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В споровой части палинокомплекса домини>
руют схизейные. Это Cicatricosisporites exilioides
(Mal.) M. Voronova, C. perforatus (Mark.) Singh,
C. remissus (Bolch.) Bolch., Trilobosporites gibbeQ
rulus (K.>M.) Pocock, Lygodiumsporites sp., Klukis>
porites spp., Klukisporites variegatus Couper.
Отмечены мелкие споры глейхениевых с гладкой
экзиной – Plicifera delicata (Bolch.) Bolch.,
Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch. Присутству>
ют споры матониевых, диксониевых, диптерие>
вых в небольшом количестве. Определены еди>
ничные споры осмундовых и мохообразных
(Osmunda papillata B o l c h ., Sphagnumspori>
tes sp.). Споры ужовниковых и плауновидных
встречаются в каждом спектре, но в небольшом
количестве: Foveosporites sp., Ophioglossum sp.,
Selaginella sp., Leptolepidites sp., Densoisporites
velatus Weyland et Krieger, Lycopodium sp. При>
сутствуют споры (согласно искусственной клас>
сификации) Leiotriletes sp., Camptotriletes sp.,
C. cerebriformis Naum., C. anagramensis (K.>M.)
Pocock. Типичными для позднеюрских спектров
являются споры Marattisporites spp., M. scabraQ
tus Couper, которые составляют до 10% микро>
фитофоссилиевого комплекса. Для позднеюрс>
ких палинокомплексов характерны споры Callia>
lasporites sp.
Кроме спор и пыльцы высших растений, в
палинокомплексе встречены споры ископаемых
грибов, которые принадлежат многоклеточным и
двуклеточным конидиям.
Среди пыльцы голосеменных преобладают
хейролепидиевые, в основном Classopollis (до
70%). В составе двухмешковых хвойных домини>
рует пыльца древних Protoconoferus, но иногда
встречается пыльца хвойных более молодого
облика из семейств Pinaceae, Podocarpaceae.
Присутствуют единичные экземпляры кейтоние>
вых. Отмечается небольшое количество безмеш>
ковой пыльцы Benettitaceae, Araucariaceae, Cup>
ressaceae, Ginkgocycadaceae и Eucommiidites.
Празинофиты представлены формами широ>
кого стратиграфического диапазона: Leiosphaeri>
dia hyalina (Deflandre) Pocock, Cymatiosphaera
pachytheca Eisenack. Особенно большое коли>
чество их отмечено в образцах пачки 12.
Среди диноцист преобладают Conyaulacy>
sta sp. Cribroperidinium granulatum, Dingodinium
minutum. Диноцисты имеют большое значение
для расчленения верхнетитонских отложений:
Conyaulacysta jurassica (по исчезновению),
Gochteodinia sp. (по появлению), Pareodinia spp.
Встречаются единичные формы Lithodinia valenQ
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sii, Ellipsoidictyum sp., Endoscrinium sp., ValensielQ
la sp., Wanaea sp., Dichadogonyaulax sp. и тран>
зитные формы Pareodinia ceratophora, EschaQ
risphaeridia spp. Такой комплекс диноцист харак>
теризует зону Gochteodinia villosa (Gvi), которая
соответствует верхам верхнего титона. Зона
Gochteodinia villosa (Gvi), установленная в верх>
нетитонских отложениях Восточного Крыма,
соответствует зоне Gochteodinia villosa (Gvi) Меж>
дународной зональной шкалы (2004 г.).
Характерными особенностями позднетитон>
ского палинокомплекса являются:
1. Присутствие в составе палинокомплекса
древних форм папоротникообразных семейств
Schizaeaceae, Dicksoniaceae, Dipteridaceae,
Osmundaceae, Ophioglossaceae, Hymenophyllace>
ae, Cyatheaeceae, Matoniaceae, Gleicheniaceae.
Наличие спор, согласно искусственной класси>
фикации: Marattisporites spp., M. scabratus Cou>
per, Callialasporites sp., которые являются страти>
графически важными видами этого времени, и
процентное содержание которых в комплексе
составляет до 10%.
2. Пыльца голосеменных растений, которая
является предками современных хвойных: Pseu>
dopiceae sp., Pseudopinus sp., Protopinus sp.
Встречается также пыльца семейств Pinaceae,
Podocarpaceae, которая схожа с пыльцой совре>
менных растений.
3. Главный фон в палинокомплексе – это пыль>
ца Classopollis sp., которая составляет до 70%.
4. Присутствие типичных позднетитонских
диноцист Gochteodinia sp. Conyaulacysta sp., Cri>
broperidinium sp., Dingodinium sp., характеризую>
щих зону Gochteodinia villosa (Gvi).
Результаты спорово>пыльцевого анализа сви>
детельствуют о титонском возрасте отложений по
р. Тонас (пачки 1>8, 10>12). Также обнаружены
диноцисты зоны Gochteodinia villosa (Gvi), что
дает нам основание датировать возраст вме>
щающих пород как позднетитонский.
Палиноспектры пачек 18, 37, 38, 43, 44 по
систематическому составу и их процентному
содержанию идентичны, что позволяет объеди>
нить их в раннеберриас ский палинокомплекс.
Раннеберриаский палинокомплекс тонасского
разреза подобен комплексу из образцов, кото>
рые были отобраны по ручью Кучук>Узень (пачки
3, 5 ,7>8).
Для берриасского палинокомплекса харак>
терно преобладание пыльцы голосеменных
растений – до 95%, споры составляют 3%, дино>
цисты – 2%.
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Состав спор отличается значительным коли>
чеством видов схизейных. Это Cicatricosisporites
exilioides (Mal.) M. Voronova, C. perforatus
(Mark.) Singh, C. remissus (Bolch.) Bolch.,
Appendicisporites pseudomacrorhyzus (Mark.)
Pocock, A. macrorhyzus (Mal.), A. crimensis
(Bolch.) Pocock, Trilobosporites gibberulus (K.>M.)
Pocock. Отмечены мелкие споры глейхениевых с
гладкой экзиной – Plicifera delicata (Bolch.)
Bolch., Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch.,
матониевых, циатейных и др.
Единичными формами представлены споры
грибов класса фикомицетов – конидии (Fractis>
poronites sp.).
Состав пыльцы голосеменных берриаса отли>
чается от титонского. По>прежнему преобладают
хейролепидиевые, в основном Classopollis (до
85%). Более молодой облик имеют двухмешковые
хвойные Pinaceae, Podocarpaceae, Gnetaceae, но в
основном еще среди сосновых доминируют древ>
ние Protoconoferus. Встречаются единичные
экземпляры кейтониевых. Отмечается небольшое
количество безмешковой пыльцы Ginkgocyca>
dophytus, Sciadopitys, Eucommiidites и др.
Среди диноцист присутствуют Pareodinia sp.,
Endoscrinium asymmetriсus, Endoscrinium spp.,
Epiplosphaera sp., Dissiliodinium sp., Aldorfia
aldorfensis, Escharisphaeridia sp., Valensia reticuQ
lata, Apteodinium sp., Wanaea sp., Nannocerato>
psis sp. Преобладают Conyaulacysta spp., Cribro>
peridinium sp., Spiniferites ramosus, OligosphaeriQ
dium spp. Отмечаются диноцисты Pseudoceratium
pelliferum, Gochteodinia sp. (пачка 37), которые
характерны для нижнеберриасских отложений.
Такой комплекс диноцист соответствует зоне
Pseudoceratium pelliferum (Pp) раннего берриаса.
Зона выделена R. Woollam, J.B. Riding в меловых
отложениях Англии [10].
Палинокомплексы, установленные в породах
из пачек 43>44, несколько отличаются от палино>
комплексов из образцов пачек 18, 37>38 разре>
за по систематическому составу спор и пыльцы,
а также – по их процентному содержанию. Пред>
положительно эти палинокомплексы относятся к
верхам нижнего берриаса. В отмеченых палино>
комплексах появляется больше спор естествен>
ной классификации, а не искусственной. Особое
значение для расчленения юрских и нижнемело>
вых отложений имеет пыльца хейролепидиевых
(Classopollis). В титонских отложениях количество
пыльцы Classopollis составляет 70%, а в нижне>
берриасских достигает до 90%. Раннеберриас>
ское время является пиком развития этой пыль>

цы для территории Крыма. Для сравнения: в
байос>батское время встречаемость пыльцы
хейролепидиевых – единичные экземпляры. В
апт>альбское время количество этой пыльцы
составляет до 5>8%. В позднемеловое время
пыльца этого растения исчезает в палиноком>
плексах. Современных аналогов такой пыльцы
не обнаружено [3]. Процентное соотношение пы>
льцы Classopollis имеет большое значение для
стратификации и корреляции юрских и нижнеме>
ловых отложений.
Для палинокомплекса характерно преоблада>
ние пыльцевых зерен голосеменных растений.
Пыльца хейролепидиевых значительно преобла>
дает над другими микрофитофоссилиями. Споры
составляют 7%, пыльца голосеменных растений
– 85%, диноцисты – 8%.
Определены споры мохообразных, плауно>
видных и папоротникообразных. Наблюдается
видовое разнообразие спор семейства Schizaea>
ceae (Klukisporites sp., Cicatricosisporites exiliodes
(Mal.) M. Voronova). Спорадически встречаются
споры искусственных таксонов: Leiotriletes,
Trachytriletes, Callialasporites sp., Marattispori>
tes spp., Maratisporites scabratus Couper. Присут>
ствуют споры плауновидных – Lycopodiumspori>
tes sp., Lycopodiumsporites cerniidites (Ross) Del>
court et Sprumont., Lycopodiumsporites marginaQ
tus Singh. і Selaginella sp., Leptolepidites sp.
Постоянны виды, имеющие широкий возрастной
диапазон развития в юрских отложениях: Cyathi>
dites sp., Cyathidites australis Couper, GleicheniidiQ
tes sp., Matoniasporites sp., Foveosporites sp.
Отмечены единичные споры семейства Dicksoni>
aceae – Concavisporites sp. и Dicksonia sp. При>
сутствуют споры осмундовых.
Среди голосеменных доминирует пыльца хей>
ролепидиевых, которая представлена Classopol>
lis Pfl., Classopollis cf. classoides Pflug emend.
Pocock et Jansonius, Eucorollina sp. В отложе>
ниях берриаса соседних территорий (Централь>
ного и Юго>Западного Крыма) состав пыльцы
хейролепидиевых также составляет до 90% [3, 4].
В небольшом количестве отмечаются пыльцевые
зерна сосновых и гинкговых, единичные зерна
ногоплодниковых и кейтониевых. В палиноком>
плексе присутствует пыльца безмешкового типа
Podozamites sp., Tsugaepollenites sp. и семейств
Araucariaceae, Cupressaceae, Ginkgocycadaceae,
Taxodiaceae, Bennetittaceae. По сравнению с позд>
нетитонским палинокомплексом, в раннеберри>
асском палинокомплексе возрастает количество
пыльца хвойных семейства Pinaceae. Кроме
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древних форм Pseudopicea sp., Protopinus sp.,
Pseudopinus pergrandis Bolch., Pseudopinus conQ
tigua Bolch., встречается пыльца более молодого
облика Pinus spp. Эту пыльцу продуцировали
растения, которые являются предками совре>
менных сосновых. Встречаются пыльцевые
зерна типа Eucomiidites sp.
Среди диноцист доминируют Pareodinia sp.,
Pareodinia ceratophora, Wanaea sp., ConyaulacysQ
ta spp., Cribroperidinium sp., Spiniferites ramosus,
Oligospheridium spp. Отмечены единичные дино>
цисты Pseudoceratium pelliferum, Atopodinium
haromense, Nannoceratopsis sp.
Характерными особенностями раннеберриас>
ского палинокомплекса являются:
1. Присутствие в комплексе древних форм
папоротникообразных семейств Schizaeaceae,
Dicksoniaceae, Dipteridaceae, Osmundaceae, Ophio>
glossaceae, Hymenophyllaceae, Cyatheaeceae,
Matoniaceae, Gleicheniaceae.
2. Среди голосеменных отмечается пыльца
растений, являющаяся предками современных
хвойных – Protoconiferus (Pseudopiceae sp.,
Pseudopinus sp., Protopinus sp.). Также встречает>
ся пыльца семейств Pinaceae, Podocarpaceae,
которая имеет сходство с пыльцой современных
растений. В основном пыльца сосновых ранне>
берриасского палинокомплекса имеет более
молодой облик по сравнению с таковой поздне>
титонского палинокомплекса.
3. Увеличение количества пыльцы Classopol>
lis sp. до 90%.
4. Определены диноцисты зоны Pseudocerati>
um pelliferum (Pp), что позволяет датировать
отложения раннеберриасским временем.
Результаты спорово>пыльцевого анализа сви>
детельствуют о берриасском возрасте отложе>
ний по р. Тонас (пачки 18, 37>38, 43>44), а также
по ручью Кучук>Узень пачки 3, 5, 7>8). Присут>
ствие диноцист зоны Pseudoceratium pelliferum
(Pp) дает основание датировать возраст пород
как раннеберриасский.
ВЫВОДЫ
В результате комплексного изучения микрофос>
силий из пограничных титон>берриасских отло>
жений разреза бассейна р. Тонас позволили нам
сделать следующие выводы.
По данным фораминиферового анализа в
титон>берриасских отложениях бассейна р. Тонас
нами выделены три фораминиферовые ассоци>
ации: эпистоминидо>лягенидовая (характерная
для верхнего титона), дискорбиидо>трохолинидо>
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вая и трохолиниидо>эпистомиидовая (характер>
ные для нижнего берриаса). Комплексы данных
ассоциаций представлены как характерными,
так и транзитными видами. В составе комплек>
сов наблюдается много общих форм – как верх>
неюрских, так и характерных для мела, что свиде>
тельствует о постепенной смене верхнетитонских
отложений берриасскими. Анализ фораминифе>
ровых комплексов позволил нам провести
детальное расчленение разреза, выделить в
верхнем титоне зону Anchispirocyclina lusitanica
– Melathrokerion spirialis, в нижнем берриасе –
зону Protopeneroplis ultragranulatus – Siphoninel>
la antique. Данные зоны, установленные по фора>
миниферам, прослеживаются за пределами
Крымско>Кавказской провинции, а в отдельных
случаях и за пределами Тетического пояса.
К.И. Кузнецовой и Т.Н. Горбачик эти зоны предла>
гались [6] в качестве подразделений для включе>
ния в общую стратиграфическую шкалу.
Результаты изучения известкового нанно>
планктона позволили нам установить для верх>
него титона зону Zeugrhabdotus embergeri и для
нижнего берриаса – зону Lithraphidites carniolen >
sis. К границе юры и мела, которую мы проводим
по подошве пачки 15, приурочен расцвет нанно>
конусов.
По диноцистам детально стратифицированы
отложения титон>берриасского возраста тонас>
ского разреза. Установлено две зоны: Gochteodi>
nia villosa (Gvi), которая соответствует верхнему
титону, и Pseudoceratium pelliferum (Pp), которая
отвечает нижнему берриассу. Это позволило про>
вести условную границу между титонскими и бер>
риасскими отложениями.
По данным палинологических исследований
для титон>берриасских отложений выделено два
палинокомплекса – позднетитонский и ранне>
берриасский, которые отличаются по таксономи>
ческому составу и количественному содержанию
отдельных таксонов. Данные спорово>пыльцево>
го анализа дали возможность выделить харак>
терные комплексы спор и пыльцы для отдельных
ярусов – титонского и берриасского, тем самым
проследить смену флоры на границе юры и мела.
Спорово>пыльцевые комплексы отличаются друг
от друга количественными изменениями соотно>
шений основных компонентов и связаны между
собой постепенным переходом.
Послойное изучение титон>берриаских отло>
жений по результатам микрофаунистического и
палинологического анализов, данных по извест>
ковому наннопланктону позволило уточнить воз>
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растную принадлежность этих отложений: отло>
жения пачек 1>12 можно датировать как нижне>
титонские; отложения пачек 15>44 – как верхне>
берриасские.
Наши результаты дополнили сведения о
составе фораминиферовых комплексов, извест>
ковом наннопланктоне и палинокомплексах тито>
на. Палинологические исследования границы двух
систем, юрской и меловой, отличались большой
детальностью и основаны на количественных дан>
ных спор и пыльцы, особенно пыльцы Classopollis,
а также древних хвойных и некоторых форм папо>
ротникообразных (схизейных, маратиевых и др.).
Наши результаты были сопоставлены с данными
Международной зональной шкалы верхней юры и
нижнего мела. По диноцистам зона Gochteodinia
villosa (Gvi), установленная в верхнетитонских
отложениях Восточного Крыма, соответствует
зоне Gochteodinia villosa (Gvi) Международной
зональной шкалы (2004 г.).
На основании наших исследований детализи>
рована стратиграфическая схема верхнеюрских
и нижнемеловых отложений Восточного Крыма.
Доказан титонский возраст глин алевролитовых
с прослоями известняков, ранее относимых
условно к титону (пачка 1>13), и подтвержден
раннеберриасский возраст тонкоплитчатых глин,
алевролитов, коричневато>серых массивных
известняков и мергелей плотных плитчатых [1].
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ВАПНЯКОВИЙ НАНОПЛАНКТОН З ТИТОНБЕРІАСЬКИХ ВІДКЛАДІВ СХІДНОГО КРИМУ
L.M. Matlaj
CALCAREOUS NANNOPLANKTON FROM THE TITHONIAN AND BERRIASIAN DEPOSITS OF THE
EASTERN CRIMEA
Впервые дается систематическое описание 10 видов известкового наннопланктона из отложений верхнего титона и
берриасса Восточного Крыма.
Ключевые слова: известковый наннопланктон, верхний титон, берриасс, систематическое описание, Восточный Крым.
First detailed systematic description of 10 nannoplankton species from the Late Tithonian and Berriasian deposits of the
Eastern Crimea is given.

ВСТУП
Наведено систематичний опис стратиграфічно
важливих та найбільш поширених видів вапняково>
го нанопланктону з верхньо>титонських і беріаських
відкладів на мисі Св. Іллі Східного Криму. Вапняко>
вий нанопланктон складає гетерогенезисну групу
кальцитових форм, розмір яких не перевищує
30 мкм. Обрана систематика мезозойських нано>
фосилій відповідає класифікаційній схемі П.Р. Боуна
і Д.Р. Янга (1997), що поєднала в собі здобутки
попередніх досягнень в цій галузі М. Парка та
П.С. Диксона (1976), В.В. Хея (1977), Х. Окади та
А. Макинтайра (1977), Х. Таппана (1980), К. Перч>Ні>
льсен (1985), П.Р. Боуна (1987, 1996). Її концептуа>
льна основа відповідає сучасному рівню наноплан>
ктонної стратифікації мезозойських відкладів [4].
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА
Матеріалом слугували зразки порід з відслонень
верхнього титону (16 зразків) та беріасу (12 зраз>
ків) на мисі Св. Іллі. Загалом опрацьовано 28
зразків. Практично у всіх виявлено вапняковий
нанопланктон середньої та поганої збереженості.
Вапняковий нанопланктон досліджувався за
стандартною методикою Дж. Дефляндра та
Х. Ферта (Deflandre, Fert, 1952) [3]. Зразки вивча>
лись в тимчасових та постійних препаратах в
канадському бальзамі за допомогою оптичного
поляризаційного мікроскопа МБІ>6 в прохідному
та поляризаційному світлі при збільшенні в 1500
разів. Фотографування проводилось цифровою
фотокамерою CANON>75 на оптичному мікроско>
пі в полярізаційному світлі при збільшенні в 2000
раз та на скануючому електронному мікроскопі в
лабораторії електронної мікроскопії Інституту
металофізики ім. Г.В. Курдюмова.
Роботу виконано на основі колекційних мате>
ріалів, люб’язно переданих Н.Н. Жабіною.
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Вапняковий нанопланктон з відкладів Східного
Криму вивчався з розрізів верхнього титону і
беріасу на мисі Св. Іллі.
Відклади верхнього титону представлені пере>
шаруванням глин темно>сірих вапнистих та аргі>
літоподібних з вапняками коричневими дрібно>
кристалічними органогенно>детритовими, ділян>
ками перекристалізованими [1]. Комплекс вап>
някового нанопланктону складають види: Wat>
znaueria barnesae, W. fossacincta, W. manivitiae,
W. britannica, W. ovatа, Cyclagelosphaera marQ
gerelii, C. tubulata, Diazomatolithus lehmanii, CoQ
nusphaera mexicana mexicana, C. rothii, C. mexicaQ
na minor, Zeugrhabdotus embergeri, Z. erectus,
Lithraphidites sp., Retecapsa cf. R. schizobrachiata,
Manivitella pemmatoidea, Helenea chiastia, Nan>
noconus sp., Rotelapillus laffitei, Polycostella beckQ
manii, Polypodorhabdus sp., Ethmorhabdus sp.,
Rhagodiscus sp. Спорадично зустрічаються види:
Cyclagelosphaera deflandrei, Zeugrhabdotus fisQ
sus, Z. соореri, Grantarhabdus sp., Axopodorhab>
dus sp., Retecapsa octofenestrata, Hexalithus sp.
Домінуючими в розрізі є види Watznaueria barQ
nesae, W. fossacincta, Cyclagelosphaera margerelii.
В розрізі верхнього титону на мисі Св. Іллі виз>
начена асоціація нанопланктону зони NJK за
Т. Браловером (Bralower et al., 1989), яка представ>
лена субзоною NJKa за першою появою виду>ін>
декса Helenea chiastia та субзоною NJKc за пер>
шою появою виду>індекса Rotelapillus laffitei [4, 5].
Відклади беріасу представлені перешаруван>
ням коричнево>сірих детритових міцних вапняків
та жовтувато>сірих тонкошаруватих мергелів з
домінуванням останніх [1]. Знайдений комплекс
вапнякового нанопланктону складають види: Nan>
noconus steinmannii minor, N. steinmanni steinmanni,
N. globulus, N. broennimanni, Watznaueria barnesae,
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W. fossacincta, W. manivitiae, W. ovatа, W. britannica,
Diazomatolithus lehmanii, Cyclagelosphaera margeQ
relii, C. tubulata, C. deflandrei, Conusphaera mexicaQ
na sp. В окремих пробах зустрічаються: Nannoco>
nus minutus, N. wintereri, N. colomi, Watznaueria
biporta, Conusphaera mexicana mexicana, C. rothii,
Zeugrhabdotus embergeri, Z. erectus, Biscutus conQ
stans, Polycostella sp., Discorhabdus ignotus,
Lithraphidites sp., Helenea chiastia, Rotelapillus laffitQ
tei, Ethmorhabdus sp., Rhagodiscus sp.
Найпоширенішими в розрізі є види роду Nan>
noconus, що зустрічаються в усіх зразках: Nanno>
conus steinmannii minor, N. steinmanni, N. globu>
lus, N. broennimanni, Nannoconus minutus, N. winQ
tereri, N. colomi.
В розрізі беріасу на мисі Св. Іллі встановлена
зона Nannoconus steinmanni згідно Т. Бралове>
ру (Bralower et al., 1989) за наявністю виду>ін>
декса Nannoconus steinmanni steinmanni [5, 6].
Нижче вперше для цієї території наводиться
опис стратиграфічно важливих та найбільш
поширених видів вапнякового нанопланктону.
Царcтво Chromista Cavalier>Smith, 1981
Тип Haptophyta Hibberd Cavalier>Smith, 1986
Клас Prymnesiophyceae Hibberd, 1976
Підклас Prymnesiophycidae
Cavalier>Smith, 1986
Група гетерококоліти
Муроліти
Порядок Eiffellithales Rood, Hay et Barnard, 1971
Родина Сhiastozygaceae (Rood, Hay et
Barnard, 1973) Varol et Girgis, 1994
Рід Zeugrhabdotus Reinhardt, 1965
Zeugrhabdotus erectus (Deflandre, 1954)
Reinhardt, 1965
Табл. І, 14; табл. II, 11.
Zygodiscus erectus: Manivit, 1971, c. 78, табл. XXIX,
фіг. 1>3, 5>8.
Zygolithus erectus: Deflandre, 1954, c. 150, табл. XV,
фіг. 14>17; Deflandre, 1962, табл. І, фіг. 2.
Zeugrhabdotus noelae: Rood, Hay and Barnard, 1971,
c. 251, табл. I, фіг. 4.

М а т е р і а л . Десятки екземплярів середньої
та доброї збереженості.
О п и с . Еліптичний коколіт з обідком, складе>
ним 20 тонкими радіально орієнтованими пласти>
нами, які перекривають одна одну половиною
своєї площі. Арея перетинається поперечним
містком, який складається з мікрокристалів. У
верхній частині коколіту мікрокристали утворюють
вузлик з невеличким поглибленням всередині.
Р о з м і р – до 9 мкм.

П о р і в н я н н я . Від виду Z. embergeri (Noel,
1959) Perch>Nielsen, 1984 відрізняється будо>
вою поперечного містка та меншими розмірами.
П о ш и р е н н я . Нижній плинсбах ? – верхній
маастрихт. Оксфорд Дніпровсько>Донецької
западини, титон – беріас Криму, верхня юра
Німеччини, оксфорд Алжірy, оксфорд – турон
Франції, оксфорд – кімеридж Англії, титон – бері>
ас Східно>Європейської платформи, готерив –
сеноман Швеції.
Zeugrhabdotus embergerii (Noel, 1959)
Perch>Nielsen, 1984
Табл. І, 17.
Discolithus embergeri: Noel, 1959, c. 164, табл. 1, фiг. 5>8.
Parhabdolithus embergeri: Stradner, 1963, с. 13, табл. 4,
фiг. 1, 1b.
Zygodiscus lacunatus: Gartner, 1968, с. 33, табл. 17, фiг. 6;
табл. 18, фiг. 15, 16; табл. 19, фiг. 5; табл. 23, фiг. 15,
16; табл. 24, фiг. 3.
Zygodiscus pomerolis: Seyve, 1984, c. 410, табл. I, фiг. E 2>4.
Zeugrhabdotus embergeri: Perch>Nielsen, 1984, с. 44; Perch>
Nielsen, 1985, с. 408, табл. 84, фiг. 4, 6, 9, 10, 14, 15.
Zeugrhabdotus cf. Zeugrhabdotus embergerii: Lees, Bown,
2005, табл. P2, фіг. 21>23.

Го л о т и п . Не вказаний, Кеф>Талремпт;
Алжір, портланд.
М а т е р і а л . Десятки екземплярів середньої
та доброї збереженості.
О п и с . Крупні еліптичні коколіти з вузьким
обідком, складеним сильно нахиленими 60>80
елементами. Арея має широку масивну перетинку,
на якій з дистального боку іноді буває стрижень
або місце його кріплення. Стрижень складається з
ромбоподібних кристалів, є поздовжні борозни.
Р о з м і р – 12 мкм.
П о р і в н я н н я . Від інших представників
роду Zeugrhabdotus Reinhardt, 1965 відріз>
няється широкою масивною перетинкою.
П о ш и р е н н я . Нижній титон ? – маастрихт.
Титон – сеноман Криму, сеноман – турон Дні>
провсько>Донецької западини, верхній титон –
нижній беріас Румунії, нижня крейда східної та
центральної Атлантики, Швейцарії, Південної
Америки, Англії, південно>західної Франції, бері>
ас Східно>Європейської платформи, титон –
валанжин Алжіру, беріас ? – турон Голландії.
Порядок Stephanolithiales Bown and Young, 1997
Родина Stephanolithiaceae Black, 1968
Рід Rotelapillus Noel, 1973
Rotelapillus laffittei (Noel, 1957) Noel, 1973
Stephanolithion laffittei: Noel, 1957, c. 318, табл. 2, фіг. 5.
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Stephanolithion cf. S. laffittei: Bramlette and Martini, 1964,
c. 320, табл. 6, фіг. 12>15.
Stephanolithion sp.: Black, 1965, c. 132, фіг. 11.
Stephanolithion crenulatum: Stover, 1966, c. 160, табл. 7,
фіг. 25>27; табл. 9, фіг. 25>27.
Stephanolithion sp. aff. S. laffittei: Gartner, 1968, c. 35,
табл. 5, фіг. 14; табл. 22, фіг. 18.
Corollithion exiguum: Shafik et Stradner, 1971, c. 81,
табл. 47, фіг. 1.
Corollithion octoradiatum: Gartner, 1968, c. 35, табл. 6, фіг. 5;
табл. 10, фіг. 14>15; табл. 11, фіг. 7; табл. 22, фіг. 14.
Cylindralithus laffittei: Black, 1973, c. 95, табл. 29, фіг. 1>6.
Rotelapillus laffittei: Noel, 1973; Perch>Nielsen, 1984,
c. 402, фіг. 75.

М а т е р і а л . П’ять екземплярів доброї та
середньої збереженості.
О п и с . Коколіт має вузьку невисоку зубчасту
стінку з 17>27 субвертикальних елементів. Круг>
лий обідок складений 21>26 проксимальними
радіальними елементами. З зовнішнього конту>
ра коколіт декорований шипами. Широка арея
перегороджена 8 радіальними перетинками.
П о р і в н я н н я . Від видів R. munitus (Perch>
Nielsen, 1973) Perch>Nielsen, 1984 і R. octoraQ
diatus (Gartner, 1968) Perch>Nielsen, 1984
відрізняється більшою кількістю шипів. Від пред>
ставників роду Corollithion Stradner, 1961 відріз>
няється наявністю шипів [7].
П о ш и р е н н я . Верхній титон – маастрихт.
Титон – беріас Криму, оксфорд – кімеридж, верх>
ній титон – валанжин Алжіру, Іспанії, готерив –
сеноман Німеччини, верхній титон – нижній сено>
ман західної Атлантики, беріас – нижній сеноман
південно>східної Франції, альб – маастрихт Пів>
нічної Америки, маастрихт Єгипту, Тунісу, Австрії.
Плаколіти
Порядок Podorhabdales Rood et al., 1971
emend. Bown, 1987
Родина Cretarhabdaceae Thierstein, 1973
Рід Helenea Worsley, 1971
(= Microstaurus Black, 1971)
Helenea chiastia Worsley, 1971
Helenea chiastia: Worsley, 1971, c. 1310, табл. 1, фіг. 42>
44; Burnett, 1998, c. 181, табл. 6, 7, фіг. 13, 14.
Microstaurus chiastius: Grun and Allemann, 1975, c. 181,
табл. 5, фіг. 1>4.
Microstaurus quadratus: Black, 1971a, c. 404, табл. 32,
фіг. 2.

М а т е р і а л . Десятки екземплярів середньої
та доброї збереженості.
О п и с . Еліптичний коколіт з широким
дистальним та вузьким проксимальним щитками.
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Проксимальний щиток складається з 22>29 суб>
радіальних елементів, дистальний щиток – з 29>
34 серпоподібних елементів, перекриваючих
один одного за годинниковою стрілкою. Неширо>
ку арею перетинає хрестовина, орієнтована за
головними осями коколіту. З дистального боку
хрестовина має короткий шип, складений 4 крис>
талітами. У перехрещених ніколях спостерігаєть>
ся Х>подібне освітлення форми.
Р о з м і р – до 6 мкм, ширина – 3>3,5 мкм.
П о р і в н я н н я . Від представників роду Wat>
znaueria Reinhardt, 1964 відрізняється наявніс>
тю хрестовини.
П о ш и р е н н я . Верхній титон – нижній
турон. Верхній титон – беріас Криму, верхній
титон – нижня крейда Словаччини, беріас Фран>
ції, верхній титон – сеноман Атлантики, сеноман
– низи турону Дніпровсько>Донецької западини,
маастрихт Грузії.
Родина Tubodiscaceae Bown et Rutledge, 1997
Рід Manivitella Thierstein, 1971
Manivitella pemmatoidea (Dedlandre, 1965)
Thierstein, 1971
Табл. ІI, 8.
Cricolithus pemmaloideus: Manivit, 1965, с. 192, табл. 2,
фіг. 8a, b.
Cyclolithus gronosus: Stover, 1966, с. 140, табл. 1, фiг. 1>3;
табл. 8, фiг. 1.
Apertapetra gronosa: Bukry, 1969, с. 26, табл. 6, фiг. 6, 7(?),
8, 9 (?).
Apertapetra pemmatoidea: Grun et al., 1972, табл. 23,
фiг. 9, 10.
Manivitella pemmatoidea: Thierstein, 1971, с. 480, табл. 5,
фiг. 1>3.
Manivitella sp. cf. M. pemmatoidea: Hattner, Wise, 1980,
c. 65, табл. 25, фiг. 6.

Го л о т и п . Екземпляр НМ 922В DB9, Ван>
вес, Віль>муайен; Франція, середній альб.
М а т е р і а л . Сім екземплярів доброї збере>
женості.
О п и с . Еліптичний коколіт з широким крайо>
вим обідком. Дистальний щиток утворюється з
двох циклів елементів. Перший дистальний цикл
складається з 40>45 елементів, які перекрива>
ють один одного проти годинникової стрілки. Дру>
гий вузький цикл зубчастих елементів облямовує
еліптичну арею. Елементи проксимального циклу
розташовані за годинниковою стрілкою. У перех>
ресних ніколях спостерігається широкий сегмен>
тований еліптичний крайовий обідок з яскравим
внутрішнім та темним зовнішнім кільцями.
Р о з м і р – до 14х16 мкм.
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П о р і в н я н н я . Від інших видів роду Manivi>
tella Thierstein, 1971 відрізняється великими
розмірами, широким крайовим обідком, наявніс>
тю вузького внутрішнього циклу елементів.
П о ш и р е н н я . Верхній титон – маастрихт.
Титон – беріас Криму, альб – сеноман Швеції, бері>
ас – кампан Франції, валанжин – сеноман Атлан>
тики, готерив – сеноман Швейцарії, альб Англії.
Порядок Watznaueriales Bown, 1987
Родина Watznaueriaceae Rood,
Hay et Barnard, 1971
Рід Watznaueria Reinhardt, 1964
Watznaueria barnesae (Black, 1959)
Perch>Nielsen, 1968
Табл. І, 1; табл. II, 4.
Tremalithus barnesae: Black, Barnes, 1959, с. 325, табл. 9,
фіг. I, 2.
Coccolithus pelagicus: Векшина, 1959, с. 72, табл. I, фіг. 7;
табл. 2, фіг. 12.
Coccolithus сf. c. barnesae: Bramlette, Martini, 1964,
с. 298, табл. 1, фіг. 13, 14.
Coccolithus paenepelagicus: Slover, 1966, с. 139, табл. I,
фіг. 10 а, b, 11; табл. 3, фіг. 22b (В); табл. 8, фіг. 5.
Tergestiella barnesae: Reinhardt, 1966, c. 14, табл. 2,
фіг. 1a, b; табл. 12, фіг. 2; табл. 23. фіг. 6.
Watznaueria angustoralis: Reinhard, 1966, c. 16, табл. 2,
фіг. 2; табл. 3, фіг. 1, 3; Forchhеimеr, 1968, с. 30,
табл. 2, фіг. 7а, 7b; рис. 3, фіг. 6.
Maslovеlla barnesae: Тарраn, Loeblich, 1966, с. 43.
Coccolithus hoellvikensis: Forchheimer, 1968, с. 28, табл. 1,
фіг. 2а, b, 5а, b, 6а, b; рис. 6>9.
Coccolithus bаrnesae: Шуменко, 1968, с. 36. табл. 2, фіг. 3>
7; Gartner, 1968, с. 17, табл. 1, фіг. 12; табл. 4, фіг. 6, 7;
табл. 8, фіг. 18>22; табл. 11, фіг. 11а>с; табл. 14,
фіг. 4, 5; табл. 15, фіг. 8a>d; табл. 16, фіг. 15, 16;
табл. 19, фіг. 12a>d; табл. 20, фіг. 12, 13; табл. 22,
фіг. 16, 17; табл. 24, фіг. 8a>d; табл. 25, фіг. I, 2.
Watznauеria barnesae: Perch>Nielsen, 1968, с. 69, табл. 22,
фіг. 1>7; табл. 23, фіг. 1, 4, 5, 16; рис. 32, 33а, b.

Го л о т и п . Екземпляр SM 3068, Кембридж,
Уістон>Колвіл; Великобританія, турон.
М а т е р і а л . Сотні екземплярів доброї збе>
реженості.
О п и с . Еліптичні плаколіти з широким зовнішнім
та більш вузьким внутрішнім кільцями крайового
обідка. Зовнішній дистальний цикл обідка утворюєть>
ся з численних серпоподібних елементів, перекри>
ваючих один одного за годинниковою стрілкою; дру>
гий дистальний цикл – з субрадиальних елементів.
Проксимальний щиток менше дистального та склада>
ється з субрадіальних елементів. Арея має отвір, який
іноді закритий прямокутними пластинками.

Р о з м і р – 6 мкм (більший діаметр).
П о р і в н я н н я . Від виду W. britannica Stra>
dner, 1963 відрізняється закритим центральним
полем, від виду W. manivitiae Bukry, 1973 – від>
сутністю ранта на дистальному щитку [8].
П о ш и р е н н я . Нижній байос – маастрихт.
Оксфорд – титон Криму, кімеридж Дністровсько>
Прутського межиріччя, верхня юра Східно>Євро>
пейської платформи, оксфорд – дат Європи, Аме>
рики, Азії, барем – маастрихт Криму, сеноман –
дат Дніпровсько>Донецької западини та Донбасу,
сеноман – маастрихт Курської магнітної анома>
лії, маастрихт Західного Сибіру.
Watznaueria britannica (Stradner, 1963)
Reinhardt, 1964
Табл. I, 3; табл. ІІ, 2.
Coccolithus britannicus: Stradner, 1963, c. 176, табл. I,
фіг. 7.
Coccolithus lucasi: Шуменко, Сотников, Стерліна, 1971,
с. 1035, фіг. в.
Ellipsagelospaera britannica: Perch>Nielsen, 1968, c. 71;
Noel, 1973, c. 119, табл. IV, фіг. 6, 7.
Ellipsagelospaera communis: Perch>Nielsen, 1968, c. 71,
фіг. 33 c>d; Noel, 1973, c. 119, табл. XIV, фіг. 1>5.
Ellipsagelospaera frequens: Noel, 1965b, c. 119, табл. хі,
фіг. 7>10; табл. XII, фіг. 1>10; табл. XIII, фіг. 1>10; Noel,
1965, c. 8, фіг. 35>39.
Ellipsagelospaera lucasi: Noel, 1965, c. 126, табл. XI, фіг. 2.
Watznaueria britannica: Reinhardt, 1964, c. 753, табл. II,
фіг. 3; Reinhardt, 1971, c. 33, фіг. 34>36.
Watznaueria communis: Reinhardt, 1964, c. 756, табл. II,
фіг. 5; Reinhardt, 1966, c. 17, табл. IV, фіг. 3, 5, 6;
табл. XXIII, фіг. 5; Reinhardt, 1971, c. 33, фіг. 38.

М а т е р і а л . Десятки екземплярів доброї
збереженості.
О п и с . Еліптичний коколіт з двох щільно
поєднаних щитків. Дистальний щиток більш прок>
симального, складається з численних серпопо>
дібних елементів, що накладаються один на одно>
го за годинниковою стрілкою. Проксимальний
щиток побудований з одного шару субрадіальних
елементів, краї яких іноді зубчасті. Арея дорів>
нює 1/3 площини коколіту. Її перетинає короткий
поперечний міцний місток.
Р о з м і р – до 10 мкм.
П о р і в н я н н я . Від інших представників
роду Watznaueria Reinhardt, 1964 відрізняється
наявністю короткого поперечного містка.
П о ш и р е н н я . Нижній байос – нижній сено>
ман. Титон – беріас Криму, оксфорд, турон Дніпров>
сько>Донецької западини, верхня юра Східно>Єв>
ропейської платформи, барем – турон Криму,
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байос – альб Англії, келовей – оксфорд Німеччини,
Алжіру, келовей – турон Франції, альб Голландії.
Група нанолітів
Родина Eoconusphaeraceae
Krystan>Tollmann, 1988
Рід Conusphaera Trejo, 1969
Conusphaera rothii (Thierstein, 1971)
Jakubowski, 1986
Табл. ІI, 14.
Particule calcaire: Noel, 1965, табл. 28, фіг. 5, 7.
Cretaturbella rothii: Thierstein, 1971, с. 483, табл. 3, фіг. 1>5;
Roth and Thierstein, 1972, табл. 3, фіг. 9, 12>14.

М а т е р і а л . Десять екземплярів доброї збе>
реженості.
О п и с . Подовжений конусоподібний наноліт
складається приблизно з 40 нахилених кальцито>
вих пластин. Центральний канал знаходиться в
медіанній площині. Зовні бокова поверхня нано>
літу вкрита повернутими вправо тонкими кальци>
товими пластинами з структурами між ними.
Р о з м і р – до 30 мкм.
П о р і в н я н н я . Від виду Conusphaera mexiQ
cana mexicana Trejo, 1969 відрізняється менши>
ми розмірами, положенням кальцитових пластин
та відсутністю іноді центрального каналу.
П о ш и р е н н я . Нижній титон – нижній апт.
Титон – беріас Криму, беріас Словаччини, титон –
беріас Румунії, нижня крейда Африки, нижня
крейда – апт Мексіки, Західної Атлантики, Фран>
ції, титон – нижній валанжин Болгарії, барем Пів>
нічного моря, нижня крейда Албанії.
Родина Microrhabdulaceae Deflandre, 1963
Рід Lithraphidites Deflandre, 1963
Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963
Табл. ІI, 12.
Lithraphidites carniolensis: Deflandre, 1963, с. 3486,
рис. 1>10; Gartner, 1968, с. 43, табл. 5, фiг. 4; табл. 6,
фiг. 8; табл. 3, фiг. 4; табл. 10, фiг. 16, 17; табл. 12,
фiг. 8; табл. 22, фiг. 24, 25; табл. 25, фiг. 9.
Lithraphidites cf. L. quadratus: Bramlette and Martini, Verbe>
ek, 1976, c. 145, табл. 3, фіг. 4.

Го л о т и п . Не вказаний, Альпи, Карніоль;
Франція, верхній апт.
М а т е р і а л . 15 екземплярів середньої та
доброї збереженості.
О п и с . Мікрорабдоліти веретеноподібної
форми з чотирма низькими поздовжніми суціль>
ними ребрами, які орієнтовані під кутом 90° до
поверхні. У перехресних ніколях спостерігається
дві пари ребер, між якими простір погасає.
Р о з м і р – 10>17 мкм.
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П о р і в н я н н я . Від інших представників
роду Lithraphidites Deflandre, 1963 відрізняєть>
ся низькими поздовжніми ребрами.
П о ш и р е н н я . Нижній беріас – маастрихт.
Титон – беріас Криму, готерив – маастрихт Кри>
му, сеноман – маастрихт Дніпровсько>Донецької
западини, Донбасу; беріас – альб Атлантики, апт
– маастрихт Франції, альб – маастрихт Північної
Америки, беріас – маастрихт Франції, валанжин
– сеноман Швейцарії.
Родина Nannoconaceae Deflandre, 1959
Рід Nannoconus Kamptner, 1931
Nannoconus steinmanni Kamptner, 1931 minor
Deres and Acheritequy, 1980
Табл. І, 22.
Nannoconus cf. steinmanni: Manivit, Charollais, Steinhau>
ser, 1967, табл. 2, фіг. 8.
Nannoconus steinmanni minor: Deres and Acheritequy,
1980, c. 16, табл. 1, фіг. 7.

М а т е р і а л . Сотні екземплярів середньої та
доброї збереженості.
О п и с . Зрізані конічні наноліти зі стінками з
пластинчатих клинуватих елементів, розташова>
них спірально за годинниковою стрілкою до вузь>
кого аксіального каналу, який розширюється все>
редині в центральну полость. Апікальний отвір
вужче базального. З зовнішнього боку стінка
наноконуса зубчаста.
Р о з м і р – висота – 8>10 мкм, ширина –
7>9 мкм.
П о р і в н я н н я . Від виду Nannoconus steinQ
manni Kamptner, 1931 ssp. steinmanni відрізQ
няється меншими розмірами, від N. broennimanni
Trejo, 1959 – шириною аксіального каналу.
П о ш и р е н н я . Верхній титон – валанжин.
Беріас Криму, Румунії, беріас східної Куби, титон
– беріас Італії, Англії, беріас – валанжин півден>
но>західної Франції, Ірландії, верхній титон –
валанжин північно>західної Іспанії, верхній титон
– валанжин Мадагаскару, Канади, Тунісу.
Список вапнякового нанопланктону
Порядок Eif fellithales Rood, Hay et Barnard, 1971
Родина Сhi astozygaceae (Rood, Hay et Barnard, 1973)
Varol et Girgis, 1994
Рід Zeugrhabdo tus Reinhardt, 1965
Zeugrhabdotus cooperi Bown, 1992
Z. embergeri (Noel, 1959) Perch>Nielsen, 1984
Z. erectus (Deflandre, 1954) Reinhardt, 1965
Z. fissus Grun et Zweili, 1980
Zeugrhabdotus sp.
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Родина Rhago discace ae Hay, 1977
Рід Rhagodiscus Reinhardt, 1967
Rhagodiscus sp.
Порядок Stepha nolithiales Bown et Young, 1997
Родина Stephanolithiace ae Black, 1968
Рід Rotel apil lus Noel, 1973
Rotelapillus laffitei (Noel, 1957) Noel, 1973
Порядок P o d o r h a b da les R o o d et al., 1971, emend.
Bown, 1987
Родина Axo podorhab da ce ae Bown et Young, 1997
Рід Axopodorhab dus Wind et Wise, 1997
Axopodorhabdus spp.
Рід Ethmorhabdus Noel, 1965, emend. Shumenko, 1976
Ethmorhabdus sp.
Родина Bis cutace ae Black, 1971
Рід Dis corhab dus Noel, 1965
Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957) Perch>Nielsen, 1968
Рід Bis cutum Black, 1959 emend.
Biscutum asymmetricum Perch>Nielsen, 1968
B. constans (Gorka, 1957) Black, 1959
Biscutus sp.
Родина Cre tarhab dace ae Thierstein, 1973
Рід Grantarhab dus Black, 1971
Grantarhabdus sp.
Рід Helenea Worsley, 1971
Helenea chiastia Worsley, 1971
Рід Polypo dorhab dus Noel, 1965
Polypodorhabdus sp.
Рід Retecapsa Black, 1971
Retecapsa cf. R. schizobrachiata (Gartner, 1968) Grun, 1975
Retecapsa octofenestrata (Bralower, 1989) Bown comb. nov.
Родина Tubodisca ce ae Bown et Rutledge, 1997
Рiд Manivitel la Thierstein, 1971
Manivitella pemmatoidea (Dedlandre, 1965)
Thierstein, 1971
Порядок Watznau eri ales Bown, 1987
Родина Wat znau eriaceae Rood, Hay et Barnard, 1971
Рід Cyclagelospha era Noel, 1965
Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966) Roth, 1973
C. margerelii Noel, 1965
C. tubulata (Grun et Zweili, 1980) Cooper, 1987
Cyclagelosphaera sp.
Рід Diazomatolithus Noel, 1965
Diazomatolithus lehmanii Noel, 1965
Рід Wat znau e ria R e i n h a rd t , 1964, emend.
S h u m e n k o , 1976

Watznaueria barnesae (Black, 1959) Perch>Nielsen, 1968
W. biporta Bukry, 1969
W. britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964
W. fossacincta (Black, 1971a) Bown, 1989
W. manivitiae Bukry, 1973
W. ovatа Bukry, 1969
Watznaueria sp.
Група наноліти
Родина Braaru dospha eraceae Deflandre, 1947
Рiд Mic rantho lithus Deflandre, 1954
Micrantholithus sp.
Родина Eoconusphaeraceae Krystan>Tollmann, 1988
Рiд Conuspha era Trejo, 1969
Conusphaera mexicana Trejo, 1969 mexicana Trejo, 1969
Conusphaera mexicana Trejo, 1969 minor Bown
et Cooper, 1989
Conusphaera rothii (Thierstein, 1971) Jakubowski, 1986
Родина Microrhabdu laceae Deflandre, 1963
Рiд Lithraphidites Deflandre, 1963
Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963
Lithraphidites sp.
Родина Nan noconaceae Deflandre, 1959
Рiд Nanno conus Kamptner, 1931
Nannoconus broennimanni Trejo, 1959
N. colomi (Lapparent, 1931) Kamptner, 1938
N. globulus Bronnimann, 1955
N. minutus Bronnimann, 1955
N. steinmannii
Kamptner,
1931
minor
Deres
et Acheritequy, 1980
N. steinmanni Kamptner, 1931 steinmanni Kamptner, 1931
N. wintereri Bralower et Thierstein, 1989
Nannoconus sp.
Родина Poly cy clo litha ce ae Forchheimer, 1972 emend.
Varol, 1992
Рiд Hexalithus Gardet, 1955
Hexalithus sp.
Рiд Polycostel la Thierstein, 1971
Polycostella sp.

ВИСНОВКИ
В результаті проведених досліджень було визна>
чено 43 вида, 21 рід, 12 родин вапнякового
нанопланктону з відкладів верхнього титону та
беріасу Східного Криму та надано систематичний
опис 10 видів з восьми родин нанопланктону, які
є найбільш характерними видами відповідних
зональних комплексів.
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УДК 551.762(477.8)
Н.М. Жабіна
БІОСТРАТИГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДКЛАДІВ ВЕРХНЬОЇ ЮРИ – НЕОКОМУ
УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ
N.M. Zhabina
BIOSTRATIGRAPHY OF THE UPPER JURASSICNEOCOMIAN DEPOSITS OF THE UKRAINIAN
PRECARPATHIANS BY FORAMINIFERS
Приведены характеристика новой зональной шкалы по фораминиферам для верхней юры – неокома Украинского
Предкарпатья и корреляция ее с аммонитовыми и фораминиферовыми шкалами Крыма и Кавказа.
Ключевые слова: зона, слои, аммониты, фораминиферы, тинтинниды, распространение, Украина.
A new foraminiferal zonal scale for the Upper Jurassic>Neocomian deposits of the Ukrainian Precarpathians is proposed and
its correlation with ammonite and foraminiferal scales of the Crimea and the Caucasus is made.

ВСТУП
Загальна біозональність за форамініферами для
верхньоюрських відкладів Тетіса на теперішній час
не розроблена. Існують лише окремі місцеві шка>
ли, не узгоджені на міжрегіональному рівні. Для те>
риторії Українського Передкарпаття була прийнята
зональна шкала, розроблена у 1979 р. для півден>
них регіонів колишнього СРСР [1>4]. Перегляд та
аналіз всіх наявних матеріалів буріння свердло>
вин, що розкрили відклади верхньої юри – неоко>
му на цій території та кореляція із зональними шка>
лами інших регіонів, де вік порід датований за амо>
нітами, дозволили визначити зони і верстви за
форамініферами для даного регіону.
МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
Зона Alveosepta jaccardi – Globuligerina oxfordia>
na (нижній оксфорд). Встановлена у нижніх верс>
твах біогермів рудківської світи (у керні свердло>
вин Підлуби>108 (1092>1107 м), Рава>Руська>5
(1699>1708 м), Коханівка>1 (1865>1879 м)) і боQ
нівської світи (Глухів>1 (2899,9>2946,8 м), Півден>
на Коханівка>1 (2943>2948 м), Бортятин>1 (2496>
2505 м)). Потужність – до 40 м. Відклади представ>
лені сірими вапняками з прошарками чорних і
темно>сірих кременів (рудківська світа) або
темно> та кремово>сірими вапняками з прошар>
ками темно> і зеленувато>сірих аргілітів, подеку>
ди гравелітів і темно>коричневих кременів
(бонівська світа) [4]. У зоні присутні оксфордські
види Globuligerina oxfordiana, Marsonella cf. doQ
neziana, Paalzowella feifeli elevata, поширені до
верхнього кімериджу Alveosepta jaccardi,
Haplophragmium coprolithioformis, в оксфорді –
титоні Mesoendothyra izjumiana і транзитні Paal>
zowella feifeli feifeli, Ammobaculites fontinensis,
Virgulina jurassica, Spirillina kubleri, S. eichenberQ

gensis, Textularia agglutinans, Reophax cf. scorpiQ
us. Види Globuligerina oxfordiana і Alveosepta jacQ
cardi, які вперше зафіксовані у нижньому окс>
форді Тетіса на рівні амонітової зони Cardio ceras
cordatum, тут присутні у нижніх верствах оксфор>
ду, на підставі чого дана форамініферова зона
зіставляється з цією амонітовою зоною [4]. Хро>
ностратиграфічний рівень зони відповідає
нижнім верствам тинтинідової зони Ch1.
Одновікова та аналогічна зона Len ti cu li na
quenstedti – Globuligerina oxfordiana виділена у
Криму, де її вік підтверджений амонітами зони
Cordatum [6].
Зона Haplophragmium coprolithiformis sequa>
num – Paalzowella scalariformis (середній оксфорд)
встановлена у середній пачці біогермів рудків>
ської світи (Підлуби>105 (932,5>933,5 м), нижній
частині городоцької світи (Рава>Руська>2 (1184>
1187,5 м), Південна Гринівка>2 (2301>3306 м)) та у
середній частині бонівської світи (Південна Коха>
нівка>1 (2868>2879 м)). Потужність – до 40 м.
Породи представлені сірими вапняками (рудків>
ська світа), сірими вапняками з прошарками тем>
но>сірих аргілітів та алевролітів (городоцька світа),
коричнево>сірими вапняками з прошарками тем>
но>сірих аргілітів (бонівська світа) [5]. У зоні при>
сутні нижньо>середньооксфордські види Spirillina
cf. andreae i Paalzowella scalariformis, відомі з
середнього оксфорду до нижнього кімериджу
Labalina cf. milioliniformis, оксфордські Bulbobaculi>
tes majnci, Ammobaculites reophaciformis, GlobuliQ
gerina oxfordiana, Trocholina transversarii, PaalQ
zowella feifeli elevata, оксфорд – нижньокімеридж>
ські Haplophragmium coprolithiformis sequanum,
Alveosepta sequana, Paalzowella turbinella, TrocholiQ
na belorussica, оксфорд – кімериджські HaploQ
phragmium coprolithiformis, Alveosepta jaccardi,
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A. sequana var. minor, Marsonella doneziana,
M. jurassica, Trocholina conica, Spirillina tenuissima,
відомі з оксфорду до титону Mesoendothyra izjuQ
miana і транзитні Ammobaculites suprajurassicus,
A. fontinensis, Haplophragmoides canui, HaplophQ
ragmium lutzei, H. subaequalis, Spiropthalmidium diQ
latatum, Nautiloculina oolithica, Textularia jurassica,
Virgulina jurassica, Lenticulina cf. eichenbergi, SpirilQ
lina kubleri, Reophax cf. scorpius, Paalzowella feifeli
feifeli. Присутність Paalzowella scalariformis, які у
відкладах Тетісу востаннє зустрічаються на рівні
амонітової зони Transversarium і Haplophragmium
coprolithiformis sequanum, що у відкладах Тетіса
вперше трапляються на рівні цієї амонітової зони,
дає підстави зівставляти ці відклади із зазначе>
ною амонітовою зоною та визначити їх індексами.
Нижня межа зони проводиться по появі першого
індекса i Nautiloculina oolithica та збільшенню різ>
номанітності форамініфер. Ця зона відповідає
середній частині тинтинідової зони Ch1.
Аналогічна зона Cera tola marcki na? speciosa –
Trocholina transversarii виділена у зональній
шкалі за форамініферами південних регіонів
колишнього СРСР з опорним розрізом у Грузії, де
її вік підтверджений амонітами зони Transversa>
rium. Одновікові верстви з Quinqueloculina fruQ
mentum i Verneuilinoides favus, обсяг яких переQ
вищує амонiтову зону Рli catilis, встановлені у роз>
різах Північного Кавказу [1]. Форамініферова
зона у Передкарпатті зіставляється з обсягом цих
амонітових зон середнього оксфорду.
Зона Quinqu elo culina semisphaeroidalis – Mar>
sonella paraconica (верхній оксфорд) встановле>
на у верхній пачці біогермів рудківської світи
(Підлуби>104 (625>672 м), Підлуби>105 (922>
944 м), Рава>Руська>2 (1164>1166,5 м), Рава>
Руська>5 (1661>1670 м), Коханівка>3 (1443,7>
1451,6 м)), верхніх верствах городоцької світи
(Глибівка>1 (3446>3454 м), Дашава>405 (2167>
2173 м), Південна Гринівка>2 (2352>2366,2 м)) та
бонівської світи (Рудки>80 (1727>1743 м), Моран>
ці>1 (2700>2767 м), Кароліна>6 (2961>2973 м),
Подільці>2 (2293>2301 м)). Потужність змінюєть>
ся в межах 10>175 м. Представлена кремовими
та сірими вапняками з прошарками вапнякової
брекчії, у подекуди низах –темно>сірих аргілітів
(рудківська світа), перешаруванням сірих вапня>
ків, пісковиків, алевролітів і аргілітів (городоцька
світа), сірими вапняками (бонівська світа) [5].
Зона охарактеризована видами, поширеними з
верхнього оксфорду до кімериджу: Alveosepta seQ
quana var. minor, Coscinoconus oblongus; з верх>
нього оксфорду до титону – Quinqueloculina seQ
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misphaeroidales, Spirillina polygyrata, ConicospirilQ
lina cf. рlanorbis; оксфордськими Ammobaculites
reophaciformis, Paalzowella feifeli elevata, BulboQ
baculites maynci, Karaisella uzbekistanica, MarsoQ
nella paraconica, Labalina milioliniformis, оксфорд>
нижньокімериджськими Haplophragmium coproliQ
thiformis var. sequana, Alveosepta jaccardi,
A. sequana, Marsonella doneziana, M. jurassica,
Paalzowella turbinella, Torinosuella peneropliforQ
mis, Quinqueloculina cf. frumenta, Trocholina beloQ
russica, T. transversarii, оксфорд>кімериджськими
T. conica, Haplophragmium coprolithiformis, транQ
зитними Spirillina kubleri, Mesoendothyra izjumiaQ
na, A. suprajurassicus, Haplophragmoides canui,
Haplophragmium subaequalis, Paalzowella conica,
P. feifeli feifeli, Nautiloculina oolithica, Textularia juQ
rassica. Тут вперше з‘являються поширені у верх>
ній юрі – неокомі Everticyclammina virguliana,
Rectocyclammina chouberti, Trocholina alpina,
T. elongata, Gaudryina bukowiensis, G. vadaszi, PaQ
alzowella jurassica, Quinqueloculina podlubiensis.
Нижня границя зони встановлюється по появі
Quinqueloculina semisphaeroidalіs, EverticyclamQ
mina virguliana, Belorussiella varsoviensis.
Ця зона відповідає верхнім верствам тинтині>
дової зони Ch1.
Зона з аналогічним комплексом форамініфер
Alveosepta jaccardi – Epistomina nemunensis виді>>
лена у зональній шкалі південних регіонів колиш>
нього СРСР з опорним розрізом у Грузії, де її вік
підтверджений коралами. Одновікові верстви з
Alveosepta ex gr. jaccardi i Nubeculinella gigantocaQ
merata встановлені на Північному Кавказі [1].
Зона Alveosepta personata – Torinosuella pene>
ropliformis (нижній кімеридж) простежена у раваQ
руській світі (Підлуби>100 (452>510 м), >101
(409,5>461,5 м), Підлуби>104 (394>597 м), Підлу>
би>105 (665>922,5 м), Рава>Руська>1 (1079,6>
1192,65 м), Рава>Руська>3 (1297>1342 м), Рава>
Руська>5 (1479,4>1661,2 м), Любеля>2>7413 (691>
726 м), Любеля>2>7412 (680>717 м), Тростянець>
13 (2882>2887 м), Дідушичі>1 (2318,8>2327,7 м),
Крехів>15 (995>997 м), Коршів>Іспас>68 (570,2>
572,7 м)), у підлубенській світі (Підлуби>107 (830>
856 м)), у нижній частині моранцівської світи
(Кароліна>6 (2751>2930 м), Оселя>2 (3001>
3201 м), Південна Коханівка>1 (2707>2746 м),
Летня>1 (2288>2293 м)), у нижніх верствах опарсь>
кої світи (Грушів>1 (2480>2523 м), Гаї>2 (2360>
2464 м), Північні Меденичі>6 (2171>2175 м), Коха>
нівка>1 (1703>1849 м)). Потужність – 30>300 м.
Відклади представлені перешаруванням кремо>
вих та сірих вапняків, доломітів, сірих та строкато>

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

БІОСТРАТИГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДКЛАДІВ ВЕРХНЬОЇ ЮРИ – НЕОКОМУ

колірних аргілітів, ангідритів, конгломератів та
брекчій (раваQруська світа), сірими та зеленувато>
сірими вапняками, подекуди з прошарками аргілі>
тів (нижньоопарська підсвіта), кремовими та сіри>
ми вапняками (моранцівська і підлубенська світи)
[4]. У зоні вперше з’являються Alveosepta powersi,
Streptocyclammina parvulaQmuluchensis, GlobuligeQ
rina cf. parva (характерні тільки для кімериджу).
Kurnubia palastiniensis, Pseudospirocyclina maynci,
Pseudocyclammina ukrainica, P. sphaeroidalis, AlveoQ
septa personata, Globuligerina cf. stellapolaris,
Quinqueloculina cf. jurassica, Conicospirillina basiliQ
ensis,
Glomospira
pusilla,
Ammobaculites
haplophragmoides, Ammodiscus elongatus (існують
до титону), Pseudocyclammina lituus, P. bukowiensis,
Charentia compressa, Orbignyoides podolicus,
Anchispirocyclina sp., Haplophragmoides nonionoiQ
des, Ammodiscus ex gr. incertusQtenuissimus, GauQ
dryina jurassica, G. althi, Verneuilina anglica, V. poloQ
nica, V. liasina, Glomospira gordialis, G. irregularis (до
неокому). Присутні також Haplophragmium coproQ
lithiformis sequanum, Labyrintina mirabilis, LituoQ
septa compressa, Torinosuella peneropliformis,
Marsonella cf. doneziana, Trocholina cf. belorussica,
Paalzowella cf. turbinella, P. cf. feifeli seiboldi, P. coniQ
ca, A. sequana, Quinqueloculina frumenta, Spirillina
tenuissima, Labalina cf. milioliniformis, Tolypammina
bulbifera, Glomospira variabilis, Spirotrocholina
incerta (поширені в оксфорді і нижньому кімерид>
жі) та Alveosepta sequana minor, A. jaccardi, HapQ
lophragmium coprolithiformis, Quinqueloculina ex
gr. frumentaQegmontensis, Trocholina conica, MarsoQ
nella jurassica, Paalzowella undosa, Discorbis subQ
speciosus (в оксфорді та кімериджі) і транзитні
Mezoendothyra izjumiana, Everticyclammina virguQ
liana, Reophaх scorpius, Nautiloculina oolithica,
Quinqueloculina podlubiensis, Q. semisphaeroidalis,
Gaudryina bukowiensis, G. vadaszi, Textularia jurassiQ
ca, Trocholina alpina, T. elongata, T. soleciensis, SpiQ
rillina kubleri, S. polygytata, Conicospirillina cf. plaQ
norbis, Paalzowella feifeli feifeli. Тільки у цій зоні
наявні Choffatella tingitana, Tolypammina ex gr. virQ
gula, Glomospira jurassica, G. otorica. Нижня гра>
ниця зони визначається по появі Alveosepta
powersi, A. personata, Choffatella tingitana, PseudoQ
cyclammina lituus, P. bukowiensis, P. ukrainica,
P. sphaeroidalis, Charentia compressa, Orbignyoides
podolicus, Pseudospirocyclina maynci. Рівень відпо>
відає нижній частині тинтинідової зони Ch2 [3].
Ця зона вперше виділена у зональній шкалі
південних районів колишнього СРСР з опорним
розрізом у Грузії, де її ранньокімериджський вік
підтверджений амонітами зони Tenuilobatus [1]. У

Гірському Криму виділені одновікові верстви з
Epistomina praetatariensis i Globulina parva [6].
Зона Рseudocyclammina ragolai – Mesoendothy>
ra izjumiana (верхній кімеридж – середній титон)
поширена на більшості території Передкарпаття і
представлена єдиною товщею вапняків та доломі>
тів (нижнівська світа). Характеризується присутніс>
тю видів Рseudocyclammina ragolai і Dorothia
cf. tortuosa, що з’являються у верхньому кімерид>
жі, і Mesoendothyra izjumiana, який востаннє
зустрічається у середньому титоні провінції Тетіса,
і транзитних видів Pseudocyclammina lituus,
P. bukowiensis, Pseudospirocyclina maynci, CharenQ
tia compressa, Orbignyoides podolicus, EverticyclamQ
mina virguliana, Haplophragmoides canui, HapQ
lophragmium subaequalis, Quinqueloculina podlubiQ
ensis, Q. semisphaeroidalis, Nautiloculina oolithica,
Belorussiella varsoviensis, Marsonella cf. metaeforQ
mis, Gaudryina bukowiensis, G. jurassica, G. althi,
G. vadaszi, Verneuilina liasina, V. polonica, V. anglica,
Virgulina jurassica, Textularia jurassica, Trocholina alQ
pina, T. elongata, T. soleciensis, Conicospirillina basiQ
liensis, C. planorbis, Paalzowella feifeli, Spirillina kubQ
leri, S. polygytata, S. eichenbergi. Подібний комп>
лекс форамініфер верхнього кімериджу – серед>
нього титону виділений у Грузії [1]. За різницею в
асоціаціях ця зона поділяється на верстви верх>
нього кімериджу і нижнього>середнього титону.
Верстви з Haplophrag mium coprolithiformis
(верхній кімеридж) встановлені у нижній частині
нижнівської світи (Підлуби>105 (550>665 м),
Любеля>2>7413 (678>689 м), Любеля>2>7412
(663>678 м), Нестерів>7 (693>740 м), Коханівка>
26 (1105>1310 м), Коханівка>29 (1193>1300 м),
Дедушичі>2 (2061>2249 м), Південна Гринівка>2
(311>3145 м), Коршів>Іспас>66 (380>411 м),
Вижомля>5 (1527>1951 м), а також відслонення
на Дністрі в околицях сіл Будзин та Незвисько
Івано>Франківської області), верхній частині
моранцівської світи (Оселя>2 (2944>2251 м),
Кароліна>6 (2564>2618 м)) та у верхній частині
нижньоопарської підсвіти (Коханівка>1 (1370>
1412 м), Гаї>2 (2400>2520 м), Північні Меденичі>6
(1751>1869 м)). Потужність – 30>330 м. Верстви
представлені кремовими та світло>сірими вапня>
ками з прошарками сірих аргілітів і брекчій
(нижнівська світа), сірими та кремовими вапня>
ками (нижньоопарська світа), темно>сірими вап>
няками з прошарками аргілітів (моранцівська
світа) [4]. Вони містять форамініфери кімериджу
Alveosepta powersi, Globuligerina cf. parva,
нижнього кімериджу – титону (Pseudocyclammina
sphaeroidalis, Alveosepta personata). Тут востаннє
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зустрічаються Haplophragmium coprolithiformis,
Alveosepta jaccardi, Trocholina conica, Marsonella
jurassica, Discorbis subspeciosus. Верстви відпо>
відають верхній частині тинтинідової зони Ch2.
Верстви з Pseu dos pi ro cy cli na mauretanica
(нижній>середній титон) встановлені у верхній
частині нижнівської світи (Підлуби>105 (490>
550 м), Верчани>1 (1578,4>1611 м), Петровець>
ка>3 (5121>5205 м), Уторопи>3 (1661>1668 м),
Вербіж>22 (996>1090 м), Коханівка>4 (1183>
190 м), Коханівка>29 (1142>1193 м), Вижомля>5
(1511>1527 м), Задеревці>1 (2477>2566 м),
Дашава>405 (1785>1793 м), Тростянець>13
(2612>2618 м), Дедушичі>1 (2009,7>2019,7 м),
Дедушичі>2 (1975>2008 м), Крехів>15 (769>
814 м), Коршів>Іспас>66 (349>380 м), Подільці>1
(2400>2405,9 м), Північні Меденичі>8 (2005>
2218 м), Бортятин>1 (2212,4>2460 м), Переми>
шляни>103 (748,3>802 м), Перемишляни>107
(651>704 м) та у відслоненнях на Дністрі в околи>
цях сіл Горигляди та Нижнів Івано>Франківської
області), у нижній частині верхньоопарської підQ
світи (Коханівка>3 (1190,5>1211,7 м), Гаї>2 (1950>
1961 м), Північні Меденичі>6 (1723>1741 м)) та у
нижніх верствах нижньокаролінської підсвіти (Пів>
денні Опари>1 (2806>2811 м), Моранці>1 (2375>
2490 м), Кароліна>6 (2402>2548 м)). Потужність –
35>450 м. Верстви складені світло>сірими та кре>
мовими вапняками з прошарками аргілітів
(нижнівська світа), кремовими та сірими вапняка>
ми (верхньоопарська і нижньокаролінська підсвіQ
ти). У цих верствах вперше з’являються кімеридж>
титонські Quinqueloculina jurassica, Globuligerina
cf. stellapolaris, титонські Quinqueloculina еx gr.
verbizhiensisQsemisphaeroidalis, Q. cf. mitchurini та
види, що розпочали існування з титону – Patellina
cf. turruculata, Discorbis cf. agalarovae, Globulina
gibba, G. prisca, Protopeneroplis cf. ultragranulatus,
присутні транзитні Pseudolamarkcina obliquicameQ
rata, Palmula deslongchampsі та вид верхнього
кімериджу – середнього титону PseudospirocycliQ
na mauretanica. Нижня межа проводиться по
появі Anchispirocyclina lusitanica, PseudospirocycliQ
na mauretanica, Rectocyclammina arrabidensis,
Ammobaculites infravolgensis. Верстви відповіда>>
ють тинтинідовій зоні Ch3.
У нижньому титоні Криму виділені верстви з
Epistimina ventriosa i Textularia densa, а у се>
редньому титоні – зона Astacolus laudatus – Epis>
tomina omninoreticulata, вік яких підтверджений
амонітами зон відповідно Richteri – Litho graphi>
cus i Semiforme [6]. На Північному Кавказі на
рівні амонітової зони Hybonotum нижнього тито>
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ну виділені верстви з Alveosepta ex. gr. personata
i Mesoendothyra aff. izjumiana, а у середньому
титоні (зона Semiforme) – верстви з Textularia
densa i Trocholina ex gr. soleciensis [1]. Асоціації
форамініфер у цих стратонах подібні.
Зона Melathrokerion spirialis – Protopeneroplis
striata (верхній титон) встановлена у нижній
частині буківненської світи (Підлуби>105 (447>
490 м), Верчани>1 (1563,4>1578,4 м), Лопушна>
11 (4170>4206 м), Лопушна>5 (4415>4460 м),
Рогатин>182 (540>570 м), Вербіж>4 (1067>
1103 м), Вербіж>2 (1034>1076 м), Вербіж>1
(1072>1139 м), Рава>Руська>1 (921>927 м),
Немирів>8 (699>704 м), Південна Гринівка>1
(2134>2142 м), Крехів>15 (704>750 м), Коршів>Іс>
пас>66 (315>349 м), Коршів>Іспас>65 (773,4>
775,1 м), Коршів>Іспас>32 (510>560 м) та у від>
слоненнях в околиці с. Буківна Івано>Франків>
ської області), верхній частині верхньоопарської
підсвіти (Коханівка>3 (1180,2>1190,2 м), Коханів>
ка>4 (1620>1625 м), Гаї>2 (1890>1950 м), Північні
Меденичі>6 (1528>1723 м), Ланівка>1 (2036>
2041 м), Летня>1 (1774,7>2105 м), Бонів>2
(1594>1830 м)), верхній частині нижньокаро>
лінської підсвіти (Південні Опари>1 (2748>
2778 м), Грушів>8 (2236,7>2356 м)). Потужність –
5>300 м. Відклади складені світло>сірими та кре>
мовими вапняками (буківненська, верхньоопарQ
ська підсвіта), кремовими та сірими вапняками з
прошарками вапнякової брекчії, пісковиків, кре>
менів (нижньокаролінська підсвіта). Зональний
комплекс представлений видами кімериджу – ти>
тону Quinqueloculina vitrea, кімериджу – беріасу
Freixialina planispiralis, титону Quinqueloculina mitQ
churini, титону – беріасу Neotrocholina friburgensis,
Discorbis agalarovae, верхнього титону – беріасу
Discorbis crimicus, верхнього титону – валанжину
Feurtillia frequens, Melathrokerion spirialis, QuinqueQ
loculina verbizhiensis, Schlumbergerina krimica,
Textularia crimica, Gaudryinella hannorevana,
Trocholina burlini, T. molesta, Haplophragmoides
cf. concavus, верхньої юри Pseudocyclammina
sphaeroidalis, Kurnubia morrisi, Haurania amiji,
H. deserta, Ammobaculites infravolgensis, Spirillina
polygyrata, Protopeneroplis striata і транзитними
Orbignyoides podolicus, Pseudocyclammina lituus,
P. ragolai, P. bukowiensis, Charentia compressa,
Everticyclammina virguliana, Anchipirocyclina lusiQ
tanica, Rectocyclammina arrabidensis, HapQ
lophragmoides canui, Haplophragmium aequale,
H. subaequalis, Ammobaculites fontinensis, QuinQ
queloculina podlubiensis, Belorussiella taurica,
B. varsoviensis, B. bolivinaeformis, Textularia jurasQ
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sica, T. foeda, Verneuilina polonica, V. anglica, V. liaQ
sina, Gaudryina bukowiensis, G. althi, G. jurassica,
G. vadaszi, Trocholina alpina, T. elongata, T. solecienQ
sis, Patellina cf. turruculata, Paalzowella ex gr. coniQ
ca, Globulina prisca, Spirillina eichenbergensis,
Pseudolamarckina obliquicamerata, Lenticulina ex
gr. muensteri. Нижня границя визначається по
появі Discorbis crimicus, Feurtillia frequens, MeQ
lathrokerion spirialis, Schlumbergerina krimica,
Trocholina burlini, Palaeotextularia crimica. Зона
відповідає тинтинідовій зоні Crassicol la ria.
Зона верхнього титону Anchispirocyclina lusita>
nica – Melathrokerion spirialis з аналогічним комп>
лексом форамініфeр встановлена у Криму, де її
вік підтверджений амонітами зони Тransitorius
[6]. У шкалі за форамініферами південних регіо>
нів колишнього СРСР в межах верхнього титону
(зона Тransi torius) визначені верстви з Quinquelo>
culina verbizhiensis i Trocholina elongata з опор>
ним розрізом на Північному Кавказі [1]. Ці верс>
тви за форамініферами подібні до верхнього
титону Передкарпаття.
Зона Marsonella oxycona – Everticyclammina
virguliana (нижній беріас) встановлена у верхній
частині буківненської світи (у керні свердловин
Підлуби>105 (437>444 м), Підлуби>106 (862,5>
877 м), Лопушна>11 (4135>4166 м), Лопушна>5
(4378>4398 м), Лопушна>3 (4256>4292 м), Ло>
пушна>31 (4354>4379 м), Красноільськ>1 (1558>
1607 м), Вербіж>4 (1050>1067 м), Вербіж>2
(1005>1015 м), Вербіж>1 (1040>1072 м), Вербіж>
6 (1015>1037 м), Немирів>8 (677>693 м) та у від>
слоненнях на Дністрі в околиці с. Буківна Івано>
Франківської області) і у верхніх верствах
нижньокаролінської підсвіти (Кароліна>6 (2140>
2261 м), Нікловичі>27 (2145>2236 м), Моранці>1
(2230,2>2335 м)). Потужність – 10>340 м. Пред>
ставлена кремовими та сірими вапняками з про>
шарками сірих піскуватих вапняків та глин (буків>
ненська світа) та сірими вапняками з прошарка>
ми темно>сірих аргілітів (нижньокаролінська підQ
світа) [4]. У зоні присутні беріаські Pseudocyclam>
mina cf. taurica, Bramcampella arrabica, неоком>
ські Pfenderina, Patellina subcretacea, P. monalta,
Quinqueloculina triola, Schlumbergerina crimica,
Scythiloculina confusa, Spiroloculina speciosa,
S. ilona, Decusoloculina barbui, Istriloculina zajuQ
kensis, Moesiloculina danubiana, Gaudryina neocoQ
mica, G. compressa, Belorussiella textularoides,
Marsonella oxycona, Neotrocholina vasserodi,
N. cf. cavernosa, види, що розпочали існування у
титоні – Feurtillia frequens, Melathrokerion spiriaQ
lis, Stomatostoecha compressa, Haplophragmoides

cf. canui, Trocholina micra, T. molesta, T. burlini,
Neotrocholina valdensis, N. infragranulata, N. friQ
burgensis, Gaudryinella hannorevana, Discorbis
cf. miser, Globulina prisca, Spirillina minima, вос>
таннє тут зустрічаються Freixialina planispiralis,
Everticyclammina virguliana, Pseudocyclammina
bukowiensis, Rectocyclammina arrabidensis, PaalQ
zowella feifeli seiboldi, Gaudryina althi, Verneuilina
polonica, Belorussiella varsoviensis, Eoguttulina liaQ
sica, Cornuspira ordinaria, присутні транзитні TroQ
cholina alpina, T. elongata, T. soleciensis, AmmodisQ
cus ex gr. incertusQtenuissimus, Charentia compresQ
sa, Orbignyoides podolicus, Pseudocyclammina liQ
tuus, P. rogalai, Coscinoconus pagodaeformis,
Quinqueloculina podlubiensis, Q. verbizhiensis,
Nautiloculina oolithica, Gaudryina jurassica, G. buQ
kowiensis, G. vadaszi, Verneuilina liasina, V. anglica,
Belorussiella bolivinaeformis, B. taurica, Textularia
foeda, T. jurassica. Нижня межа зони проводиться
по появі Scythiloculina confusa, Spiroloculina speQ
ciosa, S. ilona, Decusoloculina barbui, Istriloculina
zajukensis, Moesiloculina danubiana, Gaudryina
neocomica, G. compressa, Belorussiella textularoiQ
des, Marsonella oxycona, Neotrocholina vasserodi.
Зона вiдповiдає обсягу тинтинідової зони Cal>
pionella.
У нижньому беріасі Гірського Криму встановле>
ні три зони форамініфер – Quadratina tunassica –
Siphoninella antiqua (рівень амонітової зони Gran>
dis – Jacobi), Quadratina tunassica – Siphoninella
antiqua (обсяг підзон Subalpina i Privasensis амоні>
тової зони Occi ta ni ca) i Tri pla sia emslandensis
(обсяг підзони Dalmasi зони Occitanica) [6]. Ці стра>
тони охарактеризовані подібною до нижнього
беріасу Передкарпаття асоціацією форамініфер.
Зона Tristix insignis – Gaudryina althi (верхній
беріас) встановлена у верхній підсвіті каролінсь>
кої світи (Никловичі>27 (1970>2053 м), Моранці>
1 (2146,3>2240,2 м) та у нижній пачці ставчансь>
кої світи (Підлуби>102 (672>682,5 м), Підлуби>103
(866>886 м), Підлуби>105 (418>437 м), Лопушна>
13 (5112>5114 м), Лопушна>9 (4437>4442 м),
Сегії>2 (2394>2452 м), Немирів>8 (663>667 м),
Рава>Руська>4 (1293,9>1297,4 м), Рава>Руська>5
(1218>1231,5 м), Язів>85 (311,2>284 м), Язів>
1098 (248,8 м), Язів>1147 (248,7>250,5 м), Язів>
28>Д (268 м), Язів>48>Д (282 м), Яворів>49 (781>
803 м), Крехів>15 (698,4>704,5 м)). Потужність –
10>115 м. Представлена світло>сірими вапняка>
ми з прошарками бурувато>сірого аргіліту (каро>
лінська світа) і сірими аргілітами з прошарками
сірих вапняків та сірих пісковиків і алевролітів
(ставчанська світа) [5]. У зоні з’являються
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нижньокрейдові види, більшість з яких характер>
на для валанжину: Pseudocyclammina cylindrica,
Everticyclammina greigi, Ammobaculites irregulariQ
formis, A. goodlandensis, A. ubinensis, A. subgudQ
landensis, A. eocretaceous, Reophax minuta, TroQ
cholina paucigranulata, T. involuta, Epistomina creQ
tosa, Hoeglundina chapmani, Tolypammina cellenQ
sis, Triplasia emslandensis, Astacolus minutus,
Dentalina vusba, D. linearis, Eoguttulina elongata,
E. costata, Guttulina wolburgi, Nodosaria sceptrum,
Veneuilinoides neocomiensis, Marsonella subtroQ
chus, Tristix insignis, T. acutangulus, Istriloculina
emiliae, Pseudonodoaria mutabilis, Pfenderina, CuQ
neolina, Patellina monalta, P. cf. subcretacea, NeoQ
trocholina vasserodi, N. cavernosa, Quinqueloculina
sigmoiliniformis, Schlumbergerina crimica, ScythiloQ
culina confusa, Moesiloculina danubiana, IstriloculiQ
na emiliae, Marsonella oxycona, Gaudryina neocoQ
mica, Planularia crepidularis, і транзитні Pseudocy>
clammina lituus, Feurtillia frequens, Melathrokerion
spirialis, Orbignyoides podolicus, Charentia comQ
pressa, Ammobaculites subcretaceous, A. agglutiQ
nans, Haplophragmium ex gr. aequalis, H. inconQ
stans, Haplophragmoides canui, H. concavus,
Haplophragmoides globosus, Trocholina micra,
T. molesta, T. soleciensis, T. elongata, T. alpina,
T. burlini, T. cf. friburgensis, T. valdensis, QuinqueloQ
culina podlubiensis, Q. verbizhiensis, Nautiloculina
oolithica, Epistomina caracolla, Gaudryina bikowiQ
ensis, G. althi, G. vadaszi, Verneuilina liasina, LentiQ
culina nodosa, L. munsteri, L. subalata, Vaginulina
humilis, Pseudonodosaria humilis, Lagena apiculaQ
ta, Pseudoglandulina tenuis, Proteonina difflugiforQ
mi, Spirofrondicularia rhabdogonoides, PseudolaQ
marckina oblicuicamerata, P. polonica, Virgulina juQ
rassica, Guttulina multistriata, Arenobulimina jurasQ
sica, Spirillina minima. Нижня границя проводить>
ся по появі Tristix insignis, T. acutangulus, IstrilocuQ
lina emiliae, Tolypammina cellensis, Cuneolina та
збільшенню значення неокомських асоціацій
форамініфер. Зона відповідає тинтинідовій зоні
Calpionel lo psis.
У верхньому беріасі Гірського Криму, охарак>
теризованому амонітами зони Boisseri, встанов>
лена аналогічна зона форамініфер Tri pla sia
emslandensis acuta – Pala eotextularia crimica [6].
Зона Marsonella pseudocostata – Gaudry ina
buкowiensis (нижній валанжин) встановлена у
верхніх верствах верхньокаролінської підсвіти
(свердловина Моранці>1 (2048,8>2115,9 м)) та у
середній пачці ставчанської світи (у керні сверд>
ловин Підлуби>102 (612>672 м), Підлуби>103
(814>866 м), Підлуби>105 (361>418 м), Підлуби>
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106 (806>849,8 м), Верчани>1 (1533>1563,4 м),
Лопушна>6 (4323>4327 м), Рогатин>181 (596,1>
599 м), Рогатин>183 (356>381 м), Вербіж>22
(950>955 м), Вербіж>4 (981>1050 м), Вербіж>1
(984,5>1040 м), Вербіж>25 (904>961 м), Вербіж>6
(981>985 м), Немирів>8 (615>663 м), Рава>Русь>
ка>4 (1265,2>1268,7 м), Рава>Руська>5 (1181>
1218 м), Ставчани>7 (1114>1128 м), Нестерів>2
(809>834 м), Рубанівка>6 (1507>1530 м), Яворів>
49 (517>581 м), Дедушичі>1 (1913,7>1923,7 м),
Південна Гринівка>2 (22745>2758 м), Південне
Кадобно>1 (1750>1756 м), Крехів>15 (673>
698 м), Ланівка>1 (1808>1821 м), Гринівка>3
(593>645 м), Язів 4>Д (252,8 м), Язів 5>Д
(254,9 м), Північні Меденичі>2 (1779>1838 м).
Потужність – 20>75 м. Складена сірими вапняка>
ми (верхньокаролінська підсвіта) та кремовими і
сірими вапняками з вапняковими брекчіями
(ставчанська світа) [4]. Комплекс зони представ>
лений валанжинськими Trocholina krzyzanovienQ
sis, Derventuna regularis, існуючими з валанжину
Marsonella pseudocostata, Gaudryina alternans,
G. oblonga, Lenticulina nuda, неокомськими EverQ
ticyclammina greigi, Cuneolina, Trocholina aptienQ
sis, T. cf. floridana, T. giganta, Neotrocholina vasseQ
rodi, Quinqueloculina triola, Q. antiqua, MoesiloculiQ
na danubiana, Schlumbergerina crimica, Gaudryina
neocomica, Marsonella trochus, M. oxycona,
M. praeoxycona, M. hechti, Discorbis crimicus, TrisQ
tix insignis, T. acutangulus, Lenticulina cultrata, GutQ
tilina wolburgi, Eoguttulina costata, Charentia cuvilQ
lieri і транзитними Melathrоkerion spirialis, FeurtilQ
lia frequens, Pseudocyclammina lituus, Charentia
compressa, Orbignyoides podolicus, AmmobaculiQ
tes aequalis, A. subaequalis, A. inconstans gracilis,
A. inconstans, Haplophragmium aequale, HapQ
lophragmoides globosus, H. concavus, H. chapmaQ
ni, H. nonionoides, Trocholina paucigranulata,
T. molesta, T. burlini, T. alpina, T. elongata, T. micra,
T. soleciensis, N. valdensis, N. infragranulata, N. friQ
burgensis, Nautiloculina oolithica, Belorussiella
bolivinaeformis, B. taurica, Dorothia cf. praehouteriQ
viana, Vaginulina humilis, Trochammina globigeriniQ
formis, Lenticulina nodosa, L. subalata, L. munsteri.
Тут вперше зафіксовані поширені з верхнього
титону Buccicrenata condensa, та востаннє – TroQ
cholina cf. involuta, D. cf. agalarovae, Orbignyoides
podolicus, Haplophragmoides сf. canui, CoscinocoQ
nus pagodaeformis, C. conicus, Quinqueloculina
verbizhiensis, Quinqueloculina podlubiensis, GauQ
dryina bukowiensis, G jurassica, Verneuilina angliQ
ca, V. liasina. Нижня границя зони проводиться по
появі Marsonella pseudocostata, Gaudryina alterQ
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nans, G. oblonga, Lenticulina nuda, Trocholina krzyQ
zanoviensis, Derventuna regularis. Зона відповідає
зоні тинтинід Cal pionel li tes.
У нижньому валанжині Криму встановлена
зона Lenti culi na bunardoi – L. gutta ta guttata з
подібним складом форамініфер. Її вік підтвер>
джений амонітами з керівним видом Kilianella
roubaudiana [6]. Верстви з Trocholina molesta –
Turrispirillina subconica (верхній валанжин) вста>
новлені у верхній пачці ставчанської світи (Підлу>
би>105 (328>361 м), Вербіж>4 (970>980 м), Неми>
рів>8 (575>615 м), Рава>Руська>5 (1175>1181 м),
Північні Меденичі>2 (1784>1776 м), Північні
Меденичі>8 (1799>1858 м), Північні Меденичі>37
(1701>1711 м), Нежухів>2 (1771>1822 м), Руба>
нівка>6 (1484>1489 м), Яворів>49 (680>715 м),
Язів>1266 (241,3>246,7 м), Язів>540 (230,7>
231,2 м), Язів>24 (250,9>257 м), Летня>2 (1675>
1679,8 м)). Потужність – 10>110 м. Відклади
представлені зеленувато>сірими вапняками та
мергелями з прошарками зеленувато>сірих, сірих
глауконітовіх пісковиків та аргілітів. У комплекс
форамініфер входять валанжинські Derventina
regularis, Marsonella praeoxycona, Trocholina krzyQ
zanoviensis, Vaginulina truncata, Lenticulina nuda,
крейдові A. goodlandensis, Reophax minutus, TolyQ
pammina cellensis, Quinqueloculina triola,
Q. cf. robusta, Schlumbergerina crimica, Scythilocu>
lina confusa, Gaudryina neocomica, Marsonella
oxycona, Trocholina aptiensis, T. paucigranulata,
Epistomina cretosa, Eoguttulina costata, MeanQ
drospira washitensis, Spirillina minima, Saracenaria
frankei, характерні для готериву – апту Turrispiril>
lina subconica, транзитні Melathrokerion spirialis,
Buccicrenata condensa, Charentia compressa,
Pseudocyclammina lituus, Ammobaculites agglutiQ
nans, Haplophragmium globosus, Nautiloculina ooliQ
thica, Belorussiella bolivinaeformis, Trocholina burQ
lini, T. soleciensis, T. alpina, T. molesta, T. micra,
Neotrocholina infragranulata, N. valdensis, EpistoQ
mina caracolla, Discorbis cf. crimicus, Vaginulina
humilis, Lagena apiculata, Lenticulina nodosa,
L. subalata, L. ex gr. muensteri, Pseudoglandulina
humilis. Нижня межа зони проводиться по збіль>
шенню різноманіття нодозаріїд та зникненню
багатьох видів, що існували з верхньої юри. Вік
цих відкладів визначається по наявності амоніту
верхнього валанжину Dichotomites bidichotomus
[7]. В цілому комплекс цих верств притаманний
всьому валанжину, але наявність готеривських
компонентів у цих відкладах та зникнення видів,
характерних і для верхньої юри, свідчить скорше
про пізньоваланжинський вік.

Аналогічною асоціацією охарактеризовані
встановлені у верхньому валанжині Криму
форамініферова зона Lin gu li na trilobitomorpha
– Haplophrag mo ides vocontianus і верстви з
Gaydryinella eichenbergi і Ortokarstenia fenestQ
rialis, вік яких підтверджений амонітами пізньо>
го валанжину з керівним видом Neocomites
neocomiensis [6].
ВИСНОВКИ
Отже, у карбонатному комплексі верхньої юри –
неокому Українського Передкарпаття можна
визначити зони за форамініферами на рівнях
нижнього, середнього та верхнього оксфорду,
нижнього кімериджу, верхнього кімериджу – се>
реднього титону (з верствами верхнього кімери>
джу і нижнього>середнього титону), верхнього ти>
тону, нижнього та верхнього беріасу і нижнього
валанжину, а також верстви верхнього валанжи>
ну. Зони оксфорду, нижнього кімериджу, верхньо>
го титону, верхнього беріасу, нижнього валанжи>
ну та верстви верхнього валанжину за видовим
складом добре корелюються з одновіковими фо>
рамініферовими зонами, виділеними у Кримсь>
ко>Кавказькому регіоні, де їх вік підтверджений
амонітами. У Передкарпатті визначені фораміні>
ферові зони корелюються з тинтинідовими зона>
ми. Межі цих зон збігаються на рівнях верхнього
титону, нижнього і верхнього беріасу та валанжи>
ну. Визначені зони форамініфер є конкурентно>
ранговими, а види>індекси присутні тільки у від>
повідних зонах.
Поширення форамініфер верхньої юри – неокому
Українського Передкарпаття
Нижній>середній оксфорд: Spirillina cf. andreae Biel.,
Paalzowella scalariformis (Paalz.).
Оксфорд: Globuligerina oxfordiana Grig., Trocholina
transversarii Paalz., Ammobaculites reophaciformis
Cushm., Marsonella paraconica Levina, Sigfmoilina cf. fusQ
siformis Danitch, Karaisella uzbekistanica Kurb., PaalQ
zowella feifeli elevata (Paalz.).
Оксфорд – нижній кімеридж: Marsonella doneziana
Dain, Paalzowella turbinella (Gumb.), Spirillina tenuissima
Gumb., Alveosepta sequana (Merian), Discorbis speciosus
Dain, Torinosuella peneropliformis (Yabe et Hanz.), Laby>
rintina mirabilis Weynch., Lituosepta compressa Hotting.,
Trocholina belorussica Mitjan.
Оксфорд – кімеридж: Paalzowella feifeli feifeli (Lutze),
Alveosepta jaccardi Schrodt, Haplophragmium coprolithiQ
formis Schwager, Marsonella jurassica Mitjan, Trocholina
conica (Schlumb.), Quinqueloculina cf. frumentum (Azbel
et Danitch).
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Оксфорд – середній титон: Ammobaculites haplophragQ
moides (Furss. et Poljen.), Glomospira pusilla (Geinitz.),
Mesoendothyra izjumiana Dain.
Верхня юра: Spiropthalmidium dilatatum (Paalz.), HapQ
lophragmium lutzei Hanzlik., Spirillina eichenbergensis
(Kubl. et Zwing.), S. polygyrata Gumb., Palmula desQ
longchampsi Cushm. et Glaz., Protopeneroplis striata We>
ynsh., Haurania amiji Henson, Haurania deserta Henson.
Оксфорд – нижній беріас: Rectocyclammina chouberti
Hotting., Eoguttulina liasica (Strickland), Textularia jurassiQ
ca Gumb., Paalzowella conica (Mitjan.), Ammodiscus crasQ
sus (Kubl. et Zwing.), Paalzowella feifeli seiboldi Lutze.
Оксфорд – нижній беріас: Trocholina ex gr. paalzewi
Kuhn., Verneuilina polonica Cushm. et Glaz., Virgulina
jurassica Cushm. et Glaz., Verneuilina liasina Terq. et
Berth., Haplophragmoides canui Cushm.
Оксфорд – валанжин: Ammobaculites fontinensis
(Terq.), A. agglutinans (Orb.), A. subcretaceous Cushm. et
Glaz., A. suprajurassicus (Schwag.), Haplophragmoides
nonionoides (Reuss), H. globosus Lozo, H. cf. globigerinoQ
ides Haeuss., Haplophragmium aequalis Roem., Spirillina
kubleri Mjatl., Reophax cf. scorpius Montfort., Textularia
agglutinans Bart. et Brand., T. foeda Reuss, Trocholina
soleciensis Biel. et Poz., Patellina subcretacea Cushm. et
Alex., Ammodiscus ex gr. incertus (Orb.) – tenuissimus
(Gumb.), Glomospira irregularis (Gryb.), G. gordialis (Park.
et Jones), Belorussiella bolivinaeformis Akim., Lenticulina
ex gr. munsteri (Roem.), L. subalata (Reuss), Pseudonodo>
saria humilis (Roem.), Pseudoglandulina tenuis (Bornem.),
Lagena apiculata Reuss, Proteonina difflugiformis (Brady),
Trohammina globigeriniformis (Park. et Jon.), Gaudryina
vadaszi Cushm. et Glaz.
Середній>верхній оксфорд: Bulbobaculites maynci
Bizon.
Середній оксфорд – нижній кімеридж: Labalina milioliQ
niformis (Paalz.), Haplophragmium coprplithiformis (Schw.)
sequanum Mohl., Spirillina tenuissima Gumb., TolypammiQ
na bulbifera (Paalz.).
Середній оксфорд – кімеридж: Alveosepta sequana
(Merion) minor Mohler, Discorbis subspeciosus Bogd. et
Makar.
Середній оксфорд – титон: Conicospirillina basiliensis
Mohler
Середній оксфорд – нижній беріас: Everticyclammina
virguliana Koechl.
Середній оксфорд – беріас: Paalzowella cf. jurassica
Kapt.
Середній оксфорд – валанжин: Marsonella cf. metaeQ
formis Esp. et Sigal., Lenticulina cf. eichenbergi Bart. et
Brand., Nautiloculina oolithica Mohler, Haploplhragmium
subaequalis (Mjatl.).
Верхній оксфорд – нижній кімеридж: Choffatella tingiQ
tana Hotting.
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Верхній оксфорд – кімеридж: Coscinoconus oblongus
Masl., Paalzowella undosa Ant.
Верхній оксфорд – титон: Quinqueloculina semisphaeQ
roidalis Danitch., Conicospirillina cf. planorbis Seid et Bar>
racat.
Верхній оксфорд – нижній беріас: Belorussiella varsoQ
viensis Biel. et Poz.
Верхній оксфорд – беріас: Pseudolamarckina oblicuiQ
camerata Dulub.
Верхній оксфорд – нижній валанжин: Quinqueloculina
podlubiensis Terest., Gaudryina bukowiensis Cushm. et
Glaz., G. jurassica Cushm. et Glaz.
Верхній оксфорд – валанжин : Trocholina alpina
(Leup.), T. elongata (Leup.), Tristix somaliensis (Macfady>
en), Charentia compressa (Cushm. et Glaz).
Нижній кімеридж: Spirotrocholina incerta (Svet. et Ha>
bar.), Glomospira jurassica Seid et Barracat, G. otorica
Roman., Tolypammina ex gr. virgula Kosyr.
Кімеридж: Globuligerina cf. parva Kuzn., Alveosepta
powersi (Redm.).
Кімеридж – середній титон: Pseudocyclammina ukraiQ
nica Dain, Alveosepta personata (Tobler), Quinqueloculina
jurassica (Biel. et Styk).
Кімеридж – титон: Globuligerina cf. stellapolaris Grig.,
Ammodiscus elongatus Yovch., Pseudocyclammina sphaeQ
roidalis Hotting., Pseudospirocyclina maynci Hotting., Kur>
nubia morrisi Redmond, K. palastiniensis Henson.
Кімеридж – нижній беріас: Pseudocyclammina bukowiQ
ensis Cushm. et Glaz.
Кімеридж – нижній валанжин: Verneuilina anglica
Cushm., Coscinoconus pagodaeformis Maslov, OrbignyoiQ
des podolicus (Cushm. et Glaz.).
Кімеридж – валанжин : Pseudocyclammina lituus
(Yok.), Dorothia praehouteriviana Dieni et Massari, BeloQ
russiella taurica Gorb.
Верхній кімеридж – середній титон: Dorothia cf. tortuoQ
sa Dain. et Komis., Pseudospirocyclina mauretanica Hot.
Верхній кімеридж – титон: Quinqueloculina vitrea Ant.
Верхній кімеридж – нижній беріас: Rectocyclammina
arrabidensis Remalho, Frerixialina planispiralis Remalho.
Верхній кімеридж – беріас: Pseudocyclammina ragolai
Cushm. et Glaz., Anchispirocyclina lusitanica (Egger),
Pseudolamarckina polonica (Biel. et Poz.).
Титон: Ammobaculites infravolgensis Mjatl., Quinquelo>
culina mitchurini Dain.
Титон – нижній беріас: Protopeneroplis cf. ultragranuQ
latus Gorb., Stomatostoecha compressa Gorb., Cornuspira
ordinaria Jakovl. et Azbel.
Титон – беріас: Gaudryina althi Cushm. et Glaz., GuttuQ
lina multistriata Biel.
Титон – нижній валанжин: Patellina cf. turruculata Dain
et Manrss., Discorbis cf. agalarovae Ant., Quinqueloculina verQ
bizhiensis Dulub, Neotrocholina friburgensis (Guill. et Reich.).
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Титон – валанжин: Globulina prisca (Reuss), Globulina
gibba (Orb.), Vaginulina humilis (Reuss), Lenticulina nodosa
(Reuss), Haplophragmoides chapmanni Moroz., HapQ
lophragmium inconstans Bart. et Brand., Epistomina caraQ
colla (Roem.), Trocholina molesta Gorb., Spirillina minima
Schako, Melathrokerion spirialis Gorb.
Верхній титон – нижній беріас: Conicospirillina absciQ
sa Dain.
Верхній титон – беріас: Arenobulimina jurassica
Cushm. et Glaz., Discorbis praelongus Gorb.
Верхній титон – валанжин: Schlumbergerina krimica
Mamont., Feurtillia frequens Maync, Trocholina burlini
Gorb. T. micra Gorb., Haplophragmoides cf. concavus
(Chapman), Neotrocholina valdensis Reichel, N. infragraQ
nulata Noth., Gaudryinella hannorevana Bart. et Brand.,
Palaeotextularia crimica Gorb., Discorbis miser Gorb.,
D. crimicus Gorb., Buccicrenata condensa Dulub, HaplioQ
phragmium inconstans gracilis Bart. et Brand, SpirofrondiQ
cularia rhabdogonoides (Chapman), Quinqueloculina sigQ
moiliniformis Ant.
Нижній бері ас: Pseudocyclammina cf. taurica Wolosh.,
Bramcampella arrabica Redm.
Беріас – нижній валанжин: Trocholina involuta MantQ
sur., Guttulina wolburgi (Bart. et Brand.).
Беріас – валанжин: Marsonella oxycona (Reuss),
M. subtrochus Bart., M. trochus (Orb.), Gaudryina neocomiQ
ca Chalil., Scythiloculina confusa Neagu, Quinqueloculina
triola Macieva et Temirbek., Q. robusta Neagu, NeotroQ
cholina vasserodi Guillame, N. cf. cavernosa (Kchalil.),
Moesiloculina danubiana (Neagu), Patellina monalta Gorb.,
P. subcretacea Cushm. et Alex., Belorussiella textularoides
(Reuss), Decusoloculina barbui Neagu, Spiroloculina ilona
Macieva et Temirbek., S. speciosa Macieva et Temirbek.,
Istriloculina zajukensis Macieva et Temirbek., Ammodiscus
gaultinus Berth., Ammobaculites ubinensis Ant. et Kalug.,
Hoeglundina chapmani (Dam), Verneuilinoides neocomienQ
sis Mjatl., Planularia crepidularis Roemer, Nodoaria scepQ
trum Reuss , Triplasia emslandensis Bart. et Brand., Pseu>
docyclammina cylindrica Redm., Everticyclammina greigi
(Henson), Epistomina cretosa Dam, Charentia cuvillieri
Neumann, Lenticulina cultrata (Montfort), Saracenaria
frankei Dam, Meandrospira washitensis Loebl. et Tappan.
Верхній беріас: Astacolus minutus (Bron.), Dentalina
vusba Mjatl., Nodosaria formasoviensis Sztejn, Proteonina
alexanderi Loeb. et Tap.
Верхній беріас – валанжин : Eoguttulina elongata
Dulub, E. costata Dulub, Ammobaculites subgoodlandenQ
sis Vandepool, A. goodlandensis Cushm. et Alex., A. irreQ

gulariformis Bart. et Brand., A. eocretaceous Bart. et
Brand., Reophax cf. minuta Tappan, Trocholina paucigraQ
nulata Moull., T. giganta Gorb., Dentalina linearis (Roem.),
Pseudonodosaria mutabilis (Reuss), Tristix acutangulus
(Reuss), T. insignis (Reuss), Tolypammina cellensis (Bart.
et Brand.), Marsonella hechti (Dieni et Massari).
Валанжин: Trocholina cf. aptiensis Yovch.>Michail.,
T. krzyzanoiensis Stejn, T. cf. floridana Cush. et Aplin, Der>
ventina regularis Macieva et Temirbek., Marsonella praeQ
oxycona (Moull.), M. pseudocostata Ant., Lenticulina nuda
(Reuss), Quinqueloculina akneriana (Orb.), Gaudryina alterQ
nans Gorb., G. oblonga Zaspel., Vaginulina truncata Reuss.
Верхній валанжин: Quinqueloculina antiqua Franke,
Turrispirillina subconica Tap., Marginulinopsis parkeri
(Reuss), Lenticulina janevi Moull., L. cuvillieri Moull.,
L. cultrata Montfort.
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Р.Й. Лещух, І.М. Мар’яш
HOPLITES DENTATUS S O W E R B Y З БАЗАЛЬНИХ ВЕРСТВ КРЕЙДИ ВОЛИНОПОДІЛЛЯ
R.I. Leshchukh, I.M. Maryash
HOPLITES DENTATUS S O W E R B Y FROM THE CRETACEOUS BASAL LAYERS OF VOLHYNIAPODILIA
Приведено описание и изображение вида Hoplites dentatus S o w e r b y из базального (конденсированного) горизонта
меловых отложений Волыно>Подолии. Обнаруженные в этом горизонте палеобиологические остатки представлены
тремя разновозрастными фаунистическими комплексами – средне>познеальбским, позднеальбским>раннесеноман>
ским и раннесеноманским, которые не могут служить надежным обоснованием наличия на этой территории отложе>
ний среднего альба. Возраст базального слоя датирован нами как позднеальбский (зона Stoliczkaia dispar) – ранне>
сеноманский.
Ключевые слова: Волыно>Подолия, меловая система, двустворчатые и головоногие моллюски, альб, сеноман.
A monographic description of Hoplites dentatus S o w e r b y, along with its image, from the basal horizon of the Cretaceous
deposits of Volhynia>Podilia is given. Paleobiological remains identified in this basal horizon are represented by three assem>
blages of different age – middle and late Albian, late Albian>early Senomanian and early Senomanian which can not testify
unambiguously to the presence of middle Albian deposits in this territory. The age of the basal layer has been defined as the
late Albian (zone Stoliczkaia dispar) – early Senomanian.

ВСТУП
Біостратиграфія і палеонтологія значно поширених
на території Волино>Поділля верхньокрейдових від>
кладів вивчаються з початку XIX ст., коли
Е. Ейхвальд в 1830 р., вперше для цього регіону в
місцевих розрізах осадового чохла встановив
наявність крейдової системи. Починаючи з цього
часу проблеми стратиграфії і кореляції, палеонто>
логічного обґрунтування відносного геологічного
віку місцевих стратонів тощо вивчалися багатьма
дослідниками, хоча дотепер низка питань з геології
крейдових утворень Волино>Поділля залишаються
ще остаточно невирішеними або ж дискусійними.
Це, насамперед, стосується палеонтологічно>
го обґрунтування біостратиграфії деяких місце>
вих стратонів, зокрема, проблеми, що жваво дис>
кутується: чи присутні а чи відсутні в основі місце>
вого розрізу крейди корінні товщі середнього і
верхнього під’ярусів альбу?!
Перші повідомлення про наявність слідів на
цій території альбу знаходимо в працях J. Nowak
[18], дещо пізніше B. Kokoszynska [17], О.В. Сав>
чинської [12] і лише починаючи з кінця 60>х
років минулого сторіччя уже не про сліди, а про
наявність корінних товщ середнього і верхнього
під’ярусів альбу в цьому регіоні подаються у
низці публікацій С.І. Пастернака зі співавтора>
ми [5>10 та ін.].
Основною підставою для такого висновку
останнім цитованим авторам слугували знахідки у
базальній верстві крейди Волино>Поділля кількох
зразків, представлених фрагментами завитків
амонітів, визначених як Hoplites dentatus Sow.,
тобто зонального для середнього альбу виду.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
На волино>подільському краю Східно>Європейської
платформи (СЄП) та у зовнішній зоні Передкарпат>
ського прогину відсутні відклади баремського, апт>
ського ярусів і нижньоальбського під’ярусу. На нашу
думку, дуже дискусійною залишається проблема
виділення на цій території середнього альбу. Вихо>
дячи з наявного фактичного матеріалу, очевидним є
те, що протягом баремського, аптського і ранньо>
альбського часу ця територія являла собою сушу. На
більшій частині площі ця область, напевне, також
була сушею в середньо> і пізньоальбський час,
виключно до фази Stoliczkaia dispar. Підтверджен>
ням сказаного може бути той факт, що вапняки
верхньої частини готеривських розрізів, пройдених
свердловинами на Передкарпатті на значну глиби>
ну (місцями до 6 м), дуже порушені, мають сліди три>
валого вивітрювання. На нерівну, розбиту числен>
ними тріщинами поверхню в результаті потужної
глобальної пізньоальбської трансгресії відклались
утворення верхнього альбу (свердловина Підлуби>
10, площа Лопушна) або сеноману (свердловина
Вербіж>1). В процесі польових досліджень нами
було зібрано новий фауністичний матеріал, прове>
дені спеціальні палеогеографічні і тафономічні дос>
лідження в районі поширення базальних верств
крейди на Волино>Поділлі. Отримані нами результа>
ти подаємо у запропонованій роботі.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Слід зауважити, що і J. Nowak [18] і B. Kokoszyn>
ska [17] не писали про наявність явних утворень
альбу на Волино>Поділлі, а лише про його сліди в
сеномані. З шару дрібнозернистого ясно>сірого,

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

HOPLITES DENTATUS S O W E R B Y З БАЗАЛЬНИХ ВЕРСТВ КРЕЙДИ ВОЛИНОПОДІЛЛЯ

жовтуватого або зеленкуватого піску з фосфо>
ритизованими палеобіологічними рештками і
галькою фосфоритів, що безпосередньо залягає
на еродованій поверхні силуру, B. Kokoszynska із
20>сантиметрового прошарку жовтого глауконі>
тового пісковику наводить знахідки таких видів,
як (за оригіналом): Parahoplites puzosi Orb., Puzo>
sia sp., Pleurotomaria ewaldi Tsh., Natica gautina
Orb., Avellana cassis Orb., Av. incrassata Orb., RinQ
ginella lacrymosa Orb., Dentatium decussatum
Sow., Arca glabra Park., Pentunculus sublaevis
Sow., Trigonia aff. aliformis Park., Cyprimeria faba
Orb., Dosinopsis caperata Sow., Panopaea gurgitis
Pict et Roux, Lima ornata Orb., Plicatula gurgitis
Pict et Roux, Lopha diluviana Lam., Exogyra canaQ
liculata Sow., Ex. conica Sow. Аналіз стратиграфіч>
ного поширення встановлених нею видів дав
B. Kokoszynska підставу говорити про наявність
слідів альбу в розрізах крейди, відслонених в
районі Мельниці>Подільської. У цій ж верстві, що
виходить на денну поверхню в околицях с. Вов>
ківці, А.М. Ломницький виявив фрагменти двох
амонітів, визначених як Parahoplites aff. steimanQ
ni Jac., які послугували для J. Novak підставою
для висновку про альбський вік вмісних порід.
На можливу наявність у розрізах крейди на
території Волино>Поділля і давніших утворень,
ніж сеноманські, може свідчити інформація
О.В. Савчинської про знахідку в розрізах крейди
відслонених у середній течії Дністра зонального
для середньої зони верхнього альбу амоніту Mor>
toniceras inflatum Sow. [12].
Із наведеного можна зробити висновок про
те, що на волино>подільському краю СЄП в осно>
ві крейдового розрізу присутні фауністичні реш>
тки давніші від сеноманських.
Водночас серед деяких дослідників крейдових
відкладів Волино>Поділля існують дещо інші уяв>
лення про геологічну історію розвитку цієї терито>
рії протягом крейдового періоду. Так, М. Ксенже>
вич і Я. Самсонович у своїй праці пишуть, що на
суміжній території Польщі «...середньоальбська
трансгресія поширювалася з Тетісу по трьох
напрямках: з заходу, з Франції через Німеччину; з
півдня в Клодзьку улоговину ... і з південних
частин Руської платформи через Поділля в східну
Польщу. Трансгресія з заходу була найбільш ран>
ньою, вона відбулася в середньому альбі. Інгресія
на Поділлі мала місце в пізньому альбі» [2, с. 132].
Не виключено, що на Волино>Поділлі, як і на
суміжніх більш східних територіях СЄП, в Рівнинно>
му Криму, Українських Карпатах, в північно>захід>
ній Польщі, окремих районах Прибалтики та Біло>

русі внаслідок досить потужної середньоальбської
трансгресії відбувався седиментогенез морських
осадів, але уже наприкінці альбського віку в про>
цесі ще потужнішої, майже глобальної трансгресії
вони, ще слабо літифіковані, були розмиті і пере>
миті і не виключено, що неодноразово. Тому на
волино>подільському краю СЄП альбські відклади,
які не цілком були зруйновані потужним розми>
ванням, могли зберегтися лише у небагатьох міс>
цях. Верстви відкладів, які деякі дослідники відно>
сять до альбського ярусу, переважно представлені
дрібнозернистим ясно>сірим, жовтуватим або
зеленкуватим піском, що найкраще відслонюється
у середній течії Дністра в околицях сіл Вільховець,
Колодрібка, Худиківці, Михалків та ін.
У деяких відслоненнях в основі цих пісковиків
залягає базальна темноколірна верства, товщи>
на якої становить 15>20 см. Найкраще ця верства
оголена по ярах лівого схилу Дністра, в околицях
с. Худиківці, дещо нижче поромної переправи. Тут
на кородованій, розбитій тріщинами, з багатьма
заглибленнями нерівній поверхні силуру, що зна>
ходиться на висоті 30>40 м над рівнем Дністра, у
вигляді малопотужної 15>20>сантиметрової вер>
стви, яка часто лінзоподібно виклинюється, заля>
гають базальні конгломерати. Окремі виходи цих
відкладів або ж їх висипки простежуються вздовж
схилу більш, ніж на 300 м. Цей прошарок складе>
ний в основному фосфоритизованими органічни>
ми рештками, серед яких переважають фрагмен>
ти ядер і черепашок двостулкових молюсків,
менше гастропод, а ще рідше зустрічаються реш>
тки головоногих молюсків – наутілоідей, амонітів
і белемнітів. У значній кількості містяться уламки
окремнілої деревини, зуби риб, голки морських
їжаків, членики морських лілій, фрагменти губок і
у великій кількості копроліти. Від відкладів, що
підстеляють і перекривають базальну верству,
вона відрізняється бурувато>сірим кольором.
Багато із знайдених тут фосфатизованих палео>
біологічних рештків представлено неповними
екземплярами. Більшість із них обкачані, із заок>
ругленими краями, зі слідами корозії та життє>
діяльності організмів. Останні представлені пере>
важно слідами свердління губок і двостулкових
молюсків роду Lithophaga. Інша частина рештків
організмів майже не фосфатизована. Найчасті>
ше вони представлені цілими або фрагментарни>
ми зразками, на яких збереглися вапнисті чере>
пашки, подекуди з добре вираженою скульпту>
рою. Це може свідчити про те, що ориктоценоз
базальної верстви складений щонайменше
двома різновіковими комплексами: давнішим –
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фосфатизованим і перевідкладеним; та молод>
шим – менше зміненим, який знаходиться in situ.
Навіть самі прихильники виділення середнього
альбу на Волино>Поділлі на околиці с. Худиківці
пишуть: «З цього відслонення визначено 1265
екземплярів, майже всі вони фосфатизовані, пере>
важно представлені ядрами, часто поломані і, судя>
чи по захороненню, перевідкладені» [7, с. 101].
Стосовно обґрунтування наявності середнього
альбу у розрізі крейди у районі с. Пилипче, де «фос>
фатизована фауна з фосфатизованими уламками
деревини утворює тонкий проверсток конгломера>
та у верхньоальбських піскуватих вапняках. Фауна
перевідкладена, дрібніша, ніж у Худиківцях. ... Не
дивлячись на відсутність зональних форм, даний
комплекс вважаємо середньоальбським (!), так як
усі його види відомі з Худиківців» [Там же].
Пізніше, посилаючись на наведі дані, ці дослідни>
ки роблять вже значно відповідальніші висновки –
спочатку про альбський вік (дентатовий час) усього
фауністичного комплексу, потім про середньоальб>
ський вік конгломератової верстви і навіть про на>
явність на Волино>Поділлі відкладів середньоальб>
ського під’ярусу і зони Hoplites dentatus.
Інші дослідники крейди Волино>Поділля, серед
яких один із авторів цієї роботи, дотримуються
дещо відмінної думки. Так, зокрема В.А. Собець>
кий при описі виділеного ним нового виду Lima
podolica Sobetski із нижнього сеноману Волино>
Поділля пише: «С.І. Пастернак відзначає присут>
ність цього виду в конгломераті біля с. Худиківці,
якого він відносить до середнього альбу. Однак,
як показали наші дослідження [14], вказаний
конгломерат є базальною верствою сеномана.
Тому не виключено, що наведені С.І. Пастерна>
ком знахідки є автохтонним елементом нижньо>
сеноманського комплексу» [13, с. 94].
Автор «Основ тафономії» Б.Т. Янін в цій роботі
при описі процесу заміщення первинної органіч>
ної речовини мінеральними сполуками в підрозді>
лі «Фосфоритизація» пише: «В морі приберегова
смуга, багата органічним детритом, особливо
сприятлива для нагромадження фосфорита. За>
звичай він зустрічається разом з глауконітом,
часто в масовій кількості в плитководних пісках і
пісковиках, що залягають в основі трансгресив>
них серій (наприклад, нижньосеноманський
базальний горизонт Східно>Європейської плат>
форми і Закаспію» [15, с. 98]. В інших своїх робо>
тах базальну верству крейди Волино>Поділля він
називає конденсованим горизонтом, який утво>
рився внаслідок абразійної діяльності моря, точ>
ніше підводного вивітрювання.

136

Приблизно на таких же позиціях щодо страти>
графічного положення базальної верстви стоїть і
С.В. Розумейко: «Представлені вони (відклади ба>
зальної верстви) тонким проверстком (0,1>0,2 м)
конгломерату, складеного із жовен фосфоритів і
фосфатизованих залишків організмів середнього
альбу, які містяться в піскуватих опоках або в піща>
нистих вапняках верхнього альбу» [11, с. 70>71].
Погоджуючись з думкою більшості дослідників
базальної верстви про те, що фосфатизована
фауна в ньому знаходиться у перевідкладеному
стані, водночас не можна погодитися, що вона
одновікова і саме середньоальбська. За принци>
пом стратиграфічного поширення видів у виявле>
ному тут ориктоценозі виділяються три групи,
стратиграфічне поширення яких обмежується
такими віковими діапазонами: середній, середній
і пізній альб; альб>сеноман; сеноман і пізніше [6].
ВИСНОВКИ
Аналіз усього палеонтологічного матеріалу, відіб>
раного з базального шару, засвідчує, що основна
кількість видів поширена в альбі – сеномані, при>
чому багато з них відомо й описано виключно із
сеноманських утворень суміжних територій. Разом
з альб>сеноманськими і сеноманськими видами
тут присутні характерні для середнього і середньо>
го>верхнього альбу амоніти. Як бачимо, ориктоце>
ноз базальної верстви складається принаймні з
трьох різновікових комплексів. Очевидно, що
більш давня фауна в результаті ерозії і денудації
суші перевідкладена в молодші утворення і на
момент перевідкладення вже була фосилізована.
Таким чином, фосфатизована перевідкладена
фауна базальних верств не може бути надійним
аргументом ні наявності на Волино>Поділлі
середньоальбської (дентатовий час) трансгресії,
ні середньоальбського віку базального шару, ні
наявності на цій території відкладів середньоаль>
бського під’ярусу.
Згідно з наявним фактичним матеріалом, нині
було б досить сміливо говорити навіть про те, що
на Волино>Поділлі були поширені відклади
середнього альбу. Нам не відомо, де знаходилися
ті середньоальбські відклади, які стали джере>
лом зносу дезінтегрованих від материнської
породи фосилізованих біологічних рештків.
Також досить важко встановити і вік базаль>
ного шару. Зіставляючи розрізи району
с.м.т. Мельниця>Подільська з іншими розрізами
Середнього Придністров’я, де в їх підошві залягає
верства сіро>зелених гравійних пісковиків, пухких
пісковиків з глауконітом і перевідкладеною галь>

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

HOPLITES DENTATUS S O W E R B Y З БАЗАЛЬНИХ ВЕРСТВ КРЕЙДИ ВОЛИНОПОДІЛЛЯ

кою фосфоритів, які містять фауну in situ Aucellina
gryphaeoides (Sow.), Neohibolites ultimus (Orb.),
Parahibolites tourtiae (Weign.), і вважаючи
базальний фосфоритовий горизонт розрізів у
районі сіл Худиківці і Пилипче Тернопільської
області їх фаціальним аналогом, вік базальних
утворень можна вважати пізньоальбським, точні>
ше враконським. На думку багатьох дослідників,
нема потреби вживати термін вранкон, бо він
дублює іншу більш поширену назву цього страти>
графічного інтервалу – зона Stoliczkaia dispar.
За наявністю згаданих вище видів молюсків
не можна остаточно визначити вік відкладів, що
їх містять, як пізньоальбський, бо, як показує
аналіз стратиграфічного поширення цих видів,
вони зустрічаються здебільшого у верхньоаль>
бських утвореннях, але також, хоч і рідше, вияв>
лені в нижньосеноманських відкладах інших
регіонів. На можливість віднесення базальних
піщано>гравійних верств крейди Середнього
Придністров’я до верхів верхнього альбу вказує
також порівняно велика кількість виявлених у
цих утвореннях рештків виду Aucellina gryphaeoQ
ides (Sow.), який на суміжній території півдня
України в масових скупченнях зустрічається
виключно у відкладах верхнього альбу [4].
Ряд Ammonitida
Підряд Perisphinctina
Надродина Hoplitaceae Douville, 1890
Родина Hoplitidae Douville, 1890
Підродина Hoplitinae Douville, 1890
Рід Hoplites Neumayr, 1875
Підрід Hoplites Neumayr, 1875
Hoplites dentatus Sowerby, 1821
Табл. I, 1аQ1в; 2а, 2б.
1821. Ammonites dentatus Sowerby: Sowerby, p. 344,
tab. 308, fig. 3.
1922. Hoplites dentatus Sowerby: Spath, p. 101, tab. VII,
fig. 5>8.
1953. Hoplites dentatus Sowerby: Глазунова, с. 64,
табл. XV, фиг. 1а>с; 2а>с; рис. 28 в тексті.
1959. Hoplites dentatus Sowerby: Cieslinski, s. 47, tab. V,
fig. 1a, b.
1987. Hoplites dentatus Sowerby: Лещух, с. 156, табл. 18,
фіг. 4>8.

Л е к т о т и п . Hoplites dentatus Sow., визна>
чений L.F. Spath [19, с. 101, фіг. 23 в тексті] з
нижнього гольту Фолкстоун (зр. 43927a).
М а т е р і а л . Одне ціле внутрішнє ядро амо>
ніту (зр. ГВП>27) і одне неповне, представлене
половиною завитка (зр. ГВП>28). Збереженість
добра. Ядра складені середньозернистим

пісковиком, з добре окачаними зернятками і
рідкісними гравійними окачаними уламками
порід палеозою. Колекція № 42 Палеонтологіч>
ного музею Львівського національного універ>
ситету імені Івана Франка.
О п и с . Черепашки крупних розмірів,
дископодібної форми, з плитким і порівняно
неглибоким пупком; кожний наступний зави>
ток огортає приблизно на дві третини попе>
редній. Поперечний перетин завитків прямо>
кутно>заокругленої форми, з висотою явно
більшою від ширини. Боки майже плaскі,
слабо здуті, в нижній частині завитка трохи
звужуються до зовнішнього боку. Зовнішній
бік помірно широкий, ввігнутий посередині.
Найбільша ширина завитка припадає на його
нижню частину. Пупок обмежений невисокою,
злегка нахиленою стінкою. Скульптура вира>
жена чітко і представлена численними ребра>
ми, серед них виділяються головні і проміжні.
Головні досить грубі, деякі з них дворозділь>
ні, починаються на припупковій стінці. У нижній
частині боків вони напрямлені майже радіаль>
но, а перед переходом на зовнішній бік помітно
потовщуються і різко вигинаються вперед. Між>
реберні проміжки за шириною майже дорівню>
ють ширині ребер або ж трохи ширші від них.
Частина головних ребер у припупкових горбоч>
ках роздвоюються. Проміжні ребра починають>
ся здебільшого у нижній частині боків, трохи
вище від припупкових потовщень і повторюють
конфігурацію головних ребер. При переході на
зовнішній бік усі ребра зрівнюються за товщи>
ною. Обабіч зовнішнього боку вони утворюють
чітко виражені зубчики, причому зубчику на
одному боці, за борозенкою, відповідає ямоч>
ка, утворена у міжреберному проміжку на дру>
гому боці.
Сутурна лінія на обох зразках не збереглася.
Р о з м і р и , мм. Подані в таблиці.
П о р і в н я н н я і з а у в а ж е н н я . За ха>
рактерними для цього виду рисами будови чере>
пашки та скульптурою волино>подільські зразки
цілком відповідають усім описам та зображен>
ням, які наведені багатьма авторами при описі
Hoplites dentatus Sow.
Від близьких видів описаний відрізняється
трохи вужчим пупком і дещо більшою висотою
завитка. Найближчим видом до нього є
H. escragnollensis S p a t h , але в останнього
трошки більший пупок і глибша борозна на зов>
нішньому боці. За густотою ребер наші форми
дещо нагадують H. devisensis Spath.
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Місцезнаходження і стратигра>
ф і ч н е п о ш и р е н н я . Південно>західний
край СЄП (Волино>Поділля), лівий берег р. Дні>
стер в околицях с. Худиківці. Базальна верства
крейди (конденсовані утворення) з рештками
середньо> і пізньоальбської та ранньосено>
манської біоти.
Стратиграфічне і географічне поширен>
ня. Представники виду Hoplites dentatus Sow.
відомі з середньоальбських утворень Англії,
СЄП, Румунії, Болгарії, Польщі, Поволжя, Кавказу,
Грузії, Туркменії та інших регіонів. Цей вид є
зональним для нижньої зони середнього альбу.

Очевидно, що систематичний і видовий
склад фауни, виявленої в базальних вер>
ствах верхньої крейди Волино>Поділля, свід>
чить про те, що пізньокрейдовий Волино>По>
дільський бассейн мав безпосередній зв’я>
зок з Тетісом і трансгресія, найімовірніше,
наступала сюди з південного сходу, з боку
теперішної території Північно>Західного
Кавказу і Криму, як ми це довели для ран>
ньокрейдової епохи на прикладі Південно>
Українського регіону [3]. Очевидно ця ж тен>
денція розвивалася і впродовж пізньокрей>
дової епохи.

Таблиця. Розмірні характеристики черепашок Hoplites dentatus Sowerby

* Д – діаметр черепашки, прийнятий за 100%; В – висота завитка в перерізі, що відповідає Д; Ш – ширина завитка в пере>
різі, що відповідає Д; д – діаметр пупка; В : Д – відношення висоти завитка до діаметра черепашки; Ш : Д – відношен>
ня ширини завитка до діаметра черепашки; д : Д – відношення діаметра пупка до діаметра черепашки; Р – число ребер
на зовнішньому боці останнього завитка; р – число ребер на пупковому краю.
** Значення Р і р А.Е. Глазуновою подаються для половини завитка.
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ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ У КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДАХ ВОЛИНОПОДІЛЛЯ
S.H. Bakayeva
PRESERVATION OF GASTROPODA FROM THE CRETACEOUS SEDIMENTS OF VOLHYNIAPODILIA
По состоянию сохранности среди изученных остатков брюхоногих моллюсков выделены два типа. Первый представ>
лен внутренними фосфатизированными ядрами, на которых кое>где сохранились фрагменты раковины, и характерeн
для песчаных отложений сеномана и нижнего кампана. Он сформировался на начальных стадиях трансгрессий, в при>
брежных участках, в условиях подвижной водной среды, а органические остатки в нем есть аллохтонными. Другой тип
составляют в основном сдеформированные внешние ядра и отпечатки, которые попадаются в песчаных мергелях,
мергелистых песчаниках и алевролитах сантона, кампана и маастрихта. Они сформировались в условиях относитель>
но ускоренного осадконакопления, спокойного гидродинамического режима, в отдаленных от берега участках бассей>
на и являются автохтонными.
Ключевые слова: брюхоногие моллюски, меловые отложения, Волыно>Подолия, сохранность.
Two types of Gastropoda have been distinguished according to the state of their preservation. The first type, which is chara>
cteristic of sandy deposits of the Cenomanian and Lower Campanian, is represented by the inner phosphatized molds with
shell fragments. It formed in the near>shore environs during the initial stages of transgressions, under conditions of active
water environment, with the fossils being allochthonous. The second type is represented mainly by deformed external molds
and imprints, which occur in sandy marls, marly sandstones and aleurolites of the Santonian, Campanian and Maastrichtian.
They formed under conditions of comparatively accelerated sedimentation, a quiet hydrodynamic regime, far from the shore
and are autochthonous.

ВСТУП
Поширені на території Волино>Поділля крейдові
відклади складені карбонатно>теригенними утво>
реннями, які містять значну кількість скам’янілих
решток фауни. Збереженість органічних решток у
них неоднакова і залежить від багатьох факторів,
основними з яких є умови захоронення та хіміч>
ний склад скелетів організмів.
Неповнота палеонтологічного літопису зумов>
лена низкою руйнівних процесів, які впливають
на збереженість скам’янілих решток та слідів
життєдіяльності різних організмів, серед яких
вирізняють біологічне, механічне та хімічне руй>
нування [5]. Біологічне руйнування відбувається
з м’якими тканинами відразу після смерті орга>
нізму у будь>якому біологічному середовищі і
спричинене життєдіяльністю бактерій, некрофа>
гів та свердлячих організмів (червів, губок,
молюсків). Механічне руйнування впливає на
скелетні рештки молюсків і є наслідком дії хвиль
та течій. Здатність органічних решток протистоя>
ти цьому виду руйнування залежить від розмірів,
товщини та внутрішньої будови черепашок.
Хімічне руйнування може відбуватися вже після
фосилізації решток організмів. Здатність скам’я>
нілостей протистояти розчиненню залежить від
їх хімічного складу, а також від хімізму води,
який у свою чергу, значним чином залежить від
біологічних факторів (особливо від активності
бактерій). Черепашки сучасних черевоногих

складені арагонітом і кальцитом, які зазвичай
розчиняються у процесі діагенезу осаду. Якщо
черепашка була знищена внаслідок хімічного
розчинення після літифікації осаду, в якому вона
знаходилася, то може зберегтися ядро, що пов>
ністю відтворює внутрішню будову або зовнішню
скульптуру черепашки. Така форма викопних
решток дає певні уявленні про морфологію орга>
нізму і надається для палеонтологічного вивчен>
ня. Слід зазначити, що черевоногі молюски,
поширені у крейдових відкладах Волино>Поділ>
ля, здебільшого представлені даною формою
скам’янінь і лише подекуди трапляються ядра з
фрагментами черепашок.
Крім вказаних процесів, на стан збереженості
викопних організмів впливають швидкість та
характер седиментації, а також перенесення
решток після смерті організму, що є досить
важливим для з’ясування умов середовища у
певному місці існування. Проте для бентосних
молюсків (а саме для інфауни) швидкість седи>
ментації не має істотного значення, оскільки вже
при житті вони перебувають у товщі осаду і цим
певною мірою захищені від некрофагів та майже
цілком – від механічного руйнування (стирання
та подрібнення) і транспортування після смерті.
Для молюсків, які вільно плавають у товщі
води або ведуть активний спосіб життя на дні
водойми, характер седиментації та перенесен>
ня решток після смерті організму є дуже ваго>
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мими. Після смерті пелагічні організми опуска>
ються на дно або неподалік від місця своєї
смерті, або переносяться на значні відстані
течіями чи вітром. Рештки можуть потрапити у
біологічно неактивне середовище і спокійно
захоронитися. Прикладом організмів, які
можуть переноситися на значні відстані, є амо>
ніти, у яких при житті камери черепашки випов>
нені газом, що забезпечує їм плавучість. Після
смерті тварини м’які тканини розкладаються,
при цьому утворюється газ, який може певний
час залишатися в середині черепашки й підви>
щувати її плавучість [5]. Таким чином черепаш>
ка може плавати у поверхневих водах тривалий
час, доки не потрапить на дно. Перенесення
після смерті є, очевидно, однією з причин широ>
кого латерального поширення амонітів у деяких
стратиграфічних підрозділах, незалежно від
фаціальної мінливості порід, що дозволяє коре>
лювати одновікові відклади віддалених регіо>
нів. Аналогічний процес може відбуватися і з
деякими черевоногими молюсками, які актив>
но повзають по дну, проте це явище ще недос>
татньо досліджено.
Про перенесення решток до їхньої фосилізації
свідчать механічні пошкодження черепашки або
знахідки її там, де даний вид не міг існувати. Але
для організмів, які вже вимерли, часто буває
важко відновити властиві для них умови існуван>
ня. Тому середовище, в якому певний організм не
міг існувати, буде характеризуватися поодиноки>
ми знахідками викопних решток окремих видів,
які дуже поширені і представлені великою
чисельністю в інших місцях.
Отже, після того, як органічні рештки зазнали
впливу всіх наведених вище факторів, вони пере>
творюються у скам’янілість, яка також може бути
частково або повністю зруйнована під дією меха>
нічних чинників (ерозії або деформації порід). А ті
скам’яніння, що збереглися, можуть слугувати
матеріалом для палеонтологічних досліджень.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Для проведених досліджень були використані
викопні рештки черевоногих молюсків з фондів
Державного природознавчого музею НАН Украї>
ни, зібрані на території Волино>Поділля з числен>
них відслонень і свердловин (див. рисунок).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
У крейдових відкладах, поширених на території
Волино>Поділля, спостерігається неоднакове
збереження черепашок різних груп тварин.
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Тоді як кальцитові скелети брахіопод, серпулід,
їжаків, двостулкових молюсків і ростри белем>
нітів збережені добре [4], арагонітові скелети
коралів, черевоногих молюсків й амонітів були
розчинені.
За станом збереженості серед досліджених
решток черевоногих молюсків можна вирізнити
два типи: внутрішні фосфатизовані ядра з піща>
них відкладів та зовнішні ядра та відбитки з мер>
гелів та мергелистих пісковиків й алевролітів.
Внутрішні фосфатизовані ядра трапляються у
піщаних відкладах фосфоритоносної верстви,
незвиської та журавненської світ.
Малопотужні відклади фосфоритоносної верстQ
ви нижнього сеноману, що поширені у Середньо>
му Придністров’ї, представлені базальними кон>
гломератами із скупченнями фосфоритів, гра>
вію та гальки девонських порід, кварцу, креме>
ню і численними фосфатизованими ядрами,
часто з черепашками двостулкових, черевоно>
гих, амонітів, уламків фосфатизованої дереви>
ни. Конгломерат зцементований фосфатною
речовиною, піскуватими вапняками або піскови>
ками [3]. За станом збереженості ориктокомп>
лекс даного віку відноситься до змішаного типу,
названий В.О. Собецьким конхогломератом [6],
і характеризується великою кількістю органіч>
них решток різноманітного систематичного й
екологічного складу та їх поганою збережені>
стю. Найповніше він представлений неподалік
від с. Худиківці, дещо менше – в околицях
с. Пилипче. Особливістю фауни з даного шару є
її темно>брунатний колір, що чітко відрізняє її
від іншої фауни. Рештки черевоногих молюсків у
ньому представлені темно>коричневими фосфа>
тизованими ядрами, частина з яких пошкоджені
й обкатані. Часто на ядрах спостерігаються
сліди свердлення і лише подекуди – фрагменти
черепашок. У цих відкладах було також знайде>
но один уламок фосфатизованої черепашки,
виповненої піскуватим фосфоритом з домішка>
ми зерен кварцу і глауконіту [1]. У скупченнях
фосфоритів трапляються відбитки дуже малень>
ких, ймовірно ювенільних, форм, не придатних
для визначення. Збереженість та систематич>
ний склад [2] вказують на їхнє різновікове і різ>
нофаціальне походження та захоронення в умо>
вах активного гідродинамічного режиму непо>
далік берега.
Знахідки черевоногих молюсків у відкладах
незвиської світи, що поширена на західному
схилі Українського щита, приурочені до її верх>
ньої частини, яка стратиграфічно відповідає
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Рис. Місця знахідок черевоногих молюсків у крейдових відкладах Волино>Поділля

нижньому сеноману. Вона складена сірим
піском з густо розсіяними конкреціями фосфо>
ритів у нижній частині, сіро>зеленуватим піщано>
глинистим вапняком та базальним конгломера>
том з конкреціями фосфоритів, дрібною галькою
вапняків, гравієм кварцу, фосфатизованими
черепашками та ядрами молюсків [3]. Знайде>
ний тут ориктокомплекс за станом збереженості
відноситься до поліміктного типу [6] і характери>
зується нерівномірним поширенням органічних
решток, різноманітним систематичним і еколо>
гічним складом [2] та перевідкладенням решток
поганої первинної збереженості. Рештки чере>
воногих молюсків у ньому представлені ясно>ко>
ричневими фосфатизованими ядрами, причому
деякі з них із слідами обкатування. На ядрах де>
не>де збереглися фрагменти і навіть цілі чере>
пашки. Найбільшу кількість матеріалу знайдено у
відслоненнях поблизу сіл Нова Ушиця, Золотни>

ки, Рукомиш, Яришів, Підзамочок, Переволока,
Нагірянка та м. Могилів>Подільський (див. рису>
нок). Збереженість органічних решток вказують
на його формування в умовах верхньої частини
субліторалі в зоні сильних донних течій, за актив>
ного гідродинамічного режиму з розмивом рані>
ше літифікованого субстрату.
У відкладах верхньої підсвіти журавненської
світи нижнього кампану рештки черевоногих
молюсків знайдені в алохтонному захороненні.
Підсвіта складена пористими, з чітко вираженою
скісною шаруватістю, жовтувато>сірими до жов>
тих і бурих пісковиками з прошарками дрібнозер>
нистих пісків з черепашковим детритом і конкре>
ціями лімоніту [3]. У нижній частині підсвіти заля>
гає тонкий прошарок (до 20 см) глинистого піско>
вику з великою кількістю змішаної сантонської і
ранньокампанської фауни [4]. За станом збере>
женості даний ориктокомплекс належить до полі>
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міктного типу [6]. Нечисленні рештки черевоногих
з цих відкладів, знайдені неподалік від с. Жура>
веньки, аналогічні до зразків з фосфоритоносної
верстви нижнього сеноману за забарвленням та
складом породи. Про їхнє перевідкладення свід>
чить відсутність черепашок та сліди обкатування
ядер. Збереженість органічних решток говорить
про формування ориктокомплексу на малих гли>
бинах при інтенсивному русі води та надходженні
значної кількості уламкового матеріалу [4].
Зовнішні ядра та відбитки трапляються у відк>
ладах нижньої підсвіти журавненської світи, у
вербізькій, потелицькій та львівській світах [1],
представлених мергелями, мергелистими піско>
виками й алевролітами [3]. Рештки черевоногих
у цих відкладах найчастіше трапляються в орик>
токомплексах, віднесених до нерівномірно>роз>
сіяного типу захоронення [6]. Цей тип характери>
зується нерівномірним поширенням органічних
решток, різноманітним систематичним і еколо>
гічним складом та доброю первинною збереже>
ністю органічних решток. Найбільшу кількість
матеріалу знайдено у свердловинах Ставчани>7,
Розвадів>4, Брюховичі>1, Городок>9 та у відсло>
неннях неподалік від с. Потелич, Нагоряни,
Мацошин, Малі Грибовичі та у м. Львів (див.
рисунок). Рештки черевоногих молюсків пред>
ставлені переважно здеформованими, здебіль>
шого зовнішніми ядрами і відбитками. Фрагмен>
ти черепашок трапляються рідко, а щілини на
місці колишніх стінок свідчать про їхнє розчи>
нення в процесі діагенезу осаду. Іноді щілини
виповнені лімонітом, який покриває ядро. Біль>
шість досліджених зразків зберегли тонку скульп>
туру, а у деяких залишилися майже непошкодже>
ними навіть тонкі довгі відростки. Такий стан
збереженості свідчить про захоронення викоп>
них у межах їхніх біотопів, неподалік від місця
загибелі, в умовах спокійного гідродинамічного
режиму, за умов відносно прискореного осадко>
нагромадження.
ВИСНОВКИ
За станом збереженості серед досліджених реш>
ток черевоногих молюсків чітко вирізняються
два типи. Перший поширений у відкладах сено>
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ману і нижнього кампану і представлений голов>
ним чином внутрішніми фосфатизованими ядра>
ми, на яких зрідка зберігаються фрагменти чере>
пашок. Цей тип характерний для базальних
верств окремих стратонів, що формувалися на
початкових стадіях трансгресій, у прибережних
ділянках, в умовах рухомого водного середови>
ща, а органічні рештки є алохтонними. Другий тип
складають переважно здеформовані зовнішні
ядра та відбитки із добре збереженою зовніш>
ньою скульптурою, на яких подекуди збереглися
рештки черепашок. Вони характерні для тонко>
зернистих осадів сантону, кампану і маастрихту,
які формувалися за умов відносно прискореного
осадонагромадження, спокійного гідродинаміч>
ного режиму, у віддалених від берега ділянках
басейну і є автохтонними.
Отже, різні типи збереженості викопних
характеризують різні палеоекологічні умови, які
існували на території Волино>Поділля впродовж
крейдового періоду.
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НИЖНЕМЕЛОВЫЕ АПТИХИ (AMMONOIDEA) АЗЕРБАЙДЖАНА: ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
A.A. Kasumzadeh, S.A. Akhmedova
LOWER CRETACEOUS APTYCHI (AMMONOIDEA) OF AZERBAIJAN: REGULARITIES
OF THEIR DISTRIBUTION IN SPACE AND TIME
Монографічне вивчення нижньокрейдових аптихів (Ammonoidea) Азербайджану дозволило виявити найбільш повний
систематичний склад: шість таксонів родової, 62 таксони видової групи. Виділені нижньокрейдові комплекси аптихів
Азербайджану добре зіставляються з такими Криму, Карпат, Альп, Карібського басейну.
Ключові слова: аптихи, нижня крейда, Азербайджен, Кавказ.
A monographic study of the Lower Cretaceous Aptychi (Ammonoidea) in Azerbaijan has revealed their complete systematic
composition: 6 genera and subgenera, 62 species and subspecies. The Lower Cretaceous Aptychi assemblages recognized
in Azerbaijan are well correlated with those of the Crimea, the Carpathians, the Alps and the Caribbean.

ВВЕДЕНИЕ
Нижнемеловые отложения в Азербайджане
имеют широкое распространение и литологиче>
ски представлены всеми известными фациями:
вулканогенными, терригенными, карбонатны>
ми породами. На южном склоне Большого Кав>
каза, в пределах Азербайджана, неокомские
отложения представлены во флишевой фации.
В Хызынской зоне юго>восточного окончания
Большого Кавказа разрез берриаса–валанжи>
на обычно имеет флишевый или флишоидный
характер, а готерив представлен главным
образом глинистыми породами. В то же время
берриас>барремские отложения Малого Кавка>
за в основном сложены карбонатными порода>
ми, которые по простиранию замещаются вул>
каногенными и вулканогенно>обломочными
образованиями.
Одной из важных групп фауны для расчлене>
ния и корреляции нижнемеловых отложений
Азербайджана являются аптихи. Особенно
велико стратиграфическое значение аптихов в
тех районах и стратиграфических интервалах,
где находки аммоноидей редки или отсутствуют.
Следует отметить, что возрастное расчленение
ряда разрезов нижнемеловых отложений Азер>
байджана, как Малого Кавказа, так и Большого
Кавказа, к настоящему времени проведено
исключительно благодаря находкам аптихов
(см. рисунок). Учитывая это, авторы недавно
начали изучать эту интересную группу ископае>
мых. Предварительные данные о результатах
ревизии ранее опубликованных работ и систе>
матическом составе нижнемеловых аптихов
изученного региона авторами были опублико>

ваны в трех сообщениях [4, 5, 8]. Дальнейшие
исследования позволили внести дополнения и
изменения в существующие представления о
систематическом составе как титонских, так и
нижнемеловых аптихов Азербайджана. Ниже
кратко изложены окончательные результаты
наших исследований.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для настоящей работы послужили
как собственные сборы авторов, так и коллек>
ции, хранящиеся в Институте геологии НАН Азер>
байджана (состоят из сборов в основном
А.Г. Халилова, М.Р. Абдулкасумзаде, Р.А. Алиева,
О.Б. Алиева, Т.Аб. Гасанова и частично Х.Ш. Али>
ева, Т.А. Горшенина, Г.И. Аллахвердиева, Н.Т. Ах>
вердиева), а также литературные данные, кото>
рые подверглись ревизии. В целом изученная
коллекция представлена около 500 экземпляра>
ми различной сохранности.
В нижнемеловых отложениях изученного
региона таксоны видовой группы принадлежат
четырем родам: Lamellaptychus Trauth, 1927;
Punctaptychus Trauth, 1927; Praestriaptychus
Trauth, 1927, Laevaptychus Trauth, 1927. Род
Lamellaptychus Туркулетом [18] был разделен на
четыре подрода: Lamellosuslamellaptychus [= LaQ
mellaptychus s.s.], Beyrichilamellaptychus, Thoro>
lamellaptychus, Didayilamellaptychus, что прини>
мается в настоящей работе.
СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ
Монографическому описанию нижнемеловых
аптихов Азербайджана посвящены немногочис>
ленные работы [1, 9, 13>15]. Р.А. Алиев [1] в
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Рис. Ареал распространения меловых аптихов в Азербайджане
1 – районы находок изученных нижнемеловых аптихов

своей объемистой статье, посвященной ранне>
меловой фауне юго>восточной части Большого
Кавказа, наряду с другими ископаемыми груп>
пами фауны приводит описание двух форм
аптихов: Lamellaptychus angulicostatus Pict. et
Lor. [с. 120, табл. 8, фиг. 2 = L. (D.) symphysoQ
costatus (Trauth, 1938); фиг. 3 – в коллекции
отсутствует, изображение неудовлетворитель>
ное для идентификации = L. (D.) sp.]; Punctap>
tychus punctatus Voltz [с. 120, табл. 8, фиг. 4 –
в коллекции отсутствует, изображение неудо>
влетворительное для идентификации = Pun>
ctaptychus sp.].
А.Г. Халилов [13] впервые для Малого Кавка>
за приводит монографическое описание 18
видов и подвидов титон>нижнемеловых апти>
хов. Описание некоторых таксонов видовой
группы, к сожалению, не сопровождается фото>
изображением, что затрудняет идентификацию
коллекционного материала. Ниже приведены
результаты ревизии аптихов, описанные в ука>
занной работе: Lamellaptychus beyrichi beyrichi
(Oppel, 1865) em. Trauth, 1938 [с. 166, табл. 8,
фиг. 1, 5 = L. (B.) beyrichi beyrichi (Oppel, 1865)];
Lamellaptychus beyrichi undocosta Trauth, 1938
[с. 166, табл. 8, фиг. 2, 3, 4: фиг. 2 = L. (B.) cf.
murocostatus (Trauth, 1938); фиг. 3 = L. (B.)

144

subalpinus (Schafhault, 1853); фиг. 4 = L. (B.)
praeseranonis (Blashke, 1911)]; Lamellaptychus
beyrichi longa Trauth, 1938 [с. 166, табл. 8,
фиг. 6 = L. (B.) beyrichi longus (Trauth, 1938)];
Lamellaptychus mortilleti mortilleti (Pict. et Lor.,
1858) [с. 167, табл. 8, фиг. 9 = L. (L.) favrei
(Trauth, 1938)]; Lamellaptychus lamellosus (Par>
kinson, 1811) em. Trauth, 1938 [с. 167, табл. 8,
фиг. 7 = L. (L.) lamellosus cf. lamellosus (Parkin>
son, 1811)]; Lamellaptychus didayi (Coquand),
1841 [с. 168, табл. 8, фиг. 8 = L. (Th.) cf. bermuQ
densis (Renz, 1979)]; Lamellaptychus subdidayi
Trauth, 1938 [с. 168 – в коллекции отсутствует,
изображение не приводилось]; Lamellaptychus
angulicostatus angulicostatus (Pictet et Loriol,
1858) [с. 169, табл. 8, фиг. 10 = L. (D.) atlanticusQ
radiatus (Trauth, 1938)]; Lamellaptychus anguliQ
costatus atlanticaQradiata Trauth, 1938 [с. 170,
табл. 8, фиг. 11 = L. (D.) atlanticusradiatus
(Trauth, 1938)]; Lamellaptychus angulicostatus
atlanticus (H e n n i g ), 1913 [с. 170, табл. 8,
фиг. 12 = L. (D.) subseranonis (Renz, 1979)];
Lamellaptychus angulicostatus radiata Trauth,
1938 [с. 170, табл. 8, фиг. 13 = L. (D.) angulocosQ
tatus radiatus (Trauth, 1938)]; Lamellaptychus
angulicostatus symphysocostata Trauth, 1938
[с. 171 – в коллекции отсутствует, изображение
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не приводилось]; Lamellaptychus angulicostatus
longa Trauth, 1938 [с. 171, табл. 8, фиг. 14 =
L. (D.) angulocostatus cf. angulocostatus (Peters,
1854)]; Lamellaptychus cf. aplanatus (Gilleron),
1873 [с. 172, табл. 8, фиг. 15 = L. (Th.) cf. aplanaQ
tus (Gilleron, 1873)]; Punctaptychus malbosi
(Pictet, 1867) [с. 172 – в коллекции отсутствует,
изображение не приводилось]; Punctaptychus
punctatus punctatus (Vo l t z , 1837) [с. 173,
табл. 8, фиг. 16 = Punctaptychus punctatus punQ
ctatus (Voltz, 1837)]; Punctaptychus punctatus
longa (Favre, 1875) [с. 173, табл. 8, фиг. 17 =
Punctaptychus punctatus longus (Trauth, 1935)];
Punctaptychus cinctus Trauth, 1938 [с. 174,
табл. 8, фиг. 18 = Punctaptychus cf. cinctus
Trauth, 1935].
Некоторые формы, относимые в этой работе к
берриасу, согласно новым исследованиям, явля>
ются титонскими [6, 7].
В своей специальной статье, посвященной
нижнемеловым аптихам Азербайджанской
части Большого Кавказа, А.Г. Халилов [14] при>
водит монографическое описание 20 таксонов
видовой группы этих ископаемых: Lamellap>
tychus beyrichi beyrichi (O p p e l , 1865) em.
Trauth, 1938 [с. 49, табл. фиг. 1 = L. (B.) beyrichi
beyrichi (Oppel, 1865)]; Lamellaptychus beyrichi
moravica (Blaschke, 1911) [с. 50, табл. 1, фиг. 2
= L. (B.) moravicus (Blaschke, 1911)]; Lamellap>
tychus beyrichi platycosta A.Khalilov subsp. nov.
[с. 50, табл. 1, фиг. 3 = L. (B.) beyrichi beyrichi
(Oppel, 1865); Lamellaptychus beyrichi longa
Trauth, 1938 [с. 50, табл. 1, фиг. 4 = L. (B.) beyQ
richi longus (Trauth, 1938)]; Lamellaptychus morQ
tilleti longa Trauth, 1938 [с. 50, табл. 1, фиг. 6 =
L. (B.) cinctus (Turculet, 1964)]; Lamellaptychus
submortilleti longa Trauth, 1938 [с. 51, табл. 1,
фиг. 5 = L. (B.) studeri (Ooster, 1857)]; Lamellap>
tychus lamellosus euglypta (Oppel, 1863) [с. 51,
табл. 1, фиг. 7 = L. (B.) murocostatus (Trauth,
1929)]; Lamellaptychus theodosia (Deshayes,
1838) [с. 51, табл. 1, фиг. 8 = L. (Th.) theodosia
(Deshayes, 1838)]; Lamellaptychus atatschaicus
A.Khalilov sp. n. [с. 51, табл. 1, фиг. 9 = L. (Th.)
atatschaicus (A.Khalilov, 1978)]; Lamellaptychus
didayi (Coquand, 1841) [с. 55, табл. 1, фиг. 11>
14 = L. (D.) didayi (Coquand, 1841)]; Lamellap>
tychus angulicostatus angulicostatus (Pictet et
Loriol, 1858) [с. 55, табл. 1, фиг. 15 = L. (D.)
angulocostatus angulicostatus (Pictet et Loriol,
1858)]; Lamellaptychus angulicostatus atlanticaQ
radiata Trauth, 1938 [с. 56, табл. 1, фиг. 10, 18
= L. (D.) atlanticus (Hennig, 1913)]; Lamellap>

tychus angulicostatus bifracta A.Khalilov subsp.
[с. 56, табл. 1, фиг. 16, 17 = L. (D.) bifractus
(A.Khalilov, 1978)]; Punctaptychus punctatus
punctatus (Voltz, 1837) [с. 56, табл. 2, фиг. 19>
21 = Punctaptychus punctatus punctatus (Voltz,
1837)]; Punctaptychus punctatus longa (Favre,
1875) [с. 57, таб. 2, фиг. 2; табл. 3, фиг. 31 = Pun>
ctaptychus punctatus cf. longus Trauth, 1935];
Punctaptychus punctatus angusta A . K h a l i l o v
subsp. nov. [с. 57, табл. 2, фиг. 23, 24 = Punctap>
tychus punctatus angustus Khalilov, 1978]; Pun>
ctaptychus punctatus divergens Trauth, 1938
[фиг. 25 = Punctaptychus punctatus cf. divergens
Trauth, 1935; фиг. 26 = Punctaptychus punctatus
(Voltz, 1837)]; Punctaptychus imbricatus (Meyer,
1829) [с. 57, табл. 3, фиг. 29, 30 = Punctaptychus
punctatus punctatus (Voltz, 1837)]; Punctap>
tychus malbosi (Pictet, 1867) [с. 58, табл. 3,
фиг. 27, 28 = Punctaptychus malbosi (Pictet,
1867)], Laevaptychus latus (Parkinson, 1811)
[с. 58, табл. 3, фиг. 32>34 = Laevaptychus latus
(Parkinson, 1811)].
За исключением некоторых видов, описан>
ных с южного склона Большого Кавказа, боль>
шинство приводимых в этой работе форм проис>
ходит из берриас>готеривских отложений юго>
восточного окончания этого горного сооруже>
ния, точнее из Хызынской (села Гонагкенд,
Дагня, Угах, Мешриф, Гюлех, бассейны рек
Гызылчай, Атачай, Халчай и др.) и Дибрарской
зон (бассейн р. Джархачичай) [12].
Позже А.Г. Халилов [15] в атласе «Меловая
фауна Азербайджана» приводит переописание
ранее изученных им нижнемеловых аптихов
Азербайджана.
В монографии, посвященной берриасским
головоногим моллюскам Крыма и Кавказа,
И.В. Кванталиани [9] из берриасских отложе>
ний Азербайджанской части Большого Кавка>
за приводит описание трех видов аптихов:
Lamellaptychus beyrichi longa Trauth [с. 160,
табл. 45, фиг. 5>8 = L. (B.) beyrichi aff. beyrichi
(O p p e l , 1865)]; Lamellaptychus submortilleti
longa Trauth [с. 161, табл. 45, фиг. 10 = L. (B.)
studeri (Ooster, 1857)]; Punctaptychus punctaQ
tus angusta A. K h a l i l o v [с. 162, табл. 45,
фиг. 11, 12 = Punctaptychus cf. monsalvensis
(Trauth, 1935)].
В статье, посвященной стратиграфии верх>
неюрских>нижнемеловых отложений Малого
Кавказа, А.А. Касумзаде и М.А. Рогов [7], наря>
ду с титонскими аммонитами, приводят изобра>
жение шести форм титон>нижнемеловых апти>
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Таблица. Стратиграфическое и географическое распространение нижнемеловых аптихов Азербайджана
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Продолжение таблицы

хов: Punctaptychus cf. punctatus (Voltz, 1837)
[с. 76, табл. 2, фиг. 1 = Punctaptychus cf. punctaQ
tus (Voltz, 1837); фиг. 2 = Punctaptychus punctaQ
tus punctatus (Voltz, 1837)]; Punctaptychus cf.
rectecostatus Guzzi [c. 76, табл. 2, fig. 3 = PunQ
ctaptychus cf. rectocostatus Guzzi, 1961]; Lamel>
laptychus (Didayilamellaptychus) didayi (C o q .)
[c. 76, табл. 2, фиг. 4 = L. (D.) didayi (Coquand,
1841)]; Lamellaptychus (LamellosuslamellapQ
tychus) cf. submortilleti Trauth [c. 76, табл. 2,
фиг. 5 = L. (L.) lamellosus cf. lamellosus (Parkin>
s o n , 1811)]; Lamellaptychus (DidayilamellapQ
tychus) angulocostatus (Peters) [c. 76, табл. 2,
фиг. 6 = L. (D.) angulocostatus (Peters, 1854)];
Lamellaptychus (Lamellosuslamellaptychus) cf.
studeri (Ooster) [c. 76, табл. 2, фиг. 6 = L. (Th.) cf.
submortilleti (Trauth, 1938)].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Монографическое изучение коллекционного
материала, а также результаты ревизии выше>
отмеченных опубликованных работ позволили
установить 62 таксона видовой группы нижне>
меловых аптихов Азербайджана, включая три
формы, определенные до рода – Punctap>
tychus sp. (две формы) и Laevaptychus sp. (одна),
представители которых ранее не указывались
из верхнего валанжина>готерива. В то же
время предыдущими исследователями из
нижнемеловых отложений приводились без
учета результатов ревизии 20 таксонов видо>
вой группы. Систематический состав и геогра>
фическое распространение изученных таксонов
приведено в таблице.

Стратиграфическое и географическое распро>
странение титон>нижнемеловых аптихов Азер>
байджана неравномерное. Несмотря на наличие
на южном склоне и на юго>востоке Большого
Кавказа палеонтологически охарактеризован>
ных титонских отложений, в них аптихи не найде>
ны. В то же время в титонских отложениях Мало>
го Кавказа встречаются многочисленные пред>
ставители изученной группы.
Новыми исследованиями, основанными на
изучении коллекций аптихов, аммонитов, дву>
створчатых моллюсков, установлен титонский
возраст нижней части карбонатной толщи,
широко распространенной в центральной и юго>
восточной частях Малого Кавказа [6, 7]. Преды>
дущими исследователями эти отложения, откуда
приводятся изучаемые аптихи, относились к
берриасу [3, 13 и др.]. На территории Большого
Кавказа в берриасских отложениях найдены
многочисленные формы аптихов. Однако сов>
ременное состояние изученности этих отложе>
ний не позволяет проводить их зональное и
подъярусное расчленение.
Нижневаланжинские отложения, как на
Большом Кавказе, так и на Малом Кавказе,
выделяются главным образом условно, и в
них аптихи не обнаружены. В то же время в
верхневаланжинских
отложениях
обеих
частей Кавказа встречены многочисленные
формы аптихов. Современное состояние изу>
ченности позволяет расчленить готеривские
отложения юго>востока Большого Кавказа на
подъярусы, которые палеонтологически хоро>
шо охарактеризованы головоногими моллю>
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сками, в том числе и аптихами [5, 8]. На
Малом Кавказе расчленение готеривских
отложений, в которых аптихи являются доми>
нирующей группой ископаемых, из>за отсут>
ствия надлежащего палеонтологического
материала затруднено.
В барремских отложениях аптихи найдены
лишь в двух разрезах: на крайнем северо>восто>
ке Малого Кавказа, откуда приводятся многочи>
сленные аммониты [2], и на юго>востоке Большо>
го Кавказа [12].
Таким образом, современное состояние изу>
ченности нижнемеловых аптихов Азербайджа>
на позволяет выделить в их составе ряд ком>
плексов, таксономический состав которых при>
водится ниже.
На юго>востоке Большого Кавказа выделя>
ются следующие нижнемеловые комплексы
аптихов.
Берриасский комплекс.. В составе этого ком>
плекса установлены следующие виды и подви>
ды: L. (L.) inflexicostatus, L (B.) undocostatus, L. (L.)
lamellosus radiatus sp. nov., L. (?L.) dichotomocosQ
tatus sp. nov, L. (B.) beyrichi beyrichi, L. (B.) recteQ
costatus, L. (B.) beyrichi longus, L. (B.) cinctus,
L. (B.) beyrichi fractocostatus, L. (B.) moravicus,
L. (B.) praeseranonis, L. (B.) studeri, L. (B.) muroQ
costatus, L. (B.) gulechensis sp. nov., L. (B.) inflexiQ
costatus sp. nov., L. (Th.) theodosia, L. (Th.) atatsQ
chaicus, L. (Th.) undulates, L. (Th.) meschriphenQ
sis sp. nov., P. punctatus punctatus, P. punctatus
longus, P. malbosi, P. monsalvensis, P. punctatus
fractocostatus, P. punctatus divergens, P. punctaQ
tus angustus, P. rectecostatus, P. undocostatus,
P. rousseaui, Laevaptychus latus. Большинство
новых, пока что не описанных видов встречают>
ся и в других регионах мира. Многие виды из
этого комплекса являются переходными из тито>
на и встречаются в титонских отложениях раз>
личных регионов мира, в том числе и на Малом
Кавказе (см. таблицу).
Верхневаланжинский комплекс. В составе
этого комплекса установлены: L. (L.) sp., L. (?B.).
mendrisiensis, L. (Th.) planus, L. (Th.) excavatus,
L. (Th.) carinatus, L. (?Th.) elegans, L. (?Th.) stellariQ
formis, L. (?Th.) bahamensis, L. (?Th.) transitorius,
L. (D.) didayi, L. (D.) angulodidayi, L. (D.) beyrichodiQ
dayi, L. (D.) seranonis seranonis, L. (D.) seranonis
fractocostatus, L. (D.) subseranonis, L. (D.) bicurvaQ
tus, Punctaptychus sp.
Нижнеготеривский комплекс представлен
следующими видами и подвидами: L. (D.) didayi,
L. (D.) angulodidayi, L. (D.) seranonis seranonis,

148

L. (D.) cf. symphysocostatus, L. (D.) seranonis ssp. 1
sensu Vasicek, 1996, L. (D.) angulocostatus anguQ
locostatus, L. (D.) angulocostatus angulicostatus,
L. (D.) atlanticus, L. (D.) filicostatus filicostatus,
L. (D.) atlanticusradiatus, Punctaptychus sp. и
новым, пока не описанным новым видом рода
Praestriaptychus, а также Laevaptychus sp.
Верхнеготеривский комплекс состоит из сле>
дующих таксонов: L. (D.) angulocostatus angulicosQ
tatus, L. (D.) bifractus, L. (D.) atlanticus, L. (D.) filiQ
costatus filicostatus.
Барремский комплекс представлен един>
ственным видом – L. (D.) atlanticus.
На территории, относящейся южному склону
Большого Кавказа, в пределах Азербайджана
установлены следующие комплексы:
Берриасский комплекс. В составе этого ком>
плекса участвуют следующие таксоны: L. (B.) cinQ
ctus, P. divergens, Laevaptychus latus.
Готеривский комплекс. В составе этого ком>
плекса выделены следующие таксоны: L. (D.)
atlanticus (Hennig), L. (D.) atlanticusradiatus, L. (D.)
symphysocostatus.
На Малом Кавказе в составе изученной нами
группы устанавливаются следующие комплексы.
Верхневаланжинский комплекс. Этот ком>
плекс представлен следующими таксонами:
L. (Th.) noricus noricus, L. (Th.) ambiguus, L. (Th.)
retroflexsus, L. (Th.) carinatus, L. (Th.) mortilleti noriQ
cus, L. (D.) didayi, L. (D.) angulodidayi, L. (D.) beyQ
richodidayi, L. (D.) seranonis seranonis, L. (D.) seraQ
nonis fractocostatus, L. (D.) subseranonis, L. (D.)
bermudensis.
Готеривский комплекс представлен сле>
дующими видами и подвидами: L. (D.) didayi,
L. (D.) angulodidayi, L. (D.) seranonis seranonis,
L. (D.) subseranonis, L. (D.) angulocostatus anQ
gulocostatus, L. (D.) angulocostatus radiatus,
L. (D.) angulocostatus angulicostatus, L. (D.) atQ
lanticus, L. (D.) filicostatus filicostatus, L. (D.) atQ
lanticusradiatus.
Барремский комплекс. Из барремских отло>
жений Малого Кавказа известен один вид –
L. (D.) angulocostatus.
ВЫВОДЫ
Монографическое изучение нижнемеловых
аптихов Азербайджана позволило выявить в их
составе 62 таксона видовой группы, относящи>
еся к шести таксонам родовой группы. В то же
время, предыдущими исследователями на терри>
тории рассматриваемой области было выявлено
всего 20 таксонов видовой группы.
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Большинство новых видов не являются
эндемичными и встречаются за пределами
Азербайджана.
Последовательность смены комплексов
нижнемеловых аптихов Азербайджана совпа>
дает с наблюдаемой в Крыму, Карпатах, Балка>
нах, Альпах, Карибском бассейне и др. [10, 11,
16, 17, 19]. Ранее считалось, что представите>
ли Punctaptychus исчезают в раннем валанжи>
не. Однако нами они найдены в верхнем валан>
жине и в нижнем готериве юго>востока Боль>
шого Кавказа.
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БІОСТРАТИГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ АПТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ РІВНИННОГО КРИМУ
ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ
Ya.M. Tuzyak
BIOSTRATIGRAPHIC SUBDIVISION OF THE APTIAN DEPOSITS OF THE PLAIN CRIMEA
BY FORAMINIFERS
Проведено биостратиграфическое расчленение аптских отложений Равнинного Крыма по фораминиферам. Выделе>
ны вспомогательные биостратоны – слои с фауной в трех подъярусах апта: нижнем, среднем и верхнем. Нижнему апту
отвечают слои с Hedbergella aptica, средний и верхний выделены в объеме слоев с Hedbergella trocoidea.
Ключевые слова: биостратиграфия, аптский ярус, фораминиферы, Равнинный Крым.
A foraminiferal study of the Aptian deposits of the Plain Crimea has resulted in distinguishing additional biostratons: beds
with Hedbergella aptica correspond to the lower Aptian and beds with Hedbergella trocoidea correspond to the middle and
upper Aptian.

ВСТУП
Перший зональний поділ нижньокрейдових від>
кладів за форамініферами був проведений
Т.М. Горбачик [6]. Цим дослідником були викорис>
тані результати вивчення мікрофауністичних реш>
ток з розрізів нижньої крейди Криму, Карпат, Пів>
нічного Кавказу, Центрального Передкавказзя,
Середньої Азії. Вирішальним у виділенні зон була
перша поява виду>індекса або декількох видів та
меншою мірою – час спільного існування двох
видів>індексів. Через відсутність чіткого зонально>
го комплексу – спорадичного поширення і нечи>
сленної кількості як видів>індексів, так і супровід>
них керівних форм та у деяких випадках – умов>
ним проведенням меж, автором були виділені
допоміжні біостратони – «верстви з фауною». Це
стало підставою для створення схеми розчлену>
вання нижньокрейдових відкладів Півдня колиш>
нього СРСР за форамініферами і підґрунтям для
подальших досліджень. Так, згідно зі схемою, в
утвореннях нижньої крейди було виділено 15 біо>
стратиграфічних підрозділів – сім верств з фауною
і вісім форамініферових зон, скорельованих з
зонами, виділеними на території Європи і зістав>
леними з амонітовими зонами Криму і Кавказу.
У процесі отримання нового фактичного мате>
ріалу ця схема була деталізована й уточнена. Так,
у 1991 р. деякі підрозділи, які були виділені у
ранзі допоміжних — верств з фауною, набули
статусу головних – біостратиграфічних зон. Крім
того, для кожного біостратону наведені описи
типових розрізів, виявлених зональних комплек>
сів – стратотипів і гіпостратотипів, із зазначен>
ням характерних видів [17].
Перші зональні схеми нижньокрейдових від>
кладів європейських стратотипових областей

150

наведені у працях J. Sigal [20] та U. Pflaumann,
P. Cepek [24].
Отже, з часу опублікування зональної шкали
за форамініферами для південних регіонів
колишнього СРСР [17] минуло понад 15 років.
За цей період отримано нові результати дослід>
жень нижньої крейди як у межах Карпат, Криму,
так і платформної України. В останні роки роз>
роблено шкалу геологічного часу [26], в якій для
нижньої крейди наведено нову міжнародну
форамініферову шкалу з встановленням дато>
ваних кореляційних рівнів і зіставленням зі
шкалами за амонітами, нанопланктоном та
іншими групами фауни.
Результати вивчення нижньокрейдових фора>
мініфер Півдня України наведені у працях
А.М. Волошиної (1965>1977), Л.Ф. Плотнікової
(1974>2008), Л.В. Проснякової (1965>1976),
Б.Ф. Зернецького, В.Г. Дулуб (1976), і лише в ок>
ремих з них зроблено спробу біостратиграфічно>
го розчленування цих відкладів [2, 3, 15, 16, 19].
Так, в утвореннях альбу Рівнинного Криму
Л.Ф. Плотніковою [6, 15] виділено чотири голов>
них біостратони – форамініферові зони. Щодо де>
тального біостратиграфічного поділу аптських і
давніших відкладів цього регіону, то провести йо>
го до сьогодні було важко через спорадичні зна>
хідки форамініфер поганої збереженості, а також
фаціальну різноманітність літологічного складу
цих утворень та їх фрагментарне поширення у
межах регіону.
Нами зроблено спробу біостратиграфічного
поділу аптських відкладів Рівнинного Криму з
метою створення біостратиграфічної схеми
нижньокрейдових відкладів, а також регіональ>
ної та міжрегіональної кореляції.
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БІОСТРАТИГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ АПТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ РІВНИННОГО КРИМУ

Нижче наводимо схему поширення фораміні>
фер в аптських відкладах Рівнинного Криму
(рис. 1) та схему зіставлення біостратонів аптських
відкладів Рівнинного Криму з хроностратиграфіч>
ними підрозділами Міжнародної стратиграфічної
шкали і регіональними біостратиграфічними під>
розділами Тетісної області (рис. 2), а також опис
встановлених біостратонів із зображенням видів>
індексів та характерних форм (табл. І, ІІ). Колекція
видів ФПУ № 12801 зберігається в Палеонтологіч>
ному музеї геологічного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка.
МЕТОДИКА І МАТЕРІАЛИ
Викопний матеріал отримано з керна понад 50
свердловин, що розкрили нижньокрейдові від>
клади на території Рівнинного Криму. Мікрофау>
ністичні рештки вилучені з порід згідно із загаль>
ноприйнятими методиками, описаними у роботах
[8, 14], вивчені за допомогою світлового мікро>
скопа МБС>1, а також скануючого електронного
мікроскопа JEOL>220 SEM у лабораторії фізичних
досліджень геології на кафедрі фізики Землі гео>
логічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка.
Головними методами при проведенні дослід>
жень були мікропалеонтологічний і біострати>
графічний.
Виділення біостратиграфічних підрозділів у
нижньокрейдових відкладах Південноукраїнсько>
го регіону супроводжується низкою ускладнень –
надзвичайно складними палеогеографічними умо>
вами осадонагромадження, що існували впро>
довж ранньокрейдової епохи, різною повнотою
розрізів, фаціальним різноманіттям їх складових і
нерівномірним розподілом в них решток палеобіо>
ти, у тому числі й форамініфер. Значні глибини
залягання (понад 4000 м) нижньокрейдового ком>
плексу зумовили його вивчення виключно за кер>
ном свердловин. Зазначені причини – це головні
чинники, які ускладнюють визначення повного
вікового обсягу стратонів, а саме точності страти>
графічного діапазону зонального комплексу. Крім
того, згідно із загальноприйнятими вимогами при
встановленні головних біостратиграфічних підроз>
ділів – зон, слід враховувати таке: визначення чіт>
кого зонального комплексу, який відрізняється від
нижче> і вищезалягаючого; обґрунтування прове>
дення нижньої та верхньої границі; фіксування їх
стикування (що можливе лише при послідовній
зміні зон, а саме у повних розрізах), простеження
поширення по площі (Стратиграфічний кодекс
України, 1997).

В межах Рівнинного Криму відсутні розрізи,
які відображають послідовну зміну зон. Аптсь>
кий ярус представлений переважно відкладами
лише одного під’ярусу, який відповідає обсягу
однієї або двом амонітовим зонам. З причини
слабкого насичення проб рештками фораміні>
фер або спорадичного поширення у відкладах
видів>індексів і супровідних керівних форм сти>
кування границь зон не простежено, тому на
території досліджень біостратони за фораміні>
ферами виділені у ранзі допоміжних підрозділів
– верств з фауною.
Детальний аналіз вертикального і територіаль>
ного поширення форамініфер в аптських відкла>
дах Рівнинного Криму дозволив виділити верстви
з фауною, які за своїми обсягами відповідають
нижньому і середньо>верхньоаптському під’яру>
сам, та провести їх кореляцію зі стратонами
форамініферової шкали за участю зональних
видів, прийнятої для Півдня СНД [17]. Внаслідок
формування відкладів середнього апту в прибе>
режно>морських умовах форамініфери в цій
частині розрізу зустрічаються спорадично, в по>
одиноких екземплярах і визначені переважно до
роду. Тому ми їх умовно розглядаємо у складі
верств з Hedbergella trocoidea.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
На території Півдня України аптські утворення
поширені майже в усіх районах – Західному та
Північному Причорномор’ї, Рівнинному Криму та
Керченському п>ові; крім того, вони зафіксовані
в межах акваторій Чорного та Азовського морів
[4, 16, 19]. Однак найповніші і детально стратифі>
ковані розрізи розташовані у центральній части>
ні Рівнинного Криму (свердловини Клепинінська>
1, інт. 2775>2388 м; Красногвардійська>2, інт.
2380>1979 м, Східно>Воронківська>1, інт. 3804>
3425 м). Представлені вони в обсязі трьох під’я>
русів – нижнього, середнього, верхнього. В ниж>
ньому та верхньому апті виділено амонітові зони.
Нижня межа нижньоаптського під’ярусу проводи>
ться за першою появою зонального амоніту DeQ
shayesites deshayesi, середньоаптський під’ярус
охарактеризований комплексом молюсків, а
верхньоаптський виділений в обсязі двох амоні>
тових зон – Acanthohoplites nolani та HypacanthoQ
plites jacobi [11, 12].
За планктонними форамініферами ця частина
розрізу Рівнинного Криму розчленована на такі
біостратони: верстви з Hedbergella aptica (нижній
апт) та верстви з Hedbergella trocoidea (середній>
верхній апт).
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1 – гравеліти; 2 – пісковики; 3 – алевроліти; 4 – аргіліти піскувато>алевритові; 5 – аргіліти піскувато>алевритисті; 6 – аргіліти вапнисті

Рис. 1. Схема поширення форамініфер в аптських відкладах Рівнинного Криму

Я.М. ТУЗЯК
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БІОСТРАТИГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ АПТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ РІВНИННОГО КРИМУ

Верстви з Hedber gella aptica (К1а1)
Вперше у ранзі зони виділені та описані у від>
кладах нижнього апту Півдня колишнього СРСР
В.В. Друщицем і Т.М. Горбачик [7].. Пізніше, у
1986 р. Т.М. Горбачик переведені у ранг верств [6].
Зауваження. Відносно виділеного біостратону
Т.М. Горбачик зазначено, що назва його невдала,
однак проводити зміни науковець вважала
передчасно [6, c. 205, 207]. Так, в усіх наступних
схемах – 1991 р. [9, 17], 2006 р. [10] – верстви з
Hedbergella aptica розглянуті без змін.
У межах центральної частини Рівнинного Криму
встановлені розрізи свердловин Клепинінська>1
(інт. 2591>2775 м), Красногвардійська>2 (інт. 2200>
2380 м), Барановка>1 (інт. 2440>2272 м).
Склад комплексу: Saccammina aptica Samys.,
Tritaxia pyramidata Reuss, Vaginulina (PsilocitharelQ
la) sp., Lenticulina gaultina (Berth.), L. nikitinae
Vass., L. nodosa (Reuss), L. schutskajae Sa>
mysch. et Said., Astacolus crepidularis tricarinella
(Reuss), Marginulina robusta (Reuss), Conorotali>
tes bartensteini aptiensis Bett., C. bartensteini
intercedens Bett., Gavelinella barremiana (Bett.),
G. infracomplanata (Mjatl.), Hoeglundina aptiensis
(Mjatl.), Mironovella juliae (Mjatl.), Hedbergella
sigali (Moul.), H. aptica (Agal.), ClavihedbergelQ
la globulifera (Kretsch. et Gorb.), Cl. primare
(Kretsch. et Gorb.), Cl. tuschepsensis (Ant.).
Аналіз вікового діапазону поширення видів
(див. рис. 2) дозволив виділити дві категорії так>
сонів: характерні і фонові.
Характерні – види, стратиграфічний діапазон
яких обмежений пізнім баремом – раннім аптом,
раннім аптом та раннім>пізнім аптом: SaccammiQ
na aptica Samyschkina, Vaginulina (Psilocithare>
lla) sp., Lenticulinella schutskajae Samysch. et Sa>
id., Astacolus crepidularis tricarinella (Reuss),
Conorotalites bartensteini aptiensis Bett., Conoro>
talites bartensteini intercedens Bett., Gavelinella
barremiana (Bett.), Gavelinella infracomplanata
(Mjatl.), Mironovella juliae (Mjatl.), Hoeglundina
aptiensis (Mjatl.), Clavihedbergella globulifera
(Kretsch. et Gorb.), Clavihedbergella primare
(Kretsch. et Gorb.), Clavihedbergella tuschepsenQ
sis (Ant.), Hedbergella sigali (Moul.), Hedbergella
aptica (Agal.) (табл. І, 1Q3, 5, 7Q16, 17Q23).
Фонові – види, час існування яких відповідає
обсягу одного або декількох ярусів: Tritaxia pyraQ
midata Reuss, Lenticulina gaultina (Berth.),
L. nodosa (Reuss), Marginulina robusta (Reuss)
(табл. І, 4Q6).
Обсяг біостратону. Нижня межа визначена поя>
вою видів>індексів: типових крупних форм планк>

тону – Hedbergella aptica (Agal.), а також бентос>
них – Gavelinella infracomplanata (Mjatl.), HoeglunQ
dina aptiensis (Mjatl.), Mironovella juliae (Mjatl.).
Верхня – зникненням Clavihedbergella primare
(Kretsch. et Gorb.), Clavihedbergella tuschepsensis
(Ant.), Hedbergella sigali (Moul.) та низки ви>
дів>індексів бентосних форм.
Палеоекологічні особливості. Комплекс
представлений бентосними і планктонними фор>
мами. Серед бентосних переважають здебільшо>
го форми з секреційним типом черепашки. Це
переважно представники родин Ataxophragmii>
dae, Vaginulinidae, Conorboididae, Gavelinellidae,
Epistominidae. Планктонні – збіднені і представ>
лені лише двома родами Clavihedbergella i Hed>
bergella, що належать до родини Hedbergellnae.
За родовим різноманіттям переважає родина
Vaginulinidae. Рештки бентосних форм середніх
розмірів, планктонних – переважно дрібні. Аглю>
тиновані форми не характерні і представлені
родом Saccammina родини Saccamminidae.
Опис опорного розрізу. За опорний розріз
нами обрано розріз свердловини Клепинінсь>
ка>1 (інт. 2775>2591 м), яка розташована у пів>
денно>східній частині Каркінітсько>Північнокрим>
ського прогину в межах однойменного локально>
го підняття (околиці с. Клепиніне). Детальний
пошаровий літологічний опис наведений за мате>
ріалами А.Т. Богаец, Т.В. Бойчук та інших за 1980>
1981 рр. з нашими доповненнями. Потужність
відкладів нижнього апту становить 184 м.
Інтервал 2591>2599 м – алевроліти піскуваті,
темно>сірі, масивні, середньо>міцні, вапнисті.
Уламковий матеріал погано сортований і слабко
обточений, представлений кварцом, поодиноки>
ми зернами польового шпату, лусками мусковіту,
біотиту, окремими зернами глауконіту і піриту. Це>
мент карбонатно>гідрослюдистий контактово>по>
рового і базального типів. Органічні рештки – об>
вуглений і піритизований рослинний детрит, від>
битки молюсків – Deshayesites sp., Sanmartino>
ceras (Sinzovia) trautscholdi (Sinz.)., одиничні
черепашки форамініфер – Saccammina aptica
Samys., Tritaxia pyramidata Reuss, Vaginulina
(Psilocitharella) sp., Lenticulina gaultina (Berth.),
L. nikitinae Vass., L. nodosa (Reuss), L. schutskaQ
jae Samysch. et Said., Astacolus crepidularis triQ
carinella (Reuss), Marginulina robusta (Reuss),
Conorotalites bartensteini aptiensis Bett., C. barQ
tensteini intercedens Bett., Gavelinella barremiana
(Bett.), G. infracomplanata (Mjatl.), Hoeglundina
aptiensis (Mjatl.), Mironovella juliae (Mjatl.), Hed>
bergella sigali (Moul.), H. aptica (Agal.), ClavihedQ
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Рис. 2. Зіставлення схеми біостратиграфічного розчленування аптських відкладів Рівнинного Криму з хроностратиграфічними підрозділами МСШ і
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bergella globulifera (Kretsch. et Gorb.), Cl. primare
(Kretsch. et Gorb.), Cl. tuschepsensis (Ant.).
Інтервал 2701>2708 м – алевроліти піскуваті,
сірі з зеленкуватим відтінком, щільні, середньо>
міцні, слабко вапнисті, інколи переходять у піско>
вики. Алевроліти подібні до описаних в інт. 2591>
2599 м, однак з більшою кількістю глауконіту (до
10>12%) і нечисленними зернами піриту. Органіч>
ні рештки – вуглефіковані рослинні рештки, від>
битки молюсків – Plicatula placunea Lam., Desha>
yesites sp.
Інтервал 2757>2765 м – алевроліти темно>сі>
рі, вапнисті, з прошарками зеленкувато>сірого,
масивного, слабко вапнистого пісковику. Орга>
нічні рештки – численні обвуглені рослинні реш>
тки, окремі черепашки форамініфер поганої збе>
реженості – Lenticulina sp., Gavelinella cf. infraQ
complanata (Mjatl.), Gavelinella sp., Hedbergella
aptica (Agal.).
Кореляція. Виділення цього інтервалу у розрі>
зах ґрунтується на нечисленних, однак характер>
них рештках форамініфер. На підставі порівняль>
ного аналізу було виявлено, що за складом комп>
лекс верств з Hedbergella aptica Рівнинного
Криму має риси, близькі до зональних комплек>
сів, виявлених у нижньому апті Гірського Криму
[6, 7], Північного Кавказу [10, 18], Рівнинного
Дагестану [18], Прикаспійської низовини, Ман>
гишлаку, Устюрту [13, 17], Грузії [21], Західної
Європи [20, 23]. Найкраще виділені верстви зіста>
вляються з однойменними біостратиграфічними
підрозділами Гірського Криму, Північного Кавка>
зу, Грузії. До цих комплексів рівниннокримський
подібний за асоціацією майже однакових харак>
терних видів та виду>індексу. Всі наведені вище
біостратони характеризують утворення нижнього
апту. За складом планктону комплекси Рівнинно>
го Криму є подібними до комплексів Гірського
Криму, Північного Кавказу, Грузії та Західної Євро>
пи. Спільними видами басейнів Східного Мезоте>
тіса і Рівнинного Криму є такі: Tritaxia pyramidata
Reuss, Gavelinella barremiana (Bett.), G. infracomQ
planata (Mjatl.), Hoeglundina aptiensis (Mjatl.),
Lenticulinella schutskajae Samysch. et Said., Mar>
ginulina robusta (Reuss), Conorotalites bartensteini
intercedens Bett., Clavihedbergella. globulifera
(Kretsch. et Gorb.), Cl. primare (Kretsch. et Gorb.),
Cl. tuschepsensis (Ant.), Hedbergella sigali (Moul.),
H. aptica (Agal.). Для Західного Мезотетіса і Рів>
нинного Криму спільними слід назвати такі: Trita>
xia pyramidata Reuss, Vaginulina (Psilocithare>
lla) sp., L. nodosa (Reuss), Astacolus crepidularis
tricarinella (Reuss), Conorotalites bartensteini

aptiensis Bett., C. bartensteini intercedens Bett.,
Gavelinella barremiana (Bett.), ClavihedbergelQ
la. globulifera (Kretsch. et Gorb.), Cl. primare
(Kretsch. et Gorb.), Hedbergella sigali (Moul.),
H. aptica (Agal.).
Простежені деякі розходження у схемах Захід>
ної Африки та Західної Туркменії. Так, у схемі
U. Pflaumann [24] для Західної Африки зона Hed>
bergella aptica виділена на дещо нижчому хроно>
стратиграфічному рівні і відповідає за обсягом
утворенням верхнього барему, у той час як у
схемі Л.В. Алексєєвої та Д.Д. Шилової [1, 17] для
Західної Туркменії верстви з Hedbergella aptica
зафіксовані на значно вищому хроностратигра>
фічному рівні і за своїм обсягом охоплюють від>
клади верхнього апту.
Відносно розчленування нижнього апту за
бентосними форамініферами серед дослідників
однозначного трактування виділення біострато>
нів для цього відрізку часу нема. Це зумовлене
різним розумінням вікового діапазону видів>ін>
дексів. Так, у біостратиграфічних схемах низки
прилеглих територій нижній апт виділений в
обсязі верств з Gavelinella infracomplanata – GaQ
velinella flexuosa (Грузія) [21], Gavelinella infracomQ
planata – Epistomina umboornata (Північний Кав>
каз) [10], зони Gavelinella infracomplanata – Hoe>
glundina aptiensis (Прикаспійська низовина)
[13, 17]. Виявлення однакових видів>індексів у
нижньоаптських утвореннях Рівнинного Криму
стало підставою для виділення тут верств з Gave>
linella infracomplanata – Hoeglundina aptiensis.
Стратиграфічне положення. Верстви з Hedber>
gella aptica Рівнинного Криму за стратиграфіч>
ним положенням відповідають амонітовій зоні
Deshayesites deshayesi [12]. За планктонними
форамініферами вони відповідають двом біо>
стратиграфічним підрозділам: верствам з Hed>
bergella aptica та зоні Blowiella blowi – Hedbergel>
la bollii у схемах, наведених у роботах [6, 9, 10,
16]. Згідно з Міжнародної стратиграфічною шка>
лою МСШ [26], ця частина розрізу відповідає
двом форамініферовим зонам нижнього апту:
верхній частині нижньої зони Globigerinelloides
blowi та верхній – Leupoldina cabri. Встановлені
верстви корелюються з верхньою частиною зони
Globigerinelloides blowi.
Геологічний вік. Рання крейда, ранній апт.
Верстви з Hedbergella trocoidea (К1a2>3)
Вперше у ранзі зони виділена та описана у від>
кладах середнього апту Тетісної області M. Moul>
lade [23].
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У межах центральної та північно>західної
частин Рівнинного Криму встановлені розрізи
свердловин Східно>Воронківська>1 (інт. 3678>
3425 м), Тетянівська>5 (інт. 4242>4515 м), Перво>
майська>1 (інт. 4512>4752 м), Клепинінська>1
(інт. 2380>2591 м), Красногвардійська>2 (інт.
1979>2200 м).
Склад комплексу: Lagenammina distributa
(Mjatl.), Lingulina loryi (Bert.), Tristix acutangulum
(Reuss), Lenticulina busatchensis Vass., L. diademaQ
ta (Bert.), Palmula kasachstanica Aleks., Marginulina
inaequalis Reuss, Saracenaria sp., Gavelinella interQ
media biinvoluta (Mjatl.), G. hostaensis (Moroz.),
Gyroidinoides infracretaceous (Moroz.), Hedbergella
aptica (Agal.), H. gorbachikae Long., H. trocoidea
(Gand.), H. praetrocoidea (Kret. et Gorb).
За аналізом вікового діапазону поширення
видів (рис. 1) виділено дві категорії таксонів:
характерні і фонові.
До характерних належать види, час існування
яких обмежений середнім>пізнім аптом або піз>
нім аптом – раннім альбом. Це Tristix acutanguQ
lum (Reuss), Lenticulina busatchensis Vass.,
Palmula kasachstanica Aleks., Marginulina inaeQ
qualis Reuss, Saracenaria sp., Gavelinella intermeQ
dia biinvoluta (Mjatl.), G. hostaensis (Moroz.), HedQ
bergella aptica (Agal.), H. gorbachikae Long.,
H. trocoidea (Gand.), H. praetrocoidea (Kret. et
Gorb.) (табл. ІІ, 3Q6, 9Q20).
Фоновими слід вважати Lagenammina distribuQ
ta (Mjatl.), Lingulina loryi (Bert.), Lenticulina diadeQ
mata (Bert.) (табл. ІІ, 1, 2, 7, 8), які характеризу>
ються значним віковим діапазоном поширення.
Обсяг біостратону. Верстви охоплюють інтер>
вал від першої появи виду>індекса Hedbergella
trocoidea (Gand.), планктонної форми H. gorQ
bachikae Long. і бентосної Gavelinella intermedia
biinvoluta (Mjatl.) до зникнення Hedbergella aptiQ
ca (Agal.) та першої появи Hedbergella planispira
– виду>індекса вищезалягаючих верств.
Палеоекологічні особливості. У межах поши>
рення верств за кількістю таксонів домінують
бентосні форми з секреційним типом черепаш>
ки. Це переважно представники родин Nodosa>
riidae, Vaginulinidae, Gavelinellidae. Порівняно з
наведеним вище комплексом планктон пред>
ставлений лише одним родом Hedbergella,
однак асоціація видів інша. За кількістю особин
переважають Hedbergella aptica (Agal.) і мен>
шою мірою H. trocoidea (Gand.). Аглютинований
бентос збіднений, не типовий і представлений
лише одним родом Lagenammina з родини Sac>
camminidae.
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Опис опорного розрізу. Опорним розрізом слу>
гує розріз свердловини Східно>Воронківська>1
(інт. 3678>3425 м), яка знаходиться у південному
борті Каркінітсько>Північнокримського прогину в
околицях с. Танине. Детальний пошаровий літо>
логічний опис наведений за матеріалами
А.Т. Богаец, Т.В. Бойчук та інших за 1982 р. з на>
шими доповненнями. Потужність середньо>верх>
ньоаптських відкладів становить 253 м.
Інтервал 3483>3490 м – алевроліти олігомік>
тові, темно>сірі, щільні, масивні, слабко вапнисті,
заміщені піскуватим аргілітом. Цемент кременис>
то>хлоритово>гідрослюдистий базального типу.
Уламковий матеріал складений кварцом, польо>
вими шпатами, нечисленними лусками слюди.
Аутигенний матеріал представлений зернами
глауконіту, сидериту. Органічні рештки – відбитки
макрофауни (Acanthohoplites nolani (Seunes),
Aucellina caucasica Buch., A. anadyrensis Ve>
resch., Pseudosilesites cf. seranoniformis Egoian),
одиничні черепашки форамініфер (Lagenammina
distributa (Mjatl.), Lingulina loryi (Bert.), Tristix acuQ
tangulum (Reuss), Lenticulina busatchensis Vass.,
L. diademata (Bert.), Palmula kasachstanica
Aleks., Marginulina inaequalis Reuss, SaracenaQ
ria sp., Gavelinella intermedia biinvoluta (Mjatl.),
G. hostaensis (Moroz.), Gyroidinoides infracretaceQ
ous (Moroz.), Hedbergella aptica (Agal.), H. gorQ
bachikae Long., H. trocoidea (Gand.), H. praetrocoQ
idea Kret. et Gorb.)).
Інтервал 3512>3517 м – алевроліти, ідентичні
до описаних в інт. 3485>3490 м. Органічні рештки
– відбитки амонітів і пелеципод (Acanthohopli>
tes sp., Leda cf. scapha Orb.), поодинокі черепаш>
ки форамініфер (Gavelinella intermedia biinvoluta
(Mjatl.), G. hostaensis (Moroz.), Hedbergella aptiQ
ca (Agal.), H rocoidea (Gand.), H. praetrocoidea
Kret. et Gorb.).
Інтервал 3571>3580 м – алевроліти олігомікто>
ві, дрібнозернисті, темно>сірі, щільні, міцні, слабко
вапнисті. Цемент кременисто>хлоритово>гідрослю>
дистий контактово>порового і базального типів.
Уламковий матеріал складає 50>60% породи,
середньо обточений і складений переважно квар>
цом, менше польовими шпатами, зернами креме>
нистого складу. Аутигенний матеріал представле>
ний нечисленними зернами глауконіту, сидериту і
піриту. Органічні рештки – відбитки макрофауни
(Zürcherella zürcheri Jac. et Tolb., Plicatula sp.), оди>
ничні черепашки форамініфер.
Інтервал 3630>3639 м – алевроліти олігомік>
тові, нерівномірнозернисті, слабко піскуваті,
темно>сірі, щільні, скременілі, нерівномірно вап>
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нисті. Цемент кременисто>хлоритово>гідрослюдис>
тий, інколи кальцитовий контактово>порового і
базального типів. Уламковий матеріал середньо
обточений і складений кварцом (80%), польови>
ми шпатами, лусками слюди, зернами кременис>
того і кременисто>гідрослюдистого складу, глау>
конітом, сидеритом, доломітом. Органічні рештки
– відбитки молюсків (Plicatula cf. inflata Sow.),
черепашки форамініфер, частково або цілком
заміщені піритом (Gavelinella sp., Hedbergella sp.).
Кореляція. Верстви з Hedbergella trocoidea РівQ
нинного Криму найкраще зіставляються з вер>
ствами Hedbergella trocoidea – Clavihedbergella
globulifera Грузії [21]. В інших регіонах цей біостра>
тиграфічний підрозділ характеризує утворення
більш раннього віку, а саме – верхи середнього
апту у схемах J. Sigal [20], U. Pflaumann [24], Півдня
колишнього СРСР [6, 9, 10, 17], Північного Kавка>
зу [10], Гірського Криму [6]. У схемі J. Longoria [22]
середньо>верхньоаптські утворення виділені в
обсязі трьох зон: Hedbergella gorbachikae, Plano>
malina cheniourensis та Ticinella bejaouaensis.
Отже, зіставлення верств з Hedbergella trocoQ
idea з одновіковими біостратонами суміжних
територій утруднено, що зумовлено різноманіт>
тям фаціального складу вміщуючих порід і
широтною зональністю верхнього апту. Проте за
порівняльним аналізом асоціації форамініфер
Рівнинного Криму з комплексами прилеглих
регіонів Гірського Криму [6, 17], Північного Кав>
казу [10], Грузії [21], Прикаспійської низовини
[13, 17], Західної Туркменії [1, 17], Західної
Європи [20], Північної Африки [25] встановлено,
що серед бентосу і планктону зустрічається бага>
то спільних форм. Склад планктону – Hedbergel>
la aptica (Agal.), H. gorbachikae Long., H. trocoiQ
dea (Gand.), H. praetrocoidea Kret. et Gorb. –
Рівнинного Криму подібний до складу комплек>
сів басейнів Західного Мезотетіса і частково
Східного Мезотетіса (Північний Кавказ, Грузія).
Ідентичними в асоціації форамініфер Рівнинного
Криму, Прикаспійської низовини і Західної Турк>
менії є комплекси бентосних форм, хоча деякі з
них також зустрічаються і в Гірському Криму,
Північному Кавказі та Західній Європі. Спільни>
ми формами серед бентосу є такі: Lagenammina
distributa (Mjatl.), Lingulina loryi (Bert.), Tristix
acutangulum (Reuss), Lenticulina busatchensis
Vass., Palmula kasachstanica Aleks., SaracenaQ
ria sp., Gavelinella intermedia biinvoluta (Mjatl.),
Gavelinella hostaensis (Moroz.). Це свідчить про
те, що під час нагромадження утворень верхньо>
го апту басейни Східного і Західного Мезотетіса

були з’єднані між собою. Хоча, можливо, цей
зв’язок періодично протягом середнього апту
припинявся, і в процесі еволюції кожний з
басейнів розвивався незалежно один від одно>
го. Або внаслідок скорочення морського басей>
ну нагромадження середньо>верхньоаптських
утворень відбувалося в умовах мілководдя.
Переконливим доказом можуть бути різні асоці>
ації форамініфер. Так, серед планктону – це
представники родів Schackoina і Blowiella, які
майже не зустрічаються у південно>східних регіо>
нах, а отже, характеризують дещо глибоководні>
ші і порівняно тепліші умови, а більша кількість
бентосних форм може вказувати на мілководний
характер нагромадження.
Розчленування середньо>верхньоаптських
відкладів за бентосними форамініферами утруд>
нено, що зумовлено вказаними вище причина>
ми. Проте виявлення Gavelinella intermedia не
лише у Рівнинному Криму, а й в одновікових утво>
реннях прилеглих регіонів Північного Кавказу
[10], Гірського Криму [6, 17], Західної Туркменії
[1, 17], а також Gavelinella intermedia Північної
Африки [25] може слугувати підставою для виді>
лення верств з Gavelinella intermedia.
Стратиграфічне положення. Верстви з HedQ
bergella trocoidea за стратиграфічним положен>
ням відповідають амонітовим зонам Acanthoho>
plites nolani та Hypacanthoplites jacobi [12] верх>
нього апту. За планктонними форамініферами
вони відповідають зоні Ticinella roberti – Plano>
malina cheniourensis [6, 9, 10, 17] та верствам з
Hedbergella aptica Західної Туркменії [1, 17]. Згі>
дно з МСШ [26], ця частина розрізу виділена в
обсязі трьох форамініферових зон – нижніх, які
відповідають амонітовій Acanthohoplites nolani
– Hedbergella gorbachikae (верхня частина) і Tici>
nella bejaouaensis; верхній, яка зіставлена з
амонітовою Hypacanthoplites jacobi – нижня
частина Hedbergella planispira. А та обставина,
що вид>індекс у низці прилеглих регіонів [6, 10,
17, 20, 24] зафіксований на дещо нижчому хро>
ностратиграфічному рівні, а саме – у середньому
апті, дає нам підставу для умовного проведення
нижньої межі верств.
За бентосними форамініферами виділені вер>
стви зіставляються з зоною Gavelinella interme>
dia – Saracenaria spinosa Північного Кавказу
[10], з верствами Turrilina evexa, Quadrimorphina
minima Прикаспійської низовини і Evolutinella
formosa, Dorothia gradata, Hedbergella planispira
Мангишлаку й Устюрту [13, 17], з верствами
Gavelinella suturalis Грузії [21].
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ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

БІОСТРАТИГРАФІЯ, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ. МЕЗОЗОЙ /
БИОСТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ. МЕЗОЗОЙ

УДК 564.53:551.763(477.75)+(477Q14)
Л.С. Киселе вич
ГЕТЕРОМОРФНІ АМОНІТИ – ТУРИЛІТИДИ ПІЗНЬОГО АЛЬБУ ТА СЕНОМАНУ КРИМУ
І СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТРОВ’Я
L.S. Kyselevych
HETEROMORPHOUS AMMONITES – TURRILITIDS OF THE LATE ALBIAN AND CENOMANIAN
OF THE CRIMEA AND THE DNIESTER REGION
Впервые для Крыма и Среднего Приднестровья описаны виды семейства гетероморфных аммонитов – туррилитид,
которые появились в среднем альбе и просуществовали до конца сеномана. Глобальное распространение этих мол>
люсков позволяет использовать их с целью биозонального стратиграфического расчленения и межрегиональной кор>
реляции.
Ключевые слова: Mollusсa, Ammonoidea, Turrilitidea, гетероморфные аммониты, поздний альб, сеноман, Крым, Сред>
нее Приднестровье.
Heteromorphous ammonites – turrilitids, which appeared in the middle Albian and existed up to the end of the Cenomanian,
are described for the first time from the Crimea and the middle Trans>Dniester Region. The global distribution of these mol>
lusks allows using them for the stratigraphic subdivision and interregional correlation.

ВСТУП
Турилітиди – це родина гетероморфних амонітів
зі спірально закрученими, як у гастропод, чере>
пашками. Вони з’явилися в середньому альбі та
проіснували до кінця сеноману. Розподіл тури>
літид у відкладах пізнього альбу та сеноману
Євразії (у зоні колишнього північного узбереж>
жя Тетіса) різний. Особливо велику роль туриліт>
иди відіграють у складі фауни зони Stoliczkaia
dispar пізнього альбу та сеноману Західного і
Центрального Копетдагу та Мангишлаку. Віднос>
но рідко турилітиди зустрічаються в сеномансь>
ких відкладах Східного Копетдагу, Гірського Бад>
хизу, Великого Балхану, Туаркиру та Прикас>
пійської западини. В інших регіонах їх знахідки
або поодинокі (Малий Балхан, Північний Кав>
каз, південно>західна частина Грузії), або відсут>
ні взагалі (східна частина Середньої Азії, півден>
ний схил Великого Кавказу, південна частина
Малого Кавказу). У Центральній та Західній
Європі турилітіди знайдені в Польщі, Південній
Добруджі, на о>ві Сардинія, на південному сході
Франції, на о>ві Уайт (Англія), відомі вони в захід>
них штатах США, в Мексиці та Японії, на о>ві
Мадагаскар, в Марокко та Нігерії тощо.
Знахідки турилітид в альбських та сеномансь>
ких відкладах України були відомі і раніше. Так, в
опублікованих списках сеноманської фауни
Середнього Придністров’я згадуються знахідки
Paraturrilites cenomanensis (Schlut.) у глауконіто>
во>кварцових пісковиках у районі Нової Ушиці та
в іноцерамових вапняках Слободи>Яришівської
[7]. При детальному вивченні сеноманських від>

кладів вододілу Кача – Бодрак у Криму були
знайдені Turrilites costatus Lam. і T. acutus Passy
в нижній частині середньосеноманської товщі
перешарування сірих і темно>сірих мергелів зі
світло>сірими вапняками [5].
Проведені автором багаторічні детальні дос>
лідження альбських та сеноманських відкладів
Криму та Середнього Придністров’я [2, 3] дозво>
лили відкрити нові місцезнаходження гетеро>
морфних амонітів – турилітид. Так, у південно>
західній частині Гірського Криму, на правобе>
режжі р. Бельбек (с. Куйбишеве, вододіл Бель>
бек – Кача, стара база Санкт>Петербурзького
гірничого інституту – СПбГІ), в зеленкувато>сі>
рих глауконітово>кварцових пісковиках верх>
нього альбу (зона Stoliczkaia dispar) [2] знайдені
Mariella (Mariella) bergeri (Brongniart) і Ostlingo>
ceras (Ostlingoceras) puzosianum (d’Orbigny).
Про їх значно більше латеральне поширення в
одновікових утвореннях Криму свідчить знахід>
ка M. (M.) bergeri (Brongniart) у керні свердло>
вини Східно>Воронківська>1, інтервал 2547>
2554 м (разом з Entholium orbiculare (Sow.) та
Stoliczkaia sp.) у межах Рівнинного Криму [4]. На
правобережжі р. Альма, в мергелях нижнього
сеноману гори Мильної знайдені Hypoturrilites
intersignus Atabekjan (у відкладах зони Mantel>
liceras mantelli) та середньосеноманський вид
Mariella (M.) cenomanensis (Schluter) (у відкла>
дах зони Euomphaloceras cunningtoni).
На території Середнього Придністров’я в
середньосеноманських глауконітово>кварцових
пісковиках (зона Euomphaloceras cunningtoni), у
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прошарку з фосфатизованою фауною поширені
[3] Turrilites (Turrilites) acutus (Passy) (м. Нова
Ушиця), T. (T.) costatus Lamarck (м. Нова Ушиця,
с. Яришів, с. Цикове), T. cf. scheuchzerianus Bosc
(с. Отач (Атаки), Молдова).
Враховуючи те, що в прийнятій в 1987 р. зо>
нальній шкалі крейдових відкладів Європейської
палеобіогеографічної області [9] не наведені
палеонтологічні діапазони стратиграфічних
підрозділів, які складають шкалу, у даній роботі
вказані біостратиграфічні зони згідно з попе>
редньою шкалою за 1979 р. [8].
Незважаючи на те, що турилітіди мають гло>
бальне латеральне і невелике вертикальне
поширення (тільки у межах верхнього – альбсь>
кого – ярусу нижньої крейди і найнижчого – се>
номанського – ярусу верхньої крейди) та дуже
важливі для міжрегіональної кореляції, питання
про їх філогенію ще далеке від вирішення і тому
існують різні точки зору щодо їх походження – де>
тальніше це питання розглянуто в роботі А.А. Ата>
бекяна [1].
Відносно загальноприйнятою серед фахівців
вважається та точка зору, згідно з якою туриліти>
ди походять від двох коренів (Klinger, Kennedy,
1978): одна гілка – від Anisoceratidae, а друга –
нащадки Hamitidae. Від Anisoceratidae у се>
редньому альбі утворився рід Pseudhelicoceras,
а від останнього у пізньому альбі – рід Mariella,
який став родоначальником роду Hypoturrilites
та роду Turrilites. Рід Hypoturrilites з’явився на са>
мому початку сеноману, а рід Turrilites – у сере>
дині раннього сеноману. Закінчує своє існування
ця гілка турилітид у сеномані, і до турону вона не
переходить.
До другої гілки відносяться рід Оstlingoceras
(середній альб – ранній сеноман) та ін. Слід відмі>
тити, що філогенетичні зв’язки більшості родів дру>
гої гілки повністю ще не з’ясовані. Це пояснюється
тим, що онтогенетичний розвиток сутурних ліній
всіх родів турилітид, особливо розвиток ранньої їх
стадії, ніде у світі ще не вивчався. Крім того, у типо>
вого виду Mariella (M.) bergeri (Brongn.) бокова
лопать L двохроздільна, а у типового виду роду Tur>
rilites (T. costatus Lam.) вона майже трьохрозділь>
на, тобто це не є стійкою ознакою, а залежить від
форми оберту черепашки. Враховуючи це, історич>
но склалося так, що у процесі вивчення турилітід їх
класифікацію стали проводити на підставі скульп>
турних елементів черепашки: за простою чи розга>
луженою ребристістю без горбочків, за ребристі>
стю та за кількістю рядів горбочків на них, за горб>
куватістю без ребер тощо.
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Крім того, опубліковані матеріали по вивчен>
ню турилітид свідчать, що роди, які об’єднуються
в родину Turrilitidae, мабуть, не є монофілетични>
ми та, відповідно, не утворюють природної гене>
тичної групи [1]. Для правильного вирішення цієї
проблеми необхідне насамперед вивчення сутур>
них ліній всіх таксонів родової групи.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Усі описані та наведені у таблиці екземпляри збе>
рігаються на кафедрі загальної та історичної гео>
логії геологічного факультету Київського націо>
нального університету імені Тараса Шевченка.
Провести дослідження сутурних ліній на наяв>
ному у нас матеріалі неможливо, так як зібрані
нами рештки турилітид знаходилися переважно у
глауконітово>кварцових ущільнених пісках, що не
сприяло збереженню деталей їх внутрішньої
будови. Тому видові визначення проводилися за
сукупністю усіх розглядуваних морфологічних
ознак, а для палеонтологічного опису видів тури>
літид застосовувалися традиційні методики ана>
лізу скульптурних елементів черепашки.
ОПИС ВИДІВ
Нижче наводиться палеонтологічний опис видів
турилітид, згідно з систематикою та терміноло>
гією, яка була розроблена та прийнята в «Осно>
вах палеонтологии» (том «Головоногие моллюс>
ки», 1958, під редакцією М.П. Луппова і В.В. Дру>
щиця) із врахуванням уточнень і доповнень
І.О. Михайлової («Систематика и филогения
меловых аммоноидей», 1983) та проведених
ревізійних робіт і перевизначення таксонів, які
виконав А.А. Атабекян [1].
У наведеному далі описі турилітид використані
такі скорочення: ДМ (мм) – максимальний діа>
метр останнього оберту, який зберігся, а діаметр
усіх попередніх обертів відповідно позначено Д1,
Д2, Д3 тощо; ДН (мм) – мінімальний діаметр
початкової частини оберту, яка збереглася; СК (°)
– спіральний кут, у градусах; Реб/об. – кількість
ребер на одному оберті; Г/об. – кількість горбоч>
ків в одному ряду на одному оберті.
Тип Mollusсa
Клас Cephalopoda
Підклас Ectocochlia
Надряд Ammonoidea
Підряд Lytoceratina Hyatt, 1889
Надродина Turrilitaceae Gill, 1871
Родина Turrilitidae Gill, 1871
Рід Mariella Nowak, 1961
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Типовий вид: Turrilites bergeri Brongniart, 1822
Mariella (Mariella) bergeri (Brongniart, 1822)
Табл. І, 2, 6.
Turrilites bergeri: Brongniart, 1822, p. 395, pl. VII, fig. 3a, 3b;
Pictet, Campiche, 1861, p. 134, pl. LVII, fig. 1a, 1b, 2a,
2b, 3b; Douville, 1904, p. 243, pl. XXX, fig. 2, 3; Гамба>
шидзе, 1963, с. 142, табл. 1, фиг. 6; Marcynowski,
1983, pl. 161, fig. 3, 1, J.
Mariella bergeri: Spath, 1937, p. 150, pl. LVII, fig. 28, text
fig. 178; Друщиц, 1960, с. 266, табл. ХІІ, фиг. 2, 3а, 3б;
Seyed>Emami, 1982, s. 419, Abb. 2, fig. 11, 12a, 12b.
Mariella (Mariella) bergeri: Chiriac, 1960, p. 6, pl. 1, fig. 10,
11; Klinger, Kennedy, 1978, p. 28, pl. 1, fig. H, text
fig. 1C, 6E, 8B; Атабекян, 1985, с. 27, табл. ІІ, фиг. 4>5,
табл. ІІІ, фиг. 1>11, табл. ІV, фиг. 1>7.

О п и с . Черепашка закручена у конічну спі>
раль, завита праворуч, зі щільно прилягаючими
обертами, із яких кожен наступний оберт частко>
во огортає попередній. У першого екземпляра
(табл. І, 2) збереглися три повних оберти і поло>
вина оберту в нижній частині його черепашки, у
другого екземпляра (табл. І, 6) – один повний
оберт та два неповних. У поперечному розрізі
оберти мають кутасто>овальну форму.
Зразки ДМ (мм)
Табл. І, 2
73
Табл. І, 6
85

Д1 (мм)
64
63

ДН (мм) СК (°)
48
28
–
42

Реб/об.
28
27

Як видно з виконаних вимірів, величини СК та
Реб/об. не виходять за межі мінливості виду.
Для наведених екземплярів характерна наяв>
ність чотирьох рядів горбочків, три з яких чітко
видно на зовнішньому боці черепашки, а горбоч>
ки ряду № 4 частково перекриті краєм наступно>
го оберту. Відстань між горбочками рядів № 3 і 4
дорівнює 8 мм і дещо менша, ніж між горбочками
№ 1 і 2 (11 мм) та № 2 і 3 (10 мм).
З а у в а ж е н н я . На кримському матеріалі
можна простежити характерні ознаки виду на
більш пізній стадії онтогенезу – ДМ дорівнює 85
та 73 мм, відповідно.
П о ш и р е н н я . Зона Stoliczkaia dispar Захід>
ної Європи, Кавказу, Копетдагу, Ірану, Африки,
Мадагаскару.
М а т е р і а л . Два екземпляри з нижньої
частини глауконітово>кварцових пісковиків верх>
нього альбу (зона Stoliczkaia dispar) південно>за>
хідного Криму (с. Куйбишеве, вододіл Бельбек –
Кача, стара база СПБГІ).
Mariella (Mariella) cenomanensis (Schluter, 1876)
Табл. І, 1а>b.

Turrilites cenomanensis: Schluter, 1876, s. 131, Taf. XXXVII,
fig. 6>8; Klinger, Wiedman, 1893, fig. 6a, 6b, 6c.
Mariella cf. cenomanensis: Collingnon, 1929, p. 62, pl. VI,
fig. 10.
Mariella cenomanensis: Seyed>Emami, 1982, Abb. 2,
fig. 9>10.
Mariella (Mariella) cenomanensis: Chiriac, 1960, p. 10, pl. II,
fig. 23>26, pl. III, fig. 27, 28, text fig. 6; Marcynowski,
1974, p. 171, pl. 32, fig. 14>16; Атабекян, 1985,
табл. ІХ, фиг. 3>8, табл. Х, фиг. 1>6, 9.

О п и с . Черепашка завита ліворуч, оберти
високі (відношення висоти оберту до його діамет>
ра дорівнює 0,55), щільно прилягають один до
одного. Скульптура черепашки представлена
чотирма рядами горбочків. Горбочки ряду № 1
найбільші, округлі, розміщені на середині оберту
або дещо вище; горбочки ряду № 2 – на середині
нижньої частини оберту і незначною мірою витяг>
нуті по спіралі; горбочки ряду № 3 – на нижньому
вигині зовнішнього боку оберту.
Зразок

ДМ (мм)

СК (°)

81

22

Табл. І, 1а, 1b

Г/об.
Ряд № 1 – 14
Ряд № 2 – 21
Ряд № 3 – 21
Ряд № 4 – 21

Горбочки ряду № 4 розміщені по шву і частко>
во закриті наступним обертом. Відстань між гор>
бочками рядів № 1 і 2 дорівнює 12 мм, рядів № 2
і 3 – 8 мм, а рядів № 3 і 4 – 5 мм. Горбочки рядів
№ 3 і 4 також злегка витягнуті по спіралі.
З а у в а ж е н н я . СК вивченого екземпляра
(22°) дещо менше наведених раніше (23>25°, Ата>
бекян, 1985).
П о ш и р е н н я . Зона Mantelliceras mantelli
Англії, Франції, Прикаспійської западини, Мангиш>
лаку, Копетдагу. Нижній сеноман Німеччини та пів>
нічного сходу Азії. Низи нижнього сеноману Польщі.
М а т е р і а л . Один екземпляр доброго збе>
реження із мергелів нижньої частини середнього
сеноману (зона Euomphaloceras cunningtoni),
с. Каштанове, гора Мильна (Крим).
Рід Ostlingoceras Hyatt, 1900
Підрід Ostlingoceras (Ostlingoceras) Hyatt, 1900
Типовий вид: Turrilites puzosianum
d’Orbigny, 1842
Ostlingoceras (Ostlingoceras) puzosianum
(d’Orbigny, 1842)
Табл. І, 3аQc, 4а>d.
Turrilites puzosianum: d’Orbigny, 1842, p. 587, pl. CXLIII,
fig. 1, 2; Pictet in: Pictet, Roux, 1847, p. 151, pl. XV,
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fig. 9a, 9b; Pictet, Campiche, 1861, p. 139, pl. LIX,
fig. 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5, 6.
Ostlingoceras puzosianum: Spath, 1937, p. 523, pl. LVIII,
fig. 38>40, text fig. 183; Друщиц, 1960, с. 226, табл. ХІІ,
фиг. 4>5; Seyed>Emami, 1982, S. 426, Abb. 3, Fig. 12,
13a, 13b; Abb. 4, Fig. 1, 2a, 2b, 3, 12a, 12b, 13.
Ostlingoceras (Ostlingoceras) puzosianum: Chiriac, 1960,
p. 15 (463), pl. IV, fig. 36>40, text fig. 8; Scholz, 1970,
S. 42, Taf. 9, Fig. 5, 6, 9>11, 13, Abb. 11k; Атабекян,
1985, с. 47, табл. VІІ, фиг. 6а; табл. ХІ, фиг. 4>7;
табл. ХІІ, фиг. 1>9; табл. ХІІІ, фиг. 1>9; табл. ХІV, фиг. 1>
5; табл. ХVІІ, фиг. 6.

О п и с . Черепашка завита ліворуч. Оберти
високі, щільно прилягають один до одного, зов>
нішній бік обертів дещо випуклий.
Зразки
ДМ (мм)
Табл. І, 3а, 3b 74
Табл. І, 3c, 4a 66
Табл. І, 4bQ4d 29

ДН (мм)
54
37
24

СК (°) Реб/об. Г/об.
17
30
31
26
32
33
17
26
32

Hypoturrilites intersignus Atabekjan, 1985
Табл. I, 5.
Hypoturrilites intersignus: Aтабекян, 1985, с. 72, табл. ХХVІ,
фиг. 5>7, табл. ХХVІІ, фиг. 5>13.

О п и с . Черепашка завита ліворуч, зберег>
лось три оберти, які щільно прилягають один до
одного. Відношення висоти до діаметра зміню>
ється від 0,48 до 0,57. Скульптура черепашки
представлена чотирма рядами горбочків. Най>
більші, злегка витягнуті вгору, горбочки ряду
№ 1. Враховуючи наявний зріз вершин цих гор>
бочків, вони, можливо, були представлені шипа>
ми. Ці горбочки ряду № 1 розташовані дещо
нижче середини оберту. Горбочки інших рядів
маленькі, витягнуті вздовж спіралі, причому гор>
бочки ряду № 4 розміщені на нижньому шву і
частково перекриваються іншим обертом. Від>
стань між рядами горбочків № 1 і 2 дорівнює
3 мм, № 2 і 3 – 1 мм, № 3 і 4 – також 1 мм.
Зразки ДМ (мм) ДН (мм)

Скульптура черепашки представлена ребра>
ми і горбочками. Ребра починаються від верх>
нього шва і прямо опускаються вниз, але, почи>
наючи із середини оберту, вони дещо вигинають>
ся вперед і трохи згладжуються. У районі горбоч>
ків ряду № 1 ребра підсилюються і продовжують>
ся в радіальному напрямі на нижньому боці
оберту. Горбочки розміщені трьома рядами на
нижньому боці оберту, на його нижньому зовніш>
ньому перегині. Горбочки ряду № 1 дещо відда>
лені від горбочків ряду № 2 порівняно із відстан>
ню між горбочками рядів № 2 та 3. Горбочки
маленькі, округлі. У деяких екземплярів зовніш>
ній бік обертів більш плоский (табл. I, 4d), в
інших – випуклий (табл. I, 3а, 3b). На верхньому
боці нижнього оберту зберігаються вм’ятини від
ребер та горбочків самого нижнього (№ 3) ряду
верхнього оберту. На вивчених екземплярах СК
змінюється від 17 до 26, що не виходить за межі
мінливості виду.
П о ш и р е н н я . Зона Stoliczkaia dispar Англії,
Франції, південної частини Західної Європи;
Західний Копет>Даг, Малий Балхан.
М а т е р і а л . 4 екземпляри із нижньої части>
ни глауконітово>кварцових пісковиків верхнього
альбу (зона Stoliczkaia dispar) південно>західного
Криму (с. Куйбишеве, вододіл Бельбек – Кача,
стара база СПбГІ).
Рід Hypoturrilites Debourdieu, 1953
Типовий вид: Turrilites gravesianus
d’Orbigny, 1842
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Табл. І, 5

36

24

СК (°)
23

Г/об.

Г/об.

в ряду № 1

в ряду № 2

11

20>21

З а у в а ж е н н я . Наш екземпляр задовіль>
ної збереженості, дещо деформований з боків.
Два оберти добре збереглися, а верхній представ>
лений тільки половиною оберту.
П о ш и р е н н я . Нижня частина зони Mantel>
liceras mantelli в Центральному Копетдазі та
верхня її частина – у Західному Копетдазі.
М а т е р і а л . Один екземпляр із мергелів
середньої частини нижнього сеноману (зона
Mantelliceras mantelli), с. Каштанове, гора Миль>
на (Крим).
Рід Turrilites Lamarck, 1801
Підрід Turrilites (Turrilites) Lamarck, 1801
Типовий вид: Turrilites (Turrilites) costatus
Lamarck, 1801
Turrilites (Turrilites) acutus Passy, 1832
Табл. I, 7aQb.
Turrilites acutus: Passy, 1832, p. 9, pl. XVI, fig. 3>4; Pervinqui>
ere, 1910, p. 51, pl. 5, fig. 8>11, text fig. 23; Marcy>
nowski, 1970, p. 435, pl. III, fig. 7>8; Атабекян, 1985,
с. 77, табл. XXVIII, фиг. 1>10; табл. ХХХ, фиг. 1>11.

О п и с . Черепашка лівозавита. Оберти висо>
кі, щільно прилягають один до одного, попереч>
ний розріз оберту заокруглено>квадратний.
Скульптура черепашки представлена трьома
рядами горбочків. Горбочки ряду № 1 найбільші,
гострі, конусоподібні, розміщені дещо вище сере>
дини оберту. Горбочки ряду № 2 мають злегка

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

ГЕТЕРОМОРФНІ АМОНІТИ – ТУРИЛІТИДИ ПІЗНЬОГО АЛЬБУ ТА СЕНОМАНУ

витягнуту вздовж спіралі форму і розміщені вище
нижнього шва. Горбочки ряду № 3 найменші, роз>
міщені по шву і майже повністю перекриті наступ>
ним обертом. На нижньому боці оберту (табл. І, 7)
розміщені чітко не виражені, ледве помітні
ребра. Відстань між горбочками рядів № 1 і 2
дорівнює 3 мм, а між № 2 і 3 – 1 мм.
З а у в а ж е н н я . Наш екземпляр доброї збе>
реженості, представлений двома обертами (без
верхньої частини черепашки). Від Т. costatus Lam.
відрізняється тим, що має три ряди горбочків
замість двох рядів горбочків та одного ряду ребер.
П о ш и р е н н я . Нижня частина середнього
сеноману Англії і Франції. Нижня частина
середнього сеноману (зона Euomphaloceras cun>
ningtoni) Мангишлаку та Копетдагу.
М а т е р і а л . Два повних оберти (без верх>
ньої частини черепашки) доброї збереженості з
прошарку з фосфатизованою фауною із верх>
ньої частини глауконітово>кварцового піскови>
ку середнього сеноману (зона Euomphaloceras
cunningtoni) району м. Нова Ушиця (Середнє
Придністров’я).
ЕКОГЕНЕЗ
Майже до самого кінця крейдового періоду амо>
ніти були представлені трьома рядами, проте
протягом другої половини цього відрізку часу їх
різноманітність поступово скорочувалася –
95 млн років тому існували 22 родини амонітів,
через 7 млн років їх кількість зменшилася до 16,
а на початок маастрихту їх залишилося уже 11, і
всі вони вимерли до кінця маастрихтського віку.
Число родів також прогресивно зменшувалося
впродовж цього ж періоду.
Ймовірно, вимирання амонітів зумовлено
початком бурхливої еволюції костистих риб, роз>
квіт яких відбудеться у палеогені, але цього було
досить, щоб підірвати процвітання амонітів.
Адже малорухливі амоніти нічим не могли проти>
стояти швидким і рухливим рибам, хоча і намага>
лися: протягом крейди збільшувалася частка
амонітів з черепашками доброї обтічності, що
підвищувало їх рухливість у водному середовищі.
Але навряд чи розквіт риб міг стати безпосе>
редньою причиною вимирання амонітів. По>пер>
ше, амонітами живилися численні хижі плазуни,
в тому числі гігантські мозозаври, іхтіозаври,
плезіозаври, морські крокодили, але навіть і во>
ни не могли з’їсти усіх їх повністю. По>друге, іс>
нуючі в той же час наутілоідеї були ще більш по>
вільними та незграбними, ніж амоніти, проте во>
ни не тільки не вимерли у кінці крейдового пе>

ріоду, але й досягли розквіту у палеогені, одно>
часно з костистими рибами.
Найбільш цікавою особливістю еволюції амо>
нітів у крейдовому періоді є наявність та чисель>
ність так званих «гетероморфних амонітів». Гете>
роморфи – амоніти з дивною, незвичної форми
черепашкою. Зовнішні черепашки цих амонітів
набули такої химерної та незвичної форми, що
деякий час їх вважали певними генетичними
виродками. Серед великого та дивовижного різ>
номаніття гетероморфів існували черепашки у
вигляді спірального закрученого конуса (як у рав>
лика), у вигляді гачка, клубка, черв’яка та навіть
прямої голки. У докрейдовий час гетероморфи
майже невідомі. На самому початку крейдового
періоду вони становили менше 10% амонітів, а у
самому кінці – понад дві третини їх.
Абсолютно незрозумілою є причина еволюцій>
ної необхідності розгортання чіткої, закрученої
на площині спіралі амонітів – адже тоді їх обтіч>
ність при русі у водному середовищі погіршувала>
ся настільки, що про активну рухливість цих хижа>
ків вже не могло і бути мови. Особливо незрозу>
мілим було існування форм із U>подібним (гачко>
подібним) вигином житлової комірки, а таку
форму черепашки мала більшість (13 із 23 відо>
мих типів черепашок) гетероморфів. У таких умо>
вах незрозумілим ставав спосіб живлення цих
організмів. Центр плавучості гетероморфних
амонітів, який знаходився у завитку, розміщував>
ся значно вище центра ваги організму, що знахо>
дився у житловій (першій від устя черепашки)
комірці. Ця обставина надавала гетероморфним
амонітам, зокрема і турилітидам, стійкості, яка
перевищувала аналогічну у ваньки>встаньки.
Вони вже зовсім не могли «лягти на бік» і достати
ротом до дна, щоб підбирати донних організмів
для свого харчування, а спливши до поверхні
води, не могли збирати (злизати) що>небудь з по>
верхневої плівки. З такою формою черепашки
турилітиди могли просто висіти у товщі води,
повільно переміщуючись угору та вниз, але не у
горизонтальному напрямку. Відносно рухливий
живий корм легко втікав від цих хижих гетеро>
морфів. Те ж саме відноситься до амонітів з чере>
пашкою, що нагадувала викривлену макаронину,
черв’яка, клубок тощо – вони були здатні або
просто лежати на дні, або висіти у товщі води, про
активне полювання не могло бути і мови.
На питання про спосіб живлення цих своєрід>
них гетероморфних амонітів палеонтологи не
можуть дати однозначної відповіді. Можливо, слід
прийняти гіпотезу співробітника Інституту океано>
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логії АН СРСР канд. біолог. наук К. Несиса [6], який
коректно пояснює причини численності гетеро>
морфних амонітів у пізній крейді та їх вимирання у
маастрихті специфічними особливостями їх жив>
лення – гетероморфні амоніти харчувалися карбо>
натним планктоном, який ловили за допомогою
слизу. Свою гіпотезу К. Несин базує на підставі
спостережень американського гідробіолога Р.
Джилбера, який вперше відкрив і спостерігав
здатність харчування деякими сучасними черево>
ногими молюсками (спірально закручена чере>
пашка яких подібна до аналогічної черепашки дея>
ких крейдових турилітид) за допомогою слизу, який
організм виробляє у великій кількості і з якого
молюск виготовляє своєрідну сітку із переплетінь
липких та еластичних тяжів. Так поступають як тро>
пічні та субтропічні прикріплені до коралових
рифів верметуси, так і деякі планктонні крилоногі
молюски, зокрема глеби і короли, які за допомо>
гою липких або розкинутих по рифу нерухомих
сіток верметусів, або сплетених у товщі води своє>
рідних «неводів» глеб та корол, ловлять дрібний
планктон (бактерій, джгутикових, діатомей, коколі>
тофорид, радіолярій, форамініфер та органічні
рештки відмерлих організмів). Після певного часу
такого способу полювання організми втягують у
рот сітку разом із прилиплим кормом, а потім виго>
товляють нову сітку. У випадку небезпеки сітка або
відкидається від себе королами чи глебами, які
втікають, або сам організм (верметус) ховається у
житлову комірку черепашки і закривається криш>
кою. Зокрема, глеба розміром до 5 см утворює у
товщі води горизонтальну чи вертикальну сітку діа>
метром 2 м із розмірами вічок 1>6 мкм, разом з
якою під час своєрідної «рибалки», молюск повіль>
но занурюється зі швидкістю 0,5 см/с.
Якщо звичайні амоніти харчувалися, плаваючи
біля самого дна і підбираючи своєю великою
нижньою щелепою (мов ложкою) різних донних
жителів, включаючи і форамініфер, то пізньокрей>
дові гетероморфні амоніти, які походять від ранньо>
крейдових донних амонітів, різко змінили свій спо>
сіб харчування. Ймовірна причина цього, по>перше,
полягає в тому, що в пізній крейді карбонатні планк>
тонні організми набули величезної чисельності та
глобального поширення – тоді повинні були існува>
ти і споживачі цього багатого харчового ресурсу.
По>друге, дуже багато ворогів амонітів – більшість
костистих риб, скати, краби та інші хижаки морів
пізньої крейди – були донними чи придонними
жителями, а товщу води риби завоювали вже у
палеогені. Крім того, жити в товщі води було значно
безпечніше, ніж поблизу дна.
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Зникнення переважної більшості дрібного
фіто> та зоопланктону, зокрема карбонатних
планктонних організмів – форамініфер і коколіто>
форид – було головною подією «великого мезо>
зойського вимирання» (палеонтологи підрахува>
ли, що, крім повністю вимерлих, також зникло
42% родин і 80% родів карбонатного фітопланк>
тону, 75% родин і 91% родів планктонних форамі>
ніфер). Відповідно їх зникнення стало причиною
вимирання гетероморфних амонітів, які у кінці
періоду становили дві третини всіх амонітів.
Решта амонітів могла вимерти і тому, що карбо>
натним планктоном та форамініферами могли
харчуватися їх личинки [6].
Відповіді на причину зникнення карбона>
тного планктону немає. Раптовість та глобаль>
ність цієї події свідчить на користь позаземної
причини – падіння гігантського космічного тіла
(відомий кратер Чиксулуб у Мексиканській
затоці поблизу п>ова Юкатан), що викликало
глобальні пожежі (широко поширені в осадо>
вих відкладах того часу частинки сажі), потуж>
не запилення атмосфери і зумовило поглинан>
ня пилом сонячного світла та настання гло>
бальної зими. Крім того, у водне середовище
могла попасти гігантська кількість отруйних
речовин та важких металів (осмію, миш’яку,
іридію – знаменитий збагачений іридієм глини>
стий прошарок на К>Т рубежі). Але тут виника>
ють і відповідні запитання – якщо цей катак>
лізм був глобальним, повинні були постражда>
ти всі організми без винятку. Вимирають пте>
розаври і динозаври, амоніти та белемніти, а
третя група давніх головоногих молюсків із
зовнішньою черепашкою – наутілоідеї – спо>
кійно переживає цю подію, черепах ця катас>
трофа також не зачіпає тощо. Кременисті джгу>
тикові водорості, восьмипроменеві корали,
черепашкові та вусоногі ракоподібні від катас>
трофи також практично не постраждали. Тобто,
якщо ця подія була глобальною, то повинні
були зникнути всі тварини, або ж представники
певної екологічної групи, наприклад всі назем>
ні чи всі прісноводні організми. Останні, до ре>
чі, постраждали найменше.
Крім того, великі вимирання, подібні мезо>
зойському, неодноразово відбувалися і раніше в
геологічній історії Землі, про що свідчить страти>
фікація осадових відкладів та побудована на цій
основі детальна стратиграфічна шкала. Ці факти
повинні заставляти шукати причини вимирань не
тільки у космосі, але безпосередньо і в історії
самої Землі.

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

ГЕТЕРОМОРФНІ АМОНІТИ – ТУРИЛІТИДИ ПІЗНЬОГО АЛЬБУ ТА СЕНОМАНУ

ВИСНОВКИ
1. У комплексі фауністичних решток родини Turri>
litidae із альбських та сеноманських відкладів
південної та південно>західної частини України
(Гірський Крим та Середнє Придністров’я) описа>
ні п’ять видів цих гетероморфних амонітів, які
належать до чотирьох родів.
2. Три види – Hypoturrilites intersignus Atabek>
jan, Ostlingoceras (Ostlingoceras) puzosianum
(d’Orbigny), Mariella (Mariella) cenomanensis
(Schluter) – у відкладах альбського та сено>
манського ярусів України знайдені та описані
вперше.
3. Критично розглянуті деякі палеоекологічні
аспекти існування гетероморфних амонітів, спо>
сіб їх можливого харчування та ймовірні причини
вимирання.
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ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ В АЛЬБТУРОНСЬКИЙ ЧАС НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНОПОДІЛЛЯ
ТА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ)
O.A. Shevchuk
PALEOGEOGRAPHICAL CONDITIONS DURING THE ALBIAN AND THE TURONIAN IN THE TERRITORY
OF VOLHYNIAPODILIA AND THE UKRAINIAN SHIELD (BY PALYNOLOGICAL DATA)
По данным палинологического анализа впервые реконструированы состав палеорастительности и палеогеографические
условия на протяжении альб>туронского времени на территории Волыно>Подолии и Украинского щита. Сделаны выводы
по палеоэкологическим групам. Приведены предположения о климате альбского, сеноманского и туронского времени.
Ключевые слова: палеорастительность, палеогеографические условия, альб, сеноман, турон, Волыно>Подолия, Укра>
инский щит.
Composition of paleoflora and paleogeographical conditions of Volhynia>Podilia and the Ukrainian Shield in the Albian and
the Turonian have been reconstructed by palynological data. Paleoecological groups are considered. Assumptions concern>
ing the climate during the Albian and the Turonian are made.

ВСТУП
Ступінь палеонтологічної вивченості крейдових від>
кладів західної частини України, а саме Волино>По>
ділля та Українського щита (УЩ) достатньо високий,
але палінологічні дослідження в межах цих регіонів
майже не проводились. У звязку з цим нами була
зроблена спроба реконструювати палеогеографічні,
еволюційні та палеоекологічні умови в крейдовий
час на території за даними палінологічного аналізу.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА
Матеріалом для наших досліджень були зразки
порід крейди, відібрані з десяти відслонень на
території Тернопільської області (район межиріччя
Золота Липа – Коропець – Студенка), відслонення
поблизу с. Завадівка (Тернопільська область), від>
слонення поблизу с. Китайгород, св. 39 (ділянка
Перекалля, Волинь), св. 42 (с. Мала Глуша, Камінь>
Каширський район, Волинь), чотири св. 26, 27, 31,
33 (Тернопільська область) та чотири відслонення
вздовж р. Дністер (поблизу м. Могилів>Подільсь>
кий, с. Козлів, с. Бернашівка, Вінницька область та
неподалік від с.м.т. Новодністровськ, Чернівецька
область – стінка Новодністровської ГЕС) і шість
відслонень на території Канівщини. Всього проа>
налізовано зразки крейди території Волино>Поділ>
ля з 12 відслонень і шести свердловин та території
УЩ з 10 відслонень (див. рисунок).
Мацерація порід проводилась сепараційним
методом В.П. Гричука.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Флора крейди є однією з найцікавіших в розвит>
ку рослинного царства. Саме до цього часу відно>
ситься зародження палеокайнофітної флори, яка
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в порівняно малий проміжок часу охопила конти>
нентальні простори земної кулі [8].
До факторів, що впливають на формування
рослинних угруповань, треба віднести зміни тем>
ператури, вологості, складу ґрунту, тобто фактори,
які залежать також від геологічних процесів в
цілому. Трансгресії і регресії моря, коливальні
рухи, вологість чи аридизація, потепління чи
похолодання – все це могло бути причинами
зміни рослинного покриву.
Результати палінологічного аналізу широко
використовуються не тільки в цілях стратифікації,
але і для відтворення історії розвитку давніх
флор, реконструкції рослинності і палеогеогра>
фічних умов, палеофлористичного районування.
Зміна спорово>пилкових комплексів у часі відоб>
ражає етапність розвитку флори, еволюцію рос>
линного покриву, кліматичну зональність, палео>
географічні зміни [6].
Палінологічний метод в цьому відношенні має
значну перевагу серед інших палеоботанічних мето>
дів. Палінологічні рештки, зокрема спори і пилок, в
протилежність листовим відбиткам рослин добре
зберігаються в континентальних, прибережно>мор>
ських і морських відкладах [8]. Спорово>пилкові
комплекси відображають типи рослинності, що існу>
вала на всіх елементах палеорельєфу, зональних і
локальних областях – лісах, болотах, водоймах та ін.
Палінологічні дані дозволяють оцінити не тільки
систематичний склад, але і деякою мірою кількісне
співвідношення основних груп і окремих видів в
складі флори, що досягається підрахунком процент>
них співвідношень всіх компонентів, що входять до
комплексу, враховуючи методичні розробки за
дальністю транспортування пилку, ступенем його
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Рис. Карта фактичного матеріалу
збереженості в різних типах осадових порід та ін.
Значний об’єм палеофлористичних та палінологіч>
них даних, який опублікований в різноманітних
роботах по різних регіонах земної кулі, дозволяє
простежити загальні закономірності формування
флор в широких масштабах і провести палеофлори>
стичне районування. За характером рослинних
угруповань вивчена територія відноситься до Євро>
пейської провінції Європейсько>Синійської палео>
флористичної області [1, 2].
Альбський час
Палеогеографічні умови альбського морського
басейну характеризувались нестабільністю. Неод>
норазові трансгресії і регресії моря привели до
активізації гідрологічного режиму (течій, тимча>
сових водних потоків), розмивання раніш відкла>
дених порід та утворення ділянок суходолу. Транс>
гресивні фази були в ранньому альбі, найбільш
потужна, що наступали з південного сходу – в
першій половині пізнього альбу (так звана альб>
сеноманська трансгресія), а регресивні фази – в
середньому альбі і на межі альбу і сеноману [7].
Отже, на території Волино>Поділля в альбський
час узбережжя такого острівного суходолу вкри>
вали рідколісся, верхній ярус яких складали пере>
важно хвойні (Pinus, Picea, Cedrus, Podocarpus) з
підліском із гінкгових, та кипарисових і нечислен>
ними цикадофітами. В трав’яному покриві росли
різні папоротеподібні, плауни родин Ophioglossa>
ceae, Osmundaceae, Polypodiaceae. Ці ліси займа>
ли прибережні рівнини. В більш вологих місцях
зустрічались зарості папоротеподібних, де росли

деревоподібні Dicksonia. Підлісок складали папо>
ротеподібні родин Schizaeaceae, Gleicheniaceae.
В трав’яному покриві, крім деяких папоротеподіб>
них зустрічається мох Sphagnum. Характерною
рисою альбських рослинних угруповань є присут>
ність найдавніших покритонасінних рослин – до
3>5%. У водних басейнах переважають динофітові
водорості Odontochitina, Oligosphaeridium, SpinifeQ
rites, Systematophora cretacea, Apteodinium, ElliQ
psodinium, Cribroperidinium та ін.
В альбський час територія східного та західно>
го схилу УЩ зазнала морської трансгресії з пів>
денного заходу. Тут відбувається накопичення
глауконітових пісків і пісковиків. Областю зносу є
центральна частина УЩ, звідки і надходив тери>
генний матеріал. Таким чином, на початку ран>
ньокрейдового часу (в перехідний період) [4] від>
бувається часткове підняття занурених в юрі
ділянок щита (східний схил УЩ) В кінці ранньої
крейди починається поступове занурення цієї
території і розвиток трансгресії.
Рослинність пізнього альбу УЩ характеризуєть>
ся переважанням і різноманіттям голонасінних,
присутні спорові рослини, склад покритонасінних
нечисленний. На зміну схизейним, диксонієвим і
матонієвим, що були домінуючими серед спорових
в келовейському рослинному покриві, прийшли
глейхенієві і циатейні папороті. Мохоподібні не
складали окремих ландшафтів, але входили в різні
рослинні угруповання. Палінологи відмічають в
основному тільки сфагнові мохи. Але саме в альбсь>
кий час сфагнові мохи досягали найбільшого поши>
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рення. Це пов’язано з широким розвитком у цей час
алювіальних рівнини, на яких мохи росли з глейхені>
євими папоротеподібними, або складали ділянки
суцільних сфагнових боліт, що могли зустрічатись і в
хвойних лісах. Помітні зміни відбулися і серед голо>
насінних. Зменшилась участь юрських форм – хей>
ролепідієвих, яких витіснили соснові. Характерною
рисою пізньоальбських рослинних угруповань є
присутність найдавніших покритонасінних рослин. У
водних басейнах зустрічаються динофітові водоро>
сті Odontochitina, Oligosphaeridium, Spiniferites [16].
Знахідки мікрофітопланктону у відкладах крей>
ди були приурочені в основному до мілководних
прибережних фацій трансгресивних басейнів [3].
За екологічним складом в альбській Євро>
пейсько>Синійській палеофлористичній області,
до якої і відноситься вивчена територія, доміную>
ча роль належала гігромезофільним рослинам.
Нечисленні компоненти ксерофільної групи ваго>
мої дії не мали. Серед рослин еврифільної групи
субтропічної і помірно>теплої зон найбільшого
значення набувають Pinus і Cedrus.
Аналізуючи флористичні та палеогеографічні
дані з урахуванням геологічних даних, можна
припустити, що на вивченій території в альбський
час існував в основному лісовий тип рослинної
формації. Клімат на території Волино>Поділля і
УЩ протягом альбського часу залишався зде>
більшого субтропічним, відмічались деякі коли>
вання температур та вологи. Рослинність розви>
валась в умовах перемінно вологого клімату з
великою кількістю річних атмосферних осадків і
невеликою річною амплітудою температур.
Сеноманський час
Палеогеографічні умови сеноманського морського
басейну характеризувалися нестабільністю. Нео>
дноразові трансгресії та регресії моря сприяли
активізації гідрологічного режиму (течій, тимчасо>
вих водяних потоків), розмиванню раніше відкладе>
них осадків та їх перевідкладенню, утворенню діля>
нок суходолу тощо. В сеноманський час на території
Волино>Поділля встановлені два етапи трансгресій і
регресій. Трансгресивні фази характерні для першої
половини раннього і пізнього сеноману. Регресії
відбувались на межі альбу – сеноману, а також
наприкінці раннього та у середньому сеномані.
У ранньосеноманський час море вкривало
всю територію Волино>Поділля. У цей час тут від>
кладаються переважно теригенні породи: глауко>
ніт>кварцові і кварцові піски з нечисленними
прошарками пісковиків, з гравієм чорних креме>
нів, фосфоритів, інколи з дрібними конкреціями
піриту. Подекуди зустрічаються прошарки спонго>
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літів і опок. У межиріччі Дністер – Прут залягають
висококарбонатні форамініферово>коколітові
мули, а на Середньому Придністров’ї відмічаєть>
ся кременисто>карбонатна товща [5, 9].
У ранньосеноманський час відбувається роз>
мивання докрейдових відкладів і кори вивітрю>
вання фундаменту західного схилу УЩ. На це вка>
зують знахідки невеликих за розмірами лінз бей>
делітових глин у верхньому і нижньому опоко>тре>
пелових шарах Середнього Придністров’я [5].
Відомостей про середньосеноманський час
небагато. Середньосеноманські відклади на
території західної частини платформної України
значною мірою розмиті або перевідкладені, про
що свідчать сумісні знахідки зональних середньо>
сеноманських видів молюсків з ранньо> чи
пізньосеноманськими. Тому до них умовно відно>
сять нижні верстви вапняків (з призмами іноце>
рамів), які представлені вапняками слабко сце>
ментованими, крихкими, місцями кремнеземи>
стими, насиченими призмами зруйнованих чере>
пашок іноцерамів з глауконітом і фосфоритами.
У другій половині сеноману відбувається
трансгресія. Морський басейн поглиблюється та
збільшує свою площу. Карбонатна седиментація
охоплює морський басейн до кінця крейдового
періоду. У пізньосеноманський час відкладають>
ся іноцерамові і кремнеземисті вапняки, трепе>
ли, мергелі і крейда.
Рослинність сеноману Волино>Поділля характе>
ризується переважанням і різноманіттям голонасін>
них, присутні спорові рослини, участь покритонасін>
них поступово збільшується порівняно з альбським
часом. Папоротеподібні представлені схизейними
(Lygodiumsporites, Klukisporites), циатейними (Cyathi>
dites), глейхенієвими (Gleichenia), матонієвими (Phle>
bopteris). Відмічені плаунові та мохоподібні. Харак>
терною рисою сеноманських рослинних угруповань
є присутність найдавніших покритонасінних рослин:
Pollenites, TriatrioQpollenites, TriatrioQpollenites rorubiQ
tuites Pfl. та ін., а також близьких до сучасних плата>
нових. В цей час умови існування динофітових водо>
ростей погіршуються, що відбивається на видовому
складі диноцист. У відкладах сеноману відмічені поо>
динокі форми диноцист. У водних басейнах зустріча>
ються динофітові водорості Odontochitina costata,
Spiniferites, Cribroperidinium intricatum. Це може свід>
чити про пониження солоності вод басейну, а також,
можливо, пов’язано з обмілінням моря. Цей факт
підтверджує короткочасну регресію на вказаній
території в пізньосеноманський час [5, 9, 13, 14].
УЩ у сеноманський час залишався найпотуж>
нішою, тектонічно стабільною, малорухомою
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структурою платформної України. Блокова струк>
тура УЩ визначала палеорельєф суходолу, поло>
ження берегової смуги та особливості осадкона>
копичення. У сеноманський час море вкривало
більшу його частину. Підвищені ділянки, які зна>
ходилась у центральній його частині, утворювали
суходіл і складались з декількох великих остро>
вів. Ядрами островів були Кіровоградська та
Середньодніпровська брили. Поряд з великими
островами існував ряд середніх островів, основ>
ними серед яких виступали Волинська, Подільсь>
ка та Вовчанська брили. Крім того, нараховува>
лось безліч малих і тимчасових островів.
У межах УЩ у сеномані існувало ряд проток, що
з’єднували басейн Дніпровсько>Донецької запа>
дини з басейнами Причорномор’я та Приазов’я.
Положення проток визначалось розломними та
депресійними зонами між брилами щита. Морсь>
кий басейн Північного Причорномор’я з’єднував>
ся з басейном Дніпровсько>Донецької западини
протокою, що простягалась з південного заходу на
північ, вздовж міжрозломної зони, утвореної Звіз>
даль>Заліським розломом між Подільською та
Уманською брилами та Первомайським розломом
між Уманською та Кіровоградською брилами УЩ.
Море, що вкривало УЩ, характеризувалося
виключно мілководними умовами седиментації.
Найбільші глибини були характерні для депресійних
і розломних зон, а також тяжіли до крайових частин
окремих брил щита. Межі поширення та потужність
сеноманських відкладів на території УЩ контролю>
валися розмірами, формою та обрисами тектоніч>
них депресій, в яких вони накопичувались. Так,
сеноманські відклади Медвин>Сидорівської депре>
сії, яка розташована на північно>східному схилі УЩ,
повторюють її конфігурацію і мають широтне про>
стягання на 40 км при ширині від 700 м до 12 км.
Сеноманські відклади на УЩ характеризують>
ся двоповерховою будовою. Вони представлені
переважно теригенними утвореннями раннього>
середнього сеноману та карбонатно>мергельною
товщею пізнього сеноману. Відклади раннього>
середнього сеноману складені пісками зеленува>
то>сірими, дрібнозернистими, кварцовими і глау>
коніт>кварцовими з дрібними лусками слюди і
спікулами губок, галечниками та пісковиками
загальною потужністю до 40 м. Відклади пізнього
сеноману – мергелями білими, крейдоподібни>
ми, у підошві світло>сірими, піскуватими з зерна>
ми кварцу (окатаними) і великою кількістю дріб>
них стяжінь фосфоритів і фауною молюсків
загальною потужністю до 25 м. Максимальна
потужність сеноману на щиті становить 51 м.

Рослинність сеноману УЩ характеризується
переважанням і різноманіттям голонасінних, при>
сутні спорові рослини, склад покритонасінних
поступово збільшується порівняно з альбським
часом. Серед папоротеподібних відмічено знижен>
ня участі схизейних порівняно з альбським часом і
збільшення кількості поліподієвих. Також присутні
циатейні (Cyathidites), глейхенієві (Gleicheniidites),
плауно> та мохоподібні. Хвойні в цей час досить
поширені. Характерним є те, що хвойні пристосо>
вані до більш засушливих умов і потребують для
розвитку багато сонячного світла. Отже, у складі
хвойних відмічається зникнення більш вологолюб>
них форм. Покритонасінні рослини насамперед
займали підвищені ділянки суші і пізніше проника>
ли в низини, що були більш вологі. Платанові утво>
рювали по алювіальних долинах листопадні ліси.
На території могилів>подільської частини захід>
ного схилу УЩ у водних басейнах в сеноманський
час збільшується кількість і різноманіття динофіто>
вих водоростей порівняно з альбським часом. А на
території Волині відмічається менша участь дино>
фітових водоростей. Це може бути пов’язано з
тим, що море, яке вкривало УЩ, характеризувало>
ся виключно мілководними умовами седиментації
і наступали трансгресії з південного сходу.
За екологічним складом у сеноманській Євро>
пейсько>Синійській палеофлористичній області,
до якої і відноситься вивчена територія, доміную>
ча роль належала гігромезофільним рослинам.
Нечисленні компоненти ксерофільної групи не
мають вагомого значення. Серед рослин еври>
фільної групи субтропічної і помірно>теплої зон
домінують Pinus і Cedrus.
Порівнюючи флори альбського і сеноманського
часів, можна сказати, що в більш молодих ком>
плексах відбувається скорочення вмісту папороте>
подібних і голонасінних рослин, що відносяться до
тропічних і субтропічних форм. Зменшується кіль>
кість теплолюбних папоротів: Gleichenia, Schizae>
ceae, майже зникають Cycadaceae, Bennettitaceae,
особливо це стосується давніх хвойних Classopollis.
На зміну їм приходять комплекси голонасінних і
спорових рослин, що характерні для більш прохо>
лодних місць існування (Cedrus, Sphagnum). Аналі>
зуючи флористичні та палеогеографічні дані з урах>
уванням геологічних даних, можна припустити, що
на вивченій території в сеноманський час існував в
основному лісовий тип рослинної формації.
Клімат на території Волино>Поділля і УЩ протя>
гом сеноманського часу залишався переважно суб>
тропічний, але більш прохолодніший ніж в альбсь>
кий час, але безсумнівно безморозний і вологий.
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Туронський час
Туронський час – це важливий етап у розвитку
епіконтинентальних морських басейнів території
платформної України. В регіоні остаточно форму>
ються умови нового етапу розвитку пізньокрей>
дових басейнів – пізньосеномансько>маастрихт>
ського, що призводить до масового розквіту мор>
ських мікроорганізмів з карбонатним скелетом
(«планктонний вибух») та накопичення потужної
товщі писальної крейди.
Порівняно з сеноманським часом скорочуєть>
ся площа басейнів Волино>Поділля. Більшу части>
ну туронського часу територія Поділля залиша>
лась суходолом. Море в цей час вкривало терито>
рію Волині. В туронському морському басейні на
вивченій території існує декілька островів.
У Передкарпатському та Львівсько>Люблінсь>
кому прогинах розвинуті переважно вапняки з
прошарками вапнистих глин потужністю до 230 м.
Уздовж р. Дністер поширені кремнеземисті вапня>
ки, трепели, халцедоноліти. Спостерігаються про>
шарки кременю та бентонітових глин. На Волині
туронські відклади представлені здебільшого
писальною крейдою, вапняками та мергелями [5].
Максимальні потужності відкладів – до 120 м.
Рослинність турону Волино>Поділля характери>
зується переважанням і різноманіттям голонасін>
них та покритонасінних рослин, присутні спорові.
Папоротеподібні представлені в основному поліпо>
дієвими (Polypodiaceae) та глейхенієвими (Gleiche>
nia). У туронський час домінують голонасінні росли>
ни – до 50%. Здебільшого це представники родини
Pinaceae: Abies, Pinus (Pinus trivialis Naum., P. vulQ
garis Naum., P. nigraeformis Bolch). Присутні голо>
насінні родин Ginkgocycadaceae, Cupresaceae і
Araucariaceae. Кипарисові та араукарієві займа>
ють до 5%. Характерною рисою туронських рослин>
них угруповань є збільшення відсоткового вмісту та
таксономічного різномаїття найдавніших покрито>
насінних рослин (до 25%) порівняно з сеномансь>
ким часом. Поряд з давніми формами Triatriopolle>
nites та Clavatipollenites sp., що становлять 3%, при>
сутні покритонасінні, близькі до сучасних. Так, з
групи деревних відмічені Betulaceae (7%), Juglanda>
ceae (3%). Присутні гриби (конідії). У водних басей>
нах зустрічаються динофітові водорості Odontochiti>
na operculata, O. costata, Coronofera oceanica, Spini>
ferites і ін. [10, 12, 15].
УЩ у туронський час майже повністю залишав>
ся суходолом з континентальними умовами розвит>
ку. Поширення моря на щиті контролювалось його
розломно>блоковою структурою. Морем були вкри>
ті понижені ділянки щита, зокрема значна частина
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Приазовського кристалічного масиву (Конксько>
Ялинська западина [5]), а також прирозломні зони,
грабени, депресії та крайові абразійні долини. Від>
клади турону на території УЩ представлені мерге>
лем та білою писальною крейдою у нижній частині,
а у верхній – білою писальною крейдою. Потуж>
ність відкладів коливається від 0,1 до 15 м.
Рослинність турону УЩ характеризується
переважанням і різноманіттям голонасінних та
покритонасінних рослин, присутні спорові. В
складі папоротеподібних глейхенієві та схизейні
майже повністю втрачають своє значення. Вони
витісняються поліподієвими. Серед голонасінних
продовжують відігравати важливу роль соснові.
Кількість покритонасінних у туронський час на
території УЩ значно зростає, і систематичний
склад їх стає більш різноманітним. Відмічають>
ся представники Betulaceae, Juglandaceae, Lilia>
ceae, а також стає більшою кількість видів, що не
мають аналогів серед сучасних рослин.
Отже, в туронський час узбережжя острівного
суходолу вкривали рідколісся, верхній ярус яких
складали переважно хвойні (в основному Pinus,
рідше Picea, Cedrus, Abies, Podocarpus), а також
деякі види деревних покритонасінних. Рідше
зустрічаються таксодієві з підліском із гінкгових
та кипарисових і нечисленними цикадофітами. В
трав’яному покриві росли папоротеподібні роди>
ни Polypodiaceae. Ці ліси займали прибережні
рівнини. В більш вологих місцях зустрічались
зарості папоротеподібних, де росли деревоподіб>
ні Dicksonia. Підлісок складали папоротеподібні
родини Gleicheniaceae та деякі вологолюбні
покритонасінні рослини. В трав’яному покриві,
крім деяких папоротеподібних, зустрічається мох
Sphagnum, плавуни, а також покритонасінні.
Характерною рисою туронських рослинних угру>
повань є збільшення найдавніших покритонасін>
них рослин – до 30%. У водних басейнах перева>
жають динофітові водорості Odontochitina operQ
culata, O. costata, Spiniferites та ін.
За екологічним складом у туронській Європейсь>
ко>Синійській палеофлористичній області, до якої і
відноситься вивчена територія, домінуюча роль
належала гігромезофільним рослинам. Нечисленні
компоненти ксерофільної групи вагомої дії не віді>
грають (тільки Cupressaceae). Серед рослин еври>
фільної групи субтропічної і помірно>теплої зон най>
більше значення мають Pinus і Cedrus, а також
збільшується участь покритонасінних цієї групи.
Порівнюючи флори сеноманського і туронського
часів, можна сказати, що в більш молодих комплек>
сах відбувається скорочення вмісту папоротеподіб>
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них і голонасінних рослин, що відносяться до тропіч>
них і субтропічних форм. Зменшується кількість
теплолюбних папоротів Gleichenia і майже зникають
Schizaeceae. На зміну їм приходять комплекси голо>
насінних і спорових рослин, що характерні для більш
прохолодних місць існування (Cedrus, Sphagnum).
Аналізуючи флористичні та палеогеографічні
дані з урахуванням геологічних даних, можна
припустити, що на вивченій території в туронсь>
кий час існував в основному лісовий тип рослин>
ної формації. Клімат на території Волино>Поділля
і УЩ протягом туронського часу залишався пере>
важно субтропічний, але більш прохолодніший,
ніж в альбський і сеноманський часи, але без>
сумнівно безморозний і вологий.
ВИСНОВКИ
Альб>туронські флори Волино>Поділля та УЩ харак>
теризуються розвитком мохоподібних, плаунових,
селягінелієвих, папоротеподібних, голонасінних. В
альбський час у межах вивченої території встано>
влена поява покритонасінних рослин, що продуку>
вали пилок одноборозного типу. В сеномані морфо>
логічне різноманіття цих рослин зростає: були при>
сутні покритонасінні рослини, що продукували
пилок триборозного типу, а також відмічено наяв>
ність рослин, що визначені за природною класифі>
кацією і є близькими до деяких сучасних покрито>
насінних. У туронський час їх участь зростає. Послі>
довність появи в часі цих різноманітних морфоло>
гічних типів підтверджує загальну закономірність в
розвитку цих рослин на земній кулі. Покритонасінні
рослини – представники нової кайнофітної флори,
набувають значного розквіту, тут присутні різні
родини, що займають різні екологічні ніші [11].
В складі флори простежуються такі зміни:
поступово зменшується кількість гігромезофітів,
хоча роль їх все ж таки залишається домінуючою.
Можливо, в пізньокрейдовий час у зв’язку з тем>
пературними крайностями умов проживання
водоростей у високих широтах у них спостеріга>
ється тенденція до збільшення розмірів тіла
порівняно з динофітовими водоростями юрсько>
го та ранньокрейдового часів. Цей фактор ще
раніше був відмічений А.Н. Криштофовичем [8].
Клімат протягом альб>сеноманського часу
залишався субтропічним, в сеноман>туронський
час відмічається деяке похолодання.
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ТУРОНСКИЕ РАДИОЛЯРИИ В ОТЛОЖЕНИЯХ ГОРЫ АК (РАЙОН Г. БЕЛО ГОРСК,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЫМ)
L.G. Bragina
TURONIAN RADIOLARIA FROM THE DEPOSITS OF MOUNT AK, BELOGORSK,
THE CENTRAL CRIMEA
Одержано перші результати вивчення туронських радіолярій з розрізу гори Ак (Центральний Крим). Комплекс характе>
ризується значним таксономічним різноманіттям (112 видів). У вивченому комплексі відмічено присутність видів,
характерних для нижнього турону Італії та Іспанії, включаючи вид>індекс Alievium superbum одноіменної зони турону.
Ключові слова: радіолярії, Крим, верхня крейда, нижній і середній турон, стратиграфія, кореляція.
First results of a study of Turonian Radiolaria from Mount Ak, the Central Crimea are presented. The identified radiolarian
assemblage is characterized by high taxonomic diversity and includes 112 species. Species characteristic of the lower
Turonian of Italy and Spain, including index>species Alievium superbum, have been recognized in this assemblage.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы активно изучаются позднеме>
ловые радиолярии Горного Крыма. Так, в настоя>
щее время в Юго>Западном Крыму известны и
довольно полно исследованы комплексы
радиолярий в стратиграфическом интервале
нижний сеноман – нижний коньяк включительно
[2>5]. Выделение скелетов радиолярий из отло>
жений верхнего мела Юго>Западного Крыма свя>
зано с большими трудностями, поскольку резуль>
тативными на радиолярии являются не кремни,
как обычно, а известняки, облекающие кремне>
вые конкреции, а также включения известняков
в кремнях. Часто на выветрелой поверхности
известняка, на контакте с кремнем, уже в поле>
вых условиях можно наблюдать раковины фора>
минифер и скелеты радиолярий. Более того, наи>
лучшая сохранность радиолярий бывает получе>
на при обработке образцов с заметными на
выветрелой поверхности скелетами радиолярий.
Полученный из таких образцов палеонтологичес>
кий материал имеет удовлетворительную и, на
отдельных уровнях, хорошую сохранность [3].
С целью изучения радиолярий лучшей сохран>
ности, позволяющей получить более полное пред>
ставление о таксономическом разнообразии
радиоляриевых ассоциаций, в 2007 г. были нача>
ты полевые работы в Центральном Крыму. Здесь
отложения верхнего мела имеют ряд специфичес>
ких черт, одна из которых – присутствие в разре>
зах (помимо известняков и мергелей) литологиче>
ских разностей от опок до кремней. Объектом
исследований были отложения верхнего мела
горы Ак (окрестности г. Белогорск), характеризую>
щиеся многочисленными прослоями опоковидных
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кремней в стратиграфическом интервале нижний
– средний турон. Отложения турона горы Ак ранее
на радиолярии не изучались, поэтому проведен>
ное исследование весьма актуально. Опробова>
ние на радиолярии нижней части разреза горы Ак
оказалось результативным. В пределах стратигра>
фического интервала нижний – средний турон на
нескольких уровнях найдены скелеты радиолярий.
Эти первые результаты, которые представлены в
настоящей публикации, пополняют уже имеюще>
еся представление о таксономическом разнооб>
разии сообществ радиолярий Крыма и представ>
ляют большой интерес для внутри> и межрегио>
нальных корреляций, а также для уточнения стра>
тиграфического и географического распростране>
ния различных видов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При исследовании разреза горы Ак был обнару>
жен представительный комплекс радиолярий
хорошей сохранности. Скелеты радиолярий
выделены с помощью 10%>ной плавиковой
кислоты из опоковидных кремней [6]. Ниже при>
водится краткое описание разреза:
1. Мергели белые, светло>желтовато>серые тонкоплит>
чатые с ожелезненными ходами илоедов, с прослоями
белых тонкоплитчатых окремненных известняков, с тонкой
параллельной слоистостью, подчеркнутой окремнением. В
8 метрах выше подошвы слоя встречена ассоциация
радиолярий (обр. 25>1): Acaeniotyle diaphorogona Foreman,
Acanthocircus impolitus O’Dogherty, A. Irregularis Squina>
bol, A. tympanum O’Dogherty, Alievium sculptus (Squina>
bol), A. superbum (Squinabol), A. sp. ex gr. A. superbum
(Squinabol), Archaeocenosphaera ? mellifera O’Dogherty,
Archaeospongoprunum triplum Pessagno, A. sp. ex gr. A. corQ
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tinaensis Pessagno, A. sp. ex gr. A. klingi Pessagno,
A. sp. A. sensu Pessagno, 1977 [7], Cavaspongia californiaQ
ensis Pessagno, C. contracta O’Dogherty, C. euganea
(Squinabol), C. robusta Bragina, Cromyodruppa concentriQ
ca Lipman, Crucella aster (Lipman), C. euganea (Squina>
bol), C. cachensis Pessagno, Crucella irwini Pessagno,
C. latum (Lipman), C. messinae Pessagno, C. sp. ex gr. C. lipQ
manae Pessagno, Dactyliodiscus longispinus (Squinabol),
Dactyliosphaera sp. ex gr. D. maxima (Pessagno), Falsocro>
myodrymus mirabilis (Squinabol), F. sp. ex gr. F. mirabilis
(Squinabol), Halesium diacanthum (Squinabol), H. sexanQ
gulum Pessagno, Hexapyramis (?) perforatum Bragina,
Paronaella ecliptica O’Dogherty, P. pseudoaulophacoides
O’Dogherty, P. solanoensis Pessagno, P. spica Bragina,
Patellula verteroensis (Pessagno), P. cf. sp. P. heroica
O’Dogherty, Patulibracchium woodlandensis Pessagno,
P. sp. ex gr. P. torvitatis Pessagno, Phaseliforma meganosenQ
sis Pessagno, P. sp. ex gr. P. meganosensis Pessagno,
P. sp. A, Praeconocaryomma californiaensis Pessagno, P. lipQ
manae Pessagno, P. universa Pessagno, Pseudoa>
canthosphaera galeata O’Dogherty, P. magnifica (Squina>
bol), P. superba (Squinabol), P. sp. ex gr. P. galeata O’Dogher>
ty, P. sp., Pseudoaulophacus circularis Bragina, P. lenticulatus
(White), P. pargueraensis Pessagno, P. praefloresensis Pes>
sagno, P. putahensis Pessagno, Pyramispongia glascockenQ
sis Pessagno, Quadrigastrum insulsum O’Dogherty, Quinque>
capsularia ombonii (Squinabol), Savaryella novalensis (Squi>
nabol), Staurosphaeretta micropora Bragina, S. wisniowskii
(Squinabol), Stylodictya insignis Campbell et Clark, Trocho>
discus sp., Triactoma compressa (Squinabol), T. parva (Squi>
nabol), Vitorfus brustolensis (Squinabol), V. morini Empson>
Morin, Cuboctostylus pontidus Bragina, Afens liriodes Riedel
et Sanfilippo, Amphipyndax stocki (Campbell et Clark),
Archaeodictyomitra squinaboli Pessagno, Cryptamphorella
conara (Foreman), C. macropora Dumitrica, Diacanthocap>
sa ancus (Foreman), D. antiqua (Squinabol), D. brevithorax
Dumitrica, D. rara (Squinabol), D. sp. aff. D. aksuderensis
Bragina, Dictyodedalus acuticephalus (Squinabol),
D. hesperis O’Dogherty, Dictyomitra multicostata Zittel,
Distylocapsa squama O’Dogherty, D. sp. aff. D. squama
O’Dogherty, D. veneta (Squinabol), Holocryptocanium barQ
bui Dumitrica, Petasiforma glascockensis Pessagno,
P. foremanae Pessagno, Phalangites calamus O’Dogherty,
P. hastatus O’Dogherty, Pogonias missilis O’Dogherty,
Pseudoeucyrtis pulchra (Squinabol), P. spinosa (Squina>
bol), P. tavricus Bragina, Pseudodictyomitra pseudomacroQ
cephala (Squinabol), P. nakasekoi Taketani, Rhopalosyrin>
gium euganeum (Squinabol), Sciadiocapsa hibrida
O’Dogherty, Spongostichomitra phalanga O’Dogherty,
Squinabollum fossile (Squinabol), S. sp. ex gr. S. fossile
(Squinabol), Stichomitra communis Squinabol, S. magna
Squinabol, Tubilustrium guttaeformis (Bragina), Xitus asymQ
batos (Foreman), X. spineus Pessagno. Мощность – 15 м.

2. Мергели белые и светло>серые, тонкоплитчатые, с
частыми прослоями белых, светло> и желтовато>серых
кремнистых афанитовых известняков со стяжениями тем>
но>серых кремней и прослоями белых плотных фарфоро>
видных известняков. В слое 2 (обр. 25>6 – обр. 25>8) про>
должает существование радиоляриевая ассоциация,
встреченная в слое 1, пополнившаяся рядом не встречен>
ных ранее видов: Patellula cognata O’Dogherty, Pentina>
strum subbotinae Lipman, Phaseliforma inflata Bragina,
Quinquecapsularia parvipora (Squinabol), Triactoma microQ
pora Bragina, Diacanthocapsa elongata Bragina, D. tavriQ
dae Bragina, Novixitus sp. ex gr. N. costatus Bragina,
Siphocampe altamontensis (Campbell et Clark), Tubilu>
strium transmontanum O’Dogherty. Мощность – 7м.
3. Известняки белые мелоподобные, толстоплитчатые с
пластами темно>серых кремней, с прослоями (до 0,5 м) мер>
гелей белых тонкоплитчатых. Видимая мощность – 10 м.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В низах среднетуронской части разреза по горе
Ак изучен комплекс с Alievium superbum – PhaseQ
liforma sp. A (табл. I). Ранее в Юго>Западном
Крыму (бассейн р. Бодрак) были выделены слои с
Alievium superbum [3], соответствующие нижней
части одноименной зоны турона Пацифики [7] и
Тетиса [5] и отнесенные к низам нижнего турона.
Некоторые виды представленного в данной
статье комплекса, такие как: Cavaspongia eugaQ
nea (=Dumitricaia maxwellensis Pessagno), Cru>
cella euganea, известны из стратотипа этой зоны
в нижнем туроне Калифорнии [7]. Вид Acanthocir>
cus tympanum, присутствующий в изученном ком>
плексе, появляется в разрезах Италии, Испании
и Юго>Западного Крыма одновременно с Alievi>
um superbum. Комплекс радиолярий горы Ак по
видовому составу очень близок к комплексу,
характеризующему в бассейне р. Бодрак нижний
турон. Но изученный комплекс содержит и нес>
колько видов, известных в среднетуронских
отложениях разрезов бассейна р. Бодрак (слои с
Praeconocaryomma universa – Dictyomitra densiQ
costata [3]). Однако, в отличие от среднетуронско>
го комплекса, характеризующего слои с P. univerQ
sa – D. densicostata, в отложениях горы Ак отсут>
ствует второй вид>индекс вышеуказанных слоев
– D. densicostata. По>видимому, стратиграфичес>
кий интервал, охватывающий слои 1 и 2 горы Ак,
можно интерпретировать как верхи нижнего
турона – нижнюю часть среднего турона.
Комплекс с Alievium superbum – Phaseliforma
sp. A отличается значительным таксономическим
разнообразием, включающим 112 видов. До
90% видового состава – это виды, характерные
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для ассоциаций радиолярий верхнего сеномана
и нижнего турона Италии и Испании. Среди чле>
нов комплекса отмечено присутствие видов
широкого географического распространения,
например: Cromyodruppa concentrica, Crucella
aster, Praeconocaryomma californiaensis, P. lipQ
manae, P. universa, Amphipyndax stocki, Cryp>
tamphorella conara, Xitus asymbatos. Особый
интерес представляет присутствие в разрезе
горы Ак почти всех видов из ассоциации нижне>
го турона Юго>Западного Крыма [3]. Из таксонов,
недавно описанных из отложений нижнего туро>
на бассейна р. Бодрак [3], в комплексе горы Ак
обнаружены 9 видов: Cavaspongia robusta,
Paronaella spica, Pseudoaulophacus circularis,
Staurosphaeretta micropora, Triactoma micropora,
Diacanthocapsa elongata, D. tavridae, Pseudoeu>
cyrtis tavricus, Cuboctostylus pontidus. Следует
отметить, что некоторые из вышеперечисленных
новых видов в настоящее время известны и за
пределами Крыма, например на Западном Кав>
казе [1] и в Северной Турции [3]. Исключение
составляет Pseudoeucyrtis tavricus, характерный
только для нижнего>среднего турона Горного
Крыма и не встреченный за пределами данного
района. Особенностью изученного комплекса
является присутствие в нем таксонов, не извест>
ных по литературным данным. Это многочислен>
ные экземпляры морфотипов, по>видимому, при>
надлежащие к семействам Quinquecapsulariidae
Dumitrica, 1994, Xiphostylidae Haeckel, 1981 и
Phaseliformidae Pessagno, 1972 (например:
табл. I, фиг. 6 – Phaseliforma sp. A). В комплексах
нижнего и среднего турона Юго>Западного
Крыма эти таксоны не известны.
Некоторые из видов широкого географичес>
кого распространения, характеризующих изучен>
ный комплекс (например: Alievium superbum, ArQ
chaeospongoprunum triplum, Cavaspongia califor>
niaensis, C. contracta, Cromyodruppa concentrica,
Crucella aster, Dictyodedalus acuticephalus, Squi>
nabollum fossile), – известны на Дальнем Восто>
ке России (например, на Южном Сахалине). Пос>
леднее обстоятельство свидетельствует о воз>
можности корреляции весьма удаленных разре>
зов по радиоляриям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В ходе проведенных работ впервые выделены
радиолярии из отложений нижней части средне>
го турона горы Ак. Изученный комплекс с Alievium
superbum – Phaseliforma sp. A содержит ряд не
известных ранее в начале раннего турона мор>
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фотипов, большая часть которых не встречена в
литературных данных и нуждается в дальнейшем
палеонтологическом описании.
2. Возраст комплекса определен в границах
конец раннего – начало среднего турона по сов>
местному присутствию: 1) видов, характерных
для нижнего турона Италии, Испании и Юго>За>
падного Крыма; 2) вида Praeconocaryomma uniQ
versa (одного из видов>индексов слоев, характе>
ризующий средний турон Горного Крыма [3]).
3. В изученном комплексе встречены таксо>
ны, нуждающиеся в палеонтологическом описа>
нии. Возможно, некоторые из них имеют узкий
интервал существования, так как их присутствие
в ассоциациях радиолярий среднего турона –
раннего коньяка на территории Юго>Западного
Крыма не отмечалось.
4. Отложения турона Крыма характеризуются
значительным количеством видов широкого гео>
графического распространения, что позволяет
коррелировать по радиоляриям разрезы Крыма
и Дальнего Востока России.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЬОКАМПАНСЬКИХ ФОРАМІНІФЕР ПІВНІЧНОЇ ОКРАЇНИ
ДОНБАСУ (С. ГЕОРГІЇВ КА)
O.D. Veklych
LATE CAMPANIAN FORAMINIFERS OF THE NORTHERN OUTSKIRTS OF THE DONETS BASIN,
GEORGIEVKA VILLAGE
Приведен анализ систематического состава фораминифер из обнажения с. Георгиевка северной окраины Донбасса.
Установлены характерные комплексы фораминифер, которые соответствуют зоне Globorotalites emdyensis. Подтвер>
жден позднекампанский возраст пород.
Ключевые слова: фораминиферы, верхний кампан, северная окраина Донбасса.
The systematic composition of foraminifers from the Georgievka section of the northern outskirts of the Donets Basin is ana>
lyzed. The typical foraminiferal assemblages can be correlated with the Globorotalites emdyensis Zone. The late Campanian
age of the studied deposits is confirmed.

ВСТУП
Відклади верхньої крейди Донбасу досліджували>
ся багатьма вченими, серед яких Н.С. Шатський,
Б.М. Келлер, П.І. Луцький, О.В. Савчинська,
М.Г. Немировська, Д.П. Найдін, О.В. Іванніков,
М.Я. Бланк, В.Ф. Горбенко, Ж.І. Доліна, О.С. Лип>
ник, Л.Ф. Плотнікова, Л.М. Якушин. У роботі
М.Я. Бланка та В.Ф. Горбенка [2] наведено страти>
графічну схему верхньокрейдових відкладів Пів>
нічного Донбасу. Зокрема, авторами за комплек>
сом методів з урахуванням даних стандартного
електрокаратажу простежено зміни потужностей
та склад виділених горизонтів і зроблено виснов>
ки про будову верхньокрейдової товщі Північного
Донбасу. Пізніше М.Я. Бланк і В.Ф. Горбенко уточ>
нили стратиграфічну схему верхньої крейди,
поширивши її на всю північну окраїну Донбасу [3].
Сучасні уявлення про стратиграфію та зональний
поділ верхньокрейдових відкладів наведені в
стратиграфічних схемах фанерозою України,
1993 р. [9], що використані в даній роботі.
Нами в роботі наведені результати мікропале>
онтологічних досліджень розрізу с. Георгіївка,
виявлена відповідність визначених комплексів
форамініферовій зоні Globorotalites emdyensis
[6] та підтверджений пізньокампанський вік [9]
досліджуваного розрізу.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
В основу роботи покладені результати мікрофауні>
стичних досліджень зразків з розрізу с. Георгіївка,
що були відібрані під час екскурсії на XXIX сесії Укра>
їнського палеонтологічного товариства в м. Лу>
ганськ у 2006 р. Визначення форамініфер, аналіз та
стратиграфічна інтерпретація виконані з урахуван>
ням літологічних та біостратиграфічних даних.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Кампанські відклади поширені в Північному Дон>
басі досить широко, особливо в районі міст Слов’я>
носербськ, Лисичанськ, в долинах приток р. Сівер>
ський Донець (Айдар, Євсуг, Ковсуг, Лугань, Бєлая,
Ольхова, Луганчик та ін.). Відклади кампанського
ярусу представлені карбонатними породами: крей>
дою, пісковиками, детритусовими вапняками, мер>
гелями – крейдоподібними та кременистими.
Потужність їх сягає 350 м. Породи багаті на викоп>
ні рештки органічного походження, але досить гар>
ної збереженості. У кампанських відкладах цього
регіону присутні амоніти, белемніти, форамініфери,
іноцерами, голки морських їжаків [1, 8].
Відклади кампанського ярусу поділяються на
нижній та верхній під’яруси. На північних окраї>
нах Донбасу верхньокампанські відклади пред>
ставлені сидоровською світою, в якій виділено
шість підсвіт (знизу вверх): сентянівська, тарасів>
ська, розалінівська, мащинська, точильненська,
георгіївська та менчикурівська [1>3, 8, 9].
Згідно зі схемою, георгіївська підсвіта сидо>
ровської світи поширена в північній зоні дрібної
складчастості північної окраїни Донбасу. Вона
складена мергелями кремнеземистими, креме>
нистими. На півдні георгіївська підсвіта заміщу>
ється пісками з базальними фосфоритами та
галькою. Характерна фауна – Belemnitella langei
langei Schat. Потужність підсвіти – 30>60 м.
За молюсками верхній кампан окраїн Донбасу
поділяється на чотири зони (знизу вверх): Belemni>
tella mucronata senior, Belemnitella langei minor,
Belemnitella langei langei та Belemnitella langei
najdini [9].
Верхній кампан північної окраїни Донбасу
зони Belemnitella langei представлений різнома>
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нітними карбонатними породами: вапнистими
пісковиками, детритовими вапняками в прибе>
режній фації, а також сірими глинистими мерге>
лями, кремнеземистими мергелями з кременями
і писальною крейдою [1]. В цій зоні містяться
численні органічні рештки: двостулки, брахіопо>
ди, морські їжаки, форамініфери – Brotzenella
taylorensis (Cars.), Globorotalites emdyensis
Vass., Bolivina incrassata incrassata (Reuss) та
ін. У відкладах зони Belemnitella langei langei
(георгіївська підсвіта) місцями зустрічаються
амоніти, зокрема Bostrychoceras polyplocum
polyplocum (Roem.).
За форамініферами верхній кампан євро>
пейської частини Східно>Європейської платфор>
ми поділяється на дві зони (знизу вверх): Brotze>
nella monterelensis та Globorotalites emdyensis
[6]. Верхньокампанська зона Globorotalites
emdyensis (за форамініферами) відповідає зоні
Belemnitella langei (за молюсками) [9].
Нами були досліджені форамініферові ком>
плекси зі зразків, пошарово відібраних через
2,5>3 м у розрізі кар’єру поблизу с. Георгіївка
(балка Коноплянівська) (рис. 1). Розріз представ>
лений піскуватими, органогенно>детритусовими,
жовто>коричневими вапняками, які вище по роз>
різу мають зеленуватий колір (рис. 2). Перекри>

вається розріз сучасними утвореннями. Потуж>
ність відкладів – приблизно 30>40 м.
Розподіл форамініфер у розрізі такий. Зага>
лом, комплекси форамініфер характеризуються
аналогічним систематичним складом, морфоло>
гічними ознаками та численністю екземплярів.
Значну роль відіграють бентосні (секреційні та
аглютиновані) форми як за кількістю, так і за різ>
номанітністю видів. Планктонних форамініфер
мало і представлені вони збіднено. Комплекси
складені як дрібними формами, так і форамініфе>
рами крупних розмірів з грубозернистою стінкою
черепашок. В деяких прошарках присутні фосфо>
ритизовані форамініфери. В зр. 3, 7, 8, 10 відмі>
чені озалізнені форамініфери, а в зр. 9 – озаліз>
нені стулки остракод. Крім форамініфер, у розрізі
виявлені мшанки, остракоди, зуби акул.
У зр. 3 було знайдено устрицю – нижню стулку
двостулкового молюска Pycnodonte vesiculare
(Lam.) (визначення Л.М. Якушина).
Цікавим, на думку автора, є знахідки в зразках
крупних сочевицеподібних форамініфер (представ>
ників роду Pseudosiderolites Smout., 1955), які три>
валий час вважались дрібними нумулітами, а зго>
дом були віднесені Б.Ф. Зернецьким до даного роду
і описані як новий вид Pseudosiderolites muschketoQ
vi Zern. [4]. Форамініфери цього роду зустрічаються

Рис. 1. Розріз кар’єру поблизу с. Георгіївка (північна окраїна Донбасу)
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Рис. 2. Літолого>стратиграфична колонка верхньокампанських відкладів з розрізу кар’єру поблизу
с. Георгіївка (північна окраїна Донбасу)
лише у верхній крейді (умовно – кампані). Вони про>
стежуються по всьому розрізу с. Георгіївка, особли>
во їх багато в зр. 3>6, 8>10, а в решті – менше.
О.В. Савчинська в своїй монографії [7] засвід>
чує, що крупні форамініфери роду Pseudosiderolites
знайдені тільки у відкладах зони Belemnitella langei
на півночі та півдні Донецького басейну. Зокрема,
в басейні р. Ольхова поблизу с. Менчикур (тепер
цей населений пункт у складі с. Георгіївка) вони
зустрічаються в піскувато>детритових вапняках та
піскуватих мергелях. Таким чином, згадані крупні
форамініфери, знайдені нами у відслоненні побли>
зу с. Георгіївка, є ще одним доказом наявності зони
Belemnitella langei у цьому розрізі.
У досліджуваних зразках нами визначені фора>
мініфери широкого вікового діапазону – Discorbis
scanica Brotz., Bolivinoides laevigatus var. laevigata
Marie, Valvulineria laevis Brotz., Dentalina soluta
Reuss, Dorothia oxycona (Reuss), Praebulimina
ventricosa (Brotz.) та багато ін. Крім них, присутні
форамініфери, що починають своє існування у кам>
пані – Globorotalites emdyensis Vass., Cibicidoides
aktulagayensis (Vass.), C. voltzianus (Orb.), C. proQ
pinquus Plotn., Gyroidinoides umbilicatus (Orb.),
Stensioeina pommerana Brotz., Brotzenella monteQ
relensis (Marie), B. taylorensis (Cars.), Bolivinoides
delicatulus Cushm., Bolivina cf. incrassata incrassaQ
ta (Reuss), Lamarckina plana Plotn., Osangularia

parva (Plotn.), Lituola taylorensis taylorensis
Cushm. et Waters, Reussella paleoceniformis
Plotn., Bolivina kalinini Vass., Ataxophragmium
crassum caspium Vass., Spiroplectammina lingua
Akim., Praebulimina carseyae (Plum.), MarginulinopQ
sis curvisepta (Cushm. et Goudk.) та ін. Визначені
також форамініфери, характерні тільки для верх>
нього кампану: Globorotalites umbonatus Plotn.,
Anomalina midwayensis (Plum.) var. compressa var.
Plotn., Arenobulimina alta Plotn., Ataxophragmium
depressaeformis Plotn., Lituola taylorensis tarchanQ
cutica Wolosch., Eponides archaelotus Plotn.,
Lamarckina egregia Plotn. та ін. [1, 5, 6, 10].
У нижній частині розрізу в зразках визначено
такий видовий форамініферовий комплекс: Den>
talina soluta Reuss, Bolivinoides laevigatus var. lae>
vigata Marie, B. delicatulus Cushm., Cibicidoides
voltzianus (Orb.), C. aktulagayensis (Vass.), C. proQ
pinquus Plotn., Brotzenella monterelensis (Marie),
Globorotalites emdyensis Vass., G. umbonatus
Plotn., Lamarckina plana Plotn., L. egregia Plotn.,
Osangularia parva (Plotn.), Ataxophragmium crasQ
sum caspium Vass., A. depressaeformis Plotn.,
Spiroplectammina lingua Akim., Praebulimina carQ
seyae (Plum.), Lituola taylorensis tarchancutica
Wolosch., Eponides archaelotus Plotn. та ін.
Асоціація форамініфер у зразках, що знаходять>
ся в верхній частині розрізу с. Георгіївка, представ>
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лена такими видами: Globorotalites emdyensis
Vass., G. umbonatus Plotn., Discorbis scanica Brotz.,
Cibicidoides aktulagayensis (Vass.), C. voltzianus
(Orb.), C. propinquus Plotn., Stensioeina pommerana
Brotz., Bolivinoides laevigatus var. laevigata Marie,
B. delicatulus Cushm., Brotzenella taylorensis
(Cars.), Valvulineria laevis Brotz., Gyroidinoides umbiQ
licatus (Orb.), Anomalina midwayensis (Plum.) var.
compressa var. Plotn., Lituola taylorensis taylorensis
Cushm. et Waters, Praebulimina ventricosa (Brotz.),
Arenobulimina alta Plotn., Reussella paleoceniformis
Plotn., Bolivina kalinini Vass., B. cf. incrassata incrasQ
sata (Reuss), Lamarckina plana Plotn., Osangularia
parva (Plotn.), Dorothia oxycona (Reuss), Marginuli>
nopsis curvisepta (Cushm. et Goudk.) та ін.
Найбільш характерними видами форамініфер
обох частин розрізу є такі: Ataxophragmium crasQ
sum caspium Vass., Cibicidoides aktulagayensis
(Vass.), C. voltzianus (Orb.), Brotzenella taylorensis
(Cars.), B. monterelensis (Marie), Globorotalites
emdyensis Vass., Bolivina kalinini Vass., B. cf. inQ
crassata incrassata (Reuss), Bolivinoides delicatuQ
lus Cushm. Зональний вид Globorotalites emdyQ
ensis Vass., а також характерні види, визначені в
обох частинах розрізу, дають підставу віднести ці
відклади до зони Globorotalites emdyensis, що
виділена у західних регіонах європейської части>
ни Східно>Європейської платформи [6].
Зазначимо, що верхньокампанські відклади
інших регіонів більш детально розчленовані [6].
Зоні Globorotalites emdyensis західних регіонів
європейської частини Східно>Європейської плат>
форми [6] відповідають три зони, а саме (знизу
вверх): Cibicidoides voltzianus, Bolivina kalinini та
Brotzenella taylorensis. Виявлена відміна у видо>
вих спектрах форамініфер нижньої та верхньої
частин розрізу с. Георгіївка дозволяє зробити
припущення про подібність зонального розчлену>
вання верхнього кампану північної окраїни Дон>
басу та інших регіонів. Так, наявність у верхній
частині розрізу (зр. 7>10) форм видів Brotzenella
taylorensis (Cars.), Bolivina cf. incrassata incrassaQ
ta (Reuss) та їх відсутність нижче по розрізу (зр. 1>
6) дають можливість зіставити верхню товщу з
зоною Brotzenella taylorensis, а нижню – з зонами
Bolivina kalinini та Cibicidoides voltzianus [6].
Загалом, можна стверджувати, що досліджу>
вані комплекси форамініфер характеризують
георгіївську підсвіту сидоровської світи згідно з
регіональною стратиграфічною схемою [9] та від>
повідають зоні Globorotalites emdyensis верхньо>
го кампану західних регіонів європейської части>
ни Східно>Європейської платформи [6].
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Виділені нами комплекси форамініфер за
видовим складом є спорідненими з верхньокам>
панськими комплексами Конксько>Ялинської
западини, особливо, з комплексами верхнього
горизонту верхнього кампану, які встановлені
Л.Ф. Плотніковою [5] для теригенно>детритового
(мілководного) типу літофацій. Видові спектри
форамініфер, а також літологічний склад порід
підтверджують висновки Л.Ф. Плотнікової про
мілководні умови формування відкладів.
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МІКРОФАУНА В ОЛІСТОСТРОМОВИХ УТВОРЕННЯХ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ ГОВЕРЛЯНСЬКОГО
СУБПОКРОВУ В РАЙОНІ ЯСІНІ
V.E. Shlapinskij
MICROFAUNA OF THE UPPER CRETACEOUS OLISTOSTROME BUILDUP OF THE HOVERLIANSKY
SUBNAPPE, YASIN REGION
В терригенных отложениях Говерлянского субпокрова Дуклянско>Чорногорского покрова была установлена микрофауна
позднего альба – сеномана. На этой основе был сделан вывод о существовании особой карбонатной фации этого возраста
– аналога верхов шипотской (кремнистой) свиты. Детальный анализ материалов геологической съемки показал, что эта
микрофауна найдена в сенон>палеоценовой части разреза – верхах яловецкой – низах чорногорской свит, то есть она не
является инситной. На этом же стратиграфическом уровне в матриксе выявлены олистолиты пород шипотской свиты нижне>
го мела и гравелиты с гравием экзотических пород, в частности ярко>красных гранитоидов. Олистострома в матриксе того же
времени с переотложенными осадочными образованиями шипотской свиты, а также спилит>кератофирового комплекса
зафиксирована в соседнем Красношорском субпокрове. Олистолиты известняков нижнего мела и диабазов присутствуют в
тростянецких слоях нижнего>верхнего мела Буркутского покрова, расположенного еще юго>западнее. Пространственное раз>
мещение олистостромовых толщ вместе с их литологической характеристикой позволяет предположить, что источником
более древних отложений была кордильера (цепочка островов), которая разделяла различные по глубине бассейны осадко>
накопления: белотисенский и шипотско>яловецкий. В надводное положение кордильера вышла в позднемеловое время.
Ключевые слова: Карпаты, Дуклянско>Чорногорский покров, мел, палеоцен, олистострома, фораминиферы, радиолярии.
In the terrigenous deposits of the Hoverliansky subnappe of the Dukliansko>Chornohorsky nappe the upper Albian and
Cenomanian microfauna is found that suggests presence of a specific carbonate facies of that age – the analogue of the
upper part of the Shypotska (siliceous) suite. Our analysis of the geological survey materials has indicated that this micro>
fauna is actually found in the Senonian>Paleocene part of the section, that is in the upper part of the Yalovetska suite and
the lower part of the Chornohorska suite, consequently the microfauna is not in situ. On the same stratigraphic level there
are found olistolites of the Shypotska suite rocks of the Lower Cretaceous and gravelites containing gravel of exotic rocks:
ruby granitoids, in particular. Olistostrome in the groundmass of the same age with redeposited sediments of the Shypotska
suite and rocks of spilite>keratophyre complex has been found in the neighboring Krasnoshorsky subnappe. The Lower
Cretaceous lime olistolites and diabases are present in Trostianetsky strata of the Lower and Upper Cretaceous of the
Burkutsky nappe which is situated further to the southwest. The spatial position of olistostrome mass together with its litho>
logy allows us to assume that the source of more ancient deposits was a cordillera (a chain of islands) that separated sedi>
mentation basins of different depth: the Belotysensko>Burkutsky and Shypotsko>Yalovetsky. During the Upper Cretaceous
the cordillera emerged to the surface.

ВСТУП
У Говерлянському субпокриві Дуклянсько>Чорно>
горського покриву в басейнах річок Чорна Тиса і
Лазещина в районі с. Ясіня простежується кіль>
касотметрова товща флішу зі значним вмістом
карбонатних аргілітів і пісковиків, вперше описа>
на у 1969 р. П.Н. Царненком [4]. На підставі зна>
хідок планктонних форамініфер пізнього альбу
Globigerinelloides ultramicrus (Subb.), Hedbergella
infracretacea (Glaessn.) i H. trocoidea (Gand.)
нижня (?) її частина (близько 100 м), була визна>
на віковим аналогом самої верхньої ланки розрі>
зу шипотської світи [4, 5].
Як відомо, у крейдовому розрізі Говерлянсько>
го субпокриву виділяють три світи (знизу вгору):
шипотську, яловецьку і чорногорську. Шипотська
світа (500>700 м) представлена чорними і темно>
сірими кременистими аргілітами і пісковиками
(апт–альб). Яловецька світа (70>400 м) – це
сірий, зеленувато>сірий, некременистий фліш.

Переважно у низах світи зустрічаються червоні
аргіліти, через що ця частина виділяється у нижню
яловецьку підсвіту (вракон–турон) і верхню – без
червоних різновидів (коньяк>сантон) [2]. Чорно>
горська світа (близько 1000 м) це переважно
піщана товща (сеноман>палеоцен), складена різ>
нозернистими карбонатними пісковиками.
Границя між яловецькою і чорногорською сві>
тами нечітка і проводиться по переважанню
пісковиків. Місцями серед чорногорських піско>
виків з’являються досить потужні глинисті пачки,
які нагадують яловецькі верстви.
У шипотській світі типового (тобто кремени>
стого) літотипу невідомі знахідки планктонних
форамініфер і радіолярій. Верхи її охарактеризо>
вані аглютинуючими форамініферами: Ammodis>
cus tenuissimus (G ű mb.), Hormosina crassa
Geroch, H. оvulum (Grz.), Haplophragmoides gigas
minor Hauss., Thalmanammina neocomiens
Geroch., Recurvoides imperfectus Hanzl. [2].
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Знахідки у відмінно літологічних відкладах від
шипотських верств пізньоальбської фауни були
інтерпретовані як нове підтвердження віку останніх.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У другій половині 60>х років ХХ ст. геологічна
будова району досліджень була вивчена
П.Н. Царненком. В ході робіт були встановлені
літологічна і палеонтологічна характеристики
стратиграфічних підрозділів і складена геологіч>
на карта району. Результати були викладені у
статтях і дисертаційній роботі [4, 5].
У 1983>1985 роках тут проводилась ком>
плексна геологічна зйомка масштабу 1:50 000
(Чорногорська група листів) геологозйомочним
загоном Львівської ГРЕ під керівництвом
В.О. Ващенка, в якій автор брав участь. Мікро>
фауністичний матеріал зйомки обробляли
Н.Я. Боярінцева (форамініфери) і П.Ю. Лозиняк
(радіолярії). Під час цих робіт автор здійснив
низку маршрутів в басейн р. Чорна Тиса.
У кінці 80>х років минулого століття автор провів
переінтерпретацію геологічної будови району на під>
ставі матеріалів геологічної зйомки 1982>1985 рр.
та склав детальну карту>схему масштабу 1:10 000.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
В ході зйомки 1983>1985 рр. у перехідній частині
від яловецької до чорногорської світи у декількох
місцях були відмічені виходи сильно зім’ятих, трі>
щинуватих порід, які зовнішньо нагадували
шипотські верстви. Останні не займали власти>
вого для них місця в розрізі – нижче яловецької
світи. Перереінтерпретація матеріалу показала,
що на правобережжі Чорної Тиси і в басейні
р. Лазещина в Говерлянській одиниці виділяється
до семи лусок карпатського простягання (рис. 1).
У перших двох передових лусках присутні
послідовно всі ланки крейдового розрізу: шипот>
ська, яловецька і чорногорська світа. У п’яти вну>
трішніх зафіксовані тільки дві останні світи.
За літологічними ознаками яловецькі відкла>
ди у перших двох лусках поділяються на дві підсві>
ти: нижню з червоними аргілітами в її складі та
верхню без них. Загальна повна потужність світи
становить відповідно 70 і 120 м. На південний
захід потужність світи зростає, причому навіть не
повна, бо нижня частина зрізана насувами: у
четвертій лусці – 250, п’ятій – 350 м.
Розріз світи в п’ятій лусці по стр. Студений (ліва
притока р. Лазещина) виглядає так: знизу вгору
світа представлена чергуванням глинистих пачок
(до 50 м) з пластами пісковиків (до 2,5 м) і піща>
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них пачок (до 5 м). Глинисті пачки (60>90% аргілі>
тів) складаються з аргілітів сірих, зеленувато> і
темно>сірих, карбонатних і некарбонатних, які
чергуються з пісковиками сірими і зеленувато>сі>
рими, від дрібно> до крупнозернистих, переважно
карбонатними (0,1>0,6 до 2,5 м), часто слабкозце>
ментованими. У підошві пісковики нерідко пере>
ходять у гравеліти (особливо у верхах розрізу), а
також місцями спостерігаються крупні (до 5>
15 см) уламки зелених і світло>зелених аргілітів,
хаотично розміщених. На чотирьох рівнях зустрі>
нуті пачки червоних аргілітів (1>а – у підошві, 2>,
3> і 4>а – відповідно на 150, 220 і 350 м вище),
тобто тут неможливо розділити яловецьку світу на
дві підсвіти. Під 3> і 4>ю пачками присутні дуже
незвичні гравеліти (0,2>0,3 м), до складу яких вхо>
дить яскраво>червоний гравій гранітоїдів.
Приблизно в 20>30 м над покрівлею яловець>
кої світи вже в нижній частині чорногорської
світи (перехід між ними поступовий) зафіксовані
уламки, брили (необкатані) сильно зім’ятих, пере>
дроблених порід, літологічно подібних до шипот>
ських. Це пісковики сірі і темно>сірі, кварцитопо>
дібні, дуже міцні, некарбонатні (до 0,6 м); алевро>
літи темно>сірі, некарбонатні. Відслонення цих
порід має вигляд стрімчака; нижче і вище від
нього спостерігається виположення рельєфу, що
характерно для поля розвитку порід яловецької
світи, які відслонюються після невеликої перер>
ви. Ще вище по розрізу серед чорногорських
пісковиків двічі зафіксовані уламки і валуни
передроблених порід шипотського типу.
У верхній частині яловецької світи було знай>
дено мікрофауну пізнього альбу – сеноману: дещо
нижче покрівлі (5243/1 – тут і далі, номери від>
слонень і зразків за (В.О. Ващенко та ін., 1985)) –
Haplophragmoides gigas minor Nauss; в покрівлі у
темно>сірих, сильно карбонатних аргілітах –
форамініфери і радіолярії (5245/3): Planogyrina
gaultina (Morozova), Planogyrina globigerinеllinoQ
ides (Subb.), Hedbergella infracretacea (Glaessn.),
Ticinella roberti (Gandolfi), Cenondiscula cf. numuQ
litica Kh. Aliev, Dictyomitra cf. carpatica Loz.
Подібні до описаного і розрізи верхів яловець>
кої світи у 4> і 5>й лусках по р. Лазещина. Напри>
клад, у 5>й лусці на цьому стратиграфічному рівні
в районі старої греблі в урочищі Гать Сухий у висо>
кому урвистому схилі, висотою до 15 м, відслоню>
ються сильно зім’яті спочатку у стрімкі готичні
складки пласти пісковиків сірих, різнозернистих,
поліміктових, сильно слюдистих, карбонатних і
аргілітів зелених, світло>зелених і темно>сірих.
Пісковики у підошві переходять у гравеліти з гра>

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

МІКРОФАУНА В ОЛІСТОСТРОМОВИХ УТВОРЕННЯХ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ ГОВЕРЛЯНСЬКОГО СУБПОКРОВУ

Рис. 1. Геологічна карта басейну р. Лазещина (верхня течія). Масштаб 1:100 000
вієм кварцу і кварцитів та з уламками (до 5 см)
темно>сірих кременистих і зеленувато>сірих,
некарбонатних аргілітів. Серед описаних порід
лінзоподібно залягають пісковики темно>сірі,
сильно кременисті, дроблені.
У двох зразках з цього відслонення була виз>
начена мікрофауна сеноман–турону (5228/4,5)
Haplophragmoides gigas minor Nauss, Plectore>
curvoides gigas minor Nauss, Plectorecurvoides
alternans Noth., Glomospirella gaultina (Berth).
Дещо вище по розрізу (не більше 30>40 м), вже
з пачки пісковиків чорногорської світи, з уламків

зелених аргілітів у підошві пластів були знайдені
радіолярії пізнього альбу (5229/2): Cenosphaera
sphaeronica R ű st., Dictyоmitra cf. carpatica Loz.,
Cryptamphorella cf. sphaeronica (White).
Форамініфери і радіолярії пізнього альбу і
сеноману були ідентифіковані також в інших від>
слоненнях верхів яловецької – низів чорногорсь>
кої світи цього району, включаючи верхньояло>
вецьку підсвіту першої луски, де також присутні
пісковики сірі, різнозернисті, з крупними уламка>
ми зелених аргілітів і шипотоподібні породи, які
залягають лінзоподібно (5247/10, 5248/5,6).
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Крім цього, в описаних розрізах у двох зразках
була визначена мікрофауна, характерна для сено>
ну–палеоцену; з нижньої частини чорногорської
світи (5231/2): Hyperammina cylindrica (Glaessn.),
Hyperammina nova Mjatl., Dendrophya maxima Fri>
edb. (до речі, в 15 м нижче по розрізу з уламків
зелених аргілітів у підошві пісковиків походять
радіолярії пізнього альбу – Cenospaera sphaerocoQ
nica R ű st. (2312)), а у верхній частині яловецької
світи (5280/1,2,5) знайшли таку ж саму фауну, а
крім того – Trochamminoides irregularis (White).
Описані розрізи яловецької і чорногорської
світ містять комплекси мікрофауни і радіолярій
пізнього альбу і сеноману. З огляду на це, автома>
тично були зроблені висновки про їх належність
до верхньої частини нижньої крейди і до низів
верхньої крейди. Так з’явилася гіпотеза про існу>
вання тут особливого карбонатного літотипу вер>
хів шипотської світи. Присутність у цих розрізах
перевідкладених порід, в тому числі й крупних тіл,
не була виявлена. Не було прийнято до уваги, що
фауна пізнього альбу – сеноману походить з
сенонської частини розрізу, часто з уламків аргілі>
тів у пісковиках (явно перевідкладених).
Можна констатувати, що в цю ділянку пізньо>
крейдового басейну осадконагромадження над>
ходив грубоуламковий матеріал як екзотичний
(гравій гранітоїдів, кварцу, кварцитів, вапняків),
так і з більш давніх горизонтів флішу (у вигляді
олістолітів і уламків порід шипотського літотипу).
Сумніватись у правильності визначення віку
зразків за мікрофауною і радіоляріями немає
підстав з огляду на високу кваліфікацію мікропа>
леонтологів, які аналізували зразки, але немає
сумніву, що ця мікрофауна не є інсітною.
Описана олістострома досі невідома у розрі>
зах верхньої крейди Говерлянського субпокриву,
втім встановлена у одновікових відкладах
наступного на південний захід Красношорського
субпокриву Дуклянсько>Чорногорського покриву,
зокрема по р. Тарнічора (басейн Тереблі, при>
близно 55 км на захід від р. Лазещина). Там від>
клади яловецької світи перекриваються своєрід>
ною товщею грубоуламкових порід тарнічорської
світи (верхній турон – дат) – аналога чорногорсь>
кої світи, виділеної Я.О. Кульчицьким [3].
Нижня її частина (50>60 м) представлена різно>
зернистими, слюдистими пісковиками, які нагаду>
ють чорногорські. Вище залягає пачка (70>80 м)
гравелітів і гравійних пісковиків. Верхня частина
розрізу (100 м) складена товщею чорних глинистих
конгломератів і гравелітів. Уламковий матеріал
погано відсортований і переважно представлений
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гострокутними уламками (5>15 см) чорних аргілі>
тів, сірих мергелів і чорних пісковиків шипотсько>
го типу. Зрідка зустрічаються добре обкатані (1>
3 см) уламки молочно>білого кварцу і метаморфіч>
них порід. Цементуючою масою є темноколірна
глиниста або піщано>глиниста маса з високим вмі>
стом слюди. Тарнічорські відклади утворилися
внаслідок розмиву шипотських верств [1].
За даними В.В. Кузовенка, у відкладах яло>
вецької світи Красношорської одиниці у притоках
рік Вільшанка і Лужанка (басейн р. Теребля)
серед строкатоколірних аргілітів яловецької
світи спостерігалася галька спілітів і вапняків,
валуни і брили діабазових порфіритів (діаметр
0,3>2 до 4 м) [3]. За 35 км на південний схід від
цього району в басейн р. Середня Ріка серед
подібних піщано>глинистих утворень за даними
В. Ващенка зафіксовано гальку, валуни та брили
діабазів, розмірами до 10 м і більше [3].
ВИСНОВКИ
Таким чином, детальний аналіз матеріалів геоло>
гічної зйомки дозволив зробити висновки щодо
формування верхньокрейдових відкладів Говер>
лянського субпокриву Дуклянсько>Чорногорського
покриву. У верхній частині яловецької і нижній
частині чорногорської світ (сенон) в басейні
р. Лазещина зафіксована присутність олістостро>
ми. У верхньокрейдовому матриксі присутні грубо>
уламкові екзотичні породи (гравеліти та грубозер>
нисті пісковики з гравієм гранітоїдів, кварцитів,
вапняків, сланців і кременів), а також уламки й олі>
століти нижньокредових порід шипотської світи.
У породах матриксу знайдена перевідкладена
мікрофауна форамініфер і радіолярій пізнього
альбу і сеноману. Остання, припустімо, може похо>
дити з розмитої нижньої частини верхньокрейдо>
вих відкладів, на що вказує її знаходження в
обкатаних уламках зелених аргілітів. Подібна олі>
стострома локалізована і у верхньокрейдових від>
кладах наступного на південний захід Красношор>
ського субпокриву Дуклянсько>Чорногорського
покриву. Не викликає сумніву, що яловецькі і тарні>
чорські верстви Красношорського субпокриву та
яловецькі і чорногорські Говерлянського формува>
лися у подібних умовах. Джерелом зносу грубоу>
ламкового матеріалу могла бути кордільєра (низка
островів), розташована на південний захід. Вона
розділяла білотисенсько>буркутський і шипотсько>
яловецький басейни осадконагромадження (в тро>
стянецьких верствах – аналогах яловецької світи
першого з літотипів, також присутні олістоліти діа>
базів і вапняків ранньокрейдового віку) [3].
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Рис. 2. Зіставлення розрізів крейдових відкладів з олістостромами
Відсутність олістолітів серед відкладів шипотської
світи свідчить, що в апті–альбі кордільєра ще не
вийшла на денну поверхню. У пізньояловецький час,
можливо дещо раніше, кордільєра піднялась над
поверхнею моря і почала розмиватися, постачаючи
екзотичний матеріал, а також більш давні породи
флішу (шипотські верстви) в басейн осадконагрома>
дження (рис. 2). Мікрофауна пізнього альбу і сенома>
ну знаходиться як в олістолітах, так і в молодших за
віком породах у перевідкладеному стані.
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ПЕРВЫЕ НАХОДКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА SIDEROLITES L A M A R C K , 1801 В УКРАИНЕ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО МЕЛА
B.F. Zernetsky
FIRST FINDS OF THE REPRESENTATIVES OF THE GENUS SIDEROLITES L A M A R C K , 1801
IN UKRAINE AND THEIR SIGNIFICANCE FOR THE UPPER CRETACEOUS STRATIGRAPHY
Вперше на території України знайдені представники крупних форамініфер роду Siderolites L a m a r c k , 1801 – S. calciQ
trapoides L a m a r c k , які мають велике значення для стратиграфії пізньої крейди. Вони характеризують виключно
маастрихтські відклади Європи, Африки, Америки та Азії в межах Тропічного пасма.
Ключові слова: крупні форамініфери, маастрихтський ярус, пізня крейда.
Large foraminifers of the genus Siderolites L a m a r c k , 1801: S. calcitrapoides L a m a r c k , which are stratigraphically impor>
tant for the Upper Cretaceous, have been identified in Ukraine for the first time. They are characteristic exclusively of the
Maastrichtian deposits of Europe, Africa, America and Asia within the tropical belt.

ВВЕДЕНИЕ
Крупные бентосные фораминиферы сыграли
огромную роль не только в формировании свое>
образных мелководных фаций, но и послужили
основой для создания первых зональных схем.
Как известно, в геологической истории
Земли начиная с палеозоя четко прослежива>
ются этапы развития крупных бентосных фора>
минифер, которые являются основой образова>
ния швагерино>фузулинидовых фаций, в мезо>
зое – иберино>орбитолиновых фаций, а в кай>
нозое – нуммулитовых фаций, что стало причи>
ной назвать палеоген «нуммулитовой систе>
мой». Именно благодаря широкому географиче>
скому распространению крупных фораминифер
на Земном шаре, доступности их визуального
определения они легли в основу создания стра>
тиграфических схем.
На территории Украины представители
рода Siderolites ранее не отмечались, хотя
находки их были известны на Кавказе и в
Средней Азии [1>4].
Буровые работы, проведенные на юге Украи>
ны в последние годы, позволили пополнить спи>
сок крупных ранее неизвестных фораминифер,
играющих важную роль в стратиграфии верхне>
меловых осадков [5, 8].
Поэтому, учитывая важность находки в Украи>
не Siderolites calcitrapoides, характерного для
маастрихтских отложений на всем евроазиат>
ском пространстве, мы приводим его описание и
изображение.
Семейство Calcarinidae Swager, 1876
Род Siderolites Lamarck, 1801
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Тип рода Siderolites calcitrapoides Lamarck, 1801
Siderolites calcitrapoides Lamarck, 1801
Табл. I, 1Q16.
1975. Siderolites calcitrapoides Lamarck: А. Ашуров,
с. 140, фиг. 1>5, 8 (см. синонимику).

М а т е р и а л . В коллекции имеется 23
экземпляра раковин различной сохранности.
Некоторые экземпляры с отломанными шипами
(повреждены при препарировании).
Д и а г н о з . Раковина малой и средней вели>
чины, округло>квадратная, гранулированная,
обычно с хорошо выраженными шипами, число
которых от двух до семи, а обычно – четыре.
Рост шипов начинается вблизи пролокулуса.
Шипы округло>заостренные и выступают на
величину радиуса раковины строго перпендику>
лярно друг к другу. Поверхность шипов имеет
радиально>лучистую,
ячеисто>ноздреватую
структуру. Поверхность раковины усеяна грану>
лами различной величины. Более крупные хао>
тично расположены в центральной части рако>
вины, а мелкие – между иглами.
Мегасферическая генерация (А)
В н у т р е н н е е с т р о е н и е . Приводится
на основании анализа личных наблюдений и
опубликованных данных [1, 13]. Как отмечают
большинство авторов, для этого вида характер>
но планиспиральное расположение камер, хотя
I. Hofker [17] считает, что в ювенильной стадии
спираль имеет слабо выраженный трохоидный
характер навивания. Шаг спирали равен 1/3
высоты камер. В экваториальном сечении видна
неправильной формы спираль, состоящая из 3>4
инволютных оборотов. Последний оборот быва>
ет слегка асимметричный. Стенки камер тонкие,
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и начиная со второго оборота, отчетливо просле>
живается спиральный валик. Канальная систе>
ма хорошо развита и видна с первого оборота.
Радиальные каналы собраны в пучки и идут от
центра к кончику шипов. Спиральный валик
имеет грубопористую, радиально>лучистую
структуру. Отдельные столбики, которые начина>
ют появляться в умбональной системе выходят
на поверхность в виде гранул различного разме>
ра. В осевом сечении можно наблюдать оваль>
ный ромб с мощными объемными оборотами, а
в экваториальном – четырехлопастную или
звездчатую форму.
Р а з м е р ы (мм). Диаметр – 0,6>2,1; толщина
– 0,2>0,4; величина мегасферы – 0,01>0,05.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описан>
ная форма очень близко напоминает вид Sidero>
lites nummulitispira Osimo, который, безусловно,
имеет тесные родственные связи с Siderolites
calcitrapoides Lamarck. Виды и подвиды, кото>
рые выделила D. Osimo [21] без достаточно глу>
бокого электронномикроскопического изуче>
ния, скорее, следует считать морфами или же
вариететами, точно также как у современных
видов Baculogipsinoides sphaerulata (Pa r. et
Jon.), которые по внешней форме очень напоми>
нают сидеролитов. Число шипов может варьиро>
вать от четырех до девяти.
Ге о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с >
п р о с т р а н е н и е . Эти маленькие раковинки с
шипами впервые были обнаружены в стратоти>
пическом разрезе «туфов Маастрихта» в верхней
части слоя Мb совместно с крупными форамини>
ферами Lepidorbitoides minor (Schlums), Helleno>
cyclina beotica Reichel [24], а затем прослежены
исключительно в маастрихтском ярусе во всей
тропической области Земного шара, характери>
зуя мелководные образования глубиной до 75 м.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Все материалы были получены в результате об>
работки скважин, пробуренных в разные годы в
Приазовье. Часть материала была представле>
на Н.И. Барановой, О.С. Липник, А.П. Насад,
Л.Ф. Плотниковой, В.Ю. Зосимовичем, Т.С. Рябо>
конь, за что автор выражает им искреннюю
благодарность.
Крупные фораминиферы извлекались из
отмытых образцов керна скважин, пробурен>
ных на территории Восточного Причерно>
морья, и изучались с помощью светового
микроскопа МБС>1. Раковинки слегка про>
травливались в 0,5%>ном растворе HCl, а

затем промывались спиртом и дистиллирован>
ной водой. Для изучения внутреннего строения
пришлифовывались. Для фотографирования
наклеивались на липкую ленту монтажного
столика и напылялись в вакууме углеродом
либо золотом и фотографировались на скани>
рующем электронном микроскопе GEOP ISM
649 LV (CЭМ) в лаборатории Института геологи>
ческих наук НАН Украины.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Среди крупных фораминифер верхнего мела осо>
бое положение занимает вид Siderolites calcitraQ
poides Lamarck, который был впервые описан
Ж. Ламарком в 1801 г. из маастрихтских извест>
няков Голландии. Несколько позже были описа>
ны морфологически подобные ныне живущие
фораминиферы под названием Calcarina и отне>
сены к роду Siderolites. Однако систематическое
положение рода Siderolites долгое время остава>
лось неясным.
В 1907 г. итальянский исследователь D. Osimo
[20] собрав коллекцию сидеролитов и подробно
их изучив по морфологическим признакам вне>
шнего и внутреннего строения, разбила их на две
серии – А и В. В серию А она включила такие
виды: Siderolites preveri n. f.; S. nummulitispira
n. f.; S calcitrapoides Lamarck; S. calcitrapoides
var. brevispina n. f. В серию В вошли новые виды:
Siderolithes rhomboidalis n. f., с двумя подвидами
– S. rhomboidalis var. crassissima n. f., S. rhomboiQ
dalis var. latispina n. f., S. Van den Broecki n. f.
Исследователь показала, что представители
рода Siderolites имеют отчетливый планиспи>
ральный характер навивания спирали, что их
отличает от рода Calcarina, и поэтому их не следу>
ет объединять.
В 1926 г. I. Hofker [17] указал, что в ювениль>
ной стадии, особенно у микросферической гене>
рации, Siderolites calcifrapoides может иметь
трохоидное навивание спирали. Однако в
1932 г. P. Arni [13], исследуя систематическое по>
ложение рода Siderolites, проделав огромную
работу по изготовлению шлифов, изучив эмб>
риональный аппарат, канальную систему и про>
ведя сравнение с другими родами и близкими
видами, приходит к выводу, что I. Hofker ошибал>
ся и Siderolites calcitrapodes имеет планиспи>
ральное навивание спирали и поэтому не может
быть объединен с родом Calcarina.
Рассматривая систематику семейства Num>
mulitidae, Г.И. Немков [6] устанавливает в нем
такие подсемейства: Nummulitinae, Heteroste>
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ginae, Miscellaneae, Siderolitinae. Однако в
1967 г. Г.И. Немков объединяет два последних
подсемейства в одно под названием Miscellanea,
что по нашему мнению, не достаточно аргументи>
ровано, поскольку род Siderolites вымирает в
верхнем мелу, а род Miscellanea появляется в
палеоцене. В 1980 г. Г.И. Немков [7] пересмо>
трел объем подсемейства Nummulitinae Carpen>
ter, 1859 и исключил из состава этого подсемей>
ства не только род Siderolites, но и более 20 дру>
гих родов, которые, как было установлено
последними исследованиями, относились к дру>
гим подсемействам, семействам, отрядам. Это
представление нами разделяется. Раньше такого
же мнения придерживался и Ж. Сигаль [10],
который в семействе Nummulitinidae выделял
подсемейство Siderolitinae с такими родами: Pel>
latispira Boussac, 1906, Biplanispira Umbgrove,
1937, Arnaudiella H. Douvillei, 1907, Siderolites
Lаmarck, 1801, указывая, что этот род, имею>
щий большое значение для стратиграфии верх>
него мела, в некотором отношении представляет
собой морфологическое, конвергентное сход>
ство с третичными и современными Calcarinidae,
с которыми их связывает, по>видимому, общий
роталоидный предок, имеющий у юных микро>
скопических генераций (В) спирально>трохоид>
ное навивание спирали.
I. Сushman [16] включает род Siderolites в
семейство Calcarinidae без всяких объяснений.
Филогенетические рода, которые построены
на основе функциональных аналогий и морфоло>
гии раковин без глубокого электронномикроско>
пического изучения внутреннего строения, без
анализа филогенетических связей между третич>
ными (Calcarinida) и позднемеловыми (Sideroli>
tes) кажутся весьма сомнительными.
По своим размерам и структуре раковинки
меловых сидеролитов очень сходны с современ>
ными Calcarina spengleri или Baculogypsina sphaeQ
rulata, которые имеют аналогичную канальную
систему и наличие шипов.
Тщательный анализ опубликованных материа>
лов [12>14, 17, 19, 21, 22] показывает, что диаг>
ноз Siderolites неясен и поэтому вопрос система>
тического положения довольно запутан. Ярким
примером этому может быть описание бентосных
фораминифер Тихого океана [9]. Формы, описан>
ные под видовым названием Siderolites mayori
Cushmеn, после тщательного электронномикро>
скопического изучения были отнесены L. Hottin>
ger [19] в другой род и включены в синонимику
Calcarina spengleri (табл. 6, 7; фиг. 1>3).
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A.R. Loeblich и H. Tappen [20] также как и
I. Cushmam, включают род Siderolites в состав
семейства Calcarinidae Swager, 1876 вместе с
родами Baculogipsina Sacсo, 1893; Baculogipsi>
noides Jabe et Hanzawa, 1930; Calcarina d’Or>
bigny, 1826; Quasirotalia Hanzawa, 1967;
Schlumbergella Hanzawa, 1952; Silvestriella Han>
zawa, 1952, подчеркивая близость их филогене>
тических взаимоотношений.
Однако, как показали исследования совре>
менных калькаринид с помощью сканирующего
электронного микроскопа [19], основой для раз>
граничения различных родов служит не только
внешнее морфологическое отличие, но и геоме>
трические конструкции канальной системы и
функции поровых каналов. Они установили, что
в современную и плиоценовую эпохи продолжа>
ли существовать представители рода Calcarina, а
представители рода Siderolites вымерли в конце
верхнего мела.
Ге о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с >
п р о с т р а н е н и е . Представители рода Sideroli>
tes обычно встречаются в ассоциации с крупны>
ми фораминиферами отряда Orbitidida. На тер>
ритории Большого Кавказа находки Siderolites
calcitrapoides совместно с Orbitoides media
d’A rc h i a c, Lepidorbitoides socialis Le y m e r i e
были обнаружены на вершине горы Дибрар в
орбитоидном горизонте. Тот же горизонт был
прослежен и на вершине горы Юнус>даг, распо>
ложенной в 80 км восточнее. В этом горизонте,
залегающем на границе кампана и маастрихта,
М. Глесснер [3] обнаружил в большом количе>
стве Siderolites calcitrapoudes, но не сделал
подробного описания и не привел изображения.
На соседней территории в Армении [4] Sidero>
lites calcitrapoides был прослежен в южных и юго>
восточных районах (Вардянинский и Ехегнадзор>
ский) в ассоциации орбитоидов: Orbitoides media
d’Archiac, O. apiculata Schlumberger, Lepidorbi>
toides minor (Schlumberger), L. socialis Leyme>
rie, Omphalocyclus macroporus (Lamarck), Sim>
plorbitides geusacicus Leymerie, Clypeorbis
mamillata (Schlumberger), а также Siderolitus
nummulitispira Osimo.
Этот комплекс крупных фораминифер хорошо
датирует отложения маастрихтского яруса и
может быть скорелирован с верхнемеловой
зоной Orbitides apiculata, Omphalocyclus sp.,
которая впервые была установлена A. Seigle [23]
в маастрихтских отложениях Кубы.
На территории Турции Siderolites calcitrapoiQ
des также отмечается в маастрихтских осадках.
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М. Gormiis [18] приводит его распространение
совместно с богатой ассоциацией орбитоидов,
подобных таковым Армении, с характерным ком>
плексом планктонных фораминифер: Globotrun>
cana aegyptiaca, G. linneiana, G. atca, что под>
тверждает раннемаастрихтский возраст. Этот
вид встречен на огромном пространстве в таких
пунктах: Herimhan, Darende, Pazarcik, Adiyaman,
Osmanell, Yorum.
На территории Таджикистана и Северного
Афганистана [2] совместно с орбитоидами Orbi>
toides media, O. apiculata были обнаружены и
описаны Siderolites calcitrapoides, S. nummuliQ
tispira O s i m o. Они прослежены в разрезах
хребтов Арыктау, Актау, Ходжаказнан, Чалтау,
Каратау, Джиланитау, Вахшекого и Петра Пер>
вого. Следует подчеркнуть, что находки сидеро>
литов были приурочены только к отложениям
маастрихта.
Р. Arni [13], описывая новый вид Siderolites
heracleаe из сенона черноморского побережья
Турции, указал, что возраст песчаников с моллю>
сками, где были встречены сидеролиты, устана>
вливался на основании изучения пелеципод,
гастропод и брахиопод, как средний кампан.
Однако через год [14] Siderolites heracleas сов>
местно с Siderolites calcitrapoides и богатым ком>
плексом орбитоидов – O. media, O. apiculata,
O. (Simplorbitoides) gensacicus, Lepidorbitoides
paronan был обнаружен в маастрихте «thessa>
lischen Pindos».
Характеризуя маастрихт как эпоху развития
крупных фораминифер родов Omphalocyclus,
Lepidorbitoides, в который обычно включают и
Siderolites calcitrapoides в Средиземноморском
Тетисе, который не был, безусловно, изолирован>
ным от остальной части cвета, G. Bignot [15] отме>
чает, что большая часть орбитоидов известна в
Карибском регионе. К тому же род Sulcoperculina
Thalmann, 1939, который долгое время считался
представителем исключительно Американского
континента, теперь, как установлено, его цитиру>
ют многие авторы из Средиземноморья и Сред>
ней Азии [1, 2, 14, 15, 21].
Исходя из развития эндемических родов кру>
пных фораминифер, тетический маастрихт
можно подразделить на три провинции [15].
Первая провинция характеризуется при>
сутствием рода Loftusia Brady,1969; он часто
отмечается в Сомали, Восточной Аравии,
Загросском Иране и Восточной Турции, также
известен в Западной Турции, в Динаридах (Гре>
ция, Югославия) и в Прикарпатской области.

Вторая провинция оконтуривается областью
развития Rhapidionina liburnica (Stache, 1889);
фиксируется также в Западной Турции и Иране.
Третья провинция характеризуется часто>
той встречаемости рода Navarella Ciry et Rat,
1951; охватывает Аквитань, Испанию, Швейцар>
ские Альпы и Северную Африку.
Указанные провинции тесно связаны между
собой, хотя существуют экологические и седи>
ментационные отличия [15]. Во всех трех провин>
циях распространения крупных фораминифер в
маастрихте неизменным спутником является вид
Siderolites calcitrapoides.
Граница кампана – маастрихта на территории
Украины проводится на уровне 71,2 млн лет по
нижнемаастрихтскому Европейскому стандарту,
который включает белемнитовую лону Belemnel>
la lanceolata, фораминиферовую зону Neoflabelli>
na reticulata, а также Bolivinoides draco.
Общих зональных видов наннопланктона для
проведения границы кампан>маастрихта не уста>
новлено [11].
ВЫВОДЫ
Новые данные о находке Siderolites calcitrapoiQ
des на территории Украины позволяют не толь>
ко уверенно устанавливать возраст вмещаю>
щих пород, но и производить широкие корреля>
ционные сопоставления мелководных фаций
маастрихта на всем пространстве тропического
пояса Земли.
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HISTORY OF STUDY OF CRETACEOUSPALEOGENE RADIOLARIANS AND SPONGES IN UKRAINE
Проаналізовано літературні матеріали по вивченню радіолярій та спікул губок крейдових і палеогенових відкла>
дів України. Окреслено перспективи їх подальшого вивчення та застосування для стратиграфічних та кореляцій>
них побудов.
Ключові слова: радіолярії, губки, систематика, класифікація, біостратиграфія, альб, сеноман, турон, кампан,
маастрихт, крейда, палеоген.
Materials concerning Cretaceous and Paleogene radiolarians and sponges of Ukraine have been analyzed. Prospects of their
use in stratigraphy and correlation are outlined.

ВВЕДЕНИЕ
Радиолярии – одна из древнейших групп одно>
клеточных организмов, населявших и населяю>
щих разнообразные акватории Мирового океана
с раннего кембрия до наших дней. Это – простей>
шие, саркодовые, лучевики (Protozoa, Sarcodina,
Radiolaria). Свое название подкласс получил
вполне обоснованно, так как для них типично
наличие торчащих во все стороны по радиусам
псевдоподий. По химическому составу скелет
радиолярий у различных отрядов неодинаков,
вследствие чего их остатки неодинаково сохра>
няются в ископаемом состоянии. Ископаемые
радиолярии относятся к отряду спумеллярий и
насселярий. Их скелет кремнистый. Радиолярии
обитают в бассейнах преимущественно с нор>
мальной океанической соленостью, ведут планк>
тонный образ жизни, приурочены к верхним
горизонтам водной толщи и зависят от концент>
рации растворенного SiO2 в морской воде [1].
Губки (Porifera) – водные и преимущественно
морские животные. Все они являются прикреп>
ленными бентосными организмами. По строе>
нию губки имеют форму бокала, стенки которого
пронизаны порами. Скелет губок построен либо
из микроскопических иголочек (спикул), которые
могут быть кремневыми или известковыми, либо
из спонгина. Форма спикул играет большое зна>
чение в систематике губок [16].
Из кремневых губок одни имеют одноосные
спикулы, не спаянные между собой, другие – че>
тырехосные спикулы, не спаянные и спаянные в
цельные массивные скелеты. Эти губки чаще дру>
гих встречаются в ископаемом состоянии (от
кембрия до нашего времени) [19].

Цель настоящей работы – проанализировать
состояние изученности радиолярий и губок из
меловых и палеогеновых отложений Украины и
наметить пути их дальнейшего исследования.
МАТЕРИАЛ
Радиолярии и губки в породах мел>палеогеново>
го возраста на территории Украины встречаются
довольно часто, но они менее изучены по срав>
нению с таковыми в зарубежных странах. Поэто>
му кремнистые микроорганизмы вызывают все>
общий интерес исследователей>палеонтологов.
Нами проведен анализ литературных материа>
лов по изучению систематического состава
кремнистых микроорганизмов, а также их стра>
тиграфического, палеогеографического и палео>
экологического значения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В изучении мел>палеогеновых радиолярий в
Украине можно выделить несколько этапов.
Первый этап (20>30>е гг. ХХ в.) – накопление
фактического материала и первые описания
радиолярий.
Второй этап (1960>1970 гг.) – первые попыт>
ки использования радиолярий для стратиграфи>
ческих целей.
Третий этап (до 1980 г.) – восстановление
палеогеографических и экологических обстано>
вок палеобассейнов по данным радиоляриевого
анализа.
Четвертый этап (от 1980 г. и доныне) – даль>
нейшее изучение морфологии и систематическо>
го состава радиолярий, использование радиоля>
рий в стратиграфических целях.
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П е р в ы й э т а п. В этот период появились
публикации, содержащие первые описания
фауны радиолярий из мел>палеогеновых отло>
жений Украины. В работе П.Ю. Лозыняка [26]
отмечаются исследования З. Суйковского и
З. Ружицкого, которые детально изучив в 1928>
1930 гг. отложения головнинской свиты (верхи
альба – сеноман) Украинских Карпат отмечали в
них кремневые прослои (3>5 см), состоящие на
60% из остатков скелетов радиолярий. В 1934 г.
З. Суйковский и З. Ружицкий также обнаружили
радиолярии в Черногорской зоне (бассейн Бело>
го и Черного Черемоша), которые приурочены к
нижней части пестроцветного горизонта яловец>
кой свиты (сеноман).
Второй этап характеризуется более планомер>
ным изучением радиолярий. В этот период были
опубликованы научные работы, которые посвяще>
ны морфологическому строению радиолярий, а
также предприняты первые попытки использова>
ния радиолярий в стратиграфических целях.
Так, П.Ю. Лозыняк [26] на территории Украин>
ских Карпат обнаружил радиолярии в яшмовид>
ных красных и голубовато>серых алевролитах и
красных яшмах (истоки Белого и Черного Чере>
моша, реки Косовка и Шопурка), а также в
известняках карьеров Приборжавского, Поли>
нели и Перечина. Им был определен родовой
комплекс меловых радиолярий (альб–сеноман):
Cenosphaera sp., Carphosphaera sp., XiphosphaeQ
ra sp., Xiphostylus sp., Cenodiscus sp., AmphibraQ
chium sp., Dictuastrum sp., Dicolocapsa sp., Trico>
locapsa sp., Dictuomitra sp., Lithomitra sp., StichoQ
capsa sp. и др. П.Ю. Лозыняком также было уста>
новлено, что для палеогеновых отложений ха>
рактерными являются подотряды Sphaeroidae,
Discoidae, Cyrtoidae, которые распространены
по всему разрезу.
В.С. Горбуновым детально изучен состав
радиолярий и их распределение в палеогено>
вых и меловых отложениях восточных регионов
Украины [8, 9].
В 1963 г. Е.К.Шуцкой [41] был описан вид
радиолярий Cenosphaera almensis Moksjakova
из отложений кизилджарского горизонта нижне>
го олигоцена (фораминиферовая зона Lenticula>
ta hermanni), бассейна р. Альма.
На третьем этапе (1970>1980 гг.) появились
первые обобщающие работы. К основным из
них можно отнести фундаментальные исследо>
вания ископаемых радиолярий на территории
Днепровско>Донецкой впадины, выполненные
В.С. Горбуновым [10]. В целом, в исследованиях

190

В.С. Горбунова можно выделить несколько
основных направлений. Первое – связано со
стратиграфическим расчленением и корреляци>
ей содержащих радиолярии толщ. Второе – опи>
сание новых видов и подвидов радиолярий.
Третье – рассмотрение стратиграфического и
географического распространения радиолярий
в отложениях среднего и верхнего эоцена. В
дальнейшем В.С. Горбуновым были реконструи>
рованы гидродинамические, палеогеографиче>
ские и экологические обстановки морских палео>
бассейнов, а также прослежена эволюция
радиолярий [13, 14].
Четвертый этап характеризуется дальней>
шим расширением региональных исследований
радиолярий, появлением обобщающих работ.
В 1987 г. Р.Х. Липман [25] на территории
Крыма в разрезе по р. Бельбек в нижнем эо>
цене были описаны радиолярии, характерные
для верхов палеоценовой зоны Cenidiscus magQ
nus Borissenko. В верхнем палеоцене качин>
ского горизонта (зона Acarinina subsphaerica)
c. Предущельное бассейн р. Кача Бахчисарай>
ского района Р.Х. Липман описан комплекс
радиолярий включающий Buryella tetradica
Foreman, Stychomitra compsa Foreman, Dictyo>
mitra andersoni (Campbell et Clark), Cenellipsis
micrus. Также Р.Х. Липман проведено сопостав>
ление региональных шкал палеогена по ра>
диоляриям Северной Евразии и океанических
впадин.
Впервые В.С. Горбуновым [11] были опублико>
ваны данные о составе радиолярий и установле>
но их стратиграфическое значение для палеоге>
новых отложений на территории Причерномор>
ской впадины.
В 1996 г. В.С. Горбуновым [12] на предмет
радиолярий исследовались осадочные породы
района р. Десна. На этой территории были прове>
дены биостратиграфические исследования и
установлен возраст отложений, которые содер>
жат остатки радиолярий.
Большое значение в исследованиях меловых
отложений Горного Крыма принадлежит работам
Л.Г. Брагиной [3>4], В.С. Вишневской [5>7],
Л.Ф. Копаевич [6], Д.В. Курилова [7].
В 2005 г. Л.Г. Брагиной [4] впервые были
выделены и изучены радиолярии нижнего сено>
мана (зона Mantelliceras mantelli) юго>западного
Крыма. Радиолярии встречаются в большом
количестве в прослоях известняков, реже в мер>
гелях. В составе комплекса определены: Acaenio>
tyle diaphorogona Foreman, A. longispina (Squi>
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nabol), Cyclastrum infundibuliforme Rust,
C.(?) luminosum Jud, C. satoi (Tumanda), Falsocro>
myodrimus cardulus O’Dogerty, Helesium sexanguQ
lum Pessagno, Hexapyramis perforatum Bragina,
Paronaella spica Bragina, Patellula spica O’Do>
gerty, P. verteroensis Pessagno, Patulibracchium
woodlandensis Pessagno, Pseudoaulophacus sp.
ex gr. P. venadoensis Pessagno, Petasiforma foreQ
manae Pessagno, P. glascockensis Pessagno,
Savaryella novalensis (Squinabol), Staurosphae>
retta wisniowskii (Squinabol), T. fragilis Bragina,
Triactoma sp., Stichomitra communis Squinabol,
Xitus spicularius (Aliev).
Позже, изучая верхнемеловые отложения Гор>
ного Крыма, Л.Г. Брагина [3] установила богатые
комплексы радиолярий, среди которых отмечены
редкие в мезозое шести>семилучевые ставрак>
сонные морфотипы. Л.Г. Брагина также проана>
лизировала стратиграфическое и палеобиогео>
графическое распространение рода Multastrum
Vishnevskaya и установила, что род Multastrum
существовал в туроне – кампане в высоких и
низких широтах.
Совместная работа В.С. Вишневской,
Л.Г. Брагиной, Л.Ф. Копаевич [6] посвящена
смене морфологического разнообразия и таксо>
номического состава радиоляриевых ассоци>
аций в слоях позднего альба – раннего турона
Горного Крыма, которая представлена дискоид>
ными формами: Orbiculiforma multangula PesQ
sagno, O. nevadaensis Pessagno, O. impressa
(Lipman), Crucella crux (Lipman), Hexapyramix
pantanelli Squinabol, Cenidiscus cenomanicus
(Aliev). Для альбских и сеноманских отложений
характерно преобладание сфероидных и диско>
идных групп радиолярий, в то время как в туро>
не наблюдается расцвет всех морфологических
групп радиолярий. Циртоидеи для меловых отло>
жений имеют очень высокую стратиграфичес>
кую разрешаемость – это характерные альбские
виды Dictyomitra kanakhendensis Aliev, Crolani>
um cuneatum (Smirnova et Aliev).
Очень интересной является обобщающая
работа В.С. Вишневской и Д.В. Курилова [7], в
которой приводятся сведения о находках
радиолярий не только в мезо>кайнозойских
отложениях, но и в палеозойских. Кроме этого,
в статье указывается, что при детальном
исследовании разрезов Крыма (Предгорный
Крым, горы Сель>Бухра и Белая, овраг Аксуде>
ре) в мелу можно выделить несколько
радиоляриевых подразделений: слои с Crolani>
um cuneatum (верхний альб), слои с Holocrypto>

canium barbui (нижний сеноман), слои с Triacto>
ma parva – Patulibracchium ingens (верхний
сеноман), зона Alievium superbum (нижний
турон), слои с Praeconocaryomma universa –
Dictyomitra densicostata (средняя и верхняя
части нижнего турона).
Следует отметить публикацию В.С. Вишнев>
ской [5], в которой автором на основе палеогео>
графических исследований сделаны предполо>
жения о происхождении и распространении
некоторых высокоширотных мел>палеогеновых
родов радиолярий (Bathropyramis, Buryella,
Clathrocyclas, Lithostrobus, Prunobrachium, TheoQ
campe), намечены возможные пути их миграций
и центры расселения. Данная работа очень
важна для выяснения закономерностей распро>
странения радиолярий в мел>палеогеновых отло>
жениях Украины.
Изучение мел>палеогеновых губок на террито>
рии Украины также имеет достаточно продолжи>
тельную историю, условно подразделяющуюся на
четыре этапа.
Первый этап (1867>1960 гг.) – первые наход>
ки и описания спикул губок.
Второй этап (конец 50>х – 60>е гг. XX в.) –
предприняты первые попытки использования
спикул губок для стратиграфических целей.
Третий этап (70>е – начало 80>х гг. XX в.) –
обобщение и систематизация данных об ископа>
емых губках. Разработка методических подходов
к изучению изолированных спикул.
Четвертый этап (конец 80>х – доныне) – ана>
лиз проблем систематики кремнистых губок,
установление систематической структуры и про>
слеживание изменений их состава в разрезах
палеогена. Разработка паратаксономической
классификации спикул губок, выявление законо>
мерностей пространственно>временного их рас>
пространения. Использование спикул губок в
расчленении и корреляции отложений, а также
палеоэкологических реконструкциях.
Первый этап. Впервые находки спикул губок
в Украине были обнаружены в 1867 г. Н.Д. Бори>
сяком [2] в песчано>глинистых зеленовато>се>
рых, глауконитовых породах г. Новгород>Север>
ский, сел Осиповка, Салтово и Савинце в Харь>
ковской губернии.
Упоминания о находках спикул губок в выхо>
дах желто>белых глинистых песков, переходя>
щих в рыхлые глинистые песчаники, в с. Пологи
на р. Конка в 1883 г. содержатся в работе
А.В. Гурова [15]. Спикулы отнесены им к Lithisti>
dae и Tetracladina.
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Следует отметить, что в 1885 г. П.А. Тутков>
ский [36], излагая результаты микропалеонто>
логического
исследования
песчаников
сел Трактамировка, Селища, Зубровка, упоми>
нает о большом количестве находок спикул
губок и определяет их принадлежность к груп>
пам Tetractinellidae и Lithistidae, родам Pachas>
trella, Tethyopsis и Doridermis.
В 1894 г. Н.А. Соколов [31] установил находки
в слоях глауконитовой песчаной глины и в зеле>
новато>сером глауконитовом песке Харьковской
губернии массы спикул губок, отнесенных К. Цит>
телем к группам Lithistidae и Tetractinellidae.
Однако автор указывал, что эти остатки не могут
быть использованы для установления возраста
слоев, так как не только группы и семейства
кремнистых губок, но даже роды имеют широкое
вертикальное распространение.
В 1929 г. Б.В. Пясковским [28] опубликованы
сведения о находках скелетов губок группы
Lithistidae в пос. Ульяновка вблизи г. Запорожье.
Описывая результаты исследований палеоге>
новых отложений северных окраин Донбасса,
Б.Ф. Мефферт [27] указывал на широкое рас>
пространение спонголитов, практически полно>
стью состоящих из спикул Tetractinellidae,
Monoctinellidae.
Работы по описанию губок, систематике иско>
паемых губок выполнены И.Т. Журавлевой и
П.Д. Резвым [18]. Исследователями также описа>
ны литистидные губки из палеогеновых отложе>
ний вблизи г. Запорожье.
В 1953 г. О.К. Каптаренко>Черноусовой [22]
описаны различные типы спикул губок, отнесен>
ные к семейству Rhisomorina, из отложений
киевского яруса палеогена Украины.
Второй этап характеризуется все большим
внимание к изучению изолированных спикул
ископаемых губок и стратиграфическому аспекту
их исследований.
Так, В.М. Колтун [23], поднял вопрос о широ>
ком внедрении в микропалеонтологические
исследования спикульного анализа и раскрыл
его значение для геологии в общем и в частности
для стратиграфии.
Первые результаты по применению спикул
губок в стратиграфических целях получены
Г.Д. Соболевым [30] в 1964 г. При изучении палео>
геновых отложений автором установлено, что к
разным горизонтам киевской свиты приурочены
спикулы губок различного размера, причем раз>
личие в размерах для разных горизонтов строго
выдерживается.
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После 1960 г. несколько расширилась гео>
графия исследований с помощью анализа спи>
кул губок.
Так, Н.Н. Субботина [32] и К.В. Скворцова [29]
описали ряд типов спикул губок из отложений
воротыщенской свиты Карпат. Н.Н. Субботина
[32] отметила, что в загорской и верхневороты>
щенской свитах спикулы губок заметно отлича>
ются от паляницких и нижневоротыщенских.
В 1957>1963 гг. опубликованы работы
R.E.H. Read [42>44], в которых приведено строе>
ние и классификация губок, сложенных кремне>
вым скелетом. Рассматривая шестилучевые
губки, исследователь [42] предлагает в типе Pori>
fera выделить класс Calcarea Bowerbenk – изве>
стковые губки, класс Silicea Bowerbenk – губки
с кремневым, кремне>роговым скелетом или без
скелета. В этом классе выделяют подкласс De>
mospongeа Sollas (мегасклеры>тетраксоны, мо>
наксоны, десмы, часто со спонгином, иногда ске>
лет из одного спонгина), подкласс Heteractinelli>
da Hinde (мегасклеры, астры многолучевые),
подкласс Octactinellida Hinde (мегасклеры
восьмилучевые), подкласс Hexactinellida
Schmidt (спикулы шестилучевые без спонги>
на). Но с 1963 г. исследователь рассматривает
Demospongeа как самостоятельный класс [45].
Классификация R.E.H. Read на этом этапе наибо>
лее часто использовалась специалистами, изу>
чавшими губки.
С 1966 г. М.М. Иваник [19] публикует серию
работ о спикулах губок из менилитовых отложе>
ний Предкарпатья. Автором приведены результа>
ты попыток использовать спикулы для стратигра>
фических целей.
К началу третьего этапа изучения спикул губок
из мел>палеогеновых отложений накопилось
достаточное количество материала, позволив>
шего И.А. Коробкову в 1975 г. обобщить и систе>
матизировать данные о составе, распростране>
нии, систематике обнаруженных форм [24].
Особое значение для познания спикул губок
имеет монография М.М. Иваника и Н.В. Маслун
[19], в которой приводятся методики изучения
изолированных спикул губок, показано распрос>
транение спикул и впервые для палеогена Кар>
пат проводится расчленение олигоценовых
отложений по спикулам губок. Выделено четы>
ре горизонта с характерными комплексами
спикул губок.
Спикулы из меловых отложений Волыно>Подо>
лии изучались львовскими исследователями
З.И. Хмелевским, Г.Н. Трестьяном. В 1969 г.
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З.И. Хмелевский [37] обнаружил и описал в сено>
манских отложениях в окрестностях г. Городенка
новые виды спикул. Позднее, в 1977>1978 гг.
З.И. Хмелевским [38] впервые для Подольской
плиты была обнаружена и описана меловая
спонгиофауна. Также были изучены морфострук>
турные особенности некоторых малоизвестных
на Восточно>Европейской платформе верхнеме>
ловых губок [39>40].
Г.Н. Трестьян в 1970>1973 гг. занимался изу>
чением меловых губок Среднего Приднестровья
[33>35]. Им были установлены и охарактеризова>
ны новые стеклянные губки из отложений верх>
него мела Приднестровья.
В конце третьего этапа (1982 г.) путем обоб>
щения данных, полученных при детальном ана>
лизе вертикального распределения спикул из
палеогеновых отложений Днепровско>Донец>
кой впадины, М.М. Иваником [20] выделены
характерные комплексы спикул губок для
каневской, нижнекиевской, верхнекиевской и
харьковской свит. Приведено палеонтологиче>
ское обоснование стратиграфических подраз>
делений палеогена Днепровско>Донецкой впа>
дины по спикулам губок.
К четвертому этапу исследований приуро>
чен выход ряда монографий обобщающего
плана. К таковым относится монография
И.Т. Журавлевой и Е.И. Мягковой [17], в кото>
рой авторы выделяют самостоятельное цар>
ство низших многоклеточных – Inferibionta. Это
царство подразделяется на два подцарства:
Archaeoсyatha и Porifera. Последнее подцар>
ство подразделяется на три типа: Symplasma,
Cellularia и Pharetronida. В подцарство Porifera
входит Stromatoporata и Chaetetida с неопреде>
ленным систематическим положением. В тип
Symplasma вошли шестилучевые губки, кото>
рые были ранее выделены в класс Hexactineli>
da. Тип Cellularia подразделяется на три класса:
Demospongiae, Sclerospongiae и Calcarea. Тип
Pharetronita подразделяется на два класса:
Sphinotozoa и Nozoa, которые имеют массив>
ный известковый скелет и известковые изоли>
рованные спикулы.
К указанному периоду относится и моногра>
фия М.М. Иваника [21], являющаяся наиболее
полным и фундаментальным исследованием
палеогеновых губок на современном этапе.
Автором обобщены результаты исследования
палеогеновых губок Восточно>Европейской
платформы и примыкающих регионов, проана>
лизированы проблемы систематики кремни>

стых губок, установлена систематическая струк>
тура и прослежено изменение их состава в раз>
резах палеогена. Разработана паратаксономи>
ческая классификация спикул губок, выявлены
закономерности пространственно>временного
их распространения. Показана возможность
использования спикул губок в расчленении и
корреляции отложений, палеоэкологических
реконструкциях.
ВЫВОДЫ
Анализ литературных материалов по изучению
радиолярий и губок из мел>палеогеновых отло>
жений Украины свидетельствует о том, что наи>
более детальные исследования проведены в
Предкарпатье, Днепровско>Донецкой впадине и
Горном Крыму. Наименее изучены на предмет
радиолярий и губок меловые отложения Волыно>
Подолии и Украинского щита. В связи с этим
детальные исследования, по нашему мнению,
следует сосредоточить именно в указанных
регионах.
Приведенные материалы свидетельствуют
также о том, что изучение радиолярий и губок
позволяет более детально стратифицировать
мел>палеогеновые отложения. Так, при регио>
нальных стратиграфических работах, как прави>
ло, используются преимущественно результаты
исследований нескольких наиболее изученных
групп фауны (аммониты, белемниты, форамини>
феры, наннопланктон). При этом не всегда полу>
чена полная палеонтологическая характеристи>
ка всех стратонов. Толщи кремнистого состава,
содержащие остатки губок и радиолярий, чаще
всего, как правило, оставались «немыми». Поэ>
тому изучение радиолярий и губок особенно
важно на современном этапе, который характе>
ризуется работами по модернизации стратигра>
фических схем мезозойских и кайнозойских
отложений Украины.
Следует отметить, что на современном этапе
наиболее широко развито биостратиграфиче>
ское направление в изучении радиолярий и
губок. В дальнейшем необходимо расширить
палеоэкологический и палеогеографический
аспекты исследования указанных групп.
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ІСТОРІЯ БІОСТРАТИГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ
O.Yu. Myroshnyk
HISTORY OF FORAMINIFERAL STUDIES OF THE UPPER CRETACEOUS DEPOSITS
OF SOUTHERN UKRAINE
Изложены результаты анализа основных стратиграфо>палеонтологических исследований верхнемеловых отложений
юга Украины.
Ключевые слова: фораминиферы, верхнемеловые отложения, история, палеонтология, стратиграфия, Южная Украина.
Results of stratigraphic and paleontological studies of the Upper Cretaceous deposits of Southern Ukraine are considered.

ВСТУП
Розробка та експлуатація промислових скупчень
нафти і газу в мезозойських, зокрема крейдових,
відкладах України, інтенсифікувала їх вивчення
на півдні країни. Доведено, що саме крейдові
відклади є потенційно нафтогазоносними для
цієї території. Тому вивчення верхньокрейдових
відкладів Південної України за біостратиграфіч>
ними даними набуває важливого значення. Осо>
бливо, якщо врахувати, що форамініфери, як
ортостратиграфічна група, мають високі кореля>
ційні можливості. Вивченням їх стратиграфічного
поширення та детальним розчленуванням розрі>
зів за форамініферами Південної України займа>
ються вчені України та близького зарубіжжя.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Основою проведеної роботи є широкий аналіз нау>
кової палеонтологічної та стратиграфічної інформа>
ції, що відображена в рукописах, публікаціях, ката>
логах, наукових працях. Для історії дослідження
форамініфер з крейдових відкладів Південної Украї>
ни характерна періодичність в аналітичному уза>
гальненні накопиченого матеріалу, наукових даних,
нових досягнень. В численних працях, як правило,
наводиться огляд вивченості зі стратиграфії та пале>
онтології відповідних регіонів. Крім того, в геологіч>
ній літературі багато публікацій з безпосередньою
спрямованістю на систематизацію історичних знань.
До таких належать роботи В.Х. Геворк’яна, Л.Ф. Плот>
нікової [2], О.С. Липник, Н.В. Дабагян [10], А.М. Мулі>
ки [8], написані в 70>х роках минулого сторіччя. Тому
в даній статті загальну історію вивчення фораміні>
фер ми доповнили здобутками останніх 30 років.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Відклади верхньої крейди значно поширені на пів>
дні України, в Причорномор’ї, Криму, на шельфах
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Чорного й Азовського морів. Верхньокрейдові роз>
різи відзначаються різноманіттям макро> і мікро>
фауни, що дозволяє широко використовувати їх для
біостратиграфічних побудов. Фауна форамініфер не
є винятком, та саме у відкладах пізньої крейди має
погану збереженість, що пояснює потребу в її вив>
ченні і сьогодні з використанням нових методів та
приладів. Початком практичного застосування
мікропалеонтології в біостратиграфічних дослід>
женнях можна вважати середину 30>х років ХХ ст.,
коли почався інтенсивний розвиток нафтогазової
промисловості, що спричинило вивчення нафтога>
зоносності мезозойських, зокрема верхньокрейдо>
вих, відкладів. У цей період дослідженнями охоплю>
ються південні території України (Е.М. Матвієнко,
1946; Б.М. Келлер, 1951; Н.І. Маслакова, 1959;
П.І. Калугин 1964 та ін.). Великого значення набува>
ють детальні стратиграфічні дослідження. Значення
та можливість практичного використання викопної
мікрофауни ще в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. оцінив
український мікропалеонтолог, засновник мікропа>
леонтологічного методу П.А. Тутковський.
З середини ХХ ст. розпочалося вивчення
верхньокрейдових відкладів Причорномор’я та
Приазов’я, що полягало в дослідженні органічних
решток, розчленуванні верхньокрейдової товщі
на підставі мікрофауни, із застосуванням суча>
сних методів стратиграфічного розчленування і
кореляції верхнькрейдових відкладів.
Стратиграфічне розчленування верхньокрейдо>
вих відкладів Приазов’я в 1949>1950 роках прове>
дено при розбурюванні Приазовської нафтогазо>
носної площі. О.О. Ханін зібрав дані та з визначен>
нями В.Ф. Козирьової за форамініферами було
виділено сеноманський, туронський, кампанський,
маастрихтський яруси. Пізніше Н.М. Баранова,
В.Х. Геворк’ян, К.І. Романова, Л.Ф. Плотнікова
(1960) палеонтологічно обгрунтували наявність
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утворень сеноманського, кампанського та
маастрихтського віку в районі Білозерського залі>
зорудного родовища. Вивченням верхньокрейдо>
вих відкладів Північного Причорномор’я, їх розчле>
нуванням за фауною форамініфер займались
Г.М. Волошина, О.Т. Богаєць, Ф.Т. Хадикіна,
Л.Ф. Плотнікова [2].
Крейдові відклади Криму за форамініферами
досліджували Н.І. Маслакова, В.Г. Морозова,
Т.М. Горбачик, Г.М. Волошина, Л.В. Проснякова. В
своїх роботах Н.І. Маслакова (1958, 1959) деталі>
зує та уточнює стратиграфічну схему верхньокрей>
дових відкладів Криму. Вона охарактеризувала
всі яруси верхньої крейди за фауною форамініфер
та потужність виділених стратиграфічних одиниць.
Пізніше А.М. Волошина [1], Л.В. Проснякова [12]
встановлюють за форамініферами наявність
верхньокрейдових відкладів у Рівнинному Криму
та наводять їх стратиграфічне розчленування.
В 1962 р. Л.Ф. Просняковою описано види та
різновиди родів планктонних форамініфер Praeglo>
botruncana і Rotalipora із сеноманських відкладів
Рівнинного Криму [12]. А.М. Волошина описала
вісім видів Ataxophragmiinae верхньокрейдових і
палеоценових відкладів Східного Криму [1].
В 1964>1966 роках відбулися засідання крей>
дової підсекції мезозойської секції УМСК, що були
спрямовані на уточнення та доповнення страти>
графічної схеми крейдових відкладів України. Для
регіональної стратиграфії цікавим було друге засі>
дання, на якому, зокрема, розглядалось питання
про затвердження місцевих стратиграфічних схем
крейдових відкладів України. В запропонованих
доповненнях та змінах до стратиграфічної схеми
верхньої крейди було таке. Уточнено межу верх>
ньої та нижньої крейди, що проводилась по
покрівлі пісковиків з Pervinqueria inflata і Prohysto>
ceras weisei. В верхньому туроні в якості зонально>
го виду запропоновано Inoceramus apicalis. В
нижньому кампані скасовано як зональний вид
Goniotheuthis mammileata, в верхньому – Actinoca>
max laevigatus; положення виду Bostrychoceras
polyplocum в верхньому кампані вважати нестій>
ким; для кампанського ярусу Криму дати характе>
ристику під’ярусів за фауною форамініфер; Discos>
caphites constrictus усунути як зональний вид для
верхнього маастрихту, Belemnitella nowaki заміни>
ти зональним видом Belemnitella junior та ін. [15].
1971 рік став визначним для мікропалеонтоло>
гів СРСР. ХІІ Європейський мікропалеонтологічний
колоквіум відбувся на території України та Молдо>
ви. Він був направлений на встановлення єдиних
поглядів щодо об’єму стратиграфічних одиниць

мезозою та кайнозою, правильного єдиного розу>
міння видів форамініфер і остракод. Геологічні
екскурсії в Криму, що входили до програми колоквіу>
му, були присвячені стратиграфії крейди та палеоге>
ну, кожна з яких містила повний опис і розчлену>
вання розрізів мезозойських відкладів. Була дана
характеристика крейдових та палеогенових відкла>
дів гірського Криму, складені схеми розчленування
нижньо> та верхньокрейдових відкладів Криму
[13]. До колоквіуму було приурочено видання
«Стратиграфії УРСР. Т. 8: Крейда» (1971), де зведено
дані з стратиграфії нижньо> і верхньокрейдових
відкладів України, історії вивчення, палеогеографії
та стратиграфічні схеми. Наводиться ярусне страти>
графічне розчленування верхньокрейдових відкла>
дів Українського Причорномор’я та Криму [16].
В цьому ж році була прийнята перша страти>
графічна схема верхньокрейдових відкладів, в
якій проведено ярусне та під’ярусне розчленуван>
ня верхньокрейдових відкладів по районах [15].
Цінними є праці Н.І. Маслакової, яка ще у
1959 р. в статті про верхньокрейдові відклади Гір>
ського Криму наводить схему біостратиграфічного
розчленування, що ґрунтується на поширенні фора>
мініфер, белемнітів, амонітів, іноцерамів та морсь>
ких їжаків. Виділяються всі яруси пізньої крейди,
більшість з яких поділяється на фауністичні зони [7].
Н.І. Маслакова для пізньокрейдових планктонних
форамініфер використала принципи еволюційного
дослідження. Такий принцип також застосували
Н.Н. Субботіна для палеогенових планктонних
форамініфер, О.К. Каптаренко>Черноусова – для
юрських епістомінід та цератобулімід та ін. [4].
В роботі з кореляції відкладів верхньої крейди
узбережжя Чорного моря та шельфу Болгарії та
України Л.Ф Плотнікова та І.К. Начев наводять
опис та схеми місцевих та загальностратиграфіч>
них підрозділів за форамініферами [11].
В 1987 р. за особливостями будови верхньокрей>
дової товщі в межах платформеної частини України
вперше виділено 14 структурно>фаціальних районів
(з підрайонами). Описані нові місцеві стратиграфічні
підрозділи верхньої крейди: світи, товщі, шари, пачки.
Зокрема, на півдні країни (територія дослідження) в
Причорноморській западині – 12 світ (з підсвітами)
шарів і пачок. Тобто більш детально стратифіковано
верхньокрейдові відклади платформної України [9].
Уточнений варіант регіональної стратиграфічної
схеми верхньокрейдових відкладів платформної
України опубліковано у 1991 р., в якій охарактеризо>
вано 22 структурно>фаціальних райони, уточнено
обсяг, номенклатура та найменування окремих стра>
тонів у Причорноморській западині [14].
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ВИСНОВКИ
Значення форамініфер для геології нафти досить
велике, хоча й непряме. Воно визначається
потребою комплексного геологічного досліджен>
ня в галузі стратиграфії, що і є основою геологіч>
них робіт. Розквітом пори досліджень мезо>
зойських відкладів за форамініферами є поча>
ток геологорозвідувальних робіт нафтогазонос>
них провінцій. Тоді була відкрита велика кіль>
кість нових форамініфер, виділені керівні стра>
тиграфічні види, видано атласи та визначники
палеонтологічних решток. Робота в цьому напря>
мі ведеться й зараз.
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Узагальненням результатів комплексних дослід>
жень із стратиграфії Південного нафтогазоносно>
го регіону України стала колективна монографія
«Стратиграфія мезокайнозойських відкладів пів>
нічно>західного шельфу Чорного моря» [3], де вис>
вітлено тенденції розвитку стратиграфії регіону,
розглянуто комплекс питань регіональної страти>
графії мезокайнозойських відкладів шельфу Чор>
ного моря. Стратиграфічні схеми в монографії
побудовано згідно із сучасними міжнародними
стратиграфічними стандартами з урахуванням
специфічних рис кожної з систем. Відповідно до
Міжнародної стратиграфічної шкали подана
детальна стратифікація крейдових відкладів пів>
нічно>західного шельфу, що включає яруси, під’я>
руси, світи, товщі. Вперше наводиться біозональ>
ний поділ за форамініферами та нанопланктоном.
В цій схемі основною групою, за якою проводи>
лось розчленування розрізів були форамініфери.
Т.А. Кузьмичева проводить дослідження поши>
рення форамініфер на межі сеноману та турону, в
розрізі гори Бєлої (Південно>Західний Крим) [6]. В
Криму працюють О.А. Корчагін, А.О. Андрухович,
Б.Г. Покровський, П.А. Старицин, що вивчають асо>
ціації сеноманських форамініфер в зв’язку з вив>
ченням «ізотопної події» МСЕ>1 (Middle Cenomanian
stable>carbon isotope excursion), яка в Криму маркі>
рується збільшенням чисельності екземплярів
видів планктонних форамініфер, зникненням виду
планктонних форамініфер Rotalipora reicheli (Mor>
nod) і збільшенням частки лівозакручених черепа>
шок у складі популяції виду планктонних фораміні>
фер Rotalipora cushmani (Morrow). А це може
відображати епізод відносного похолодання кліма>
ту і відповідно слугує додатковою ознакою для еко>
стратиграфічного розчленування розрізу [5].
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Н.В. Маслун, М.М. Іва нік
ПАЛЕОЦЕНОВІ ВІДКЛАДИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ОСОБЛИВОСТІ
СЕДИМЕНТОГЕНЕЗУ ПАЛЕОЦЕНОВОГО МОРЯ АРХАНГЕЛЬСЬКОГО
N.V. Maslun, M.M. Ivanik
PALEOCENE DEPOSITS OF THE UKRAINIAN SHIELD AND PECULIARITIES
OF THE SEDIMENTOGENESIS OF THE PALEOCENE ARCHANGELSKIY SEA
Приведена детальная стратификация палеоценовых отложений Украинского щита, охарактеризованы стратоны в ранге
региоярусов, свит, пачек. По комплексу литобиофациальных данных воссозданы особенности и этапность палеоцено>
вого седиментогенеза моря Архангельского на территории Северной Украины – гигантского пролива между Север>
ной Атлантикой и Тетисом.
Ключевые слова: палеоцен, стратиграфия, седиментогенез, Украинский щит, Днепровско>Донецкая впадина.
A detailed stratigraphy of Paleocene deposits of the Ukrainian Shield is given. Original stages, seams, and suites are charac>
terized. Stages of the Paleocene sedimentogenesis of Northern Ukraine are considered. According to litological>biofacial,
paleoecological and tectonic data, this area was a sea basin with the Archangelskiy Sea being a big strait between the North
Atlantic and the Tethys.

ВСТУП
На рубежі крейди і палеогену відбулось підняття
значної території Українського щита (УЩ). Морсь>
кий палеоценовий басейн займав тільки перифе>
ричні його частини, зокрема прилеглі до Дніпров>
сько>Донецької западини (ДДЗ) – палеоценове
море Архангельського, за С.А. Морозом [18].
Море Архангельського простягалось в субширот>
ному напрямку від Північної Європи до Південно>
го Уралу. Воно було з’єднуючою акваторією між
Північною Атлантикою та з півдня периферійни>
ми шельфовими зонами Тетіса, що поширені в
Причорномор’ї, Криму, Керченському п>ові, а
більш глибоководні – в Карпатах, Чорноморській
акваторії, Кавказі.
Складний морфоструктурний план спричинив
літолого>фаціальну мінливість, наявність непов>
них розрізів чи взагалі відсутність палеогенових
відкладів у межах УЩ. Палеоценові відклади вста>
новлено на північно>східному схилі щита у Полісь>
кому та Іванківському районах Київської області
[3]. В приазовській частині УЩ доведено наяв>
ність відкладів палеоцену у Конксько>Ялинській
западині [28]. Але найбільш інформаційний потен>
ціал для вирішення проблемних питань щодо
крейда>палеоценової межі, обсягу, віку палеоце>
нових стратонів УЩ мають розрізи його централь>
ної частини, зокрема Канівського, Лузанівського
страторегіонів, що поширені в районі сіл Лузанів>
ка, Райгород, Ярове Калинського та Смілянського
районів Черкаської області України [15, 16, 19].
В тектонічному відношенні Лузанівський стра>
торегіон приурочений до центральної частини
УЩ, що входить до південного сектора

Середньодніпровської кільцевої тектоно>магма>
тичної структури Кіровоградського блока [23]. В
межах цього регіону виділяються Бовтиська та
Ротмістрівська депресії, кільцеві тектоно>магма>
тичні підняття, з якими пов’язані Лебедівський,
Томашівський та інші кратери. Ці підняття поділе>
ні кільцевими депресіями (Тясминською, Лебеди>
но>Балакліївською та ін.). Значна територія Луза>
нівського страторегіону палеоцену поширена у
межах Тясминської кільцевої депресії.
З часу відкриття у 60>х роках минулого століт>
тя геологами «Київгеологія» унікального місце>
знаходження палеогенових відкладів поблизу сіл
Лузанівка та Райгород [23, 24] почалось їх
детальне палеонтологічне і біостратиграфічне
вивчення. В результаті досліджень М.М. Клюшні>
кова, Д.Є. Макаренка, С.А. Мороза, В.К. Рябчуна,
В.Ю. Зосимовича, В.О. Зелінської, О.І. Коробко>
ва, О.К. Каптаренко>Черноусової, В.П. Василен>
ко, Л.А. Дігас, Є.Я. Краєвої, М.В. Ярцевої,
Н.В. Маслун, С.А. Люльєвої, Р.Н. Ротман, Н.К. Кир>
вел, Т.Б. Губкіної, В.Г. Шеремети та інших фахівців
з’ясовано питання будови, віку палеогенових від>
кладів цього регіону [1>30].
СТРАТИГРАФІЧНА БУДОВА ПАЛЕОГЕНОВИХ
ВІДКЛАДІВ УЩ
Згідно з Міжнародною стратиграфічною шкалою,
обсяг палеоцену складають три яруси: датський
(нижній палеоцен), зеландський та танетський
(верхній палеоцен). Цим ярусам на території Пів>
нічної України відповідає сумський регіоярус. На
УЩ у складі сумського регіоярусу виділено місце>
ві підрозділи: лузанівську серію з макартитсь>
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Рис. 1. Стратиграфічна схема палеоценових відкладів УЩ (за матеріалами робіт [1>30])
кою, ташлицькою, глядівською світами та
поліськими верствами (рис. 1).
Вік лузанівської серії доведено за результата>
ми детального вивчення як ортостратиграфічних
(нанопланктон, форамініфери, диноцисти, палі>
нофлора), так і парастратиграфічних груп викоп>
них решток. До останніх належать молюски (дво>
стулкові, черевоногі, рудисти), морські їжаки,
корали, остракоди.
Сумський регіоярус [27]. Лузанівська серія
Макартитська світа. Виділена С.А. Морозом
(1992) [19]. Назва походить від урочища Макар>
тит, що розташоване в лівому березі р. Тясмин, на
західній околиці с. Райгород. Представлена вап>
нистими пісками, мікрозернистими, алеврити>
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стими, жовтувато>сірими, кварцовими з лінзами
та включеннями гравійного матеріалу; вапняка>
ми дрібнодетритовими, алевритистими; алеври>
тами некарбонатними чи слабо карбонатними.
Породи містять численні молюски, корали, їжаки,
форамініфери, нанопланктон, диноцисти, паліно>
флору. Потужність світи – до 3 м. Залягає на
брекчируваних породах верхньокрейдової рай>
городської світи, яку складають глини блакитно>
сірі, карбонатні, щільні з окатаними уламками
вивітрілих кристалічних порід, кременів, вапни>
стих пісковиків. Характер контакту райгородської
та макартитської світ залежить від її структурно>
тектонічного положення. Якщо макартитська
світа представлена карбонатними алевролітами,
пісками, детритовими та псамітовими породами,
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Рис. 2. Стратотиповий розріз Лузанівського стра>
торегіону (за С.А. Морозом, 1992)
то стратиграфічно неузгоджений контакт фіксу>
ється гравійно>галечниковим базальним про>
шарком. Для локальних депресій палеорельєфу
(район с. Лузанівка) (рис. 2), де спостерігається
поступова зміна райгородської товщі літологічно
однотиповими глинистими утвореннями макар>
титської світи, контакт не чіткий, але в цих випад>

ках є можливість ґрунтовного визначення межі
за палеонтологічними даними. Перекривається
макартитська світа ташлицькою або зі значним
стратиграфічним неузгодженням еоценовими та,
переважно, четвертинними відкладами.
Вік макартитської світи визначений як за
мікрофосиліями, так і численними макрофауні>
стичними рештками. В розрізі світи спостеріга>
ються керівні комплекси нанопланктону, які від>
повідають віковому діапазону зон NP1–NP4
(визначення С.А. Люльєвої, Г.П. Калиніченко,
Н.А. Савицької). Комплекс нанопланктонової
зони NP1 з Markalius inversus Defl., M. klinhardtii
Perch>Niels., Coccolithus cavus Hay et Mohler
визначений у приконтактних алеврито>гравійно>
галечникових верствах райгородського розрізу.
Комплекс зони NP2 з Cruciplacolithus tenuis Str.,
Coccolithus pelagicus (Wallich), Biantholitus sparQ
sus Braml. встановлений в карбонатних детрито>
вих пісковиках та вапняках лузанівського та рай>
городського розрізів.
Комплекси зони NP3 Chiasmolithus danicus
(Brot.), Prisius martini Perch>Niels., визначений в
карбонатних глинах, пісковиках та алевролітах
лузанівского, райгородського та ярівського розрі>
зів. У цих же розрізах визначений і комплекс зони
NP4 з характерними Elipsolithus macellus (Braml.
et Sull), Cyclocolithina robusta (Braml. et Sull),
Toweius craticulus Hay et Mohler. та ін. Тобто наве>
дений систематичний склад нанопланктонових
угруповань переконливо доводить палеоценовий
вік макартитської світи. Такий висновок підтвер>
джують і результати вивчення форамініфер з озна>
чених розрізів, в яких встановлено асоціації планк>
тонних форамініферових зон Globoconusa daubjer>
gensis і Morozovella angulata, а також комплекс
бентосних форамініфер з локальним видом Cibici>
des lectus (визначення Н.В. Маслун). Згідно із
заключенням А.С. Андреєвої>Григорович, палеоге>
новий вік макартитської світи засвідчує і комплекс
диноцист з такими видами: Muratodinium fimbriatus
Drugg, Areoligerina senonensis, A. coronata, ChiroQ
pteridium inornatum та ін. Присутня у відкладах палі>
нофлора, що опрацьована Н.С. Кирвел, А.С. Андре>
євою>Григорович, представлена у більшості спек>
трів пилком голонасінних рослин з родин соснових,
подокарпових та таксодієвих. Переважає пилок
сосни; подокарпові присутні майже у всіх спектрах
і серед них пилок Podocarpus rotunda Bolch., що є
характерною формою для палеоцену. Присутній
також пилок ялини, кайтонії, піхти, кедру зонтичної
сосни, араукарії та ін. Кількість у спектрах пилку
покритонасінних рослин є значно меншою, але він
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найбільш переконливо засвідчує палеоценовий
вік макартитської світи. У складі всіх спектрів пере>
важає пилок штучних таксонів – різноманітні фор>
ми>роди стеми Normapolles, а також Plicapolites,
Nudopolites, Complexiopolites та ін. Окрім пилку
штучних таксонів, у всіх спектрах присутній пилок
природних таксонів – вільхи, горіху, каштану, дубу,
берези, грабу, шовковиці, калини та ін. Керівними
для палеоцену є Quercus sparsa Mart., Q. vachraQ
meevi Bolch., а також низка штучних таксонів Plica>
polis pseudoexelsus (W. et Kr.), Nudopolis terminalis
(Plf.), Oculopolis gauroides Zakl., Extratriporopolleni>
tes menneri (Bolch.) та ін., що є характерними для
палеоцену Північної півкулі.
Визначені В.І. Железко у відкладах макартитсь>
кої світи зуби акул Otodus aff. minor Zelez. займа>
ють проміжне положення між маастрихтським Cre>
tolamna appediculata (Agassiz) та палеоценовим
Otodus minor Agassiz. Морські їжаки, описані
Л.Г. Едельманом [19] з розрізів Лузанівки та Райго>
рода і виділені в окремі верстви Salenia в нижній
частині світи, представлені численними уламками
та панцирями дрібних їжаків Salenia minima
(Aggassis et Desor), Lychinidius scrobiculatus
(Goldfuss), Cidarius sp., що описані з палеогенових
датсько>монських відкладів Бельгії та Нідерландів.
В піскуватих вапняках та карбонатних пісках
макартитської світи, що відповідають нанопланк>
тонним зонам NP1–NP4, а форамініферовим Glo>
boconusa daubjergensis>Morozovella angulata,
разом з їжаками зустрічаються (за Є.І. Кузмічо>
вою) численні рештки коралів Phyllochelia explaQ
nata (Edw. et Heime), Parassamilia helenae
Rozk., Microbacia rotatilis Steph., Parisis eratica
Voig., які встановлено у відкладах датського
ярусу багатьох регіонів Євразії.
Остракоди макартитської світи відрізняються
значною чисельністю та різноманітністю систе>
матичного складу. За даними В.Г. Шеремети [28],
комплекс остракод у розрізах Лузанівського
страторегіону відповідає датському стратигра>
фічному рівню.
Молюски в розрізах світи переважно датсько>
го і зеландського віку. Лузанівський страторегіон
– це унікальне місцезнаходження палеогенових
молюсків, ґрунтовно вивчене Д.Є. Макаренком
[10>14] та С.А. Морозом [15, 16, 21, 22 та ін.].
Характерною особливістю конхіліофауни макар>
титської світи, за висновком С.А. Мороза, є наяв>
ність, поряд з датськими Nucula montensis
Cossm., Arca montensis Cossm., Limopsis minusQ
culus Cossm., Venericardia egurata Cossm., Dis>
cohelix radiata Br. et Corn., Sociorum montense Br.
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et Corn., Veniella ciplyenae Vinc., Phacoides
duplex Vinc., Doziniopsis corneti Vinc. та ін., вели>
кої кількості видів зеландського ярусу, зокрема
Nuculana crassistria (Koen.), Cucularia arcaeforQ
mis Netsch., Glycymeris corneti (Koen.), Limopsis
monbergi Ravn, Corbula regulbiensis Morris, Vari>
amussium bisculptum (Koen.), Crassatella subplaQ
na Ravn, Ancilla flexuosa (Koen.) та ін.
Узагальнюючи наведене, зазначимо, що ком>
плексний підхід у вивченні органічних решток
однозначно свідчить про ранньопалеоценовий
вік макартитської світи. Незважаючи на те, що її
відклади мають невеликі потужності, що можли>
во тільки констатувати наявність встановлених
мікрофауністичних зон без визначення їх обся>
гів, достеменно є доведеним датський етап седи>
ментогенезу в маргінальних частинах морського
басейну на території УЩ, який успадковано змі>
нився зеландським, про що свідчать у верхній
частині макартитського розрізу фауністичні реш>
тки цього віку. Тобто макартитська світа є пев>
ною мірою діахронним утворенням – датський –
початок зеландського віків.
Ташлицька світа виділена С.А. Морозом (1992)
[19]. Назва походить від р. Сухий Ташлик, лівої
притоки р. Тясмин. Представлена пісками дрібно>
зернистими, карбонатними, детритовими, світло>
зеленувато>сірими, жовтувато>сірими, глауконіто>
кварцовими; алевролітами зеленувато>сірими з
гравійно>галечниковими включеннями; піскови>
ками вапнистими. Потужність світи – до 5 м.
У відкладах ташлицької світи вапняковий
нанопланктон встановлено в лузанівському роз>
різі, де він відповідає нанозонам NP5–NP6 (виз>
начення С.А. Люльєвої, Г.П. Калиніченко).
Комплекс нанозони NP5 (Fasciculitus tympani>
formis) встановлено в карбонатних детритових
пісках лузанівського розрізу. Найбільш характер>
ними видами є Fasciculitus tympaniformis Braml.
et Sull., Chiasmolithus consuetus Braml. et Sull.,
Neochiastozygus saepes Perch>Niels. та ін. Вище
по розрізу визначено комплекс NP6 з Hiasmo>
lithus kleinpelli Hay et Mohler., H. consuetus
Braml. et Sull. та ін.
Встановлено вперше в ташлицькій світі і планк>
тонну форамініферову зону Igorina dajnensis, в
комплексі якої визначено Anomalinoides ferus
(Schutz.), Cibicides favorabilis Vass., C. pozaryskyae
Jarceva, Angulogerina europea Cushm., Sigmo>
morphina solute Brotz., Morozovella pseudomenarQ
dii Bolli, Reusella paleocenica Brotz. У верхній
частині розрізу ташлицької світи присутній, крім
планктонних, і комплекс бентосних форамініфер
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різноманітного систематичного складу, серед яких
Morozovella pseudomenardii (Bolli), Acarinina indoQ
lensis Moroz., Brotzenella praeacuta Vass., Anoma>
linoides ferus (Schutz.), Epistomina paleogenica
Mjatl. та ін. (визначення Н.В. Маслун). Тобто мікро>
фосилії, що визначено в породах ташлицької світи,
засвідчують її пізньопалеоценовий вік та існуван>
ня морського осадконакопичення в зеландський
та танетський час.
Палінокомплекс ташлицької світи, за виснов>
ками Н.С. Кирвел, має, при відсутності принципо>
во якісних відмін складу, дещо відмінні кількісні
співвідношення компонентів: пилок голонасінних
рослин становить 28>56%, кількість пилку покри>
тонасінних варіює від 10 до 30%, а кількість спор
сягає 8>46% залежно від наявності диноцист.
Склад спектра покритонасінних рослин багатий і
різноманітний. Слід зазначити зменшення кіль>
кості пилку штучних таксонів стеми Normapolles,
а пилок стеми Postnormapolles становить 2>7%.
Наступною відмінною рисою палеопаліноком>
плексу ташлицької світи, порівняно з макартитсь>
кою, є майже повна відсутність перевідкладено>
го пилку пізньокрейдового віку.
Спори палеопалінокомплексу ташлицької світи
представлені бідно: спори родини Cyatheaceae (до
2%), Polypodiaceae (до 1%), Lygodium sp. (до 1%).
У відкладах ташлицької світи зуби акул визна>
чені тільки в гравійно>галечному прошарку, де
присутні Odontaspis sp., Otodus sp.
Характерною відмінністю комплексу молюсків
верхньої частини ташлицької світи є значна кіль>
кість, поряд з ранньопалеоценовими видами,
видів танетського ярусу, зокрема Cuculea crassaQ
tina Lamk., Cardium (Trachycardium) trifidum
Desh., Venericardia multicostata Lamk., Turitella
hydrica Desh., Glycymeris volgensis (Barb.), Phaco>
ides sokolovi (Netsch).
У відкладах світи зустрічаються уламки панци>
рів та голки їжаків Cidarius sp.
Своєрідний комплекс викопних коралів при>
сутній тільки в піщано>детритових породах (зони
NP5–NP6) – Microbacia rotatilis Steph., Notocy>
atchus morozi Kus., Heliopora luzanovkaensis
Kusm., Goniopora eleganus (Leym.). Остракоди
представлені видами, які є характерними як для
монських, так і танетських відкладів – Paracytha>
retta montensis (Marl.), Krithe montensis Deroo,
Clitrocytheridea pusilla Apost., Hermanites dorsoQ
carinata (Marl.), Schuleridea maculata (Apost.).
Наведена вище біостратиграфічна характери>
стика відкладів ташлицької світи дає підставу
стверджувати, що ці відклади мають пізньопалео>

ценовий вік і утворились протягом зеландського
та танетського часу.
Глядівська світа виділена С.А. Морозом (1992)
[19]. Назва походить від Глядового яру, що на око>
лиці с. Хмільне, де розташований стратотип. Це
товща вапнистих, некарбонатних пісковиків та
пісків потужністю до 15 м. У підошві глядівської
світи, що трансгресивно залягає на середньоюр>
ських глинах, простежено каолінові піски. Вище по
розрізу – вапнисті пісковики і піски з численними
рештками крейдової фауни. Вони перекриваються
прошарками пісків та пісковиків, в покрівлі яких
відмічено уламкові лінзи глауконітової писальної
крейди потужністю від 1 до 6 м. За результатами
багаторічних досліджень, включаючи буріння спе>
ціальних свердловин, С.А. Морозом та іншими
фахівцями доведено, що глядівська світа за своєю
природою є олістостромною товщею, в палеоцено>
вій піщаній «матриці» якої зосереджено зруйнова>
ні сеноманські пісковики (олістоліти), що утворили>
ся в результаті тектонічних процесів ларамійської
фази альпійського тектоорогенезу в межах
Середньодніпровської тектоно>магматичної кіль>
цевої структури. Як олістоліти виступають також
скупчені в некарбонатних «матричних» пісках лінзи
писальної крейди, в яких встановлено комплекси
кампанських форамініфер і нанопланктону. Лінзи
«глауконітової крейди» утворилися в трансгресив>
ному циклі формування палеогенового морського
басейну, коли збільшилась абразивна діяльність.
Аналогічні, перевідкладені з більш давніх відкла>
дів типи порід спостерігаються в розрізах палео>
цену різних регіонів не тільки в крайових фаціях, а
і в потужних теригенно>карбонатних товщах Індо>
ло>Кубанського прогину, Карпат, північно>західно>
го шельфу Чорного моря, де вони представлені
включеннями потужністю в десятки метрів.
Палеоценовий вік «матричних» піщано>вапнистих
утворень глядівської світи встановлено: за вапнис>
тим нанопланктоном – діапазон зон NP5–NP8
(С.А. Люльєва), молюсків – комплекс конхіліофауни
ташлицької світи Лузанівського страторегіону
(С.А. Мороз); за фауною ламноїдних акул – комплекс
Striatolamia striata (В.І. Желєзко); за комплексом
палеогенових губок (М.М. Іванік). У відкладах глядів>
ської світи. Визначено і комплекс форамініфер з
планктонними зональними видами Globoconusa
daubjergensis, Acarinina acarinata (Н.В. Маслун).
Листяна флора та палінофлора кайнофітного
(палеогенового) типу з переважанням пилку
покритонасінних рослин природної класифікації.
Поліські верстви виділені у 1963 р. Л.О. Дігас,
В.А. Колосовською [3]. Назва походить від район>
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ного центру с.м.т. Поліське Київської області.
Поширені на північно>східному схилі УЩ в Полісь>
кому та Іванівському районах Київської області.
Представлені світло>сірими піскуватими мергеля>
ми, перешаруванням глинистих мергелів. Розкриті
свердловинами в селах Рубежівка, Шкнева, Став>
не. Потужність – 12>17 м. Залягають на пoродах
сеноману–турону, перекриваються пісками квар>
цовими, брунатно>сірими бучацької світи. Вік
доведено за форамініферами – Glandulina laevigaQ
ta Ord., Gyroidina subangulata (Plumm.), Siphonina
prima Plumm., Alabamina wilcoxensis Toul., Pseu>
doparrella suzakensis Bykova, Cibicides succedens
Brotz., C. еx gr. favorabilis Vass., Globogerina trilocuQ
linoides Plumm., G. vatianta Subb., G. compressa
Plumm., Buliminella parvula Brotz., Reusella paleoQ
cenica (Brotz.). Це крайова шельфова фація палео>
генового басейну моря Архангельського.
В приазовській частині УЩ морські відклади
нижнього палеоцену (датського ярусу) розкрито
бурінням у Конксько>Ялинській западині. Вони
представлені пісками кварцовими, глауконітови>
ми, алевритистими, карбонатними з галькою та
гравієм. Потужність – до 30 м. Трансгресивно заля>
гають на породах маастрихту. Вік доведено за
молюсками та форамініферами. Молюски – Glycy>
meris corneti (Koen.), Leda cf. rhamphidium Cossm.,
Phacoides rutori Cossm., Ostrea montensis Cossm.,
Fustiaria montense (Br. et Corn.), Dentalium rugifeQ

rum Koen., Cadulus intumescens Koen. А також
форамініфери – Stensioina caucasica (Subb.), Amo>
nalina sahlstromi (Brotz.), Globigerina pseudobulloQ
ides Plum. та ін. (визначення М.В. Ярцевої) [29, 30].
Наведені вище геологічна, біостратиграфічна
характеристики палеоценових відкладів УЩ свід>
чать, що ці відклади мають фрагментарне поши>
рення на території регіону, що формувались вони в
маргінальних частинах моря Архангельського про>
тягом датського, зеландського, танетського віків.

ОСОБЛИВОСТІ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗУ
ПАЛЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ДДЗ
Ще одним регіоном, де відбувався палеоценовий
седиментогенез моря Архангельського, є ДДЗ.
Відклади палеоцену – сумський регіоярус –
псьольський (даній) та мерлінський (зеландій–та>
нет) підрегіояруси [26, 27].
Відклади сумського регіоярусу на переважній
площі свого розвитку поховані під більш молодими
кайнозойськими відкладами і відслонюються лише
в декількох місцях (річки Псьол та Десна). Глибина
залягання сумського регіоярусу коливається в
досить широкому діапазоні – від відслонень на
поверхні до глибини 385 м в найбільш заглиблених
ділянках центрального грабена ДДЗ. Характер роз>
поділу глибин залягання, потужностей контролюєть>
ся структурно>тектонічним положенням відповідних
районів ДДЗ (північний борт, центральний грабен
тощо), приуроченістю до позитивних
чи від’ємних структур різного рангу,
ерозійним характером палеосубстра>
ту та сучасним морфоструктурним
планом, який подекуди успадкував
особливості похованого палеострук>
турного плану. Фаціальна структура
палеоценових відкладів ДДЗ є похід>
ною складного структурного плану
регіону. Палеоценові відклади пред>
ставлені переважно карбонатними
породами – глинами, алевролітами,
мергелями, вапняками, опоками але>
вритовими, пісковиками. Загалом,
переважає сірий та зеленувато>сірий
колір порід, але у верхній частині роз>
різу простежено темно>сірі до чорних
піщано>глинисті різновиди, на процес
Рис. 3. Поширення відкладів сумського регіоярусу ДДЗ [20]
утворення яких, на нашу думку, впли>
нули підводні течії та розвантаження
1 – відсутність відкладів; 2 – піски; 3 – опоки; 4 – опокоподібні алеври> флюїдів у прирозломних зонах. Спо>
ти і алевроліти; 5 – алеврити; 6 – некарбонатні породи; 7 – глини; 8 – стерігається чітка зональність в роз>
мергелі; 9 – вапняки; 10 – піски з прошарками пісковиків; 11 – піскови> поділі вапнякових, опокоподібних,
ки; 12 – изопахіти; 13 – контур поширення відкладів
некарбонатних порід, глин, мергелів,
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карбонатних алевритів, пісковиків (рис. 3). На роз>
поділ літофацій вплинули розломи північно>західно>
го простягання, субмеридіонального та широтного
напрямку. В зонах розвитку діапірів, на ділянках
соляних штоків, осадконакопичення не відбува>
лось. Тобто тектонічний контроль осадконакопичен>
ня в ДДЗ є найбільш суттєвим і значно вплинув на
формування рельєфу дна та розподіл глибин басей>
ну. Найбільші глибини пов’язані з компенсаційними
прогинами та мульдоподібними депресіями, що
характерні для центральної частини западини, де
поширена глинисто>мергельна літофація з числен>
ною фауною. Форамініфери аглютинуючі та числен>
ні секреційні бентосні, серед яких домінують анома>
лініди, свідчать про накопичення відкладів у шель>
фовій (внутрішній) зоні морського басейну.
Більш мілководні зони пов’язані з відкладами,
що поширені на північно>західному борту ДДЗ,
північно>східній периферії УЩ, північно>східних
окраїнах Донбасу. Для цих регіонів характерним
є розвиток алевритових, піщаних, детритових
карбонатних та кременистих фацій, з молюска>
ми, коралами, морськими їжаками, губками,
форамініферами. Наявність в танатоценозі знач>
ної кількості молюсків, форамініфер роталоїдо>
аномалідно>булімінідного складу, остракод, водо>
ростей свідчить про мілководність морського
басейну. Показниками тепловодності та нор>
мальної солоності басейну слугують знахідки
молюсків, коралів, їжаків, форамініфер, а також
гідрослюдистий склад глинистих мінералів та
збагачення порід аутигенним глауконітом.
Щодо етапності седиментогенезу в палеоцено>
вий час за біолітостратиграфічними даними виок>
ремлюються три етапи. На першому етапі відбува>
лось алеврито>глинисто>карбонатне накопичення.
В цьому породному комплексі часто зустрічаються
перевідкладені гальки, глиби писальної крейди
сантон>маастрихтського віку. Породи містять бага>
тий комплекс форамініфер з Globoconusa daubjerQ
gensis, Subbotina triloculinoides, Acarinina incostans,
Anomalina danica, Brotzenella praecacuta, BuliminelQ
la sp., Valvulina fursenkoi, Cibicides lectus, а також
види>індекси нанопланктонних зон Cruciplacolithus
tenuis – Chiasmolithus danicus (NP1–NP3). Особли>
вістю молюскового комплексу на цьому етапі осад>
конакопичення є переважання Cucculolaea, FimQ
bria, Lucina, Pitar, крупних Campanile, а також
численних різноманітних Turritella. Тобто біотична
складова засвідчує наявність прибережних рифо>
генних, морських фацій в датському басейні, а
також прямих зв’язків моря Архангельського як з
Атлантичним океаном, так і з Тетісом.

Другий етап характеризується переважанням
глин піскуватих, глинистих опок, алевролітів,
характерною ознакою яких є кременистість,
некарбонатність, темна забарвленість порід. В
породах присутні форамініфери планктонні –
Morozovella angulata, Globorotalia planocompressa,
бентосні – Cibicides lectus, Anomalinoides danicus,
Morozovella oxycona, а також нанопланктон Fasci>
culithus tympaniformis у верхній частині циклу.
Комплекс молюсків характеризує більш глибо>
ководне осадконакопичення. Чисельне різнома>
ніття родового і видового складу стеногалінних
Nucula, Cucullaea, Dentalinea, Crassatella, Cyprina,
Cardita та ін., поряд з відповідними форамініферо>
вими комплексами, є індикаторами морського
середовища з нормальним сольовим режимом і
свідчить про зв’язки з океанічним басейном.
Третій етап – піщано>алевроліто>глиниста опо>
коподібна товща, інколи збагачена вуглецевим
рослинним детритом та піритом. Це часовий інтер>
вал нанозон NP5–NP8, лони Cibicides favorabilis та
планктонних форамініферових зон Igorina djanen>
sis>Acarinina acarinata. В цьому часовому проміжку
в різних структурно>фаціальних зонах Карпат,
Криму, Азово>Чорноморського регіону, Кавказу,
Поволжя характерною є присутність аглютинуючих
форамініфер. За аналізом літо> і біофацій в пізньо>
палеоценовий (зеландський>танетський) час седи>
ментогенез моря Архангельського на території
Східно>Європейської платформи означений чітки>
ми подійними процесами, що пов’язані з початком
потужної евстатичної трансгресії, наявністю систе>
ми підводних течій, морфоструктурної перебудови
єдиної Атлантико>Тетичної області. Доказом цього
є присутність та просторово>часовий розподіл вла>
стивих палеоцену Тетіса і палеоцену Атлантики
видів планктонних форамініфер, коколітофорид,
радіолярій, діатомей, губок тощо.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи зазначимо, що в літолого>біофа>
ціальних, палеоекологічних, тектонічних характе>
ристиках товщ бореального палеоцену, що сфор>
мувались в акваторії палеогенового моря Архан>
гельського – гігантської протоки між Північною
Атлантикою і Тетісом – сконцентрований геологіч>
ний літопис цього часу. Цей морський басейн
успадкував седиментогенез крейдового моря.
Встановлені регіостратони палеоценових відкла>
дів від Поволжя, Общего Сирта, окраїн Донбасу,
ДДЗ, УЩ, Польщі, Данії, Карпат, Причорномор’я,
Криму, Азово>Чорноморської акваторії, Кавказу
мають притаманні кожному з цих регіонів особли>
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вості, пов’язані з різним хіатусом, біолітофаціаль>
ним складом, внутрішньоформаційними перери>
вами, морфоструктурними відмінностями. Обсяги
стратиграфічних підрозділів, їх границі не завжди
кореспондуються з границями стратотипів ярусів
палеоцену Загальної шкали. Але у всіх регіонах
спостерігається єдині подійно>стратиграфічні
закономірності циклічного розвитку морського
седиментогенезу в палеоценовий час, які чітко
відображені навіть у фрагментарних розрізах
палеоцену Північної України.
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ДНЕПРОВСКОДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ МОРЯМИ СЕВЕРО
ЗАПАДНОЙ ЕВРАЗИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПАЛЕОЦЕНОВЫХ БЕНТОСНЫХ ФОРАМИНИФЕР)
V.N. Beniamovski
THE DNIEPERDONETS BASIN AS A CONNECTINGLINK BETWEEN THE SEAS OF THE NORTH 
WEST EURASIA (BY THE PALEOCENE BENTHIC FORAMINIFERS
У ранньому, середньому і на початку пізнього палеоцену через Дніпровсько>Донецьке море>протоку здійснювалися
широкі та відкриті зв’язки між західними і східними морями Північного Перитетіса, про що свідчить спільність комплек>
сів бентосних форамініфер.
Ключові слова: палеоцен, бентосні форамініфери, Дніпровсько>Донецький басейн, моря Північно>Західної Євразії,
палеобіогеографічні зв’язки, стратиграфія, систематика.
Similarity of benthic foraminiferal assemblages during the early, middle and the early late Paleocene testifies to the Dnieper>
Donets sea>strait being a large marine link between western and eastern seas of the northern Peri>Tethys.

ВВЕДЕНИЕ
В 1948 г. вышла в свет работа F. Brotzen [35], в кото>
рой дано описание богатого комплекса бентосных
фораминифер палеоцена южной оконечности Шве>
ции. Двумя годами позже очень близкий комплекс
В.П. Василенко был описан из палеоценовых отло>
жений центральной части Днепровско>Донецкой
впадины (ДДВ) [12]. Наиболее характерными вида>
ми североукраинской ассоциации являлись Сibici>
doides lectus (Vass.) и Reussella (Bulimina) paleoceni>
ca (Brotz.). Зона Сibicidoides lectus в биостратигра>
фической схеме палеоцена России отвечает
зеландскому ярусу [21]. Однако, при этом не учтены
имеющиеся данные о более широком стратиграфи>
ческом возрасте отложений с Сibicidoides lectus
(Vass.) и Reussella (Bulimina) paleocenica (Brotz.).
В раннем палеоцене установились широкие и
открытые связи между эпиконтинентальными бас>
сейнами восточных и западных морей на самой
северной окраине Тетического пояса Северо>За>
падной Евразии. В раннем, среднем и в начале
позднего палеоцена в Северном Перитетисе на
всем пространстве от Бельгии на западе до Тур>
гайского прогиба и Омской впадины на востоке
были распространены комплексы, которых объе>
диняет большее или меньшее участие в ассоциа>
циях форм североукраинского и южношведского
палеоцена. Ключевым звеном данной коммуника>
ционной системы являлся Днепровско>Донецкий
море>пролив, соединяющий западные и восточ>
ные моря Северного Перитетиса.
Анализ систематического состава комплек>
сов показал неоднозначность понимания видов,
принадлежащих к одному и тому же морфотипу,
что свидетельствует о необходимости ревизии
систематики некоторых характерных и зональ>
ных видов палеоцена.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом послужили многочисленные опубли>
кованные данные по комплексам бентосных
фораминифер из опорных разрезов палеоцена
различных регионов Северо>Западной Евразии.
При работе использовались традиционные мето>
ды – прослеживание стратиграфического и гео>
графического распространения видов, а также
определение и уточнение возраста бентосных
ассоциаций путем сопоставления их с зональны>
ми комплексами ортостратиграфических групп –
планктонных фораминифер и наннопланктона.
ОБСУЖДЕНИЕ
1. Состав и географическое распространения
палеоценовых комплексов бентосных форами>
нифер в Северо>Западной Евразии
Как уже отмечалось, наиболее важными для рас>
смотрения комплексов бентосных фораминифер
палеоцена Северного Перитетиса явились две
работы: 1) по фораминиферам из палеоценовых
отложений центральной части ДДВ в районе
с. Хмелево в 20 км севернее г. Ромны [12] и 2) по
палеоценовым отложениям Южной Швеции [35].
При этом надо заметить, что разрез палеоцена
Южной Швеции расположен в непосредственной
близости от разрезов палеоцена в окрестностях
столицы Дании Копенгагена [35] и рассматривает>
ся в составе стратотипической области для
зеландского яруса палеоцена [42]. Среди поли>
морфинид, дискорбид, аномалинид и булиминид
южношведского и североукраинского комплексов
отмечаются общие виды, такие как Globulina gibba
Orb., Eponides lunatus Brotz., Anomalinoides daniQ
cus (Brotz.), Brotzenella praeacuta (Vass.), Reussel>
la paleocenica. Близкие комплексы прослежены в
Южной Прибалтике [14], Польше [43], Бельгии
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[36]. В североукраинском комплексе, кроме того,
присутствуют характерные виды: Guttulina ipatovQ
cevi Vass., Сibicidoides lectus, C. favorabilis (Vass.)
и C. incognitus (Vass.), которые не известны в
Северо>Западной Европе, но широко распростра>
нены в восточной части Перитетиса – палеоцено>
вых отложениях южного склона Воронежской
антеклизы, вала Карпинского и Азово>Кубанской
впадины [20], Прикаспийской впадины, Примуго>
джарья [9, 10, 22, 26], Тургайского прогиба [1, 6>
8, 44] и юга Западно>Сибирской низменности [15].
Распространение бентосных фораминифер
южношведского и североукраинского палеоцена
фиксируется не только в Северном, но и Южном
Перитетисе – в пределах Крымско>Кавказской
области. Так, в Бахчисарайском разрезе Крыма
среди верхнепалеоценовых бентосных форами>
нифер отмечается значительное присутствие
видов южношведского и североукраинского
палеоцена [19, 28, 29].
Э.М. Бугрова в работе [24] привела очень инте>
ресные данные по комплексу из палеоценовых
отложений, вскрытых скважинами в районе
пос. Харасавэй на западе п>ова Ямал (Карское
море). Здесь ею был изучен комплекс слоев с Cera>
tolamarckina tuberculata. Характерной чертой дан>
ного комплекса является наличие в нем предста>
вителей атаксофрагмеид, лагенид, полиморфинид,
дискорбид, аномалинид и булиминид, известных из
палеоцена Бельгии, Дании, Южной Швеции, При>
балтики, Польши, Северной Украины, Поволжья и
Прикаспия, наряду с видами, распространенными
в палеоцене Западной Сибири [11]. Среди них при>
сутствуют формы, описанные в хмелевском ком>
плексе центральной части ДДВ Сibicidoides incogniQ
tus и Reussella (Bulimina) paleocenica.
Отдельные элементы хмелевского комплекса
Северной Украины, такие как Eponides lunatus,
Cibicidoides favorabilis, C. incognitus отмечаются в
западносибирских ассоциациях, состоящих глав>
ным образом из песчанистых эндемичных форм
[3, 23, 27]. Причем такие виды, как Cibicidoides
incognitus и C. favorabilis, выступают в качестве
зональных для нижнего и верхнего палеоцена
Западной Сибири [13].
2. Стратиграфическое положение палеоценовых
комплексов бентосных фораминифер в Северо>
Западной Евразии
Комплекс палеоцена Южной Швеции рассматри>
вался как зеландский на основании близости его к
ассоциации разрезов стратотипической области
зеландского яруса в Дании. Согласно K. Perch>Niel>
sen, J.M. Hansen [42], здесь отложения зеландия
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представлены в нижней части зелеными песками
формации Леллинге Гринсенд (Lellinge Greensand
Formation), в верхней части – мергелями формации
Кертеминде (Kerteminde Marl Formation). В этих
формациях содержится богатый комплекс бентос>
ных фораминифер [37, 40], идентичный ассоци>
ации, описанной F. Brotzen [35] из палеоцена
Южной Швеции [42]. Эти отложения также охарак>
теризованы наннопланктоном, отвечающем интер>
валу зон NP5 – NP8 и диноцистами зон Deflandrea
speciosa и Apectodinium hyperacantha [42]. Севе>
роукраинский комплекс бентосных фораминифер с
Сibicidoides lectus и Reussella (Bulimina) paleocenica
сопоставлялся с зеландским комплексом Дании и
Южной Швеции. На этом основании зона Сibicidoi>
des lectus в предшествующих биостратиграфиче>
ских схемах и современной схеме палеогена Рос>
сии помещается на уровне зеландского яруса [21].
Однако известны данные, свидетельствующие
о более широком стратиграфическом диапазоне
южношведского и североукраинского комплек>
сов. O. Gustafsson, E. Norling [38] приводятся све>
дения, дополняющие материалы по палеоцену
Южной Швеции по сравнению с известной рабо>
той Ф. Бротцена 1948 г. Этими авторами изучен
разрез и фораминиферы палеоценовых отложе>
ний возле г. Сведала (Svedala) на юге Швеции, в
непосредственной близости от разреза, изученно>
го Ф. Бротценом в 1948 г. В сведальском разрезе
прослеживаются датские, зеландские и танетские
отложения, охарактеризованные комплексом
бентосных фораминифер, описанным Ф. Бротце>
ном в 1948 г. Оказалось, что подавляющее число
видов бротценовского комплекса начинается в
датских отложениях, переходит в зеландий и исче>
зает на границе с нижним эоценом.
При рассмотрении возраста североукраин>
ского комплекса с Cibicidoides lectus и Reussella
(Bulimina) paleocenica нельзя не остановиться на
статье М.В. Ярцевой и С.И. Жмур [31], а также на
статье М.В. Ярцевой и Е.Я. Краевой [30]. В них
авторы указывают, что комплекс бентосных
фораминифер сумской свиты с Сibicidoides lectus
в центральной части ДДВ встречается совместно
с планктонными фораминиферам двух планктон>
ных зон датского возраста: нижней Globigerina
trivialis–Globuconusa daubjergensis–Globorotalia
compressa и верхней Acarinina inconstans.
Как уже отмечалось, в Тургайской впадине
также прослеживается комплекс с Сibicidoides
lectus и Reussella (Bulimina) paleocenica. Вместе с
этим комплексом присутствует наннопланктон
зон NP3 – NP8, что указывает на датско>раннета>
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нетский возраст вмещающих отложений
[2, 7, 28, 44]. В Горном Крыму (район Бахчисарая)
виды южношведского и североукраинского
палеоцена распространены в верхнепалеоцено>
вых (качинских) отложениях [8, 19, 29].
Таким образом, зона Cibicidoides lectus охва>
тывает стратиграфический диапазон от дания до
танета, т. е. эквивалентна по возрасту мидуэйско>
му комплексу бентосных фораминифер палеоце>
на шельфовых пространств Тетиса [34].
3. Проблемы таксономии характерных и зональ>
ных видов
При изучении рассматриваемого комплекса воз>
никла насущная необходимость унификации
видовых определений характерных и зональных
видов – Reussella (Bulimina) paleocenica, Cibici>
doides incognitus, C. lectus, Pseudoclavulina faraQ
fraensis Le Roy, так как для одного и того же мор>
фотипа разными авторами приводятся различ>
ные видовые наименования.
При описании Bulimina (Reussella) paleocenica
F. Brotzen сравнивал его Bulimina trigonalis ten
Dam., 1944 [35, p. 62]. В советской и российской
литературе данный вид воспринимается в пони>
мании F. Brotzen (35, pl. 6, fig. 5>6). Однако в
работе J. Hofker по бентосным фораминиферам
зеландия Дании данный морфотип фигурирует
под видовым названием Bulimina trigonalis [40,
pl. 81, fig. 128, 131, 132, 147]. Следует отметить,
что в комплексах палеоценовых зон бентосных
фораминифер В1 (ранний палеоцен) и В2 (сред>
ний и поздний палеоцен) Северо>Западной Евро>
пы [41] приведена в качестве характерного вида
Bulimina trigonalis, a не B. paleocenica.
Сibicidoides incognitus переименован в C. proQ
prius Brotz. [23, табл. I, фиг. 9; табл. II, фиг. 1>2].
При сравнении североукраинского комплек>
са с тетическим палеоценовым комллексом
«мидуэй» обращает на себя внимание морфоло>
гическое тождество видов Сibicidoides lectus [12,
табл. VI, фиг. 3] и Cibicidoides howelli (Toulmin) –
по W.A. Berggren, J. Aubert [34, pl. 5, fig. 2].
Под тремя видовыми названиями выступает
один и тот же морфотип: 1) Сlavulina parisiensis
d’Orb. из зеландских отложений Копенгагена
[37, taf. I, fig. 6]; 2) Pseudoclavulina anglica
(Cushm.) из зеландских отложений Южной Шве>
ции [35, pl. 5, fig. 1>2]; 3) Pseudoclavulina farafraQ
ensis из палеоценовых отложений юга>востока
Прикаспийской впадины [24, табл. 4, фиг. 1].
4. Днепровско>Донецкий бассейн в палеоцене
Согласно имеющимся седиментологическим, биоти>
ческим и палеогеографическим данным, Днепров>

ско>Донецкий морской бассейн в раннем, среднем и
в начале позднего палеоцена (даний – ранний танет)
являлся важным связующим звеном между запад>
ными и восточными морями северной области па>
леоцена Северо>Западной Евразии [2, 4]. В раннем
палеоцене в начале сумского времени (псельская
фаза) на территорию ДДВ со стороны Датско>Южно>
прибалтийско>Польской депрессии довольно быстро
трансгрессирует палеоценовое море, которое впо>
следствии внедряется в пределы Украинского щита,
Воронежской антеклизы и Донецкого кряжа [16, 18].
Сумской морской бассейн ДДВ был частью обширно>
го эпиконтинентального моря, простиравшегося от
Бельгии до Тургайского прогиба и Аральского моря.
На всем этом пространстве был распространен близ>
кий по составу комплекс бентосных фораминифер,
представленный общими видами полиморфинид,
дискорбид, аномалинид и булиминид. По Польскому
проливу и вдоль Скандинавии, а также через
Орский и Тургайский проливы>ворота происходило
расселение видов раннепалеоценового комплекса
как в южном (в сторону Крыма), так и в северном
направлении – до восточного побережья Карского
моря (п>ов Ямал) и в Западно>Сибирскую провин>
цию Арктической области Бореального пояса [4, 5].
Конец сумского времени (поздний танет) зна>
менуется регрессией палеоценового бассейна
[17, 18].
От Приазовья до Тургайского прогиба в темно>
цветных глинистых осадков отмечаются текстуля>
рииды и «примитивные» агглютинирующие с
характерными Spiroplectammina spectabilis
(Grzyb.), Rhabdammina cylindrica (Glaess.), Ammo>
dicus incretus (d’Orb.), Proteonina difflugiformis
(Brady), Glomospira charoides (Parker et Jones),
Ammobaculites midwayensis Plumm. [6>9, 20, 22].
ВЫВОДЫ
1. Значительная часть видов комплекса с Cibicidoi>
des lectus и Reussella (Bulimina) paleocenica, опи>
санного в 1950 г. В.П. Василенко из палеоценовых
отложений сумской свиты центральной части ДДВ,
прослеживаются по всей территории Северо>Вос>
точного Перитетиса, захватывавшего южный склон
Воронежской антеклизы, вал Карпинского, Азово>
Кубанская впадину, Поволжье, Прикаспийскую
синеклизу, Примугоджарье, Тургайский прогиб,
Южное Зауралье и юг Западно>Сибирской плиты.
2. Комплекс зоны Cibicidoides lectus имеет значи>
тельное сходство с зеландским комплексом Южной
Швеции и Дании, где он описан в ряде работ
[35, 38, 37, 40]. Виды зеландского комплекса Дании
и Южной Швеции прослеживаются далее на запад в
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верхнепалеоценовой ланденской формации Бель>
гии [36], а также в палеоценовых отложениях плато
Роккуэл Северной Атлантики [33] и в датских отло>
жениях западной Гренландии [39]. Данный комплекс
имеет ряд видов, общих с глобальным тетическим
шельфовым комплексом, именуемым «мидуэйским»,
по W.A. Berggren, J. Aubert [34]. Однако подавляющая
часть тетических видов в нем отсутствует. С учетом
его фациальной, стратиграфической и палеобиогео>
графической приуроченности он получил название
экозоны Reussella (Bulimina) trigonalis [32].
3. Cубглобальность распространения экозоны
Reussella (Bulimina) trigonalis подчеркивается еще и
тем, что виды этой экозоны прослеживаются и в
Арктической области Бореального пояса – в палео>
цене п>ова Ямал (Карское море) и Западно>Сибир>
ской низменности. В район Карского моря форами>
ниферы проникли с течением, вытекавшим из
Северного моря и Северной Атлантики. Путь проле>
гал через Норвежское и Баренцево моря. В палео>
ценовых отложениях Баренцево моря было отмече>
но присутствие Сibicides vasilenko Lipm. [25], кото>
рая соответствует Eponides lunatus (Brotz.) – харак>
терной формы североукраинской и южношведской
палеоценовых ассоциаций [3]. В бассейн Карского
моря датско>зеландские виды проникали через
Североземельский пролив и Карские ворота [3].
Распространению европейских видов в Арктиче>
ской области способствовали температурные усло>
вия водных масс Палеоарктики, которые подогре>
вались течениями из Тетиса [5]. В палеоцене и
начале эоцена на Шпицбергене произрастали так>
содиево>хвойные леса, современные аналоги кото>
рых располагаются на юге Тайваня и Китая [45].
4. Стратиграфический интервал комплекса
зоны Cibicides lectus охватывает диапазон от
дания до нижнего танета, а не только зеландий, как
это дано в зональной схеме палеогена России [21].
5. Днепровско>Донецкое море>пролив явля>
лось ключевым звеном в цепи бассейнов Север>
ного Перитетиса [4, 5].
6. Для унификации списков определяемых
видов комплекса зоны Сibicides lectus необходи>
ма ревизия некоторых характерных видов, таких
как, например, Reusella (Bulimina) paleocenica
(= ? R. (B.) trigonalis), Cibidoides lectus (= ? C. howelQ
li), C. proprius (= ? C. incognitus), Pseudoclavulina
parisiensis (=? P. farafraensis, = ? P. anglicus).
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БІОФАЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАЛЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА
L.G. Mintuzova
BIOFACIAL ANALYSIS OF THE PALEOCENE DEPOSITS OF THE KERCH PENINSULA
На основе изучения систематического и количественного составов фораминифер сделана попытка восстановить
палеоэкологические условия бассейна на территории Керченского п>ова. Выделено четыре ориктоценоза форамини>
фер. Доказано, что палеоценовые отложения формировались в условиях относительно глубоководного морского бас>
сейна с батиметрически расчлененным рельефом.
Ключевые слова: фораминиферы, Керченский п>ов, морской басcейн, ориктоценоз.
On the basis of a study of the quantitative and systematic composition of Foraminifera assemblages, an attempt to recon>
struct paleoecological conditions in the Kerch peninsula in the Paleocene is made. Four Foraminifera orictocenoses have
been recognized. The Paleocene deposits are demonstrated to have been formed in a relatively deep>water epicontinental
basin with changeable bathymetric regime.

ВСТУП
Для відновлення умов осадконагромадження істот>
не значення має вивчення форамініфер, поширен>
ня яких в породах залежить від фаціальної обста>
новки палеобасейну. При дослідженні викопних
угруповань простежується зв‘язок між складом
комплексів форамініфер та літологічним складом
вміщуючих порід. В.Г. Морозовою [7] виявлено
закономірності змін ориктоценозів від мінливості
фаціальних типів порід. Наприклад, заміщення
більш глибоководних дрібнозернистих карбонатно>
глинистих порід (глини, мергелі) прибережними
крупнозернистими слабокарбонатними та невап>
нистими теригенними фаціями (глини, алевроліти,
пісковики) чітко відображається в зміні танатоце>
нозів: планктонні заміщуються планктонно>бентос>
ними, а потім бентосними. Відсутність безпосе>
реднього зв‘язку складу асоціацій форамініфер з
породами ставить під сумнів інситність знайденого
ориктоценозу. Встановлення закономірностей
поширення корененіжок у різних частинах морсь>
кого басейну (шельф, материковий схил) виконано
на засадах актуалістичного методу з метою реконс>
трукції палеоекологічної обстановки.
В роботі здійснено спробу відновити екологічні
умови існування форамініфер та провести біофа>
ціальний аналіз палеоценових відкладів Кер>
ченського п>ова. Для цього використано особи>
стий матеріал та численні роботи з палеоекології
нижнього палеогену в інших районах Кримсько>
Кавказської області та Карпатського регіону [2, 5>
7, 10]. Фаціальна структура палеоценових порід
Керченського п>ова схематично представлена на
палеогеографічних картах, виконаних працівни>
ками Львівського відділення УкрДГРІ [9].
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Для відкладів нижнього палеоцену Керченсько>
го п>ова характерна фаціальна різноманітність
порід, якій притаманні певні ориктоценози
форамініфер. Палеоценові відклади розкриті
на площах Північно>Селєзньовська, Красно>
пільська, Вулканівська, Фонтанівська, Західно>
Фонтанівська, Горностаївська, Булганацька,
Олексіївська та Бондаренківська. При прове>
денні біофаціального аналізу нами досліджува>
лись зразки керна масою 50>150 г, після від>
мивки якого залишалась наважка 30>70 г, з
якої підраховувалась кількість родів і видів
форамініфер (табл. 1, 2). Крім того, увага звер>
талась на збереженість фауни, наявність та сту>
пінь інвазії, присутність у зразках решток інших
груп організмів. Аналіз просторового поширен>
ня та співвідношення палеоекологічних угрупо>
вань форамініфер дозволив виділити чотири
типи ориктоценозів: І – планктонний, що вмі>
щує понад 75% планктону; II – планктонно>бен>
тосно>секреційний; III – планктонно>бентосно>
аглютинований, у складі якого приблизно у рів>
них кількостях планктонні та бентосні форми,
відповідно з секреційною або аглютинованою
стінкою; IV – бентосно>аглютинованийий з
переважною кількістю (80%) аглютинуючих
форамініфер.
ФАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
Білокам‘янський регіоярус. У відкладах біло>
кам‘янського регіоярусу виділяються два типи
розрізу. Перший поширений у північно>східній
частині Керченського п>ова на площах Горно>
стаївська, Булганацька, Олексіївська та Бонда>
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П р и м і т к а . Тут і в табл. 2:  – 1>2 екз. (поодиноко); + – 3>10 екз. (звичайно);  – 10>20 екз. (часто);  – 20 екз. та
більше (багато)
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Продовження табл. 1

ренківська. Породи представлені флішоїдним
перешаруванням сірих і темно>сірих однорідних
глинистих мергелів, аргілітів, алевролітів та
пісковиків з підпорядкованими прошарками
брекчій та гравелітів. Форамініфери поширені
в породах нерівномірно: в аргілітах та мергелях
вони зустрічаються частіше та таксономічно
найбільш різноманітні, а у пісковиках, алевро>
літах та гравелітах – поодинокі, а подекуди зов>
сім відсутні. Для першого типу характерний
планктонний ориктоценоз (рис. 1). Планктонні
форамініфери в аргілітах з пропластками алев>
роліта становлять 80% ориктоценозу та пред>
ставлені нечисленною субтропічною групою
дрібного планктону родів Раrvularugoglobigeri>
na, Parasubbotina, Eoglobigerina. У меньшій
кількості (20%) присутній секреційний бентос
родів Discorbis, Valvulineria, Cibicides, Eponides
(табл. 1). Черепашки форамініфер нечисленні
та поганої збереженості, що зумовлено нес>
приятливими умовами існування та захоронен>
ня фауни. У брекчіях та алевролітах наявні
перевідкладені форамініфери крейдового віку.
Особливість подібного ориктоценозу, найімо>
вірніше, можна пояснити турбідитними потока>
ми (флішоїдний тип розрізу) або тектонічними
процесами у ранньопалеоценовий час на Кер>
ченському п>ові.
Крім форамініфер, в ориктоценозі присутні
спікули губок. Нечисленність видів форамініфер,
а також морфологічна особливість їхніх черепа>
шок (дрібні розміри, тонкостінність, дрібнопорис>
тість) пояснюються відносно низькими темпера>
турами води морського басейну [5, 6, 11]. Пере>
вага у співвідношенні планктонних форм над
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бентосними в ориктоценозі характерна для
помірно глибоководних відкладів у межах 700>
900 м у батіальнй батиметричній зоні [5, 6]. Води,
крім кальцію, містили значний відсоток солей
кремнію, про що говорить комплекс кременистих
губок в ориктоценозі.
Другий тип розрізу білокам‘янського регіо>
ярусу поширений у південно>західній частині
Керченського п>ова на площах Північно>Се>
лєзньовська, Краснопільська, Фонтанівська,
Західно>Фонтанівська та Вулканівська. Відкла>
ди представлені аргілітами темно>сірими до
чорних, вапнистими, слабоалевритистими з
поодинокими малопотужними прошарками мер>
гелів та вапняків з лінзами та сантиметровими
прошарками пісковиків і сидеритів. У покрівлі
розрізу подекуди присутня пачка карбонатних
порід (мергелей та глинистих вапняків). Тут
поширений планктонно>бентосно>секреційний
ориктоценоз форамініфер, у якому планктонна
та бентосна частини видів знаходяться приблиз>
но у рівних кількостях (рис. 1). У цьому орикто>
ценозі переважають секреційні види бентосу
родів Pulsiphonina, Valvulineria, Pullenia, ReusQ
sella, Cibicides, Anomalina. Аглютинуюча група
бентосу має підпорядковане значення. Планк>
тонна частина ориктоценозу представлена
родами Eoglobigerina, Parasubbotina, Subbotina,
Acarinina, Praemurica (табл. 1). Біофації такого
складу розміщаються у менш глибоководному
басейні, ніж планктонні.
Качинський регіоярус. Особливо наочно
демонструється взаємозв‘язок ориктоценозів
форамініфер з різними фаціальними типами
порід у пізньому палеоцені (рис. 2). Розріз верх>
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Рис. 1. Схематична карта поширення біофацій білокам’янського регіоярусу
Ориктоценози форамініфер: I – планктонний, ІІ – планктонно>бентосно>секреційний; породи: 1 – гравеліти, 2 – глини,
3 – аргіліти, 4 – вапнисті аргіліти, 5 – мергелі, 6 – вапняки, 7 – пісковики, 8 – алевроліти

нього палеоцену представлений переважно
теригенно>глинистими породами – перешару>
ванням алевритистих аргілітів різного ступеня
карбонатності з алевролітіми та пісковиками,
мергелями та вапняками різної потужності (0,05>
1 м). Алевролітова пачка складена невапнистими
і слюдистими алевролітами з прошарками та лін>
зами ясно>сірих із зеленкуватим відтінком дріб>
нозернистих, кварцово>глауконітових пісковиків.
У складі глинистої пачки переважають різною
мірою алевритисті, невапнисті та неравномірно
слюдисті аргіліти з прошарками (1>2 см) глауконі>
то>кварцового невапнистого алевроліту, у верх>
ній частині (до 6 см) – дрібнозернистого піскови>
ку і брекчії [9]. У качинському регіоярусі виділя>
ються три типи ориктоценозів.
У мергелях та вапняках на площах Мар‘ївська,
Олексіївська, Краснопільська (південно>східна
частина) поширений планктонно>бентосно>сек>
реційний ориктоценоз (табл. 2). Планктонні види
представлені переважно родами Acarinina, SubQ
botina, Morozovella, меншою мірою – PseudohasQ
tegirina, Globigerina. Бентосні секреційні форми

різноманітні за своїм систематичним складом і
охарактеризовані родами Dentalina, Marginulina,
Glandulina, Guttulina, Pseudoparella, Astacolus,
Alabamina, Anomalina, Cibicides, Nuttallides, GyroiQ
dina, Pseudoparella, Pullenia. Аглютинуючі фора>
мініфери представлені поодинокими екземпля>
рами родів Hyperammina, Repmanina. Подібні
біофації характерні для шельфової ділянки мор>
ського басейну [7].
Глиниста пачка перешарування карбонатних і
некарбонатних аргілітів та алевролітів охаракте>
ризована планктонно>бентосно>аглютинованим
ориктоценозом на площах Західно>Фонтанів>
ська, Олексіївська, Бондаренківська, Булганаць>
ка (табл. 2). Планктон представлений різноманіт>
ними видами родів Acarinina, Subbotina, MorozoQ
vella. Серед представників бентосу з аглютинова>
ною стінкою переважають численні Astrorizidae,
Hormosinа, Trochammina. Секреційний бентос
нечисленний, представлений поодинокими
екземплярами родів Anomalina, Cibicides, EponiQ
des. Розквіт аглютинуючого бентосу та планктону
характеризує глибоководні умови басейну [4].

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

217

Л.Г. МІНТУЗОВА

Рис. 2. Схематична карта поширення біофацій качинського регіоярусу
Ориктоценози форамініфер: І – бентосно>аглютинуючий, ІІ – планктонно>бентосно>секреційний, ІІІ – планктонно>бен>
тосно>аглютинуючий; породи: 1 – глини, 2 – аргіліти, 3 – вапнисті аргіліти, 4 – мергелі, 5 – вапняки, 6 – пісковики,
7 – алевроліти

Некарбонатні аргіліти та алевроліти (цен>
тральна частина Керченського п>ова) містять
комплекс виключно аглютинуючихих фораміні>
фер (рис. 2), представлений численними екзем>
плярами різноманітних видів родів Hyperammi>
na, Ammodiscus, Saccammina, Bathysiphon,
Bolivinopsis, Hormosina, Bolivinopsis, SpiroplecQ
tammina,
Haplophragmoides,
Rzechakina
(табл. 2). Крім форамініфер, у комплексі присут>
ні радіолярії. Аналогічний комплекс піскуватих
форамініфер зустрічається у відслоненні
Насипкойської балки, на захід від м. Феодосія.
Подібні за видовим складом ориктоценози
форамініфер поширені також у світі Гарячого
Ключа (Північний Кавказ), що може свідчити
про широкий зв‘язок цих басейнів.
Питання палеоекології давніх виключно аглю>
тинуючих форамініфер є найбільш дискусійним.
Думку про низькі температури та глибинний
характер аглютинуючих форамініфер висловлю>
вали В.А. Крашенинников, І.Д. Коненкова [1, 3].
Аналізуючи біономічний режим аглютинуючих
форамініфер світи Гарячого Ключа, за актуалі>
стичним порівнянням, Н.М. Суботіна приходить
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до висновку про непостійність батиметричної
зони і низькі температури (4°С) морського
басейну [10]. З точки зору В. Покорного [8],
порівняння даних екологічних асоціацій суча>
сних примітивних форамініфер з викопними не
можуть дати достовірних результатів через те,
що температура океанічних глибин палеоцену
була значно вищою, ніж у сучасну епоху, що під>
тверджено дослідженнями Ц. Емилиані та
Г. Едвардса на олігоценових форамініферових
асоціаціях з центральної частини Тихого океану.
Автори визначали температуру цього басейну
9,4>11,5°С [8]. Н.В. Маслун при дослідженні умов
утворення палеоценових відкладів в Українсь>
ких Карпатах визнає, що аглютинуючі фораміні>
фери існують на значних глибинах, у зоні конти>
нентального схилу і нижче [5].
Літологічний склад порід та наявність радіоля>
рій в ориктоценозі з комплексом аглютинуючих
форамініфер дають підстави вважати, що відкла>
ди верхнього палеоцену, які поширені в цен>
тральній частині Керченського п>ова, формува>
лися у басейні з низькими температурами вод та
нестійким режимом.
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ВИСНОВКИ
Різноманітність біофаціальних характеристик
палеоценових порід на Керченському п>ові свід>
чить про їх седиментацію в різних палеогеогра>
фічних обстановках. Ці відклади представлені
переважно утвореннями відкритого морського
басейну. Літо> та біофаціальна характеристика їх
говорить про формування у відносно глибоковод>
них умовах. В ориктоценозах постійно присутні
планктонні форамініфери. Аналіз біофаціальних
змін значною мірою підтверджує висновок
О.В. Самарської [9] про розвиток на території
Керченського п>ова у кайнозойський час аван>
дельтової споруди палео>Дону. Уламковий мате>
ріал надходив зі сходу–північного сходу (з дав>
ньої Східно>Європейської платформи) по каньйо>
ну, який був розташований на схід від досліджу>
ваної території. Розгалуження конуса розділя>
лись ділянками палеопідняттів у рельєфі дна
палеоценового морського басейну. Одним з них,
на нашу думку, була Мошкарівсько>Селєзньов>
ська гряда палеопідняттів, де відсутні відклади
палеоцену. Південна частина території, де поши>
рений більш мілководний планктонно>бентосно>
секреційний ориктоценоз форамініфер, не заз>
навала впливу конуса палео>Дону.
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ПАЛЕОЦЕНЭОЦЕНОВЫЕ ФЛОРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ ПО ДАННЫМ
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
V.G. Shpul
PALEOCENEEOCENE FLORA OF THE VORONEZH ANTECLISE BY PALYNOLOGICAL DATA
Отримані палінологічні матеріали мають важливе значення для вирішення питання про зміну флор протягом палео>
цен>еоценового часу в межах регіону досліджень. Рубіж еоцену та олігоцену характеризується суттєвими глобальними
кліматичними змінами (похолодання) та відмінами у складі флор (перехідні флори). Почалось перетворення субтропіч>
ної флори в тепло>помірну «тургайську». Наведено флористичну характеристику регіональних підрозділів Воронезької
антеклізи в палеоцен>еоценовий час.
Ключові слова: спори, пилок, комплекс, палінозона, палеоцен, еоцен, палеоген, загальна шкала.
Obtained palynological data are of great importance for solving the problem of changes in the Paleocеne>Eocene flora in the
territory under investigation. The Eocene>Oligocene boundary is characterized by drastic global climatic changes (fall of tem>
perature) and by changes in flora composition (transitional floras). The conversion of subtropical flora into the warm>tem>
perate «Turgaisky» one began. Detailed floristic characteristic of the horizons of the Voronezh anteclise in the Paleocene>
Eocene time is given.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении геологической истории Воронеж>
ской антеклизы (ВА) в палеогеновое время
состав палеофлоры изменялся под влиянием
меняющихся условий внешней среды – палео>
климата, палеогеографии суши и крупных аква>
торий, а также эволюционных процессов внутри
таксонов. Эти факторы воздействовали на расти>
тельный мир: быстро или медленно, постепенно
или резко, но они вызывали ответные реакции
растительных сообществ. Адаптация растений к
переменным условиям среды обитания, стремле>
ние к сохранению устойчивости популяций и
растительных сообществ при одновременных
попытках экспансии и вытеснения конкурентов –
все это определяло таксономическое богатство и
разнообразие флоры исследуемой территории.
Происходило ее постоянное обновление за счет
утраты одних и приобретения других таксонов на
родовом и видовом уровнях. Необходимо отме>
тить, что именно в кайнозое, по сравнению с
предшествующими эрами фанерозоя, климати>
ческие реконструкции по палеоботаническим дан>
ным, в том числе и палинологическим, имеют
более высокую степень достоверности. Принад>
лежность высших растений современным семейс>
твам и родам удается устанавливать с большей
степенью надежности: если для начала палеоге>
на идентифицируется 20>30%, то для конца (оли>
гоцен) – уже 80>85%, причем для многих вымер>
ших видов можно доказать их секционную при>
надлежность с выходом на близкородственные
рецентные виды [2, 3].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В конце XX – начале XXI веков проводились
работы по геологическому, гидрогеологическому
и инженерно>геологическому доизучению мас>
штаба 1:200 000 нескольких листов, располо>
женных в пределах ВА. Изучались также листы,
находящиеся в Восточной структурно>фациаль>
ной зоне палеогена ВА, которая отличается
достаточно широким развитием отложений всех
отделов палеогеновой системы, а также доволь>
но полным и выдержанным строением разрезов.
Благодаря работам по ГДП>200 мы имели воз>
можность проведения детальных палинологиче>
ских исследований не только из опорных обна>
жений, но и скважин.
Выделение как местных, так и региональных
стратиграфических подразделений выполнялось
согласно легенды, разработанной по заданию
Центрального регионального геологического
центра [6]. В 2000 г. Бюро Межведомственного
стратиграфического комитета России выносит
решение о принятии в качестве унифицирован>
ных стратиграфических схем палеогена четырех
субрегионов Юга Европейской России [3], в том
числе ВА. В региональной схеме для ВА в палео>
цене выделяются сумской надгоризонт с псель>
ским (палинозона SP 1, 2) и мерлинским (SP 3)
горизонтами, в нижнем эоцене – каневский
(SP 4, 5) горизонт, в среднем эоцене – бучакский
(SP 6, 7) и киевский (SP 8a, 8b) горизонты, в верх>
нем эоцене – обуховский (SP 9) горизонт, в оли>
гоцене – межигорский (SP 10>12) и берекский
горизонты, со змиевским подгоризонтом (SP 13>
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14). В соответствии с Общей стратиграфической
шкалой палеогена [3, 6], псельский горизонт от>
носится к дат>зеландскому, мерлинский – к вер>
хам зеландского – танетскому, каневский – ипр>
скому, бучакский – лютетскому (низы), киевский
– лютет (верхи) – бартонскому, обуховский –
приабонскому, межигорский – рюпельскому,
берекский – хаттскому ярусам.
Благодаря полученным палинологическим
данным удалось проследить влияние абиотичес>
ких событий на биотические, как>то: развитие
флоры и растительности не только для крупных
временных интервалов (веков, эпох, периодов),
но и для времени формирования региональных
стратиграфических подразделений. Это важно в
связи со сложностью стратиграфии палеогена.
Не вдаваясь в эволюционно>генетические
причины вымирания и появления новых форм
растительных организмов, сделаем попытку кон>
кретно оценить таксономические потери и приоб>
ретения во флорах ВА в ходе палеоцен>эоцено>
вой истории. Зонально>климатическая ее диффе>
ренциация практически не выражена: весь ре>
гион отличался весьма сходным по температур>
но>влажностным параметрам климатом. Более
или менее крупные флуктуации палеоклимата
наблюдались лишь в начале–середине эоцена
(потепление) и на рубеже эоцена–олигоцена,
когда произошел достаточно быстрый переход от
«теплой» (парниковой) к «холодной» (криогенной)
биосфере [1], повлекший за собой экспансию
умеренной флоры в более низкие широты. Пос>
леднее подтверждается полученным нами новым
палинологическим материалом. Основная тен>
денция изменений климата, а соответственно и
палеофлор, была ориентирована в сторону
постепенного прогрессирующего похолодания.
Это позволяет рассматривать палеофлору регио>
на как единое целое, с достаточно четко выра>
женными фазами в ее развитии.
Значительная часть флоры, в том числе и па>
линофлоры палеоцен>эоценового времени, уже
отождествляется с ныне живущими родами и се>
мействами, на основании чего могут делаться
выводы о некоторых экологических особеннос>
тях растительных сообществ [1, 2, 5]. Она харак>
теризуется большим разнообразием и богатым
систематическим составом. Ядро флоры соста>
вляют: стеммы Normapolles, Postnormapolles,
турма Longaxones, семейства Fagaceae, Hama>
melidaceae. Родовой состав ее следующий: NudoQ
pollis, Trudopollis, Triatriopollenites, TriporopolleniQ
tes, Tricolpopollenites, Tricolporopollenites, RhoipiQ

tes, Myrica, Platycarya, Engelhardtia, Juglans,
Carya, Pterocarya, Hamamelis, Corylopsis, CastaQ
nopsis, Castanea, Fagus, Quercus, Rhus, Aralia,
Nyssa, Myrtus, Liquidambar, Platanus, Nipa, SterQ
culia, Magnolia, Laurus, Sequoia, Podocarpus,
Cedrus, Tsuga, Pinus, Taxodium и др. Смена флор,
ее доминирующих групп, «потери и приобрете>
ния» свидетельствуют о существовании сначала
летневлажного субтропического климата (пара>
тропического) с переходом в киевское время к
зимневлажному (с жарким и сухим летом), напо>
минающему средиземноморский [1], с климати>
ческим оптимумом в киевское время, произра>
стании лиственных, субтропических, тропических
и вечнозеленых лесов. Следует подчеркнуть, что
палеоцен>эоценовая флора ВА смешанная и нас>
тоящих ее аналогов в современной флоре Земли
[1, 2, 4, 5] найти трудно. Изменение состава флор
произошло в позднем эоцене, где возрастает до>
ля участия тепло>умеренных элементов (предста>
вителей «тургайского» типа флоры). Субтропичес>
кая флора позднего эоцена стала приобретать
мезофильные черты. Климат был еще субтропи>
ческим, но в конце эоценового времении – пе>
реходным к умеренному. Рубеж эоцена и олиго>
цена ознаменовался небольшим биотическим
кризисом, который обусловил смену бореальных
флор: субтропический тип меняется на «тургайс>
кий» (по А.Н. Криштофовичу). Последний включа>
ет в себя комплекс родов растений, приспособ>
ленных к обитанию в умеренно>теплом влажном
климате.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С у м с к о й н а д г о р и з о н т . Мер лин с к и й г о р и з о н т .
Характеризуется палинозоной SP 3 «Trudopollis
menneri – Nudopollis thiergarti – Interpollis sup>
plingensis». Главную роль в палинофлорах играют
таксоны древних покрытосеменных неясного
систематического положения (88>90%). Харак>
терна пыльца стеммы Normapolles Pflug (14>
16%) формальных родов Trudopollis, Nudopollis.
Это Nudopollis thiergarti Pflug, Trudopollis menneri
(Mart.) Zakl., T. pertrudens Pfug, T. dubius
Manyk., T. major (Mart.) Zakl., T. pompeсkii
(R. Pot.) Pflug. Первые два вида выполняют кор>
релятивную роль. Представители этих формаль>
ных родов в более молодых отложениях встреча>
ются в ограниченных количествах и имеют
небольшое видовое разнообразие.
Богато и разнообразно представлена пыльца
стеммы Postnormapolles Pflug (до 50%) и преиму>
щественно орган>родов Triatriopollenites (до 35%)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

221

В.Г. ШПУЛЬ

и Triporopollenites (до 11%). Чаще других встреча>
ются Triatriopollenites roboratus Pflug, T. aroboraQ
tus Pflug et Th., T. plicatus (R. Pot.) Pflug еt Th.,
Triporopollenites robustus Pflug, T. coryloides
Pflug, реже – Triatriopollenites pseudorurensis
Pflug, T. myricoides (Kremp.) Pflug et Th., T. pseuQ
doplicatus Manyk., T. rorubituitus Pflug, T. excelQ
sus (R. Pot.) Pflug et Th. Пыльца этих таксонов в
более молодых комплексах приобретает широ>
кое развитие.
Отмечаются таксоны турмы Longaxones Pflug
(14>24%) формальных родов Tricolpopollenites
(12>20,5%) и Tricolporopollenites (2,5>4%). Пыльца
этих двух орган>родов, с длинной полярной осью,
трехбороздная и трехбороздно>поровая, имеет
некоторое отдаленное сходство с пыльцой совре>
менных родов Salix, Quercus, Castanea и
семейств Leguminosae, Umbeliferae. Пыльца
этого типа из более молодых отложений несколь>
ко изменяется и может быть определена уже по
естественной системе классификации. Ее видо>
вой состав еще не очень разнообразен. Чаще
других встречаются Tricolpopollenites reliformis
Pflug et Th., T. densus Pflug, T. longoporus
Manyk. (более 4% каждый), реже – Tricolpopolle>
nites asper Pflug et Th., T. cf. henrichi (R. Pot.)
Pflug et Th., Tricolporopollenites pseudocingulum
(R. Pot.) Pflug et Th., T. cingulum subsp. oviformis
(R. Pot.) Pflug et Th.
Количество таксонов, определенных по естес>
твенной системе классификации, не превышает
20%. Споры играют подчиненную роль и наибо>
лее характерными являются Gleichenia sp.,
Cyathea sp., Polypodiaceae gen. indet. Пыльца
голосеменных практически отсутствует (до 6%).
Она представлена соснами секций Cembra, Stro>
bus, Banksia и единично – Podocarpus sp.,
Cedrus sp. Пыльца покрытосеменных древесных
зарегистрирована единичными зернами Myri>
ca sp., Platycarya sp., Engelhardtia sp., Quercus sp.
и др. Позднее они становятся доминирующими.
Палинофлоры подобного типа, относимые к
палинозоне PS 3, описываются многими иссле>
дователями из верхнепалеоценовых отложений
различных районов бывшего Советского Союза
и принадлежат Европейской флористической
провинции [1]. В позднем палеоцене на террито>
рии ВА существовала однородная довольно бога>
тая и разнообразная (около 100 видов) флора
гелинденского (по А.Н. Криштофовичу) типа,
характерная для зоны паратропического клима>
та. Доминирующими ее компонентами являются
растения, произрастающие в условиях субтропи>
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ческого и тропического климата. Наблюдалось
обилие и разнообразие «древних» покрытосе>
менных, небольшое участие «продвинутых» родов
и практически полное отсутствие хвойных.
Каневский горизонт. Характеризуется палино>
зоной SP 4 «Platycaryapollis irregularis – Interpollis
supplingensis – Triporopollenites robustus».
Нижняя граница устанавливается по резкому
сокращению количества таксонов стеммы Nor>
mapolles, увеличению – пыльцы мелких разме>
ров и, в основном, трехпорового строения (фор>
мальный род Triatriopollenites).
Яркой чертой палинофлоры по>прежнему
является преобладание пыльцы древних покры>
тосеменных неясного систематического положе>
ния (67>82%), но других орган>родов. Особенно
характерна пыльца мелких размеров стеммы
Postnormapolles Pflug (до 60%), преимуществен>
но формальных родов Triatriopollenites (до 43%),
Triporopollenites (до 19%) с большим видовым
разнообразием и пыльца которых в молодых
комплексах приобретает более широкое разви>
тие. Чаще других встречаются пыльцевые зерна
Triatriopollenites roboratus Pflug, Tr. aroboratus
Pflug et Th., Tr. plicatus (R. Pot.) Pflug et Th., TriQ
poropollenites robustus Pflug. Эти искусственные
таксоны являются предковыми для более моло>
дых естественных, и наибольшее сходство они
имеют с пыльцой современных родов Myrica,
Corylus, Betula, но отличаются рядом специфичес>
ких черт в морфологическом строении, что еще
не позволяет их отождествлять. Отмечается
пыльца турмы Longaxones Pflug (до 24%) следую>
щих орган>родов: Tricolpopollenites (4>9%), Tricol>
poropollenites (14>20%). По сравнению с более
древними палинофлорами увеличился процент
(до 20%) формального рода Tricolporopollenites и
особенно двух видов (до 9% каждого): Tricolporo>
pollenites pseudocingulum (R. Pot.) Pflug et Th.,
Tr. cingulum subsp. оviformis (R. Pot.) Pflug et Th.
Характерной чертой описываемой палинофлоры
является увеличение (до 20%) пыльцы, опреде>
ленной по естественной системе классификации,
а именно: Myrica sp., Platycarya sp., EngelhardQ
tia sp., Alnus, Quercus, Castanopsis pseudocinguQ
lum Boitz., Castanea crenataeformis Samig.,
семейство Hamamelidaceae и др.
Для выделения палинозоны SP 5 не получены
палинологические данные, и этот временной
интервал не описывается.
Бучакский горизонт. Характеризуется палино>
зоной SP 6 «Castanea crenataeformis – Subtriporo>
pollenites costans – Pompeckydaepollenites subher>
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cynicus». Нижняя граница этой зоны устанавлива>
ется по резкому увеличению трехбороздно>поро>
вой пыльцы, разнообразию субтропических
растений (Sabal, Myrica, Liquidambar, Myrtaceae и
др.) и отсутствию таксонов стеммы Normapolles.
Для палинофлоры характерно господство
пыльцы покрытосеменных растений (74>91%)
при незначительном участии голосеменных (8>
22%), еще не имеющих весомой роли, и спор
папоротникообразных (0>5%). Увеличился про>
цент и разнообразие пыльцы покрытосеменных,
определенной по естественной системе класси>
фикации (23>39%). Встречена пыльца типа Myrica
cf. faya, M. cf. gale, M. sp. (3>6%); из ореховых –
Juglans, Platycarya и Engelhardtia (2>4%). Увеличи>
вается количество и разнообразие пыльцы
семейств Fagaceae и Betulaceae (0>4%) с Betu>
la sp., Alnus cf. subcordata C.E. Mey., Alnus sp. В
семействе Fagaceae (12>20%) чаще других встре>
чается пыльца родов Castanea (5>8%) с C. crenaQ
taeformis Samig. и Castanopsis pseudocingulum
Boitz. (5>10%), реже Quercus (1>4%) с Q. sparsa
Mart., Q. gracilis Boitz. и Fagus sp. Единична
пыльца семейств Moraceae, Hamamelidaceae,
Sapotaceae, Ericaceae, родов Pistasia, Rhus, AraQ
lia, Corylopsis, Nyssa, Myrtus и др. Сократилось с
83 до 50% пыльцы неясного систематического
положения стеммы Postnormapolles (20>37%) и
турмы Longaxones (15>26%). Пыльца первой
представлена формальными родами Triatriopolle>
nites (15>24,5%) с Triatriopollenites excelsus
(R. Pot.) Pflug et Th., Tr. roboratus Pflug, Tr. plica>
tus (R. Pot.) Pflug et Th. и Triporopollenites (5>
12%) с Tr. robustus Pflug (5>8%), Tr. sp. (0>5%). На
3>10% увеличивается количество пыльцы турмы
Longaxones Pflug за счет формального рода Tri>
colporopollenites (12>20%) с Tr. pseudocingulum
(R. Pot.) Pflug et Th. (6>12%), от 1 до 3% каждого
– Tricolporopollenites villensis Th., Tr. euphorii
(R. Pot.) Pflug et Th. и др. Процент формального
рода Tricolpopollenites изменяется с 4 до 8% и
представлен Tr. pudicus (R. Pot.) Pflug et Th. и
Tr. henrici (R. Pot.) Pflug et Th. Появляются новые
виды турмы Longaxones.
Данных для выделения палинозоны SP 7 нет.
Киевский горизонт. Характеризуется палино>
зоной SP 8 «Castanopsis pseudocingulum – Quer>
cus gracilis – Rhoipites granulatus». Нижняя гра>
ница зоны фиксируется полным исчезновением
из состава комплекса таксонов стеммы Norma>
pollеs и появлением пыльцы Quercus gracilis,
Q. graciliformis, Rhus regularis, Rhoipites granulaQ
tus, Nyssa crassa и др.

В палинофлоре преобладает пыльца покрыто>
семенных, определенных уже по генетической
системе классификации (до 70%). Процент фор>
мальных таксонов не превышает 25%, а голосе>
менных и спор – первых процентов и особой
роли не играет. Среди покрытосеменных преоб>
ладает пыльца семейства Fagaceae (до 30%). В
киевских палинофлорах прослеживается смена
доминирующих групп пыльцы буковых. В наибо>
лее древних флорах наблюдается обилие пыльцы
каштана и кастанопсиса с небольшим содержа>
нием дубов. Они сменяются средним смешанным
комплексом, содержащим пыльцу обеих групп с
некоторым преобладанием рода Quercus (12>
16%) c Quercus gracilis, Q. graciliformis, Q. conferta,
чуть меньше – Castanopsis (6>12%) с Castanopsis
pseudocingulum и Castanea (2>3%) c Castanea stelQ
makae, C. crenataeformis, единично – Fagus. В
позднекиевское время количество пыльцы дубов
еще больше возрастает при редукции пыльцы
кастанопсиса (терминальный бартон) и в обухов>
ское время пыльца дубов становится доминирую>
щей. Нельзя не отметить участия во флорах пыль>
цы семейства Hamamelidaceae (7>10%), предста>
вленного четырьмя родами: Corylopsis (5>7%) с
Corylopsis princeps, C. crassa, Hamamelis (2>4%),
Liquidambar (0,5>2%) и Fothergilla (0,5%). От 4 до
6% фиксируется пыльца таких родов, как Ilex,
Nyssa, сем. Juglandaceae (Platycarya, EngelhardQ
tia, меньше – Carya, Juglans), от 2 до 4% – Myrica,
Rhus, Aralia, Cornus. Весьма разнообразна пыль>
ца тропических растений – Sabal, Palmae, Myrtus,
Phoenix, Sterculia, Magnolia, Laurus и др. Содер>
жание каждого из них в комплексе не превыша>
ет 2%. Пыльца, определенная по искусственной
системе, насчитывает семь формальных родов.
Очень характерно присутствие в комплексе рода
Triatriopollenites (5,6>8%) с видами Triatriopolleni>
tes aroboratus, T. roboratus, T. exelsus, T. plicatus,
представители которого имели широкое распрос>
транение в более древних палинофлорах. Чуть
меньше (на 1>2%) пыльцы рода Rhoipites (4,5>6%)
с Rhoipites granulatus, Rh. pseudocingulum,
Rh. villensis, Rh. raskji; Triporopollenites (2>7%), с
Triporopollenites robustus, T. megagranifer, еще
меньше – родов Psilatricolporites (1,5>4%), Tricol>
popollenites (1>3,5%), Araliaceoipollenites (1>2%) и
Pokrovskaja granularis. Итак, в палинофлорах гос>
подствует мелкая трехбороздно>поровая и трех>
бороздная пыльца. Пыльца голосеменных очень
бедна. Это Pinus, Taxodium, Ephedra, единично и
спорадически встречаются Ginkgо, Sciadopitys.
Таксономический состав описанной палинофло>
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ры свидетельствует о существовании субтропи>
ческого климата, который со второй половины
киевского времени имеет жаркое и сухое лето,
его климатическом оптимуме, произрастании
лиственных, субтропических и тропических веч>
нозеленых лесов. Основным типом зональных
лесов, широко распространенных на плакорах в
обрамлении прибрежной низменности, были
жестколистные вечнозеленые дубово>лавро>
листные и реже смешанные леса, в которых
наряду с жестколистными, встречались и мезо>
фильные листопадные элементы (ореховые, ара>
лиевые, анакардиевые и др.). Кустарниковые
заросли были из протейных и вересковых. По
речным долинам вдоль рек, открывавшихся в
прибрежную равнину, произрастали каштаново>
дубовые леса с кастанопсисом, жестколистные
ликвидамбры, восковницы, комптонии, другие
мелколистные кустарники (вересковые, мирто>
вые), бобовые, коричный лавр, магнолии и др.
Прибрежные равнины периодически отступав>
шего моря с солончаковыми почвами заселялись
эфедрой, некоторыми вересковыми. В состав
этих сообществ входили и пальмы (Sabal). Роль
таксодиевых и ниссы в растительности прибреж>
ной равнины была невелика. Отличительной осо>
бенностью киевских флор является их ксеро>
морфность, мелколистность и жестколистность.
Обуховский горизонт. Характеризуется пали>
нозоной SP 9 «Quercus gracilis – Quercus gracili>
formis – Castanopsis pseudocingulum – Tricolpo>
pollenites liblarensis». Нижняя граница проводит>
ся по резкому увеличению количества пыльцы
зональных видов, появлению элементов умерен>
но>теплой флоры, выпадению таксонов, имев>
ших широкое распространение в каневское
(раннеэоценовое) время. Яркой чертой палино>
флоры является присутствие значительного
количества пыльцы жестколистных дубов Quer>
cus gracilis, Q. graciliformis (в сумме до 35%),
меньше – Castanopsis, Castanea. Нельзя не отме>
тить участия (до 10%) представителей семейства
Hamamelidaceae, главным образом Corylopsis, от
1 до 2% каждого – Hamamelis, Liquidambar,
Fothergilla. Встречаются различные виды Rhus,
Nyssa, Ilex, Comptonia, Myrica, Aralia, Cornus,
Eucommia и др. Единична пыльца некоторых тро>
пических и субтропических растений: Magnolia,
Laurus, Sabal, Palmae, Platanus, Myrtus, SapotaQ
ceae, Engelhardtia. Появляются новые роды
(Alnus, Carpinus, Corylus, Fagus, Ulmus) и виды –
Juglans polyporata, J. sieboldianiformis, Carya glaQ
braeformis и др., характерные для умеренно>те>
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плой мезофильной флоры. Процент пыльцы голо>
семенных еще незначителен, но она системати>
чески уже довольно разнообразна: Ginkgo,
Cupressaceae, Podocarpus, Pinus, Picea, Tsuga,
Cedrus, Taxodium. Шестую часть комплекса еще
составляет пыльца формальных родов, особенно
много Tricolpopollenites c Tr. liblarensis, незначиQ
тельно – Triporopollenites, Triatriopollenites, RhoiQ
pites, Araliaceoipollenites, Psilatricolporites,
Pokrovskaja. Состав обуховской палинофлоры
является смешанным. Это указывает на посте>
пенное угасание, потери предковых элементов,
характерных для субтропической флоры палео>
цен>эоценового времени, и переход к «тургай>
ским». Палинофлора свидетельствует о субтропи>
ческом характере климата с жарким и сухим ле>
том, а в конце обуховского времени – он стано>
вится даже переходным к умеренному [1, 2, 4, 5].
Растительность плакоров представляла собой
сосново>каштаново>дубовые леса и дубово>лав>
ролистные, ландшафты были саванноидного типа,
кустарниковые заросли состояли из аралиевых,
сумаховых и падубов. Низменные равнинные
леса – это таксодиево>широколиственные леса с
кастанопсисом, ликвидамбром, гамамелиевы>
ми, магнолией, с кустарниковым подлеском из
сумаха и падуба. Болотистые заросли и прибреж>
ные леса состояли из ореховых, ольхи, ниссы,
магнолии, восковниковых, бобовых.
ВЫВОДЫ
Проведенные палинологические исследования
региональных подразделений палеоцена – эо>
цена ВА позволили выполнить не только био>
стратиграфическое обоснование, выделяя пали>
нозоны, но и дать их детальную флористическую
характеристику. Общий геологический ход
развития сказывался на становлении и форми>
ровании региональных палеогеновых флор ВА,
которые постоянно претерпевали более или
менее глубокие изменения, утрачивая одни и
приобретая другие группы таксонов. В результа>
те проведенных исследований удалось просле>
дить последовательную смену палинофлор, воз>
никающую на территории ВА в палеоцен>эоце>
новое время, и выявить достаточно хорошую
преемственность в их развитии. Смена флор
происходила за счет замещения видов в экоси>
стемах, и это продолжалось до тех пор, пока не
было достигнуто равновесие между биотически>
ми и абиотическими компонентами. Установлен>
ные палинофлоры свидетельствуют о существо>
вании в палеоцен>эоценовое время субтропиче>
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ского климата, который под влиянием изменяю>
щихся геологических событий менял свое
«лицо». В палеоцене климат был паратропичес>
ким. Одной из его особенностей в мерлинское,
каневское и бучакское время было формирова>
ние муссонной обстановки с последующей тран>
сформацией муссонного климата в раннекиевс>
кое время в сезонный переменно>влажный, а в
средне> и позднекиевское время – даже в семи>
аридный [1].
Первую наиболее заметную трансформацию
раннепалеогеновая флора ВА претерпела в эо>
цене, когда планетарное потепление привело к
обогащению ее выходцами из Тетисной области
и увеличению таксономического разнообразия.
К середине эоцена южная граница Бореальной
области смещается к северу. Крупнолистная фло>
ра раннего палеогена в своем большинстве ис>
чезает в конце эоцена с началом похолодания,
уступая место другой бореальной флоре – флоре
тургайского типа, основные представители кото>
рой оказались более пластичными, жизнестой>
кими при падении среднегодовых температур на
рубеже эоцена и олигоцена. Вместе с сосновыми
и таксодиевыми многие роды древесных и кус>
тарниковых листопадных двудольных, образовав
новый тип бореальной флоры, приспособились к
обитанию в умеренно>теплом влажном климате.

Абсолютное большинство родов этой флоры про>
израстает и ныне, хотя ареалы некоторых из них
крайне малы.
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С. 10>43.
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отложений палеогена и миоцена Внетропической
Азии. – М.: Наука, 1993. – Вып. 475. – 140 с.
3. Ахметьев М.А., Беньямовский В.Н. Стратиграфическая
схема морского палеогена юга Европейской России //
Бюл. Моск. о>ва испытателей природы. Отд. геол. –
2003. – Т. 78, вып. 5. – С. 40>51.
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– М.: ГЕОС, 1996. – Ч. 1. – С. 31>43.
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миллионов лет (кайнозой: от палеоцена до голоцена).
– М.: ГЕОС, 1999. – С. 48>50.
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3. ОТРЯДЫ DYSODONTA И DESMODONTA
A.A. Berezovsky
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MIDDLE AND UPPER EOCENE BIVALVIA FROM UKRAINE.
3, ORDERS DYSODONTA AND DESMODONTA
Проведено порівнювальний аналіз представників двостулкових молюсків рядів Dysodonta и Desmodonta з двох міс>
цезнаходжень: інгулецького (середній еоцен, околиці м. Кривий Ріг) та мандриківського (верхній еоцен, околіці м. Дні>
пропетровськ).
Ключові слова: двостулкові молюски, Dysodonta, Desmodonta, середній, верхній еоцен України, порівнювальний аналіз.
Species of the orders Dysodonta and Desmodonta, from the middle Eocene sediments near Kryvyi Rih and upper Eocene
sediments near Dnipropetrovsk, are compared and analyzed.

ВВЕДЕНИЕ
Работа является продолжением исследований,
посвященных анализу видового состава дву>
створчатых моллюсков среднего и верхнего эо>
цена крупнейших местонахождений эоценовой
фауны Украины [2, 3]. Ниже приводятся данные,
полученные после обработки видов отрядов
Dysodonta и Desmodonta.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являлись створки биваль>
вий отрядов Dysodonta и Desmodonta, собранные
из наиболее известных и «богатых» местонахожде>
ний эоценовой фауны Украины: бучакских песков
окрестностей г. Канев (средний эоцен, лютетский
ярус, бучакская свита); песчаных и глинисто>але>
вритовых отложений, вскрытых карьером Ингулец>
кого горно>обогатительного комбината (ИнГОК),
г. Ингулец (средний эоцен, лютетский ярус, старо>
ингулецкая свита [1]); мандриковских песков
Рыбальского карьера, г. Днепропетровск (верхний
эоцен, приабонский ярус, мандриковские слои).
Материал представлен створками (около
1000 экземпляров) хорошей сохранности,
собранными в период 1988>2008 гг.
При изучении бивальвий уточнялся их таксоно>
мический состав, стратиграфический диапазон,
выявлялись «типичные» комплексы для средне> и
верхнеэоценовых отложений платформенной
Украины. Эти вопросы решались на основе скру>
пулезного морфологического исследования ство>
рок бивальвий, выявления их возрастной и инди>
видуальной изменчивости, восстановления усло>
вий существования и путем тщательного сравне>
ния с морфологически близкими таксонами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Обнаруженные виды рассматриваемых отрядов
бивальвий, их стратиграфический диапазон
встречаемости и структура приведены в табл. 1>
3. На основе их анализа были получены следую>
щие результаты.
1. Комплексы отрядов Dysodonta и Desmodon>
ta включают большое количество новых видов
(эндемиков) – около 51% от общего числа. Боль>
шинство оставшихся видов известны из средне>
эоценовых отложений Парижского бассейна
Франции (примерно 24%) и в верхнеэоценовых
латдорфских песках Германии (около 18%).
2. Доля западноевропейских, типично средне>
эоценовых видов в этих комплексах составляет
приблизительно 50%. Около 28% видов данных
комплексов в Западной Европе считаются типич>
но верхнеэоценовыми.
3. Анализ стратиграфического распределения
видов, которые встречаются в палеогеновых отло>
жениях Западной Европы по стратиграфическим
ярусам эоцена, выявил, что стратиграфический
диапазон шести видов ограничен только лютет>
ским ярусом, у двух видов – лишь бартонским яру>
сом, у восьми видов – только приабонским яру>
сом. Остальные виды имеют более широкий стра>
тиграфический диапазон. Подобное стратиграфи>
ческое распределение видов и наличие новых так>
сонов сильно затрудняет определение возраста
эоценовых отложений Украины методом учета
типичных видов бивальвий не только до яруса, но
и до подотдела. Но применение «конкурентно>ран>
говой» системы подсчета видов позволяет легко
определить возраст отложений, вмещающих эти
комплексы. Так, видов, живших до приабона в
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Таблица 1. Видовой состав двустворчатых моллюсков отряда Desmodonta староингулецкой свиты
Криворожского бассейна

Примечание. Эн – эндемики; НЭ, СЭ, ВЭ, НО – нижнеэоценовый, среднеэоценовый, верхнеэоценовый, нижне>
олигоценовый подотделы (распространение приводится по уточненным данным); Б – бучакская свита, М – манд>
риковские слои, И – староингулецкая свита; I – ипр, Lu – лютет, B – бартон, Pr – приабон, R – рюпель;
«*», «+» – значки присутствия.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

227

А.А. БЕРЕЗОВСКИЙ

Таблица 2. Видовой состав двустворчатых моллюсков отряда Dysodonta староингулецкой свиты Кри>
ворожского бассейна
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Продолжение табл. 2

комплексах, в 2 раза больше, чем видов, возраст
которых приабон и приабон–рюпель.
4. Комплексы содержат незначительное коли>
чество общих видов с комплексами бучакской
свиты северо>восточной Украины (примерно 14%)
и много общих видов (около 33%) с мандриковски>
ми комплексами Dysodonta и Desmodonta.
Если для сравнения учесть данные по структу>
ре бивальвий староингулецкой свиты остальных
отрядов – Paleotaxodonta, Neotaxodonta и Hetero>
donta (табл. 3), то по доле эндемиков и западно>
европейских видов она оказывается довольно
сходной со структурой комплексов отрядов Dyso>
donta и Desmodonta [2, 3].
Но отряды Paleotaxodonta, Neotaxadonta, Dyso>
donta и Desmodonta содержат несколько большую
долю верхнеэоценовых видов (мандриковских и

латдорфских), чем представители отряда Heterodon>
ta. Это надо учитывать при датировке отложений на
основании стратиграфического распространения
видов, встречающихся в Западной Европе. Виды
данных отрядов могут «омолаживать» среднеэоце>
новые осадки. Поэтому при датировке эоценовых
осадков Украины необходимо опираться не только
на стратиграфический диапазон обнаруженных
видов в отложениях Западной Европы, но и учиты>
вать их уточненное стратиграфическое распростра>
нение, выявленное на основе изучения бивальвий
староингулецкой свиты. Общая структура староингу>
лецкого комплекса бивальвий по всем отрядам
показана в табл. 4.
Из табл. 4 видно, что характерными особенно>
стями староингулецкого комплекса бивальвий
являются следующие:
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Таблица 3. Структура староингулецкого комплекса Bivalvia

1. Большое число эндемиков – около 55%
видов комплекса.
2. Небольшое количество общих видов с
бучакским комплексом северо>восточной Украи>
ны – примерно 11% видов комплекса.
3. Значительная примесь мандриковских
видов, около 29% видов комплекса.
4. Наибольшее число видов в комплексе
составляют виды, жившие в среднеэоценовое
время (приблизительно 72%). Типично среднеэо>
ценовые виды так же самые многочисленные
(около 37%). Комплекс содержит внушительную
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долю приабонских (латдорфских и мандриков>
ских) видов – примерно 46%.
5. Исключительно лютетских видов (около
20%) в староингулецком комплексе немного
меньше чем исключительно приабонских (при>
близительно 26%). Исключительно бартонские
виды немногочисленны (около 8%).
В мандриковских слоях Рыбальского карьера
обнаружено 52 вида, принадлежащих к отряду
Dysodonta и Desmodonta (табл. 5, 6).
Из них: эндемиков – 25 (около 48%); видов,
характерных для палеогеновых отложений Запад>
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Таблица 4. Общая структура комплекса Bivalvia староингулецкой свиты

ной Европы – 27 (примерно 52%). Только пять
видов (19%) обычны для осадков палеогенового
Парижского бассейна, 17 видов (63%) – для лат>
дорфских песков Германии, четыре вида (около
15%) встречаются и в осадках Парижского бассей>
на, и в песках Германии. Оставшиеся виды (при>
близительно 3%) обнаружены в других палеогено>
вых бассейнах Западной Европы.
В верхнеэоценовых мандриковских слоях
содержится 20 видов (около 39% видов комплек>
са), встречающихся в среднеэоценовой староингу>
лецкой свите, и пять видов (примерно 10%), кото>
рые обитали в бучакском море Северной Украины.

Если рассмотреть распределение мандриков>
ских таксонов в отложениях, принадлежащих к раз>
личным палеогеновым подотделам Общей страти>
графической шкалы, то получим следующую картину.
Среди 27 западноевропейских видов мандри>
ковского комплекса дизодонт и десмодонт типично
палеоценовых и типично нижнеэоценовых таксонов
нет; типично среднеэоценовых – три (около 11%),
типично верхнеэоценовых видов – 13 (приблизи>
тельно 48%); типично нижнеолигоценовых таксонов
– нет, остальные виды имеют широкий стратиграфи>
ческий диапазон. Если учесть, что в этом комплексе
один вид имеет распространение кюиз – лютет, а
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пять видов – приабон – рюпель, то доля «среднеэо>
ценовых» видов составит около 15%, а доля «верхне>
эоценовых» – примерно 70%. Бесспорно, биваль>
вии отрядов Dysodonta и Desmodonta датируют ман>
дриковские слои поздним эоценом.
Анализ стратиграфического распространения
видов комплекса в породах эоценовых ярусов
показывает следующее. Из 27 видов, встречаю>
щихся в палеогеновых осадках Западной Евро>
пы, типично ипрских нет, исключительно лютет>
ских – два (около 7%); исключительно бартон>
ских – один (приблизительно 4%); видов, что
встречаются как в лютетских, так и в бартонских
отложениях – нет; типично приабонских (лат>
дорфские) – 13 (около 48%); типично рюпельских
– нет; видов, которые встречаются как в приабо>
нских, так и в рюпельских отложениях – пять
(примерно 19%). Следовательно, доля лютет>бар>
тонских видов составляет 11%, а доля приабон>
рюпельских (без типично рюпельских) – 67%.
Оставшиеся виды имеют широкий стратиграфи>
ческий диапазон (табл. 5, 6).
Таким образом, особенностями мандриков>
ского комплексов Dysodonta и Desmodonta
являются наличие большого числа эндемиков

(около 48% состава комплекса), присутствие
видов, обнаруженных в среднеэоценовых отло>
жениях староингулецкой свиты (приблизитель>
но 39%), а также видов, характерных для верх>
неэоценовых латдорфских песков Германии
(около 40%).
Если для сравнения учесть данные работ [2, 3] по
структуре мандриковских бивальвий отрядов Paleo>
taxodonta, Neotaxodonta и Heterodonta (табл. 7), то по
числу эндемиков лидерство имеют представители
отряда Desmodonta, меньше всего эндемиков
содержится в комплексе отряда Dysodonta. Доля
латдорфских видов примерно одинакова в комплек>
сах отрядов Paleotaxodonta, Neotaxodonta и Hetero>
donta и заметно меньше – в комплексе отряда Des>
modonta. Отряд Dysodonta содержит наименьшее
число эндемиков. Комплекс десмодонт включает
большую долю «староингулецких» и «бучакских»
видов, чем все остальные отряды. Очевидно, это
указывает на замедленные темпы эволюции в эоце>
новое время представителей отряда Desmodonta в
сравнении с таксонами других отрядов бивальвий.
Виды этого отряда могут «старить» верхнеэоценовые
осадки. Общая структура мандриковского комплек>
са бивальвий показана в табл. 8.

Таблица 5. Видовой состав двустворчатых моллюсков отряда Desmodonta мандрыковских слоев
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Таблица 6. Видовой состав двустворчатых моллюсков отряда Dysodonta мандрыковских слоев
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Продолжение табл. 6

ВЫВОДЫ
Результаты обработки представителей отрядов
Dysodonta и Desmodonta и других отрядов биваль>
вий указывают на то, что, хотя выводы, полученные
по различным отрядам, в общем, совпадают, в то
же время имеются и некоторые отличия, которые
надо учитывать при датировки отложений. Так, за
счет присутствия значительной примеси таксонов,
которые в Западной Европе встречаются исключи>
тельно в верхнеэоценовых отложениях, комплексы
отрядов Paleotaxodonta, Neotaxodonta, Dysodonta и
Desmodonta могут «омолаживать» отложения сред>
него эоцена (если опираться только на распростра>
нение видов за пределами Украины). А виды ком>
плекса отряда Desmodonta за счет содержания
большого числа представителей, которые до сих
пор относились к типично среднеэоценовым, могут
«старить» верхнеэоценовые осадки. Поэтому при
датировке эоценовых отложений Украины на осно>
вании возрастного распространения видов необхо>
димо опираться не только на их возрастной диапа>
зон в палеогене Западной Европы, но и на их рас>
пространение в породах палеогена Украины (уточ>
ненный стратиграфический диапазон видов пока>
зан в табл. 1, 2, 5, 6 и в других подобных таблицах,
помещенных в предыдущих статьях [2, 3]).
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Выявлено также неодинаковое эволюционное
развитие различных отрядов бивальвий в средне>
и позднеэоценовое время на территории Украины.
Наиболее быстро из всех отрядов изменялись
представители Neotaxodonta. Как в средне>, так и
в верхнеэоценовых отложениях комплекс видов
этого отряда содержит наибольшее количество
эндемиков и видов, которые в эоценовых бассей>
нах Западной Европы встречаются в осадках
более «молодых», чем отложения, из которых они
были извлечены на территории Украины. В верх>
нем эоцене этот отряд резко снижает темпы видо>
образования (комплекс верхнеэоценовых нео>
таксодонт содержит значительно меньшую долю
видов, чем другие отряды, продолжавшие обитать
в нижнем олигоцене). Очевидно, из>за этого оли>
гоценовые отложения Западной Европы содер>
жат значительно меньшую долю неотаксодонт в
комплексе бивальвий, чем эоценовые осадки.
Среднеэоценовый комплекс видов Desmodonta,
в сравнении с комплексами других отрядов, имеет
наибольшую долю «древних» (нижнеэоценовых)
видов и наименьшую долю типично среднеэоцено>
вых видов. Верхнеэоценовый комплекс Desmodon>
ta включает наибольшую из всех отрядов долю
среднеэоценовых староингулецких и бучакских
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Таблица 7. Структура комплекса Bivalvia мандрыковских слоев

видов, но доля видов, возрастной диапазон кото>
рых ограничен исключительно средним эоценом,
примерно такая же, как и у отряда Heterodonta.
В среднем эоцене лютетские Heterodonta Украи>
ны совместно развивались с гетеродонтами лютета
Западной Европы. Этот комплекс содержит наи>
большую долю типично лютетских и среднеэоцено>
вых видов, чем все остальные отряды в это время.
В верхнем эоцене Heterodonta Украины отстают в
развитии от верхнеэоценовых гетеродонт Запад>
ной Европы. Комплекс верхнего эоцена гетеродонт
Украины содержит наибольшую долю типично

лютетских и типично среднеэоценовых видов и наи>
меньшую долю новых, верхнеэоценовых видов.
Комплекс бивальвий нижней части староингу>
лецкой свиты уверенно позволяет сопоставлять
ее с лютетским ярусом Общей стратиграфической
шкалы. Его сравнение с лютетским комплексом
бучакской свиты северо>восточной Украины
выявило значительное различие в видовом
составе. Можно предположить, что связь между
лютетскими бассейнами, покрывавшими террито>
рию северо>восточной Украины и северную часть
Причерноморской впадины, была затрудненная,
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Таблица 8. Общая структура комплекса Bivalvia мандрыковских слоев

что, в свою очередь, повлекло их различие в видо>
вом составе. Поэтому на территории Украины в
лютете выделяется как минимум две зоогеографи>
ческие области. Одна на территории Днепровско>
Донецкой впадины и северо>восточного склона
Украинского щита (северная), другая охватывает
северную часть Причерноморской впадины и
южный склон Украинского щита (южная). Несом>
ненно, эти области занимают большую площадь,
но их более точные границы еще не установлены.
Наличие огромного числа эндемиков (56%
комплекса) и непохожесть бивальвий южной зоо>
географической области дают предпосылки для
разработки особой схемы расчленения лютетских
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осадков южного склона Украинского щита и
северной части Причерноморской впадины.
Мандриковский комплекс бивальвий, несом>
ненно, верхнеэоценовый, наиболее близок к лат>
дорфскому комплексу бивальвий Германии. Боль>
шая доля эндемиков (49% комплекса), входящих в
его состав, наличие сравнительно большого числа
видов (около 17%), которые во всех других бассей>
нах встречаются исключительно в среднеэоцено>
вых отложениях (что не характерно для латдорф>
ского комплекса бивальвий Германии), и присут>
ствие всего 61 общего вида (около 38% комплек>
са) заставляет сомневаться в постулате о эквива>
лентности мандриковской фауны латдорфской.
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Структура и состав позволяют утверждать, что ком>
плекс мандриковских бивальвий немного древнее
латдорфского (в пределах приабонского яруса).
Изучение преемственности и эволюционной
последовательности в развитии бивальвий сред>
него – верхнего эоцена Украины выявило анома>
лию – наличие «бартонской ямы» (новый термин).
Проявляется эта аномалия не только в том, что в
породах этого временного интервала не обнару>
жено ни одной выборки моллюсков, о которой с
уверенность можно было бы говорить, что она
характеризует исключительно бартонский этап
развития. Главным является то, что в верхнеэоце>
новых комплексах число видов, что зародились в
бартоне, очень незначительно. В них намного
больше типично «лютетских» видов. Нарушается
закономерность: чем дальше по времени отстоит
комплекс фауны от искомого, тем меньшее число
общих видов он будет содержать, и наоборот.
Методика выделения кайнозойских стратонов
(систем, отделов, подотделов) основана именно
на этом принципе – на различном процентном
содержании видов, в сравнении с современным
комплексом. Чем меньшее число видов, в срав>
нении с современным комплексом, содержит
стратон, тем более древним он будет. Проведен>
ный анализ всех комплексов палеогена Запад>
ной Европы показывает, что это утверждение
справедливо также и для бивальвий эоценовых
ярусов Общей стратиграфической шкалы. В лю>
бых палеогеновых бассейнах Западной Европы
при сравнении моллюсков лютетского, бартон>
ского и приабонского ярусов сохраняется опреде>
ленная эволюционная преемственность. В приа>
бонских комплексах всегда будет больше бартон>
ских элементов, чем лютетских. А в лютетских
популяциях бартонских видов всегда больше, чем
приабоновых. Этой эволюционной линии разви>
тия в отложениях лютета – приабона Украины не
обнаружено. В приабонских комплексах Украины
значительно больше лютетских видов, чем бар>
тонских. А в лютетских комплексах Украины приа>
бонских (в данном случае латдорфских и мандри>
ковских) будет заметно больше, чем бартонских.
Это положение ярко проявляется при сравнении
староингулецкого и мандриковского комплексов
бивальвий.
Чем можно объяснить выявленную аномалию
в развитии эоценовых бивальвий Украины? Если
предположить, что бартонские комплексы биваль>
вий на территории Украины до сих пор не обнару>
жены или не сохранились, то все равно бартон>

ских видов в приабонских комплексов должно
быть больше, чем лютетских, а в лютетских ком>
плексах должно быть больше бартонских видов, а
не приабонских. Подобный постулат соблюдается
для всех комплексов бивальвий западноевропей>
ских палеогеновых бассейнов.
Факт присутствия в бартоне на территории
Украины нескольких зоогеографических областей
также не объясняет наличие «бартонской ямы».
Нормальная последовательность развития в этом
случае должна бы сохраняться по областям.
Вымирание фауны на границе бартон – приа>
бон так же не объясняет эту аномалию. Почему
вымерли только виды, которые в Западной Евро>
пе встречаются исключительно в бартоне, а те,
которые переходят в приабон, остались? И поче>
му тогда в лютетских комплексах Украины почти
все виды, продолжающие существовать в Запад>
ной Европе в бартоне на рубеже бартон – приа>
бон, исчезли, а виды, дожившие до приабона,
остались? Эмиграция фауны на рубеже бартон –
приабон за пределы Украины по тем же причинам
также не объясняет структуру эоценовых ком>
плексов бивальвий Украины.
Подобная структура комплексов эоценовых
бивальвий Украины могла возникнуть в случае
наличия постоянных условий осадконакопления и
стабильных абиотических условий в морях сред>
него и позднего эоцена Украины. В результате в
отложениях, эквивалентных бартонским, в Украи>
не продолжал существовать лютетский комплекс
бивальвий, который постепенно переходил в при>
абонский комплекс без явного обособления в
промежуточный комплекс – бартонский.
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ОТОЛИТЫ РЫБ ИЗ СТРАТОТИПИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА БУЧАКСКОГО РЕГИОЯРУСА УКРАИНЫ
A.B. Bratishko
FISH OTOLITHS FROM THE STRATOTYPE EXPOSURE OF THE BUCHAK REGIONAL STAGE OF UKRAINE
З відкладів бучацького регіоярусу (Костянець, околиці Канева) вперше описано отоліти кісткових риб. У комплексі
встановлено шість форм із шести родин, серед яких переважають іпр>лютетські види, відомі із Західної Європи.
Ключові слова: отоліти кісткових риб, костянецькі верстви, лютет, м. Канів, Північна Україна.
Otoliths of bony fishes from Buchak regiostage deposits (Kostyanets ravine, near Kanev) have been described for the first
time. Six species of six families have been determined. Most of them are Ypresian – Lutetian species known from Western
Europe.

ВВЕДЕНИЕ
Бучакские отложения Каневского Приднепро>
вья, представленные бескарбонатной толщей
кварцево>глауконитовых песков с прослоями
песчаников, давно стали объектом стратиграфи>
ческих и палеонтологических исследований.
Богатая фауна моллюсков, заключенная в них,
уже с 1832 г. (работа Н. Барбот>де>Марни) вызы>
вала большой интерес ученых [8]. В 1893 г.
Н.А. Соколов, изучив малакофауну из Бучака,
Трактемирова и Новгород>Северского, отнес эти
отложения к верхам среднего – низам верхнего
эоцена, и на их основании выделил бучакский
ярус [9]. Один из наиболее известных разрезов
бучака находится в Костянецком овраге (окрест>
ности г. Канев Черкасской области, см. рис.).
Здесь в песках содержатся прекрасной сохран>
ности раковины двустворчатых и брюхоногих
моллюсков, а в прослоях песчаника – их ядра и
отпечатки. Это местонахождение было открыто
Г.А. Радкевичем в 1898 г. По словам М.Н. Клюш>
никова, оно является классическим для среднего
эоцена и может быть отнесено к разряду наибо>
лее крупных в Европе [4]. Костянецкие отложе>
ния в 1987 г. выделены в качестве одноименных
слоев бучакской свиты [8]. В стратиграфической
схеме 1993 г. эта же толща в ранге костянецкой
свиты отнесена к бучакской серии Днепровско>
Донецкой впадины, бучакского региояруса [11].
По мнению большинства специалистов, костя>
нецкий комплекс моллюсков имеет раннелютет>
ский возраст [5>8]. В настоящее время разрез
Костянца принят как один из стратотипических
для бучакского региояруса [2].
Костистые рыбы лютета платформенной
Украины на сегодняшний день остаются не изу>
ченными. Настоящая работа посвящена описа>
нию комплекса отолитов рыб из Костянецкого
местонахождения.
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Рис. Местоположение изученного разреза
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В 2001 г. группой студентов Луганского педагоги>
ческого университета, среди которых был автор
этой статьи, под руководством Н.И. Удовиченко
проводились работы по изучению палеогеновых
отложений платформенной Украины. Одним из
исследованных разрезов был Костянецкий. С
целью поиска остатков позвоночных нами опро>
бована верхняя часть костянецкой свиты, где
встречаются раковины брюхоногих моллюсков,
так как общеизвестно, что отолиты и гастроподы
часто сопутствуют друг другу [18]. Пробы суммар>
ной массой 550 кг отбирались из слоев 15>17
(описание см. ниже). Порода промывалась на
сите с диаметром ячеи 0,5 мм. Полученный кон>
центрат содержал раковины двустворчатых и
брюхоногих моллюсков, зубы акул и скатов,
кости, зубы, отолиты костных рыб, а также кости
черепах.
Коллекция отолитов насчитывает 68 экземп>
ляров, из которых систематическую принадлеж>
ность удалось определить для 48. Их описание
выполнено по стандартной схеме [18].
В предыдущих работах, посвященных изуче>
нию костянецкого местонахождения, нет подроб>
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ной характеристики разреза. В связи с этим в
2006 г. О.Н. Васильева и Н.И. Удовиченко при на>
шем участии детально описали всю песчаную
толщу, вскрытую в овраге. В восточной стенке
песчаного карьера обнажаются (снизу вверх):
Каневский региоярус
1. Песок желто>серый, плотный, тонкозернистый, слабо>
глинистый, книзу переходит в темно>серый песчаник.
Видимая мощность – 0,9 м.
2. Песчаник буро>желтый, кварц>глауконитовый, ожелез>
ненный, неравномерно сцементированный, книзу ста>
новится более рыхлым. Мощность – 0,1 м.

Бучакский региоярус
Костянецкие слои
3. На размытой поверхности слоя 2 с кремневой и фос>
форитовой галькой в основании залегает песок буро>
вато>зеленый с коричневыми пятнами, мелкозерни>
стый, кварцево>глауконитовый, со следами биотурба>
ции. Мощность – 1,0 м.
4. Песок буровато>коричневый, глинистый, мелкозернистый
содержит слабосцементированные железистые стяже>
ния. Мощность невыдержанная – от 0,005 до 0,05 м.
5. Песок зеленовато>серый, пятнистый вследствие интен>
сивной биотурбации, глауконитово>кварцевый, мелко>
зернистый. Мощность – 0,45 м.
6. Глина темно>серая с коричневатым оттенком, жирная,
пластичная. Нижний контакт неровный, с карманами,
верхний – ровный. Мощность – 0,005>0,05 м.
7. Тонкое переслаивание светло>серых и темно>зеленых
мелкозернистых, глинистых, глауконитово>кварцевых
песков. Мощность – 0,3 м.
8. Песок серый с коричневато>зеленоватым оттенком, пят>
нистый вследствие биотурбации, мелкозернистый, глау>
конитово>кварцевый. В основании слоя залегает 5>сан>
тиметровый прослой темно>серого глинистого песка. В
верхней части слоя (0,2 м) песок темно>серый с желто>
ватым оттенком, пятнистый. Мощность – 1,2 м.
9. Песок серый, мелкозернистый, глауконитово>кварце>
вый. В слое чередуются более светлые, менее глинистые
и более темные с повышенной глинистостью полосы.
Контакты между ними нечеткие. Слой биотурбирован. В
основании 25>сантиметровый прослой светло>серого
песка, в кровле 5>сантиметровый прослой более глини>
стого темного песка. Мощность – 1,2 м.
10. В основании 0,4>метровый прослой более светлого
(светло>серого с более темными ходами зарываю>
щихся организмов) глауконитово>кварцевого песка.
Выше лежит песок серый с зеленовато>буроватым
оттенком, пятнистый, глауконитово>кварцевый, с
более темными глинистыми пятнами. Мощность про>
слоя – 1,8 м. Еще выше залегает 0,5>метровый про>
слой песка более темного цвета за счет большей гли>
нистости, пятнистый, биотурбированный. В верхней

части (0,8 м) песок более светлый, менее глинистый.
Общая мощность – 3,5 м.
11. В основании слоя залегает песчаник светло>серый,
неравномерно сцементированный, с кремнистым
цементом, разнозернистый, с преобладанием мелких
песчаных зерен. Мощность – 0,2>0,3 м. Выше следует
песок светло>серый, разнозернистый с преобладани>
ем средних зерен, кварцевый с примесью глаукони>
та. Нижние 0,5 м отличаются повышенным содержа>
нием глауконита. Мощность – 9,0>9,5 м.

Продолжение описания разреза по тому же
борту карьера примерно в 100 м южнее:
12. Песок зеленовато>серый с ржаво>бурыми разводами,
мелкозернистый, глауконитово>кварцевый, биотурби>
рованный, со стяжениями кремнистого песчаника,
содержащего раковины пелеципод и гастропод. Мощ>
ность – 1,0 м.
13. Песок светло>серый, почти белый, среднезернистый с
примесью крупнозернистого песка, кварцевый. Мощ>
ность – 0,9>1,0 м.
14. Песок зеленовато>серый с ржаво>бурыми разводами,
мелкозернистый, глауконитово>кварцевый, биотурбиро>
ванный. В верхней части слоя присутствуют стяжения
кремнистого песчаника, содержащего раковины пелеци>
под и гастропод. Стяжения песчаника образуют выдер>
жанный по простиранию прослой. Мощность – 0,9 м.

Продолжение описания разреза в южной стенке
карьера примерно в 100 м от предыдущей точки:
15. Песок зеленовато>серый (выделяется более темной
окраской по сравнению с ниже> и вышележащими
слоями), мелко>среднезернистый, глауконитово>квар>
цевый, слабоглинистый, со следами биотурбации. В
основании – прослой с желваками песчаника. В кро>
вле тоже содержит прослой (до 0,2 м) с желваками
сливного песчаника с фауной. Мощность – 1,2 м.
16. Песок светло>серый, среднезернистый, участками
крупнозернистый, глауконитово>кварцевый, с облом>
ками раковин моллюсков. Мощность – 0,4 м.
17. В нижней части слоя наблюдается чередование светло>
серых и более темных, зеленовато>серых, прослоев
песка с обломками раковин моллюсков. Пески в кровле
имеют маломощную полосу ожелезнения. В верхней
части слоя залегают ожелезненные кварцевые песчани>
ки с фауной моллюсков. Мощность – 0,6 м.

?Трактемировские слои
18. Песок светло>серый, кварцевый, косослоистый. В
основании слоя залегает 10>сантиметровый невы>
держанный прослой вязкой желтоватой глины. Выше
чередуются прослои крупнозернистого песка с грави>
ем, мелкой галькой, катунами глин и прослои средне>
зернистого песка. Мощность – 10 м.

Выше залегают четвертичные лессовидные
суглинки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В комплексе костистых рыб по отолитам устано>
влено шесть форм из пяти семейств. Ниже при>
водим их палеонтологические описания.
Отряд Anguilliformes Regan, 1909
Надсемейство Anguilloidea Rafinesque, 1810
Семейство Congridae Kaup, 1856
«genus Congridarum» cf. websteri (Frost, 1933)
Табл. I, 1, 2.
М а т е р и а л . Четыре отолита с легкими сле>
дами растворения.
О п и с а н и е . Отолиты двояковыпуклые, их
внешняя и внутренняя поверхности гладкие. Верх>
ний край прямой, в постерио>дорсальной части
хорошо выражена выпуклость. Нижний край окру>
глый. Сулкус неглубокий, без colliculum и четкого
разделения на остиум и кауду. Остиум открывается
к переднему краю широким, мелким устьем. Над
сулкусом хорошо заметна депрессия. Вдоль нижне>
го края слабо выражена вентральная борозда.
С р а в н е н и е . От голотипа «genus C.» webQ
steri из верхнего эоцена Англии наши экземпля>
ры отличаются отсутствием тупоугольной выпу>
клости на нижнем крае. Отолиты сходной морфо>
логии определены А. Мюллером и А. Розенбер>
гом из приабона Украины (мандрыковские слои)
как Muraenesox websteri (Frost, 1933) [14]. Ман>
дрыковские экземпляры, в отличие от наших,
более вытянуты в длину и в 1,5 раза крупнее.
Ге о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и >
ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . «genus
C.» websteri известен из верхнеэоценовых отло>
жений Южной Англии и Центральной Украины
(мандрыковские слои) [12, 14].
Отряд Ophidioformes Berg, 1937
Семейство Ophidiidae Rafinesque, 1810
Подсемейство Neobythitinae Radcliffee, 1913
«genus Neobythitinorum» subregularis
(Schubert, 1916)
Табл. I, 3Q12.
М а т е р и а л . 20 отолитов.
О п и с а н и е . Отолиты продолговатые. Внеш>
няя сторона менее выпукла, чем внутренняя,
несет крупную скульптуру (у некоторых экземпля>
ров она нечеткая). В постериальной части отолит
сужается. На дорсальном крае прослеживается
небольшая выпуклость. Вентральный край окру>
глый. В антеро>дорсальной части, при виде с вне>
шней стороны, хорошо заметна горбообразная
выпуклость. Сулкус прямой, находится по центру
отолита, имеет два colliculum. Остиум шире и почти

240

в 3 раза длиннее кауды, открывается к переднему
краю плохо заметным остиальным каналом.
О б с у ж д е н и е . Отолиты «genus N.» subreguQ
laris по сравнению с «genus N.» longissimus Nolf,
1980 из ипра Бельгии короче, выше и имеют
более короткую кауду. От «genus N.» аngustus
(Stinton, 1977) из нижнего эоцена Бельгии отли>
чаются менее выраженной горбообразной выпу>
клостью, более узким сулкусом и длинной каудой.
От «N.» poubladensis Nolf, 1988 из лютета Фран>
ции, отличаются более узким сулкусом и наличи>
ем слабо выраженной кауды [17, 19, 23].
Географическое и стратиграфическое
распространение. Ипр Бельгии и Франции [23].
Отряд Zeiformes Regan, 1909
Семейство Carpoidae Lowe, 1844
Antigonia angusta Stinton & Nolf, 1970
Табл. II, 1, 2.
М а т е р и а л . Два отолита.
О п и с а н и е . Отолиты двояковыпуклы, вытя>
нуты в дорсо>вентральном направлении. Внешняя
сторона выпукла сильнее. Она практически глад>
кая и имеет углубление только у excisura. Верхний
край несет хорошо выделяющуюся выпуклость.
Антеро>дорсальный край прямой, нижний округ>
лый. Вдоль него проходит слабо выраженная вен>
тральная борозда. Сулкус немного смещен к верх>
нему краю. Остиум и кауда разделены collum. Ости>
ум глубже и вдвое короче кауды, открывается хоро>
шо выраженной excisura. Над каудой располагает>
ся четкая, высокая депрессия. Ее наиболее глубо>
кая часть углубления находится у crista superior.
С р а в н е н и е . Отолиты A. angusta отличаютQ
ся от отолитов современного A. eos Gilbert, 1903
более широким нижним краем, горизонтально
расположенной каудой и округлыми очертанием
остиума [18]. По форме и характеру сулкуса ото>
литы A. angusta похожи на Antigonia sp. из ипра
Аквитании [19].
Ге о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е
распространение.
Находки этого вида
известны из ипра Бельгии и Франции, из нижне>
го лютета Бельгии [23, 26].
Отряд Scorpaeniformes Garman, 1899
Семейство Platycephalidae Bleeker, 1859
Platycephalus janeti (Priem, 1911)
Табл. I, 13, 14.
М а т е р и а л . 11 отолитов.
О п и с а н и е . Отолиты продолговатой, оваль>
ной формы. Выпуклые с внутренней стороны.
Внешняя поверхность плоская, с мелкой скульпту>
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Отряд Perciformes Bleeker, 1859
Семейство неизвестно
«genus Percoideorum» cf. selsiensis (Stinton, 1978)
Табл. II, 3.
М а т е р и а л . Один отолит.
О п и с а н и е . Отолит округлой формы, слегка
вытянут в антеро>постериальном направлении.
Внешняя сторона гладкая, только вдоль верхнего
края хорошо выделяются борозды. В ее передней
части видно excisura. Внутренняя сторона выпу>
кла. Верхний край прямой, нижний закруглен. Сул>
кус слегка смещен к верхнему краю. Они отделя>
ются слабо выраженным collum. Кауда уже и нем>
ного длиннее остиума. Остиум переходит в глубо>
кую excisura. Рострум и антирострум хорошо обо>
соблены. Рострум слегка поврежден. Над сулку>
сом находится неглубокая дорсальная депрессия.
С р а в н е н и е . Наш экземпляр по форме ото>
лита и характеру сулкуса наиболее близок к «geQ
nus P.» selsiensis [24, 18], но наличие хорошо обосо>
бленного рострума и поврежденного антирострума
не позволяют сделать точное определение. В отли>
чие от «genus P.» adunctus (Stinton, 1980) из эоцена
Англии [25], имеющийся отолит, менее вытянут в
длину и лишен треугольной выпуклости на дорсаль>
ном крае. По сравнению с «genus P.» ovatus (Stinton,
1980) [25], наш отолит короче, его нижний край
менее округлый, сулкус смещен к верхнему краю.
Ге о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е
р а с п р о с т р а н е н и е . Средний эоцен Англии [24].

М а т е р и а л . 10 отолитов.
О п и с а н и е . Отолит овальной формы, выпу>
клый с внутренней и вогнутый с внешней стороны.
Внешняя поверхность несет неглубокие, но хоро>
шо заметные, особенно по верхнему краю, выпу>
клости. Внутренняя поверхность гладкая с глубо>
ким сулкусом. В середине дорсального края слабо
просматривается тупоугольная выпуклость. Вен>
тральный край округлый. Сулкус немного смещен
вверх. Остиум имеет прямоугольную форму. Кауда
вдвое длиннее и немного глубже остиума. Над ней
слабо выражена дорсальная депрессия. Остиум
широко открывается к антеро>дорсальному краю.
С р а в н е н и е . Имеющиеся отолиты наибо>
лее похожи на O. kokeni [18, 21], но отличаются
плохо выраженной тупоугольной выпуклостью на
дорсальном крае. Возможно, это объясняется
степенью сохранности отолитов. От O. trewavasae
Nolf & Lapierre, 1979 из лютета Франции [20]
наши экземпляры отличаются меньшей длинной
загнутой части кауды. Отличие от O. goodyi Nolf,
1975 из верхнего эоцена Франции [17] заключа>
ется в прямоугольной форме остиума.
Ге о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е с к о е
р а с п р о с т р а н е н и е . Находки O. kokeni отмече>
ны в лютете Франции и Бельгии [14, 17, 18].
Современные представители установленных
родов характеризуются следующими условиями
обитания. Представители Antigonia – мезо>, реже
батипелагические рыбы тропических и субтропи>
ческих вод Индо>Пасифики, Атлантики и Среди>
земноморья. Род Platycephalus – это тропиче>
ские и субтропические виды Индо>Пасифики,
Восточной Атлантики и Средиземноморья. Ortho>
pristis – это тропические и субтропические рыбы
неритовой зоны Атлантики. Представители пере>
численных родов относятся к фауне нормально
соленых морей [13, 14, 19].
Таким образом, палеогидрологические дан>
ные по рыбам хорошо сочетаются с выводами
Д.Е. Макаренко и В.А Зелинской о том, что глуби>
ны обитания бучакской конхилиофауны не пре>
вышали 20>70 м, а температура вод, по мнению
И.А. Коробкова, соответствовала «морям низких
широт» [3, 7]. О.В. Амитров отнес гастропод
Костянца к промежуточной, между тропической и
субтропической фауне [1]. Состав акуловых рыб
также свидетельствует о тепловодности палео>
бассейна (устное сообщение Н.И. Удовиченко).

Семейство Pomadasyidae Regan, 1913
Orthopristis cf. kokeni (Leriche, 1905)
Табл. II, 4Q10.

ВЫВОДЫ
Впервые для бучакских отложений Украины опи>
сан комплекс отолитов костистых рыб, включа>

рой или гладкая. Постерио>дорсальный край имеет
хорошо заметный тупой угол. Вентральный край
округлый. Сулкус прямой, смещен к верхнему краю
отолита. Остиум немного шире, чем кауда, их длина
одинакова. Сrista superior выражена хорошо.
Вдоль нее – ясная узкая депрессия.
С р а в н е н и е . Отолиты P. janeti особенноQ
стью строения сулкус наиболее сходны с
P. townsendi Muller, 1999 из лютета США, но
отличается более удлиненной формой и наличи>
ем тупоугольной выпуклости на постерио>дор>
сальном крае [13]. От среднеэоценового вида
P. fluctuosus Nolf, 1973 P. janeti отличается более
овальной формой отолита, отсутствием рельеф>
ных краев и более узким устьем остиума [15].
Ге о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и ч е >
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Ипр Бельгии, ипр и
приабон Франции [19, 23].
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ющий шесть форм из пяти семейств. Анализ их
стратиграфического распространения свидетель>
ствует о преобладании видов, характерных для
ипра и лютета Западной Европы. Наличие в кол>
лекции «genus N.» subregularis, A. angusta, OrthoQ
pristis cf. kokeni указывает на сходство костянец>
кой ассоциации с ихтиофауной формации ледских
песков (нижний лютет Бельгии) [22, 26].
Костянецкие рыбы обитали в условиях мелко>
водного (до 200 м), нормально соленого тропиче>
ского или субтропического моря. Данные по
ихтиофауне не противоречат стратиграфическим
и палеогеографическим выводам, полученным
на основании изучения моллюсков [1].
Автор выражает благодарность Н.И. Удови>
ченко за предоставленный палеонтологический
материал и критические замечания к статье;
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ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ «СТАНДАРТНЫХ» НАННОЗОН В СРЕДНЕМ ЭОЦЕНЕ
ПЛАТФОРМЕННОЙ УКРАИНЫ
E.A. Solyanik
TOWARDS THE RECOGNITION OF STANDARD NANNOZONES IN THE MIDDLE EOCENE
OF PLATFORM UKRAINE
Розглянуті особливості виділення «стандартних» нанопланктонних зон у середньоеоценових відкладах платформної
України. На підставі встановлених закономірностей стратиграфічного поширення видів>індексів за єдино надійний
критерій проведення верхньої границі зони NP15 Chiphragmalithus alatus, на відміну від схеми Є. Мартіні (1971), прий>
мається поява крупних Reticulofenestra umbilica.
Ключові слова: нанозона, середній еоцен, стратиграфічне розчленування, платформна Україна.
Peculiarities of recognition of standard nannoplankton zones in the middle Eocene sediments of platform Ukraine are con>
sidered. For the territory of platform Ukraine modified zonal concepts are proposed for the upper boundaries of the
Chiphragmalithus alatus Zone of Martini, 1971 and the Nannotetrina quadrata Zone of Bukry, 1973, 1975.

ВВЕДЕНИЕ
Для биостратиграфического расчленения карбо>
натных пород в Украине, наряду с фораминифера>
ми и динофлагеллатами, широко используется
известковый наннопланктон. В Украине вопроса>
ми наннопланктонной биостратиграфии палеоге>
на занимались С.А. Люльева, А.С. Андреева>Григо>
рович, Н.Г. Музылев, Е.М. Богданович, Данг Дык
Нга, Н.А. Савицкая, Д.>Д.О. Вага и др. [1>5, 7>12,
14, 16, 17], основное внимание которых было
направлено на изучение комплексов видов нан>
нопланктона и составление на этой основе био>
стратиграфических схем палеогена и эоцена в
частности. В результате было создано несколько
вариантов региональных зональных шкал, в
основу которых легли «стандартные» схемы
Е. Martini [23] и D. Bukry [18, 19]. Схемы Е. Martini
и D. Bukry легко сопоставимы между собой,
поскольку преимущественно основываются на
распространении одних и тех же видов>индексов.
Несмотря на то, что океаническая схема D. Bukry
несколько детальнее схемы Е. Martini в силу
более обширного материала, накопленного в
результате многолетнего глубоководного океани>
ческого бурения, для территории Украины чаще
используют схему Е. Martini, поскольку она бази>
руется на эпиконтинентальных разрезах Европы
и Америки. Как было установлено, интервалы
стратиграфического распространения некоторых
видов>индексов в Украине отличаются от интер>
валов их распространения в схемах Е. Martini и
D. Bukry. Поэтому при выделении наннопланктон>
ных зон в среднем эоцене существуют свои осо>
бенности, которые будут рассмотрены ниже.

ОБСУЖДЕНИЕ
Всего в среднеэоценовых отложениях платфор>
менной Украины выделяются четыре нанно>
планктонные зоны согласно шкале Е. Martini
(рис. 1). Особенности их выделения по регионам
представлены на рис. 2.
Зона Discoaster sublodoensis впервые выде>
лена W.W. Hay [20] как интервал от появления
Discoaster sublodoensis до появления Chiphrag>
malithus quadratus (= Nannotetrina alatus,
N. quadrata, N. fulgens). В таком же объеме зона
NP14 Discoaster sublodoensis вошла и в схему
Е. Martini. Аналогичная по объему зона СР12 Dis>
coaster sublodoensis в схеме D. Bukry по появле>
нию Rhabdosphaera inflatа делится на две подзо>
ны – CP12a Discoasteroides kuepperi и CP12b
Rhabdosphaera inflata.
Зона NP14 на территории платформенной
Украины выделяется в стандартном объеме и
установлена только в Южной Украине: в Бахчиса>
райском стратотипическом регионе [1, 2, 4, 13] и
в Северном Причерноморье [7]. Промежуточный
между зонами NP14 и NP15 комплекс выделен
на шельфе Черного моря [12]. На отмеченных
территориях для зоны NP14, помимо зонального
вида Discoaster sublodoensis, характерны Rhab>
dosphaera inflatа и Rh. gladius, Nannotetrina crisQ
tata, N. mexicana, N. swasticoides, начинают
появляться мелкие Reticulofenestra spp. [9].
Если выделение зоны NP14 в Украине прово>
дится достаточно уверенно и не вызывает осо>
бых проблем, то выделение зон NP15, NP16,
NP17 осложнено по ряду причин. Так, если
нижняя граница зоны NP15 проводится одноз>
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по появлению именно крупных
R. umbilica [18]. В отличие от
Е. Martini, который отмечал, что
первые R. umbilica появляются в
нижней части зоны NP15, D. Buk>
ry в списке характерных видов
зоны СР13 приводил не R. umbiliQ
ca, а R. samodurovi. Многие ис>
следователи различают R. umbiliQ
ca и R. samodurovi не по морфо>
логическим признакам, а лишь
по критерию размерности – к
R. umbilica условно относят фор>
мы диаметром более 14 мкм, а к
R. samodurovi – соответственно
формы меньшего размера. Не
исключено, что и R. umbilica, и
R. samodurovi относятся к одному
виду, поскольку различия по мор>
фологическим признакам между
двумя видами еще недостаточно
Рис. 1. Зонирование среднеэоценовых отложений по наннопланк> обоснованы. В любом случае,
следуя D. Bukry, за критерий про>
тону согласно схем разных авторов
ведения верхней границы зоны
начно по появлению Nannotetrina fulgens, то для СР13 надо принимать появление лишь крупных
верхней границы существует несколько вариан> R. umbilica, а не других более мелких представитеQ
тов ее проведения, соответственно меняется и лей Reticulofenestra, морфологически неотличи>
объем зоны в зависимости от того, каким видом> мых от R. umbilica в световом микроскопе.
индексом пользуется автор.
Следующий вид>индекс Rhabdosphaera gladi Q
Зона Chiphragmalithus quadratus впервые us не может быть использован для выделения
выделена W.W Hay и др. [21] как интервал от верхней границы зоны NP15, поскольку страти>
появления Chiphragmalithus quadratus до по> графические интервалы Rh. gladius и R. umbilica
явления Discoaster tani nodifer (= Discoaster nodiQ перекрываются, что можно видеть на примере
fer). Впоследствии из этой зоны Е. Martini выде> скв. 8302, пробуренной вблизи п.г.т. Клесов
ляет зону NP15 Chiphragmalithus alatus как ин> Ровенской области (рис. 3). Комплекс нанно>
тервал от появления Chiphragmalithus alatus до планктона в изученных образцах из скв. 8302, а
исчезновения Rhabdosphaera gladius (= Blackites также во многих других скважинах, пробуренных
gladius). В океанической схеме D. Bukry верхняя в Клесовском районе, типичен для зоны NP16: в
граница выделенной им зоны CP13 Nannotetrina комплексе присутствуют лишь единичные Nanno>
quadrata, которая приблизительно соответствует tetrina sp., появляется Discoaster saipanensis,
зоне NP15, проведена по появлению крупных нередко встречаются типичные (более 14 мкм)
Reticulofenestra umbilica и Discoaster bifax.
R. umbilica. Поэтому говорить о возможном комп>
Основные проблемы с выделением верхней лексе зоны NP15 или переходном комплексе зон
границы зоны NP15 как в Украине, так и за ее NP15>NP16 здесь не приходится.
пределами связаны с тем, что, как оказалось,
На совместную встречаемость R. umbilica и
R. umbilica часто определяется по>разному раз> Rh. gladius в отложениях, где выделялась зона
личными исследователями, а стратиграфические NP16 также указывали: Данг Дык Нга – в север>
интервалы Rh. gladius и D. bifax экологически ной части Днепровско>Донецкой впадины (ДДВ)
контролируются.
[8]; C.А. Люльева – в разрезах у с. Халепье (Киев>
Относительно вида>индекса Ret icu lo fen es tra ская область) [11], у с. Пирогово (окрестности
umbilica необходимо отметить, что сам D. Bukry г. Киев) [9], у с. Приятное Свидание [9], на шельфе
при выделении зоны СР14 акцентировал внимание Черного моря (поднятие Голицына) [12]; Е.М. Бог>
на том, что ее нижняя граница должна проводиться данович – в Северном Причерноморье [7];
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Рис. 2. Последовательности наннозон, выделяемых в палеогеновых отложениях Украины
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Рис. 3. Пример совместной встречаемости видов>индексов Reticulofenestra umbilica и RhabdosphaeQ
ra gladius, скв. 8302, обр. 779, п.г.т. Клесов Ровенской области
а, в, д, ж – Reticulofenestra umbilica; б, г, е, з – Rhabdosphaera gladius

А.С. Андреева>Григорович – в районе г. Бахчиса>
рай у с. Кочергино [2]. Более того, вблизи с. Ко>
чергино А.С. Андреевой>Григорович R. umbilica и
Rh. gladius встречены в отложениях, где выделена
зона NP17 [2]. Н.Г. Музылев также указывает, что
последние Rh. gladius встречаются в зоне NP17 и
отмечает, что «…речь может идти не только об
истинной асинхронности уровня исчезновения
R. gladius (Rhabdosphaera – прим. Е.С.), но и об
изначально ошибочном определении Мартини
интервала стратиграфического распространения
индекс>вида, которое объясняется фрагментар>
ностью фактического материала, бывшего в его
распоряжении» [13, с. 59]. Таким образом, вид>
индекс Rh. gladius практически на всей террито>
рии Украины встречается стратиграфически
выше уровня, отмеченного E. Martini совместно с
типичными R. umbilica, и не может служить крите>
рием проведения верхней границы зоны NP15.
Discoaster bifax, в свою очередь, также не
является надежным маркером проведения верх>
ней границы зоны NP15 (или СР13), поскольку
начинает уже встречается в отложениях, где
выделена зона NP15 – у с. Приятное Свидание
[9], в Северном Причерноморье [7] и др. За пре>
делами Украины – в Парижском и Лондонском
бассейнах, М.>P. Aubry отмечает появление
D. bifax даже на более низком стратиграфиче>
ском уровне, в отложениях, где выделена зона
NP14 [17]. Таким образом, уровни появления
D. bifax и типичных R. umbilica в эпиконтинен>
тальных разрезах, в отличие от океанических
разрезов, изученных D. Bukry, не совпадают. Сле>
довательно, D. bifax может использоваться лишь
как критерий выделения подзоны СР 14а Disco>
aster bifax в случае его совместного нахождения
с R. umbilica, поскольку уровни исчезновения
D. bifax в океанических и украинских разрезах
приблизительно совпадают.
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Иногда верхнюю границу зоны NP15 проводят
по исчезновению Nannotetrina fulgens, однако как
в Украине (рис. 4), так и в океанических разрезах
данный вид часто присутствует и в нижней части
зоны NP16 [8, 9 и др.] совместно с типичными
R. umbilica, и, поэтому, один лишь уровень исчез>
новения N. fulgens не может использоваться для
проведения верхней границы зоны NP15. В слу>
чае совместной встречаемости N. fulgens и типич>
ных R. umbilica зональную принадлежность комп>
лекса логичнее устанавливать по количественно>
му преобладанию одного из указанных видов.
Видом, который служит надежным критерием
выделения средней части зоны NP15, является
Chiasmolithus gigas, по распространению которо>
го океаническая зона CP13 делится на три подзо>
ны. Находки этого вида в Украине отмечены лишь
на юге – в частности в Северном Причерноморье
[7], в Инкерманском разрезе (г. Белокаменск)
[9], у с. Приятное Свидание в Бахчисарайском
разрезе [13]. В эоценовых отложениях Северной
Украины данный вид не встречен и для выделе>
ния зоны NP15 не может быть применен.

Рис. 4. Пример совместной встречаемости
видов>индексов Reticulofenestra umbilica и Nan>
notetrina fulgens, скв. 98, обр. 04285, хут. Шев>
ченко Луганской области
а – Reticulofenestra umbilica; б – Nannotetrina fulgens
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Discoaster nodifer, в свою очередь, использо>
вался рядом авторов как критерий для установле>
ния верхней границы зоны NP15, поскольку, как
считалось ранее, уровень появления D. nodifer в
океанических разрезах приблизительно совпадал с
уровнем исчезновения Rh. gladius [24]. Впоследс>
твии было установлено, что D. nodifer в ряде океа>
нических и эпиконтинентальных разрезов на низ>
ких широтах отмечен в низах зоны NP15 (СР13),
поэтому его появление не всегда указывает на
верхнюю границу зоны NP15. В Северной Украи>
не, однако, D. nodifer практически везде начинает
встречаться совместно с типичными R. umbilica,
т.е. начиная с зоны NP16 и не ранее. В Крымских
разрезах, согласно Н.Г. Музылеву [13], D. nodifer
появляется на еще более высоком стратиграфичес>
ком уровне – в верхней части зоны СР14 Reticulo>
fenestra umbilica Bukry, соответствующей зоне
NP17 Discoaster saipanensis Martini.
Таким образом, из приведенного следует, что
единственно надежным критерием проведения
границы между зонами NP15 и NP16 на всей тер>
ритории платформенной Украины можно считать
появление типичных (диаметром более 14 мкм)
R. umbilica, которые резко преобладают над N. fulQ
gens в случае присутствия последних в комплексе.
На данный момент зона NP15 однозначно
установлена в Южной Украине: в Бахчисарай>
ском разрезе [1, 2, 4, 9, 13], на Керченском п>ове
[14], в Северном Причерноморье [7]. В Северной
Украине на присутствие зоны NP15 существует
лишь одно указание Н.А. Савицкой, которая
выделила ее в нижней части фосфоритовых
песков халепьянской свиты (= фосфоритовые
пески киевской свиты) в разрезе у с. Халепье,
Киевское Приднепровье [14]. Н.А. Савицкая выде>
лила зону Nannotetrina fulgens по присутствию
многочисленных представителей рода NannotetQ
rina: N. fulgens, N. cristata, N. pappii. В верхней же
части фосфоритовых песков ею выделен комп>
лекс подзоны Discoaster bifax зоны Reticulofe>
nestra umbilica по исчезновению Nannotetrina и
появлению R. umbilica.
Из фосфоритовых песков этого же разреза
образцы изучались С.А. Люльевой [9] и автором
статьи, однако выделить здесь зону NP15 не уда>
лось. С.А. Люльева определила здесь подзону
Discoaster martini зоны Discoaster tani nodifer
согласно схемы Дак Дынг Нга для киевской
свиты ДДВ, северной и северо>западной окраин
Донецкого складчатого сооружения [8]. Сам Дак
Дынг Нга коррелировал выделенную им подзону
Discoaster martini с верхней частью зоны

Chiphragmalithus alatus, однако в составе устано>
вленного им и С.А. Люльевой комплексов подзо>
ны Discoaster martini одним из доминирующих
видов был R. umbilica (= R. placomorpha); среди
дискоастеров одним из наиболее часто встреча>
емых видов был D. bifax, несколько реже отме>
чался D. nodifer. N. fulgens представлена редки>
ми экземплярами, поэтому, скорее всего, подзо>
на Discoaster martini должна сопоставляться с
нижней частью зоны NP16. Изученные мною
образцы из фосфоритовых песков Халепьянско>
го разреза также позволили установить комп>
лекс наннопланктона, характерный для зоны
NP16. Очевидно, мы имели дело лишь с верхней
частью фосфоритовых песков, поскольку взять
образцы из нижней части не представлялось
возможным из>за высокого уреза воды. Для под>
тверждения же выделения здесь зоны NP15
необходимо проведение дополнительных иссле>
дований, однако на данный момент, эта задача
осложнена отсутствием доступных обнажений
нижней части фосфоритовых песков у с. Халепье.
Зона NP15 также выделена Д.>Д.О. Вага в Ингу>
лецком разрезе Украинского щита (западный борт
карьера Ингулецкого горно>обогатительного ком>
бината у г. Ингулец) [5]. Зона установлена в песках
и глинах верхней части бучакской свиты и нижней
алеврито>глинистой толще киевской свиты по при>
сутствию N. fulgens и отсутствию R. umbilica. Рас>
членение разреза проводилось согласно дейс>
твующей стратиграфической схеме палеогена
Северной Украины [15], однако литологические
разности пород киевской свиты, установленные в
Ингулецком разрезе, отличаются от установленных
разностей пород в страторегионе Киевского Прид>
непровья, в связи с чем А.А. Березовским было
предложено выделять здесь местные литологичес>
кие стратиграфические подразделения [6]. В
составе киевского горизонта Криворожского
района А.А. Березовский выделил староингулец>
кую свиту в составе трех подсвит. Комплекс зоны
NP15 был установлен в нижней и средней подсви>
тах староингулецкой свиты, однако выделение
здесь комплекса зоны NP15 может являться сви>
детельством разновозрастности нижних частей
староингулецкой и киевской свит, а не подтвер>
ждением данных Н.А. Савицкой о выделении зоны
NP15 в киевской свите в Северной Украине. К
настоящему времени накопилось достаточно
много данных, обосновывающих целесообраз>
ность расчленения Ингулецкого разреза согласно
действующей схемы для Южной Украины, а не для
Северной, как делалось ранее.
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Из всех изученных мною на данный момент
скважин и обнажений, вскрывших как фосфори>
товые пески, так и мергели киевской свиты, зону
NP15 установить не удалось. В качестве примера
приведем некоторые из типичных разрезов
киевской свиты из различных регионов Север>
ной Украины (рис. 5>7).
В зоне сочленения Украинского щита и юго>за>
падного борта ДДВ фосфоритовые пески вскрыты в
обнажении у с. Деренковец (рис. 5) и в скв. 10/71
вблизи с. Стеблев Черкасской области (рис. 6).
В северо>западной части Донецкого складчато>
го сооружения фосфоритовые пески вскрыты
скв. 5>Д у с. Сеньково Харьковской области (рис. 7).
На рис. 5>7 видно, что во всех изученных разрезах,
как в фосфоритовых песках, так и в карбонатных
глинах киевской свиты, установлена зона NP16. В
составе изученного комплекса всегда присутствуют
Reticulofenestra umbilica, Discoaster nodifer, ChiasQ
molithus solitus и отсутствует Nannotetrina fulgens.
Не получило достаточного обоснования и
выделение зоны NP15 в зоне перехода от ДДВ к
Воронежской антеклизе, где наблюдается посте>
пенный переход от типичных фаций ДДВ к
фациям Волжско>Донского региона. Так, при изу>
чении опорных разрезов Кантемировка и Серге>
евка и скв. 9540>Рудаевка, 5>93>Богучар, из кото>
рых наннопланктон изучался Е.К. Щербининой
[22], зона NP15 однозначно выделена не была.
В разрезе Сергеевка, в сергеевской свите
(эквивалент карбонатной части киевской свиты),
в ее нижней песчаной части Е.К. Щербининой
установлен бедный среднеэоценовый комплекс,
а в вышележащих мергелях выделен комплекс,
характерный как для зоны NP15, так и для зоны
NP16, в силу отсутствия видов>индексов. Однако
в приведенном комплексе достаточно часто

встречается R. umbilica и отсутствует N. fulgens,
что уже может служить достаточным основанием
для выделения здесь зоны NP16, а не переходно>
го зонального интервала NP15>NP16.
В разрезе Кантемировка в мергелях сергеев>
ской свиты Е.К. Щербинина указывает на присут>
ствие типичных для зоны NP15 видов: Nannotetri>
na cristata, Discoaster strictus, Dictyococcites onusQ
tus. Виды действительно являются типичными,
однако не руководящими для зоны NP15. Кроме
того, тут, опять же, часто встречается R. umbilica,
D. bifax и отсутствует N. fulgens. Поэтому, основа>
ний для выделения здесь зоны NP15, основыва>
ясь на выделенном комплексе, также нет.
В скв. 9540>Рудаевка в основании мергельной
толщи сергеевской свиты, в комплексе, который
похож с комплексом, установленным в разрезе
Кантемировка, определен и Rh. gladius, на основа>
нии чего выделяется пограничный интервал NP15>
NP16, однако, как уже было показано выше,
Rh. gladius не может служить критерием выделе>
ния границы между зонами NP15>NP16. Следова>
тельно, мы опять имеем, скорее, дело с комплек>
сом зоны NP16, поскольку здесь часто встречается
D. bifax и обычным элементом является R. umbilica.
Та же картина наблюдается и в опорной
скв. 5>93>Богучар, где установлен обедненный
комплекс, более характерный для зоны NP16, а
не для переходного интервала NP15>NP16, как
указывают авторы статьи [22].
Не исключая в дальнейшем возможности под>
тверждения выделения зоны NP15 во всех отме>
ченных регионах Северной Украины и зоне пере>
хода от ДДВ к Воронежской антеклизе, следует
констатировать, что установленные на данный
момент зональные комплексы позволяют лишь
предположительно говорить о присутствии зоны

Рис. 5. Обнажение у с. Деренковец Черкасской области
В. – верхний; Об. – обуховский, обуховская; Буч. – бучакский, бучакская
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ней части зоны NP16 по уровню
появления Reticulofenestra reticulata
(= Cribrocentrum reticulatum, = CycloQ
coccolithus reticulatus), что, однако,
еще требует своего подтверждения. В
Украине R. reticulata регулярно отмеча>
ется, начиная с зоны NP16 [9, 12 и др.].
Н.А. Савицкой уровень появления
C. reticulatum отмечен несколько выше
и использован для проведения верх>
ней границы выделенной ею в Киев>
ском Приднепровье подзоны Discoas>
ter bifax [14]. Возможность использо>
вания R. reticulata как возможного
критерия проведения точной границы
между лютетским и бартонским яруса>
ми в Украине также требует своего
подтверждения из>за недостаточной
изученности интервала стратиграфи>
ческого распространения данного ви>
да в украинских разрезах. На данный
момент удобным критерием отнесения
к лютету той части разреза, где выде>
ляется зона NP16, может служить при>
сутствие в ее зональном комплексе
N. fulgens. В случае отсутствия N. fulQ
gens в комплексе зоны NP16 остается
неясным, где проводить границу меж>
ду лютетом и бартоном в отложениях, в
которых выделяется эта зона.
Зона Discoaster tani nodifer также
выделена W.W. Hay [21] в объеме от
появления зонального вида до появ>
ления Isthmolithus recurvus. В зоне
NP16 Discoaster tani nodifer, выде>
Рис. 6. Скв. 10/71, с. Стеблев Черкасской области
ленной Е. Martini [23], нижняя грани>
NP15 на данной территории. Таким образом, ца проводится по исчезновению Rhabdosphaera
вопрос о выделении здесь зоны NP15 остается gladius, верхняя – по исчезновению ChiasmoliQ
пока открытым. Решение этого вопроса будет thus solitus. В шкале D. Bukry объему зоны NP16
иметь большое значение, поскольку ранее мно> приблизительно соответствует нижняя подзона
гими исследователями возраст киевской свиты CP14a Discoaster bifax зоны CP14 Reticulofenes>
рассматривался исключительно как бартонский. tra umbilica.
Данные же Н.А. Савицкой [14] и, не исключено,
Особенности выделения нижней границы зоны
Д.>Д.О. Ваги [5], установивших в низах киевской NP16 в Украине рассматривались выше. При выде>
свиты зону NP15, могут однозначно свидетель> лении верхней границы зоны NP16 также есть
ствовать о том, что эта часть свиты сформирова> нюансы. В Украине ее практически всегда прово>
лась непосредственно в лютете.
дили по исчезновению вида>индекса Ch. solitus
Требует также своего решения вопрос о надеж> либо по резкому сокращению его численности. В
ных критериях проведения в отложениях киевской таком объеме зона выделена в многочисленных
свиты точной границы между лютетом и бартоном разрезах по всей Украине. Помимо Ch. solitus, для
по наннопланктону. В настоящее время в океани> проведения верхней границы NP16 в Киевском
ческих разрезах границу между лютетским и бар> Приднепровье, Равнинном Крыму и Керченском
тонским ярусами предлагается проводить в верх> п>ове Н.А. Савицкой предложен, как уже отмеча>
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Рис. 7. Скв. 5>Д, с. Сеньково Харьковской области
лось, уровень появления C. reticulatum, а также
уровень исчезновения D. bifax.
Возможные погрешности в установлении верх>
ней границы зоны NP16 в североукраинских раз>
резах обусловлены тем фактом, что исчезновение
Ch. solitus либо резкое сокращение его численно>
сти могло быть связано с изменением местных
условий осадконакопления, а не с глобальными
изменениями климата, которые привели к исчез>
новению вида>индекса в океанических разрезах.
В результате изменения биономических условий в
эпиконтинентальных бассейнах Ch. solitus мог
попросту разрушаться при захоронении. По срав>
нению, например, с родом Reticulofenestra пред>
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ставители рода Chiasmolithus менее устойчивы к
разрушению, в результате чего представители
Reticulofenestra начинают преобладать в комп>
лексе в случае ухудшения условий для захороне>
ния. Подобная ситуация наблюдалась во многих
из изученных мною разрезов на территории
листов «Купянск», «Переяслав>Хмельницкий». На
этой территории с уменьшением содержания
представителей Chiasmolithus обычно возрастало
количество спикул губок, уменьшалась карбона>
тность пород, что свидетельствовало об ухудшении
условий захоронения менее стойких к разруше>
нию видов, каковым, в частности, и является
Ch. solitus. Зачастую лишь многократный прос>
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мотр препаратов под микроскопом позволял уста>
новить в них Ch. solitus на фоне многочисленных
R. umbilica. Подобная картина, к примеру, наблю>
далась в скв. 24>Д (рис. 8), где во всех образцах
начиная с обр. 05489 по обр. 05499 зафиксиро>
ваны единичные экземпляры или обломки
Ch. solitus, а также уменьшается сохранность и
видовой состав всего комплекса. Лишь данные по
диноцистам в этом разрезе позволяют косвенно
утверждать, что обр. 05489>05493, из которых
выделен комплекс диноцист зоны DP9, должны
относиться еще к зоне NP16, а не NP17.
Другой пример: в скв. 6>Д (рис. 9) Ch. solitus
исчезает начиная с обр. 05388 и не встречается
вплоть до обр. 05397, однако в обр. 05398 снова
появляются единичные представители и обломки
Ch. solitus. Приведенные примеры, скорее всего,
свидетельствуют об ухудшении местных условий
захоронения наннофоссилий в осадках зоны
перехода от ДДВ к Воронежской антеклизе и
северо>западным окраинам Донецкого складча>
того сооружения, а не об изменении климатиче>
ских условий на глобальном уровне. Более уве>
ренно верхнюю границу NP16 можно проводить в
однородных по литологическому составу карбо>
натных толщах южноукраинских разрезов, а так>
же в мергельной толще киевской свиты в страто>
типическом районе и на остальной территории
ДДВ. В любом случае установление верхней гра>
ницы NP16 в североукраинских разрезах следует,
по возможности, сопровождать сопоставлением
с данными по другим группам организмов.
Зона NP17 Discoaster saipanensis выделена
Е. Martini [23] как интервал от исчезновения ChiasQ
molithus solitus до появления Chiasmolithus oamaQ
ruensis. Зона NP17 приблизительно соответствует
одноименной подзоне CP14b D. Bukry, в которой
нижняя граница проводится по исчезновению Chi>
asmolithus solitus и Discoaster bifax, а верхняя – по
исчезновению Chiasmolithus grandis.
В Украине зона установлена в Горном и Рав>
нинном Крыму [1, 2, 4, 13], на шельфе Черного
моря [12], в Причерноморской впадине [7] и ДДВ
[3, 8]. На данной территории, как указывает
С.А. Люльева, «…В ассоциациях этой зоны обыч>
но много Discoaster saipanensis, местами регу>
лярно отмечаются Corranulus germanicus и Nanin>
fula deflandrei. В основании зоны отмечаются
последние Sphenolithus furcatolithoides и Rhab>
dosphaera gladius» [9, с. 68].
Особенности выделения нижней границы
зоны рассматривались выше. Верхняя граница
зоны NP17 уверенно фиксируется по появлению

Chiasmolithus oamaruensis и прослеживается
только в южноукраинских разрезах. В Северной
Украине верхнюю границу зоны NP17 можно про>
водить лишь условно, поскольку верхняя часть
киевской свиты не содержит наннопланктон.
Исследования А.С. Андреевой>Григорович [1] и
Н.А. Савицкой [14] как по многочисленным
непрерывным разрезам юга Украины, так и Киев>
ского Приднепровья позволили установить пря>
мую корреляцию данных по нанно> и динофосси>
лиям. Определено, что верхняя граница зоны
NP17 совпадает с верхней границей динозоны
DP10 Rhombodinium porosum и контролируется
появлением Charlesdowniea clathrata angulosa.
ВЫВОДЫ
Исходя из приведенного, расчленение среднеэо>
ценовых отложений платформенной Украины по
наннопланктону должно проводиться с учетом
региональных особенностей, а именно:
– В случае использования схемы Е. Martini
[23] границу между зонами NP15 и NP16 следует
проводить по уровню массового появления
типичных (диаметром более 14 мкм) ReticulofeQ
nestra umbilica, а не по уровню последнего
появления Rhabdosphaera gladius.
– В случае использования схемы D. Bukry [18,
19] граница между зонами СP13 и CP14 не может
проводиться по уровню появления Discoaster bifax
из>за несовпадения уровня его появления в океа>
нических и континентальных разрезах.
– В случае совместной встречаемости Nanno>
tetrina fulgens и типичных Reticulofenestra umbiliQ
ca зональную принадлежность комплекса следу>
ет устанавливать по количественному преобла>
данию одного из видов.
– Использование уровня появления ReticuloQ
fenestra reticulata как возможного критерия про>
ведения границы между лютетским и бартонским
ярусами в Украине требует своего обоснования в
связи с недостаточной изученностью интервала
стратиграфического распространения данного
вида в украинских разрезах.
– Для подтверждения выделения зоны NP15 в
отложениях Северной Украины необходимо про>
ведение дополнительных исследований комп>
лексов наннопланктона в новых разрезах,
сопровождаемых сопоставлением данных по
другим группам организмов, прежде всего по
диноцистам и фораминиферам.
– Уверенно проводить верхнюю границу зоны
NP16 в североукраинских разрезах можно лишь
в однородных по литологическому составу карбо>
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Рис. 8. Скв. 24>Д, с. Безмятежное Харьковской области

252

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ «СТАНДАРТНЫХ» НАННОЗОН В СРЕДНЕМ ЭОЦЕНЕ

Рис. 9. Скв. 6>Д, с. Песчаное Харьковской области
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натных толщах, в частности в мергельной толще
киевской свиты.
– Верхнюю границу зоны NP17 в Северной
Украине можно проводить условно, основываясь
исключительно на результатах косвенных сопо>
ставлений с другими группами микроорганизмов
(в частности, с диноцистами).
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ИХТИОФАУНА И ВОЗРАСТ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ПЕСКОВ В РАЙОНЕ С. ОСИНОВО
(ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
N.I. Udovichenko
ICHTHYOFAUNA AND AGE OF THE PALEOGENE SANDS OF OSINOVO AREA, LUGANSK REGION
Виявлено нове багате місцезнаходження еоценових хребетних. Детально вивчено комплекс акулових риб, у складі
якого встановлено 25 форм. Аналіз стратиграфічного розповсюдження видів дозволив палеонтологічно обґрунтувати
ранньолютетський вік пісків відомого розрізу Осиново.
Ключові слова: акулові риби, еоцен, осинівський розріз, південний схил Воронезької антеклізи, Україна.
An assemblage of sharks that includes 25 species has been studied from a new rich location of Eocene vertebrates.
Analysis of the stratigraphic distribution of studied species suggests the early Lutetian age of sands of the well>known
Osinovo section.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных проблем стратиграфии палео>
геновых отложений Североукраинской палеоседи>
ментационной провинции является недостаточное
палеонтологическое обоснование стратиграфичес>
ких построений [4, 5]. Отсутствие или плохая сох>
ранность остатков ортостратиграфических групп
часто не позволяют надежно определять возраст
пород, а малочисленность надежных литологичес>
ких реперов усложняет сопоставление разрезов. В
полной мере это относится к отложениям канев>
ского и бучакского региоярусов южного склона
Воронежской антеклизы и северной окраины
Донецкого складчатого сооружения. «Докиевские»
отложения здесь представлены исключительно
терригенными осадками, отличающимися мелко>
водностью и большой фациальной изменчиво>
стью. Возраст их устанавливается преимуществен>
но по результатам изучения моллюсков, надежно
определимые остатки которых встречаются редко.
Многие исследователи, изучавшие разрезы
«докиевского» палеогена, отмечали присутствие
в осадках зубов акул хорошей сохранности, кото>
рые долгое время оставались не изученными.
Специальные исследования с целью обнаруже>
ния остатков акуловых рыб, как и других позво>
ночных, в отмеченном регионе не проводились.
О перспективах использования зубов акул в био>
стратиграфии эоценовых отложений платфор>
менной части Украины очень удачно сказано в
работе Д.Е. Макаренко и В.А. Зелинской: «Во
многих выходах пород бучакской свиты наряду с
моллюсковой фауной встречаются зубы акул
(Lamna) хорошей сохранности. К сожалению, они
еще не изучены. Впоследствии можно полагать,
что по зубам акул будет также подтвержден сред>

неэоценовый возраст песков и песчаников
бучакской свиты» [10, с. 25].
Разрезы палеогеновых отложений в районе
с. Осиново (север Луганской области, рис. 1)
привлекали к себе внимание геологов еще с
середины XIX в., когда было открыто богатое
местонахождение остатков моллюсков в основа>
нии толщи «осиновских» песчаников. Позже
отсюда была описана известная «осиновская»
флора [7]. Малакофауну большинство специалис>
тов датирует лютетом. Возраст песков, залегаю>
щих под песчаниками и имеющих мощность от 10
до 40 м, определяется по>разному – от палеоце>
на до среднего эоцена [6, 9>12]. Причиной таких
разногласий является почти полное отсутствие в
них палеонтологических остатков.
В настоящей работе на основании изучения
комплекса зубов акул из средней части указан>
ной толщи песков обосновывается их возраст.
Это приобретает особую актуальность в связи с
выполнением государственной программы «Гос>
геолкарта>200».
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2004>2005 гг. в районе с. Осиново Луганской
области нами проводились исследования с целью
изучения разрезов «докиевского» палеогена и
поиска в них остатков позвоночных. Был обследо>
ван ряд обнажений, в том числе и те, которые
описаны ранее В.П. Семеновым и С.А. Морозом
[11, 12]. Многочисленные остатки рыб и тетрапод
были найдены в недавно открытом небольшом
песчаном карьере, расположенном на правом
склоне долины р. Айдар у южной окраины
с. Осиново. Ниже приводится (снизу вверх) описа>
ние разреза, вскрытого в карьере (рис. 2).
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стый с примесью зерен крупного песка и гравия.
Слоистость косая, разнонаправленная, наклон косых
слойков до 20°. Верхний контакт слоя резкий, неров>
ный, подчеркивается тонким (до 1 см) прослоем зеле>
ной глины. Местами вышележащий слой врезается в
виде широких пологих ложбин на глубину до 0,5 м.
Мощность – 1,6 м.
7. Песок бурый, разнозернистый, кварцевый с большим
количеством гравия и мелкой гальки. Псефитовые
зерна слабо окатаны, сложены кварцем, кремнем и
опоковидным песчаником. Встречаются разнообраз>
ные остатки позвоночных: зубы и позвонки акуловых
рыб, фрагменты зубных пластинок химер, кости, зубы и
позвонки костистых рыб, кости черепах, кости и скор>
лупа яиц птиц. Мощность – от 0,05 до 0,3 м.
8. Песок желто>серый, среднезернистый, кварцевый с тон>
кими прослоями гравия. В кровле слоя залегает тонкий
(до 1 см) прослой зеленой глины. Мощность – 1,0 м.
9. Песок серо>желтый, в верхней части ярко>желтый,
среднезернистый, кварцевый. В верхней части слоя
встречены кости черепах и птиц. Мощность – 3,0 м.
10. Переслаивание желтоватых песчаников (до 30 см) и
песков (до 40 см), разнозернистых, кварцевых.
Песчаники различной степени цементации, кремнис>
тые. В нижней части слоя в песках и песчаниках
встречаются кости черепах. Мощность – 3,0>4,0 м.

Рис. 1. Местоположение изученного разреза
На размытой поверхности белых мергелей
верхнего мела залегают:
1. Песок желтовато>серый, разнозернистый кварцевый,
с множеством мелкой гальки кремня, кварца, опоко>
видных песчаников. Мощность – до 0,1 м.
2. Песок с чередующимися желтовато>серыми и желтыми
прослоями, среднезернистый, горизонтальнослоистый
кварцевый. В нижней части содержит мелкие песчанис>
тые стяжения оксидов марганца. Верхний контакт слоя
резкий, неровный, подчеркнут тонким прослоем (до
2 см) зеленой песчанистой глины. Мощность – 2,0 м.
3. Песок желтый, среднезернистый, кварцевый, в нижней
части косослоистый, выше становится горизонтально>
слоистым. По всему слою наблюдаются мелкие рыхлые
стяжения оксидов марганца. Мощность – 0,8 м.
4. Песок светло>серый, среднезернистый, кварцевый. В
средней части слоя заметна косая слоистость. Наклон
косых слойков не превышает 15>20°. Верхний контакт
резкий, неровный. Мощность – 0,45 м.
5. Песок зеленоватый, глинистый с бурыми включения>
ми, сильно биотурбирован. Мощность – до 0,1 м.
6. Песок в нижней части желтый, оранжевый с тонкими
светло>серыми прослоями, которые в верхней части
преобладают. По составу кварцевый, среднезерни>
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В описываемом карьере залегающие выше
породы отсутствуют. Примерно в 30>50 м север>
нее в небольших хаотически расположенных
ямах по добыче песка вскрыты желтые мелко>
среднезернистые кварцевые пески видимой
мощностью до 2 м, залегающие на песчаниках
слоя 10. Такие же пески обнажены в каменном
карьере, расположенном в 300 м западнее, где
они покрывают разрабатываемые здесь слив>
ные песчаники.
Для получения остатков позвоночных из слоя
7 было добыто и промыто на ситах с ячеей 2,5 мм
около 10 т породы. Еще 3,5 т осадков было про>
мыто из гравийного прослоя, расположенного
примерно в 1,0 м выше слоя 7 (в кровле слоя 8).
С целью обнаружения мелкоразмерных зубов
часть породы (около 150 кг) было промыто на
сите 0,7 мм. Гипсометрическое соотношение слоя
7 и гравийного прослоя, залегающего в кровле
слоя 8, было определено инструментально с при>
менением нивелирования. Непосредственно в
уступе карьера, где описан разрез, этот прослой
не выражен. Он зафиксирован нами в старых
карьерных выемках примерно в 20>30 м восточ>
нее и имеет мощность 10>20 см. Состав остатков
и их сохранность такая же, как и в слое 7. Единс>
твенное отличие состоит в том, что кости и зубы
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Рис. 2. Разрез песчаной толщи в северной стенке карьера (южная окраина с. Осиново)
здесь немного более светлой окраски вследствие
менее интенсивно проявившихся процессов оже>
лезнения и омарганцевания. Во время разработ>
ки этого слоя было установлено, что в юго>восточ>
ном направлении он замещается линзой конгло>
мерата с максимальной мощностью до 0,4 м.
Галька, слагающая конгломерат, имеет размеры
до 10 см, хорошо окатана, состоит в основном из
опалового кремня. В качестве цемента выступает
прочный кремнистый песчаник. По простиранию
линза была прослежена на 5 м и продолжается
дальше. В конгломерате встречены остатки
позвоночных, а также отпечатки раковин дву>
створчатых и брюхоногих моллюсков.
Остатки из полученного концентрата извлека>
лись в стационарных условиях. Всего было выбра>
но более 1000 зубов акуловых рыб, два фрагмен>
та зубных пластинок химер, около 50 зубов и
фрагментов челюстей костистых рыб, более 100
костей черепах, множество обломков костей птиц.
Все остатки имеют размеры более 2,5 мм, мелких
зубов не обнаружено. Сохранность окаменело>
стей хорошая, за исключением костей птиц, отли>
чающихся чрезвычайной хрупкостью.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Описанный выше разрез свидетельствует о
регрессивном характере осадконакопления. Оче>
видно постепенное обмеление бассейна, что выра>
зилось в смене горизонтальнослоистых песков
слоя 2 косослоистой толщей (практически все
вышележащие слои), а также в увеличении приме>
си псефитового материала. Контакты между слоя>
ми часто имеет эрозионный характер, наиболее
наглядны в этом смысле границы между слоями 6
и 7, 7 и 8. Гравийные прослои и особенно наличие
линзы конгломерата (между слоями 7 и 8) указыва>
ет на условия крайнего мелководья. Косая слоис>
тость разнонаправленная, с небольшими углами
наклона слойков. Сочетание отмеченных призна>
ков свойственно отложениям пляжей или отложе>
ниям аккумулятивно>денудационных форм пере>
мещения [8]. Этот вывод может быть справедли>
вым по отношению к слоям 3>9. Слой 10 и покры>
вающие его пески могли сформироваться уже в
условиях низменного суходола [10].
При сравнении нашего разреза с описаниями
В.П. Семенова [12] и С.А. Мороза [11] бросается
в глаза очень большая разница в мощностях
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песчаной толщи, залегающей между верхним
мелом и пачкой песчаников. В разрезе
В.П. Семенова, расположенном примерно в 1 км
севернее нашего, она составляет около 18 м.
Еще в 2>3 км севернее для этой части разреза
С.А. Морозом указывается мощность 40 м, что
почти в 4 раза превышает зафиксированную
нами. Эта особенность «докиевских» отложений
отмечалась М.Н. Клюшниковым [6] и связыва>
лась с неровностями допалеогенового рельефа.
Другой характерной особенностью рассма>
триваемых отложений является то, что сливные
песчаники развиты в районе с. Осиново не по>
всеместно, а в виде изометричных пятен, дости>
гающих в диаметре нескольких сотен метров. В
центре таких образований песчаники наиболее
прочные, массивные. По направлению к перифе>
рии они приобретают слоистость, становятся
менее сцементированными и постепенно пере>
ходят в пески. Описанный нами разрез распола>
гается в 300>400 м восточнее центра одного из
таких «островов», где сейчас находится действую>
щий карьер по добыче сливного песчаника, и
имеет переходный облик. По мнению В.Т. Сябряй
[15], формирование сливных кремнистых песча>
ников происходило в небольших пресноводных
водоемах, отличающихся пониженными значе>
ниями pH. Цементация накопленного песчаного
материала осуществлялась вследствие инфильт>
рации растворов, содержащих кремнекислоту.
Следует также отметить крайне невыдержан>
ное по простиранию залегание псефитовых про>
слоев. Мощность их может меняться от 0 до 30>
40 см на расстоянии всего 10>20 м, что подтвер>
ждает описанный выше разрез.
Все без исключения авторы, отмечавшие при>
сутствие фауны моллюсков костянецкого типа в
районе с. Осиново, указывали, что остатки здесь
встречаются в основании толщи кремнистых
песчаников совместно с большим количеством
гальки и гравия. В нашем разрезе этот фаунисти>
ческий слой отсутствует, что, по>видимому,
обусловлено его линзовидным характером зале>
гания. Конгломератовая линза с остатками мол>
люсков на границе слоев 7 и 8, несомненно,
является более древним образованием. В этом
удалось убедиться с помощью нивелирования,
когда было установлено, что основание песчани>
ка с фауной в разрезе В.П. Семенова находится
примерно в 4 м выше кровли слоя 7 нашего раз>
реза. В связи с этим было бы очень интересно
сравнить комплекс моллюсков из этого более
древнего уровня с типичным «осиновским».
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Относительно возраста песчаной толщи
с. Осиново, залегающей ниже реперного слоя с
фауной костянецкого типа, существуют различ>
ные мнения. Так, Г.П. Леонов [9] без палеонтоло>
гических обоснований отнес 18>метровую толщу
песков к нижнему эоцену. В составе этих же отло>
жений В.П. Семенов [12], руководствуясь литоло>
гическими признаками, выделил (снизу вверх)
вешенскую (палеоцен), суровикинскую, шепту>
ховскую (нижний эоцен), хрипунскую (средний
эоцен) свиты. В присутствии в разрезе первых
двух свит автор сомневался и отразил это в
своей работе. С.А. Мороз [11] только лишь на
основании наличия в разрезе косослоистых
песков сопоставил эту толщу с хрестовскими сло>
ями, которые он датировал началом ипра.
Столь большие расхождения, очевидно, явля>
ются следствием того, что возраст песков опре>
делялся не на основании палеонтологических
данных, а по литологическим признакам, или
исходя из общегеологических представлений.
Как уже отмечалось, остатки позвоночных
были получены из двух гравийных прослоев,
отстоящих друг от друга в разрезе на 1 м. Раз>
ница в систематическом составе комплексов
отсутствует, поэтому мы рассматриваем их
совместно.
Костистые рыбы представлены фрагментами
челюстей, изолированными зубами, костями и
позвонками. Удалось определить: Labrus sp.,
Eutrichiurides sp., Sphyrenodus sp., Cubium sp.,
Triodon sp., Eotrigonodon sp., Cylindracanthus sp.
Многочисленные остатки черепах еще не изуче>
ны. Судя по размерам и скульптуре костей, можно
предполагать наличие как минимум двух форм.
Остатки птиц представлены в основном
фрагментарным материалом. А.В. Пантелеев
по цевке определил древнего кулика (устное
сообщение).
В коллекции преобладают зубы акуловых
рыб. Почти все они (более 95 %) найдены in situ.
Об этом свидетельствует прежде всего характер
сохранности материала – отсутствие окатаннос>
ти, наличие у многих экземпляров тонких дета>
лей строения, которые при транспортировке
были бы разрушены. Весьма показательны в
этом отношении зубы Odontaspis winkleri, для
которых характерны сильно удлиненные игло>
видные боковые вершины, а также Isistius trituQ
ratus с очень тонким, хрупким корнем. Гомоген>
ность комплекса подчеркивается также одина>
ковой степенью фоссилизации, однообразной
окраской зубов.
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Интересной особенностью описываемого
комплекса является то, что большая часть зубов
имеет почти предельные размеры. С таким фено>
меном мы в своей практике столкнулись впер>
вые. Как правило, в коллекциях часто содержит>
ся довольно много зубов молодых особей, иногда
они даже преобладают (нижний ипр Южного
Казахстана, верхний палеоцен и эоцен Ферганы
и др.). Подобное явление можно объяснить тем,
что прибрежные воды эоценового моря в районе
Осиново были неблагоприятны для обитания
молоди и тем более для размножения большинс>
тва видов акуловых рыб. Одной из причин этого,
по>видимому, являлась пониженная соленость
морской воды за счет опреснения ее впадающи>
ми реками. В таких условиях близко к берегу в
поисках пищи подплывали только наиболее силь>
ные взрослые особи.
Среди акул в Осиново определены: Isistius triQ
turatus (Winkl.), Squatina cf. prima (Winkl.), HeteQ
rodontus cf. vincenti (Ler.), Heterodontus sp.,
Odontaspis winkleri Ler., Striatolamia macrota
(Ag.), «Clerolamna» sp., Jaekelotodus aff. borysteniQ
cus Glikm., Hypotodus verticalis (Ag.), SynodontaQ
spis vincenti (Winkl.), «Tobolamna» sp., Isurolamna
cf. bajarunasi Glikm. et Zel., Isurus praecursor
(Ler.), Abdounia lapierri Capp. et Nolf., A. cf. minuQ
tissima (Winkl.), Carcharhinus sp., Physogaleus
secundus (Winkl.), P. minor (Ag.), Rhizoprionodon
gantourensis (Aramb.), Galeorhinus cf. ypresiensis
Cas., Galeorhinus sp., Myliobatis sp. 1, Myliobatis
sp. 2, Aetobatus sp., Burnhamia sp.
Из указанных видов большая часть распрос>
транена в пределах ипра – лютета и только
отдельные формы имеют более широкий диапазон
существования [2, 16>18, 21, 22]. Для определе>
ния возраста наибольшее значение имеют зубы
Striatolamia macrota и Jaekelotodus aff. borysteniQ
cus. В верхах ипра В.И. Железко выделяет зону
Е9, которая сменяется зоной Е10, охватывающей
весь лютет [3]. Характерными для зоны Е9 являют>
ся Carcharocles auriculatus disauris, Jaekelotodus
borystenicus, Striatolamia macrota asiatica, AraloseQ
lachus turgaensis barsukensis. Для зоны Е10 –
C. auriculatus auriculatus, J. trigonalis bucharensis и
S. macrota macrota. Наши экземпляры J. aff. boryQ
stenicus крупнее типовых, что может свидетель>
ствовать о более молодом, чем ипрский, возрасте.
Зубы S. macrota по уровню эволюционного разви>
тия занимают промежуточное положение между
ипрскими S. macrota asiatica и лютетскими S. mac>
rota macrota. Следовательно, наиболее вероятный
возраст комплекса – начало лютета.

Среди немногочисленных переотложенных
зубов определены Megasqualus sp., ParaorthacoQ
dus sp., Isurolamna cf. inflata (Ler.), Carcharocles
sp., Anacoracidae indet. Первые три формы харак>
терны для палеоцена, хотя изредка могут встре>
чаться и в нижнем эоцене [18, 22]. Семейство
Anacoracidae распространено в верхнем мелу и в
кайнозой не переходит. Особый интерес предста>
вляет находка зубов Carcharocles sp., которые in
situ не обнаружены. По характеру зазубренности
краев коронки они наиболее близки к C. auricula>
tus disauris – руководящей форме зоны Е9, соот>
ветствующей верхнему ипру [3], и косвенно могут
свидетельствовать в пользу лютетского возраста
костеносных слоев.
Переотложенные зубы указывают на то, что
при формировании костеносных слоев в дан>
ном районе размыву подвергались верхнеме>
ловые, палеоценовые и нижнеэоценовые отло>
жения. Естественно, это не означает, что под>
стилающие пески имеют раннеэоценовый и,
тем более, палеоценовый возраст. Породы раз>
ного возраста могли размываться вследствие
абразионной деятельности моря или эрозион>
ной работы рек за пределами дислокации изу>
ченного разреза. Зубы акул, благодаря их высо>
кой механической устойчивости, могли перено>
ситься на несколько километров без особого
ущерба для их сохранности. Следовательно,
вопрос о возрасте подстилающих песков (слои
1>6) остается пока открытым.
Сравнивая рассматриваемый комплекс с
близкими по возрасту ассоциациями из других
регионов, необходимо учитывать два обстоятель>
ства. Во>первых, он существенно обеднен за счет
отсутствия мелкоразмерных зубов. Во>вторых,
комплексы ипрских и лютетских акул очень близ>
ки между собой и разница между ними фиксиру>
ется, как правило, на подвидовом уровне [3].
В ипр>лютетских комплексах Западной Евро>
пы присутствуют практически все формы, обна>
руженные в Осиново, за исключением «Tobola>
mna» sp. Этот род был выделен В.И. Железко на
основании материалов из Зауралья и распрос>
транен там от верхов ипра до приабона включи>
тельно.
Ассоциация из костянецкой свиты Канева
близка к осиновской, но значительно беднее, что
связано с неполнотой коллекции (около 50
зубов). Общими формами являются Isistius trituQ
ratus, Squatina cf. prima, Heterodontus cf. vincenti,
Striatolamia macrota, Isurolamna cf. bajarunasi,
A. cf. minutissima, Physogaleus secundus, RhizoQ
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prionodon gantourensis, Myliobatis sp., Aetobatus
sp., Burnhamia sp. В Костянце дополнительно
встречаются мелкоразмерные зубы Rhinobatos
sp. и Dasyatis sp., отсутствуют «Tobolamna» sp.
В ассоциации из нижней части киевской
свиты Градижска [16] присутствует большинство
осиновских форм, но состав комплекса, в
целом, имеет более молодой облик за счет при>
сутствия Jaekelotodus trigonalis (Jaek.) и Carcha>
rocles auriculatus (Blainv.). Для более глубоко>
водных отложений Градижска очень характерны
представители семейства Hexanchidae, не най>
денные в Осиново.
В лютетском комплексе Крыма [1], который
намного богаче осиновского за счет мелкораз>
мерных форм, присутствует значительная часть
общих видов. В то же время между ассоциация>
ми есть существенные отличия. В Осиново отсут>
ствуют доминирующие в Крыму Echinorhinus, AloQ
pias и Usakias, тогда как в Крыму не найдены
характерные для Осиново «Tobolamna» sp. и
Abdounia lapierri. Такие большие отличия невоз>
можно объяснить только лишь разницей в возра>
сте. Главной причиной, вероятно, было отсут>
ствие прямых связей между эоценовыми морями
Крыма и северной окраины Донбасса.
Значительный интерес представляет при>
сутствие в осиновском комплексе зубов
Abdounia lapierri и Rhizoprionodon gantourenQ
sis. Первый вид, впервые описанный из сред>
него эоцена Парижского бассейна [19], впо>
следствии был обнаружен в среднем эоцене
Центральных Кызылкумов [20]. По нашим
наблюдениям он обычен для верхов ипра –
лютета Ферганы и Приташкентского района,
для Восточной Европы отмечается впервые.
Среди многотысячных коллекций из близких
по возрасту пород Крыма [1] и Мангышлака
эта форма не установлена.
Rhizoprionodon gantourensis, впервые опи>
санный из лютета Марокко [17], по последним
данным в Северной Африке распространен в
ипре и лютете [21]. В этом же диапазоне он
очень характерен для Средней Азии, особенно
для Ферганской впадины, где по нашим наблю>
дениям в комплексах из алайской и туркестан>
ской свит составляет до 50% общего числа
зубов. В Западной Европе встречается редко,
указан совместно с предыдущим видом для
Парижского бассейна [19]. Кроме с. Осиново,
R. gantourensis обнаружен нами также в страто>
типе костянецкой свиты, где входит в число
доминантов. Изредка Rhizoprionodon встречаетQ
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ся в киевской свите района Градижска Полта>
ской области [16]. Для среднего эоцена Крыма и
Мангышлака не характерен.
ВЫВОДЫ
Разрезы «докиевского» палеогена в районе
c. Осиново характеризуются большой фациаль>
ной изменчивость пород. Установлено, что
кварцитовидные песчаники залегают в виде
изолированных пятен изометричной формы
размером до нескольких сотен метров в диаме>
тре и по простиранию замещаются песками.
Псефитовые прослои в основании этих песчани>
ков и залегающих ниже песках не выдержаны
по мощности, часто выклиниваются. Поэтому
этого детальное сопоставление даже сравни>
тельно близко расположенных разрезов связа>
но с большими трудностями.
Песчаная толща, залегающая ниже кварцито>
видных песчаников, имеет переменную (от 10 до
40 м) мощность. Из гравийно>галечниковых про>
слоев, расположенных примерно в средней
части этих песков, получен богатый комплекс
остатков рыб и высших позвоночных. На основа>
нии анализа ассоциации зубов акул, включа>
ющей 25 видов, возраст вмещающих пород
определен как раннелютетский.
Осиновский комплекс по своему составу
близок к западноевропейским, не имеет сущес>
твенных отличий от ассоциаций из стратотипа
костянецкой свиты и низов киевской свиты
района Градижска Полтавской области. От
лютетских комплексов Крыма и Мангышлака
значительно отличается даже на родовом уров>
не, что свидетельствует о затрудненной связи
между морями Крыма и Днепровско>Донецкой
впадины.
Наличие крайне мелководных отложений и их
большая фациальная изменчивость вблизи
с. Осиново позволяют считать этот район перс>
пективным для поисков остатков редких групп
наземных позвоночных, в частности млекопи>
тающих.
Результаты настоящей работы могут быть
использованы при составлении геологических
карт нового поколения масштаба 1:200 000.
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В.Ю. Зоси мович, О.П. Оль штинсь ка, Т.С. Рябо конь, Є.А. Соля ник, Т.В. Шевчен ко
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ І ДАТУВАННЯ СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЗОНИ
ЗЧЛЕНУВАННЯ ДНІПРОВСЬКОДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ТА ОКРАЇН ДОНБАСУ
V.Yu. Zosi mo vich, O.P. Olshtynska, T.S. Ryabokon, E.A. Solyanik, T.V. Shevchenko
LITHOLOGY AND DATING OF THE MIDDLEUPPER EOCENE DEPOSITS IN THE JUNCTION ZONE OF
THE DNIEPERDONETS DEPRESSION AND THE DONETS BASIN
Проведено лито> и биостратиграфическое изучение разрезов киевского и обуховского региоярусов в зоне сочлене>
ния Днепровско>Донецкой впадины, Воронежской антеклизы и северо>западной окраины Донбасса. Подтверждены
двукомпонентное строение киевского региояруса, приуроченность кремнистых пород к верхней части киевского и
нижней части обуховского региоярусов. Нижнюю карбонатную часть киевских отложений характеризуют форамини>
феровые слои с Acarinina kiewensis и слои с Pseudoclavulina subbotinae – Robulus dimorphus, наннозона NP16, дино>
зона DP9, диатомовые слои с Stictodiscus kossutii; беcкарбонатную часть – слои с агглютинирующими фораминифера>
ми, динозона DP10 и диатомовая зона Cristodiscus succinctus. К нижней части обуховских отложений приурочены диа>
томеи зоны Plagiogramma paleоgena. По комплексам микрофоссилий киевский региоярус района исследований дати>
руется бартоном среднего эоцена, обуховский – приабоном верхнего эоцена. Установлено, что возможности приме>
нения стандартных океанических шкал для расчленения отложений эпиконтинентальных бассейнов ограничены седи>
ментационными особенностями. Необходима разработка региональных биостратиграфических схем и обоснование
их корреляции с зональными океаническими шкалами.
Ключевые слова: стратиграфия, средний и верхний эоцен, киевский и обуховский региоярусы, фораминиферы, нан>
нопланктон, диноцисты, диатомовые водоросли, Восточная Украина.
A lithologic and biostratigraphic study of the Kiev and Obukhov regional stages in the junction zone of the Dnieper>Donets
Depression, Voronezh anteclise and northwest margin of the Donets Basin has confirmed two>component structure of the
Kiev regional stage, with chertification being typical of the upper part of the Kiev and lower part of the Obukhov regional sta>
ges. Foraminiferal layers with Acarinina kiewensis and layers with Pseudoclavulina subbotinaeQRobulus dimorphus, nanno>
plankton Zone NP16, dinocyst Zone DP9 and diatom layers with Stictodiscus kossutii have been recognized in the lower car>
bonaceous part of Kiev deposits. Layers with agglutinated foraminifers, dinocyst Zone DP10 and the diatom Cristodiscus
succinctus Zone have been recognized in the non>carbonate part of Kiev deposits. Diatomes of the Plagiogramma paleоge>
na Zone have been identified in the lower part of Obukhov deposits. According to the identified microfossil assemblages, the
Kiev and Obukhov regional stages in the region under study are dated to be Bartonian and Priabonian, respectively. This
study reveals difficulties connected with the recognition of standard oceanic zones in epicontinental basins and points to the
necessity of creating regional biostratigraphic schemes.

ВСТУП
Структурне положення району досліджень в зоні
переходу від Дніпровсько>Донецької западини
(ДДЗ) до Воронізької антеклізи та північно>захід>
них окраїн Донецької складчастої споруди зумови>
ло особливості складу палеогенових відкладів –
неповноту їх стратиграфічного обсягу та літологічні
відміни від стратотипових стандартів: у розрізі
палеогену найчастіше відсутні палеоценові й
нижньоеоценові (канівські) відклади, а для літоло>
гічного складу широко розповсюджених на цій
території відкладів київського і обухівського регіо>
ярусів характерна наявність кременистих різнови>
дів. Та обставина, що об’єктом вивчення обрано
саме київські і обухівські відклади, потребує
пояснення. По>перше, вони вкривають практично
всі не зруйновані постседиментаційними процеса>
ми ділянки південно>західного схилу Воронізької
антеклізи, прилеглого до нього північно>східного
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борту ДДЗ, а також окраїн Донецької складчастої
споруди. По>друге, і це мабуть найважливіше, вік
та стратиграфічне положення цих стратонів, точні>
ше стратиграфічна належність літологічно відмін>
них їх частин, інтерпретувалися різними дослідни>
ками у досить широкому стратиграфічному діапа>
зоні. Пояснення цієї обставини криється, наймо>
вірніше, у дуже неоднозначному, іноді невиправ>
дано ортодоксальному сприйнятті суттєвих змін
стратиграфічної схеми М.О. Соколова наприкінці
50>х – початку 60>х років минулого сторіччя.
Як відомо, в схемі М.О. Соколова [24] до складу
київського ярусу увійшли блакитний мергель,
спонділова глина, білі мергелі Калинівки та інші
карбонатні породи, а до складу харківського ярусу
– кременисті пісковики і глини (харківська поро>
да) та глауконітові піщано>глинисті відклади. Київ>
ський ярус зіставлявся з бартонським ярусом
(верхній еоцен), харківський – з лігурійським яру>
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сом (нижній олігоцен, глауконітові піщано>глинисті
відклади Латторфа, Замланда, Унзебурга та ін., які
добре корелювалися за складом малакофауни з
мандриківськими детритусовими пісками). Такий
склад і датування цих двох ярусів М.О. Соколова
зберігався багато років, хоча матеріали геологіч>
ного картування різних масштабів вказували на
можливість заміщення по простяганню київських
карбонатних відкладів безвапняковими кременис>
тими глинами і пісковиками, схожими на «типову
харківську породу». У 1903 р. П.Я. Армашевський
відзначав, що на підвищених ділянках допалеоге>
нового рельєфу київські карбонатні глини заміщу>
ються безкарбонатними піщано>глинистими поро>
дами. У 1905 р. А.А. Борисяк у пояснювальній за>
писці до геологічної карти Ізюмського повіту під>
креслюв, що на схилах Слов’янської, Корульської і
Петрівської брахіантиклінальних структур мергелі і
глини київського ярусу заміщуються безкарбонат>
ними кременисто>глинистими утвореннями, які за
зовнішнім виглядом цілком тотожні з типовою хар>
ківською породою. У 1928 р. Б.К. Ліхарєв за мате>
ріалами польових досліджень стверджував, що
поширена у верхів’ях річок Оскол, Айдар, Деркул,
Камишна та Калитва потужна товща кременисто>
глинистих безкарбонатних порід типового «харків>
ського» габітусу є мілководним аналогом київ>
ських мергельно>глинистих відкладів, які вона
заміщує по простяганню [6].
Перші зміни стратиграфічної схеми М.О. Соко>
лова торкнулися саме харківського ярусу. У по>
воєнні роки М.М. Клюшников зібрав величезну ко>
лекцію молюсків з мандриківських відкладів і за
результатами її монографічного вивчення прийшов
до висновку про пізньоеоценовий, а не олігоцено>
вий вік мандриківської малакофауни і відкладів,
що її містять. Слід відмітити, що ще у 1931 р. сумні>
ви щодо олігоценового віку мандриківських песків
висловив Б.Ф. Мефферт на підставі вивчення
фауни форамініфер, зокрема нумулітид [12], а в
1941 р. і повоєнні роки О.К. Каптаренко>Черноусо>
ва вік форамініфер з мандриківських детритусових
пісків визначала як пізньоеоценовий, а самі від>
клади (верстви) розглядала як мілководну фацію
київського мергелю [10]. Підсумовуючі усі матеріа>
ли, М.М. Клюшніков вважав помилковими уявлен>
ня М.О. Соколова про олігоценовий вік мандриків>
ських детритусових пісків. На його думку, «... пески
эти должны быть отнесены к верхнему эоцену и
сопоставлены с мергелями киевского яруса в
качестве их мелководного аналога. … Поразитель>
ное сходство латторфской фауны Сев. Германии с
верхнеэоценовой фауной Мандриковки дает осно>

вание для отнесения латторфских отложений
также к верхнему эоцену и ставит, следовательно,
под вопрос рациональность оставления латторф>
ского яруса в стратиграфической палеогеновой
шкале Западной Европы вообще. … Латторфские
пески следует рассматривать как мелководную
фацию верхнего эоцена, по времени своего отло>
жения соответствующую бартонским глинам» [24,
с. 133]. На жаль, цей дуже важливий висновок,
який фактично започаткував роботи з перегляду,
ревізії віку і стратиграфічного статусу латторфсько>
го ярусу, серед деяких українських фахівців був
сприйнятий як зміна віку з ранньоолігоценового на
пізньоеоценовий не тільки мандриківських верств,
а харківського ярусу в цілому, що, у свою чергу,
призвело до уявлень про відсутність олігоценових
відкладів у межах Північної України взагалі.
На початку другої половини минулого сторіччя
почалися роботи з геологічного картування тери>
торії України у масштабі 1:200 000. Дослідження
палеогенових відкладів в межах аркушів
«Слов’янськ», «Київ», «Харків», «Куп’янськ» показа>
ли, що харківський ярус М.О. Соколова об’єднує
дві товщі, відмінні за літологічним складом та
віком: нижня товща, так звана «типова харківська
порода» (кременисті глини, трепело> та опокопо>
дібні пісковики) – верхній еоцен; верхня товща,
кварц>глауконітові піщано>глинисті відклади –
нижній олігоцен. Ця обставина знайшла відобра>
ження у схемі 1963 р. [8]: нижня кремениста
частина харківського ярусу і «наглинок» у розрізах
Київського Придніпров’я та інших регіонів були
приєднані до київської світи в якості її верхньої
підсвіти, а верхня піщана кварц>глауконітова
частина лишилася у складі нижньоолігоценової
харківської світи. В цій же схемі знайшов також
відображення вже добре відомий, зафіксований
по багатьох розрізах відслонень і свердловин і
висвітлений у друкованих виданнях факт частко>
вого або повного заміщення по простяганню кар>
бонатних відкладів київської світи безкарбонатни>
ми у розрізах окраїн Донбасу і Українського щита
(табл. 1). Літофаціальне співвідношення карбона>
тних і безкарбонатних відкладів у складі київської
світи в межах Воронізької антеклізи було показа>
но і у схемі В.П. Семенова [22]. За обсягом, страти>
графічним положенням і віком його сергіївська і
тишкинська світи відповідають нижньокиївській
підсвіті, а касьянівська світа – верхньокиївській
(табл. 1). Згодом для відкладів нижньокиївської
підсвіти було відновлено статус світи, верхньокиїв>
ська підсвіта у ранзі світи отримала назву «обухів>
ська», а назву «харківська світа» у зв’язку з її невід>
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Таблиця 1. Сучасне трактування зіставлення стратиграфічних схем різних авторів палеогенових відкладів району досліджень
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повідністю вимогам Стратиграфічного кодексу
було замінено на «межигірська світа». В останні
роки ці три стратони, як і інші палеогенові, отрима>
ли статус регіоярусів (горизонтів). Багаторічні дос>
лідження київського, обухівського і межигірського
регіоярусів дозволяють впевнено стверджувати,
що харківський ярус М.О. Соколова є складовою
частиною всіх трьох згаданих стратонів (табл. 2).
Верхня частина харківського ярусу – кварц>глау>
конітові піски – відповідає межигірському регіоя>
русу; верхня частина «типової харківської породи»
– трепелоподібні пісковики, діатоміти – увійшла
до складу обухівського регіоярусу як його мілко>
водний кременистий аналог; нижня частина «типо>
вої харківської породи» – опокоподібні пісковики,
кременисті безкарбонатні глини – є фаціальним
аналогом карбонатних і бескарбонатних відкладів
київського регіоярусу по периферії седиментацій>
ного басейну, яка частково або повністю заміщує
їх на окраїнах Донецької складчастої споруди, пів>
денно>західному схилі Воронізької антеклізи та в
межах придніпровської частини Українського
щита. На жаль, у практиці геологічних досліджень
деякі фахівці ще й досі дотримуються старих кон>
цепцій: до складу київського регіоярусу включають
тільки карбонатні відклади, а всі безкарбонатні
кременисті утворення відносять до обухівського
регіоярусу. І хоча помилковість такої позиції ціл>
ком очевидна, доречність публікації нових мате>
ріалів, які її спростовують, не викликає сумнівів.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Роботи зі створення нового покоління Державної
геологічної карти України масштабу 1:200 000
(проект Держгеолкарта>200), які розпочалися
наприкінці минулого сторіччя, висвітлили багато
дискусійних питань щодо стратиграфічного поло>
ження, віку і кореляції стратонів фанерозою,
зокрема палеоген>неогенової його частини.
Участь авторів статті у цих роботах дозволила
отримати матеріал з розрізів відслонень і сверд>
ловин багатьох районів північноукраїнської
палеоседиментаційної провінції. Матеріалом для
написання статті слугували зразки свердловин та
відслонень, розташованих в зоні зчленування
ДДЗ, Воронізької антеклізи та північно>західної
окраїни Донецької складчастої споруди (рис. 1).
Для простеження змін літологічного складу стра>
тонів по латералі від відносно глибоководних до міл>
ководних зон палеобасейну був використаний
палеоседиментологічний аналіз. Належність різно>
манітних літологічних різновидів до базового стра>
тону (регіоярусу), тобто визначення їх віку і кореля>

ційних рівнів, обґрунтовувалися результатами комп>
лексних мікропалеонтологічних досліджень.
БІОСТРАТИГРАФІЯ СЕРЕДНЬОГО>ВЕРХНЬОГО
ЕОЦЕНУ РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА РІЗНИМИ
ГРУПАМИ МІКРОФОСИЛІЙ
Форамініфери
Історія з’ясування стратиграфічного значення
форамініфер району, що розглядається, тісно
пов’язана із заплутаною ситуацією щодо розмежу>
вання «київського» та «харківського ярусів» Украї>
ни в регіоні. До початку 60>х років ХХ ст. дослідни>
ки мікрофауни східної частини ДДЗ та окраїн Дон>
басу, наслідуючи схему М.О. Соколова, до «київ>
ського ярусу» відносили лише вапнисті породи, а
не вапнисті піщано>глауконітові та кремнисто>гли>
нисті породи – до «харківського ярусу». Серед
праць з мікропалеонтології того часу слід виокре>
мити дослідження Г.Д. Соболєва [23], Ю.М. Ус>
пенської [27] та О.К. Каптаренко>Черноусової [9>
11]. Г.Д. Соболев, який вивчав форамініфери
«київського ярусу» окраїн Донбасу, виділив у розрі>
зі київських відкладів північно>західної окраїни
Донецького басейну три мікрофауністичних гори>
зонти. Ю.М. Успенська в північній провінції «хар>
ківського ярусу» за асоціаціями мікрофосилій
виділила три «фації»: клавулінову, радіолярієву та
діатомову. О.К. Каптаренко>Черноусова описала
послідовність угруповань мікрофосилій по розрізу
«київського та харківського ярусів» північно>захід>
них окраїн Донбасу. Результати цих досліджень
добре узгоджуються між собою (рис. 2).
Є.М. Бугрова [17] в розрізі св. 7 (м. Харків) в
нижній частині київської світи за планктонними
форамініферами виділила шари з Acarinina kiewenQ
sis, які відповідають зонам Acarinina rotundimargi>
nata та Hantkenina alabamensis (рівень нанозони
NP16), та за бентосними форамініферами – зону
Robulus dualis Східно>Європейської платформи,
яка припадає на рівень міжрегіональної зони Uvi>
gerina costellata. У св. 11 (м. Харків) у верхній, не
вапнистій частині київської світи – шари з аглюти>
нуючими форамініферами або інакше шари з
Haplophragmoides ? kiewensis, які вона вважає
аналогом міжрегіональної зони Haplophragmoides
orfaensis (рівень нанозони NP17).
Наші дослідження керна свердловин підтвер>
дили послідовність форамініферових угруповань,
описану попередниками. За основу була прийня>
та біостратиграфічна схема за форамініферами
Є.М. Бугрової [17], яка цілком узгоджується з дос>
лідженнями попередників і нашими результата>
ми вивчення форамініфер [20].
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Таблиця 2. Cучасні уявлення про співвідношення «київського» та «харківського ярусів» М.А. Соколова та стратонів регіоярусної шкали північноукраї>
нської палеоседиментаційної провінції
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Рис. 1. Район досліджень
За планктонними форамініферами у нижній,
вапнистій частині київської світи виділені шари з
Acarinina kiewensis, для яких характерні численні
Pseudohastigerina micra (Cole), Acarinina rugosoQ
aculeata Subb., A. kiewensi Moroz., поряд з поо>
динокими Globigerina turcmenica Chal., G. pseuQ
doeocaena compacta Subb., G. azerbaidjanica
Chal., G. cf. eocaena Guemb., A. spiralis (Bolli).
Шари з Acarinina kiewensis відповідають зоні
Hantkenina alabamensis Кримсько>Кавказької
області [16], верствам з Acarinina kiewensis пів>
нічно>східного району ДДЗ [16], комплексу
форамініфер «київського ярусу» з Acarinina
схеми О.К. Каптаренко>Черноусової [10, 11].
Присутність у складі верств черепашок G. turcQ
menica, G. azerbaidjanica розширює стратигра>
фічний діапазон цих верст до нижньої частини
зони Globigerina turkmenica Кримсько>Кавказь>
кої області. Таким чином, шари з Acarinina
kiewensis, виділені в нижній частині київської
світи, відповідають об’єму зони Hantkenina ala>
bamensis та нижній частині зони Globigerina turс>
menica Кримсько>Кавказької області. Подібний
комплекс планктонних форамініфер на плат>
формній Україні припадає на рівень нанопланк>
тонної зони NP16.
За бентосними форамініферами нижню частину
київської світи характеризують шари з Pseudoclavu>
lina subbotinae – Robulus dimorphus. У комплексі
форамініфер верств різноманітні секреційні форми
чисельно переважають над аглютинованими. Аглю>
тиновані: Proteonella variabilis (Bogd.), Pr. ampullaQ
cea (Br.), Reophax splendidus Grzyb., R. nodulosa Br.,
R. scalaria Grzyb., Technitella spiculitesta Bulatova,
Hyperammina horrida Dabagyan, Rhabdammina
cylindrica Glaessn., Ammosphaeroidina glomerata
(Br.), Tritaxia crassa (Kapt.), Tr. variabilis (Br.), ClavuliQ
noides szaboi (Hantk.), Cylindroclavulina cylindrica

(Hantk.), Pseudoclavulina subbotinae J. Nik.,
Martinottiella listerelloides (Moroz.), Gaudryina
agglutinans Orb. sensu Kapt., SpiroplectammiQ
na pishvanovae A. et K. Furs., Sp. gumbeli Hagn,
Karreriella tutkowskii A. et K. Tutk., Textularia turQ
ris Orb., T. calix Grzyb., T. labiata Reuss,
Haplophragmoides kiewensis Kapt. Секреційні:
Marginulinopsis decoratus (Reuss), Marginulina
pseudosetosa Moroz., Robulus dimorphus (Tut>
kow.), R. grodnensis (A. et K. Furs.), R. inornatus
(Orb.), R. arcuatostriatus (Hantk.), R. laticostaQ
tus (Tutkow.), R. pseudoromeri (Schwemb.),
Dentalina guttifera Orb., D. inornata Orb.,
D. approximata Reuss, D. mucronata Neug.,
Nodosaria capitata Boll., N. ewaldi Reuss,
N. bacillum Defr., Lagena isabella (Orb.), L. eleQ
gantissima Born., Ramulina kittlei Rzeh., Globulina
gibba Orb., Guttulina communis Orb., PseudopolyQ
morphina gracillima (Tutkow.), Alabamina almaensis
(Sam.), Al. wilcoxensis Toulm., Oridorsalis praeumboQ
natus Mjatl. sensu A. et K. Furs., Siphonina subreticuQ
lata Mjatl., Gyroidinoides ungustiumbilicatus (ten
Dam), Pullenia bulloides (Orb.), P. quinqueloba Reuss,
Melonis affinis (Reuss), Uvigerina proboscidea
Schwag., U. farinosa Hantk., U. eocaena Guemb.,
U. costellata Moroz., U. cocoaensis Cushm., U. bykoQ
vae ucrainica Kraeva, Candella labrum (Subb.), GloQ
bobulimina ovata (Orb.), Sporobulimina eocena
N. Byk., Fursenkoina fursenkovi J. Nik., LoxostomoiQ
des millepunctatus (Tutkow.), Bolivina aziderensis
Chal., B. pusilla Schwag., B. crenulata Cushm.,
B. arta Macf., Anomalina granosa (Hantk.), AnomaliQ
noides nonionoides (A. et K. Furs.), An. affinis (Hantk.),
Brotzenella turkmenica Bugr., Cibicidoides biumbonaQ
tus (A. et K. Furs.), C. pseudoungerianus (Cushm.),
C. karpaticus (Mjatl.), C. oligocenicus (Sam.) sensu
A. et K. Furs., C. subungerianus (A. et K. Furs.), HeteQ
rolepa eocaena (Guemb.), H. pygmeuforma (Kraeva),
Cibicidina dampelae (N. Byk. et Chram.). Із зменшен>
ням вапнистості порід у комплексі форамініфер
верств секреційні кількісно скорочуються, більш
численними стають аглютиновані форми, які іноді
переважають. У складі угруповання з’являються
сплющені черепашки Gaudryina sp., PseudoclavuliQ
na sp., Textularia sp. поряд з недеформованими TroQ
chammina eggeri (Cushm. sensu Kapt.) та інші тро>
хаміни,
Sabellovoluta
humboldti
(Reuss),
Haplophragmoides eggeri Cushm.
Шари з Pseudoclavulina subbotinae – Robulus
dimorphus цілком відповідають комплексу зони
Pseudoclavulina subbotinа – Hopkinsina bykovae
ucrainica київської світи південно>східного схилу
Воронізької антеклізи (свердловина біля м. Бел>

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

267

В.Ю. ЗОСИМОВИЧ, О.П. ОЛЬШТИНСЬКА, Т.С. РЯБОКОНЬ, Є.А. СОЛЯНИК, Т.В. ШЕВЧЕНКО

Рис. 2. Зіставлення біостратиграфічних схем «київського» та «харківського ярусів» за даними різних авторів

город) [19]; комплексу зони Robulus dualis київ>
ської світи північно>східного району ДДЗ (св. 7,
м. Харків) [17]; комплексу форамініфер київської
світи Прип’ятської западини Білорусі.
У верхній, безкарбонатній частині київської
світи виділені шари з аглютинуючими (піщаними)
форамініферами. Комплекс форамініфер верств
складають переважно аглютиновані форми,
секреційні іноді зустрічаються поодиноко: Ammo>
discus incertus Orb., Saccammina scabrosa Mjatl,
Technitella spiculitesta Bulatova, Pelosinella fusiforQ
ma (Will.), Jaculella elliptica (Deecke), Pr. variabilis
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(Bogd.), Pr. ampullacea (Br.), Pr. difflugiforma (Br.),
Reophax scalaria Grzyb., R. planus Halk., R. splendiQ
dus Grzyb., Rhabdammina eocenica (Cushm. et
Hanna), Rh. cylindrica Glaessn., Hyperammina horQ
rida (Dabagyan), Rhizammina algaeformis Br., SpiQ
roplectammina pishvanovae A. et K. Furs., BolivinoQ
psis calathusi (Eremeeva), Haplophragmoides
rotundidorsatum Hantk., H. eggeri Cushm.,
H. kiewensis Kapt., Ammosphaeroidina glomerata
(Br.), Pseudoclavulina subbotinae J. Nik., CylindroclaQ
vulina cylindrica Hantk., Sabellovoluta humboldti
(Reuss), Spiroplectammina carinatiformis (Moroz.),
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сплощені Textularia sp., T. flexibilis Kapt., T. calіx
Grzyb., Trochammina eggeri (Cushm. sensu Kapt.),
Tr. aff. bella Bugr., Tr. ex gr. masini Suleim., Tr. penQ
tacamerta Lipman, сплющені Gaudryina sp., PopoQ
via cf. foliaceus (Br.), P. cf. incultus (Eremeeva), по>
одинокі секреційні Robulus inornatus (Orb.), DentaQ
lina inornata Orb., Nodosaria ewaldi Reuss, GuttuliQ
na communis Orb., Pseudopolymorphina gracillima
(Tutkow.), Alabamina almaensis (Sam)., Uvigerina
proboscidea Schwag., Bolivina sp., Anomalinoides
affinis (Hantk.) та ін.
Шари з аглютинуючими форамініферами верх>
ньої частини київської світи району, що розгляда>
ється, відповідають верствам з Haplophragmoi>
des ? kiewensis київської світи північно>східного
району ДДЗ (св. 11, м. Харків) [17]; клавуліновій
фації «харківського ярусу» схеми Ю.М. Успенської,
комплексу аглютинованих форамініфер з радіоля>
ріями низів безкарбонатних глин «київського
ярусу» схеми О.К. Каптаренко>Черноусової для
північно>західної окраїни Донецького басейну.
Схожий комплекс форамініфер у південно>східній
частині ДДЗ описаний Є.Я. Краєвою із нижньої
частини товщі алевритів та алевролітів, які нею
були віднесені до верхньокиївської світи.
Нанопланктон
Зональний поділ за нанопланктоном відкладів
київської світи району дослідження здійснено за
стандартною схемою E. Martini [30], з урахуван>
ням даних Дак Динг Нга [4]. У ДДЗ та північній і
північно>західній окраїнах Донбасу у карбонатній
частині київської світи Дак Динг Нга виділив дві
зони – Discoaster tani nodifer та Discoaster sai>
panensis. У складі першої зони виділено три
підзони: Discoaster martini, що відповідає гори>
зонту вапнистих фосфоритових пісків; Discoaster
binodosus hirundinus, на яку припадає нижня тре>
тина товщі мергелів; та підзона Chiasmolithus
solitus, що відповідає середній частині товщі мер>
гелів. У верхній частині розрізу київської світи
виділена зона Discoaster saipanensis.
В межах району досліджень з фосфоритових
пісків визначено комплекс зони NP16, для якого
характерні Chiasmolithus solitus, Ch. modestus,
Ch. grandis, Ch. sp., Coccolithus eopelagicus, C. pelaQ
gicus, C. formosus, С. robustus, Discoaster bifax,
D. nodifer, D. tanii, D. distinctus, D. barbadiensis,
D. binodosus, D. b. aff. hirundinus, D. germanicus,
D. deflandrei, D. aff. strictus, D. wemmelensis, MarkaQ
lius inversus, Neococcolithes dubius, Pontosphaera
multipora, Reticulofenestra umbilica, R. hillae,
R. dyctioda, R. sp., Zygrhablithus bijugatus. ЗустрічаQ
ються також Discoaster adamanteus, Pontosphaera

formosa, P. plana, Sphenolithus radians, TransversoQ
pontis pulcheroides. Види Discoaster martini та Nan>
notetrina fulgens, за зникненням яких визначається
верхня границя підзони Discoaster martini, не
зустрічаються, тому підзона Discoaster martini не
встановлена. Подібний комплекс характерний і для
карбонатних глин київського регіоярусу, що пере>
кривають фосфоритові піски. Ймовірно, підзона
Discoaster martini нижньої частини київських від>
кладів може бути встановлена у більш глибоковод>
них зонах палеобасейну.
Підзона Discoaster binodosus hirundinus, що у
схемі Дак Динг Нга відповідає нижній частині
київських мергелів, у вивчених нами розрізах
визначена умовно у нижній третині карбонатних
глин через те, що підвид Discoaster b. hirundinus,
за зникненням якого визначається верхня межа
підзони, не можна було однозначно відрізнити
від D. binodosus, оскільки морфологічні ознаки,
за якими розрізняються ці два підвиди, були
недостатньо розвинуті.
Верхня границя підзони Chiasmolithus solitus,
або зони Discoaster tani nodifer (NP16), у вивче>
них розрізах також проведена неоднозначно.
Вид>індекс Chiasmolithus solitus, за повним зник>
ненням якого Дак Динг Нга відносить верхню
третину мергелів до зони Discoaster saipanensis
(NP17), зустрінутий нами у всій товщі карбона>
тних глин, що поступово переходять у слабокар>
бонатні, інколи доволі кременисті, глини. У слабо>
карбонатних глинах Ch. solitus представлений
поодинокими екземплярами, зникає Discoaster
bifax, різко зменшується видове різноманіття
усього комплексу, який складений майже
виключно Reticulofenestra umbilica, R. hillae та
поодинокими Discoaster nodifer. Враховуючи
видовий склад вивченого комплексу нанопланк>
тону, до зони NP17 логічніше відносити лише сла>
бокарбонатні глини, а не верхню третину київ>
ських мергелів, як зазначав Дак Динг Нга.
Таким чином, на досліджуваній території у
фосфоритових пісках та карбонатних глинах київ>
ського регіоярусу впевнено визначається лише
зона NP16 за схемою E. Martini. Слабокарбонатні
верхи нижньої частини віднесені до зони NP17
умовно, оскільки зникнення видів>індексів, за
яким встановлюється нижня границя зони, ймо>
вірно, пов’язано зі специфікою осадконакопи>
чення на локальному рівні – формуванням кре>
менистих різновидів порід київської регіоярусу.
Верхню границю зони NP17 провести не вдало>
ся, оскільки перекриваючі київський регіоярус
породи нанопланктону не містять.
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Диноцисти
Органікостінний мікрофітопланктон другої
половини палеогену зазначеної території деталь>
но ще не вивчався. Опублікованими є лише дані
А.І. Яковлєвої по еоценових диноцистах північно>
го борту ДДЗ [16]. Розподіл диноцист по вивчено>
му розрізу нерівномірний, фаціально контрольо>
ваний. Найбільш широкий розвиток вони мають у
відкладах київського регіоярусу, особливо в його
верхній безкарбонатній частині, де значно зрос>
тає кількість органікостінного мікрофітопланкто>
ну. На різних рівнях київського розрізу відміча>
ється домінування різних груп диноцист, однак в
цілому динокомплекси нижньої і верхньої його
частин можна зіставити відповідно з комплекса>
ми зон DP9 – Dracodinium intermedium/Areo>
sphaeridium diktyoplokum та DP10 – Rhombodini>
um porosum схем А.С. Андреєвої>Григорович [1]
та Н.А. Савицької [21], які встановлені в розрізах
кумського і київського регіоярусів.
Характерними видами нижньої карбонатної
частини є Areosphaeridium diktyoplokum (домінує),
Areosphaeridium michoudii, Enneadocysta arcuata,
Wetzeliella echinulata, Wilsonidium echinosuturatum,
Thalassiphora pelagica, T. delicata, Cerebrocysta barQ
tonensis, Dracodinium varielongutudum, Lingulodini>
um machaerophorum, Deflandrea phosphoritica,
Homotryblium floripes, Rhombodinium draco. Карбо>
натні піски київської світи також містять достатньо
велику кількість рештків органікостінного мікрофі>
топланктону загалом доброї збереженості, харак>
терних для середнього еоцену. Однак однозначно
визначити зональну належність пісків за диноцис>
тами складно, тому що наявний в нашому розпоря>
дженні матеріал із свердловин не завжди був кон>
диційним – припускається можливість засмічення
пісків вищезалягаючими карбонатними глинами.
Комплекс диноцист з пісків подібний до комплексу
з карбонатних глин, і на даному етапі умовно відно>
ситься нами до комплексу зони DP9.
У верхній безкарбонатній піщано>глинисто>алев>
ритовій частині спостерігаються, як вже зазнача>
лось, збільшення кількості диноцист та більш дина>
мічні зміни домінантів. Рівні з широким розвитком
каватних цист (Wetzeliella (в основному W. echinuQ
lata), Deflandrea) декілька разів чергуються з
рівнями домінування хоратних (Homotryblium
tenuispinosum, знову Areosphaeridium diktyoplo>
kum). Така структура комплексу не відмічається у
відкладах цього вікового діапазону інших районів
платформної України, що свідчить про доволі
нестабільні умови осадконакопичення району дос>
ліджень. Однак загалом склад диноцист верхньої
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частини київських відкладів вивченої території
таксономічно подібний і характерний для зони
DP10 [1, 21]. Ядро динокомплексу складають Wet>
zeliella echinulata, W. articulata, Deflandrea
phosphoritica, D. heterophycta, D. arcuata,
Areosphaeridium diktyoplokum, Enneadocysta pecti>
niformae, E. arcuata, Heteraulacacysta porosa, SamQ
landia chlamydophora, Gohtodinium simplex, Cor>
dosphaeridium funiculatum, Rhombodinium draco,
Dinopterigium cladoides, Thalassiphora pelagica,
Corrudinium incompositum, Lingulodinium machaeQ
rophorum, Charlesdowniea clathrata, Cerebrocysta
bartonensis, Eisenackia crassitabulata, Homotrybli>
um floripes, Hystrichokolpoma rigaudiae, H. cinctum,
Cribroperidinium tenuitabulatum, Batiacasphaera
baculata, Spiniferites spp., Achomosphaera spp.
Загалом, динокомплекс з київських відкладів
має свої регіональні особливості. Види>індекси
бартону західноєвропейських схем трапляються
рідко, що ускладнює міжрегіональну кореляцію.
Специфічні умови існування басейну зазначеної
території спричинили появу багатьох перехідних
форм диноцист (найбільш у групі ветцеліеллових),
особливо наприкінці київського часу, коли зроста>
ло кремненакопичення. Цей факт потребує свого
подальшого вивчення. Необхідна розробка місце>
вих критеріїв розчленування відкладів. Як показу>
ють наші дослідження, стратиграфічного значення
набуває вид Wetzeliella echinulata, який, з’явив>
шись ще у лютеті, майже по всіх розрізах київської
світи платформної України (від західних регіонів до
східних) має епіболь на рівні NP16 – NP17. На
стратиграфічну цінність цього виду для середньо>
еоценових (бартонських) розрізів Північного Кав>
казу раніше вказувала Н.І. Запорожець [5].
Перехід від середнього до пізнього еоцену за
диноцистами загалом дуже поступовий. Більшість
видів, які існували у середньому еоцені, переходять
у пізній еоцен. Бурного видоутворення на цьому
рівні не відбувається. За діючими в Україні схема>
ми у верхньому еоцені встановлена лише одна
зона за диноцистами (DP11 – Charlesdowniea
clathrata angulosa) [1, 21, 28]. У розрізах верхнього
еоцену платформної України зміни у складі дино>
комплексу фіксуються насамперед на кількісному
рівні: у відкладах обухівського регіоярусу різко ско>
рочується вміст органікостінного мікрофітопланк>
тону і відбувається нова зміна домінант (розквіт
Deflandrea) [21, 28]. В західноєвропейських схемах
початок пізнього еоцену фіксується за появою та
розквітом зонального виду Rhombodinium perfoQ
ratum, який був зустрінутий одинично лише в одно>
му розрізі. Однак встановлювати з цього рівня
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межу середній – верхній еоцен ще не можна, тому
що комплекс складають переважно види зони
DP10 кінця середнього еоцену. Впевнено датувати
відклади пізнім еоценом можливо за умови розкві>
ту Rhombodinium perforatum, Lentinia serrata, Tha>
lassiphora reticulata, Th. fenestrata, Deflandrea
phosphoritica spp. На жаль, виявити такий розподіл
диноцист вище по розрізу не вдалося. Відклади, які
залягають вище рівня появи Rhombodinium perfoQ
ratum, майже не вміщують решток органікостінно>
го мікрофітопланктону. Спостерігається розквіт діа>
томових водоростей, силікофлагеллат і спікул губок
(рис. 3). Як показують дослідження, якщо доміну>
ють кремнієві органічні рештки (насамперед діато>
мові водорості), то диноцисти трапляються дуже
рідко. Вірогідно, умови кремнієвого накопичення
не сприятливі для розвитку організмів з хітиновою
стінкою. Принаймні, такий розподіл є у мікрофіто>
планктонних угрупованнях обухівської світи вивче>
ної території та суміжних розрізах схилів Воронізь>
кої антеклізи. Маємо припущення, що, змінивши
традиційну методику обробки зразків, розпочавши
її із збільшення стандартної навіски до 1>3 кг і біль>
ше (бажано матеріал з відслонень) та демінералі>
заціі плавіковою кислотою відмученої частини
навіски, можна отримати повноцінні комплекси
диноцист. На жаль, всі наші зразки із обухівських
відкладів були оброблені за традиційною методи>
кою; в мацератах виявлені поодинокі Deflandrea
phosphoritica, Cribroperidinium tenuitabulatum, що
не дозволяє проводити на їх основі біостратигра>
фічні побудови.
Виявлені, крім диноцист, в угрупованнях орга>
нікостінного мікропланктону зелені водорості (в
основному Tasmanites concinnus, різні види Pte>
rospermella), акритархи (різні морфотипи Paucilo>
bimopha) і хітинові шари форамініфер доповню>
ють палеонтологічну характеристику вивчених
відкладів. Широко розвинута у безкарбонатній
частині київських відкладів акритарха Paucilobi>
morpha triradiata слугує додатковим биострати>
графічним інструментом, що дає змогу корелюва>
ти її із шарами з Paucilobimorpha київської світи
Київського Придніпров’я за схемою Н.А. Савиць>
кої [21]. В обухівських відкладах празинофіти,
акритархи зустрічаються також поодиноко, крім
хітинових шарів форамініфер, які стабільно при>
сутні у незначній кількості по всьому розрізу
середнього та пізнього еоцену.
Діатомеї
Діатомові водорості є однією з найбільш
поширених груп мікрофосилій у відкладах
середнього і верхнього еоцену ДДЗ, північно>за>

хідних окраїн Донбасу і прилеглих схилів Воро>
нізької антеклізи. Незважаючи на це, стратигра>
фічна інтерпретація діатомових комплексів зали>
шається неоднозначною і викликає дискусії [15,
16, 18 та ін.]. Основні причини полягають у тому,
що діатомові відсутні у стратотипових розрізах
київського й обухівського регіоярусів.
Еоценові розрізи, в яких діатомові містяться
спільно або чергуються з іншими групами орга>
нічних решток, зустрічаються не часто і слабо
досліджені, що викликає труднощі прямої кореля>
ції рівнів з діатомовими та рівнями з нанопланк>
тоном, форамініферами та диноцистами.
У київській й обухівській товщах діатомові
зустрічаються разом із комплексом силікофлаге>
лят зони Dictyocha hexacantha, яка зіставляється
із стандартними нанопланктоними шкалами
(низи NP16 – низи NP18). У низьких та середніх
широтах Світового океану ця зона відповідає
кінцю середнього – початку пізнього еоцену, а
згідно з E. Martini і C. Muller [31], вид D. hexaQ
cantha має більш тривалий віковий діапазон і в
Норвезько>Гренландському басейні поширений
до нижнього олігоцену (діатомові зони Craspedo>
discus oblongus – Coscinodiscus aff. tenerrimus –
Pseudotriceratium radiosoreticulatum).
На формування діатомових асоціацій вплива>
ють біогеографічні і гідрологічні фактори. У комп>
лексах епіконтинентальних басейнів, як правило,
відсутні зональні види>маркери, які придатні для
зіставлення із стандартними океанічними діатомо>
вими шкалами. Існує і такий фактор, як діахрон>
ність появи та зникнення деяких видів у різних
широтах, а також те, що подекуди види, вибрані за
стратиграфічні маркери, виявляють поза межами
визначеного для них вікового інтервалу. Тобто
можливості застосування океанічних шкал при
стратифікації відкладів епіконтинентальних басей>
нів часто обмежені регіональними особливостя>
ми. Це викликає необхідність розробки провінцій>
них схем, виділення допоміжних біостратиграфіч>
них одиниць і вирішення питань їх кореляції із
стандартними океанічними підрозділами.
Для палеогену різних регіонів Світового океа>
ну за діатомовими розроблені зональні біостра>
тиграфічні шкали, але погляди на положення їх
підрозділів неодноразово змінювались, границі
зон не завжди достатньо чітко обґрунтовані. Це
простежується як в океанічних, так і в епіконти>
нентальних розрізах. Так, границя між середнім
та верхнім еоценом за діатомовими слабко вира>
жена, зміна в таксономічному складі комплексів
відбувається доволі поступово [2, 13>15].
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Рис. 3. Розподіл мікрофосилій по розрізу київського й обухівського регіоярусів вивченої території
Розроблена J. Fenner для низьких та середніх
широт Північної півкулі діатомова шкала [29]
зіставлена із стандартними нанопланктонними
зонами і скорельована з палеомагнітною шка>
лою. Але її зональні і реперні види діатомових
середньо>верхньоеоценового інтервалу відсутні
в нашому регіоні.
В діатомовій шкалі Н.І. Стрельнікової [26]
середньоеоценовий інтервал схеми зонального
розчленування палеогену Північної півкулі наро>
щено трьома діатомовими рівнями, послідовність
яких простежується в наземних розрізах на тери>
торії України та Росії (табл. 3). В межах середньо>
го еоцену вище зони Coscinodiscus aff. tenerrimus
нею встановлені зони Hemiaulus polymorphus
var. charkovianus, Coscinodiscus (= Crіstodiscus)
succinctus та Triceratium unguiculatum як пере>
хідний рівень між київським та обухівським
регіоярусами [26] (пізніше датований як кінець
середнього еоцену). Вище, в нижній частині верх>
нього еоцену у стратотиповому розрізі касьянів>
ської світи Воронізької антеклізи встановлено
шари з Triceratium subcapitatum – Rutilaria limoniQ
formis. Кінець верхнього еоцену у цій шкалі
доповнено океанічною зоною Coscinodiscus ele>
gans – Cestodiscus sp. (oamaruensis).
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На жаль, шари з T. subcapitatum – R. limoniformis
за складом комплексу не відрізняються від підсте>
ляючого рівня з T. unguiculatum цієї схеми, а репер>
ні види нижньої частини верхнього еоцену відсутні.
З.І. Глезер, досліджуючи діатомові в межах
Східної України та прилеглих районів Росії, у від>
кладах обухівської світи встановила комплексну
діатомову зону Bipalia (Melosira) oamaruensis, яка
спочатку датувалась пізнім еоценом. В подальшо>
му її вік було поширено на другу половину
середнього – початок пізнього еоцену [3]. Комп>
лексна зона Bipalia oamaruensis відповідає діато>
мовим зонам Crіstodiscus succinctus (друга поло>
вина NP17) – Cosmiodiscus breviradiatus (NP18>
19?) та верхній підзоні (NP19>20). Зона Bipa>
lia oamaruensis добре простежується в межах
ДДЗ, на схилах Воронізької антеклізи, у Прикаспії,
на південному Уралі і, на нашу думку, за своїм
положення та обсягом приблизно відповідає зоні
Asterolampra marylandica Північної Атлантики.
Послідовність зміни таксономічного складу
комплексів діатомових водоростей у відкладах
київського та обухівського регіоярусів відображе>
на у схемі палеогенових відкладів України [13].
Для відкладів київського регіоярусу району
досліджень встановлено в нижній його частині

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ І ДАТУВАННЯ СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ

шари з Paralia sulcata var. biseriata та із Stictodis>
cus kossutii, а у верхній частині – зону Cristodis>
cus succinctus. У відкладах обухівського регіояру>
су виділено шари з Plagiogramma paleogena.
Комплекс шарів з Stic todiscus kossutii харак>
теризується появою реперного виду Stictodiscus
kossutii, присутністю видів Hemiaulus subacutus,
Cosmiodiscus breviradiatus, Porodiscus nitidus var.
excentricus, Corona retinevis, Pseudostictodiscus
ovetschkinii, Trinacria subcapitata, Rutilaria grevilliaQ
na, Mastogloia rutilans, Brigthwellia hyperborea,
Jousea elliptica і домінуванням родів Сoscinodis>
cus, Paralia, Hemiaulus, Pseudopodosira.
Шари із S. kossutii містяться у слабокарбонат>
них глинах нижньої частини київського регіояру>
су та простежуються в тишкинському горизонті
на південному схилі Воронізької антеклізи.
У стратотиповому розрізі тишкинського гори>
зонту в с. Руські Тишки (Харківська область) шари
із S. kossutii містяться в зеленувато>сірому без>
карбонатному глинистому, кварцово>глауконіто>
вому пісковику, охарактеризованому фораміні>
ферами Asterigerina lucida, Uvigerina asperula,
U. pigmea, Anomalina affinis, Rhabdamina ex gr. eo>
cenica, Nonion umbilicatulus, Cibicides ex gr. alma>
ensis, C. ex. gr. lobatus, Clavulina cylindrica,
близькими до мікрофауни солонської світі Пів>
денних Єргеней [22].
На більш піднятих ділянках рельєфу відбу>
вається фаціальне заміщення комплексу шарів з
S. kossutii надзвичайно збідненим одноманітним
комплексом з Paralia sulcata var. biseriata, який
на більш глибоководних ділянках підстеляє шари
з S. kossutii і міститься у верхній частині фосфори>
тових пісків.

Зону Cristodiscus succinctus встановлено за
появою зонального виду у верхній безкарбонат>
ній частині київського регіоярусу.
Комплекс зони Cristodiscus succinctus харак>
теризується домінуванням родів Сoscinodiscus,
Paralia, Hemiaulus, Bipalia, Distephanosira та ви>
дів Сoscinodiscus obscurus var. obscurus, Pseudo>
podosira pileiformis, P. westii, Stephanopyxis gruQ
novii, Paralia crenulata. Субдоминанти: Hemiaulus
polymorphus, Pseudopodosira bella, Stephanopyxis
crenata, Stephanopyxis turris. У складі комплексу
присутні характерні Pseudopyxilla composita, XanQ
tiopyxis oblonga, Bipalia oamaruensis, DistephanoQ
sira architecturalis, Paralia polaris, Anuloplicata
ornatа, Stictodiscus kossutii, Diploneis poretzkii,
Sheshukovia subcapitata, Peponia barbadensis. У
верхній частині зони з’являється вид Triceratium
unguiculatum.
Комплекс міститься у товщі перешарування
зеленувато>сірих безкарбонатних піщано>алев>
ритових глин, глинистих алевритів, опокоподіб>
них пісковиків з алевролітами.
Зона Cristodiscus succinctus корелюється із
зоною Coscinodiscus succinctus, а її верхня
частина – із зоною Triceratium unguiculatum
зональної шкали Н.І. Стрельнікової, яка була
встановлена як перехідний шар від верхньокиїв>
ських до нижньообухівських відкладів.
У кременисто>глинистих відкладах нижньої
частини обухівського регіоярусу виділені шари з
Plagiogram ma paleogena. Шари встановлюються
вище зони Crisrodiscus succinctus за появою
виду>індексу.
Комплекс шарів з Plagiogramma paleogena за
структурою і таксономічним складом дуже близь>

Таблиця 3. Кореляція зональної діатомової схеми палеогену України
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кий до комплексу зони Crisrodiscus succinctus. Від>
мінна риса – поява нових родів, представлених
поодинокими видами і невеликою кількістю екзем>
плярів: Actinocyclus з класу Centrophyceae і Plagio>
gramma, Caloneis, Progonоia, Eunotia з класу Penna>
tophyceae. У шарах із Plagiogramma paleogena з’яв>
ляються види Aulacodiscus fasciculatus, Aulacodis>
cus kelleri f. fasciculatus, Actinoptychus leptomitos
f. spinulosus, Progonоia margineQlineata, Gliphodis>
cus strigilatus, Actinocyclus sp. На цьому рівні зника>
ють види Lisitzinia inconspiqua, Craspedodiscus
oblongus, Hemiaulus perlongus, Rutilaria grevilliana,
Auliscus trigemmis, A. cf. pruinosus, Ratrayella inconQ
spiqua, Eupodiscus oculatus, Sheshukovia obessa,
Trinacria aff. exculpta, суттєво зменшується чисель>
ність силікофлагеляти Dictyocha hexacantha.
Збагачення обухівського комплексу новими
елементами, як правило, фіксується в найбільш
глибоководних розрізах, розташованих ближче до
осі ДДЗ і віддалених від піднятих ділянок палеоре>
льєфу. У крайових ділянках басейну простежити
перехід від київського до обухівського комплексу
практично неможливо. Тут збільшується чисель>
ність літоральних Paralia, Pseudopodosira, CoscinoQ
discus obscurus var. obscurus, Bipalia oamaruensis і
зменшується кількість океанічного планктону.
Комплекс зони міститься у трепелоподібних
алевролітах та пухких жовтувато>зеленувато>сірих
алевритах з зернами глауконіту і лусочками слюди.
Таким чином, для відкладів київського регіо>
ярусу району досліджень встановлено в карбо>
натній частині шари із Stictodiscus kossutii, а у
безкарбонатній частині – зону Cristodiscus suc>
cinctus. У відкладах нижньої частини обухів>
ського регіоярусу виділені шари з Plagiogram>
ma paleogena. Результати досліджень дали
можливість зробити висновок про відсутність в
межах регіону діатомових комплексів, харак>
терних для другої половини пізнього еоцену,
адже в досліджених асоціаціях не спостеріга>
ються зміни, які відмічаються наприкінці піз>
нього еоцену в океанах.
Підбиваючи, слід зазначити, що в межах пере>
хідної зони від ДДЗ до Воронізької антеклізи та пів>
нічно>західних окраїн Донецької складчастої спору>
ди розподіл мікрофосилій з київського й обухів>
ського регіоярусів контролюється літологічними
особливостями стратонів. Стратиграфічно значущі
комплекси форамініфер, нанопланктону та дино>
цист поширені переважно у київських відкладах,
асоціації діатомей притаманні верхній, слабокар>
бонатній та безкарбонатній частинам київського
регіоярусу та нижній частині обухівського (рис. 3).
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СТРАТИГРАФІЯ
Узагальнення матеріалів дозволяє стверджувати
про присутність у складі київського регіоярусу кар>
бонатних і не карбонатних різновидів порід. Харак>
терними також є випадки повного заміщення кар>
бонатних відкладів безкарбонатними. Аналіз літо>
логічного складу та розподілу викопних решток у
київському регіоярусі доводить двукомпонентий
варіант будови розрізу – карбонатна і безкарбо>
натна його частини. Типовим для верхів київського
і низів обухівського регіоярусів району досліджень
є кременисті відклади, які на цьому рівні поширені
на більшій частині північно>східного борту ДДЗ,
прилеглому до неї схилу Воронізької антеклізи та
окраїнах Донецької складчастої споруди.
Палеоген
Середній еоцен. Київський регіоярус
Розріз київського регіоярусу в нижній частині
складений глинисто>вапнистими пісками з розсія>
ними по породі стяжіннями фосфоритів (так звані
фосфоритові піски). В їх основі фосфоритові стя>
жіння досить великого розміру (до 10 см) часто
утворюють збагачений прошарок, трохи нижче
якого по підошві різнозернистих слабоглинистих,
практично безкарбонатних пісків проходить гра>
ниця між київськими і бучацькими відкладами.
Границя з верхньокрейдовими утвореннями, на
яких київські відклади залягають у випадках від>
сутності у розрізі бучацьких, ще більш чітка і зав>
жди фіксується прошарком різнозернистих, слаб>
ко вапнистих або безкарбонатних кварцових
пісків з домішкою кварцово>кременистої і фосфо>
ритової гальки. Потужність фосфоритових пісків
коливається найчастіше від 1,5>2,0 м до 3,5>5,0 м.
Фосфоритові глинисто>вапнисті піски вверх по
розрізу, швидко втрачаючи піщану складову,
переходять у різною мірою карбонатні глини
ясно>сірого кольору з блідо>блакитним або зеле>
нуватим відтінком. Їх потужність змінюється від
5,0>7,0 м до 10,0>15,0 м.
Верхня, безкарбонатна частина розрізу київ>
ського регіоярусу складена зеленувато>синюва>
то>сірими щільними безкарбонатними піщано>
алевритовими глинами або глинистими алеври>
тами, опокоподібними пісковиками, алевроліта>
ми, причому найчастіше спостерігається горизон>
тальне перешарування у розрізі згаданих літоло>
гічних різновидів. Потужність безкарбонатної
частини коливається від 7,0>10,0 до 20,0>25,0 м.
Нижню, карбонатну частину київського регіоя>
русу характеризують форамініфери (шари з Acari>
nina kiewensis, шари з Pseudoclavulina subbotinae
– Robulus dimorphus), нанопланктон зони NP16,
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диноцисти зони DP9, акритархи, зелені водорос>
ті, нечисленні діатомові водорості (шари з Paralia
sulcata var. biseriata), спікули губок. З безкарбо>
натної частини отримано численні діатомові
водорості (шари з Stictodiscus kossutii та зона Cri>
stodiscus succinctus, радіолярії і спікули губок,
форамініфери (шари з аглютинуючими (піщани>
ми) форамініферами), диноцисти зони DP10,
акритархи, зелені водорості.
Київський регіоярус корелюється з новопав>
лівським та кумським регіоярусами Південної
України, верхнім лютетом? – бартоном середньо>
го еоцену Загальної стратиграфічної шкали (ЗСШ).
Верхній еоцен. Обухівський регіоярус
Границю київського й обухівського регіоярусів
встановлено по підошві міцного кременисто>гли>
нистого пісковику темно>зеленувато>сірого
кольору, який залягає в основі обухівських від>
кладів. Слід зазначити, що такий характер кон>
такту цих двох стратонів можна вважати типовим
для всієї зони поширення відносно мілководних
фацій периферії київського й обухівського палео>
седиментаційних басейнів. Він чітко фіксується у
розрізах окраїн Донбасу, північно>східного борту
ДДЗ та прилеглого до неї схилу Воронізької анте>
клізи. Потужності контактного пісковику в різних
регіонах варіюють від 1,0 до 3,0>5,0 м. Над піско>
виками залягають алеврити жовтувато>зелену>
вато>сірі і голубувато>сірі, глинисті, іноді піщанис>
ті, безкарбонатні, з зернами глауконіту і лусочка>
ми слюди, іноді різною мірою озалізнені. Досить
часто вони зцементовані у легкі трепелоподібні
пісковики або більш щільні алевроліти, які утво>
рюють або єдиний міцний пласт, або товщу пере>
шарування трепелоподібних алевролітів та пух>
ких алевритів. Потужність нижньої частини – від
3,0>4,0 до 10,0>15,0 м.
Верхня частина обухівського регіоярусу скла>
дена алевритами ясно>сірими з жовтувато>зеле>
нуватим відтінком, пухкими, м’якими, піщано>гли>
нистими, безкарбонатними, з зернами глауконіту
та лусочками слюди. За керном свердловин від>
значаються також піски жовтувато>зеленувато>сі>
рі, тонко> та дрібнозернисті, кварцові, глинисті, з
глауконітом та слюдою, безкарбонатні, іноді з
прошарками різного ступеня озалізнення або піс>
куватих глин. Потужність верхньої частини обухів>
ських відкладів коливається від 5,0 до 15,0 м.
Нижню частину обухівських відкладів району
досліджень характеризують численні діатомеї
(шари з Plagiogramma paleogena), численні спіку>
ли губок та радіолярії, а також поодинокі форамі>
ніфери, нечисленні диноцисти, зелені водорості.

За комплексом діатомових водоростей обухів>
ський регіоярус корелюється з приабонським
ярусом верхнього еоцену ЗСШ.
ВИСНОВКИ
Комплексні дослідження київських і обухівських
відкладів суттєво доповнили уявлення про склад
і обсяг цих стратонів у зоні зчленування ДДЗ,
Воронізької антеклізи та північно>західної окраї>
ни Донецької складчастої споруди.
– Київський регіоярус складається з двох
частин – нижньої карбонатної (фосфоритові піски,
карбонатні та слабокарбонатні глини) і верхньої без>
карбонатної (безкарбонатні глини та піщано>глини>
сті алеврити, трепелоподібні та опокоподібні породи,
алевроліти). Верхня частина київського регіоярусу та
нижня частина обухівського в районі досліджень
характеризуються кременистими відкладами.
– За комплексами мікрофосилій київський
регіоярус датується верхньою частиною се>
реднього еоцену (бартоном), а обухівський регіо>
ярус – пізнім еоценом (приабоном).
– За складом, послідовністю нашарування і
характером співвідношення київський та обухів>
ський регіояруси району досліджень цілком впевне>
но можуть бути зіставлені з одновіковими підрозді>
лами схеми В.П. Семенова Воронізької антеклізи.
Це добре узгоджується із загальними палеогеогра>
фічними, структурно>фаціальними і палеоседимен>
тологічними концепціями розвитку північноукра>
їнської провінції в еоцені. Карбонатна і безкарбо>
натна частини київського регіоярусу зіставляються
відповідно з сергіївською та тішкинською світами, а
обухівський регіоярус – з касьянівською світою.
– Результати біостратиграфічних досліджень
доводять необхідність розробки провінційних
схем, виділення допоміжних біостратиграфічних
підрозділів і вирішення питань їх кореляції з
стандартними підрозділами океанічних шкал.
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БАКТЕРІАЛЬНА ПАЛЕОНТОЛОГІЯ ОЛІГОЦЕНУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
D.V. Machalskij
BACTERIAL PALEONTOLOGY OF THE OLIGOCENE OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS
Впервые установлены и охарактеризованы породообразующие остатки прокариот из олигоценовых отложений Украин>
ских Карпат. Бактерии представлены сульфатредуцирующими и железобактериями. Цианобионты Cyanarcus sp. приу>
рочены к кокколитовым илам, Gloeocapsaceae и Hormogoniophyceae – к терригенным и вулканогенным породам,
Oscillatoriaceae и Pleurocapsaceae образовывали цианобактериальные маты (кремнистые и карбонатные). Развитие
организмов и тип органогенных пород определялись составом донных флюидов.
Ключевые слова: Карпаты, олигоцен, седиментогенез, прокариоты, цианобактериальные маты, донные флюиды.
Rock>forming remains of Prokaryotes have been identified In the Oligocene of the Ukrainian Carpathians. Bacteria are rep>
resented by sulphate>reducing and iron bacteria. Cyanobionta Cyanarcus sp. occur in coccolithic muds, Gloeocapsaceae and
Hormogoniophyceae occur in terrigenous and volcanogenic sediments, Oscillatoriaceae and Pleurocapsaceae form
siliceous and carbonate cyanobacterial mats. Development of organisms and types of organogenic rocks were determined
by the composition of ground fluids.

ВСТУП
В останні десятиліття було встановлено значну
роль прокаріот у седиментогенезі, що призвело до
створення нового напрямку – бактеріальної пале>
онтології [21]. Рештки бактерій і ціаней, в тому
числі – бактеріальні мати, були виявлені в креме>
нях, джеспілітах, фосфоритах, шунгітах, чорних
сланцях, доманікоїдах, метеоритах типу вуглистих
хондритів, породах із металевим зруденінням.
Сучасні океанологічні дослідження довели, що
високопродуктивні бактеріальні угруповання існу>
ють на глибоководних донних джерелах гідротер>
мальних розчинів [11], відновних газів [5] та вугле>
водневих флюїдів [12]. У світлі цих даних стає
можливим по>новому розглянути проблему похо>
дження менілітових відкладів олігоцену Карпат.
Менілітові відклади відзначаються високою
бітумінозністю та ритмічним накопиченням кре>
менів і вапняків, що утворюють горизонти>мар>
кери. Бітум, кремнезем і карбонат горизонтів>
маркерів генетично пов’язані між собою. Серед
карпатських геологів найпоширенішою є гіпоте>
за про накопичення цих речовин завдяки ано>
мальному розвитку фітопланктону. Встановлено,
що вапняки складені коколітофоридами [1]. Кре>
менисті породи містять дуже мало органогенних
решток. Більшість дослідників вважають, що
вони утворені діатомеями і, можливо, силікофла>
гелятами [8, 19, 20]. Однак діатомова гіпотеза
має багато проблем, передусім – відокремлене
залягання діатомітів і кременів.
Біологічну аномалію менілітових відкладів
більшість дослідників пов’язують з вулканічною
активністю [8] або підйомом глибинних вод в зоні
апвелінгу [22]. Однак походження високої бітумі>

нозності аргілітів, кременів і вапняків лишається
проблемним. Від утворень зон апвелінгу ці від>
клади відрізняються низьким вмістом фосфору. У
діатомовому мулі вміст органічної речовини
також недостатній для утворення бітумінозних
менілітових відкладів [8]. Тому походження чор>
них аргілітів дослідники пояснювали додатковим
розвитком планктонних мікроорганізмів без кре>
меневого скелета [8], або високопродуктивного
бентосу (морських трав, бурих водоростей) [3].
Діатомова гіпотеза передбачає інтенсивний
діагенетичний перерозподіл кремнезему із зни>
щенням органічних решток. Однак вуглисто>чорні
фтаніти менілітової світи містять до 6% органічної
речовини [22]. Крім того, рештки діатомових
водоростей у кременях, як правило, піритизова>
ні. Тому, найімовірніше, з діатомеями пов’язане
окременіння глинистих товщ менілітової світи, де
піритизовані панцири діатомей складають
постійну домішку [8].
Незначна кількість органічних решток у кре>
менях олігоцену Карпат пояснюється гіпотезою
прямого відкладення бітумно>кременевого гелю
з гідротермальних джерел [17]. В осадках менілі>
тового басейну виявлено ознаки міграції синге>
нетичних вуглеводнів у вигляді нафти і нафтових
розсолів, які обумовили бітумінозність відкладів,
біологічну та геохімічну аномалії [13].
Загалом, у менілітових відкладах дослідники
виявили також рештки проблематичних організ>
мів та бактерій: Є.К. Лазаренко та інші в бітумі>
нозних кременях встановили округлі тільця і
волокна халцедону [8], А.І. Гінзбург та В.В. Богда>
нов у керогені бітумінозних аргілітів – водоросте>
подібні рештки [3], В.В. Кузовенко у 1959 р.
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інтерпретував глобулі піриту в менілітових аргілі>
тах як рештки діяльності анаеробних бактерій.
Наведені дані свідчать про необхідність дослі>
дження ролі бактеріально>водоростевих поро>
доутворюючих угруповань в седиментогенезі олі>
гоценового басейну Карпат.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Головним методом дослідження був петрографіч>
ний аналіз шліфів в оптичному мікроскопі із збіль>
шеннями до 1500. При інтерпретації смугастих тек>
стур планктоногенних відкладів було використано
методику мікробіолога Б.В. Перфільєва з дослі>
дження мікрозональної будови мулових озерних
відкладів [18]. Спостереження таких текстур у суча>
сних океанських осадках і лабораторні роботи з їх
відтворення проведено В.І. Лазуренком [9].
Рештки ціанофітів інтерпретувались за робота>
ми А.А. Єленкіна [4] з доповненням Є.Н. Кондрать>
євої [2]. У визначенні текстур ціанобактеріальних
матів використано дослідження строматолітів
В.П. Маслова [14]. Умови існування донних біоце>
нозів оцінювались за даними сучасних спостере>
жень глибоководних гідротерм [11] і джерел від>
новних газів [5, 12]. Процес фосилізації ціанобак>
теріальних матів доведений також сучасними спо>
стереженнями наземних гідротерм [7].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
В менілітових відкладах мікробіальні рештки спо>
стерігаються у аргілітах, мергелях, вапняках та кре>
менях. В породах із значною кількістю теригенної
домішки та низьким вмістом бітумів зустрічаються
розсіяні рештки. Високобітумінозні різновиди скла>
дені породоутворюючими бактеріальними матами.
Царство Bacteria
Встановлено, що сульфіди заліза морських мулів
утворюються виключно внаслідок геохімічної
діяльності мікроорганізмів [9]. В олігоцені Карпат
вони спостерігаються у вигляді глобулів та криста>
лів піриту різного розміру у розсіяній та концен>
трованій формах. Вони розвинуті по включеннях
бітуму або вуглецевих речовин (табл. І, 1) і утвори>
лись в результаті діяльності сульфатредукуючих
бактерій. Серед чорних аргілітів, кременів і вап>
няків спостерігаються як бітумінозні породи з не>
значною кількістю сульфідів, так і сильно пірити>
зовані різновиди. Імовірно, їх утворення пов’яза>
не із різним складом мулових розчинів – наявніс>
тю нафтових вуглеводнів або відновних газів.
Інший тип бактеріальних решток складають біту>
мінізовані клітини. До них умовно віднесені бітумні
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тільця мікронного розміру (0,0005>0,001 мм), які
утворюють бітумні, пірит>бітумні та опал>пірит>бітум>
ні смужки (0,05>0,1 мм). Бітумні тільця мають окру>
глу і подовжену форму, часто вигнуті. Розташовують>
ся переважно ланцюжками у вигляді бактеріальних
смужок. Бітум, що їх складає, слабко анізотропний,
прозорий, темно>червоного кольору. Тільця зануре>
ні у темно>жовту речовину. Спостерігались клітини
кокоїдної форми, розмірами 0,003>0,01 мм, з тов>
стою оболонкою або без неї (табл. І, 2) та у різних
стадіях поділу (табл. І, 3). Залізисті рештки з чохлом
можуть відноситись до залізобактерій [10].
Бітумно>бактеріальні смужки в бітумінозних
породах олігоцену утворюють смугасту текстуру у
породах як бентосно>ціанобактеріального, так і
планктонного походження.
У планктоногенних вапняках такі текстури спо>
стерігаються в бактеріальних мікрозонах пере>
творення [18]. Вони пов’язані з періодичним
збільшенням кількості бактерій у поверхневому
шарі осадків, що змінює хімічні умови, і спричи>
няє накопичення органіки та сполук металів.
Утворення цих мікропрошарків має циклічний
характер. Інтенсивність процесу зумовлена кон>
центраціями металів у мулових розчинах та кіль>
кістю органічної речовини [9].
Царство Cyanobionta
Клас Chroococcophyceae
Родина Synechococcaceae. Рід Cyanarcus P a s c h . В
коколітових вапняках олігоцену Карпат встановле>
ні рештки ціаней, імовірно, Cyanarcus sp. [15]. Це
тонкі розімкнуті кільця (дужки) діаметром 0,01>
0,02 мм та в перерізі 0,001>0,002 мм (табл. І, 4), які
зібрані у циліндричні агрегати по 2>4 кільця з
одною розімкнутою стороною (табл. І, 5). Кінці
дужок можуть дещо відгинатись назовні і досереди>
ни. Агрегати, залежно від зрізу, можуть утворювати
структуру з правильних кілець, або сплутану. При
заміщенні халцедоном помітно, що кільця зустріча>
ються найчастіше попарно, іноді із закругленими та
гострими кінцями дужок. Середина агрегату випов>
нена монокристалічним кальцитом.
Сучасні Cyanarcus зустрічаються поодинокими
або по 2>4 клітини з поздовжнім поділом та дуго>
подібною формою [2, 4]. Їх тупі кінцівки можуть
загинатися досередини. Зустрічаються в водоро>
стях, інколи – у нанопланктоні. Як і всі ціанофіти,
Cyanarcus не мають карбонатного панциру.
Натомість, їх рештки містять ознаки прижиттє>
вої фосилізації. Такими можна вважати агрегати
по 2>4 клітини, які утворюються при поздовжньо>
му поділі, переплетіння і деформації кілець, їх від>

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

БАКТЕРІАЛЬНА ПАЛЕОНТОЛОГІЯ ОЛІГОЦЕНУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

гинання назовні і досередини, розпад агрегату.
Крім цього, характерним є орієнтоване розташу>
вання кілець у прошарках – «кулькова» структу>
ра. Спостерігаються також «кущики» таких
«кульок», які перетинають шаруватість і нагаду>
ють текстури строматолітових вапняків [14].
Імовірно, що Cyanarcus розвивались у коколі>
тових мулах за рахунок органічних речовин коко>
літофорид. Їх фосилізація могла відбуватись в
умовах насичення карбонатом мулових розчинів.
На це вказує поширення у ціанаркусових вапня>
ках лінз діагенетичного халцедону.
Родина Gloeocapsaceae. Рід Gloeocapsa (K u e t z .)
Hol l e r b . emend. (incl. Chroococcus N a e g .) Представ>>
ники роду визначені за такими ознаками [2]: клітини
виключно кулястої форми, не з’єднані між собою і
розташовані хаотично; поділ клітин відбувається в
трьох перпендикулярних напрямках з утворенням
агрегатів по 2>8 клітин; колонії округлі, чітко офор>
млені, з об’ємним ростом, огорнуті слизом.
Клітини Gloeocapsa, заміщені халцедоном,
зустрічаються в бітумінозних опалолітах, бітумі>
нозних кременях та кременистих аргілітах. Кліти>
ни мають розміри 0,03>0,07 мм і становлять до 7>
10% породи. Зустрічаються поодиноко або пара>
ми та у вигляді колоній. Спостерігаються різні ста>
дії поділу клітин, часто зі спільною оболонкою
(табл. І, 6). Колонії лінзоподібної або горбкуватої
форми, трапляються у бітумно>бактеріальних про>
шарках і огорнуті бітумною плівкою (табл. І, 7). Клі>
тини в них занурені у бітумний матрикс і розташо>
вані хаотично. Внаслідок клітинного поділу часто
з’єднані у групки або пелюсткоподібні агрегати.
Клас Chamaesiphonophyceae
Родина Pleurocapsaceae. Представники родини
визначені за такими ознаками [2]: клітини відо>
кремлені, кулясті і різноманітної форми, нерідко
багатогранно сплющені від взаємного тиску; поділ
клітин відбувається в одному>трьох напрямках,
при одному напрямку – з утворенням рядів клітин;
слизові обгортки виразні, міцні; колонії предста>
влені повзучими нитками, одно> чи багаторядними
або чіткими ниткоподібними рядами, ряди і нитки
можуть розташовуватися кількома шарами.
Pleurocapsaceae визначені переважно в окреме>
нілих і доломітизованих вапняках та доломітах. Клі>
тини їх заміщені монокристалами карбонатів –
кальциту або доломіту. Вони утворюють лінзочки з
«кульковою» структурою – рештки кіркоподібних
колоній, які при розкристалізації переходять у лінзи
дрібнокристалічного карбонату. Лінзочки у перерізі
складені одним або двома рядами кульок>кристалів

(табл. І, 8). Спостерігаються також грудки, складені
неправильними багатогранними зернами. Ланцюж>
ки карбонатних кульок інтерпретовані як повзучі
нитки або поперечні перерізи кіркових колоній.
Колонії Pleurocapsaceae чітко відокремлені від коко>
літового вапняку плівками бітуму, що утворились при
мінералізації слизової обгортки. Бітум виповнює
також міжзерновий простір у лінзах. Кульки>криста>
ли часто поєднані по 3>4 у пелюсткоподібні агрегати
(табл. І, 9), утворені при поділі клітин. Серед таких
агрегатів, заміщених опалом, визначені колонії
Myxosarcina aff. sphaerica Pr.>Lavr. Спостерігались
також бітумінізовані повзучі нитки Pleurocapsa aff.
minor Hansg. emend. Geitl. (табл. І, 10).
У бітумінозних доломітизованих вапняках зі
смугастою текстурою, які супроводжують кремені,
рештки Pleurocapsaceae набувають породоутво>
рюючого значення і складають ціанобактеріальні
мати [16]. Таким чином, плеврокапсові ціанеї є
породоутворюючими у бітумінозних карбонатних
породах вапняково>кременевих горизонтів.
Клас Hormogoniophyceae
Характерним індивідом гормогонієвих водоро>
стей є трихом нитчастої форми, складений з ряду
або кількох рядів функціонально поєднаних клі>
тин. Трихом може мати слизистий чохол – піхви.
Разом вони утворюють нитку. Нитка може містити
один або кілька трихомів і мати власну колоніаль>
ну слизову обгортку.
Бітумінізовані рештки гормогонієвих водоро>
стей зустрічаються у бітумінозних окременілих аргі>
літах та бітумінозних туфітах у складі бітумно>бакте>
ріальних смуг. Тут спостерігалися різні типи струк>
тур, пов’язаних з ростом трихомів: несправжнє пет>
левидне галуження утворене внаслідок локального
наростання трихому і вигинання нитки (табл. І, 11);
справжнє галуження – із роз’єднанням трихому на
паралельні гілки (табл. І, 11); клітини>гетероцисти,
що роз’єднують трихом (табл. І, 12); гормогонії –
фрагменти трихомів, здатні до руху і проростання у
нові особини (табл. І, 13).
Загалом, бітумінозні породи із теригенною і вул>
каногенною домішками містять як бітумні смуги із
рештками бактерій і гормогонієвих водоростей, так і
відокремлені дрібні колонії та нитки ціаней. Імовір>
но, накопичення уламкового матеріалу сприяло роз>
рідженню донних ціанобактеріальних угруповань.
Родина Oscyllatoriaceae. Кременевий тип рештків
гормогонієвих водоростей представлено роди>
ною Oscyllatoriaceae. Їх ознаками є [4]: трихоми
без несправжнього галуження, довгі, різноманіт>
но зігнуті, майже на всьому протязі однакової
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ширини; клітини у трихомах подібні – короткі,
дископодібної форми без спор і гетероцист.
В бітумінозних кременях рештки Oscyllatoria>
ceae складають бактеріально>ціанофітні мати,
представлені дуже тонким мікроплойчастим пере>
шаруванням бітумно>бактеріальних та халцедоно>
во>осцилаторієвих смужок. Халцедон останніх має
низьке двозаломлення. В ньому виділяються світ>
лі волокна>нитки з тонкою поперечною штрихува>
тістю (табл. І, 14). Їх товщина 2>3 мкм, а довжина
0,02>0,07 мм. Вони інтерпретовані як трихоми із
короткими дископодібними клітинами. Нитки пов>
торюють вигини шаруватості, переплітаються і
розгалужуються (табл. І, 15). В різних місцях ниток
трапляються «роздуви» – невиразні плямки халце>
дону, які імовірно є різного роду потовщеннями
колоніального слизу (табл. І, 16). Спостерігалися
симетричні кінцівки ниток – звужені або закругле>
ні. Нерідко вони ніби обламані, що нагадує розпад
трихомів в окременілих матах гідротерм [7].
Нитки бувають чітко окреслені або оточені
хмаркоподібним халцедоном. Розпливчастий
халцедон навколо ниток вказує на існування у
трихомів м’яких, розпливчастих обгорток. Такі
піхви мають представники роду Phormidium
Kuetz. Можливість окременіння слизу у Phormi>
dium підтверджується на гідротермах [7]. Чітке
окреслення індивідів вказує на міцні обгортки,
що характерно для роду Lyngbya Ag.
Ціанеї Oscyllatoriaceae, імовірно родів Phormi>
dium та Lyngbya, зустрічаються у складі окремені>
лих ціанобактеріальних матів нижньороговико>
вого горизонту і горизонту смугастих вапняків.
Для зразків утворених ними кременів характер>
на смугаста текстура. Імовірно, осцилаторієві
складали бентосну асоціацію організмів бітумно>
кременевої седиментації, пов’язану з вуглевод>
нево>гідротермальними донними джерелами.
ВИСНОВКИ
За комплексним аналізом решток прокаріот та
літологічних особливостей порід запропоновано
модель утворення вапняково>кременевих гори>
зонтів і бітумінозних відкладів олігоцену Карпат.
На початок олігоцену карпатська міогеосинклі>
наль вже являла собою потужну товщу осадових
порід. Для таких товщ характерне накопичення
пластових вуглеводнево>водних флюїдів при ано>
мально високому тиску. Міграція флюїдів у
басейн седиментації сприяли розвитку мікробі>
альних донних угруповань та планктону.
Інтенсивність флюїдного потоку пов’язана з
періодичним посиленням тектонічної активності.
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Найбільш потужна регіональна активізація відбу>
лася в ранньому олігоцені (час утворення відкла>
дів нижньороговикового горизонту), дві менш
потужні – у пізньому (час утворення регіонально>
го горизонту смугастих вапняків та локально роз>
винутого верхньороговикового горизонту). Дока>
зом посилення флюїдного потоку є зв’язок вапня>
ково>кременевих горизонтів з явищами спливан>
ня осадків, тіксотропного перерозподілу речовин,
підводного оповзання, утворенням кластичних
дайок та сингенетичних бітумних прожилків.
В зонах проходження флюїдних потоків відбува>
лось масове розмноження бактерій у верхніх шарах
осадку і утворення на його поверхні бактеріальних
матів. Основою їх життєдіяльності були вуглеводні
та відновні гази. Бактерії переробляли нафтові
вуглеводні та мінеральні речовини в органічні спо>
луки, що легко засвоюються організмами. Це ство>
рювало умови для існування ціанофітів. Ціанобак>
теріальні покриви затримували значну частину
флюїду, що викликало їх мінералізацію. Залежно від
складу флюїду змінювався склад організмів бакте>
ріальних покривів. Кремнеземом заміщувались
переважно осцилаторієві мати, карбонатом – плев>
рокапсові. В бітумінозних теригенних осадках роз>
вивались глеокапсові і гормогонієві ціанеї.
Імовірно, в період найбільшої активності флю>
їдного потоку відбувалась стратифікація водної
товщі і придонне сірководневе зараження. За
даними дослідження макро> і мікрофауни та діаге>
нетичного мінералоутворення, такі умови існували
при утворенні нижньої частини нижньоменілітової
підсвіти і, частково, нижньої частини верхньомені>
літової [6]. Насичення вод поживними і мінераль>
ними речовинами спричинило масовий розвиток
організмів. Значна частина цих речовин поширю>
валась в придонних водах басейну і сприяла існу>
ванню донних бактеріальних угруповань.
Загальні відмінності складу трьох горизонтів>
маркерів олігоцену відображають зміни складу
донних флюїдів, палеогеографічної обстановки
та тектонічних умов. Під час накопичення
нижньороговикового горизонту в басейн надхо>
дили найбільш інтенсивні гідротермальні, можли>
во лужні розчини з високим вмістом кремнеки>
слоти та вуглеводнево>водні флюїди. Горизонт
смугастих вапняків, імовірно, утворили такі ж за
складом розчини, але вони діяли на меншій
площі. Склад порід і породоутворюючих організ>
мів верхньороговикового горизонту свідчить про
локальну активність розчинів з високим вмістом
кремнезему і, можливо, відновних газів, пов’яза>
них з наближеною вулканічною діяльністю.
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Потік флюїдів середньої інтенсивності практич>
но повністю затримувався бактеріальними мата>
ми. Однак потужні викиди повинні були проривати
їх і розносити розчинені речовини по всій водній
товщі. Імовірно, це викликало «замори» риб і від>
кладення «рибних» шарів у вапняково>кременевих
горизонтах. У той же час насичення поживними
речовинами поверхневих вод спричинило масове
розмноження планктону – коколітофорид і діато>
мей. Тому прошарки з коколітами і діатомеями чер>
гуються з ціанобактеріальними у вапняково>кре>
меневих горизонтах та складають їх периферійні
планктоногенні фації. Останні представлені смуга>
стими вапняками у нижньороговиковому горизон>
ті і горизонті смугастих вапняків. У верхньорогови>
ковому горизонті таку фацію можуть складати діа>
томіти, які відомі у Польських Карпатах.
Планктоногенні фації горизонтів>маркерів
утворювались при незначному надходженні тери>
генного матеріалу. В цих умовах на поверхні осад>
ків періодично розвивались бактеріальні зони
перетворення, що обумовило смугасту текстуру
вапняків. У товщі коколітових мулів, збагачених
органікою, розвивались ціанеї роду ціанаркус.
Таким чином, особливості будови олігоцено>
вих відкладів Українських Карпат пов’язані з
періодичною активністю донних флюїдів та
розвитком на цій основі донних ціанобактеріаль>
них угруповань і планктонних водоростей.
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ОЛИГОЦЕНОВЫЕ ФАУНЫ МОЛЛЮСКОВ УКРАИНСКИХ КАРПАТ
S.V. Popov, B. Studencka, O.V. Amitrov
OLIGOCENE MOLLUSKAN FAUNA OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS
Морські молюски вивчені з двох рівнів олігоцену Українських Зовнішніх Карпат. Вони зібрані з розрізів р. Пістинька у
с.м.т. Космач і р. Рибниця поблизу м. Косів Борислав>Покутської зони Карпат безпосередньо нижче нижніх роговиків
та на р. Чечва у с.м.т. Спас і на р. Лужанка поблизу с.м.т. Станківці зі Скибової зони з основи середньої (лопянецької)
підсвіти менілітової світи. Найбільш багата фауна з місцезнаходження Космач нараховує 38 видів двостулок, які від>
носяться до 14 родин і 10 видів гастропод, що належать до 10 родин. Комплекс Косова близький до попереднього і
містить 15 видів двостулкових молюсків і п’ять – гастропод. За наявністю крупних гліцимерисів, немокардіумів, вене>
рид, каліптрей, як і за літологічними даними, безсумнівно, що ця мілководна фауна є алохтонною, синхронно перемі>
щеною разом з осадком у глибоководдя, де накопичувалася підроговикова товща. Основними відмінностями цих ком>
плексів від олігоцену північного узбережжя Східного Паратетісу є присутність барбатій, різних люцинід, турителід,
волютид і конід, що свідчить про велику тепловодність водойми Карпат. Види, характерні для раннього олігоцену Схід>
ного Паратетісу тут відсутні.
Фауна лопянецької підсвіти в місцезнаходженні у с.м.т. Спас містить 29 видів 12 родин двостулок та представників
чотирьох родин гастропод. Склад фауни також свідчить про мілководні умови її існування, а присутність Cardita s.s.,
Lucina s.s., різноманітність люцинід, венерид і турителід відрізняє її від більш бідної фауни північного узбережжя Схід>
ного Паратетісу; ендеміків Паратетіса в цьому комплексі нема.
Ключові слова: верхній палеоген, біогеографія, Паратетіс, Передкарпатський прогин, двостулкові молюски, гастроподи.
The marine Oligocene molluskan fauna has been studied from two levels of the Outer Carpathians in Ukraine. The mollusks
have been collected from Subchert Member of the Boryslav>Pokut Unit, immediately below the Lower Chert Level: the
Pistynka river section at Kosmach and the Rybnica river at Kosov, as well as from two localities of the Skibas Unit: the
Chechva river section at Spas and the Luzhanka river section at Stankivci from the basal part of the Middle Menilite
(Lopianca) Subformation. The richest molluskan fauna at the Kosmach locality includes 38 bivalve species representing 14
families and 10 gastropod species belonging to 10 families. Kosov assemblage is similar to the preceding and contains 15
bivalve and 5 gastropod species. From the presence of large specimens of Glycymeris sp., Nemocardium (Habecardium) sp.,
venerids, caliptreas – typical dwellers of shallow>water environments, as well as lithological indicators, it can be concluded
that molluskan fauna occurs in the Subchert Member as an allochthonous assemblage. The main difference between the
molluskan assemblages from these localities and those from the northern seaside of the Eastern Paratethys Oligocene lies
in the occurrence of Barbatia, diverse lucinids, representatives of gastropod families Turritellidae, Volutidae, Conidae in the
Carpathians, all being warm>water taxa. Any species which are characteristic of the Early Oligocene assemblages of the
Eastern Paratethys are missing from the Carpathian associations.
The fauna of the Lopianca Subformation at the Spas locality includes 29 bivalve species belonging to 12 families and the
representatives of 4 gastropod families. This molluskan fauna indicates shallow>water environment and presence of
Cardita s.s., Lucina s.s., diverse venerids, lucinids, turritellids distinguishes it from impoverished assemblages of the north>
ern margins of the Eastern Paratethys. No Paratethyan endemics known from the Eastern Paratethys occur here.

ВСТУПЛЕНИЕ
Данные о составе олигоценовых моллюсков
северного шельфа Карпатского бассейна
очень скудны. Моллюски Покутских (Украин>
ских) Карпат из обсуждаемых местонахожде>
ний были описаны в работе А.В. Максимова [4].
Однако его коллекции не сохранились, а неудов>
летворительное качество иллюстраций очень
затрудняет возможности сопоставления новых
сборов с оригиналами А.В. Максимова. Воз>
можно, олигоценовые морские моллюски при>
сутствуют также в кросненской серии Карпат
восточной части Польши [7], из Скибовой зоны
в районе Ясло (Kobyle III, Goіogуw), но в этих
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местонахождениях моллюски отличаются еще
худшей сохранностью. Сборы здесь проводи>
лись при геологической съемке благодаря зна>
чительным расчисткам. Предпринятая попытка
получить отсюда дополнительный материал не
удалась, так как открытых обнажений ныне
здесь нет.
Исследование систематического состава
этой фауны важно как для корреляции осад>
ков Карпатского водоема с бассейнами
Атлантики и Паратетиса, так и для целей био>
географии и палеогеографии, для выяснения
путей миграции морской бентосной фауны в
олигоцене.
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Статья написана по тематике проекта «Кайно>
зойские фауны беспозвоночных» российско>
польского межакадемического сотрудничества,
программы Президиума РАН «Происхождение и
эволюция биосферы», направление 5 и проекта
РФФИ 07>04>01242.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Описываемая коллекция моллюсков была собра>
на во время международной полевой экскурсии
1989 г. и последующих полевых работ 1989 и
2000 гг. в Украинских Карпатах [12], где изуча>
лись разрезы олигоцена. Затем в Палеонтологи>
ческом институте в Москве этот материал был
отпрепарирован и определен не только по имею>
щимся публикациям, но также путем прямого
сопоставления с олигоценовыми моллюсками,
хранящимися в ПИНе, в Музее Земли ПАН в Вар>
шаве, в Зенкенбергском институте и в Музее
природы во Франкфурте, Институте геологии и
палеонтологии в Тюбингене, в музее Естествен>
ной истории в Вене и в Beнгeрcком Mузее Естест>
венной истории в Будапеште.
Обработанная коллекция морских олигоцено>
вых моллюсков Украинских Карпат происходит

из двух стратиграфических уровней четырех
основных местонахождений (рис. 1) – нижней
части рюпеля и верхнего хатта [2, 3], и включает
около 60 видов более 40 родов двустворчатых и
брюхоногих моллюсков.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим состав изученной фауны по основ>
ным местонахождениям.
Река Пистынька у с. Космач
У нижнего края села у моста и выше него –
выходы быстрицкой свиты эоцена.
0,5 км ниже по течению, в подмывах правого
берега вскрываются черные алевролиты с текс>
турами закручивания, окатышами, галькой,
содержащие раковины моллюсков, часто доста>
точно хорошей сохранности. Крупные раковины
обычно побиты и окатаны. Ниже по течению и
выше по разрезу алевролиты сменяются плотны>
ми черными кремнистыми породами нижнего
роговикового горизонта.
В подроговиковой толще найдены (в скобках
приведено число экземпляров):
Двустворчатые моллюски: Nuculana (Saccel>
la) sp. (1), Nuculana (?) sp., Barbatia s.l.

Рис. 1. Схема сопоставления наиболее полных разрезов олигоцена Покутских Карпат и положения в
них собранной фауны ([2, 3] с изменениями)
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sp. nov. (1), ? Bathyarca sp., Limopsis goldfussi
(Nyst), Limopsis (L.) sp. (2), Limopsis (Pectuncu>
lina) cf. costulata Nyst (10), Limopsis (PectuncuQ
lina) sp. 1, Glycymeris aff. tenuisulcata (Koe>
nen), Glycymeris sp. 1 (10), Pectinidae (gen. sp.
indet.) (2 фрагм.), Myrtea sp. 1, «Lucina» cf. gra>
cilis Nyst (10 фрагм.), Lucinoma cf. orbicularis
(Deshayes), Gonimyrtea drouetti (Nyst), «Luci>
na» sp., Thyasira benedeni (Koninck) (1), Thyasi>
ra turgida Maximov (1), Thyasira inopinata Ma>
ximov (1), Thyasira sp. 1, Cossmanella ex gr. sul>
cata (Deshayes) (2), Scalaricardita depressa
(K o e n e n ) (4), Cardites sp. 2, Cardites sp.
(10, возможно, разные), Astarte cf. gracilis
(Munster in Goldfuss), Astarte cf. falsopropinQ
qua R. Janssen (3), Astarte ex gr. plicata Merian
in Sandberger (1 фрагм.), Astarte sp., ? Crassi>
nella sp. (1 фрагм.), Nemocardium (Habecardi>
um) cf. excomatulum (Glibert et Van de Poel),
Nemocardium (Habecardium) cf. tenuisulcatum
(Nyst) (1), Callista splendida (Merian in Gold>
fuss) (9), ? Callista cf. sublaevigata (Nyst) (1),
Callista sp. (1), Pitar sp. (1), Pitar ? bosqueti (He>
b e r t ), Corbula (Varicorbula) gibba (O l i v i )
(1 фрагм.), Pandora sp. (1 фрагм.).
Гастроподы: Turritella sp., «Natica» sp., CalyptQ
raea cf. striatella Nyst, ? Galeodea sp., Charonia >
sp., «Fusinus» sp., ? Pseudocominella sp., Turricula
cf. regularis (Koninck), Tornatellaea cf. simulata
(Solander), Scaphander sp.
Представители еще пяти семейств указаны в
списках А.В. Максимова [4].
Присутствие в этой ассоциации крупных гли>
цимерисов, немокардиумов, венерид, калиптрей
свидетельствует о мелководном происхождении
этой фауны. При этом, однако, литологические
данные говорят о ее аллохтонном захоронении, о
синхронном перемещении моллюсков вместе с
осадком в глубоководье, где накапливалась
подроговиковая толща. В отличие от олигоцена
северной части Восточного Паратетиса, здесь
присутствуют барбатии, более разнообразны
люциниды, найдены туррителлиды, а по данным
А.В. Максимова [4] – также волютиды и кониды,
что указывает на большую тепловодность водо>
ема. Виды, характерные для раннего олигоцена
Восточного Паратетиса, здесь отсутствуют.
Река Рыбница у верхней окраины г. Косов
На правом берегу реки также в подроговико>
вой толще найдены:
Двустворчатые моллюски: Limopsis (Limopsis)
goldfussi (Nyst), Limopsis (Pectunculina) sp. (8),
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Glycymeris aff. tenuisulcata (Koenen) (3), Glycyme>
ris sp. (1), ? Chlamys sp. (1 фрагм.), Pseudomiltha
rostralis (Mayer et G ü mbel) (6), Thyasira cf. beneQ
deni (Koninck) [= Th. nysti (Philippi)] (2), Cardi>
tes sp. (2), Scalaricardita ? orbicularis (Sowerby)
(2), Astarte sp. (2), Astarte cf. gracilis (M ű nster in
Goldfuss) (1), Callista cf. splendida (Merian in
Goldfuss) (2), Veneridae ? genus (1), Corbula
(Caryocorbula) cf. cuspidata Sowerby (1), Corbula
(Variocorbula) gibba (Olivi) (1).
Гастроподы: Turritella sp. (ex gr. planispira Nyst),
Galeodea sp., «Pseudocominella» sp., Tornatellaea
cf. simulata (Solander), ? Ficus sp.
Таксономический состав этого комплекса
значительно беднее, но близок к более богатому
из Космача. Эта фауна также является аллохтон>
ной, синхронно перемещенной из более мелко>
водной зоны. О ее мелководности также свиде>
тельствует присутствие крупных глицимерисов, а
о ее тепловодности – туррителлидов.
Разрез на р. Чечва у верхней окраины
п.г.т. Спас, 200 м выше автомобильного брода и
перехода трубопровода через реку.
Двустворчатые моллюски: Nucula (Lamellinu>
cula) comta Goldfuss (9), Nuculana (? подрод)
galeotiana (Nyst) (1), Nuculana (Saсcella) cf. mayeQ
ri (G ü mbel), Nuculanidae род ? (8), Limopsis sp.
(25), Limopsis sp. (5), Propeamussium (Parvamus>
sium) bronni (Mayer) (3), Chlamys sp. (2), Lucina
ex gr. orbicularis Deshayes, ? Megaxinus sp. (3),
Myrtea sp. nov., Myrtea sp. 1, Myrtea sp. 2, Goni>
myrtea aff. gracilis (Nyst), ? Ctena sp., Lucinoma
borealis (Lamarck) (12), Pseudomiltha cf. rostralis
(Mayer et G ü mbel) (3), Thyasira benedeni
(Koenen) (10), Thyasira inopinata Maximov, ThyaQ
sira sp. 2, ? Chama sp. (1), Cardita cf. proteiformis
Cossmann (1), Carditidea (3 фрагм., все разные),
Cerastoderma concameratum Hoelzl, Veneridae
фрагменты 5>6 родов, Polymesoda sp., Lentidi>
um sp. (1), ? Panopea sp. (1).
Гастроподы: Turritella cf. vermicularis Brocchi,
Calyptraea sp., Aporrhais ex gr. speciosa
Schlotheim, Scaphander sp.
Проведенные сборы явно не исчерпывают
систематического разнообразия этой первично
богатой фауны. Особенно богат состав Nuculani>
dae, Lucinidae, Veneridae, Carditidae, хотя недоста>
точно хорошая сохранность не позволяет опреде>
лить многие единичные находки до вида либо
описать их как новые. О мелководном происхож>
дении этого комплекса свидетельствует присутс>
твие балянусов, Cardita s.s., ? Chama, Calyptraea.
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Фауна относительно тепловодная, на что также
указывает присутствие Cardita s.s., Lucina s.s. и
туррителлид, а, кроме того, и разнообразие люци>
нид, венерид. Комплекс в целом морской полига>
линный, но, вероятно, чувствуется местное влия>
ние речного стока, о котором говорит присутствие
полимезод, церастодерм, лентидиумов.
Разрез на р. Лужанка, у нижней окраины
п.г.т. Станкивцы, 400 м выше моста через реку.
Моллюски собраны с того же уровня, что и у
п.г.т. Спас – из низов лопянецкой свиты.
Nucula (Lamellinucula) comta Goldfuss, Sole>
mya cf. doderleini Mayer, Limopsis sp., ? Here sp.
(1 фрагм. с концентрическими ребрами и глубо>
кой лункой), ? «Lucina» mittereri Mayer et G ü mbel,
Corbula sp., из гастропод – Naticidae и Aporrhais.
Состав фауны значительно беднее собранного
на р. Чечва, прежде всего из>за неполноты сборов.
Присутствие здесь глубоководного рода Solemya
может свидетельствовать, что, по крайней мере,
часть этой ассоциации является автохтонной.
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
В позднеэоценовых ассоциациях Предальпийс>
кого прогиба, Словакии, Польских и Украинских

Карпат указывались как тетисные, так и более
северные формы, при преобладании средизем>
номорских видов моллюсков. Однако наиболее
тепловодные таксоны гастропод и двустворок
[1, 8], как и других групп фауны, здесь отсутство>
вали. Поэтому мы считаем, что Карпатский бас>
сейн приабона принадлежал к Древнесредизем>
номорской области, а северное его побережье –
к переходной зоне [8].
В Словацких, Польских и Украинских Карпатах
автохтонные мелководные фации рюпеля не сох>
ранились от размыва. Поэтому находки моллюс>
ков здесь крайне редки. Описываемые мелковод>
ные комплексы Покутских (Украинских) Карпат
были перемещены в глубоководные фации турби>
дитными потоками. По таксономическому составу
(Astarte, Scalaricardita, полное отсутствие специ>
фичных средиземноморских таксонов) этот ком>
плекс несомненно принадлежит к североевропей>
скому типу фауны [9, рис. 2]. В то же время присут>
ствие родов Cardita s.s., Barbatia, Lucina s.s., таких
семейств гастропод, как Turritellidae, Volutidae,
Conidae, разнообразие люцинид, венерид указы>
вает на большую тепловодность северокарпатско>
го шельфа по сравнению с северным шельфом
Восточного Паратетиса в течение всего олигоце>

Рис. 2. Схема палеогеографических и биогеографических связей олигоценового бассейна Карпат [9]
1 – Северо>Европейская биогеографическая область; 2 – комплексы моллюсков северного типа; 3 – промежуточные
комплексы моллюсков; 4 – комплексы моллюсков южного средиземноморского типа; 5 – описываемые комплексы
Карпат; 6 – переходная зона; 7 – Древнесредиземноморская биогеографическая область
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на. А.В. Максимов [4] пришел к выводу о сходстве
рюпельской фауны Покутских Карпат с хадумски>
ми комплексами моллюсков майкопского бассей>
на. По нашим определениям, основанным на
непосредственном сопоставлении раковинного
материала, эти комплексы почти не имеют общих
видов, кроме немногих видов>космополитов.
В конце рюпеля весь Паратетис, стал замкну>
тым или полузамкнутым, опреснился и также
заселился эндемичной солоноватоводной фауной
[5, 9, 11]. В Карпатском бассейне этап опресне>
ния фиксировался непосредственно над рогови>
ковым горизонтом, лишь по наннопланктону (дан>
ные А.С. Андреевой>Григорович). Новые данные
по фауне двустворчатых моллюсков соленовского
уровня во Внешних Карпатах Польши см. в статье
Б. Студенцка и др. в этом сборнике.
По таксономическому составу двустворок и
гастропод комплекс лопянецкой подсвиты хатта
(рис. 1) отличается от позднеолигоценовой фауны
северного побережья Восточного Паратетиса. Не>
смотря на очевидную неполноту сборов, он богаче
и тепловоднее последней. Однако полноценное
сопоставление с составом моллюсков Эвксино>Ка>
спийского водоема невозможно из>за того, что
находки моллюсковой фауны здесь очень редки.
Представительные морские комплексы известны
только для основания хатта Закаспия. Состава
фауны южного закавказского берега Паратетиса
мы почти не знаем, кроме местонахождения у
сел. Уплисцихе (Картли, Грузия), но оно отличается
фациально: там вскрываются прибрежные песча>
ные осадки. Также фациально отличаются место>
нахождения моллюсков раннего миоцена Закав>
казья: достаточно представительная фауна извест>
на только в Грузии, в Картли, также из песчаных
фаций сакараула. Эта фауна, напротив, более
тепловодная, чем карпатская и почти не содержит
общих видов с последней, отличаясь также по
родовому и семейственному составу. Присутствие
в карпатском комплексе видов Nuculana galeotia>
na, ? Nuculana mayeri, Propeamussium (ParvamusQ
sium) bronni, Myrtea sp. nov., (= Myrtea spinifera
sensu Harzhauser & Mandic [6]), Cerastoderma
concameratum свидетельствует скорее, о поздне>
олигоценовом (а не раннеолигоценовом) возрасте
осадков и о связях с Предальпийским бассейном и
бассейном Северного моря, возможно, через
систему Рейнских грабенов [10, map 2].
Таким образом, тесные биогеографические
связи Карпатского бассейна с Эвксино>Каспийс>
ким, предполагавшиеся А.В. Максимовым [4], не
подтверждаются нашими данными по моллюс>
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кам. Как в раннем рюпеле, так и позже в хатте
существовали барьеры – климатические либо
система течений, ограничивающие обмен фау>
ной между ними.
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HОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОЛИГОЦЕНОВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ
ВНЕШНИХ КАРПАТ ПОЛЬШИ
B. Studencka, S.V. Popov, M. Bienkowska, R. Wasiluk
NEW LOCALITY OF OLIGOCENE BIVALVE FAUNA IN THE OUTER CARPATHIANS, POLAND
Своєрідний комплекс двостулкових молюсків, характерних для солонівського рівня опріснення басейну Паратетіс,
вперше знайдено в Зовнішніх Карпатах Польщі. Він містить дев’ять видів, з яких шість є специфічними солонуватовод>
ними ендеміками Паратетісу, відомими для солонівського часу опріснення басейну пізнього рюпелю.
Ключові слова: верхній палеоген, біогеографія, Паратетіс, Карпати, двостулкові молюски.
The peculiar Oligocene bivalve fauna typical of the Solenovian stage of the Paratethys has been found in the Outer
Carpathians, Poland. It includes nine species, six of which are characteristic Paratethyan endemics known from the
Solenovian Sea (second part of the Rupelian) with brackishwater conditions.

ВСТУПЛЕНИЕ
Карбонатные осадки «остракодового пласта» в
бескарбонатной толще майкопских отложений
олигоцена Предкавказья, отвечающие этапу
опреснения Эвксино>Каспийского водоема,
известны с 20>30>х годов ХХ в. Термин «соленов>
ский горизонт» был предложен Г.И. Поповым в
1959 г. [7], основываясь на скважинных данных
в районе Цимлянского гидроузла Нижнего Дона.
Фаунистическая характеристика и важнейшее
стратиграфическое значение этого уровня были
в основном выяснены к 50>70>м [3, 4]. Эндемич>
ные моллюски соленовского горизонта были
описаны Р.Л. Мерклиным [4, 5], М.Ф. Носовским
[6], C.B. Поповым и др. [8].
Данные о рюпельском (соленовском) этапе
опреснения Паратетиса, включая Паннонский [9,
10, 13], Трансильванский [15], Карпатский и Пред>
альпийский [12] бассейны, появились значитель>
но позже, в 80>90>х и были основаны как на
находках характерных моллюсков [2, 9, 10, 13>
16], так и на остракодах, наннопланктоне [1, 12>
14], комплексах диатомовых водорослей [14],
диноцистах. Определение уровня этого опресне>
ния в менилитовом типе разреза Флишевых Кар>
пат было основано на специфическом нанно>
планктоне с Dictyococcites ornatus и Transverso>
pontis fibula, характерном для соленовского
горизонта, из Динов мергеля над нижними рого>
виками (данные А.С. Андреевой>Григорович,
J. Krhovsky [12, 14]) и резко обедненном составе
диатомовых Aulacosira и Melosira в самом рого>
виковом горизонте (Chert Member). Находки
солоноватоводных моллюсков с этого уровня
были известны лишь из Восточных (Румынских)
Карпат [16].

Статья написана по тематике проекта «Кайнозой>
ские фауны беспозвоночных» российско>польского
межакадемического сотрудничества, программе 18
Президиума РАН «Происхождение и эволюция био>
сферы», программе 11 «Биоразнообразие и динами>
ка генофондов» и проекту РФФИ 07>04>01242.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обработанная коллекция двустворчатых мол>
люсков была собрана M. Беньковской и P. Bacu>
люком в двух местонахождениях у сел. Яблоница
Польская (Jabіonica Polska) в восточной части
Польских Карпат, в 10 км к востоку от Кросно
(см. рисунок), во время полевых работ 2007>
2008 гг. при геологической съемке и сборах
ихтиофауны. Моллюски найдены в нижнеолиго>
ценовых (рюпельских) отложениях менилитовой
формации Силезской зоны Карпат [11], в Динов
мергеле (Dynуw Marl Member), заключающем,
кроме хаотически ориентированных раковин,
обломки разных пород, свидетельствующих о
склоновом, перемещенном характере осадка.
По данным наннофлоры, изученной А.С. Андре>
евой>Григорович и J. Krhovsky [12, 14], Динов
мергель принадлежит зоне Sphenolithus predi>
stentus NP23 середины рюпеля.
Собранный материал был отпрепарирован
в Музее Земли ПАН в Варшаве, а затем опре>
делен путем прямого сопоставления с олиго>
ценовыми соленовскими моллюсками, храня>
щимися в Палеонтологическом институте РАН
в Москве.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Довольно бедный солоноватоводный комплекс
из двух местонахождений у сел. Яблоница Поль>
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A. Rusu [15] и определениям С.В. Попова
по его коллекции, хранящейся в Геологи>
ческом институте в Бухаресте, здесь най>
дены Janschinella garetzkii (M e r k l i n ,
1961) Ergenica sp., Urbnisia lata
G o n t s c h a ro v a , 1981, Merklinicardium
apostolovense (Merklin, 1974), KorobkoQ
viella sp., Cerastoderma serogosicum
(N o s s o v s k y, 1962) и ? Korobkoviella
lipoldi (Rolle, 1858). Все виды, кроме
последнего, ранее описывались из соле>
новского горизонта Восточного Парате>
тиса.
В Венгрии, в верхней части глин Тард,
также найдены соленовские эндемики:
Janschinella sp., Urbnisia sp., ? KorobkoviQ
ella lipoldi, описанные и изображенные
Т. Baldi [10]. Систематический состав
описанных отсюда комплексов остракод
и микрофитопланктона также свиде>
тельствует
о солоноватоводном бассей>
Рис. Схема расположения двух местонахождений у сел.
Яблоница Польская и геологическое строение этого района не, периодически испытывавшем мор>
ские инвазии.
Более бедный комплекс солоновато>
ская насчитывает девять видов двустворчатых водных моллюсков (Janschinella melitopolitana
моллюсков:
(Nossovsky, 1962), ? Korobkoviella lipoldi (Rolle))
Cerastoderma serogosicum (Nossovsky, 1962)
был найден в австрийской части Предальпийско>
Cerastoderma sp. 1
го прогиба (Вашберг зона, Оттенталь) [14].
Congeria cf. tenuissima Moisescu, 1964) [=C. araQ Находки моллюсков сопровождались здесь бед>
lensis Merklin, 1974]
ным специфичным комплексом наннопланктона
? Loripes sp.
с Dictyococcites ornatus и Transversopontis fibula,
Lenticorbula sokolovi (Karlov, 1962)
характерным для соленовского горизонта. Диа>
Lentidium subtriangula (Moisesсu, 1967)
томиты этого уровня с Aulacosira и Melosira сопоQ
Lentidium cf. ustjurtense Merklin, 1974
ставляются с нижними роговиками (Chert Mem>
Lentidium cf. donaciforme (Nyst, 1836)
ber) менилитового типа разреза.
Janschinella vinogrodskii (Merklin, 1961)
В Карпатском флишевом бассейне солоно>
Шесть из девяти определенных отсюда видов ватоводный комплекс был описан впервые
являются эндемиками Паратетиса, характерны> A. Rusu [16] у г. Пятра Нямц. Согласно данных
ми для соленовского горизонта второй половины этого автора, соленовские эндемики Janschi>
рюпеля [2, 4>6, 8]. Присутствие, хотя и сомнитель> nella garetzkii (Merklin), Lenticorbula sokolovii
ное, лорипеса может указывать на вторую поло> (Karlov), Cerastoderma lipoldi (Rolle) и Polyme>
вину соленовского времени, когда в бассейне soda convexa (Brongniart) найдены в двух фор>
начинают появляться эвригалинные виды мор> мациях рюпеля: в битуминозных мергелях и в
ского происхождения.
нижних дизодиловых сланцах (Biluminous
Marls, Lower Dysodilic Formation), тогда как Urbi>
ОБСУЖДЕНИЕ
nisia lata G o n t s c h a ro v a и Cerastoderma cf.
Во второй половине рюпеля Карпатский бас> serogosicum (Nossovsky) обнаружены лишь в
сейн, как и весь Паратетис, опреснился и также нижних дизодиловых сланцах. По данным
заселился эндемичной солоноватоводной фау> А.С. Андреевой>Григорович, этап опреснения в
ной [9, 10, 12>16]. В Трансильвании резкое Карпатском бассейне Украины фиксировался
обеднение полигалинных комплексов началось на том же уровне, непосредственно над рого>
с образования мергелей Бизуш и, в еще боль> виковым горизонтом, и содержал виды нанно>
шей степени, – глин Илеанда. По материалам планктона, характеризующие зону NP23.
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ВЫВОДЫ
– Специфический набор найденных в восточной
части Польских Карпат у г. Кросно двустворчатых
моллюсков имеет узкое стратиграфическое рас>
пространение и поэтому точно датирует вмещаю>
щие отложения второй половиной рюпеля, кото>
рая по наннопланктону принадлежит низам зоны
NP23.
– Резко обедненный состав фауны, представ>
ленной эндемиками Паратетиса видового и
родового ранга, свидетельствует о длительном
этапе изоляции и солоноватоводном характере
этого бассейна, хотя возможное присутствие
лорипеса может говорить о затрудненных связях
с открытыми водоемами.
– Полное видовое сходство описываемого
комплекса и других ассоциаций моллюсков Пан>
нонского, Трансильванского, Карпатского и Пре>
дальпийского бассейнов, известных по литерату>
ре, с составом моллюсков эвксино>каспийской
части Паратетиса свидетельствует об интенсифи>
кации биогеографических связей всех этих бас>
сейнов и, возможно, существовании кругового
течения, облегчавшего миграции.
– Наблюдаемая панмиксия состава соле>
новских моллюсков резко отличает их как от
предшествующих высокоспецифичных ранне>
рюпельских комплексов Карпат, так и от хат>
тских ассоциаций (см. статью С.В. Попова с
соавторами в этом сборнике), которые, напро>
тив, указывают на крайне затрудненные био>
географические связи Карпатского и Эвксино>
Каспийского бассейнов до и после стадии соле>
новского опреснения.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МАЙКОПСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ГЯНДЖИНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА
M.A. Efendi yeva, R.G. Baba yev, C.L. Jon son, A.A. Feyzul la yev, C.S. Aliyev
PALEOGEOGRAPHIC CONDITIONS OF ACCUMULATION OF MAIKOPIAN DEPOSITS
WITHIN GANJA OILANDGAS BEARING REGION
Розчленування і кореляція розрізів майкопської серії до нашого часу залишається одним з актуальних питань сучасної
стратиграфії. І якщо для більшості території розвитку відкладів майкопу характерна нечисленність мікрофауністичних
решток у породах, то це ствердження неприйнятно для Гяджинського нафтогазового району, розташованого в межах
Західного Азербайджану. Детальне розчленування відкладів майкопської серії було проведено на підставі біостратигра>
фічного вивчення зразків, відібраних з розрізів, що виходять на денну поверхню (Зейва, Аджидере, Гюрзалар, Гарачинар)
і розташовані в межах розглядуваного району. В створеній стратиграфічній схемі відкладів майкопської серії виділені такі
мікрофауністичні зони: зона з дрібними Globigerina, зона Caucasina schischkynskae oligocenica, зона з нечисленною фау>
ною (бентосних форамініфер), зона Bolivina ex gr. plicatella, зона Virgulinella poiliensis, зона з нехарактерною фауною, зона
Neobulimina elongata leninabadensis та верстви без мікрофауни (верстви з Saccammina zuramakensis).
Ключові слова: Гянджинський нафтогазовий район, майкоп, мікрофауністичні зони, евстатичні коливання рівня моря.
At present the division and correlation of sections of the Maikopian Series remains one of the actual issues of stratigraphy.
Though these deposits are characterized by scarce content of microfaunistic remains throughout the most territory of their
distribution, this statement is not applicable for Ganja oil>and>gas bearing region located within West Azerbaijan. The detai>
led division of deposits of the Maikopian Series has been performed on the basis of a biostratigraphic study of samples taken
from sections Zeyva, Ajidere, Gurzalar and Garachinar, which outcrop within the considered region. The obtained strati>
graphic scheme of the deposits of the Maikopian Series includes the following zones: Zone with small Globigerina, the Cau>
casina schishkinskajae oligocenica Zone, the Nonion dendriticus Zone, Zone with scanty fauna, the Bolivina ex gr. plicatella
Zone, the Virgulinella poiliensis Zone, Zone with untypical fauna, the Neobulimina elongata leninabadensis Zone and layers
without microfauna (layers with Saccammina zuramakensis).

ВВЕДЕНИЕ
Отложения олигоцена – раннего миоцена, выде>
ляемые в качестве майкопской серии, широко
распространенные от предгорий Карпат до пред>
горий Копетдага, включают как составную часть
и территорию Азербайджана. Расчленение и кор>
реляция разрезов отложений майкопской серии
до настоящего времени остается одним из акту>
альных вопросов современной стратиграфии.
Песчаные горизонты, выделяемые в разрезах
монотонной толщи глин, не отличаются выдер>
жанностью, они маломощны и из>за своей стра>
тиграфической приуроченности трудно коррели>
руются между собой даже в пределах близко рас>
положенных площадей.
Геологические исследования отложений май>
копской серии на территории Западного Азер>
байджана осуществлялись на протяжении доста>
точного длительного времени, что получило свое
естественное отражение в составлении ряда
стратиграфических схем.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно данным И.А. Меликова [6], нижняя
часть майкопской серии включает хадумский
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горизонт, аджидеринскую свиту и свиту «песчано>
глинистого чередования», а верхняя часть –
карачинарский горизонт, нафталанскую свиту,
инджачайский горизонт, зейвинскую свиту,
шефекский горизонт и каракоюнлинскую свиту.
А.А. Али>Заде в майкопских отложениях выде>
ляет следующие стратиграфические подразделе>
ния [1]: хадумский, миатлинский, нижний глини>
стый, муцидакальский, рики и зурамакендский
горизонты.
Геологами>практиками для той же цели при>
меняются преимущественно местные, литологи>
ческие подразделения. На этом принципе разра>
ботана стратификация по геофизическим дан>
ным майкопских отложений для отдельно взятых
площадей (Газанбулаг>Аджидере, Нафталан, Тер>
тер) на территории Западного Азербайджана.
Согласно одной из них, нижняя часть майкопа
включает песчано>глинистую толщу с глинистыми
прослоями, нафталановские горизонты (с I по
VII), разделенные глинистыми пачками, а верх>
няя часть – горизонты с глинистыми прослоями
(«А», «В», «С», «Д», «Е») [3].
Схема, созданная по результатам расчлене>
ния отложений майкопской серии на основа>
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нии выделения микрофаунистических зон, пре>
имущественно фораминиферовых, у Д.М. Хали>
лова и З.В. Кузнецовой имеет следующую
интерпретацию: зона мелких Globigerina, зона
Caucasina schischkynskae oligocenica, зона
Nonion dendriticus, зона с малочисленной фау>
ной, зона Bolivina ex gr. plicatella, зона Virguli>
nella poiliensis, зона с нехарактерной фауной,
зона Neobulimina elongata leninabadensis и
слои, лишенные микрофауны [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Приведенные выше схемы составляют лишь нез>
начительную часть имеющихся на сегодняшний
день, но в то же время позволяют в общих чертах
представить разнообразие стратиграфических
исследований на территории Гянджинского неф>
тегазового района. Каждая из составленных раз>
личными авторами или группой авторов страти>
графических схем обладает рядом достоинств,
но, тем не менее, отсутствует реальная возмож>
ность использовать их как универсальные. Все
эти схемы с трудом сопоставляются со стратигра>
фической схемой майкопа (олигоцен – нижний
миоцен), приведенной в Стратиграфическом
кодексе Азербайджана. Она включает следую>
щие стратиграфические подразделения: олиго>
цен – рюпель и хатт и нижний миоцен – майкоп,
сакараул и коцахур. Не представляется возмож>
ным и применять все их одновременно, так как
использование разрезов для составления корре>

ляционных схем, при расчленении которых при>
менялись различные схемы, приводит к ряду
осложнений вплоть до полной дезориентации.
Однако последнее комплексное исследова>
ние отложений майкопской серии, проведенное
с применением биостратиграфического метода
изучения образцов, отобранных на разрезах,
выходящих на дневную поверхность (Зейва,
Аджидере, Гюрзалар и Гарачинар) и расположен>
ных в пределах рассматриваемого района,
позволило не только проследить микрофаунисти>
ческие зоны, но и привести их в соответствие со
стратиграфическим подразделением майкопа
согласно Стратиграфическому кодексу Азербай>
джана (см. таблицу).
Установлено, что среди представителей
микрофаунистических остатков ведущую роль
играют фораминиферы. Все они хорошей сохран>
ности. Многочисленны представители родов Glo>
bigerina, Cibicides, Rhabdammina, Vergulinella,
Saccammina, Bolivina. И даже породы коцахур>
ского регияруса содержат значительное количе>
ство представителей Saccammina и Rhabdammi>
na, а также большое количество рыбных и расти>
тельных остатков.
Большое содержание микрофаунистических
остатков в породах майкопа, которые отобран>
ны из разрезов, выходящих на дневную поверх>
ность на территории Гянджинского нефтегазово>
го района, может быть объяснено структурно>
фациальной приуроченностью рассматривае>

Таблица. Стратиграфическая схема отложений майкопской серии для Гянджинского нефтегазового района
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мой территории. Этот район примыкает к севе>
ро>восточному склону Малого Кавказа и в текто>
ническом плане представляет собой Примало>
кавказскую бортовую моноклиналь с прилегаю>
щей к ней системой антиклинальных структур>
ных выступов, разделенных синклинальными
прогибами. Антиклинальные структуры, сложен>
ные породами мелового возраста, трансгрес>
сивно перекрываются осадочными образова>
ниями акчагыльского региояруса плиоцена. А
обрамляющие их синклинальные зоны предста>
влены меловыми, палеоценовыми, эоценовы>
ми, олигоценовыми, миоценовыми и плиоцено>
выми отложениями, а также современными
наносами.
Формирование осадочного комплекса на тер>
ритории Гянджинского района на протяжении
майкопского времени (олигоцен – ранний мио>
цен) связано с простиранием этих древних высту>
пов, контролировавших процесс осадконакопле>
ния. Песчаные горизонты приурочены к борто>
вым зонам древних погребенных поднятий.
В майкопскую эпоху резко усилилось подня>
тие Малого Кавказа и соответственно погруже>
ние территории Гянджинского района. Осадки

майкопской серии являются исключительно
обломочными и приурочены к береговой линии
палеобассейна, а наличие подводных возвышен>
ностей и впадин вызвало неравномерное
распределение песчано>алевролитовых осадков
по площади. Усиление и ослабление воздымания
Малокавказской суши в комплексе с другими
факторами обусловили в разрезе майкопа рит>
мичность песчанистых и глинистых прослоев.
Основным источником питания этой части май>
копского палеобассейна на протяжении этого
времени являлась северная часть Малого Кав>
каза, которая на этом этапе уже представляла
собой крупную область поднятия и денудации.
Как правило, в породах майкопской серии
фораминиферы зачастую полностью отсутствуют
и содержатся лишь остатки рыб, спикулы губок,
растительные остатки, что значительно затрудня>
ет установление границ стратиграфических
подразделений и их последующую корреляцию.
Все это связано с тем, что большая часть вод
майкопского палеобассейна характеризуется
незначительным содержанием кислорода, значе>
ния показателей которого варьируют в пределах
от пониженного и вплоть до бескислородного, что

Рис. Положение майкопского бассейна Азербайджана на северной периферии Неотетиса в
олигоцене – раннем миоцене
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может быть результатом: 1) недостаточной верти>
кальной температуры или градиента солености, 2)
недостаточной циркуляции вод или 3) возможно>
го наличия зон с минимальным содержанием
кислорода или их комбинации. Эти процессы
естественно были связаны с периодическими
изоляциями майкопского палеобассейна от океа>
на Тетис, причиной которых, в свою очередь,
являлись как тектонические процессы, так и гло>
бальные изменения уровня моря (рис.).
Колебания уровня дна палеобассейна в соче>
тании с изменениями климатических показате>
лей, которые непосредственно были связаны с
изменениями относительного уровня моря, силь>
но влияли как на процесс седиментации на про>
тяжении всего майкопа, так и на содержание
кислорода в его водах. Ведь достоверно устано>
влено, что с середины – конца олигоцена – нача>
ла миоцена, согласно климатическим датиров>
кам, наблюдались две волны похолодания и свя>
занные с ними понижения относительного уров>
ня моря. P.R. Vail и R.M. Mitchum [10] указывают
на чрезвычайно резкое падение уровня моря
около 29 млн лет и последующее около 24 млн
лет назад, когда глубины моря до 100 м были
установлены во многих районах мира [11]. Но эти
процессы не имели характер единовременного
падения уровня моря, а, скорее, представляли
собой постепенное, состоящее из отдельных эта>
пов изменение уровня моря, но с общей тенден>
цией к понижению [7]. В то же время стекавшие
с поднятий Малокавказской суши реки оживляли
воды этой части палеобассейна, которые в
своем большинстве были заражены сероводоро>
дом, что, вероятно, позволяло в водах этой части
палеобассейна обитать фауне.
Все это и определило формирование в преде>
лах Гянджинского нефтегазового района осадоч>
ного комплекса майкопа в виде чередующихся
песчанистых и глинистых образований и возмож>
ность сохранения в них значительного количе>
ства фаунистических остатков.
Работа выполнена при спонсорской поддерж>
ке фонда CRDF грант AZG2>2881>BA>04.
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КОРРЕЛЯЦИЯ НЕОГЕНА ВОСТОЧНОГО ПАРАТЕТИСА ПО ПЛАНКТОННЫМ
МИКРОФОССИЛИЯМ (ФОРАМИНИФЕРЫ, НАННОПЛАНКТОН, ДИНОЦИСТЫ)
V.N. Semenenko, A.S. AndreyevaGrigorovich, N.V. Maslun, S.A. Lyulyeva
CORRELATION OF THE NEOGENE OF THE EASTERN PARATETHYS BY MICROFOSSILS
(FORAMINIFERS, NANNOPLANKTON, DINOCYSTS)
В неогені Східного Паратетіса встановлено дев’ять асоціацій океанських мікрофосилій, за якими обґрунтовано грани>
ці олігоцену – міоцену, нижнього>середнього та середнього>верхнього міоцену, міоцену – пліоцену. Деталізовано вік
літостратонів та проведено їх кореляцію як в межах Паратетіса, так і з Міжнародною стратиграфічною шкалою.
Ключові слова: форамініфери, нанопланктон, диноцисти, кореляція, Паратетіс, Міжнародна стратиграфічна шкала.
Study of nine associations of oceanic microfossils identified in the Neogene of the Eastern Parathehys resulted in substan>
tiating the boundaries between the Oligocene and Miocene, lower>middle and middle>upper Miocene, Miocene and Pliocene.
It allowed us to define more accurately the age of lithologic stratons within the limits of the Paratethys and correlate them
with the International Stratigraphic Scale.

ВВЕДЕНИЕ
В основе классической биостратиграфии неоге>
новых отложений Восточного Паратетиса еще до
недавнего времени были только бентосные фос>
силии. Начиная с 60>х годов прошлого столетия,
доминирующую роль в биостратиграфии играют
планктонные микроорганизмы: планктонные
фораминиферы, наннопланктон, диноцисты и
другие группы. Результаты исследований микро>
фоссилий внесли значительные коррективы в
относительный возраст и корреляцию неогено>
вых отложений как в пределах Паратетиса, так в
Международную стратиграфическую шкалу [35].
Все это вызывало и вызывает постоянные дис>
куссии, несмотря на то, что такие проблемные
вопросы неогена, как граница олигоцена и мио>
цена, возраст и корреляция тарханского регио>
яруса, изучались и переизучались многими
исследователями, в том числе и зарубежными, а
установленные ассоциации океанского планкто>
на в отложениях верхнего миоцена и плиоцена
коренным образом изменили наши представле>
ния о корреляции и палеогеографии Восточного
Паратетиса в позднем миоцене и плиоцене.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Миоценовые отложения Восточного Паратетиса
представлены преимущественно терригенными,
реже терригенно>карбонатными относительно
глубоководными отложениями, часто органоген>
но>детритовыми и глинистыми породами крае>
вых морских бассейнов и мелководными. Учиты>
вая, что остатки пелагических организмов с кар>
бонатным скелетом встречаются в них споради>
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чески, при проведении зонального деления
обычно не удается установить полный объем зон
как по наннопланктону, так и по фораминифе>
рам. В то же время выполненный комплексный
анализ распределения различных групп микро>
фоссилий позволил выделить доказательные
критерии стратификации неогена Паратетиса и
провести прямую корреляцию с океаническими
отложениями. Установленные ассоциации океан>
ского планктона, часто с зональными видами
стандартных зон, дают основание для выделения
корреляционных уровней.
Ниже приводится краткое описание устано>
вленных на основании детального анализа как
собственного, так и опубликованного материала
девяти ассоциаций планктона (корреляционные
уровни) [1>37] (см. рисунок).
Первый корреляционный уровень установлен
в майкопских отложениях и их аналогах по
последнему появлению олигоценовых видов
диноцист: Chiroptheridium galea, MembranophoriQ
dium aspinatum, Wetzeliella spp., Rhombodini>
um spp., Deflandrea spp.
Нижнемиоценовая ассоциация органикостен>
ного фитопланктона обедненная и характеризу>
ется видами: Apteodinium spiridoides, Tuberculodi>
nium sp., Deflandrea phosphoritica (редко), Labirin>
todinium sp., Distatodinium sp. и др. На Северном
Кавказе этому уровню соответствует нанно>
планктон зон: NP25, NP25–NN1, NN1 [1].
Анализ разрезов юга Украины и, в частности,
разрезов многочисленных скважин северо>за>
падного шельфа Черного моря и их корреляция с
разрезами Причерноморья, Крыма, Карпат,
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Рис. Региоярусная шкала Восточного Паратетиса и корреляционные уровни по планктонным
микрофоссилиям
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Северного Кавказа показывает, что кавказско>
му региоярусу s.l. – верхнему подрегиоярусу
соответствует чернобаевская, верхняя часть
верхнекерлеутской подсвиты и нижняя – батиси>
фоновой, которые содержат обедненный ком>
плекс фораминифер: Haplophragmoides rotundiQ
dorsatus, Spiroplectammina caucasica, S. terecenQ
sis, Subbotina brevispira, Globigerina cipеroensis,
Chiloguembelina gracillima [9, 18].
Второй корреляционный уровень установлен
в средней части батисифоновой свиты в отложе>
ниях черноморского шельфа по присутствию Glo>
borotalia consina, Haplophragmoides sp., S. zuraQ
macensis, Turborotalia obessa, Globigerinoides priQ
mordius, а также наннопланктона зоны NN3 –
Sphenolithus belemnos, что позволяет коррели>
ровать среднюю часть батисифоновой свиты с
верхами сакараульского региояруса [18].
Таким образом, нижнемиоценовые отложе>
ния включают верхнюю часть кавказского регио>
яруса s.l. (верхнекавказский подрегиоярус),
сакараульский и коцахурский региоярусы и сопо>
ставляются с караджалгинским, сакараульским и
коцахурским региоярусами России, верхним эге>
рием, эггенбургием, оттнангием и карпатием
Центрального Паратетиса, аквитанским и бурди>
гальским ярусами Международной стратиграфи>
ческой шкалы.
Третий корреляционный уровень связан с
появлением морского планктона с GlobigerinoiQ
des bisphaericus, Praeorbulina spp. и наннопланк>
тона зоны NN4 в отложениях «тарханского типа»
Альминской впадины и шельфа Черного моря
[6, 10, 17, 18]. Такой состав биоты характеризует
начало лангийской трансгрессии и позволяет
коррелировать с камышлакскими слоями тарха>
на s.l., а также свидетельствуют о связях с Цент>
ральным Паратетисом.
Четвертым корреляционным уровнем являет>
ся первое появление в основании тарханских
отложениях s.str. морской ассоциации типично
тарханских планктонных и бентосных форамини>
фер Globigerina tarchanensis, Gl. bulloides,
Gl. pseudoedita, Praeorbulina glomerosa, TurboroQ
talia mayeri, Hastigerina, Bolivina tarchanensis,
Saccammina vulgaris, Textularia tarchanensis, мно>
гочисленных миллиолид, роталиид, а также нан>
нопланктона с Sphenolithus heteromorphus
(acme), Helicosphaera waltrans, H. carteri, Calcidis>
cus premacintyrei, Rhabdosphaera sicca и др.
(зона NN5) [2, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 36]. Эта
зона установлена также в нижнем чокраке на
Керченском п>ове [22].
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Пятый корреляционный уровень – появление
морской ассоциации фораминифер и нанно>
планктона с Reticulofenestra pseudoumbiliQ
cus > 7 мкм, Helicosphaera walbersdorfensis,
H. carteri, Discoaster exilis, Rhabdosphaera sicca,
Triquetrorhabdulus rugosus и др. (зона NN6) в
основании конкского региояруса. В конкских
отложениях Причерноморья обнаружена ассоциа>
ция наннопланктона подзоны NN6 – Syracolithus
dalmaticus/Scapholithus fossilis ранее известная
в верхней части зоны NN6 косовия Румынии
[14, 26, 37].
Фораминиферы пятого корреляционного
уровня отличаются многочисленностью харак>
терных и руководящих видов миллиолид, а также
присутствием в комплексах мелких, часто пири>
тизированных, планктонных Globigerina, GloboroQ
talia, Hastigerina, Chiloguembelina, в частности –
Globigerina bulloides, Gl. cognata, Turborotalia
mayeri [17, 18].
Установленные уровни позволяют сопостав>
лять отложения тарханского, чокракского, кара>
ганского и конкского региоярусов с баденским
региоярусом Центрального Паратетиса, что соот>
ветствует лангийскому и нижней части серрава>
лийского яруса Международной стратиграфичес>
кой шкалы.
Анализ распространения наннопланктона и
планктонных фораминифер в верхнемиоценовых
отложениях Восточного Паратетиса позволяет
установить шестой корреляционный уровень,
который характеризуется появлением в отложе>
ниях среднего сармата (бессарабский подрегио>
ярус) морских видов с Catinaster coalitus, C. calyQ
culus и др. (зоны NN8–NN9) [3, 5, 16, 19]. Это
делает возможным сопоставление отложений
среднего сармата с низами паннонского региоя>
руса Центрального Паратетиса и нижним торто>
ном Международной стратиграфической шкалы.
Седьмой корреляционный уровень устанавли>
вается по появлению морского наннопланктона
с Discoaster hamatus, D. neohamatus, D. neorecQ
tus и др. На Керченском п>ове этому уровню соот>
ветствуют багеровский (зоны NN9–NN10) и
акманайский (зона NN10) горизонты мэотиса. На
этом уровне в глинистой части разрезов Крыма и
на шельфе Черного моря выявлены планктонные
фораминиферы Globigerina bulloides, Gl. brevispiQ
ra, Globigerinoides scitula, Gl. trilobus, Turborotalia
mayeri [6, 33].
Восьмой корреляционный уровень устанавли>
вается в самых верхах мэотиса по наличию нан>
нопланктона зоны NN11a и находок Globigerino>
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ides obliqua extremus, которые характеризуют
границу мэотиса – понта и коррелируются с гра>
ницей тортон – мессиний Общей шкалы
[24, 30, 32].
Девятый корреляционный уровень выделяет>
ся в отложениях азовского горизонта киммерий>
ского региояруса по находкам морского нанно>
планктона Ceratolithus tricorniculatus, Discoaster
quinqueramus LO (встречаются вместе), а чуть
выше C. acutus (зона NN12) фиксирует границу
миоцена – плиоцена в океанических осадках
[24, 29, 31]. Уровень с C. acutus зафиксирован
также в дакийских отложениях юго>запада Украи>
ны (район г. Рени). Иногда в отложениях кимме>
рия с видом>индексом в зоне NN12 – Ceratolithus
acutus встречается вид>индекс более молодой
зоны NN13 – Ceratolithus rugosus [14, 18, 31].
Появление видов зоны NN13 доказывает плио>
ценовый возраст киммерийских отложений зале>
гающих выше азовского горизонта.
ВЫВОДЫ
Установленные корреляционные уровни позво>
ляют:
1. Проводить более обоснованно корректи>
ровку возраста изученных отложений.
2. Установленные ассоциации планктонных
микрофоссилий в отложениях Восточного Пара>
тетиса подтверждают высокое стояние уровня
Мирового океана в определенные временные
интервалы неогена и указывают на связи неоге>
новых палеобассейнов с открытыми морскими
акваториями.
3. Делают возможной прямую корреляцию
стратонов Восточного Паратетиса с Международ>
ной стратиграфической шкалой на следующих
уровнях: хаттский ярус – асканийская, горноста>
евская свиты, верхнекерлеутская подсвита;
аквитанский – чернобаевская, батисифоновая
(арабатская), верхи верхнекерлеутской свиты;
бурдигальский – каржинская, королевская,
верхнекоцахурская; лангийский – тархан s.l.,
чокрак, караган; серравалийский – конкский,
волынский; тортонский – бессарабский, херсон>
ский мэотический; мессинский – понтический;
занклий – киммерийский.
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НОВІ ДАНІ З БІОСТРАТИГРАФІЇ СЕРЕДНЬОГО МІОЦЕНУ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ
N.A. Trofymovich
NEW DATA ABOUT THE BIOSTRATIGRAPHY OF THE MIDDLE MIOCENE OF THE CARPATHIAN
FOREDEEP
В результате микропалеонтологических исследований неогеновых отложений по рекам Прут, Пистынка, Серет получе>
ны новые данные по биостратиграфии Предкарпатского прогиба.
Ключевые слова: Предкарпатский прогиб, неоген, биостратиграфия.
A micropaleontological study of Neogene sediments in the valleys of the Prut, the Pistynka and the Seret has resulted in new
data on the biostratigraphy of the Carpathian foredeep.

ВСТУП
Однією з проблем стратиграфії неогенових від>
кладів Центрального Паратетіса (ЦП) залишаєть>
ся кореляція регіоярусів [1, 2], встановлених в об>
ластях, які входять до складу ЦП, з ярусами Серед>
земноморської шкали, прийнятих як Загальна
стратиграфічна шкала неогену [3]. Пряму біокоре>
ляцію ускладнює суттєва фауністична різниця, яка
обумовлена передусім палеогеографічним факто>
ром. Крім того, дотепер дискусійним залишається
питання положення границі середнього>верхнього
міоцену та, відповідно, її кореляція з Міжнарод>
ною шкалою [3]. В стратотиповій області Серед>
земномор’я вона проводиться на рівні 11,6 млн
років (точка глобального стратотипу, GSSP). За
шкалою W.A. Berggren [4], розробленої і для ЦП,
границя знаходиться на рівні 11,2 млн років.
Нами заплановані роботи з довивчення неоге>
нових відкладів Заходу України з метою створен>
ня еталонних розрізів по мікрофауні та поповнен>
ня біостратиграфічної характеристики регіоярус>
них підрозділів. Слід зауважити, що висвітлений в
статті матеріал є початковим у цих дослідженнях.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За детальними пошаровими дослідженнями
зразків порід встановлені відклади середнього
міоцену – баденію (косівська світа у глинистій
фації) та сармату (дашавська світа).
Розріз 25 – парастратотип ковалівських
верств косівської світи, Більче>Волицька зона
Передкарпатського прогину. Розташований біля
с. Пістинь Косівського району Івано>Франків>
ської області, у правому березі р. Пістинка. Поча>
ток – у 450 м нижче мосту через р. Пістинка по
шосе Косів – Яблунів. В урвищі правого берега
відслонюються відклади косівської світи верх>
нього баденію:

1>3а. Глини сірі вапнисті слюдисті щільні однорідні,
але на свіжій поверхні помітна тонка (0,03>
0,05 м) верствуватість, яка обумовлена «домішка>
ми» алевриту або піску на площі нашарування. Де>
які прошарки глин зі значною домішкою алеврито>
вого матеріалу (до 20>35%). В 100 м від підошви
знайдено форамініфери: Globigerina bulloides Orb.,
G. aff. diplostoma Reuss, Turborotalita quinqueloba
(Natl.), Globorotalia mayeri Cushm. et Ellis., Bolivina
dilatata Reuss, B. sp., Cassigerinella globulosa
(Egger), які свідчать про пізньобаденський вік
товщі. Видима товщина – понад 175 метрів.
4>5. Глини бурувато>сірі вапнисті слюдисті щільні,
ледь алевритисті. В 25 м вище підошви в глинах
з’являються тонкі прошарки (0,03>0,05 м) світло>
сірих, дещо зеленкуватих пісковиків дрібнозерни>
стих, кварцових вапнистих слабозцементованих
(майже піски) шаруватих. Описані породи містять
комплекс пізньобаденських форамініфер, анало>
гічний наведеному вище. Товщина – 34 м. У верх>
ній частині товщі (0,4 м нижче покрівлі) знайдено
велику кількість уламків черепашок двостулок та
гастропод незадовільної збереженості.
6>8. Два пласти (по 0,2 м) пісковиків дрібнозернис>
тих смугастих складених тонкими (1>2 мм) світли>
ми і темними прошарками, які у нижній частині
більш щільні, а у верхній – слабозцементовані.
Між ними – пачка глин потужністю приблизно 5 м,
аналогічних попереднім, з тонкими (0,02>0,05 м)
прошарками слабозцементованих пісковиків,
кількість яких уверх по розрізу збільшується. У цій
товщі знайдені верхньобаденські форамініфери:
Globigerina bulloides Orb., Turborotalita quinquelo>
ba (Natl.), Globigerinoides trilobus (Reuss), Globo>
rotalia scitula (Brady), Ammonia pseudobeccarii
(Putrja), Cassigerinella globulosa (Egger), Chilo>
guembelina cubensis (Palm.), Bolivina dilatata
Reuss, Bulimina elongata Orb. Товщина – 6 м.
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9. Тонке перешарування глин сірих, буруватих, ана>
логічних шару 4>5, товщиною від 0,03 до 0,1 м, з
пісковиками сірими та світло>сірими дрібнозер>
нистими вапнистими слабозцементованими, тов>
щиною 0,01>0,07 м. Загальна товщина – 3,55 м.
10. Три пласти пісковиків сірих, зеленкуватих вап>
нистих дрібнозернистих слабозцементованих
(місцями міцних) з тонкими прошарками глин
та алевролітів (0,1>0,2 м). Товщина – 1 м.
11. Тонке перешарування пісковиків (0,01>0,07 м) та
глин (0,01>0,02 м), аналогічне шару 9, але з пере>
вагою пісковиків. У цій товщі знайдені Globorota>
lia mayeri Cushm. et Ellis., Globorotalia sp., Bolivina
dilatata Reuss, Bolivina dilatata maxima C. et Z.,
Cassigerinella globulosa (Egger), які свідчать про
пізньобаденський вік товщі. Товщина – 3,3 м.
У шарах 6>11 чітко простежується зменшення
потужності та кількості глинистих прошарків на
фоні збільшення піщаних, тобто поступовий перехід
від звичайних глин косівської світи до потужних
вугленосних пісковиків ковалівських верств.
12. Пісковики жовтувато>сірі дрібнозернисті
кварцові слабозцементовані тонко> та грубо>
шаруваті (від 0,15 до 0,8 м) зі стяжіннями вап>
нистого матеріалу неправильної форми в
середині деяких пластів. У самому потужному
пласті спостерігається лінза кам’яного вугілля
та обвуглені фіторештки. Прошарки глин між
пластами досягають 0,05>0,6 м. Форамініфе>
ри не виявлені. Товщина – 3 м.
13. Пісковики бурувато>сірі вапнисті, дуже глини>
сті (місцями – піщані глини). Товщина – 4,6 м.
14. Пісковики світло>сірі, місцями залізовмісні,
пористі нещільні. У нижній частині шару – се>
редньозернисті, а ближче до покрівлі – різ>
нозернисті з дрібним гравієм та галькою
кварцу та кварцитом (до 1>2 см). Форамініфе>
ри не виявлені. Товщина – 7,2 м.
15. Пісковики дуже вуглисті, аналогічні шару 13, се>
редньошаруваті (0,3>0,5 м) з тонкими прошар>
ками буруватих алевритистих глин (до 0,1 м).
16. Глини аналогічні шару 15, але потужніші (до
0,2>0,4 м), з прошарками таких же піскови>
ків (0,1>0,2 м). Органічні рештки відсутні.
Товщина – 2,6 м.
У покрівлі шару 16 спостерігаються значні
поглиблення – «кишені» (до 0,5 м), однак яких>не>
будь інших ознак перерви та незгідності між гли>
нами шару 16 та пісковиками, що заповнюють
поглиблення (шар 17), не спостерігається.
17. Пісковики світло>сірі різнозернисті вапнисті сла>
бозцементовані, аналогічні пісковикам шару 14.
Форамініфери не виявлені. Товщина – 0,3>0,8 м.
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18>20. Перешарування пісковиків сірих та буру>
вато>сірих дрібно> та середньозернистих вап>
нистих слабозцементованих середньошарува>
тих (0,3>0,5 м) та глин бурувато>сірих тонкоша>
руватих (до 0,15 м), аналогічних шару 15. Один
з шарів пісковику (шар 19) досягає 2,1 м тов>
щини; у ньому спостерігаються стяжіння кар>
бонатного матеріалу округлої та неправильної
форми (до 0,5>1 та 0,1>0,5>2,0 м). В 2 м нижче
покрівлі, у глинах знайдені форамініфери,
характерні для відкладів верхнього баденію:
Globigerina aff. foliata Bolli, G. quinqueloba
Natl., Globorotalia sp., Cassigerinella globulosa
(Egger), Nonion sp., Bolivina dilatata Reuss, Uvi>
gerina (?) sp. Товщина – 8,1 м.
21. Пісковики жовтувато>сірі та світло>сірі дріб>
но> та середньозернисті, деякі різнозернисті,
з дрібним та крупним гравієм, товстошарува>
ті (до 2>3 м) середньої щільності та слабозце>
ментовані з тонкими прошарками глин та гли>
нистих пісковиків (0,1>0,15 м). На початку та у
середині товщі спостерігаються пласти з
численними уламками черепашок двостулок
та гастропод, які підтвердили пізньобаденсь>
кий вік порід. Товщина – 35 м.
22. Пісковики світло>сірі кварцові різнозернисті,
з лінзами дрібного гравію на різних рівнях
пласта, товстошаруваті вапнисті. Фораміні>
фери не виявлені. Товщина – 7 м.
23. Перешарування пісковиків такого ж типу, але се>
редньозернистих (0,2>0,4 м) та глин зеленкува>
то>сірих вапнистих піщанистих тонкошаруватих
(0,05>0,61 м). Середня частина пачки містить фо>
рамініфери: Globigerina quinqueloba Natl.,
G. aff. foliata Bolli, Globorotalia mayeri Cushm. et El>
lis., Cassigerinella globulosa (Egger), Eponides cf.
nanus (Reuss), Gyroidina marina Pishv., Cibicides
ungerianus (Orb.), Cibicides sp., Florilus boeanus
(Orb.), Chiloguembelina cubensis (Palm.), Ch. gra>
cillima (Andrea), Bolivina dilatata Reuss, Bolivi>
na sp., Bulimina elongata Orb. Товщина – 4,2 м.
24>26. Пісковики, аналогічні описаним з ша>
ру 22, однак менш потужні (1,5>5>6 м) з тонки>
ми прошарками зеленкуватих глин та глини>
стих пісковиків (до 0,15 м). Товщина – 18 м.
27 Перешарування пісковиків зелених середньозер>
нистих туфогенних невапнистих середньої щільно>
сті середньошаруватих (до 0,5 м) та глин зелених
та буруватих тонких середньошаруватих (до 0,5>
0,6 м). За форамініферами цей пласт також відне>
сено до верхнього баденію. Товщина – 8 м.
28. Пісковики, аналогічні шару 22, з гравієм тов>
стошаруваті (до 2>4 м). Товщина – 14 м.
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29>31. Два шари (0,6 та 0,45 м) туфів зеленкува>
то>сірих світлих алевро>псамітових невапнис>
тих, які розділені пачкою (2,8 м) тонкошарува>
тих глин та пісковиків туфогенних, аналогічні
описаним з шару 27. Товщина – 3,85 м.
32. Пісковики жовтувато>сірі різнозернисті вапнис>
ті середньої щільності слабозцементовані з лін>
зами гравелітів та дрібногалечних конгломера>
тів на різних рівнях пласта з обвугленими рос>
линними рештками. У підошві пісковики перехо>
дять у конгломерати з «плаваючою» галькою
(розміром від 5>7 см) та уламками «карпатсь>
ких» порід та кварцитів. Товщина – 8,4 м.
33. Пісковики аналогічні, але менш потужні (до 1>
3 м) з тонкими прошарками піщаних глин (до
0,15 м). Товщина – 78 м.
Верхня границя ковалівських верств у даному
розрізі закрита наносами. Товщина наносів –
45 м. Очевидно, вони відповідають слабозцемен>
тованим пісковикам ковалівських верств. Загаль>
на товщина ковалівських верств – 230>250 м.
34. Конгломерати та пісковики. Пісковики різно>
зернисті вапнисті, значно міцніші за попередні,
товстошаруваті (1>1,5 м) з лінзами та лінзопо>
дібними прошарками (до 1>1,2 м) конгломера>
тів гравійно>валунних з піщано>глинистим
цементом щільних та середньої щільності. У
покрівлі пластів розміри уламків зменшуються
(від 0,3 до 0,01>0,005 м) і конгломерати пере>
ходять у пісковики. Грубоуламковий матеріал
конгломератів поєднує гальку, гравій та валуни
(рідко) «карпатських» крейдових та палеогено>
вих порід (пісковиків, чорних кременів, вапня>
ків, гравелітів та ін.), а також кварцитів. Інколи
з’являється галька крейдоподібних вапняків
платформного типу. Товщина пачки – 35 м.
35. Пісковики аналогічні, з прошарками конгломе>
ратів у середній частині пласта. Товщина – 8 м.
36>37. Конгломерати, аналогічні шару 34, але сла>
бозцементовані. Уламки крейдоподібних вап>
няків трапляються частіше. Спостерігаються
лінзи (до 0,6>1,2 м) слабозцементованих піско>
виків та темних вапнистих глин. Саме у цих гли>
нах визначені форамініфери: Turborotalita
quinqueloba (Natl.), Globigerina sp., Cassigerinel>
la globulosa (Egger), Nonion cf. punctatus (Orb.).
38. Пісковики світло>сірі, зеленкуваті дрібнозер>
нисті слабовапнисті слабозцементовані з
«плаваючою» галькою та невеликими лінзами
конгломератів. Товщина – 10 м.
39>40. Конгломерати, аналогічні попереднім, але
міцніші. Товщина – 35 м.
41. Пісковики, аналогічні шару 38. Товщина – 3 м.

42>43. Конгломерати, аналогічні попереднім, з
лінзами слабозцементованих пісковиків (роз>
міром 0,5>0,7 м), в середині яких спостеріга>
ються вапнисті стяжіння. Товщина – 75 м.
Загальна товщина товщі – понад 220 м.
Розріз 35 – косівська світа, ковалівські верс>
тви у глинистій фації. Розташований біля с. Брус>
ниця Кіцманського району Чернівецької області,
у правому схилі долини р. Прут. У правому березі
ріки виходять породи косівської світи:
1. Глини сірі з блакитним відтінком, на поверхні ви>
вітрювання – жовтувато>сірі вапнисті слюдисті до>
сить щільні шаруваті (від 0,02 до 0,04 м), з доміш>
ками алевролітів та пісків на площині нашаруван>
ня. У середній частині товщі алевритистість глин
збільшується (до 30%). Глини вміщують багаті ком>
плекси форамініфер пізньобаденського віку:
Quinqueloculina consobrina (Orb.), Cibicides borisla>
vensis (Ais.), Florilus boueanus (Orb.), Nonionella sp.,
Porosononion ex gr. subgranosus (Egger), Turborotali>
ta quinqueloba (Natl.), Cassigerinella globulosa
(Egger), Globigerina bulloides (Orb.), G. foliata Bolli,
Globorotalia mayeri Cushm. et Ellis., G. bykovae
(Ais.), Elphidium cf. macellum (Ficht. et Moll.), Cau>
casina sp., Cassidulina crista Pishv., Bolivina dilatata
Reuss, Chiloguembelina cubensis (Palm), Ammonia
pseudobeccarii (Putrja), A. beccarii (Linne), Bulimina
subulata (Cushm. et Park.), B. elongata Orb.
2. Глини сірі, зеленкувато>сірі вапнисті слюдисті алев>
ритисті тонкошаруваті (0,01>0,2 м). На поверхні
вивітрювання деякі прошарки розсипаються на
дрібні уламки (бентоніти?). Глини містять багатий
комплекс форамініфер, характерний для верхніх
горизонтів верхнього баденію: Articulina sp., Dis>
corbis obtusum (Orb.), D. austriaca Orb., Cibicides
borislavensis (Ais.), Porosononion ex gr. subgranosus
(Egger), Globorotalia mayeri Cushm. et Ellis.,
G. bykovae (Ais.), Ammonia beccarii (Linne), A. pseu>
dobeccarii (Putrja), Bulimina elongata Orb., B. subuQ
lata (Cushm. et Park.), Bolivina dilatata Reuss, Cas>
sidulina margareta Karrer, C. crista Pishv., Elphidium
cf. macellum (Ficht. et Moll). Товщина – 4 м.
3. Глини бурувато>сірі вапнисті слюдисті середньої
щільності дещо алевритисті. В 15 м вище підош>
ви серед глин з’являються тонкі прошарки
(0,03>0,05 м) світло>сірих пісковиків ледь зелен>
куватих дрібнозернистих, кварцових вапнистих
слабозцементованих. У глинах знайдені пізньо>
баденські форамініфери: Nonion punctatus
Orb., Florilus boueanus (Orb.), Turborotalita
quinqueloba (Natl.), Globorotalia bykovae (Ais.),
Elphidium macellum (Ficht. et Moll.), Cassigeri>
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nella globulosa (Egger), Cassidulina crista Pishv.,
C. margareta Karrer, Bulimina cf. subulata Pishv.,
Bolivina dilatata Reuss. Товщина – 3,5 м.
Розріз 36 – косівська світа у глинистій фації.
Розташований у правому схилі долини р. Прут, на
східному краю с. Стрілецький Кут, біля с. Більче, в
4,1 км від західної околиці м. Чернівці.
1. Пісковики бурувато>жовті дрібнозернисті сла>
бозцементовані (пісок?) кварцові слюдисті.
Товщина – 0,4 м.
2. Пісковики аналогічні, але більш глинисті, верст>
вуваті з прошарками (до 0,05 м) сірих глинис>
тих алевролітів. Товщина – 0,4 м.
3. Глини сірі алевритисті вапнисті слюдисті. У
цьому прошарку знайдено комплекс фораміні>
фер зони Cassiduli na crista верхнього баденію:
Cibicides borislavensis (Ais.), Turborotalita
quinqueloba (Natl.), Ammonia pseudobeccarii
(Putrja), Bulimina elongata Orb., Cassidulina crisQ
ta Pishv. Товщина – 0,03 м.
4. Пісковики, аналогічні описаним з шару 1. Тов>
щина – 0,6 м.
5. Глини сірі вапнисті слюдисті алевритисті щільні
верствуваті (0,01>0,06 м) з тонкими прошарка>
ми глинистих озалізнених пісковиків (до 0,01>
0,03 м). У глинах визначено пізньобаденську
асоціацію форамініфер: Globigerina bulloides
(Orb.), G. foliata Bolli, Globorotalia bykovae
(Ais.), Cassigerinella globulosa (Egger), Ammonia
beccarii (Linne), A. pseudobeccarii (Putrja), Buli>
mina elongata Orb., B. subulata Cushm. et Park.,
Bolivina sp. Товщина – 0,2 м.
6. Пісковики, аналогічні шару 1, верствуваті (до
0,1>0,2>0,35 м) з двома тонкими (до 0,01 м)
прошарками глин з вуглистим детритом. Тов>
щина – 0,65 м.
7. Глини сірі буруваті тонкошаруваті з дрібними
домішками та прошарками (до 0,005 м) алев>
ритів. Містять такий самий комплекс фораміні>
фер, що і шар 5. Товщина – 2,5 м.
8. Пісковики жовтувато>сірі кварцові середньозер>
нисті слабозцементовані (майже піски) масивні,
ділянками більш зцементовані з рештками пеле>
ципод та вуглистого детриту. Товщина – 3,5 м.
9. Глини сірі вапнисті слюдисті щільні (типово
косівські) багаті на фауністичні рештки. Містять
двостулки та форамініфери, що підтверджують
пізньобаденський вік описуваної товщі порід:
Quinqueloculina akneriana Orb., Spiroculina tenu>
issima Reuss, Eponides nanus (Reuss), Hetero>
lepa dutemplei (Orb.), Valvulineria complanata
(Orb.), Melonis soldanii (Orb.), Globigerina bulloides

302

(Orb.), G. cf. foliata Bolli, Bulimina elongata Orb.,
B. aculeata Orb., B. subulata Cushm. et Park.,
B. cf. buchiata Orb., Bolivina dilatata Reuss, Cas>
sidulina crista Pishv. Товщина – 3,5 м.
Розріз 36>А – косівська світа у глинистій
фації. Розташований у правому схилі долини
р. Прут, у кар’єрі нового цегельного заводу, в
1300 м на схід від старого заводу, у с. Стрілець>
кий Кут, в 300 м на південь від шосейної дороги.
Зверху вниз відслонюються:
1. Глини сірі вапнисті слюдисті щільні масивні трі>
щинуваті. Містять форамініфери верхнього
баденію: Eponides nanus (Reuss), Globigerina
aff. brazieri Jenkins, G. bulloides Orb., Turborota>
lita quinqueloba (Natl.), Bulimina elongata Orb.,
B. subulata Cushm. et Park., Cassidulina marga>
reta Karrer, Cassidulina crista Pishv. Велика
кількість виду Cassidulina crista дала підставу
для вирізнення одноіменної зони у цій частині
розрізу. Товщина – 18 м.
2. Глини ті ж самі, але верствуваті з тонкими
домішками алевриту або дрібнозернистого
піску. Містять аналогічний комплекс фораміні>
фер. Товщина – 2,5 м.
3. Глини, аналогічні, але масивні. В них знайдено
багатий комплекс форамініфер зони Cassidulina
crista верхнього баденію: Bogdanowiczia pocuti>
ca Pishv., Allomorphina macrostoma Karrer, Dis>
corbis obtusum (Orb.), Valvulineria complanata
(Orb.), Gyroidina marina Pishv., Cibicides ungeria>
nus (Orb.), Nonion ex gr. punctatus Orb., Porosono>
nion subgranosus (Egger), Melonis soldanii (Orb.),
Globigerina bulloides Orb., G. brazieri Jenkins, Glo>
borotalia mayeri Cushm. et Ellis., Ammonia becca>
rii (Linne), Elphidium subumbilicatum (Cz.), E. ex
gr. macellum (F. et M.), Bulimina elongata Orb.,
B. pineiformis (Sold.), Angulogerina angulosa
(Will.), Cassidulina crista Pishv., C. margareta Kar>
rer, Bolivina dilatata Reuss. Товщина – 3,5 м.
4. Піски (слабозцементовані пісковики?) бурува>
то>сірі середньозернисті кварцові. Містять
такий комплекс форамініфер: Hyperammina via>
lovi Pishv., Turborotalita quinqueloba (Natl.), Glo>
borotalia mayeri Cushm. et Ellis., Cassidulina crisQ
ta Pishv., C. margareta Karrer, Bulimina elongata
Orb., Bolivina dilatata Reuss. Товщина – 0,1 м.
5. Глини такі ж, що і у верхніх шарах, з однотипним
багатим комплексом форамініфер: Discorbis
obtusum (Orb.), Valvulineria complanata (Orb.),
Gyroidina marina Pishv., Cibicides ungerianus
(Orb.), Nonion ex gr. punctatus Orb., Porosononion
subgranosus (Egger), Melonis soldanii (Orb.), Globi>
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gerina bulloides Orb., G. brazieri Jenkins, Globoro>
talia mayeri Cushm. et Ellis., Ammonia beccarii
(Linne), Elphidium subumbilicatum (Cz.), E. ex
gr. macellum (F. et M.), Bulimina elongata Orb.,
B. pineiformis (Sold.), Angulogerina angulosa
(Will.), Cassidulina crista Pishv., C. margareta Kar>
rer, Bolivina dilatata Reuss. Товщина – 0,2 м.
6. Пісковики сірі середньозернисті глинисті. Тов>
щина – 0,45 м.
7. Глини сірі піскуваті з комплексом форамініфер
зони Cassiduli na crista. Товщина – 0,35 м.
8. Пісковики бурувато>жовті середньозернисті
кварцові верствуваті. Товщина – 0,35 м.
9. Пісковики сірі середньо> та дрібнозернисті
глинисті міцні та менш міцні, ділянками з вуг>
листим детритом. Товщина – 0,5 м.
10. Глини сірі піскуваті міцні тонколускуваті з
дрібними домішками піску. Вміщують багату
асоціацію пізньобаденських форамініфер:
Turborotalita quinqueloba (Natl.), Globorotalia
mayeri Cushm. et Ellis., Ammonia beccarii
(Linne), Elphidium notabilis Pishv., Bulimina
elongata Orb., B. subulata Cushm. et Park.,
Cassidulina crista Pishv., C. margareta Karrer,
Bolivina dilatata Reuss. Товщина – 2,4 м.
11. Пісковики верствуваті – тонке перешаруван>
ня пісковиків сірих глинистих та жовтувато>сі>
рих слабозцементованих, ділянками озаліз>
нених чи збагачених вуглистим детритом. Се>
ред пісковиків виявлено три прошарки сірих
глин (до 0,02 м), в яких знайдена асоціація
пізньобаденських форамініфер, аналогічна
шару 10. Товщина – 2,6 м.
12. Пісковики жовтувато>сірі дрібно> та серед>
ньозернисті товстошаруваті слабозцементо>
вані з тонкими прошарками (до 0,01>0,02 м)
більш міцних пісковиків. Товщина – 2,25 м.
13. Тонке перешарування пісковиків жовтувато>сі>
рих, сірих ділянками глинистих. Товщина – 0,4 м.
14. Глини сірі слюдисті вапнисті щільні з кутовою
окремістю, подекуди буруваті, неясношарува>
ті. Містять комплекс форамініфер, що характе>
ризують перехідні фації: Valvulineria complana>
ta (Orb.), Nonion punctatus Orb., Florilus bouea>
nus (Orb.), Turborotalita cf. quinqueloba (Natl.),
Cassidulina crista Pishv. Товщина – 4,5 м.
Розріз 36>Б – дашавська світа. Розташований
на південь від с. Камена, на гребені водорозділу
гори Циклів (424,4 м), в 700 м на південний схід
від шосе Чернівці>Сторожинець (аз. на перехресті
доріг – 295°, азимут на церкву в с. Камена – 25°).
Знизу вверх відслонюються:

1. Глини сірі, зеленкуваті вапнисті слюдисті алев>
ритисті тонкошаруваті (0,01>0,03 м) з домішка>
ми та тонкими прошарками жовтуватих дрібно>
зернистих пісків та алевритів (до 0,01>0,02 м).
Місцями спостерігаються білі вапнякові стя>
жіння дивовижної форми. Залягання, в цілому,
горизонтальне. У глинах визначено комплекс
форамініфер пізньобаденсько>сарматського
віку: Quinqueloculina akneriana Orb., Valvuline>
ria complanata (Orb.), Melonis bradyi Voloshino>
va, Turborotalita quinqueloba (Natl.), Ammonia
pseudobeccarii (Putrja), A. beccarii (Linne),
Elphidium macellum (F. et M.), Chiloguembelina
cubensis (Palm.). Товщина – 6,5 м.
2. Глини та піски з фрагментами пластів (до 0,1>
0,15 м) вапняків оолітових міцних піщаних з
уламками черепашок двостулок. Породи вміщу>
ють багату асоціацію форамініфер раннього сар>
мату: Quinqueloculina consobrina (Orb.), Quinque>
loculina reussi Vengl., Cibicides borislavensis (Ais.),
Nonion sp., Florilus boueanus (Orb.), Turborotalita
quinqueloba (Natl.), Globorotalia mayeri Cushm. et
Ellis., Ammonia beccarii (Linne), Elphidium sub>
umbilicatum (Cz.). Товщина – 1,5 м.
На північний схід від шосе, від краю лісу до
вершини гори Думанської з відміткою 491,4 м
відслонюються:
3. Піски жовтуваті кварцові середньозернисті
товстошаруваті з рідкісними прошарками
пісковиків різнозернистих, буруватих, вапнис>
тих, міцних (до 0,5 м). Товщина – >3 м.
У цій товщі знайдено форамініфери: Cibicides
borislavensis (Ais.), Globigerina aff. triloculinoides
Plummer, Turborotalita quinqueloba (Natl.), Cassigeri>
nella globulosa (Egger), Nonion punctatus Orb., Globo>
rotalia mayeri Cushm. et Ellis., Ammonia beccarii
(Linne), A. pseudobeccarii (Putrja), Cassidulina sp. Це
змішаний, погано представлений комплекс підтвер>
джує ранньосарматський вік порід.
Розріз 37>А – косівська світа. Розташований в
с. Комарівці, у потоці, що впадає в р. Серет (вище
струмка Голешів), в 1025 м вище шосейного мосту
та через нього (в 325 м вище правої притоки) у
правому березі та руслі (зверху вниз по течії):
1. Пісковики жовтувато>сірі, буруваті дрібнозерни>
сті глинисті слабозцементовані у нижній частині
пласта – шаруваті, вище – масивні, місцями оза>
лізнені. Містять форамініфери пізньобаденського
віку: Eponides nanus (Reuss), Cibicides cf. ungeria>
nus (Orb.), Globigerina bulloides (Orb.), Turborotalita
quinqueloba (Natl.), Cassigerinella globulosa
(Egger), Globorotalia mayeri Cushm. et Ellis., Buli>
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mina elongata Orb., Bolivina dilatata Reuss. Товщи>
на (видима) – до 1,1 м. Товщина наносів – 305 м.
2. Глини зеленкувато>сірі вапнисті алевритисті
тонкошаруваті (0,01>0,05 м) з тонкими доміш>
ками озалізнених алевритів або дрібнозерни>
стого піску. У глинах визначено асоціацію
форамініфер, аналогічну з шару 1. Видима тов>
щина – до 1 м. Товщина наносів – 15 м.
3. У притоці правого берега знизу вверх відсло>
нюються:
А. Пісковики жовтувато>сірі дрібнозернисті квар>
цові глинисті слабозцементовані масивні; у
нижній частині спостерігаються стяжіння вапня>
кового матеріалу, які утворюють лінзоподібні
тіла неправильної форми (до 0,04 м товщиною),
що залягають на одному рівні. У верхній частині
пласта з’являються тонкі (до 0,02 м) прошарки
зеленкуватих глин. Видима товщина – до 6 м.
Б. Глини зеленкувато>сірі вапнисті плитчасті з пізньо>
баденським комплексом форамініфер: Cibicides
ungerianus (Orb.), Globigerinoides trilobus (Reuss),
Bulimina elongata Orb., Bolivina dilatata Reuss, Uvi>
gerina pygmea Orb. Видима товщина – 1,5 м.
Розріз 37 – косівська світа, ковалівські верс>
тви. Розташований у с. Комарівці, в 1180 м вище
гирла струмка Голешів (права притока р. Серет)
Чернівецької області, в урвищі правого берега та
під водою (до 0,5 м). Знизу вверх:
1. Тонке перешарування глин зеленкувато>сірих
невапнистих тонкошаруватих з пісковиками
дрібнозернистими сірими, іноді жовтуватими,
слабозцементованими, переповненими чере>
пашками двостулок та вуглистим детритом, ділян>
ками пісковики досить міцні. Глини вміщують
форамініфери Globigerina bulloides (Orb.), Turboro>
talita quinqueloba (Natl.), G. foliata Bolli, Globorota>
lia mayeri Cushm. et Ellis., Cassigerinella globulosa
(Egger), Uvigerina pygmea Orb. Товщина – 1,5 м.
2. Пісковики сірі дрібнозернисті кварцові сла>
бозцементовані глинисті. Пласт має нерівну
поверхню. Товщина – 0,1>0,5 м.
3. Шар порід, аналогічних шару 1, але без двосту>
лок та вуглистого детриту. Товщина – 4 м.
4. Пісковики світло>сірі, жовтуваті дрібнозернисті
глинисті слабозцементовані. Товщина – 0,3 м.
5. Те саме перешарування, що і у шарі 3. Товщина
– 0,7 м.
6. Піски (надто слабозцементовані пісковики)
жовтувато>сірі дрібнозернисті кварцові, ділян>
ками озалізнені, масивні. Товщина – 1,0 м.
7. Глини зеленкувато>сірі вапнисті тонкошаруваті з
домішками піску дрібнозернистого. У глинах
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знайдено комплекс форамініфер зони Globigeri>
na decoraperta верхнього баденію: Cibicides boQ
rislavensis (Ais.), Globigerina foliata Bolli, Turboro>
talita quinqueloba (Natl.), Globorotalia mayeri
Cushm. et Ellis., Uvigerina sp. Товщина – 0,2 м.
8. Пісковики, аналогічні шару 6, слабозцементо>
вані товстошаруваті, ділянками озалізнені.
Товщина – 2,8 м.
9. Глини, аналогічні шару 7, з комплексом фора>
мініфер зони Globigerina decoraperta. Товщина
– 0,3 м.
10. Пісковики слабозцементовані, аналогічні
шарам 8 та 6, товстошаруваті. Товщина – 3 м.
11. Глини зеленкувато>сірі, аналогічні описаним у
шарах 9 та 7. У глинах визначено комплекс
форамініфер: Cibicides borislavensis (Ais.),
C. ungerianus (Orb.), Melonis sp., Globigerina
bulloides (Orb.), Turborotalita quinqueloba
(Natl.), Cassigerinella globulosa (Egger), Globo>
rotalia mayeri Cushm. et Ellis., Elphidium maQ
cellum (F. et M.), Bulimina elongata Orb., Bolivina
dilatata Reuss, який вказує на пізньобаденсь>
кий вік товщі. Товщина – 0,15 м.
12. Пісковики світло>сірі, подекуди жовтуваті,
аналогічні пісковикам шару 10, але більш
зцементовані. Товщина – 2,5 м.
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ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ФАУНИ ОСТРАКОД СЕРЕДНЬОГО
ТА РАННЬОГО МІОЦЕНУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
O.V. Bondar
PALEOECOLOGICAL ASPECT OF STUDY OF MIDDLELATE MIOCENE OSTRACODS
OF SOUTHERN UKRAINE
Изучение распространения остракод и их экологии в среднем>верхнем миоцене Южной Украины позволило воссоз>
дать физико>географические условия их существования, а также определить воздействие окружающей среды на
развитие и изменения в структуре их сообществ. Установлено, что наиболее многочисленные сообщества остракод
приурочены к отложениям сублиторальной зоны, которая характеризовалась спокойным гидродинамическим режи>
мом, насыщенной кислородом водой, песчано>глинистым субстратом дна.
Ключевые слова: остракоды, средний>верхний миоцен, Южная Украина, палеоэкология, палеогеография.
The distribution and sedimentary context of Ostracoda in the middle>late Miocene sequence of Southern Ukraine enable the
physical>geographical reconstruction of habitats and from this the determination of the environmental conditions that gov>
erned growth and change in the community structure. The most numerous ostracod communities occur in sublittoral sedi>
ments that were characterized by quiet hydrodynamic regime, aerated water, and sandy>clayey substrate.

ВСТУП
Основи уявлень щодо палеобіономії та палеогео>
графії міоценових басейнів Східного Паратетіса
висвітлено у ряді узагальнюючих робіт [6>8, 14,
20, 28, 34 та ін.]. Відомі палеоекологічні праці по
остракодах середнього>верхнього міоцену охоп>
люють здебільшого територію Північного Причор>
номор’я і південного схилу Українського щита [9,
15, 16, 21>25] та містять іноді досить загальні
нечисленні відомості Рівнинного Криму [29]. Ана>
ліз екологічних груп остракод з різних стратигра>
фічних рівнів дозволив нам зробити висновки
про солоність та температурний режим, коливан>
ня глибин морських басейнів Південної України,
їх зв’язки з суміжними палеоморями.
МАТЕРІАЛИ
Матеріалом для проведених досліджень були
викопні рештки остракод зі зразків міоценових
відкладів, які відібрані з 46 свердловин, пробу>
рених у Північному Причорномор’ї, Рівнинному
Криму і на Керченському п>ові, та з 14 природних
відслонень, розташованих на південному схилі
Українського щита, у Південно>Західному Криму і
на Керченському п>ові.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Розвиток міоценових морів Північного Причор>
номор’я та Криму в цілому відображав загальний
шлях еволюції Східного Паратетіса. Найважливі>
шими факторами, що визначали екологію та
палеогеографію Евксино>Каспію в окремі інтер>
вали часу, були тектогенез гірських споруд Аль>

пійського складчастого поясу, глобальні евста>
тичні явища та клімат.
Передчокракський тектогенез у Центральному
Передкавказзі [19] сприяв встановленню конти>
нентального режиму на територіях Північного
Причорномор’я, Західного та Центрального
Передкавказзя [1].
Чокракський басейн Рівнинного Криму харак>
теризувався невеликими глибинами (верхня
сублітораль). Він деякою мірою повторював кон>
тури тарханського моря. Біономічні умови басей>
ну дещо відрізнялися в його окремих районах.
Частина акваторії, що була приурочена до Пів>
денно>Західного Криму (п>ів Гераклея), характери>
зувалася досить великою солоністю, яка сприяла
розвитку нормально>морських форм остракод:
Eocytheropteron inflatum Schn., Trachyleberis
tschokrakensis (Schn.), T. miocenica Schn., TriebeQ
lina raripila (Mull.) та ін. Поряд з ними на мулисто>
піщаному біотопі існували форамініфери (нубеку>
лярії, міліоліди, ельфідіуми, необуліміни) та вели>
ка кількість морських їжаків [3]. Температура
придонних вод наближалася до 20°С.
Частина чокракського моря, що була розташова>
на у центральній частині Сімферопольського піднят>
тя, мала схожі з наведеними вище біономічні умови,
про що свідчить наявність в комплексах видів ост>
ракод, які є добрими індикаторами екологічних обс>
тановок. Так, відомо, що сучасні представники TrieQ
belina raripila (Mull.) мешкають в субтропічних водах
Середземного моря в зоні розвитку коралових
рифів, найчастіше обирають мілководні умови та
піщаний субстрат, вкритий Posidonia та детритом
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водоростей [36]. Таким чином, чокракське море в
межах даної ділянки характеризувалося прибереж>
ними умовами – глибини не перевищували позна>
чок нижньої>середньої субліторалі. Про це свідчить
родовий склад остракод, масивність їх стулок, а та>
кож наявність іншої фауни (морські їжаки, ельфідіі>
ди). Солоність басейну була близькою до нормаль>
ної, що сприяло розвитку стеногалінної остракодо>
вої фауни (Triebelina raripila (Mull.), Aurila convexa
(Baird), Eocytheropteron inflatum Schn., Cytheretta
ornamentata Vor.). Температура придонних вод не
опускалася нижче 20°С. Газовий режим був сприят>
ливим для життя різних організмів – остракод, мо>
ховаток, морських їжаків та ін.
У районі Присивашшя серед мікрофауни спосте>
рігалися переважно Xestoleberis та Loxocоncha,
зовнішній вигляд яких вказує на прибережно>міл>
ководні умови. Формування біоценозів відбувалося
на карбонатному дещо мулистому субстраті при від>
носно спокійному гідродинамічному режимі. Темпе>
ратура придонних вод сягала до 20°С. Солоність,
враховуючи відсутність полігалінних елементів,
була меншою, ніж у Південно>Західному Криму та
центральній частині Сімферопольського підняття.
В Індольській западині остракоди були обме>
жено розповсюджені, комплекси складалися з
поодиноких морських Cytheridea mulleri (Munst.),
які мешкали на мулисто>алевритовому, мулисто>
детритовому субстраті в умовах мілководдя, доб>
рої прогрітості придонних вод (від 12 до 15°С) та
їх насиченості карбонатом кальцію.
Слід відмітити, що палеонтологічних даних, які
б підтверджували зв’язок Східного та Західного
Паратетіса в ранньобаденсько>чокракський час,
до сих пір не було [6, 7]. Однак знахідки стенога>
лінно>морських форм Triebelina raripila (Mull.),
Aurila convexa (Baird), загальних для названих
басейнів, дозволяють припускати ймовірність їх
сполучення на початку середнього міоцену.
У караганський час завдяки зростанню меж Пів>
нічно>Західного Кавказу [35] на території Східного
Паратетіса поширилась наступна трансгресія [1].
Склад караганської біоти був дуже збіднений.
Практично повсюдно, за винятком найбільш гли>
боких місць, формувались мономорфні спаніодон>
телові ценози [34]. За даними Ю.Б. Люльєва [24],
сольовий режим вод північно>причорноморської
ділянки караганського моря відрізнявся від нор>
мально>морського. Представники родів Ilyocypris,
Limnocythere, Darwinula були мешканцями прісно>
водних водоймищ. Таким чином, склад остракод
цієї частини караганського басейну більше вказує
на солонуватоводне середовище мешкання даної
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групи фауни, але наявність у великій кількості ульт>
рагалінних представників Eucypris ex gr. inflata
(Sars) припускає існування переосолонених діля>
нок у крайових частинах караганського моря
(зокрема, в районі Каховського водосховища).
Загальний склад остракодових асоціацій свідчить
про незначні глибини караганського басейну, що
сприяло доброму прогріванню вод.
У Криму караганське море займало значно
більшу площу, ніж у чокракський час. Найбільш
глибоководні його ділянки розташувалися на Кер>
ченському п>ові, в Індольській западині та західній
периферії Альминської. Біономічні умови остан>
ньої дозволили остракодам вибрати її води при>
становищем свого існування, в той час як інші
ділянки залишились мікрофауністично не охарак>
теризованими. Отже, в межах Альминського райо>
ну глибина моря коливалася в межах 15,0>20,0 м.
Солоність суттєво відрізнялася від нормально>
морської, про що свідчить наявність у комплексах
евригалінних Cyprideis, Neocyprideis (Miocyprideis),
а також Loxoconca truncatа Schn., Leptocythere
karaganica Vor. Формування даного ценозу відбу>
валося на піщано>детритовому субстраті.
В межах верхньої>середньої субліторалі в
районі Сімферопольського підняття при достат>
ньо спокійній гідродинаміці існувала практично
мономорфна асоціація з Loxoconcha, яку допов>
нювали поодинокі пригнічені Pseudobythocythere
ex gr. dromas (Schn.). Склад комплексу свідчить
про відхилення від норми солоності в бік опріс>
нення цієї ділянки караганського басейну.
Караганський та конкський етапи розвитку
Причорноморського прогину, згідно з даними
А.В. Чекунова та ін. [35], складали єдиний транс>
гресивно>регресивний цикл, загальний план
якого порушився у конкський час короткочасною
трансгресією, викликаною зростанням Східних
Карпат у пізньому баденії. В результаті цієї транс>
гресії територію півдня України зайняв нормаль>
но>морський конкський басейн, солоність якого
була дещо зниженою на початку і кінці його існу>
вання. Біономічні умови моря відрізнялися для
різних районів даного регіону.
Просторове розповсюдження остракодової фау>
ни ілюструє біономічні особливості картвельського
басейну в межах досліджуваного регіону. Солоність
конкського моря відтоді почала підвищуватися.
Більшу частину території у ранньоконкський час
займало мілководне море з мінімальними відмітка>
ми глибин у районі Сімферопольського підняття, де
на піщано>детритових та черепашково>детритових
грунтах формувались полігалінні комплекси остра>
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код з Aurila mehesi (Zal.), Xestoleberis aff. fuscomacu>
lata Mull., Cytherois gracilis Schn та ін.
Ділянки, що розташувалися на захід та схід від
підняття, мали дещо більші глибини, які не переви>
щували позначок середньої частини субліторалі.
Загальне поглиблення конкського моря, зокрема
картвельського, відбувалося в бік Індольського
прогину. В пограничній зоні Центрального та Пів>
нічного районів Криму – на північному схилі Сімфе>
ропольського підняття, в умовах спокійної гідроди>
наміки на мулисто>детритовому субстраті формува>
лась тонкостінна тендітна фауна остракод. Соло>
ність в межах цієї території дещо відрізнялася від
нормальної в бік зниження, на що вказують знахід>
ки евригалінного Cyprideis torosa (Jones), а також
солонуватоводних Cyclocypris minimus Vor., Loxo>
concha truncata Schn. Наявність численних креме>
нистих організмів (діатомей, радіолярій, губок) свід>
чить про більш холодний температурний режим
картвельського моря [11], на відміну від тархансь>
кого та сартаганського басейнів.
Найбільш глибоководні ділянки картвельського
моря були розташовані в районі Акманайського
перешийка, де глибини коливалися в межах ниж>
ньої субліторалі – верхньої псевдоабісалі через
приуроченість даної площі до тектонічно нестабіль>
ного Індольського прогину. В межах цього району
локально існували більш мілководні умови, в яких
при дещо іншій, ніж нормальна, солоності мешкали
численні представники відносно стеногалінних
Mediocytherideis inflata Schn., Cytherois gracilis
Schn., евригалінних Loxoconcha (L. laevatula Liv.,
L. complicata Schn. та ін.), а також солонуватовод>
ного Candona sp., juv. (syn.: Candoniella favosa
Schn.) Ступінь збереженості черепашок остракод,
а також товщина їх стулок вказують на спокійну
гідродинаміку цієї ділянки картвельського моря.
Впродовж сартаганського часу існувало мілке
тепле море із рухомим водним середовищем, що
забезпечувало нормальний газовий режим. Глиби>
ни, в основному не перевищували нижньої межі
літоралі, про що свідчить вигляд мікрофауни (масив>
ні стулки з грубою скульптурою): Aurila, Xestoleberis,
Trachyleberis та ін. Температура води у сартагансь>
кому басейні, беручи до уваги присутність у комп>
лексах теплолюбних остракод роду Aglajocypris, а
також представників інших груп фауни (нубекулярій,
спіролін, борелісів, морських їжаків), перевищува>
ла 20°С. Остракоди дають можливість встановити в
сартаганському морі зміну сольового режиму.
Розвиток Cytheridea mulleri (Munst.), Trachyleberis
semiornata (Lul.), T. baturini Schn., Loxoconcha ex gr.
carinata Schn., Paracytheridea reussi Schn., Aurila

notata (Reuss), A. mehesi (Zal.) та ін., а також морсь>
ких їжаків свідчить про існування у цей час повносо>
лоного морського басейну.
Дещо більшими глибинами відрізнявся район
Акманайського перешийку, для якого була типо>
вою недостатня вертикальна циркуляція водних
мас та активізація процесів анаеробіозу мулів,
що спричинило зараження сірководнем придон>
них шарів. На це вказує відносна бідність складу
остракод (порівняно з іншими ділянками) сарта>
ганського моря, а також наявність в осадках
піриту у вигляді кристалів, зростків та псевдомор>
фоз по черепашках птеропод, форамініфер,
радіолярій тощо. Загалом, для конкського моря
був характерним підвищений вміст кременевої
кислоти, що стало сприятливим чинником для
розвитку радіолярій, губок, діатомей [2, 17].
В результаті регресії у кінці конкського часу нор>
мально>морські умови змінилися солонуватоводни>
ми. Веселянське море було теплим, мілким та нерів>
номірно солоним у часі, на що вказує чергування у
відповідних осадках прошарків з фауною та без неї.
Такий розподіл фауни у розрізі свідчить про неста>
більні екологічні та палеогеографічні умови пізньо>
конкського басейну, зокрема про короткочасну
інгресію наприкінці веселянського часу, що узгод>
жується з даними інших дослідників [12]. На початку
пізньої конки існували досить різноманітні фауніс>
тичні комплекси, що можна пояснити зв’язком
конкського та пізньобаденського басейнів, який
тривав з сартаганського часу, але при цьому інтен>
сивно скорочувався. Його максимальне зменшен>
ня відбулося, ймовірно, в середині веселянського
часу, що викликало біотичну кризу. Короткочасне
відновлення палеогеографічного зв’язку обох
басейнів наприкінці пізньої конки сприяло новому
сплеску різноманітності морської остракодової
фауни: Aurila mehesi (Zal.), A. notata (Reuss),
A. buglovensis (Schn.), Trachyleberis cf. dogeli Schn.,
Neocyprideis (Miocyprideis) elongata Jiricek та ін.
Формування сарматського моря, одного з най>
більших в міоценовій історії Паратетіса, відбулося
на фоні посилення орогенних рухів Гірського
Криму, Східних Карпат, Кавказу та Балкан [35].
Складність гідрохімічного режиму сарматського
моря була зумовлена періодичними відновлення>
ми зв’язку практично замкненого напівморсько>
го басейну зі Світовим океаном [28]. Про це свід>
чать численні дані про присутність у відкладах
сармату планктонної фауни та флори [1, 10, 27].
Ранньосарматський басейн Криму характеризу>
вався невеликими глибинами в межах середньої>
верхньої субліторалі. В його мілководній зоні на

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

307

О.В. БОНДАР

мулисто>детритовому субстраті мешкали морські
остракоди родів Aurila (A. sarmatica (Zal.), A. notata
(Reuss), A. laevis (Schn.), A. bosporica Pist., A. crimiQ
ca Pist.), Loxoconcha (L. subcrassula Suz., L. impresQ
sa Brady, L. aff. viridis (Mull.)), Leptocythere (L. zeivenQ
sis Vor., L. mironovi (Schn.), L. scabrida Suz.), Cythero>
is (C. gracilis Schn.). Максимально глибокі ділянки
(нижня сублітораль) були приурочені до Індольсько>
го прогину, де домінували представники роду Lepto>
cythere (L. mironovi (Schn.), L. stabilis (Schn.), L. zeiQ
vensis Vor.)). Слабка рухливість водних мас та мули>
стий характер субстрату сприяли збереженню дефі>
циту кисню у придонних шарах, що призводило до
деякого збідніння остракодових ценозів. Темпера>
тура водних мас тут не перевищувала 15°С, а на міл>
ководних ділянках та поверхні регулювалася помір>
но>морським, близьким до субтропічного кліматом
[4, 18]. Солоність ранньосарматського моря в
збруцький час була дещо нижчою, ніж у кужорсь>
кий. Про це свідчить збільшення в комплексах
збруцького моря представників евригалінного роду
Cyprideis (C. torosa (Jones), C. heterostigma (Reuss)).
Середньосарматський басейн на початку існу>
вання за своїми біономічними параметрами був
близький до попереднього, відрізняючись дещо
меншими глибинами. На це вказує більш масовий
розвиток фауни остракод мілководного шельфу.
Найпомітніші зміни екології басейну відбулися у
василівський час. Практично повсюди, за винят>
ком деяких районів Присивашшя, Приазов’я та
Індольського прогину, існувало мілке тепле море з
активною гідродинамікою, в якому на мулисто> та
піщано>детритовому субстраті масово розвивала>
ся фауна остракод, яка тут зазнала максимальної
видової різноманітності. З середини цього часу
розпочалася ксеротермізація клімату, відбулися
скорочення річкового стоку та надходження серед>
земноморських вод, що сприяло значному підви>
щенню солоності василівського моря [4, 5] та
розвитку таких морських організмів, як остракоди,
нубекулярії, нанопланктон [1], багряні та діатомові
водорості тощо [33]. Слід зазначити, що присутність
нубекулярій також вказує на температуру придон>
них вод понад 20°С, що цілком збігається з уявлен>
нями про теплий клімат середнього сармату [4]. На
глибоководних ділянках василівського моря в
межах Приазов’я та Індольського прогину зберіга>
лися риси схожості з попереднім, новомосков>
ським, але солоність була вищою. Про це свідчить
більш широкий розвиток морських видів остракод
(Aurila angularis (Schn.), A. sarmatica (Zal.), A. notata
(Reuss), A. mehesi (Zal.), Loxoconcha aff. viridis
(Mull.), Cytherois ex gr. gracilis Schn. та ін.).
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З початку дніпропетровського і до кінця хер>
сонського часу у Північному Причорномор’ї та
Криму встановилися прибережно>мілководні
умови. Водообмін між різними ділянками моря
був нестабільним та постійно порушувався [5].
Аридізація клімату і, як наслідок, переосолонен>
ня [4] викликали збідніння біоти. Розвиток у кінці
середнього сармату отримала лише незначна
частина видів остракод.
Екологія херсонського моря, яка формувалася
під час порушення зв’язку Східного Паратетіса зі Сві>
товим океаном, була максимально несприятливою
для розвитку остракод. Лише поодинокі представни>
ки роду Leptocythere деякий час існували у пізньому
сарматі. Виняток становили деякі райони Індольсь>
кого прогину, а також південний схил Українського
щита. Саме в них наприкінці херсонію внаслідок
короткочасної трансгресії, що відновила сполучення
пізньосарматського моря зі Світовим океаном,
склався більш оптимальний сольовий режим. Це
сприяло формуванню дещо одноманітних комплек>
сів остракод меотичного вигляду: Leptocythere maeQ
otica (Liv.), L. umbakensis Vor., L. crebra Suz., L. miroQ
novi (Schn.), Xestoleberis maeotica Suz., Loxoconcha
maeotica Vor. Про деякі відхилення солоності від нор>
мальної свідчить бідність остракод у таксономічному
відношенні, а також наявність евригалінних видів
Cyprideis torosa (Jones) та C. torosa littoralis Brady.
Аналогічні висновки отримані також в результаті
проведення палінологічних досліджень одновікових
відкладів Керченського п>ова [32]. Наприкінці хер>
сонського часу внаслідок зниження тектонічної
активності в Гірському Криму і, можливо, на Балка>
нах [35] сарматський басейн регресував.
Меотична трансгресія відбулася в результаті
атичної фази альпійського орогенезу [1]. Питан>
ня щодо шляхів її надходження до Евксино>Кас>
пію дотепер не вирішено однозначно. Сьогодні
існує декілька варіантів розвитку подій: з боку
Східної Туреччини або Ірану [13, 28], через райо>
ни сучасних Босфору та Дарданелл [14, 26, 30 та
ін.], з боку Панонської западини [1, 35]. Надход>
ження нормально>солоних морських вод мало
утруднений характер, що зумовило значні коли>
вання солоності меотичного басейну в межах
Східного Паратетіса [30]. Меотичні остракоди
Північного Причорномор’я та Криму відрізняють>
ся таксономічною та екологічною різноманітні>
стю асоціацій, які чергуються у розрізі. У меотисі
досліджувану територію практично повністю зай>
мало мілководне море [35], достатньо високий
ступінь прогрітості якого зумовлювався теплим
кліматом меотичного часу [34].
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В Рівнинному Криму ранньомеотичний морсь>
кий басейн мав прибережно>мілководний харак>
тер. На піщано> та черепашково>детритовому
субстраті розвивався численний остракодовий
комплекс з домінуючим родом Xestoleberis
(X. krishtofovitschi Gol., X. maeotica Suz., X. goretQ
skii Gol., X. liventali Gol. та ін.). Солоність даної
ділянки басейну у багерівський час була підви>
щеною, але не досягала нормальної. На це вка>
зує відсутність типово полігалінної мікрофауни.
Індольський район, приурочений до області
порівняно глибокого моря, у ранньому меотисі
характеризувався коливанням біономічних умов,
внаслідок чого спостерігалася часта зміна еколо>
гічно різних угруповань остракод. У даному райо>
ні формування біоценозів відбувалося на мули>
стому, мулисто>алевритовому субстраті, на глиби>
нах у межах середньої>нижньої субліторалі. Дина>
міка водних мас була утрудненою, що сприяло
недостатній аерації придонних шарів та заражен>
ню їх сірководнем.
Акманайське море у межах Рівнинного Криму
характеризувалося невеликими глибинами,
можливо трохи більшими, ніж багерівське, та
зниженою солоністю. Тут на мулисто>піщаному
біотопі панували представники евригалінного
роду Cyprideis (C. torosa (Jones), C. punctillata
(Brady), їх ювенільні форми). Поряд мешкали
поодинокі Aurila, Loxoconcha.
Найбільші глибини, мулисто>алевритове, мулис>
то>піщане дно та знижена солоність були властиві
Керченській ділянці акманайського басейну, де
розвивалися типові прісно> та солонуватоводні
форми остракод родів Ilyocypris, Herpetocypris, Can>
dona, Cypris та ін., а також у меншій кількості еври>
галінні Cyprideis, Aurila, Loxoconcha. Наприкінці
акманайського часу зв’язок з океаном порушився,
внаслідок чого меотичне море регресувало.
Наступна понтична трансгресія у Східному
Паратетісі була обумовлена перевищенням рівня
Каспію щодо Середземного моря внаслідок гло>
бального похолодання та гляціоевстатичного зни>
ження рівня Світового океану у месинію [31]. На
півдні України у цей час існував солонуватовод>
ний басейн, протягом раннього понту неоднора>
зово регресуючий внаслідок періодичного зрос>
тання Таврійських гір [35]. Море було мілковод>
ним, гідродинамічно активним, про що свідчить
переважно оолітова будова сформованих тут вап>
няків. Низький сольовий режим був основним
чинником формування характерної солонувато>
водної понтичної фауни остракод, до складу якої
входять Tyrrhenocythere pontica (Liv.), T. pontica

(Liv.) var. Agalarova, Leptocythere praebacuana
Liv., L. cellula Liv., Loxoconcha petasus Liv., Cando>
na abichi Liv., Caspiolla acronasuta (Liv.), Caspiocy>
pris filona (Liv.), Pontoniella acuminata (Zal.), Can>
dona sp., juv. (syn.: Candoniella schubinae Mand.)
та ін. Температура поверхневих вод регулювалася
кліматом, який був дещо теплішим за сучасний.
У босфорський час море залишило значну
частину території Північного Причорномор’я та
Криму [34].
ВИСНОВКИ
Аналіз просторово>часового розподілу острако>
дових асоціацій показує, що біономія міоценових
басейнів Південної України значною мірою виз>
началася палеогеографічними взаємозв’язками
Східного Паратетіса та Світового океану. Так,
поява у комплексах видів>мігрантів підтверджує
відновлення зв’язків морів Південної України у
чокракський, конкський, ранньо>середньосар>
матський час з басейнами Західного Паратетіса.
Майже повна відсутність з’єднання басейнів
Східного Паратетіса з сусідніми морями спостері>
галася в караганський та херсонський часи;
наприкінці останнього відбулася короткочасна
інгресія морських вод.
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ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
L.A. Golovina, J.V. Vernigorova, Ev.V. Beluzhenko
A NEW MICROPALEONTOLOGIC STUDY OF THE KONKIAN SEDIMENTS
OF THE WESTERN CISCAUCASIA
Проведено вивчення нанопланктону та бентосних форамініфер з конкських відкладів (річки Фарс та Бєлая). Отримані
результати дозволяють охарактеризувати цикли розвитку басейну, дослідити взаємовідношення біотичних угруповань
нанопланктону та фораминифер.
Ключові слова: нанопланктон, форамініфери, конкський регіоярус, Західне Передкавказзя, Східний Паратетіс.
Nannoplankton and benthic foraminifers from the Konkian sediments from the rivers Fars and Belaya have been studied.
The obtained results allow us to characterize the cycles of the basin’s development, to determine interrelations of biotic
assemblages of nannoplankton and benthic foraminifers in time.

ВВЕДЕНИЕ
История изучения макрофауны из конкских
отложений Восточного Паратетиса насчитывает
уже более века. Несколько позднее началось
исследование микрофауны и к настоящему
моменту накоплен богатый и обширный матери>
ал по составу и распределению фораминифер в
конкских отложениях [4>6, 8, 10, 11, 14, 15 и
др.]. Данные о составе конкских комплексов
наннопланктона менее представительны [1, 2,
7>10, 16>18], а сведения о диатомеях и диноцис>
тах отсутствуют. Однако введение в практику
биостратиграфических исследований новых
групп часто не способствует прояснению спор>
ных моментов, а ставит новые вопросы и про>
блемы. Ранее уже отмечалось, что «острота дис>
куссий как по вопросам объема конкского
региояруса (целесообразности присоединения
картвельских слоев), так и возможности четкого
его подразделения на сартаганские и веселян>
ские слои, а также по проблемам палеогеогра>
фических связей конкского бассейна, во мно>
гом обусловлена разной насыщенностью пале>
онтологическими остатками изучаемых геологи>
ческих объектов в различных фациальных
зонах» [10, с. 289].
На наш взгляд, ключом к решению этих про>
блем является комплексная характеристика
наиболее полных разрезов конки по всем пале>
онтологическим группам, с обязательным де>
тальным послойным опробованием и изучением
микропланктонных групп из одного образца.
Необходима точная фиксация в разрезе харак>
тера изменений комплексов микрофауны и нан>
нофлоры и находок характерных и руководящих

моллюсков, так как в большинстве литератур>
ных источников приводятся данные о присут>
ствии фауны в той или иной части разреза или
просто дается общая фаунистическая характери>
стика слоев или толщ. Безусловно, что палеомаг>
нитные и геохимические исследования сущест>
венно дополнили бы биостратиграфические дан>
ные, и такой комплекс работ позволил решить
вопрос об объеме конского региоярусе, его
строении и критериях проведения границ его
подразделений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Настоящие исследования продолжают серию
работ, посвященных изучению конкских отложе>
ний Западного Предкавказья по планктонным и
бентосным группам (моллюски, фораминиферы,
наннопланктон) [8>10, 16]. Детальное послой>
ное опробование непрерывного разреза конк>
ских отложений на Таманском п>ове позволило
проследить характер изменения этих групп
организмов и выделить циклы развития бассей>
на с характерными комплексами наннопланкто>
на и фораминифер (сартаганские и веселянские
слои). Разрез антиклинали Зеленского был
предложен нами в качестве одного из гипостра>
тотипов конкского региояруса [8, 9]. Однако его
глубоководные отложения бедны моллюсками.
Поэтому «сартаган» и «веселянка» выделены в
этой непрерывной последовательности кара>
ганско>конкско>сарматских отложений исклю>
чительно по микропалеонтологическим дан>
ным. Исходя из этого, крайне важно было изу>
чить классические разрезы конкских отложе>
ний с характерными и богатыми комплексами
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малакофауны и выявить их микропалеонтологи>
ческую характеристику.
Материалом для исследований послужили
образцы из двух местонахождений (рис. 1), широ>
ко известных в литературе. Это разрез по
р. Белая (балка Чумная у п.г.т. Тульский) и разрез
по р. Фарс (балка Орлов Яр), в которых хорошо
изучены моллюски и фораминиферы (нанно>
планктон ранее не изучался). Сильно обедненный
комплекс фораминифер из конкских отложений
на р. Белая описан А.К. Богдановичем и В.А. Кра>
шенинниковым (разрез по балке Майкопской) в
самой верхней части конкских отложений [5, 16].
В балке Чумной моллюски впервые детально изу>
чались Л.Б. Ильиной, разрез предложен ею в
качестве опорного для конкского региояруса в
Объяснительной записке к унифицированной
региональной стратиграфической схеме неогено>
вых отложений южных регионов европейской
части России [19]. По мнению Л.Б. Ильиной, в
балке Чумной базальная часть конки – сартаганс>
кие слои, отсутствуют, представлены только весе>
лянские слои, в которых наблюдается уровень с
полигалинными моллюсками [13, 14].
Суммируя результаты стратиграфического и
фациального распределения фораминифер в
миоцене Западного Предкавказья, А.К. Богда>
нович отмечал наличие двух возрастных ком>
плексов фораминифер в конкских отложениях и
указывал, что основной комплекс представлен
разнообразными видами, включая руководя>
щие формы, и носит хорошо выраженный поли>
галинный облик. «Наиболее полно представлен

этот комплекс в конке р. Фарса, в обнажении,
расположенном в правом берегу реки, несколь>
ко выше впадения в нее балки Орловой» [5,
с. 327]. Повторить отбор проб по обнажениям
на р. Фарс, описанным А.К. Богдановичем и
В.А. Крашенинниковым, долго не удавалось из>
за труднодоступности и изменения обнаженно>
сти берегов. В последние десятилетия в этом
районе некоторые населенные пункты исчезли
с карты, соответственно исчезли дороги, скло>
ны сильно заросли. Благодаря коллекции
образцов Е.В. Белуженко удалось выполнить
микропалеонтологическое изучение форамини>
фер и наннопланктона из этих классических
разрезов. Фораминиферы и наннопланктон
изучались из одного образца.
ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ.
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Описание разрезов и их стратиграфическое
расчленение на свиты выполнены Е.В. Белужен>
ко, который является автором выделенных
местных стратиграфических стратонов. Основ>
ными признаками выделения свитных подраз>
делений служили литологические характеристи>
ки с учетом фаунистических данных. Согласно
Е.В. Белуженко, изученные разрезы располага>
ются в Западно>Кавказской структурно>фа>
циальной зоне, которая по особенностям стро>
ения подразделена на Афипско>Пшехскую, Ады>
гейскую и Восточно>Кубанскую подзоны [19].
Адыгейская и Восточно>Кубанская подзоны
охватывают по площади бассейны рек Белая,

Рис. 1. Районы исследований конкских отложений
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Фарс, Псефирь и левобережье Лабы. Миоцено>
вые отложения характеризуются хорошей обна>
женностью и имеют весьма характерный облик
– преимущественно песчано>алевритовый,
реже алеврито>глинистый состав, обусловлен>
ный мелководными условиями образования;
наличие значительного количества фауны, а
также биогермных образований в отложениях
чокрака, карагана и среднего сармата; наличие
в верхней части миоцена и в плиоцене (выше
среднего сармата) континентальных и субконти>
нентальных отложений. Все эти особенности
позволяют сделать вывод о том, что Адыгейский
выступ и прилегающая к нему с востока терри>
тория представляли собой в миоценовое время
относительно приподнятый участок Восточного
Паратетиса с преобладанием мелководных, а
временами континентальных условий осадко>
накопления [3].
Разрез по р. Фарс
Точка наблюдения находилась на р. Фарс в
130 м ниже устья балки Орлов Яр. Обнаженность
плохая. Описание проведено вверх по течению,
по левому берегу р. Фарс (рис. 2).
1 слой. Глины серые, алевритистые, слюдистые с обилием
гастропод, редкими криптомактрами. Мощность –
около 2,5 м.
Закрыто до точки, расположенной приблизительно в
30 м ниже устья балки Орлов Яр.
2 слой. Алевриты синевато>серые слюдистые, периодиче>
ски встречаются скопления раковин двустворчатых
моллюсков Abra и реже кардиид и брюхоногих мол>
люсков. В подошве слоя глины с прослоями извест>
няков (мощностью 5>10 см), встречены гастроподы
Barbotella. Мощность – 8>10 м.
Далее разрез продолжается по балке Орлов Яр, вверх по
течению.
3 слой. Алевриты слюдистые с раковинами Abra, реже с
кардиидами. Наблюдается переслаивавание с глина>
ми серыми, алевристыми, слюдистыми. Редко встре>
чаются пласты доломитизированных мергелей мощ>
ностью до 10 см.
Вверх по разрезу обнаженность ухудшается, затем зак>
рыто. Вместе с задернованной частью разреза наблюда>
емая мощность 40>45 м.
4 слой. Глины серые слоистые, пластичные (обр. 5028>
1(?)). Мощность – до 0,5 м.
Далее закрыто, наблюдаются редкие обнаженные участ>
ки на задернованном интервале.
Устье левого притока балки Орлов Яр.
5 слой. Глины слабоалевритистые, серые пластичные
известковистые с редкими гастроподами и мелкими

двустворками. В 1,5 м выше подошвы слоя отобран
обр. 5029>1.
6 слой. Глины слабоалевритистые с редкими обломками
тонкостенных мактрид (обр. 5029>2). Наблюдаемая
мощность – до 1,5 м.
7 слой. Глины серые пластичные, известковистые
(обр. 5029>3 и 5029>4). Мощность – до 2 м.
8 слой. Алевриты глинистые, слюдистые с редкими Bar>
nea. Мощность – 1 м.
Далее закрыто, разрез не прослеживается.

При полевом описании Е.В. Белуженко отнес к
адыгейской свите слой 8 (караган) с редкими
Barnea, к тульской свите – слои 4>7 (предположи>
тельно конкский региоярус) и слои 2 и 3 – к ниж>
нему сармату. Слой 1 относится к красномостов>
ской свите (средний сармат).
По результатам изучения наннопланктона в
основании слоя 7 (обр. 5029>4) присутствуют
немногочисленные Helicosphaera carteri (Wall.),
Sphenolithus sp. и Cyclicargolithus floridanus
(Roth et Hay). Выше по разрезу (обр. 5029>3 и
5029>2) обнаружены единичные формы плохой
сохранности.
Наиболее обильный и разнообразный нан>
нопланктон установлен в слоях 4 и 5
(обр. 5028>1(?) и 5029>1). Здесь найдены Bra>
arudosphaera bigelowi Gran et Braarud, Cocco>
lithus pelagicus (Wall.), Cricolithus jonesi Cohen,
Reticulofenestra pseudoumbilica (Gart.), Rhab>
dosphaera sicca (Str.), Rhabdosphaera poculi
(Bona et Kern.) M ü ller, Helicosphaera carteri,
Lithostromation perdurum Defl., Sphenolithus
moriformis (Bron. et Strad.) Braml. et Wilc.,
Discoaster sp., Helicosphaera sp., SphenoliQ
thus sp., Thoracosphaera sp. (табл. I, II).
Фораминиферы встречены в слоях 4>7. Комп>
лекс состоит из немногочисленных представи>
телей видов: Discorbis kartvelicus Krash., Cassi>
dulina sp., Bulimina rostrata Brady, Globulina
gibba d ’ O r b ., Quinqueloculina gacilis K a r re r,
Q. ex gr. consobrina d’Orb., Q. microdon Reuss,
Q. pseudoangustissima K r a s h , Quinqueloculi>
na sp.1, Triloculina inornata d ’ O r b , Entosole>
nia sp., Globigerina sp. (juv.), Найдены также ви>
ды Guembelina sp. и Pseudohastigerina sp.
(табл. III), которые, возможно, переотложены из
палеогеновых отложений.
Разрез по р. Белая (балка Чумная, юго>вос >
точная окраина п.г.т. Тульский)
Наиболее полно и детально изучен этот раз>
рез Л.Б. Ильиной и Е.В. Белуженко.
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Рис. 2. Распределение наннопланктона и фораминифер в разрезе балки Орлов Яр (р. Фарс)
Л.Б. Ильина, проанализировав вертикальное
распределение моллюсков, впервые выделила в
балке Чумной картвельские, конкские и сармат>
ские отложения и предложила этот разрез в
качестве стратотипического для региональных
стратонов – картвельского, конкского и сармат>
ского региоярусов [13].
Перед Е.В. Белуженко при изучении миоце>
новых отложений Западного Предкавказья
(2002) стояла задача выделения свит – местных
стратонов. В результате в балке Чумной и
сопредельных балках им выделена адыгейская
свита (мощностью около 108 м), которую он
сопоставил с картвельскими и, частично, конк>
скими отложениями (мощностью 12 м).
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Е.В. Белуженко, вслед за Л.Б. Ильиной, также
выдвигает разрез балки Чумной в качестве
стратотипического, но уже для предлагаемых
им местных стратонов – адыгейской свиты
(включающей караганский и конкский региоя>
русы) и красномостовской толщи (включающей
средний сармат) [3].
Для изученной части картвельских отложе>
ний в балке Чумной Л.Б. Ильиной указана мощ>
ность около 20 м, для конкских – 11,5 м. По
мнению исследователя базальные слои конки в
балке Чумной отсутствуют, на рисунке в ее рабо>
те показан перерыв между картвелом и конкой
[13]. Однако в полевом описании Е.В. Белужен>
ко нет сведений о наличии несогласия или пере>
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рыва в этой части разреза. Стратотип тульской
свиты описан им по безымянной балке, право>
му притоку р. Белая, восточнее п.г.т. Тульский, а
парастратотип – по р. Фарс. Повсеместно отме>
чено согласное залегание на отложениях под>
стилающей адыгейской свиты и согласное пере>
крытие осадками красномостовской свиты.
Взаимоотношение картвельских и конкских
отложений в балке Чумной для нас остается
неясным и требует уточнения.
Нами приводится описание только той части
разреза (снизу вверх), которая была опробова>
на на наннопланктон и фораминиферы (это
верхняя часть картвела, конка, нижний и сред>
ний сармат).
Большая часть караганских отложений в
балке Чумной представлена чередованием гли>
нистых мелкозернистых песков с алевритами
синевато>серыми, слюдистыми с прослоями
песков и глин, с многочисленными раковинами
Barnea. Выше слоев 1>5 (приблизительная мощ>
ность 82 м от начала разреза) в обнажении зак>
рыто около 7>8 м, затем обнажаются:
6 слой. Известняки ракушечники с раковинами мелких дву>
створок и барней (обр. 5022>10). Мощность – 0,2 м.
Глины серые, слюдистые, известковистые, пластич>
ные с отпечатками рыб и листьев (обр. 5022>11).
Мощность – 2 м.
Алевриты серые, слюдистые, глинистые. Мощность
– 3 м.
Глины серые, известковистые с прослоями мергелей
(обр. 5022>12). Мощность – 1 м.
Переслаивание алевритов, глин, глинистых песков.
Мощность – около 2,5 м.
Закрыто около 5 м.
7 слой. Алевриты серые, слюдистые с фауной мактрид,
реже кардиид. Мощность – 2 м.
По подошве слоя Л.Б. Ильина проводит кровлю картвела,
а сам слой 7 относит к веселянским слоям конкского
региояруса.
8 слой. Пески желтовато>серые с линзами (до 0,5 м)
ракушнякового детрита, раковинами мелких двуство>
рок и тонкостенных мактр, с маломощными (0,1>
0,3 м) прослоями песчаников. Мощность – 10 м.
По кровле слоя Л.Б. Ильина определяет верхнюю границу
веселянских слоев конкского региояруса, а Е.В. Белужен>
ко проводит границу адыгейской свиты.
9 слой. Глины серые, известковистые (обр. 5022>13).
Мощность – 0,2 м.
Алевриты серые, глинистые известковистые с рако>
винами моллюсков Abra, Mactra, кардиид образую>
щих прослои в алевритах (обр. 5022>14, 5022>15,
5022>16). Мощность – 15 м.

Закрыто около 40 м. Верховья балки Чумной (вырубка).
После перерыва в обнаженности наблюдаются отложе>
ния среднего сармата.
10 слой. Глины известковистые, уплотненные до мерге>
лей, с фауной разнообразных гастропод и крипто>
мактр. Мощность – 0,3 м.

Слои 6, 7 и 8 отнесены к адыгейской свите
(караган, конка – веселянские слои), слой 9 –
тульская свита (нижний сармат), слой 10 – крас>
номостовская свита (средний сармат).
К сожалению, для изучения наннопланктона и
фораминифер было отобрано только семь образ>
цов, причем не опробованной оказалась именно
та часть разреза, которую Л.Б. Ильина и Е.В. Бе>
луженко относят к собственно конкскому региоя>
русу (веселянским слоям) – слои 7 и 8 (рис. 3).
Это вызвано тем, что основной целью отбора
указанных проб были породы, наиболее перс>
пективные для изучения наннофоссилий, т.е.
глины и глинистые прослои, которые практичес>
ки отсутствуют в слоях 7 и 8.
Исследование наннопланктона показало, что
в картвельских отложениях (адыгейская свита)
присутствуют единичные и редкие Reticulofenes>
tra pseudoumbilica (Gart.), Reticulofenestra sp.,
Coccolithus sp.
В базальной части слоя 9 (обр. 5022>13)
(нижний сармат, тульская свита) продолжают
встречаться единичные Reticulofenestra sp., CocQ
colithus sp. Наряду с большим числом переотло>
женных видов, часты спикулы губок.
Наиболее представительная и разнообраз>
ная ассоциация наннофлоры присутствует в
слое 9, причем в его средней части (обр. 5022>
14, 5022>15). Здесь найдены Coccolithus pelagiQ
cus (Wall.), Cricolithus jonesi Cohen, CyclicargoQ
lithus floridanus (Roth et Hay), Braarudosphaera
bigelowi Gran et Braarud, Geminilithella rotula
Kampt., Rhabdosphaera sicca (Str.), Reticulo>
fenestra pseudoumbilica (Gart.), Helicosphaera
carteri (W a l l .), Holodiscolithus macroporus
(Defl.), Pontosphaera multipora (Kpt.), ThoraQ
cosphaera sp.
В верхней части слоя 9 (обр. 5022>16) встрече>
ны немногочисленные Coccolithus pelagicus
(Wall.), Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay),
Pontosphaera multipora (Kpt.), Sphenolithus moriQ
formis (Bron. et Strad.) Braml. et Wilc (табл. I, II).
По результатам изучения фораминифер
нами выделено пять комплексов (см. рис. 3).
A) – установлен в нижней
Первый комплекс (A
части разреза в слоях с Barnea (слой 6,
обр. 5022>10 – 5022>12). В его состав входят
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Рис. 3. Распределение наннопланктона и фораминифер в разрезе балки Орлов Яр (р. Фарс)
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виды: Discorbis kartvelicus, Cassidulina sp., Buli>
mina ex gr. elongatа (d’Orb.), Articulina vermiculaQ
ris Bogd., Quinqueloculina gracilis, Q. badenensis
d ’ O r b ., Q. ex gr. consobrina, QuinqueloculiQ
na sp. 1, Eponides sp., Nonion granosus (d’Orb.),
Florilus boueanus d’O r b., Elphidium antonina
(d’Orb.), Paragloborotalia mayeri (Cush. et El>
lis.), Globigerina sp. (juv.), Globigerina sp. 1, а
также виды Guembelina sp. и Pseudohastigeri>
na sp. Распределение фораминифер неравно>
мерно: если в нижней части картвельских
слоев (обр. 5022>10, 5022>11) преобладают
дискорбисы, кассидулины, планктонные фора>
миниферы, то в верхней части (обр. 5022>12)
присутствуют эльфидииды, артикулины и квин>
квелокулины.
B) – выде>
Второй комплекс фораминифер (B
лен в нижней части слоя 9, в прослое глин
(обр. 5022>13). Он состоит почти исключитель>
но из представителей семейств Elphidiidae и
Nonionidae: Elphidium antonina, Elph. kudakoenQ
se Bogd., Elph. jukovi Serova, Protelphidium
martcobi Bogd., Nonion aff. tumidulus Pishv.,
Florilus boueanus, Nonion granosus, а также
Bulimina ex gr. elongatа, Nodosaria sp., Pseu>
dohastigerina sp.
С) – обнаружен также в
Третий комплекс (С
нижней части алевритистых глин (обр. 5022>
14) того же слоя 9, выше предыдущего образ>
ца. В нем насчитывается 50 видов форамини>
фер. Из них наиболее часто встречающиеся:
Discorbis kartvelicus, D. supinus Krash., Asteri>
gerina sp., Cassidulina bulbiformis Krash., Cassi>
dulina sp., Angulogerina angulosa Will, Uvigerina
gracilissima Pobed., Bolivina dilatata Reuss,
Bulimina ex gr. elongatа, Buliminella elegantissiQ
ma d’Orb., Globulina gibba, Virgulina schreibersiQ
ana Czjzek, Quinqueloculina gracilis, Q. badenQ
ensis, Q. ex gr. consobrina, Q. konkeksis Bogd.,
Q. minakovae ukrainica D i d k ., Quinqueloculi>
na sp. 1, Sigmoilina mediterranensis Bogd., MeQ
lonis soldanii d’Orb., Nonion granosus, Florilus
boueanus, Elphidium antonina, Paragloborotalia
mayeri, Globigerina sp. (juv.), Globigerina sp. 1,
Guembelina sp. и Pseudohastigerina sp.
D) –
Четвертый комплекс фораминифер (D
устанавлен в этом же слое, выше по разрезу
(обр. 5022>15). Он содержит виды: Varidentella
reussi sartaganica Krash., Quinqueloculina pseuQ
doangustissima, Q. badenedsis, Q. consobrina
nitens Reuss, Q. collaris G. et Iss., Elphidium aff.
antonina, а также характерные части одноряд>
ных отделов раковин видов рода Articulina:

A. tamanica Bogd., A. sarmatica (Karrer), A? arti>
culinoides G. et Iss., A. problema Bogd. Обнару>
жено небольшое количество представителей
рода Quinqueloculina с морфологическими ано>
малиями развития раковин.
E) выделен также в слое 9
Пятый комплекс (E
(обр. 5022>16) и состоит из видов: Quinqueloculi>
na reussi reussi (Bogd.), Q. consobrina nitens,
Q. consobrina sarmatica (Gerke), Q. collaris, BuliQ
mina ex gr. elongatа (возможно, переотложенная).
Также обнаружены части однорядных отделов
раковин рода Articulina: Articulina tamanica,
A. sarmatica, A? articulinoides, A. problema. Ком>
плекс интересен тем, что включает в себя боль>
шое количество раковин с морфологическими
аномалиями (табл. III). У представителей рода
Quinqueloculina (также, как в комплексе D)
наблюдается неправильное навивание камерок,
нарушение их расположения, неровная поверх>
ность стенки. У представителей Articulina – неп>
равильное, «меандролокулиновое» расположе>
ние камерок однорядного отдела раковин (чего
не наблюдалось в предыдущем комплексе). По>
добные аномалии развития фораминифер описа>
ны А.К. Богдановичем из сарматских отложений
Западного Предкавказья [6]. Причины возникно>
вения патологии раковин во многом еще не
ясны. Одним из предположений, высказанных
А.К. Богдановичем, является то, что морфологи>
ческие аномалии представителей рода Quinque>
loculina тесно связаны с изменением солевого
режима в конце существования палеобассейнов
(например, в конце чокракского, на границе с
караганским). Что касается описанных явлений у
представителей рода Articulina, то «этиология их
остается пока невыясненной» [6, с. 12].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ комплексов наннопланктона из двух
изученных разрезов показал большое сходство
их положения в разрезах. Наиболее обильный
и представительный наннопланктон характери>
зует узкий интервал в нижней части тульской
свиты, коррелируемой Е.В. Белуженко с ниж>
ним сарматом. В целом комплексы наннофло>
ры в обоих разрезах близки по таксономиче>
скому составу и имеют незначительные отли>
чия друг от друга. В разрезе по р. Фарс (Орлов
Яр) обильно представлены Rhabdosphaera
poculi (Bona et Kern.) M ü ller, которые редки в
образцах по балке Чумной.
Комплекс наннопланктона из обоих разре>
зов этой структурно>фациальной зоны, где
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развиты относительно мелководные песчано>
глинистые отложения с богатыми комплексами
моллюсков, прекрасно коррелируется с ком>
плексом наннопланктона, установленным нами
в глубоководных осадках Таманского п>ова,
которые мы относим к сартаганским слоям
конкских отложений [8]. Не углубляясь в дискус>
сию о валидности названия «сартаган», еще раз
отметим, что по нашим данным, в конкских
отложениях Таманского п>ова четко фиксируют>
ся две фазы развития бассейна. Отложения с
богатыми комплексами наннопланктона и бен>
тосных фораминифер мы выделяем как сарта>
ганские слои, а вышезалегающие отложения с
обедненными и моновидовыми ассоциациями
наннофлоры и микрофауны принимаем как
веселянские слои. Монофациальная и непре>
рывная последовательность отложений на
Таманском п>ове позволяет проследить все
детали смены гидрологических параметров
конкского бассейна и дать ответ на эту смену
планктонных и бентосных групп.
По таксономическому составу наиболее раз>
нообразные комплексы наннопланктона, полу>
ченные по разрезам рек Фарс и Белая (балка
Чумная) практически идентичны комплексам
наннопланктона из сартаганских слоев в разре>
зе антиклинали Зеленского и в разрезе по
р. Пшеха, где присутствуют многочисленные Coc>
colithus pelagicus, Cyclicargolithus floridanus, Bra>
arudosphaera bigelowi, Rhabdosphaera sicca,
Rhabdosphaera poculi, Reticulofenestra pseuQ
doumbilica, Helicosphaera carteri, Holodiscolithus
macroporus, Pontosphaera multipora, ThoraQ
cosphaera sp. [16].
Обзор литературных данных указывает на
большое сходство полученных результатов с дан>
ными А.С. Андреевой>Григорович по разрезу у
сел. Малая Белозерка (Причерноморская впади>
на) (сартаганские слои, по А.С. Андреевой>Григо>
рович [2]). Там установлены: Coccolithus pelagiQ
cus, Calcidiscus leptoporus (Murray et Black),
Cyclococcolithus floridanus, Braarudosphaera bigeQ
lowi, Rhabdosphaera sicca, Thoracosphaera sp.,
Helicosphaera kamptneri, Holodiscolithus macroQ
porus, Discolithina multipora (Kampt.) и Micranto>
lithus vesper Defl. [2].
Сходный комплекс наннопланктона обнару>
жен Е.М. Богданович в разрезе скважины, про>
буренной в пределах Северного участка Токма>
ковского месторождения: Coccolithus pelagicus,
Coccolithus eopelagicus (Braml. et Ried.), Cyclo>
coccolithus leptoporus (Murrey et Black.), Cycli>

318

cargolithus floridanus, Reticulofenestra pseudoumQ
bilica, Helicosphaera carteri, Rhabdosphaera panQ
nonica Baldi>Beke, Lucianorhabdulus maleformis
Reinh., Thoracosphaera sp. [7].
Более разнообразная ассоциация известна
из скв. 148 и 158 на южном склоне Приазовско>
го кристаллического массива [17, 18] В конк>
ских отложениях часты мелкие Reticulofenestra
pseudoumbilica, Helicosphaera carteri, Braaru>
dosphaera bigelowi, Cyclococcolithus rotula
(Kampt.), Discolithus histricus (Kampt.), Rhab>
dosphaera procera Martini, редки Thoracosphaera
albatrosiana Kampt. и Th. heimi (Lohm.) и еди>
ничны крупные Reticulofenestra pseudoumbilica,
Discolithina multipora (Kampt.), D. callosa (M a r t i >
n i ), Coccolithus pelagicus (Wall.), C. eopelagicus,
Perfocalcinella fusiformis Bona, Rhabdosphaera
cf. poculi (Bona), Sphenolithus cf. heteromorphus
Defl., Discoaster variabilis Martini et Braml. В
нижнесарматских слоях этого района (скв. 148)
наблюдается массовое развитие Cyclococco>
lithus leptoporus (Mur. et Black) наряду с редки>
ми Braarudosphaera bigelowi, Sphenolithus abies
Defl., S. neoabies Bukry et Braml., Coccolithus
pelagicus, Thoracosphaera heimi (Lohm.). Подоб>
ный комплекс с доминированием Cyclococco>
lithus leptoporus (Murray et Black) установлен
С.А. Люльевой также в глинах нижнего сармата
Арабатской Стрелки и острова Бирючьего в
Азовском море [17, 18].
Таким образом, уровни с богатой наннофло>
рой, выделенные в разрезах по р. Фарс и в балке
Чумной (р. Белая), можно уверенно коррелиро>
вать с комплексами наннофлоры из сартаган>
ских слоев конкских отложений указанных выше
разрезов западной части Восточного Паратетиса
и косовской свиты Западного Паратетиса. Уста>
новленные комплексы не имеют общих черт с
нижнесарматскими ассоциациями, которые
характеризуются развитием монокомплексов, в
основном видов Braarudosphaera bigelowii, Calci>
discus macintyrei [18, 20].
Все встреченные виды фораминифер в обоих
изученных разрезах характеризуются очень
мелкими размерами и невысокой численностью
раковин. Количество видов в каждом образце
также небольшое. Исключение составляет комп>
лекс фораминифер, установленный в балке Чум>
ной (комплекс С – слой 9, обр. 5022>14). В нем
на фоне высокой численности видов насчитыва>
ется большое количество раковин отдельных
видов фораминифер. Кроме этого, в образцах
комплексов AQD из разреза по р. Белой и в отло>

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ КОНКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

жениях нижней части разреза Орлов Яр обнару>
жены мельчайшие круглые образования Gen.
indet. 1 («шарики») с гладкой стенкой, а также
Gen. indet. 2 – сплюснутые, с отверстием (табл. >
III, рис. 2, 3). Возможно, это ювенильная стадия
планктонных фораминифер. Эти особенности
видового разнообразия всех выделенных комп>
лексов сравнимы с особенностями комплексов
фораминифер из одновозрастных конкских
отложений антиклинали горы Зеленского
(Таманский п>ов) [8].
Вертикальное распределение видов в разре>
зе балки Орлов Яр (р. Фарс) неравномерно
(рис. 1): представители семейств Discorbidae
(Discorbis), Buliminidae (Bulimina, Cassidulina,
Entosolenia) и Globigerinidae (Globigerina) обнару>
жены в нижней части интервала (обр. 5029>4 –
5029>2), а представители семейств Polimorphini>
dae (Globulina) и Miliolidae (Quinqueloculina, Trilo>
culina) – в верхней (обр. 5028>?). Наличие в ком>
плексе нормально>морских фораминифер, мор>
фологические особенности раковин (размеры,
структура стенки), а также присутствие видов
Quinqueloculina gacilis, Q. microdon, Q. pseudoanQ
gustissima, Triloculina inornata, Cassidulina sp.,
Bulimina rostrata, Globulina gibba позволяет уве>
ренно сопоставить его с комплексом форамини>
фер из сартаганских слоев Таманского п>ова и
подтверждает конкский возраст отложений этой
части разреза. Необходимо отметить, что видо>
вой состав и морфология раковин форамини>
фер, обнаруженных нами, отличается от таковых
в комплексе, описанном А.К. Богдановичем по
р. Фарс [4]. В своей работе этот исследователь
приводит гораздо более богатый список видов и
отмечает, что фораминиферы р. Фарс имеют кру>
пные размеры и массивную стенку раковин. К
сожалению, неполная обнаженность по балке
Орлов Яр, отсутствие четких привязок и деталь>
ного описания разреза в работе А.К. Богданови>
ча не позволяют в полной мере сопоставить
наши данные. Безусловно, требуется более тща>
тельное послойное изучение этого чрезвычайно
интересного (возможно, даже ключевого) райо>
на развития конкских отложений.
Выделенные комплексы фораминифер в
разрезе балки Чумной существенно отличают>
ся друг от друга видовым составом (рис. 2) и
содержат виды, позволяющие провести страти>
графическое расчленение изучаемого разреза
(снизу вверх):
Присутствие в слоях c Barnea (слой 6) харак>
терных конкских видов фораминифер [5, 11, 12,

15]: Articulina vermicularis Bogd., Quinqueloculina
gacilis, Q. badenensis, Elphidium antonina, Cassi>
dulina sp., а также планктонных видов Paraglobo>
rotalia mayeri, Globigerina sp. (juv.), Globigerina
sp. 1 безусловно указывает на конкский возраст
этих отложений.
Глины в нижней части слоя 9 содержат харак>
терные для конкского региояруса виды: Elphidi>
um antonina, Elph. kudakoense, Elph. jukovi,
Nonion aff. tumidulus, Nodosaria sp. При этом в
выделенном здесь комплексе (комплекс B) почти
нет нормально>морских видов, что дает основа>
ние сопоставить данную часть разреза с весе>
лянскими слоями [5, 11, 12, 15].
Вышележащая толща алевритов (также слой
9) по фораминиферам расчленяется следующим
образом:
– В нижней части обнаружен комплекс фора>
C), содержащий большое количество
минифер (C
нормально>морских видов фораминифер. При>
сутствуют руководящие для конкского регио>
яруса бентосные виды: Discorbis supinus, Asteri>
gerina sp., Cassidulina bulbiformis, Cassidulina sp.,
Uvigerina gracilissima, Bolivina dilatata, Buliminella
elegantissima, Quinqueloculina gracilis, Q. badeQ
nensis, Q. ex gr. consobrina, Q. konkeksis, Q. minaQ
kovae ukrainica, Sigmoilina mediterranensis, Melo>
nis soldanii, Elphidium antonina, Paragloborotalia
mayeri, планктонные виды, а также характерные
для конкских отложений виды: Discorbis kartveliQ
cus, Angulogerina angulosa, Globulina gibba, Virgu>
lina schreibersiana. Такое видовое разнообразие
(высокая численность видов, количество и раз>
меры раковин, наличие в систематическом
составе одних и тех же нормально>морских,
планктонных, а также руководящих видов) дает
основание считать отложения, содержащие ком>
C), полностью сопоставимыми с сартаган>
плекс (C
скими слоями конки на Таманском п>ове [8].
– Выше по разрезу алевриты содержат ком>
D), который состоит из видов, характерных
плекс (D
и для конки (Q. badenedsis, Varidentella reussi sarQ
taganica, Quinqueloculina pseudoangustissima,
Elphidium aff. antonina), и для нижнего сармата
(Articulina tamanica, A. sarmatica, A.? articulino>
ides), а также для нижнего и среднего сармата
(Q. consobrina nitens, A. problema) Восточного
Паратетиса [5]. При этом раковины конкских
видов имеют плохую сохранность – обломаны
или с видоизмененной стенкой, что предполагает
их переотложение.
– Последний изученный интервал разреза
балки Чумной (верхняя видимая часть слоя 9,
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E)), на основании присутствия в нем
комплекс (E
характерных видов нижнего сармата (Quinquelo>
culina reussi reussi, Q. collaris, Articulina tamanica,
A. sarmatica, A.? articulinoides) датируется ранне>
сарматским возрастом.
ВЫВОДЫ
В результате проведенных микропалеонтологи>
ческих исследований впервые получены сов>
местные данные по распределению наннопланк>
тона и фораминифер в разрезах р. Фарс (балка
Орлов Яр) и р. Белая (балка Чумная), где предста>
влены картвельские, конкские и нижнесармат>
ские отложения (адыгейская и тульская свиты).
Наиболее представительные комплексы нан>
нопланктона установлены в низах тульской
свиты, коррелируемой предыдущими исследова>
телями с нижним сарматом. Однако по своему
таксономическому составу комплексы нанно>
флоры из разрезов р. Фарс и балки Чумная
(р. Белая) не имеют общих черт с нижнесармат>
скими ассоциациями, а обнаруживают большое
сходство с наннопланктоном сартаганских слоев
конкского региояруса западной части Восточно>
го Паратетиса. Таким образом, нижняя часть
тульской свиты не может коррелироваться с
нижним сарматом.
Подтверждают это и данные фораминиферо>
вого анализа. В нижней половине исследуемой
части разреза, относимой к тульской свите,
содержится фораминиферовый комплекс, свиде>
тельствующий о конкском возрасте этих отложе>
ний. Выше залегают отложения, содержащие
смешанный конкско>среднесарматский ком>
D). И только в верхней части обна>
плекс видов (D
E), который
ружен комплекс фораминифер (E
позволяет датировать отложения, его вмещаю>
щие, ранним сарматом.
Полученные данные могут внести корректи>
вы в возрастные датировки местных страти>
графических подразделений, однако фрагмен>
тарное опробование разрезов не позволяет
пока однозначно определить стратиграфиче>
ское положение выявленных уровней с бога>
той и разнообразной микрофауной и микро>
флорой. Возможно, такие находки являются
подтверждением данных о кратковременном
восстановлении более морских условий в
веселянское время. Для решения этого вопро>
са необходимо четко проследить контакты с
подстилающими породами и получить доказа>
тельства наличия/отсутствия базальных слоев
конки в этом районе.

320

Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ 07>05>00795 и 09>05>00307.
1. АндрееваQГригорович А.С. Зональное деление неогено>
вых отложений Центрального и Восточного Паратетиса
по наннопланктону // Материалы XI Конгресса КБГА. –
Киев: Наук. думка, 1977. – С. 6>7.
2. АндрееваQГригорович А.С., Носовский М.Ф. О стратигра>
фических аналогах конкского яруса в Центральном
Паратетисе // Стратиграфия кайнозоя Северного При>
черноморья и Крыма. – Днепропетровск: Проминь,
1976. – С. 72>77.
3. Белуженко Е.В. Стратиграфия миоценовых отложений
бассейнов рек Белая – Лаба (Западный Кавказ) //
Проблемы геологии, полезных ископаемых и эколо>
гии Юга России и Кавказа: Материалы IV Междунар.
конф. – Новочеркасск, 2004. – Т. 1: Актуальные про>
блемы геологического изучения южных регионов. –
С. 163>173.
4. Богданович А.К. О микрофауне из конкских отложений
по р. Фарс (Северный Кавказ) // Докл. АН СССР. –
1949. – Т. 67, № 4. – С. 715>716.
5. Богданович А.К. Стратиграфическое и фациальное
распределение фораминифер в миоцене Западного
Предкавказья и вопросы их генезиса – Л., 1965. –
С. 300>350. – (Тр. КФВНИИ; Вып. 16).
6. Богданович А.К. О некоторых морфологических анома>
лиях раковин милиолид // Новое в систематике микро>
фауны. – Л., 1971. – С. 7>17. – (Тр. ВНИГРИ; Вып. 291).
7. Богданович Е.М. К характеристике конкского региояруса
Токмаковского марганцевого месторождения// Наук.
вiсн. Нац. гiрн. акад. України. – 2000. – № 3. – С. 37>38.
8. Вернигорова Ю.В., Головина Л.А., Гончарова И.А.
К характеристике конкских отложений Таманского
полуострова // Проблеми палеонтології та біостра>
тиграфії протерозою і фанерозою України: Зб. наук.
пр. Ін>ту геол. наук НАН України. – К., 2006. –
С. 231>242.
9. Головина Л.А., Гончарова И.А., Ростовцева Ю.В.
Новые данные по биостратиграфии (наннопланктон,
моллюски) и литологии среднего миоцена Таманско>
го полуострова и Западного Предкавказья // Стра>
тиграфия. Геол. корреляция. – 2004. – Т. 12, № 6. –
С. 103>112.
10. Гончарова И.А., Головина Л.А. К проблеме стратигра>
фии конкских отложений // Палеонтологічні дослі>
дження в Україні: історія, сучасний стан та перспекти>
ви: Зб. наук. пр. Ін>ту геол. наук НАН України. –
К., 2007. – С. 289>297.
11. Дидковский В.Я. Биостратиграфия неогеновых отло>
жений юга Русской платформы по фауне форамини>
фер: Автореф. дис. … д>ра геол.>минерал. наук. –
Киев, 1964. – 40 с.

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ КОНКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

12. Джанелидзе О.И. Фораминиферы нижнего и среднего
миоцена Грузии. – Тбилиси: Мецниереба, 1970. –
172 с.
13. Ильина Л.Б. О конкском региоярусе (средний миоцен)
Восточного Паратетиса // Стратиграфия. Геол. корре>
ляция. – 2000. – Т. 8, № 4. – С. 59>64.
14. Ильина Л.Б. Зоогеография конкских (средний мио>
цен) двустворчатых и брюхоногих моллюсков //
Палеонтол. журн. – 2003. – № 2. – С. 13>20.
15. Крашенинников В.А Фораминиферы // Атлас средне>
миоценовой фауны Северного Кавказа и Крыма: Тр.
ВНИИГаза. – М.: Гостоптехиздат, 1959. – С. 15>109.
16. Крашенинников В.А., Басов И.А., Головина Л.А. ВосQ
точный Паратетис: тарханский и конкский региоя>
русы (стратиграфия, микропалеонтология, бионо>
мия, палеогеографические связи). – М.: Науч. мир,
2003. – 194 с.
17. Куличенко В.Г., Люльев Ю.Б., Люльева С.А. Миоцено>
вые отложения северо>западного шельфа Черного
моря // Геол. журн. – 1976. – Т. 36, вып. 2. – С. 87>99.
18. Куличенко В.Г., Люльева С.А., Люльев Ю.Б. Беспозво>
ночные и наннопланктон из конкских отложений

южного склона Приазовского массива // Там же. –
Вып. 5. – С. 121>124.
19. Невесская Л.А., Коваленко Е.И., Белуженко Е.В. и др.
Объяснительная записка к унифицированной регио>
нальной стратиграфической схеме неогеновых отло>
жений южных регионов Европейской части России. –
М., 2004. – 84 с.
20. Nagymarosy A. Badenian>Sarmatian nannoflora from
the borehole Tengelic>2 // In: Halmai J., Jambor
A. Ravasz>Baranyai L. Veto I., (eds) Geological results of
the borehole Tengelic>2 (in Hungarian and English). Ann.
Inst. Geol. Publ. Hung. – 1982. – Vol. 65. – P. 145>86.
1 Геологический институт РАН,

Москва
2 Институт геологических наук НАН Украины,

Киев
3 ФГУГП «Кавказгеолсъемка»,

Ессентуки

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

321

БІОСТРАТИГРАФІЯ, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ. КАЙНОЗОЙ /
БИОСТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ. КАЙНОЗОЙ

УДК 551.781.102:574.583(477)
С.А. Люлье ва
ИЗВЕСТКОВЫЙ НАННОПЛАНКТОН САРМАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УКРАИНЫ
S.A. Lyulyeva
CALCAREOUS NANNOPLANKTON OF THE SARMATIAN DEPOSITS OF UKRAINE
Вперше наведено результати детального вивчення складу вапнистого наннопланктону з сарматських відкладів Украї>
ни. Викладено висновки автора щодо кореляції і зонування підрозділів сармату за наннопланктоном та визначення
кліматичних і палеогеографічних умов в цей час.
Ключові слова: наннопланктон, сарматський ярус, систематичний склад, зони, Україна.
Results of a detailed study of calcareous nannoplankton from the Sarmatian deposits of Ukraine are presented. Correlation
and zonation of the Sarmatian units, climatic and paleogeographic reconstructions based on nannoplankton assemblages
are considered.

ВВЕДЕНИЕ
Данные о сарматском наннопланктоне Украины до
сих пор исчерпывались краткими характеристика>
ми его систематического состава и численности
отдельных таксонов. Детальное исследование нан>
нопланктона из многочисленных скважин и обна>
жений в различных регионах Украины (более 100
местонахождений) позволило автору получить
новую более детальную информацию о таксономи>
ческом составе, стратиграфическом распростра>
нении сарматских наннокомплексов, их экобиоло>
гических особенностях, определить возможности
трансрегиональной корреляции и зонирования
сармата Украины по наннопланктону.
В сарматских отложениях Украины известко>
вый наннопланктон распространен весьма нерав>
номерно как территориально, так и стратиграфи>
чески. Местонахождения с концентрированным
наннопланктоном обнаружены на западе Керчен>
ского п>ова, в Приднестровских районах Волыно>
Подольской плиты, некоторых районах Внешней
зоны Предкарпатского прогиба и в Закарпатском
неогеновом прогибе. Разрезы Северного Причер>
номорья (Борисфенский залив), Степного Крыма,
шельфа Черного моря характеризуются редкими
находками таксономически обедненных нанно>
комплексов и, как правило, незначительными
массами кокколитов по всей площади. Стратигра>
фически наиболее стабильно наннопланктон
встречается в верхней части нижнего сармата
(збручский горизонт, луковская свита, верхи
дашавской свиты) и нижней части среднего (ново>
московский горизонт, алмашская свита).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нижний сармат
Керченский пQов
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Наиболее разнообразный наннопланктон обна>
ружен в керне скважин, пробуренных в западной
части полуострова (окрестности сел Ленино,
Ильичево, Астанино). Здесь нижний сармат пред>
ставлен толщей однородных темных глин мощно>
стью от 5 до 250 м. Наннопланктон распределен
в толще крайне неравномерно, сосредотачива>
ясь лишь в редких тонких слойках.
По всем изученным скважинам в общей слож>
ности установлено около 40 видов кокколитов. В
базальных слоях нижнего сармата численность
кокколитов низкая, общее разнообразие в сква>
жинах колеблется в пределах 10>20 таксонов –
Coccolithus pelagicus, C. miopelagicus, ReticuloQ
fenestra haqii, Cyclicargolithus floridanus, SphenoQ
lithus abies, S. neoabies, S. moriformis, SyraQ
cosphaera pulchra, Rhabdosphaera pannonica,
Braarudosphaera bigelowi, Discolithina spp., HeliQ
cosphaera spp., Dictyococcites sp. Изредка попа>
дались единичные экземпляры дискоастеров
Discoaster deflandrei, D. gr. brouweri, D. kügleri.
Отдельные наннокомплексы малоразнообразны,
состоят всего из 4>5 видов, без доминирования
какого>либо из них.
Выше по разрезу, в основной толще глин, кон>
центрации кокколитов в прослойках возрастают,
их общее разнообразие достигает 38 таксонов.
Наннокомплексы могут насчитывать от 4>10
(преимущественно) до 20 видов и более, хотя
основную массу кокколитов в породе составляют
обычно 2>3 вида, доля остальных таксонов – от
единичной до умеренной.
Наблюдается определенная дифференциация
в распределении доминант по разрезу этой части
отложений. Внизу развиты комплексы с домини>
рованием Coccolithus pelagicus и BraarudosphaeQ
ra bigelowi в соотношении примерно 3:1 и в раз>
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личном сочетании с субдоминантными Reticulo>
fenestra haqii, Dictyococcites minutus, RhabQ
dosphaera pannonica. В некоторых комплексах
повышена доля участия Helicosphaera carteri,
H. intermedia, Syracosphaera pulchra, S. histrica,
Triquetrorhabdulus sp. В верхней половине толщи
доминируют мелкие Reticulofenestra haqii (иногда
с абсолютным преобладанием) и Braarudosphae>
ra bigelowi, местами к ним присоединяется Dictyo>
coccites minutus. Содержание Coccolithus pelagiQ
cus, геликосфер и трикветрорабулид снижается
до минимального. В отдельных пробах наблюда>
лось множество Perfocalcinella gr. fusiformis.
Дискоастеры представлены единичными Disco>
aster deflandrei, D. gr. broweri.
В слоях, завершающих нижнесарматские
отложения Керчи, общее разнообразие нанно>
планктона обедняется до 10>14 видов, коле>
блясь по скважинам от 3 до 9; при этом масса
кокколитов в породе низкая. Наннокомплексы
составлены в основном мелкими пенталитами
вида Braarudosphaera bigelowi, другие виды еди>
ничны. Несколько выделяется частотой присут>
ствия по площади род Thoracosphaera (2>3 вида).
На некоторых уровнях нижнего сармата этого
района Керчи наблюдались моновидовые ассо>
циации из кокколитов Coccolithus pelagicus, мелQ
ких Reticulofenestra haqii, Braarudosphaera bigeQ
lowi, развитых с различной концентрацией – от
незначительной до умеренной.
Северное Причерноморье, шельф Черного моря
Наннопланктон встречается в слабоизвесткови>
стых алевритистых глинах верхней части подъя>
руса на южном склоне Украинского щита (грабе>
ны Обиточный, Бердянский), в Присивашье (Гени>
ческая площадь, Арабатская Стрелка, о>в Бирю>
чий), на шельфе Черного моря (поднятия Голици>
на, Сельского, Шмидта, Ильичевском), он харак>
теризуется невысоким общим разнообразием по
скважинам – до 10>12 видов и до пяти видов в
наннокомплексах. Преимущественное развитие
имеет вид Calcidiscus leptoporus s.l. в различных
концентрациях – от невысоких до значительных.
Сопутствующие виды скоплений не образуют и
встречаются спорадически. Это Coccolithus pelaQ
gicus, Reticulofenestra haqii, Helicosphaera carteri,
Coronocyclus nitescens, Cyclicargolithus floridanus,
Coccolithus miopelagicus, Braarudosphaera bigeQ
lowi, Thoracosphaera spp., Sphenolithus sp., Disco>
lithina multipora.
ВолыноQПодолия
В глинистых прослоях среди известняков, песков
и песчаников волынского подъяруса в Придне>

стровских районах Тернопольской, Хмельницкой,
Винницкой областей сборный состав нанно>
планктона около 40 видов. По отдельным место>
нахождениям общее число видов колеблется от 3
до 25>35.
В отложениях кужорского горизонта опреде>
лено более 30 видов, наннокомплексы состоят
обычно из 5>12 видов. Доминируют Coccolithus
pelagicus, Reticulofenestra haqii, Cyclicargolithus
floridanus, Dictyococcites minutus в разных соот>
ношениях между собой, но обычно с более мно>
гочисленным Coccolithus pelagicus. Местами
повышено содержание Coccolithus miopelagicus,
Helicosphaera carteri, Rhabdosphaera pannonica,
Braarudosphaera bigelowii, Perfocalcinella gr. fusiQ
formis. Не образуют скоплений, но широко рас>
пространены по площади виды Sphenolithus
abies, D. neoabies, S. moriformis, Coronocyclus
nitescens (круглые и овальные), Geminilithella
rotula, G. jafari, Holodiscolithus macroporus, PseuQ
dotriquetrorhabdulus, Scyphosphaera spp. Единич>
но и спорадически представлены дискоастеры
Discoaster variabilis, D. exilis, D. adamanteus,
D. deflandrei, D. extensus, D. aulakos, D. gr.
brouweri. В нижней части кужорских отложений
наблюдались также моновидовые наннокомп>
лексы из кокколитов Coccolithus pelagicus.
В отложениях збручского горизонта обнару>
жено 24 вида наннофоссилий. По местонахожде>
ниям их число колеблется от 3>5 до 20. Обычны
наннокомплексы до 10 видов. Группу доминант
составляют Calcidiscus leptoporus s.l., Coccolithus
pelagicus, крупная Reticulofenestra pseudoumbiliQ
ca, Braarudosphaera bigelowi (отдельные мелкие
пенталиты и полные коккосферы). В отдельных
разрезах их дополняют Cyclicargolithus floridanus,
Dictyococcites minutus, Syracosphaera histrica,
Perfocalcinella gr. fusiformis. Спорадически не>
большие скопления образую Sphenolithus neoQ
abies, S. moriformis, Coronocyclus nitescens, DisQ
colithina multipora. Дискоастеры Discoaster variaQ
bilis, D. adamanteus, D. kügleri попадаются очень
редко, численность их крайне низка – один>два
экземпляра на препарат. Обнаружены также мо>
новидовые наннокомплексы из большого коли>
чества крупной Reticulofenestra pseudoumbilica,
Coccolithus pelagicus, Calcidiscus leptoporus s.l.,
эндемичного Dictyococcites compactus.
Предкарпатье
В пропластках глин из нижней части глинисто>
алеврито>песчанистой толщи кужорского гори>
зонта, вскрытого Черновицкой группой съемоч>
ных листов, суммарно обнаружено более 40
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видов наннопланктона. По скважинам общее
число видов колеблется от 6 до 20, в наннокомп>
лексах – в пределах двух десятков. Доминируют
Coccolithus pelagicus, Dictyococcites minutus,
Cyclicargolithus floridanus. В некоторых пробах
заметно представлены Reticulofenestra haqii,
Helicosphaera carteri. Остальные виды встреча>
ются практически постоянно, но в единичных
знаках или незначительном количестве. Это
Coccolithus miopelagicus, Sphenolithus abies,
S. neoabies, S. moriformis, S. grandis, HelicosphaeQ
ra carteri, H. walsbersdorfensis, Calcidiscus leptoQ
porus s.l., Geminilithella jafari, Coronocyclus nitesQ
cens, Rhabdosphaera pannonica, Syracosphaera
histrica, S. pulchra, Scyphosphaera apsteini, BraQ
arudosphaera bigelowi и др. Дискоастеры Disco>
aster adamanteus, D. deflandrei, D. variabilis,
D. pentaradiatus, D. extensus, D. kügleri встречаQ
ются спорадически единичными экземплярами.
В верхней части кужорских отложений общее
разнообразие наннопланктона обедняется до
6>7 видов по скважинам и 3>4 видов в нанно>
комплексах. Относительно высоким содержани>
ем характеризуется вид Coccolithus pelagicus,
за ним следует Dictyococcites minutus. ОстальQ
ные компоненты – это единичные Cyclicargo>
lithus floridanus, Calcidiscus leptoporus s.l.,
Sphenolithus spp., крупная Reticulofenestra
pseudoumbilica.
Закарпатье
В темных глинах доробратовской свиты из обна>
жений по р. Апшица у с. Верхнее Водяное в Соло>
твинской впадине наблюдались единичные Coc>
colithus pelagicus, Dictycoccites minutus, CyclicarQ
golithus floridanus, Sphenolithus moriformis,
S. neoabies, Calcidiscus sp., Discoaster cf. deflan>
drei.
В низах доробратовской свиты из скважин в
Береговском районе Чопской впадины выявле>
ны слои, обогащенные кокколитами Calcidiscus
leptoporus s.l. в сочетании с небольшим количе>
ством Coccolithus pelagicus, редкими Spheno>
lithus moriformis, S. neoabies.
Более разнообразный наннопланктон харак>
теризует глины луковской свиты в скважинах
площади Хуст и в обнажениях Липчинского райо>
на. Сборный общий состав наннофоссилий – 34
вида. По отдельным разрезам видовое разнооб>
разие колеблется от 4 до 17>20 видов и в наннo>
комплексах – до 10. Основную массу кокколитов
образует Coccolithus pelagicus, на втором месте
по доле участия находится Dictyococcites minutus.
В небольших концентрациях регулярно фиксиру>
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ются сфенолиты, чаще других – вид Sphenolithus
neoabies, а в нижней части свиты также Cyclicar>
golithus floridanus и единичные крупные Cyclicar>
golithus abisectus. Почти непрерывно по разрезу
свиты прослеживаются геликосферы, с некото>
рым повышением численности в верхней ее
части. В основном это вид Helicosphaera carteri,
реже виды H. intermedia, H. stalis, H. walbersdorfeQ
nsis. Остальные обнаруженные представители
наннопланктона, среди которых дискоастеры
Discoaster adamanteus, D. deflandrei, D. exilis,
D. variabilis, D. perlexus, встречаются спорадичес>
ки единичными или крайне малочисленными
экземплярами.
Средний сармат
Керченский пQов, Крым
В среднесарматских глинах западной части
полуострова общее разнообразие наннопланк>
тона умеренное – до 20 таксонов. Комплексы
сформированы 3>8 видами. Обычно доминирует
с невысокой плотностью вид Calcidiscus leptopoQ
rus s.l., из сопутствующих форм чаще других
встречаются Coccolithus pelagicus и среднего
размера Reticulofenestra pseudoumbilica. В
песчано>известняковых породах верхней части
разреза общее разнообразие сокращается до
десятка видов. Преимущественно развиты Syra>
cosphaera didkowskyi, Noelaerhabdus bozinovicae,
Thoracosphaera albatrosiana, T. heimi, образуюQ
щие местами монотаксонные ассоциации из
большого количества экземпляров. Иногда
небольшие скопления продуцирует Braaru>
dosphaera bigelowi. Остальные виды встречаются
от случая к случаю единичными экземплярами.
В среднесарматских отложениях Альмин>
ской впадины Крыма обнаружены комплексы
наннопланктона, общий сборный состав кото>
рых около 30 видов. Однако заметной числен>
ности экземпляров достигают всего 5>6
видов. Это Perfocalcinella gr. fusiformis, ThoraQ
cosphaera spp., мелкие сиракосферы Syra>
cosphaera didkowskyi, Noelaerhabdus bozsnoQ
vicae и Noelaerhabdus sp. Остальные виды
крайне малочисленны или единичны. Их сос>
тав: Coccolithus pelagicus, Reticulofenstra pseuQ
doumbilica, R. minuta, R. gelida, Sphenolithus
abies, S. neoabies, Rhabdosphaera procera, HeliQ
cosphaera carteri, Geminilithella jafari, G. cricota,
Calcidiscus pataecus, C. macintyrei, C. leptopoQ
rus, зональный Catinaster calyculus, Discolthina
multipora, Braarudosphaera bigelowi, ScaphoQ
lithus fossilis, Micrantolithus sp., Coronocy>
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clus sp., Triquetrorhabdulus sp. Состав и коли>
чество наннопланктона крайне неравномерное
по разрезу. Образцы без наннопланктона
перемежаются с образцами слабого наполне>
ния (3>6 видов) и с образцами с большим коли>
чеством Perfocalcinella fusiformis.
Северное Причерноморье, шельф Черного моря
Среднесарматские алевритистые глины Восточ>
ного района Северного Причерноморья и шель>
фа Черного моря (поднятия Голицына, Сельского,
Шмидта) спорадически по всему разрезу
содержат малоразнообразный наноплакнтон с
преимущественным развитием видов рода Tho>
racosphaera и редкими сопутствующими Cocco>
lithus pelagicus, Reticulofenestra pseudoumilica
s.l., Calcidiscus leptoporus s.l., Braarudosphaera
bigelowi, Sphenolithus sp. и другими.
В среднем сармате (новомосковские слои)
Восточного Приазовья (бассейн р. Грузский Елан>
чик) обнаружен комплекс наннопланктона с
зональным видом Catinaster calyculus, видами
Calcidiscus leptorus s.l. (включая C. macintyrei),
Reticulofenestra pseudoumbilica, Coccolithus pelaQ
gicus, Braarudosphaera bigelowi, Perfocalcinella gr.
fusiformis, Geminilithella rotula и др. Сборное раз>
нообразие кокколитов в этом разрезе – до 20
видов, хотя в отдельных пробах их число колеб>
лется от 1 до 10 видов.
ВолыноQПодолия
Сборный состав наннопланктона в Могилевском
Приднестровье – до 20 видов. Разнообразие в
наннокомплексах колеблется от 3>5 до 10>14
видов.
В глинах массового развития достигает круп>
ная Reticulofenestra pseudoumbilica, в значи>
тельном количестве наблюдались Calcidiscus
leptoporus s.l. и Braarudosphaera bigelowi (раз>
розненные мелкие пенталиты и полные кокко>
сферы). В отдельных местонахождениях повы>
шено содержание Coccolithus pelagicus, CyclicarQ
golithus floridanus, Sphenolithus neoabies, DiscoQ
lithina multipora.
В алевритовых известняках доминантами
обычно выступают Calcidiscus leptoporus s.l.,
Syracosphaera didkowskyi, Noelaerhabdus bozinoQ
vicae, иногда Perfocalcinella gr. fusiformis.
Остальные виды в среднем сармате Волыни
редки и единичны, среди них дискоастеры Disco>
aster variabilis, D. exilis, D. gr. brouweri, D. adaQ
manteus.
Закарпатье
Наннопланктон обнаружен в плотных глинах ал>
машской свиты из обнажений в Липчанском райо>

не и скважинах Хустовской съемочной площади.
Общее разнообразие – около 40 видов. Наннокомп>
лексы состоят из 3>20, чаще из 10>12 таксонов.
Скопления разной плотности образуют виды
Calcidiscus leptoporus s.l., Reticulofenestra pseuQ
doumbilica s.l., R. minutula s.l., Dictyococcites
minutus, Sphenolithus abies, S. neoabies, S. gr.
grandisQverensis, мелкие Syracosphaera didQ
kowskyi и Noelaerhabdus bozinovicae, Coccolithus
pelagicus, Braarudosphaera bigelowi, PerfocalciQ
nella gr. fusiformis.
Комбинации доминирующих видов заметно
варьируют – от слоя к слою и от разреза к разре>
зу. Например, на Хустовском участке в основа>
нии алмашских отложений лидирует в значении
«обычно» вид C. pelagicus, на втором месте по
количеству находится D. minutus. Выше в значе>
нии «обычно>много» доминантными формами
являются C. leptoporus s.l., D. minutus, крупные и
средних размеров R. pseudoumbilica, мелкие
S. didkowskyi, N. bozinovicae. Далее повышается
участие сфенолитов, значительную часть нанно>
комплексов составляют S. abies, S. neoabies,
S. grandisQverensis, иногда в сочетании с боль>
шим количеством D. minutus и мелких сиракос>
фер. В верхней части отложений свиты преиму>
щественно развиты чередующиеся монодоми>
нантные ассоциации из C. leptoporus s.l. или
B. bigelowi с разной концентрацией экземпля>
ров, изредка из большого количества S. abies
или R. pseudoumbilica s.l. Заканчивается разрез
алмашских отложений слоями обедненного нан>
нопланктона с преимущественным развитием в
небольшом количестве вида C. pelagicus. ХаракQ
терной особенностью алмашских нанноассоци>
аций Хустовского разреза является практически
постоянное наличие в их составе редких экзем>
пляров стратиграфически важных видов Catina>
ster coalitus, C. mexicanus, а в самых верхах
толщи – 5>лучевых дискоастеров из группы Dis>
coaster bellus.
Верхний сармат
Керченский пQов
В верхнесарматских глинах восточной части Кер>
ченского п>ова спорадически попадаются редкие
экземпляры Coccolithus pelagicus, ReticulofenesQ
tra pseudoumbilica, Calcidiscus leptoporus s.l.,
Geminilithella rotula, Dictyococcites minutus, BraaQ
rudosphaera bigelowi, Syracosphaera sp., Spheno>
lithus sp., Discoaster gr. calcaris. Небольшие ско>
пления местами образуют Perfocalcinella gr. fus>
iformis, Thoracosphaera saxea, T. deflandrei.
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Таблица. Состав сарматских ассоциаций наннопланктона Украины

П р и м е ч а н и е . «+» – присутствие вида; маркировочные виды выделены полужирным.
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ВЫВОДЫ
Анализ наших материалов по систематико>коли>
чественному изучению сарматского наннопланк>
тона позволяет сделать следующие выводы.
1. Суммарное таксономическое разнообра>
зие наннопланктона в сарматских отложениях
Украины довольно высокое – установлено более
70 видов из 30 родов. Однако большая часть
видов, примерно 2/3 состава, практически
постоянно представлена в местонахождениях еди>
ничными экземплярами или в малом количестве,
составляя лишь доли процента в наннокомплек>
сах, т. е. условия обитания для большинства видов
были стрессовыми. В сводной таблице таксономи>
ческого состава приведены только те виды, кото>
рые встречаются в двух и более разрезах.
2. Наннопланктон имеет прерывисто>ло>
кальное распространение как по площади, так и в
интервалах разреза сарматских отложений. Пре>
имущественно распространены нанноассоци>
ации с ограниченным по набору видов составом
(3>10 видов) и низкой общей массой кокколитов,
а также некоторые моновидовые группировки (в
их числе из эндемиков) с разной концентрацией
кокколитов – от малой до массовой.
Политаксонные наннокомплексы встречают>
ся редко. Интересной их особенностью является
высокая численность, вплоть до обилия, одного
или двух>трех видов и незначительно, чаще еди>
ничное, участие остальных форм. Внутри нанно>
комплексов доминирующие виды сочетаются
между собой в разных вариантах.
3. К особенностям сарматского наннопланк>
тона следует также отнести «мелкоразмерность»
ряда видов, особенно принадлежащих родам RetiQ
culofenestra, Syracosphaera, Dictyococcites и неко>
торым другим, что затрудняет их распознание в
обычном микроскопе и ограничивает использо>
вание в биостратиграфических целях.
В нашем материале среди ретикулофенестр
мы определяем Reticulofenestra pseudoumbilica
(длина планктолита 6>9 мкм), более мелкие
R. minutula s.l. (R. minutula minutula + R. minutula
haqii, 3>5 мкм), очень мелкие Dicryococcites (ReQ
ticulofenestra) minutus (менее 3 мкм) и так назы>
ваемые крупные Reticulofenestra (10>14 мкм).
В литературе не всегда однозначно определя>
ются виды рода Calcidiscus, широко распростра>
ненного в сарматских отложениях. Как известно,
они различаются по диаметру щитка и количеству
сегментов, формирующих дистальный щиток. В
обычном микроскопе точное количество сегмен>
тов подсчитать невозможно. Используя электрон>

ный микроскоп, мы наблюдали преимущественное
развитие в разрезах сармата Украины кокколитов
вида Calcidiscus leptoporus (var. B + var. C, по
Макинтайру, 1970; 5>6 мкм, реже до 9 мкм, от 20
до 32 сегментов), реже попадались более крупные
C. macintyrei (var. A; около 11 мкм, 36>40 сегмен>
тов), единично фиксировались C. premacintyrei с
субовальными щитком и центральным отверстием.
Плохо обозначены и перепутаны видовые
признаки у мелких Syracosphaera и Dictyococci>
tes – одни и те же виды описываются под разны>
ми названиями.
По климато>экологической структуре сармат>
ская наннофлора Украины в целом представляет
собой смесь видов разных биогеографических
(климатических) зон, различных групп мористо>
сти (удаление от берега) и галофильности.
1. Высоких значений численности достига>
ют виды эвритермных родов Coccolithus, ReticuQ
lofenestra, Calcidiscus, но предпочитающие уме>
ренные и холодные районы (C. pelagicus, R. pseuQ
doumbilica, C. leptoporus var. C) или теплые тропи>
ческие и субтропические воды (C. macintyrei =
C. tropicus и C. leptoporus var. B). В отдельные
моменты, повышенные скопления образуют
тепловодные Sphenolithus, Braarudosphaera,
Cyclicargolithus, Dictyococcites, Syracosphaera,
Thoracosphaera, Rhabdosphaera. По>видимому, в
сарматское время Украина была зоной, погра>
ничной для субтропических и умеренных условий.
Следует отметить, что в некоторых разрезах
среднесарматских отложений наблюдалось частое
чередование по вертикали наннокомплексов с
доминированием «холодных» и «теплых» видов, что,
возможно, свидетельствует о меняющемся темпе>
ратурном режиме поверхностных вод.
2. Для сарматского наннопланктона харак>
терны «вспышки» численности кокколитов из родов,
указывающих на прибрежную или умеренно>мелко>
водную пелагическую среду (Braarudosphaera, SyraQ
cosphaera, Rhabdosphaera) и на пониженную соле>
ность (Braarudosphaera, Perfocalcinella).
Наннопланктон сармата Украины почти пол>
ностью представлен видами, перешедшими из
предшествовавшего временного интервала
(конка, бадений) с перегруппировкой доли уча>
стия в наннофлоре тех или иных представителей
наннопланктона. Отличие заключается в появле>
нии кокколитов рода Noelaerhabdus и многочи>
сленных мелких Syracosphaera spp.
Основной удельный вес в сарматских нанноком>
плексах приходится на Reticulofenestra, DictyococciQ
tes, Syracosphaera (мелкие), Calcidiscus, а также на
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Thoracosphaera, Braarudosphaera, Sphenolithus.
Неизменным компонентом ассоциаций в разных
концентрациях остается Coccolithus pelagicus.
В большинстве конкретных разрезов сармата
из>за обедненности комплексов наннопланкто>
на, редкой встречаемости или отсутствия марки>
ровочных видов четко ограничить зоны нанно>
планктона по стандартным критериям и увязать
их со стратиграфической калибровкой сармата
по другим группам макро> и микрофауны затруд>
нительно или невозможно. Поэтому позицию
сармата Украины и ряда других регионов в нан>
нопланктонной зональной шкале следует считать
дискуссионной [1>12].
Так, зональный вид Discoaster kügleri (зона
NN7) наблюдался нами в нижнем сармате Кер>
ченского п>ова и Волыно>Подолии. Вид>индекс
Catinaster coalitus (зона NN8) вместе с C. mexicaQ
nus зафиксирован в среднем сармате Закар>
патья. В верхах нижнего и в среднем сармате
юга Украины распространен вид>индекс Catina>
ster calyculus (зона NN9). В океанических отложе>
ниях этот вид появляется в верхней части зоны
NN8, основное распространение имеет в зоне
NN9 (подзона C. calyculus), а последнее распро>
странение отмечено в зоне NN10. Заслуживают
также внимания единичные находки дискоасте>
ров из группы D. calcaris и из группы D. bellus в
верхней части среднего сармата Керчи и D. gr.
bellus в верхах алмашских отложений Закар>
патья. Как известно, в низкоширотных океаниче>
ских отложениях эти виды впервые изредка
появляются близ вершины зоны NN8. В нанно>
комплексах некоторых разрезов нижнего и сред>
него сармата Украины в заметном количестве
встречается вид Cyclicargolithus floridanus. По
стандарту этот вид теряет численность в зоне
NN6, а последние его находки связаны с нижней
частью зоны NN7. Следует, однако, учитывать,
что распространение вида эколого>географиче>
ски контролируется, а палеомагнитные датиров>
ки верхней границы встречаемости вида расхо>
дятся по разным данным. В Северной Атлантике,
например, эта граница смещена вверх к уровню
11 млн лет назад, попадая в зону NN9.
В Центральном Паратетисе датированные по
индекc>видам комплексы сарматского нанно>
планктона определены в Румынии [19]: в нижнем
сармате выделяется зона NN7 и нижняя часть
зоны NN8, в среднем – верхняя часть зоны NN8
и нижняя зоны NN9. Зона NN7 коррелируется с
верхами бадения–нижним волынием, верхний
волыний–нижний бессарабий относится к зонам
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NN8 и NN9, верхний бессарабий–херсон к низам
зоны NN10. Комментировать эти данные трудно,
так как зоны практически установлены в мест>
ных свитах (formation), и их предполагаемое соот>
ветствие тем или иным подразделениям сармата
Восточного Паратетиса достаточно условно.
В других областях Центрального Паратетиса из>
за проблем с зональными индекс>видами расчле>
нять и коррелировать сарматские разрезы пыта>
лись по биогоризонтам с обилием некоторых других
видов. Так, в нижнем сармате Австрии Г. Штрадне>
ром впервые были выделены слои с обильной моно>
флорой Braarudosphaera bigelowi parvula [22], слои с
доминантными Calcidiscus macintyrei и Perfocalcinel>
la gr. fusiformis [23]. В диатомитах основания сарма>
та F. Rögl, C. Müller [21] обнаруживают слои с боль>
шими количеством крупных Reticulofenestra pseuQ
doumbilica. В Венгрии сарматские отложения с
фораминиферами Nonion granosum по данным
J. Bona [16] характеризуются преобладающим раз>
витием Calcidiscus leptoporus, Perfocalcinella fusiforQ
mis и неопределенных мелких овальных Cocco>
lithus sp. Позднее А. Nagymarosy в сармате гор
Мечек отметил биогоризонт с массовыми Calcidis>
cus macintyrei [20]. В бывшей Югославии для нижне>
го сармата по данным L. Jerkovic [17] характерны
многочисленные Syracosphaera и Pontosphaera. В
Северной Хорватии Z. Bejraktarevic [14, 15] трасси>
рует отложения зон Elphidium reginum – Elphidium
aculeatum – Protelphidium subgranosum по обилию
среднеразмерных Calcidiscus leptoporus и особых
«лепестковидных элементов» (Perfocalcinella).
Некоторые из этих по существу акме>зон были
затем выявлены в сармате юга бывшего СССР.
Слои с C. leptoporus (в широком понимании вида,
включая C. macintyrei) описываются С.А. Люлье>
вой [5, 6, 9, 10] из сарматских отложений юго>
востока Украины (Арабатская стрелка, о>в Бирю>
чий), южного склона Приазовского кристалличе>
ского массива, северо>западного шельфа Черно>
го моря, Могилевского Приднестровья и Закар>
патья [13]. В дашавской свите Предкарпатья
А.С. Андреевой>Григорович [2>4] были зареги>
стрированы слои с B. bigelowi parvula в нижней
части и слои с C. macintyrei – в верхней. В Грузии
слои, обогащенные C. floridanus, R. pseudoumbiliQ
ca и B. bigelowi, определены Ц.Д. Минашвили в
отложениях нижнего сармата, а слои с C. macintyQ
rei, содержащие также C. cf. coalitus, указаны для
среднего сармата [11]. В Молдавии, по данным
Н.Г. Музылева и Л.А. Головиной [12], слои с
R. pseudoumbilica присутствуют в нижней и слои
C. macintyrei в верхней части нижнего сармата.
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Наши наблюдения показали, что слои с моноас>
социациями указанных видов встречаются на раз>
ных временных уровнях в разрезах сармата или не
появляются совсем, т. е. имеют миграционный
характер. Местами они часто и многократно (осо>
бенно в отложениях первой половины среднего
сармата) переслаиваются между собой и отража>
ют, по>видимому, лишь условия существования
наннопланктона и осадконакопления – в мелко>
водном море с неустойчивым положением берего>
вой линии, периодическими изменениями солено>
сти и температуры поверхностного слоя водной
массы и слабым водообменом с океаном (редкость
океанических индекс>видов, развитие эндемиков).
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БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ МШАНКОВЫХ ПОСТРОЕК МИОЦЕНОВЫХ МОРЕЙ
ВОСТОЧНОГО ПАРАТЕТИСА
O.Yu. Anistratenko
GASTROPOD MOLLUSKS OF BRYOZOAN BUILDUPS OF THE MIOCENE BASINS
OF THE EASTERN PARATETHYS
Наведено зіставлення даних зі стратиграфічного, географічного поширення та особливостей моховаткових споруд у
міоценових морях Східного Паратетіса. Особлива увага приділяється специфіці фауністичного складу черевоногих
молюсків, екологічно пов’язаних з органогенними спорудами.
Ключові слова: Gastropoda, моховаткові споруди, палеоекологія, палеобіогеографія, Східний Паратетіс, міоцен.
Stratigraphy, geographical distribution and peculiarities of bryozoan buildups in the Miocene basins of the Eastern
Paratethys are considered. Special consideration is paid to specificity of faunal composition of gastropod mollusks that are
ecologically connected with organic buildups.

ВВЕДЕНИЕ
Мшанковые ископаемые постройки давно и
вполне оправданно вызывают интерес палеонто>
логов и стратиграфов. Наиболее древние мшан>
ковые биогермы известны из силура Северной
Америки. Здесь мшанки вместе с другими орга>
низмами, имеющими ветвистый скелет, сформи>
ровали благоприятные условия для развития
богатого комплекса других организмов: многие
брахиоподы, моллюски, трилобиты полностью
отсутствуют в окружающих породах, но массово
развивались на биогермах [7]. Мшанковые рифы
широко распространены также в каменноуголь>
ных отложениях Урала, где, кроме мшанок, встре>
чается богатый комплекс сопутствующей им
фауны (брахиоподы, криноидеи, фузулиниды,
гастроподы, губки, трилобиты) [7]. В целом мшан>

ки как биогермостроители выходят на первый
план в позднем палеозое [8].
Кайнозойский этап рифообразования про>
должается поныне, его центры находятся в Тихом
и Индийском океанах. Однако в целом мшанко>
вые постройки в кайнозое уже не играют такой
значительной роли, как другие рифостроители
[10 и др.].
Тем не менее в течение миоценовой эпохи
мшанки создали крупные биогермные массивы в
пределах Паратетиса. Такие образования возни>
кали на нескольких уровнях: в баденско>ранне>
сарматское время в Западном Паратетисе, в
чокракское, среднесарматское и мэотическое
время – в Восточном (рис. 1).
Наиболее известны мшанковые рифы Кер>
ченского п>ова, подробно изученные и описан>

Рис. 1. Стратиграфическое распространение мшанковых построек в миоцене Паратетиса
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ные Н.И. Андрусовым [1 и др.]. Мшанки также
активно участвовали в построении Толтровой
рифовой гряды и среднесарматской полосы
рифов в Западной Украине [8, 9 и др.].
Большинство органогенных построек возни>
кает в мелководных частях морей, на глубинах
20>40 м, в зоне хорошей освещенности. Также
обязательным условием рифообразования явля>
ется хорошая циркуляция вод, что обеспечивает
поступление питательных веществ и кислорода
рифовым сообществам с высокой плотностью
населения. Кроме того, общая черта рифообра>
зователей – высокая требовательность к уровню
чистоты и прозрачности воды: для большинства
из них интенсивный привнос обломочного мате>
риала означает гибель [7, 9 и др.].
Органогенные постройки обычны и многоком>
понентны в морях нормальной солености. В бас>
сейнах же с отклоняющейся соленостью состав
биогермообразователей ограничен одним>двумя
видами. Легче других переносят отклонения
солености от нормы строматолиты, некоторые
водоросли и мшанки. Так, в бассейнах с повы>
шенной соленостью главными строителями явля>
ются строматолиты, тогда как в опресненных –
мшанки и некоторые водоросли [9].
Миоценовые органогенные постройки – одни
из самых интересных палеонтологических и гео>
логических объектов в отложениях Паратетиса.
Развиваясь и разрастаясь, рифостроители соз>
давали «острова жизни», предоставляя населяв>
шим их организмам>рифолюбам, образно гово>

ря, райские условия существования: разнооб>
разные экологические ниши, обилие пищи,
защиту от волн и хищников. Поэтому население
миоценовых рифов и пририфовых участков было
разнообразным и многочисленным. Среди мол>
люсков главными рифолюбами были и остаются
представители класса Gastropoda, тогда как
Bivalvia играют здесь второстепенную роль.

СОПОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ГАСТРОПОД
МИОЦЕНОВЫХ МШАНКОВЫХ ПОСТРОЕК
Баден. В эпоху образования Толтр галицийский
бассейн характеризовался нормально>морскими
условиями и пышным расцветом богатой фауны
средиземноморского типа. Длина барьерного
рифа, тянувшегося вдоль восточного берега,
составляла 170 км [9]. В фауне гастропод присут>
ствуют представители Fissurella, Turbo, Monodon>
ta, Oxystele, Calliostoma, Turritella, Fusus, Murex,
Mitra, Pleurotoma и других морских родов, соста>
вляя в целом богатый морской комплекс.
Чокрак. Чокракская фауна гастропод предста>
вляла собой немного обедненную морскую фауну.
Она имела значительное сходство по составу с
фауной баденского бассейна, однако в чокрак>
ском водоеме отсутствовали представители таких
стеногалинных родов, как Conus, Strombus, Pec>
tunculus. Впрочем, виды Alvania, Kleinella, Roxa>
nia, Spiratella [6] показывают, что соленость
чокракского бассейна была практически мор>
ской. Основная масса моллюсков была приуроче>
на к нижней части сублиторали [3 и др.], где были
распространены мшанковые
биогермы (рис. 2). Среди 35
видов мшанок (отряды Cyclo>
stomidae и Cheilostomidae)
численно преобладали пред>
ставители родов Membranipo>
ra и Schizoporella, которые
играли основную роль в
построении биогермов [4].
Л.Б. Ильина [6] приводит для
чокракских отложений список
из более чем 80 видов гастро>
под, часть из которых являют>
ся эндемиками бассейна.
Сармат. С началом сарма>
та видовой состав мшанок в
Галицийском заливе резко
обедняется [4], так же, как и
фауна гастропод>рифолюбов.
Однако одновременно возра>
Рис. 2. Чокракский биогерм, ур. Малый Камышлак, Керченский п>ов стает роль мшанок как рифо>
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54% видов и 36% родов гастро>
под. Столь значительное таксо>
номическое разнообразие и
высокий эндемизм брюхоногих
моллюсков позволили выде>
лить самостоятельную Сармат>
скую биогермную зоогеогра>
фическую провинцию [2, 3].
Мэотис.
Мэотические
мшанковые постройки Керчен>
ского п>ова (рис. 5), как счита>
ет большинство исследовате>
лей [7 и др.], возникли в
неполноморском бассейне,
образовавшемся в результате
раннемэотической трансгрес>
сии. Сами мэотические рифы
очень бедны фауной. Здесь
массово встречаются лишь
мелкие вальвато> и гидробие>
Рис. 3. Сарматский биогерм, берег Азовского моря восточнее пос.
видные гастроподы, жившие
Юркино, Керченский п>ов
видимо, непосредственно на
мшанковых колониях (см.
строителей, и уже в среднем сармате мшанковые статью О.Ю. Анистратенко и В.В. Анистратенко в
биогермы слагали мощную рифовую полосу, а их настоящем сборнике). В то же время на площадях,
расцвет совпадает с расцветом эндемичной покрытых, вероятно, зарослями морской расти>
среднесарматской фауны гастропод.
тельности, расцвела богатая эндемичная мэотиче>
В построении среднесарматских биогермов ская фауна, состоящая в основном из раститель>
мшанки играли главную роль, большое участие при> ноядных гастропод. Эта обедненность видового
нимали также Nubecularia [8]. Богатая фауна состава отличает мэотические рифы от баденских,
гастропод>рифолюбов обитала главным образом в чокракских и сарматских, где основная масса
промежутках между скопле>
ниями мшанок и водорослей.
Ареал
среднесарматских
мшанковых построек был
самым большим среди всех
миоценовых бассейнов Пара>
тетиса. В среднесарматском
водоеме известно четыре
основных района широкого
распространения биогермов:
Галицийский залив (Предкар>
патский прогиб), Еникальский
пролив (Керченский (рис. 3, 4)
и Таманский п>ова) , Ставропо>
льский пролив (Центральное
Предкавказье) и Мангышлакс>
кий архипелаг (северная часть
п>ова Мангышлак). Фауна брю>
хоногих моллюсков сарматских
рифов на сегодняшний день
изучена достаточно хорошо. Рис. 4. Фрагмент сарматского биогерма, там же. Видны отдельные
Здесь эндемики составляли веточки мшанок
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определения возраста и био>
номических условий существо>
вания мшанковых рифов.
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MIDDLE SARMATIAN SERPULIDMICROBIALITE BIOHERMS OF THE KERCHTAMAN REGION,
EASTERN PARATETHYS
Розглянуто будову та умови формування дрібних серпулово>мікробіальних біогермів, які присутні в глинистих відкла>
дах нижньої частини середнього сармату Керченського і Таманського п>вів.
Ключові слова: органогенні побудови, середній сармат, Керченсько>Таманський регіон, Східний Паратетіс.
Structure and forming conditions of small serpulid>microbialite bioherms present in the clayey sediments of the lower mid>
dle Sarmatian of the Kerch and Taman Peninsulas are considered.

ВСТУПЛЕНИЕ
В истории развития Восточного Паратетиса
выделяются четыре основные этапа формирова>
ния органогенных карбонатных построек:
чокрак>караганский, ранне>среднесарматский,
мэотический и особый позднесарматский [11]. В
начале каждого этапа возникали мшанково>во>
дорослевые биогермы, при усиливающейся изо>
ляции бассейнов обычно сменявшиеся водоро>
слево>микробиальными постройками. К послед>
нему типу органогенных построек отнесены мел>
кие серпулово>микробиальные биогермы, обна>
руженные в глинах нижней части среднего сар>
мата Керченско>Таманского региона [9, 11]. Про>
исходившие в среднем сармате существенные
изменения в строении Альпийской складчатой
области вызвали распад обширного сарматского
бассейна Паратетиса и обособление Паннонско>
го водоема. В это время в Эксино>Каспии значи>
тельно расширились участки мелководья.
В среднесарматских отложениях Керченского
и Таманского п>овов выделяются две пачки
слоев: нижняя (новомосковские слои) и верхняя
(днепропетровско>васильевские слои) [8, 10].
Нижняя пачка имеет однообразное литологиче>
ское строение и преимущественно сложена гли>
нами, визуально не отличающимися от подсти>
лающих их нижнесарматских глин, но уже содер>
жащими среднесарматский комплекс моллю>
сков. На большей части Керченско>Таманского
прогиба (восточная часть Керченского п>ова и
Таманский п>ов) эти глины характеризуются
помимо Mactra urupica Koles., Inaequicostates
barboti (R. Hoernes), Gomphomarcia naviculata
(R. Hoernes), обилием Cryptomactra pesanseris
Andrus. и выделяются в «криптомактровые»
слои [1, 3, 4, 10]. В западных районах Керченс>
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кого п>ова преобладают мелководные фации но>
вомосковских слоев с типичными среднесармат>
скими моллюсками: Kubanocardium loweni proQ
tractiforme (Andrus.), Picatiformes plicatus plicatoQ
fittoni Sinzov, Mactra vitaliana Orb., Venerupis
ponderosa (Orb.) и др. [2, 4]. Мощность нижней
глинистой пачки на Керченском п>ове увеличи>
вается с запада на восток и колеблется от 23 до
100 (130) м [2], на Таманском составляет около
200>270 м [4, 5, 8]. Верхняя пачка среднего сар>
мата, отличающаяся пестротой литологическо>
го состава, мощностью от 20 м на Керченском
п>ове и до 60 м на Тамани, представлена изве>
стковыми и известково>глинистыми породами.
На Керченском п>ове эти отложения характери>
зуются моллюсками: Mactra fabreana Orb., PlicaQ
tiformes fittoni (Orb.), Venerupis crenelata
(Simionescu et Barbu) и др. [8, 10].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе проведения детальных литолого>палеон>
тологических работ были изучены отложения
нижней части среднего сармата (новомосков>
ские слои), обнажающиеся в юго>восточной
части Керченского п>ва (мыс Коп>Такыл), а
также вскрытые на черноморском и азовском
побережьях Таманского п>ова (гора Зеленско>
го, пос. Приазовский) (см. рисунок). В большин>
стве указанных разрезов отложения среднего
сармата вскрыты не полностью, чаще всего
отсутствует или недостаточно хорошо прослежи>
вается основание новомосковских слоев. Толь>
ко в районе горы Зеленского наблюдаются
непрерывные выходы среднесарматских отло>
жений и их границы с вмещающими породами
нижнего и верхнего сармата. Литологические
исследования основывались на составлении

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

СРЕДНЕСАРМАТСКИЕ СЕРПУЛОВОМИКРОБИАЛЬНЫЕ ОРГАНОГЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

послойных описаний разрезов с частым отбо>
ром образцов, в камеральных условиях изуча>
лись породы в шлифах и с помощью различных
лабораторных методов (рентгеноструктурный,
электронной микроскопии). При восстановле>
нии условий осадконакопления учитывались
определения диатомовой флоры, сделанные
Т.Ф. Козыренко, и имеющиеся опубликованные
данные по исследуемому району.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В изученных отложениях нижней части среднего
сармата Керченского (мыс Коп>Такыл) и Таман>
ского п>овов (пос. Приазовский, гора Зеленско>
го), сложенных преимущественно глинами и
выделенных в криптомактровые слои, было
выявлено наличие карбонатных тел желвакооб>
разной формы, размером в основном 0,3>0,5 м
(реже до 1 м) [9, 11]. На Керчи в комплексе мол>
люсков из указанных карбонатных тел, помимо
массовых криптомактр и редких отпечатков кар>
диид плохой сохранности,, часто встречаются
гастроподы: преимущественно Gibbula (Kolesni>
kowiella) urupensis (Usp.) (Trochidae), Akburunella

akburunense (Andrus.), A. tscharnozkii (Kudr.)
(Nassariidae), реже гидробии (несколько видов),
в основном Hydrobia erosa Volkova, из полихет –
редкие серпулиды рода Ditrupa и спирорбисы,
часто обрастающие раковины моллюсков
(табл. I, аQв). Состав гастропод из слоя, непосредс>
твенно покрывающего включения карбонатных
тел, гораздо богаче. Здесь, по определениям
О.Ю. Анистратенко и В.В. Анистратенко, присут>
ствуют: Akburunella scalaris (Andrus.), A. tscharQ
nozkii Kudr., A. stavropolensis (Kudr.), A. nefanda
(Koles.), A. egorlykensis (Koles.), A. akburunensis
(Andrus.) Gibbula papilla Eichw., G. sarmates
Eichw., G. urupensis (Usp.), Acteocina inflexa
Baily), Amnicola cyclostomoides Sinzov. На Тама>
ни в разрезе горы Зеленского (северо>западное
крыло антиклинали) в верхней части новомос>
ковских слоев выделяются три горизонта с

Рис. Расположение изученных отложений сред>
него сармата Керченско>Таманского региона
аQб – палеогеографические схемы (по Popov, Rogl, Roza>
nov et al. [13], с упрощениями): а – Паратетиса в конце
среднего миоцена, б – Еникальского пролива Эвксино>
Каспия в среднем сармате: AT– Атлас, PR – Пиренеи, AL–
Альпы, DR – Динариды, RH – Родопы, CP – Карпаты, WPN
– Западные Понтиды, EPN – Восточные Понтиды, CR –
Крым, CU – Кавказ, UR – Урал, ZG – Загрос, WMB –
Западный Средиземноморский бассейн, EMB – Восточ>
ный Средиземноморский бассейн, BW – Западно>Черно>
морская впадина, BE – Восточно>Черноморская впадина,
SCD – Южно>Каспийская впадина; в – расположение
разрезов изученных отложений среднего сармата Кер>
ченско>Таманского региона: КП – мыс Коп>Такыл, ЗЛ –
гора Зеленского, ПР – пос. Приазовский
1 – участки суши; 2 – расположение горных областей; 3 –
сопредельные с Паратетисом бассейны; 4 – Паратетис;
5 – расположение изучаемого района; обстановки: 6 –
континентального склона и центральных частей бассей>
на, 7 – глубоководного и 8 – мелководного шельфа; 9 –
местонахождение серпулово>микробиальных биогермов,
10 – сопредельные с Еникальским проливом участки
суши; 11 – современная береговая линия; 12 – располо>
жение разрезов изученных отложений
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подобными карбонатными образованиями, каж>
дый мощностью около 4>5 м; состав этих карбо>
натных тел менее разнообразен (табл. I, г). Они
также в основном составлены гроздевидными
скоплениями целых беспорядочно ориентиро>
ванных раковин двустворчатых моллюсков CrypQ
tomactra pesanseris Andrus. с сомкнутыми
створками (табл. I, д), редкими раковинами
гастропод родов Gibbula и Amnicola и еще более
редкими трубочками червей. Карбонатные тела
отличаются мелкой кавернозностью и сложены
криптокристаллическим карбонатом (микритом)
(табл. I, е). Рентгеновским методом в составе
карбонатных тел установлено присутствие высо>
комагнезиального кальцита и доломита. Содер>
жание доломита, имеющего, скорее всего, пост>
седиментационное происхождение, колеблется
от 0 до 71%. В основной микритовой массе кар>
бонатных тел местами наблюдаются локальные
участки породы со сгустково>комковатой структу>
рой. В пределах этих участков в шлифах видны
округлые и, реже, удлиненные микритовые
комочки (микрожелвачки размером 0,15>
0,55 мм) в центральных частях которых иногда
присутствуют тонкозернистый (0,02 мм) кальцит,
алевритовые обломки кварца, редко биокласты.
Встречаются единичные сдвоенные микрожел>
вачки, отдельные комочки с концентрическим
строением. Пространство между микрожелвач>
ками выполнено микрозернистым карбонатным
веществом, местами видны мелкие поры узорча>
тых очертаний с оторочками по краям фибрового
кальцита (табл. I, ж). Рассматриваемые микрито>
вые комочки, скорее всего, отвечают копролито>
вым и онколитовым (возможно, цианомикроби>
альным) образованиям.
По наличию криптокристаллического карбо>
ната в основной массе, холмовидной форме, а
также по закономерностям распределения и
видовому составу встречающейся фауны описы>
ваемые карбонатные тела в большей степени
соответствуют мелким серпулово>микробиаль>
ным биогермам (serpulid>microbialite build>ups).
Рассматриваемые карбонатные образования во
многом сходны с афанитовыми известняками, в
основном слагающими сарматские онкоидные
массивы Подолии, детально охарактеризован>
ные И.К. Королюк [5]. На развитие серпулово>ми>
кробиальных биогермов в толщах сармата
Западной Украины и Польши указывается также
в работах M. Jasionowski [12].
Глины, вмещающие описываемые серпулово>
микробиальные биогермы, в основном слабоиз>
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вестковистые и бескарбонатные. В них местами
присутствуют раковины фораминифер, спикулы
кремневых губок, створки диатомей, рассеянные
или сконцентрированные в миллиметровые про>
слои тонкопесчаные и алевритовые обломочные
зерна кварца, полевых шпатов, гидрослюды и др.
Диатомовые водоросли представлены планктон>
ными и бентосными формами, среди которых в
разрезе горы Зеленского в верхней части изучае>
мых отложений присутствуют виды родов Actino>
cyclus Ehr., Grammatophora Ehr. и др. (определе>
ния Т.Ф. Козыренко). В глинах наблюдаются
отдельные прослои (до 5>8 см) пелитоморфных
карбонатных пород, сложенные в основном тон>
ко>микрозернистым кальцитом, местами содер>
жащие скопления пеллоидного материала. В этих
прослоях иногда видны отпечатки раковин дву>
створчатых моллюсков Cryptomactra pesanseris
Andrus.
ВЫВОДЫ
В начале среднего сармата (новомосковское
время) в рассматриваемой части Эвксино>Ка>
спийского водоема преобладал терригенный
режим седиментации, формировались преиму>
щественно глинистые осадки. Первая половина
среднего сармата по условиям осадконакопле>
ния была близка к раннесарматскому времени
[4, 6]. Этим, по мнению большинства исследова>
телей, во многом объясняется сходство литологи>
ческого строения отложений нижнего сармата и
нижней части среднего сармата исследуемого
района. В восточной части Керченского п>ова и
на Таманском п>ове осаждались глинистые осад>
ки в относительно глубоководных условиях (на
глубинах около 50>75 м). Эти условия, скорее
всего, соответствовали обстановкам впадин
мелководного бассейна и окаймляющих ее поло>
гих подводных склонов (бортов). В этой части
водоема на илистых грунтах и в серпулово>ми>
кробиальных биогермах преобладала Cryptomac>
tra pesanseris. В бассейне также присутствовали
бентосные и планктонные формы диатомовых
водорослей (виды родов Grammatophora Ehr.,
Actinocyclus Ehr. и др.), местами встречались
кремневые губки.
В ходе проведенного исследования было уста>
новлено, что в конце первой половины среднего
сармата в рассматриваемой части водоема воз>
никли благоприятные условия для роста мелких
серпулово>микробиальных биогермов. Особен>
ности формирования этих органогенных постро>
ек следующие.
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1. Основу биогермов составляли микробиаль>
ные, илистые и микрожелвачковые (отчасти
онколитовые) известковые осадки, содержащие
массовые поселения двустворчатых моллюсков
(в основном Cryptomactra pesanseris), образую>
щих гроздьевидные скопления. В состав биоце>
ноза часто входили также гастроподы, черви,
фораминиферы. Подобные сооружения отчасти
сходны с образованиями типа «иловых холмов»,
называемыми агглютигермами.
2. Биогермы, образующиеся на меньших глу>
бинах на Керчи (мыс Коп>Такыл, низы верхней
сублиторали), отличались разнообразным соста>
вом фауны: двустворчатые и брюхоногие моллю>
ски, черви, фораминиферы. Биогермы, форми>
рующиеся в относительно более глубоководных
условиях (верхи нижней сублиторали) на Тамани
(гора Зеленского) были значительно обеднены.
3. По наличию в рассматриваемых серпулово>
микробиальных образованиях онколитоподоб>
ных зерен предполагается, что рост этих карбо>
натных построек мог происходить при действии
слабых придонных течений [9].
4. Развитие биогермов было обусловлено
сочетанием ряда факторов. В начале среднего
сармата произошли заметные изменения в
очертаниях бассейнов Паратетиса, в распреде>
лении глубин и фаций, вызванные активизацией
орогенических движений [4, 7]. В это время рас>
ширение Эвксино>Каспийского бассейна в
северной области отдалило основной сток реч>
ных вод от Еникальского пролива и привело к
уменьшению влияния терригенной седимента>
ции на осадконакопление в рассматриваемой
части водоема. Сокращение объема осажда>
ющегося обломочного материала обусловило
возникновение благоприятных условий для
роста органогенных построек. Обмеление
Эвксино>Каспийского водоема у северного
берега Крымского о>ва отразилось на общем
уменьшении глубин в пределах Еникальского
пролива, что также способствовало развитию
биогермов. Микробиальный состав биогермов,
по>видимому, определялся особенностями
гидрологических условий, возникших в бассей>
не при ослабленном притоке морских вод и про>
грессирующей изоляции Паратетиса.
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В.А. При сяж нюк
НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ В СРЕДНЕСАРМАТСКИХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГА УКРАИНЫ
V.A. Prysiazhniuk
NEW LOCALITIES OF TERRESTRIAL MOLLUSKS IN THE MIDDLE SARMATIAN DEPOSITS
OF SOUTHERN UKRAINE
Нові місцезнаходження наземних молюсків з дніпропетровсько>василівських верств підкреслюють наявність страти>
графічного перериву між новомосковськими і дніпропетровсько>василівськими верствами. Наведено список і корот>
ку систематичну характеристику 20 видів наземних молюсків. Характерною ознакою комплексу порівняно з комплек>
сами Волино>Поділля і Молдови є провідна роль більш ксеротермних родів Pupilla i Microstele.
Ключові слова: наземні молюски, сармат, дніпропетровсько>василівські верстви, південь України.
New localities of mollusks in the Dnipropetrovsk>Vasylivsk layers point to the stratigraphic hiatus between the
Novomoskovsk and Dnipropetrovsk>Vasylivsk layers. Systematic characteristic of 20 species of terrestrial mollusks is given.
The characteristic feature of the assemblage, as compared to the assemblages from Volhynia>Podolia and Moldova, is the
predominance of xerothermic genera Pupilla and Microstele.

ВВЕДЕНИЕ
Основные и наиболее богатые местонахождения
наземных моллюсков, приуроченные к разновоз>
растным слоям среднего сармата, находятся на
территории Волыно>Подолии и Молдовы [2, 3]. На
юге Украины известны лишь два местонахожде>
ния. Это Михайловский карьер, наземные мол>
люски которого приурочены к основанию ростов>
ских слоев [6], и карьер ИНГОКа, в котором
наземные моллюски обнаружены Л.С. Белокры>
сом в основании днепропетровско>васильевских
слоев [1]. Здесь найдено девять видов из родов
Carychium, Gastrocopta, Vertigo, Pupilla и Vallonia.
В последнее время наземные моллюски встрече>
ны в двух скважинах на территории листа «Весе>
ле» и во вскрыше, к сожалению, уже ликвидиро>
ванного Богдановского карьера. Эти последние
находки позволяют несколько расширить список
наземных моллюсков днепропетровско>василь>
евского времени и дают возможность более кон>
кретно восстанавливать его ландшафтно>клима>
тическую обстановку.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Краткая характеристика местонахождений
Разрез карьера ИНГОКа представлен в работе
Л.С. Белокрыса [1]. Небольшое количество мол>
люсков отмыто мною. Богдановский карьер
рекультивирован, и лишь в одном месте удалось
наблюдать ранее недоступные (поскольку это
была вертикальная стенка) зеленовато>серые
глины с прослоями, мощностью до 1>2 см детрита
морских и пресноводных моллюсков (см. ри>
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сунок). Здесь из морских моллюсков встречают>
ся Plicatiforma fittoni Orb., остатки обсолетиформ,
мактр, полититапесов и различных гастропод, из
пресноводных – обломки унионид, планорбариу>
сов, анизусов и редкие вальваты, а также девять
видов наземных (табл.).
В скв. 30з (Верхний Рогачик) и скв. 29з (Мен>
чикуры) наземные моллюски совместно с прес>
новодными залегают в основании днепропет>
ровско>васильевских слоев на толще глин с про>
слоями алевритов, большая часть которых отно>
сится к новомосковским слоям и как бы подчер>
кивает наличие перерыва между ними.
В скв. 29з на грязно>сером глинистом алеврите
(см. рисунок, слой 1) с Mactra sp., Obsoletiforma ex
gr. obsoleta nefanda Koles., Plicatiforma ex gr. plicata
plicatofittoni Sinz. залегает песок кварцевый, тонко>
зернистый до алеврита, грязно>серый, глинистый,
то массивный, то горизонтально> и линзовидно>
слоистый, с различными ходами и включениями
более чистого песка, но даже без следов моллюс>
ков (слой 2, интервал 62,7>74,3 м). Слой 3, глубина
61,8>62,7 м. Песок кварцевый светло>серый мел>
козернистый, обохренный у верхнего и нижнего
контактов. Слой 4, глубина 59,5>61,8 м. Песок квар>
цевый, мелкозернистый, серовато>желтый с охри>
стым оттенком, с многочисленными мелкорослыми
моллюсками Mactra vitaliana Orb., M. podolica
Eichw., Plicatiforma fittoni, различными обсолети>
формами, модиолусами, полититапесами и гастро>
подами. Здесь же встречаются (глубина 60,0>
61,0 м) редкие пресноводные (Planorbarius, LymQ
naea, Anisus, Valvata, Pisidium ?) и наземные моллю>
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ски (табл.). Выше (слой 5) залегает водорослевый?
известняк с некрупными Polititapes.
В скв. 30з на темно>серых глинах с примесью и
пропластками алевритов с Musculus sarmaticus
Gat., Sarmatimactra podolica, Polititapes vitalianus
Orb., Obsoletiforma cf. desperata Koles., O. cf. gatue>
vi Koles., Inaequicostata suessi Barb., I. pia Zhizh., и
др. (слой 1) залегает (слой 2, глубина 62,4>62,5 м.)
глина мергелеподобная с детритом, катунчиками
известняка, переходящая в детритовый известняк с
Plicatiforma fittoni. Выше (слой 3, глубина 62,3>
62,4 м) – известняк рыхлый, детритовый, с гравием
различных известняков и глин с моллюсками дне>
пропетровско>васильевских слоев (Sarmatimactra
podolica, Plicatiforma ex gr. fittoni и др.), пресновод>

ными (Biomphalaria sp., Lymnaea, Anisus, Armiger) и
наземными моллюсками (табл.). Выше (слой 4, глу>
бина 61,5>62,3 м) залегают мергелеподобные
глины и глинисто>детритовые известняки (мерге>
ли?), насыщенные остракодами с мактридами типа
Mactra rimida Zhizh. (в понимании Л.С. Белокрыса
[1]) и кардиидами со сглаженными ребрами.
Приведенные материалы показывают, что все
местонахождения наземных моллюсков находят>
ся в днепропетровско>васильевских слоях сред>
него сармата; причем в основании последних,
подчеркивая перерыв в осадконакоплении
между ними и новомосковскими слоями. И лишь
в Богдановском карьере уточнить их положение
не представляется возможным.

Рис. Основные местонахождения наземных моллюсков
1 – пески; 2 – галька и гравий; 3 – глины слоистые; 4 – алевриты; 5 – глины: а – комковатые, б – мергелеподобные;
6 – известняки глинистые; 7 – известняки; 8 – известняки: а – ракушечные, б – детритовые; 9 – мергели; 10 – детрит
морских моллюсков; 11 – ходы корней; 12 – размывы (стратиграфические несогласия); 13 – наземные и пресновод>
ные моллюски; 14 – морские молюски
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Таблица. Распределение наземных моллюсков по местонахождениям

Краткая характеристика систематического
состава наземных моллюсков
Коллекция наземных моллюсков представлена
небольшим количеством экземпляров моллюс>
ков и их определимых обломков, что характерно
для местонахождений в прибрежно>морских
отложениях, особенно, если материал отмывает>
ся из керна скважин. Всего удалось определить с
различной степенью достоверности 24 таксона
моллюсков. Ниже приводится краткая характе>
ристика основных видов.
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Семейство Ellobiidae Adams, 1885
Род Carychium O.F. M ü ller, 1774
Carychium suevicum O. Boettger, 1877
Табл. I, 2, 3.
М а т е р и а л . 12 экземпляров из карьера
ИНГОКа, три – из скв. 29з.
Р а з м е р ы раковины (мм): ВР – 1,7; ШР –
0,85; ВПО – 1,0; ВУ – 0,6; ШУ – 0,6. Здесь и
далее: ВР – высота раковины, ШР – ширина
раковины, ВПО – высота последнего оборота, ВУ
– высота устья, ШУ – ширина устья. Наши рако>
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вины полностью соответствуют экземплярам,
описанным А.А. Стекловым [7] и нами [2] из нео>
геновых отложений Украины и Предкавказья.
Carychium ex gr. nouleti Bourguignat, 1857
Табл. I, 4, 5.
М а т е р и а л . Три экземпляра из скв. 29з.
К этому виду условно отнесены более строй>
ные экземпляры со слабо ундулирующим, почти
субгоризонтальным продолжением париеталь>
ной пластинки.
Р а з м е р ы вскрытого экземпляра (мм): ВР
– 1,8; ШР – 0,8; ВПО – 0,95; ВУ – 0,6; ШУ– 0,6.
Семейство Succineidae Beck, 1837
Род Succinea Draparnaud, 1801
Succinea minima Klein, 1846
Табл. I, 1.
М а т е р и а л . Семь обломков начальных обо>
ротов из всех местонахождений, кроме скв. 29з.
Почти все ископаемые находки сукциней относят>
ся различными авторами к этому виду. Для реви>
зии группы необходимо иметь материал достаточ>
но хорошей сохранности.
Р а з м е р ы наиболее крупного экземпляра с
двумя оборотами (мм): ВР – 2,55; ШР – 1,85;
ВПО – 1,6; ВУ – 1,5; ШУ – 1,35.
Семейство Chondrinidae Steenberg, 1925
Род Gastrocopta Wollaston, 1878
Подрод Albinula Sterki, 1892
Gastrocopta ex gr. lartetii Dupuy, 1850
Табл. I, 10Q12.
Два обломка раковины (устье) из скв. 29з и
Богдановского карьера отличаются от типовых
экземпляров несколько усложненной ангуляр>
париетальной пластинкой.
Gastrocopta acuminata Klein, 1846
Табл. I, 13Q15.
Два обломка устья из скв. 29з имеют характер>
ную удлиненную колумелярную пластинку, базаль>
ный и палатальные зубы, типичные для этого вида.
Подрод Sinalbinula Pilsbry, 1916
Gastrocopta nouletiana (Dupuy) f. sarmatica
Табл. I, 6.
М а т е р и а л . Три экземпляра и обломки
устья из всех местонахождений.
Р а з м е р ы экземпляра из скв. 29з (мм): ВР
– 1,85; ШР – 1,2; ВПО – 1,1; ВУ – 0,65; ШУ – 0,7.
Раковины идентичны описанным мною ранее
[2, с. 234, рис. 1, 3Q5].

Gastrocopta ex gr. serotina Lo ž ek
Табл. I, 7.
Два экземпляра из Богдановского карьера и
единичные обломки устья из скв. 30з и карьера
ИНГОКа идентичны описанным мною ранее под
названием G. nouletiana [2, с. 94, табл. 12, 8].
Р а з м е р ы экземпляра из Богдановского
карьера (мм): ВР – 1,95; ШР – 1,2; ВПО – 1,2; ВУ
– 0,75; ШУ – 0,75.
Gastrocopta fissidens Sandberger, 1858
Табл. I, 8.
Единственный обломок устья с типичным зуб>
ным аппаратом встречен в скв. 30з.
Подрод Kazachalbinula Steklov, 1967
Gastrocopta ukrainica Steklov, 1966
Табл. I, 9.
Один экземпляр из карьера ИНГОКа и обло>
мок из скв. 30з отличаются от типа, описанного
А.А. Стекловым из нижнего сармата Богдановско>
го карьера, усложненной ангуляр>париетальной
пластинкой, как бы разделенной на две. Ангуляр>
ная ветвь имеет седловинку и бугорковидное вну>
треннее окончание, а париетальная причленяет>
ся к ней справа (со стороны палатального края
устья). По всей вероятности, подобные более
молодые формы, чем раннесарматские, заслу>
живают выделения в качестве нового подви>
да. По>видимому, такое усложнение ангуляр>
париетальной пластинки является реакцией на
более ксеротермные условия обитания.
Р а з м е р ы раковины (мм): ВР –1,7; ШР –
0,85; ВПО – 1,0; ВУ – 0,6; ШУ – 0,6.
Семейство Vertiginidae Fitzinger, 1833
Род Vertigo O.F. M ü ller, 1774
Подрод Vertigo s. str.
Vertigo ovatula Sandberger, 1870
Табл. I, 16.
Два обломка (последний оборот с устьем) из
скв. 29з и карьера ИНГОКа не имеют отличий от
экземпляров, описанных А.А. Стекловым [7] и
мною [2] из нижнего сармата Украины.
Размеры экземпляра из скв. 29з (мм): ШР –
0,85; ВПО – 0,8; ВУ – 0,45; ШУ – 0,5.
Vertigo moldavica Prysjazhnjuk, 1973
Табл. I, 17.
Единственный экземпляр из карьера ИНГОКа
не имеет отличий от типовых экземпляров из
среднего сармата Молдовы, описанных мною
ранее [3].
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Таблица I
Наземные моллюски среднего сармата
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ В СРЕДНЕСАРМАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ

Подрод Vertilla Moquin>Tandon, 1855
Vertigo oecsensis Halavats, 1911
Табл. I, 19>21.
М а т е р и а л . Один экземпляр и обломки
из карьера ИНГОКа и один из скв. 29з относят>
ся к типичным раковинам первой группы [4] и
идентичны таковым из паннона Венгрии.
Р а з м е р ы экземпляра из ИНГОКа (мм):
ВР – 1,6; ШР – 0,9; ВПО – 0,85; ВУ – 0,55;
ШУ – 0,55.

Подрод Angustella Steklov, 1967
Vertigo bicolumellata Steklov, 1967
Табл. I, 18.
Материал. 13 экземпляров из карьера ИНГО>
Ка. Наши раковины не имеют существенных отли>
чий от экземпляров, описанных А.А. Стекловым из
аральской свиты Казахстана и мною из конкских и
нижнесарматских отложений Украины [2, 8].
Р а з м е р ы раковины (мм): ВР – 1,7; ШР –
1,0; ВПО – 1,0; ВУ – 0,6; ШУ – 0,6.

Vertigo ex gr. oecsensis Halavats, 1911
Табл. I, 22>24.
М а т е р и а л . 10 экземпляров из карьера
ИНГОКа и один из скв. 30з. Большинство
раковин (9 экз.), в отличие от типичных V. оecQ
sensis, имеют сплошной затылочный валик (не
прорезанный затылочной бороздой), утолщен>
ные края устья и бугорок на стыке париеталь>
ного и палатального краев, с которым зачас>
тую связан ангулярный бугорок.
Р а з м е р ы типичного экземпляра (мм): ВР –
1,35; ШР – 0,87; ВПО – 0,6; ВУ – 0,5; – 0,5.
Один экземпляр несколько стройнее (ВР –
1,5; ШР – 0,85) и имеет глубоко посаженную
колумелярную пластинку, не заметную при нор>
мальном положении раковины.

Семейство Pupillidae Turton, 1831
Род Pupilla Turton, 1831
Pupilla cf. mutabilis Steklov, 1966
Табл. I, 27.
К этому виду условно отнесены обломки
устья левозавернутых форм с двумя палаталь>
ными бугорками, которые единично встречают>
ся во всех местонахождениях, кроме скв. 29з.
Размеры устья раковины из скв. 30з (мм): ВУ
– 1,25; ШУ – 1,1.
Pupilla sp.
Табл. I, 26.
Обломки устья правозавернутых Pupilla не подда>
ются более точному определению, но встречены во
всех местонахождениях, кроме карьера ИНГОКа.

1 – Succinea minima Klein, Богдановский карьер
2, 3 – Carychium suevicum O. Boettger: 2 – карьер ИНГОКа, 3 – скв. 30з
4, 5 – Carychium ex gr. nouleti Bourguignat, скв. 29з
6 – Gastrocopta nouletiana Dupuy f. sarmatica, скв. 29з
7 – Gastrocopta ex gr. serotina Lo ž ek, Богдановский карьер
8 – Gastrocopta fissidens Sandberger, скв. 30з
9 – Gastrocopta ukrainica Steklov, карьер ИНГОКа
10Q12 – Gastrocopta ex gr. larteti Dupuy, скв. 29з: 10 – устье, 11 – ангуляр>париетальная пластинка, 12 – основа>
ние последнего оборота
13Q15 – Gastrocopta acuminata Klein, скв. 29з: 13 – основание последнего оборота, 14 – колумелярная пластинка,
15 – палатальные складки
16 – Vertigo ovatula Sandberger, скв. 29з
17 – Vertigo moldavica Prysjazhnjuk, карьер ИНГОКа
18 – Vertigo bicolumellata Steklov, карьер ИНГОКа
19Q21 – Vertigo oecsensis Halavats, скв. 29з: 19 – нормальное положение раковины, 20 – наклонное положение
раковины, 21 – затылочная борозда
22Q24 – Vertigo ex gr. oecsensis Halavats, карьер ИНГОКа: 22Q23 – нормальное положение раковины, 24 – заты>
лочная борозда
25 – Microstele alamellata Steklov, скв. 30з
26 – Pupilla sp., скв. 30з
27 – Pupilla cf. mutabilis Steklov, скв. 30з
28, 30 – Vallonia subcyclophorella Gottschick, карьер ИНГОКа
29 – Vallonia lepida steinheimensis Gottschick, карьер ИНГОКа
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Род Microstele O. Boettger, 1886
Microstele alamellata Steklov, 1966
Табл. I, 25.
М а т е р и а л . Пять диагностичных облом>
ков последнего оборота с устьем из Богданов>
ского карьера, карьера ИНГОКа и скв. 30з.
Наши раковины полностью соответствуют
экземплярам, описанным А.А. Стекловым [7] и
мною [2].
Р а з м е р ы экземпляров (мм):
№п/п
1

ВP

ШP

ВПО

ВУ

ШУ

–

2,2

2,4

1,75

1,75

Местон>ние
Богдановс>
кий карьер

2

–

–

–

1,7

1,6

Скв. 30з

Семейство Valloniidae Morse, 1864
Род Vallonia Risso, 1826
Vallonia subcyclophorella
Gottschick, 1911
Табл. I, 28, 30.
Эти невысокие и ребристые раковины,
типичные для многих местонахождений Европы,
встречены во всех местонахождениях (пять
экземпляров и обломки), кроме Богдановского
карьера.
Р а з м е р ы экземпляра из карьера ИНГОКа
(мм): ВР – 1,0; БД – 2,1; МД – 1,1; ВПО – 0,8;
ВУ – 0,55; ШУ – 0,75, где БД – большой диаметр,
МД – малый диаметр.
Vallonia lepida steinheimensis
Gottschick, 1920
Табл. I, 29.
Один экземпляр из карьера ИНГОКа и обло>
мок (два оборота) из скв. 29з в отличие от широ>
ко распространенных в неогене Украины рако>
вин этого вида имеет слабо выраженную акси>
альную скульптуру.
Р а з м е р ы раковины (мм): ВР – 1,25; БД –
2,4; МД – 2,0; ВПО – 1,05; ВУ – 0,95; ШУ – 1,0.
Фрагменты раковин Cochlicopa? sp. и CeQ
paea? sp. из карьеров ИНГОКа и Богдановско>
го, а также Strobilops sp. и Zonitidae gen. не
поддаются более точному определению.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Практически все изученные местонахождения
приурочены к прибрежно>морским отложениям
днепропетровско>васильевских слоев, чаще

344

всего к их основанию. Причем разрез этих слоев
неполон, а наличие в них наземных и пресновод>
ных стагнофильных моллюсков только подчерки>
вает неполноту их разреза и наличие перерыва
между ними и новомосковскими слоями.
В отличие от известных ранее комплексов
наземных моллюсков [2, 3], для наших местона>
хождений характерно постоянное присутствие
таких родов, как Microstele и Pupilla, и практичес>
кое отсутствие типичных гидрофильных форм.
Этот признак отличает изученные комплексы от
известных в Молдове и на Волыно>Подолии и, по
моему, связан с несколько большей ксеротерм>
ностью биотопов.
1. Белокрыс Л.С. Сармат юга УССР // Стратиграфия кай>
нозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепро>
петровск, 1976. – С. 3>21.
2. Гожик П.Ф., Присяжнюк В.А. Пресноводные и наземные
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Наук. думка, 1978. – 172 с.
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С. 57>74.
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Е.Н. Кравченко
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА NASSARIIDAE (MOLLUSCA,
GASTROPODA, CAENOGASTROPODA) В МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Е.N. Kravchenko
PECULIARITIES OF THE NASSARIIDAE (MOLLUSCA, GASTROPODA, CAENOGASTROPODA)
DISTRIBUTION IN THE MIOCENE DEPOSITS OF THE DNIESTER BASIN
На досліджуваній території – частині західного зануреного схилу Українського щита – у товщі морських міоценових відкладів ви>
діляється косовський регіопід’ярус баденського регіоярусу, а також волинський і бессарабський під’яруси сарматського (s. l.) ре>
гіоярусу. Вони відслонюються в долині Дністра та його приток і представлені фаціями мілководного шельфу: літорально>сублітора>
льними та пририфовими. Численні та систематично розмаїті види нассариїд – м’ясоїдних гастропод – знаходили тут сприятливі
умови існування. Вперше наведені комплекси цих гастропод для кожного з шести встановлених стратиграфічних підрозділів.
Ключові слова: Gastropoda, Nassariidae, міоцен, баден, сармат (s. l.), Придністров’я.
Deposits of Kosovian, Volhynian and Bessarabian age have been identified in the western immersed part of the Ukrainian
Shield. They crop out in the Dniester valley and its tributaries and are represented by the shallow>water shelf facies: littoral>sub>
littoral and near>reef facies. The habitat favored reproduction of numerous and various carnivorous nassariid species in this ter>
ritory. Gastropod associations have been identified for the first time for the six stratigraphic subdivisions distinguished here.

ВВЕДЕНИЕ
Известные в Среднем Приднестровье морские
миоценовые отложения относятся к баденскому и
сарматскому региоярусам. Баденский региоярус
представлен здесь лишь своим верхним подъяру>
сом – косовием, связанным с трансгрессией позд>
небаденского моря, наступившей, по современ>
ным данным [14], 13,6 млн лет назад и охватившей
территории Австрии, Венгрии, Словакии, Румынии,
Болгарии, Молдавии и западной части Украины [1].
В конце среднего и начале позднего миоцена
рассматриваемая территория была частью Галиций>
ского залива широтно вытянутого моря, которое по
современным представлениям, просуществовало
2,3 млн лет, начиная с 12,7 млн лет [8, 15, 16]. Осад>
ки этого моря прослеживаются от восточных предго>
рий Альп на западе до п>ова Мангышлак на востоке.
По современных данным [13, 15], море это в волын>
ском и бессарабском времени не было, как это по>
лагали ранее, солоноватоводным, а являлось пол>
носоленым, отличающимся повышенной щелочно>
стью вод и повышенной концентрацией карбоната
кальция, которая предположительно была связана с
усиленным испарением. Этим, в частности, объясня>
ется появление моновидовых известняков – пене>
роплидовых и нубекуляриевых.
Современное название – «Sarmatische Stufe»
– они получили в 1866 г. в одной из работ вен>
ского профессора Э. Зюсса, который опублико>
вал название, предложенное ему Н.П. Барбот>де>
Марни, полагая, что австрийские и южнорусские
отложения идентичны. Во второй половине прош>
лого столетия, однако, было доказано, что сар>
матский ярус к западу от Карпатской дуги соот>

ветствует лишь нижней части сармата в объеме,
установленном Н.И. Андрусовым в 1899 г.
Тем не менее и ныне для отложений, распро>
страненных к западу от Карпатской дуги (Централь>
ный Паратетис), этот термин используется в узком
смысле (по Э. Зюссу), а для отложений к востоку от
нее (Восточный Паратетис) – в широком смысле
(по Н.И. Андрусову). Считая недопустимой подоб>
ную двусмысленность, некоторые стратиграфы
предлагают использовать для Восточного Парате>
тиса названия волыний (вместо нижнего сармата),
бессарабий (вместо среднего) и херсоний (вместо
верхнего), опубликованные в 1901 г. профессором
Ясского университета И. Симионеску.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для настоящей работы послужили дан>
ные палеонтолого>стратиграфического изучения
морских средне>вехнемиоценовых (главным обра>
зом сарматских) отложений, обнаженных в долине
Среднего Днестра и его притоков, приведенные в
работах [2, 4, 7, 11] и ревизии систематического сос>
тава представителей семейства Nassariidae, прове>
денной по материалам автора и коллекции В.Х. Рош>
ки из обнажений миоцена Молдавии на территории
прилегающей к долине Днестра и его притоков [3].
В Приднестровье, как и на остальной части
Молдавской плиты, с 80>х годов прошлого столетия
после изучения полных разрезов по керну сква>
жин, специально пробуренных для детализации
стратиграфических схем, в волынском и херсонс>
ком подъярусах сармата выделяют по два подраз>
деления, а в бессарабском – три. Эти подразделе>
ния отражают основные этапы геологической исто>
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рии Молдавской плиты Восточно>Европейской
платформы, эволюцию Сарматского моря и насе>
лявших его организмов, связанную главным обра>
зом с глобальными изменениями климата, их влия>
нием на объем выпадавших жидких атмосферных
осадков, на поведение антарктических льдов и, как
следствие, на колебания уровня Мирового океана
[5, 6]. Раковины нассариид встречаются в косов>
ском подъярусе верхнего бадения, в волынском и
бессарабском подъярусах сармата.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Обнажения, из которых происходит основная часть
изученной коллекции (см. рисунок) были система>
тизированы по группам с учетом геологического
возраста слоев, полноты разреза, наличия марки>
рующих горизонтов и фациальных особенностей.
К первой группе изученных обнажений относятся
выходы миоцена у с. Бурсук и г. Атаки. Наиболее пол>
ный разрез нижнесарматского возраста находится
в глубоком овраге у южной окраины с. Бурсук. Здесь
на уровне уреза Днестра обнажается трехметровый
слой верхнебаденских песков светло>серых кварце>
во>карбонатных с раковинами стеногалинных мол>
люсков Acanthocardia praeechinata (Hilb.), Anadarа
turonica (Duj.), Miltha incrassata (Dub.) Oxystele patuQ
la orientalis Cosm., Gibbula affinis (Eichwald), Clava>
tula interrupta (Brocchi), Columbella convexa FridQ
berg, Nassarius (Phrontis) edlaueri (Beer>Bistricky) и
Cyllenina ancillariaeformis (Grateloup). Выше транс>
грессивно залегают образования нижнего волыния,
представленные в нижней части переслаиванием
мергелей зеленовато>серых, мелоподобных глини>
стых желтовато>серых известняков и глин серовато>
зеленых, бурых до черного с тонкими прослоями
вулканических туфов и туффитов мощностью около
20 м. В этих слоях заключена следующая фауна мол>
люсков: Abra reflexa (Eichw.), Mytilaster incrassatus
Orb., Cerastoderma ruthenica (Hilb.), Ervilia trigonula
Sok., Mactra eichwaldi eichwaldi Lask., MohrensterQ
nia inflata (Andrz.)*, Mohrensternia angulata (Eichw.),
Gibbula cf. angulata (Eichw.), Acteocina lajonkaireaQ
na (Bast.), Potamides (Pirenella) picta mitralis
(Eichw.), Ocinebrina sublavata (Bast.), и др., а также
Dorsanum neutrum (Koles.), D. (D.) janitor (Koles.),
D. (D.) iljinae Kravch., D. (D.) seminovale (Koles.).
Заканчивается нижний волыний слоем темно>се>
рой глины и содержит остатки (семена, листья) дре>
весных растений, а также раковины пресноводных
и наземных гастропод. Верхний волыний с переры>

вом залегает на эродированной поверхности
нижнего и представлен в нижней части известня>
ками глинистыми светло>серыми тонкоплитчатыми
или мелоподобными с включением многочислен>
ных остатков: Abra reflexa (Eichw.), Musculus naviQ
culoides (Koles.), Cerastoderma ustjurtense
Andrus., Polititapes cf. aksajka (Bog.), Mactra
eichwaldi eichwaldi Lask., Ervilia pusilla dissita
Eichw., Acteocina lajonkaireana (Bast.), Dorsanum
(D.) neutrum (Koles.) D. (D.) seminovale (Koles.),
D. (D.) janitor (Koles.), D. (D.) superabile (Koles.).
Вверху толща сложена песками, песчаниками и
песчанистыми известняками местами косослоис>
тыми с раковинами моллюсков, образующими
иногда прослои и линзы ракушечника cо следующей
фауной: Mactra eichwaldi eichwaldi Lask., Cerastoder>
ma ustjurtense (Andrus.), C. uiratamense (Koles.),
C. praeplicatа Hilb.), Donax dentiger Eichw., D. luciQ
dus Eichw., Solen subfragilis M. Hoern., Musculus
naviculoides (Koles.), Granulolabium bicinctum
(Brocchi), P. disjunctum disjunctum (Sow.), Cerithium
rubiginosum rubiginosum Eichw., Gibbula aff. angula>
ta (Eichw.), Acteocina lajonkaireana (Bast.) и DorsaQ
num (D.) neutrum (Koles.), D. (D.) janitor (Koles.).
D. (D.) seminovale (Koles.), D. (D.) superabile (Koles.).
Завершает разрез переходный от волыния к бесса>
рабию слой известняков сгустково>фораминиферо>
вых, оолитовых с прослоями песчаников с ракови>
нами Ervilia pusilla dissita Eichw., Cerastoderma pliQ
cata (Eichw.), Granulolabium bicinctum (Brocchi),
Cerithium volhynicum (Friedb.) и Ocinebrina striata
Eichw), Dorsanum (D.) duplicatum duplicatum
( S o w.), D. (D.) iljinae Kravch., D. (D.) gradarium graQ
darium Koles.), D. (D.) seminovale (Koles.), D. (D.)
superabile (Koles.), D. (D.) jacquemarti (d’Orb.),
D. (Akburunella) triformis (Koles.), а также форами>
ниферами семейства Peneroplidae.
Cарматские отложения в окрестностях сел Груш>
ка, Кузьмин, Севериновка, г. Каменка залегают с
перерывом на сеноманских, нижний сармат пред>
ставлен только верхами волыния, обнажается гра>
ница волынского и бессарабского подъярусов.
Типичный разрез второй группы изучен и описан у
юго>восточной окраины с. Кузьмин. Здесь в 70 м
выше уровня Днестра над сеноманскими мелопо>
добными известняками залегают отложения верх>
него волыния, представленные переслаиванием
песков кварцевых светло>желтых известковистых
уплотненных и известняков буровато>желтых рых>
лых и афанитовых с прослоями, содержащими Mac>

* В связи с тем, что определение риссоид, упоминаемых в настоящей статье, проводилось при небольшом увеличении, часто
в полевых условиях, новейшие результаты ревизии В.В. Анистратенко [9] не могли быть учтены
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tra eichwaldi eichwaldi Lask, Cerastoderma ustjurtenQ
se (Andrus.), Ervilia pusilla dissita Eichw., Polititapes
vitaliana (d’Orb.), Cliton pictus (Fer.), Cylichna melitoQ
poliana (Sok.), Cerithium rubiginosum rubiginosum
Eichw., Pirenella) picta mitralis Eichw., мощностью
около 20 м. Выше лежит слой серых, розовато>се>
рых оолитово>спирорбисово>сгустковых, рыхлых,
косослоистых известняков, в нижней части которо>
го встречаются крупные водорослево>сгустковые
строматолиты караваеобразной формы с прослоя>
ми механогенных известняков, содержащих круп>
ные известняковые гальки и рыхлую спирорбисо>
во>мшанково>оолитовую породу со множеством
раковин: Сerithium rubiginosum rubiginosum Eichw.,
и Granulolabium bicinctum (Brocchi), Mactra eichwalQ
di eichwaldi Lask., Obsoletiforma obsoletum (Eichw.),
Ervilia pusilla dissita Eichw., Polititapes vitaliana
(d’Orb.), Modiolus sp., Cliton pictus (Fer.), Gibbula
angulatosarmates (Koles.)**, Natica catena helicina
Brac., Columbella scripta Bell., Оcinebrina sublavata
(Burt.), а также Dorsanum (Duplicata) duplicatum
duplicatum (Sow.), D. (D.) iljinae Kravch., D. (D.) graQ
darium gradarium (Koles.), D. (D.) seminovale
(Koles.), D. (D.) superabile (Koles.), D. (D.) corbianum
elegans (Sim. et Barbu), D. (Akburunella) triformis
(Koles.), D. (A.) pseudogracile mitraeiforme (Sim. et
Barbu), мощностью около 25 м.
Подойма, Кишинев, Микауцы, Погорничены,
Оргеев – это группа обнажений, в которых выступа>
ют рифовые и пририфовые фации нижнего и сред>
него бессарабия. В основании разреза, описанного
на склоне борта долины р. Реут южнее г. Оргеев –
выходы верхневолынских серых песчанистых рако>
винно>детритовых известняков с многочисленными
раковинами: Cerithium rubiginosum Eichw., GranuloQ
labium bicinctum (Brocchi), а также Dorsanum (Dupli>
cata) duplicatum duplicatum (Sow.), D. (D.) superabile
(Koles.), D. (D.) iljinae Kravch., мощностью около 5 м.
Они сменяются переходной к нижнему бессарабию
толщей известняков детритовых с водорослево>
мшанковыми биогермами и конгломератом извест>
няковых галек, сцементированных оолитово>шла>
мовым цементом – в основании, между онкоидами
– скопление раковин церитиид, модиол, а также
Dorsanum (Duplicata) duplicatum duplicatum (Sow.),
D. (D.) superabile (Koles.), D. (D.) iljinae Kravch., D. (D.)
sp. n., D. (Akburunella) triformis (Koles.) мощностью
25 м. Выше на абсолютной высоте 73 м – прослой
крепкого пелитоморфного темно>серого известняка
с галькой известняков и раковинами Melanopsis

impressa Krauss., выше которого лежит толща
известняков, внизу – рыхлых сгустковых, вверху –
раковинно>нубекуляриевых, содержащая крупные
мшанковые онкоиды, в карманах между которыми
раковины Polititapes ponderosus (d’Orb.), кардиды и
модиолы, а также Dorsanum (Duplicata) moldavicum
(Sim. et B.), D. (D.) duplicatum duplicatum (Sow.),
D. (D.) gradarium nasutum (Koles.), D. (D.) gricevensis
(Koles.), D. (D.) corbianum fraudulentum (Koles.),
D. (Akburunella) pseudogracile pseudogracile (Koles.),
D. (A.) verneuilii (d’Orb.), D. (A.) seminudum (Koles.),
Cyllenina neumayri (Hoernes et Auinger), мощнос>
тью около 15 м. Завершают разрез нубекуляриевые
известняки мощностью около 10 м.
Рыбница, Резина, Сарацея, Молокиш, Гараба.
Во всех этих обнажениях выступает нижний и сред>
ний горизонты бессарабия, типичный разрез этого
типа описан в коротком каньонообразном овраге
в левом борту р. Рыбница (приток Днестра). Здесь
обнажается толща известняков около 15 м в осно>
вании – пенероплидовых, сменяющихся кверху
мелкосгустковыми с Granulolabium bicinctum
(Brocchi), Hydrobia elongatа Eich., Calliostoma cordiQ
eriana (d’Orb.), Dorsanum (Duplicata) dissitum
(d’Orb.), D. (D.) duplicatum duplicatum (Sow.), D. (D.)
gradarium gradarium (Koles.), D. (D.) sp. n., в отдель>
ных прослоях встречаются карликовые раковины
двустворчатых моллюсков в сочетании с мелкими
гидробиями, вверху этой толщи проходит прослой
афанитового известняка с Melanopsis impressa
Krauss. Выше следует средний бессарабий, предс>
тавленный толщей диатомитов с прослоями спон>
голитов белых желтоватых плитчатых с небольши>
ми прослоями (вверху толщи) известняка желтова>
то>бурого сгусткового, содержащего целые рако>
вины Polititapes ponderosus (d’Orb.), Polititapes
vitaliana (d’Orb.), Mactra pallasi Baily, Obsoletifor>
ma sp., Dorsanum (Duplicata) tolerabilis (Koles.),
D. (D.) jacquemarti (d’Orb.), мощностью около 10 м.
Выше залегает 30>метровая толща известняков
желтовато>белых, буровато>желтых, сгустковых,
мягких, мелоподобных с прослоями крепких, звон>
ких при ударе; в рыхлых прослоях много фауны –
внизу Polititapes vitaliana (d’Orb.), Mactra pallasi
Baily, вверху крупные раковины Polititapes tricusQ
pis (Eichw.), выше в сгустковых известняках преоб>
ладает Mactra podolica (Eichw.), Musculus naviculoiQ
des (Koles.), Barbotella hoernesi Barb., Dorsanum
(Duplicata) duplicatum duplicatum (Sow.), D. (D.) dissiQ
tum (d’Orb.), D. (D. itolerabilis (Koles.), D. (D.) jacqueQ

** Описание разрезов и определение трохид проводилось в предыдущие годы, часто в полевых условиях, в связи с чем
результаты ревизии, проведенной О.А. и В.В. Анистратенко [10], не могли быть учтены.
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marti (d’Orb.), D. (D.) daveluinum (d’Orb.), D. (D.)
pseudoduplicatum (Sim. et Barbu), редко – D. (D.)
moldavicum (Sim. et Barbu). Завершают разрез
оливковые карбонатные глины слоистые с прослоя>
ми кварцевых известково>глинистых песков.
В обнажениях у сел Крикова, Требужены,
Моровая и Машкауцы выступают средне> и
верхнебессарабские отложения околорифовой
зоны. На левом берегу притока Днестра –
Икеля у с. Крикова на абсолютной отметке 43 м
– выходы нубекуляриевых известняков с рако>
винами Polititapes gregaria (Partsh.), Mactra vitaliQ
ana (d’Orb.), Gibbula podolica (Dub.), Dorsanum
(Duplicata) duplicatum duplicatum (Sow.), D. (D.)
dissitum (d’Orb.), D. (D.) pseudoduplicatum (Sim. et
Barbu). На этих известняках с размывом лежит
толща перемежающихся слоев оолитово>детри>
тового раковинно>детритового и онкоидного
известняков, в карманах между онкоидами и в
прослоях детритового известняка много фауны,
преимущественно модиол, а также Сerithium
rubiginosum comperei d’Orb., Mactra fabreana
(d’Orb.), Polititapes ponderorus (d’Orb.), Dorsanum
(Duplicata) pauli pauli (Cobal.), D. (D.) corbianum
fraudulentum (Koles.), D. (D.) daveluinum (d’Orb.),
D. (D.) subspinosum (Sinz.), D. (D.) moldavicum
(Sim. et Barbu), D. (D.) duplicatum tashlykensis
Kravch., D. (D.) tolerabilis (Koles.), D. (D.)
doutchinae (d’Orb.), D. (D.) bessarabicum (Sim. et
Barbu), D. (D.) dissitum (d’Orb.), D. (D.) jacquemarQ
ti (d’Orb.), мощностью 30 м. Их перекрывают
известняки верхнебессарабского горизонта
детритовые и оолитовые толстоплитчатые с
большим количеством раковин Potamides
(Pirenella) disjunctum disjunctum (Sow.), встреча>
ются Mactra podolica (Eich.), Plicatiforma fittoni
(d’Orb.), Terebralia menestrieri (d’Orb.), Dorsanum
(Duplicata) lymnaeiformis (Koles.), D. (D.) dissitum
(d’Orb.), D. (D.) duplicatum tashlykensis Kravch.,
D. (D.) daveluinum (d’Orb.), D. (D.) jacquemarti
(d’Orb.), мощностью около 5 м.
В обнажениях у с. Дороцкое и г. Григориополь,
шахты «Камнерез» выступают верхи среднего и низы
верхнего бессарабия. На склоне борта левого прито>
ка Днестра севернее Григориополя обнажается
толща среднебессарабских мелкозернистых кварце>
вых песков с прослоями песчанистых глин с приме>
сью раковин>пенероплид и остатков водорослей (Aci>
cularia) и большим количеством раковин двустворок,
среди которых преобладают Polititapes vitaliana
(d’Orb.), реже встречаются D. (D.) dissitum (d’Orb.),
D. (D.) duplicatum tashlykensis Kravch., D. (D.) jacqueQ
marti (d’Orb.), D. (D.) daveluinum (d’Orb.), D. (D.) bessaQ

rabicum (Sim. et Barbu), D. (D.) doutchinae (d’Orb.)
мощностью около 7 м, выше залегают верхнебесса>
рабские раковинно>детритовые оолитовые извест>
няки с гальками известняков и редкими онкоидами,
включающими раковины Mactra podolica (Eich.),
Potamides (Pirenella) disjunctum disjunctum (Sow.),
Terebralia menestrieti (d’Orb.), Dorsanum (Duplicata)
lymnaeiformis (Koles.), Dorsanum (Duplicata) pauli
pauli (Cobal.), D. (D.) subspinosum (Sinz.).
В разрезах Гырчешты, Старые Редены, Пашканы,
Ташлык, Бутор, Красногорка, Спея вскрываются
горизонты верхнего бессарабия. Так, в овраге у
с. Бутор с абсолютной отметкой 17 м – выходы
песков и песчаников кварцевых желтовато>бурых
плитчатых с примесью глинистой и детритовой фрак>
ции, выше по разрезу сменяющиеся оолитовыми
известняками. В рыхлых прослоях встречаются
раковины Mactra podolica (Eich.), Mactra fabreana
(d’Orb.), Obsoletiforma obsoletum (Eichw.), PlicatiforQ
ma fittoni (d’Orb.), Polititapes vitaliana (d’Orb.), CeritiQ
um rubiginosum comperei (d’Orb.), Potamides (Pirenel>
la) disjunctum disjunctum (Sow.), D. (D.) daveluinum
(d’Orb.), D. (D.) duplicatum tashlykensis Kravch.,
D. (D.) corbianum corbianum (d’Orb.), D. (D.) lymnaei>
formis (Koles.), D. (D.) moldavicum (Sim.et Barbu),
D. (D.) tolerabilis (Koles.), D. (Akburunella) impexum
(Koles.), редко – D. (A.) renovatum (Koles.) и D. (A.)
kolesnicovi (Sim. et Barbu). Мощность отложений
верхнего бессарабия более 30 м. У с. Гырчешты, начи>
ная с абсолютной отметки 160 м, на дне оврага высту>
пают глины и глинистые алевриты, содержащие кон>
креции пирита, выше которых – слой кварцевых
песков с раковинами фораминифер пенероплид,
Obsoletiforma michailovi (Toula), Musculus naviculoiQ
des (Koles.), Mactra podolica (Eich.), Terebralia menQ
estrieri (d’Orb.), Hydrobia pseudocaspia Sinz., Barbo>
tella sp., Potamides (Pirenella) disjunctum disjunctum
(Sow.), D. (D.) subspinosum (Sinz.), D. (D.) pauli pauli
(Koles.). Мощность этих отложений около 40 м.
ВЫВОДЫ
На исследуемой территории в миоценовых отло>
жениях встречаются представители трех родов
семейства Nassariidae: Nassarius, Cyllenina и Dor>
sanum (см. табл. I).
I. В верхнем бадении в песках литорали и верх>
ней сублиторали обнаружены Nassarius (Phrontis)
edlaueri (Beer>Bistricky) и Cyllenina ancillariaeQ
formis (Grateloup).
II. В раннем волынии в глинисто>карбонатных
фациях верхней сублиторали обитали Dorsanum
(Duplicata) neutrum (Koles.), D. (D.) janitor (Koles.),
D. (D.) iljinae Kravch., D. (D.) seminovale (Koles.).
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III. В трансгрессивно залегающих глинисто>карбо>
натных и песчаных фациях сублиторали верхнего
волыния рекуррентно появляются Dorsanum (Dupli>
cata) neutrum (Koles.), D. (D.) janitor (Koles.), D. (D.)
iljinae Kravch. и D. (D.) seminovale (Koles.). В верхней
части этого подразделения, сложенной преимущест>
венно песчаными отложениями и выделяющейся у
с. Бурсук находками раковин Cerithium volhynicum
(Friedb.) и фораминифер>пенероплид, впервые
появляются Dorsanum (Duplicata) duplicatum dupliQ
catum (Sow.), D. (D.) gradarium (Koles.), D. (D.) superaQ
bile (Koles.) и D. (Akburunella) triformis (Koles.).
IV. В нижнем бессарабии в оолитово>детрито>
вых известняках с водорослево>мшанковыми
онкоидами, характеризующих верхнюю сублито>
раль впервые появляются Dorsanum (Duplicata)
corbianum elegans (Sim. et Barbu), D. (Akburunel>
la) pseudogracile mitraeiforme (Sim. et Barbu), в
рифовых фациях – D. (D.) gricevensis (Koles.), а в
сгустковых известняках нижней сублиторали
также и D. (D.) jacquemarti (d’Orb.).
V. В среднем бессарабии в результате трасгрес>
сии, наступившей после эпизода с Melanopsis
impressa K r a u s s ., наряду с рекуррентным Dorsa>
num (D.) duplicatum duplicatum (Sow.), впервые
появляются Dorsanum (Duplicata) dissitum (Eichw),
D. (D.) corbianum fraudulentum (Koles.), D. (D.) pauli
podoimensis Kravch., D. (D.) gradarium nasutum
(Koles), D. (D.) daveluinum (d’Orb.), D. (D.) pseudoduQ
plicatum (Sim.et Barbu), Cyllenina neumayri (Hoern.
et Auin.), а также в фациях барьерных рифов –
D. (D.) tolerabilis (Koles.), D. (D.) moldavicum (Sim. et
Barbu), D. (Akburunella) verneuili (d’Orb.), D. (A.)
pseudogracile pseudogracile (Koles.), D. (A.) kolesQ
nikovi (Sim. et Barbu) и D. (A.) seminudum (Koles.).
VI. В верхнем бессарабии в трансгрессивно
залегающих оолитовых, оолитово>детритовых и
пенероплидовых известняках, наряду с рекуррент>
ными Dorsanum (Duplicata) daveluinum (d’Orb.),
D. (D.) moldavicum (Sim. et Barbu), D. (D.) tolerabilis
(Koles.), D. (Akburunella) kolesnicovi (Sim. et Barbu),
впервые появляются D. (D) pauli pauli (Cobal.), D. (D.)
duplicatum tashlykensis Kravch., D. (D.) lymnaeiforQ
mis (Koles.), D. (D.) bessarabicum (Sim.et Barbu), в
фациях береговых биогермов восточной рифовой
полосы – D. (D.) subspinosum (Sinz.).
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О ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МЭОТИЧЕСКИХ БРЮХОНОГИХ
МОЛЛЮСКОВ «SKENEOPSIS PLANORBIS»
O.Yu. Anistratenko, V.V. Anistratenko
A PROBLEM OF TAXONOMY OF MAEOTIAN GASTROPOD MOLLUSKS «SKENEOPSIS PLANORBIS »
Нові дані по морфології кришечки та протоконху дрібних вальватоподібних Gastropoda з меотичних відкладів Східного
Паратетиса показує, що їхня приналежність до Skeneopsis planorbis (O . Fa b r i c i u s , 1780) є недостатньо обґрунтова>
на. Комплекс морфологічних ознак дозволяє віднести цих молюсків до родини Hydrobiidae Tr o s c h e l , 1857 й, здогад>
но, до роду Hauffenia P o l l o n e r a , 1898.
Ключові слова: Gastropoda, Hydrobiidae, «Skeneopsis planorbis», Hauffenia, моховаткові рифи, меотичний регіоярус,
Східний Паратетіс, Керченський п>ів.
New data on the operculum and protoconch morphology of minute Valvata>like gastropods from the Maeotian deposits of
the Eastern Paratethys show that their affiliation to Skeneopsis planorbis (O . Fa b r i c i u s , 1780) is insufficiently substan>
tiated. A combination of morphological characteristics supports that this species should be considered as belonging to the
family Hydrobiidae Tr o s c h e l , 1857 and, presumably, to the genus Hauffenia P o l l o n e r a , 1898.

ВВЕДЕНИЕ
Мэотический этап в истории Восточного Парате>
тиса начался с кратковременной морской транс>
грессии, которая была обусловлена прорывом
вод Мирового океана через Эгейскую область и
максимум которой пришелся на вторую половину
раннего мэотиса. Связь через ряд промежуточ>
ных бассейнов, вероятно, была относительно
затрудненной, так как уже в раннемэотическом
море эндемизм фауны был достаточно высоким,
хотя эпизодические соединения с Океаном проис>
ходили вплоть до конца мэотиса [3, 4, 6, 7 и др.].
Одной из примечательных особенностей Мэо>
тического озера>моря было наличие мшанковых
рифов, фауна которых обычно считается крайне
обедненной по сравнению с таковой пририфо>
вых участков этого басейна [4]. Сам Н.И. Андру>
сов, описавший мэотический ярус, также отме>
чал, что мшанковый известняк очень беден орга>
ническими остатками. Лишь на п>ове Казантип
он наблюдал слой, состоящий из мшанкового
детрита и «раковинок небольших Valvata и Hydro>
bia» [1, с. 416].
Во время экспедиции на Керченский п>ов
(2003 г.) в мэотических мшанковых постройках
на мысе Хрони нами были обнаружены скопле>
ния мелких гастропод вальватоидной формы,
которые в палеонтологической литературе
известны как Skeneopsis planorbis (O. Fabricius,
1780) [4 и др.]. В одном из образцов они встре>
чаются вместе с гидробиевидными моллюсками,
т.е. в сочетании, о котором упоминал Н.И. Андру>
сов. По всей вероятности, раковинки этих мол>
люсков были захоронены in situ, на что указыва>

ет не только их хорошая сохранность, но и на>
хождение во всей толще биогерма между от>
дельными веточками мшанок. Во время экспе>
диционного выезда 2008 г. нами был собран до>
полнительный материал из того же местонахож>
дения. При отборе раковин из образцов 2003 г.
был обнаружен уникальный экземпляр с сохра>
нившейся необычной крышечкой в устье. От>
дельные такие крышечки были обнаружены на>
ми ранее в мэотических отложениях в Аршинце>
во (южная окраина г. Керчь), однако тогда их
принадлежность конкретным моллюскам не бы>
ла нами установлена. Литературные данные о
находках таких крышечек в мэотисе отсутствуют.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для настоящего исследования
послужили собственные сборы авторов из мэо>
тиса Керченского п>ова (2003 и 2008 гг.), храня>
щиеся в отделе стратиграфии и палеонтологии
кайнозойских отложений Института геологичес>
ких наук (ИГН) НАН Украины.
Раковины моллюсков выделяли из породы по
общепринятой методике и изучали традицион>
ными конхологическими методами с использо>
ванием стереоскопического микроскопа МБС>9.
Для исследования тонкой морфологии крышеч>
ки, а также протоконха, начальных оборотов
телеоконха и скульптуры применялась электрон>
ная сканирующая микроскопия. Раковины и
крышечки монтировали на столики, их поверх>
ность покрывали углеродом, изображения полу>
чены с помощью цифрового СЭМ JSM>6490 в
ИГН НАН Украины.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Систематическое положение мелких мэотиче>
ских вальватообразных гастропод, обитавших
среди мшанок, до настоящего времени не было
предметом дискуссий. Их отождествляли [4 и др.]
с современным видом Skeneopsis planorbis
(O. Fabricius, 1780) из семейства Skeneopsidae
Iredale, 1915, который образует плотные посе>
ления в прибрежных водах Северной Атлантики и
Средиземноморья, в основном в зарослях нитча>
тых водорослей, покрывающих поверхность кам>
ней [2, 9]. Однако обнаруженный экземпляр с
крышечкой (см. табл. I, 4) заставляет нас пере>
смотреть систематическое положение этих мол>
люсков. Крышечка толстая, многоспиральная,
массивная, снабжена длинной, пальцевидной,
сужающейся к дистальному концу рукояткой,
которая в норме должна располагаться на ее
внутренней стороне (вероятно, при захоронении
крышечка перевернулась в устье). В то же время
настоящий Skeneopsis planorbis обладает тонкой
малоспиральной крышкой с центральным ядром
и без следов какой>либо рукоятки [10 и др.]. Это
несоответствие положило начало подробному
микроморфологическому и литературному иссле>
дованию, которое дало интересные результаты.
Среди современных брюхоногих моллюсков
совсем немного групп с похожим сочетанием осо>
бенностей крышечки. Так, в реках, ручьях и пещер>
ных водоемах Западной Палеарктики обитает
целая группа мелких вальватообразных гидроби>
ид с подобными необычными крышечками, снаб>
женными рукояткой [8]. Особенно большим видо>
вым разнообразием отличаются районы Балкан и
Западных Альп. Среди этих необычных гидробиид
наиболее близкими к обсуждаемому виду из мэо>
тиса оказались моллюски рода Hauffenia Pollone>
ra, 1898. Наши раковины, несомненно, не могут
отождествляться напрямую с Hauffenia, так как их
разделяет не только большой временной разрыв,
но и, главным образом, разница в экологических
предпочтениях. В связи с этим, вероятно, потребу>
ется описание нового вида и даже установление
отдельного рода. Однако пока мы помещаем мэо>
тических вальватообразных гастропод провизор>
но в составе именно рода Hauffenia.

Skeneopsis planorbis (O. Fabricius, 1780): Ильина и др.,
1976, табл. XXIV, фиг. 41>43.

М а т е р и а л . Несколько десятков раковин
из мшанкового известняка, м. Хрони, Керченс>
кий п>ов, сборы 2003 и 2008 гг.; 14 раковинных
крышечек
из
раковинного
известняка,
пос. Аршинцево, г. Керчь, сборы 2003 г.
О п и с а н и е . Раковина крошечная, низко>
спиральная до плоскоспиральной, состоящая из
2,5 выпуклых, круглых в сечении оборотов, разде>
ленных глубоким швом. Поверхность телеоконха
гладкая, блестящая, покрытая тонкими линиями
нарастания. Пупок глубокий, открытый, перспек>
тивный, часто открывающий базальную поверх>
ность протоконха. Протоконх состоит из 1,25 обо>
рота; поверхность покрыта зернистой скульпту>
рой; среди равномерно расположенных зерен
выделяются 3 спиральные нити, состоящие из
одного ряда зерен. Устье цельное, круглое, слабо
скошенное, с ровным заостренным краем. Окрас>
ка раковины от белой до светло>роговой, иногда
раковина прозрачная. Крышечка мультиспираль>
ная, снаружи выпуклая, снабженная длинной,
пальцевидной, сужающейся к дистальному концу
рукояткой на внутренней стороне.
Р а з м е р н ы е х а р а к т е р и с т и к и наи>
более полно сохранившихся раковин.

* Диаметр протоконха измерялся только для экземпляров,
снятых на СЭМ.
** Устье раковины забито детритом, измерения приблизи>

Класс Gastropoda Cuvier, 1797
Отряд Rissoiformes Slavoshevskaya, 1983
Семейство Hydrobiidae Troschel, 1857
Род Hauffenia Pollonera, 1898
?Hauffenia sp.
Табл. I, 1Q8.

352

тельные.

Ге о г р а ф и ч е с к о е и с т р а т и г р а ф и >
ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Керчен>
ский и Таманский п>ова, Восточное Предкав>
казье. Нижний мэотис.
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С р а в н е н и е . Морфологически (по форме и
размерам раковины) вид сходен с нынеживущи>
ми морскими Skeneopsis Iredale, 1915 (Skeneop>
sidae Iredale, 1915), а также пресноводными
Hauffenia Pollonera, 1898 и Islamia Radoman,
1973 (Hydrobiidae Troschel, 1857). По пропор>
циям и скульптуре протоконха и наличию рукоят>
ки на крышечке наиболее полное сходство
обнаруживает с гидробиидами рода Hauffenia.
ВЫВОДЫ
Подводя итог, следует отметить два обстоятельства.
Во>первых, достаточно случайная находка
экземпляра раковины моллюска с крышечкой
позволила определить принадлежность других
крышечек, встречающихся отдельно от раковин в
нижнемэотических отложениях Керченского п>ова.
Как правило, такая идентификация чрезвычайно
затруднительна, поскольку после гибели моллюска
крышечка захороняется отдельно от раковины или
не сохраняется вовсе. Подобные редкие счастли>
вые находки почти всегда приносят новую инфор>
мацию о вымерших таксонах – в данном случае
оказывается возможным уточнить систематичес>
кое положение обсуждаемого вида.
Во>вторых, вновь обретает остроту вопрос об
уровне солености раннемэотического моря. Виды
рода Hauffenia Pollonera, 1898, а также некоторые
другие близкие роды гидробиид являются жителя>
ми совершенно пресных вод – ручьев, родников и
пещерных водоемов [8]. И хотя гидробииды в целом
имеют достаточно широкий соленостный спектр –
от пресноводных до солоноватоводных и полномор>
ских (например, средиземноморских) видов, все же
подобные характерные крышечки с рукояткой
известны пока что лишь у пресноводных форм.
Между тем принято считать [5 и др.], что мшанковые
постройки создавались в морской, возможно, слег>
ка распресненной воде, что достаточно подтвер>
ждается на других группах беспозвоночных [4, 6 и
др.]. Отмечаемое нами противоречие снимается
только предположением, что мэотические род>
ственники хауффений были, возможно, обитателя>
ми полуморских или морских водоемов.
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МИКРОТЕРИОФАУНЫ ПОЗДНЕГО НЕОГЕНА УКРАИНЫ
L.I. Rekovets, A.V. Pashkov
NEWS LOCALITIES OF SMALL LATE NEOGENE MAMMALS IN UKRAINE
Подані результати попереднього вивчення теріофауни (Insectivora, Lagomorpha, Rodentia) з ряду нових та переважно
багатошарових місцезнаходжень пізнього неогену лівобережної частини нижньої течії Дніпра (Запорізька область).
Це захоронення Підгірне, Попове, Верхня Криниця, Кам’янське, Лобкове, фауни яких належать до різних етапів
пізнього міоцену (сармат, меотис) та пліоцену (середній та пізній). Важливим є одержання решток Ischymomys та MicQ
rotosсoptes з відкладів сармату та меотису, а також в значній кількості представників Lagomyidae.
Ключові слова: неоген, місцезнаходження, міоцен, пліоцен, мікротеріофауна.
Teriofauna (Insectivora, Lagomorpha, Rodentia) has been studied from a series of new and mainly multi>layered late
Neogene localities from the left bank of the river Dnieper in its lower flow (Zaporizhia region). These are localities of Pidgirne,
Popove, Verkhnia Krynytsia, Kam’yanske, Lobkove, the faunas of which belong to different stages of the late Miocene
(Sarmatian, Meotian) and Pliocene (middle and late). The identification of Ischymomys and Microtosсoptes remains in
Sarmatian and Meotian deposits, as well as identification of numerous representatives of Lagomyidae, is very important.

ВВЕДЕНИЕ
Териофауны миоцена, плиоцена и плейстоцена
Восточного Паратетиса сравнительно хорошо изу>
чены и монографически описаны отечественными
и зарубежными авторами преимущественно во
второй половине ХХ в. [1, 2, 4>8, 10, 11, 15, 17].
Наличие многочисленных местонахождений этого
времени на территории Украины и Молдовы, из
которых был получен большой фактологический
материал, обусловлено тафономическими особен>
ностями региона в зоне постоянной динамики круп>
ных морских бассейнов под воздействием неотек>
тоники. В итоге это отразилось на характере про>
цессов осадконакопления, которые существенно
отличались от таковых регионов континентальной
Европы, о чем свидетельствуют захоронения остат>
ков фауны или целых биоценозов [3, 14]. Район
исследования приурочен к левобережью нижнего
течения Днепра и административно относится к За>
порожской области Украины. В этом регионе обыч>
ны отложения Сарматского бассейна, представлен>
ные преимущественно известняками, глинами,
песками и другими породами, выходящими иногда
на дневную поверхность. Перекрыты они морскими
и континентальными отложениями плиоцена (гли>
ны, пески, гравелиты), а также алевритистыми
осадками плейстоцена [9, 14]. К этим отложениям в
основном и приурочены захоронения остатков поз>
воночных (преимущественно млекопитающих),
часть из которых достаточно хорошо изучена. К пос>
ледним относятся, например, такие местонахожде>
ния териофауны, как Берислав [4], Тихоновка, Ка>
иры, Ногайск [11, 17], Каменское, Лобковое, При>
шиб [3], Пидгирне [12] и др.
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Анализ опубликованных данных свидетельс>
твует, что, несмотря на преимущественно аллю>
виальную природу захоронений, качественный и
количественный состав териофауны этих и других
местонахождений отражает реальное состояние
и динамику палеобиоценозов в отрезке поздний
миоцен (фауны раннего туролия) – ранний нео>
плейстоцен (тираспольские фауны). За этот
период преемственно и последовательно изме>
нились несколько комплексов фаун, отражаю>
щих направленный во времени процесс ариди>
зации климата (миоцен – плиоцен) с последую>
щим его охлаждением в раннем плейстоцене
(фауна Чорткова) и оледенениями в более поз>
днее время [11, 19].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Неполноту геологической летописи этапа разви>
тия фаун позднего неогена заполнили новые
териофауны из многослойных местонахождений
Пидгирне и Попово>3 (сармат), Верхняя Криница>2
(мэотис), Каменское и Лобковое (молдавский рус>
сильен), Верхняя Криница>1, Попово>1, >2 (хапров>
ские фауны). Все они находятся в Васильевском
районе Запорожской области Украины и были
открыты (кроме Каменского) в самые последние
годы экспедициями Палеонтологического музея
ННПМ НАН Украины, где и находится полученный
материал, составляющий более 10 тыс. остатков.
При определении таксонов использованы диагно>
стические костные остатки – преимущественно
зубы мелких млекопитающих, обработанные в
соответствии с общепринятыми методиками.
Качественный и количественный состав фауны
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этих захоронений, который несомненно будет
уточняться в будущем, позволил определить раз>
новозрастность горизонтов в отдельных местона>
хождениях, стратифицировать их и провести кор>
реляции с близкими по возрасту фаунами.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Местонахождение Пидгирне расположено на пра>
вом склоне балки Широка (местное название),
устье которой выходит к центру с. Пидгирне Василь>
евского района. Предварительные данные о геоло>
гии, тафономии и фауне этого местонахождения
опубликованы [12], a раскопки 2006 г. позволили
несколько дополнить и уточнить существующий спи>
сок териофауны. Остатки ее видов залегают на
сравнительно высоком гипсометрическом уровне и
приурочены к рыхлым глинистым известнякам и
мергелям верхнего сармата с остатками раковин
морских моллюсков. Верхний костеносный гори>
зонт слабо выявлен в разрезе, маломощный, вклю>
чает остатки хоботных (Mastodontidae), носорогов –
хилотериев (Chilotherium), гиппарионов (Hipparion),
жираф – соматериев (Somatherium ?), мелких пар>
нокопытных (Lagomeryx, Gazella, Cervaitus), а также
хищных млекопитающих (Carnivora).
Нижний костеносный горизонт более мощный,
длиной до 70 м с обильными остатками крупных
млекопитающих. Заложенные на расстоянии при>
мерно 10 м три пробных раскопа нижнего горизон>
та засвидетельствовали, что между ними есть неко>
торые локальные отличия качественного состава
фауны. Например, в первом (раскоп Иванова),
кроме обычных видов, были найдены также остатки
страусов, во втором (раскоп Семенова) доминиро>
вали остатки хоботных, в третьем (раскоп Рековца)
на 90% преобладали очень хорошей сохранности
остатки панцирей крупных черепах – «кладбище
черепах». В целом, списочный состав фауны нижне>
го горизонта подобен верхнему и включает: Pisces,
Chelonia, Strutio, Mastodontidae, Giraffidae (Kherso>
notherium ?), Chilotherium sp., Hipparion ex gr. gigan>
teum, H. ex gr. verae, Lagomeryx sp., Cervavitus sp.,
Gazella sp., Muridae vel Cricetinae.
Существующие отличия в фауне трех раскопов
нижнего горизонта являются отражением тафо>
номических или локальных палеоэкологических
особенностей, но пока нет оснований считать их
отличиями стратиграфическими. Последнее,
вероятно, относится также к сравнительному
анализу фаун верхнего и нижнего горизонтов
этого местонахождения, расположенных с про>
межутком примерно в 2,5 м. Возрастные отличия
между этими фаунами пока достоверно не уста>

новлены, обе они относятся к несколько различ>
ным уровням верхнего сармата.
Многослойные и разновозрастные (сармат–ку>
яльник) местонахождения Попово и Верхняя Кри>
ница расположены на правом склоне довольно
большой балки, открывающейся устьем к левому
берегу Каховского водохранилища, где, собствен>
но, и расположены ст. Попово и с. Верхняя Крини>
ца Васильевского района. Захоронения фауны
были открыты авторами в 2007 г. и тогда же были
предварительно исследованы их геологические и
тафономические особенности, а териофауна изу>
чена до уровня списочного состава без глубокого
морфосистематического анализа остатков.
Местонахождение Попово приурочено к правому
довольно пологому склону большой и широкой бал>
ки, расположенной на южной окраине села. Склон
этой балки прорезан небольшим, но активно раз>
мывающимся (особенно во время ливней) овра>
гом длиной около 100 м, максимальной шириной
до 10 м и глубиной до 8 м, расположенным в непо>
средственной близости от очистных сооружений.
Геологический разрез в месте сбора материа>
ла – правый борт оврага, следующий:
1. Современная почва – до 0,5 м.
2. Лессовидные суглинки со слабо выраженными гори>
зонтами ископаемых почв – 1,5 м.
3. Глины темно>коричневые, плотные с включениями кар>
бонатов – 3,0 м (размыв).
4. Гравелиты рыжие, сильно ожелезненные с остатками
териофауны (верхний костеносный горизонт – Попо>
во 1) – до 2,0 м (размыв).
5. Пески, глины и гравелиты линзовидной структуры,
серые, слоистые, в нижней части – конгломераты,
много остатков териофауны (средний костеносный
горизонт – Попово>2) – до 4 м (размыв).
6. Красно>бурые глины с карбонатами, плотные и вяз>
кие – 2 м.
7. Глины серые, плотные, вязкие – 0,5>0,7 м (размыв).
8. Пески кварцевые, светлые, чистые, промытые с линза>
ми гравелитов и обильными остатками териофауны
(нижний костеносный горизонт – Попово>3) – до 2 м.
9. Известняки плотные, светлые, с остатками раковин
морских моллюсков – 1 м.
10. Глины и известняки светло>серые, плотные и несколь>
ко рыхлые, без остатков фауны (литологически очень
похожи на таковые в Пидгирном с сарматской терио>
фауной) – видимая мощность до 3 м.

Разрез включает, видимо, три аллювиальных
цикла, а следовательно, и три костеносных гори>
зонта с размывами и обильными остатками терио>
фауны, преимущественно мелких млекопитающих.
Со сравнительно мощных отложений среднего
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цикла (Попово>2) послойно был собран остеологи>
ческий материал, который не подтвердил каких>ли>
бо возрастных отличий между слоями внутри этого
горизонта, т.е. эта (средняя) толща аллювия (Попо>
во>2) одновозрастная. Все выделенные горизонты
аллювия (Попово>1,>2,>3) имеют различный геоло>
гический возраст, установленный на основе качес>
твенного и количественного состава териофауны:
Попово>1 – позднехапровская фауна, Попово>2 –
раннехапровская фауна, Попово>3 – фауна верх>
него сармата – поздневаллезийская.
Попо во>1)
Териофауна верхнего горизонта (П
следующая:
1. Soricidae – 1M, 1 mand.
2. Desmana (Pliodesmana) cf. jalpugensis
Topachevski, Pashkov, 1983 – 1 mand.
3. Ochotona (cf. sub. gen. Lagotona) sp. – 1P3.
4. Trogontherium cf. minus Newton, 1890 – 1M1.
5. Proalactaga (? Paralactaga) cf. varians Savinov,
1970 – 1M1.
6. Promimomys constantinovae Alexandrova,
1966 – 1M1.
7. Mimomys hintoni Fejfar, 1961 – 2M1, 1M3, 1M1.
8. Villanyia (Borsodia) petenyii Mehely, 1914 –
9M1, 1M3.
Кроме того, здесь обнаружены редкие остатки
мелкой парнокопытной формы (Artiodactyla), а
также остатки Amphibia, Chelonia, в изобилии –
остатки рыб – Pisces и крышечки наземных мол>
люсков – Gastropoda. Aнализ состава фауны поз>
воляет отнести ее к куяльницкому этапу развития
Черноморского бассейна, верхнехапровским
фаунам (MN 16). По степени развития траков у
Villanyia petenyii фауну можно рассматривать как
одновозрастный аналог фауны Черевичне>2,
Крыжановки>2 (= Крыжановка>1,>2 [16]) и Жева>
хова Гора>11, что несомненно древнее фауны
Котловина>2, но моложе фауны Обуховка>2 [19].
Особого внимания заслуживают остатки рода
Ochotona, потому что Р3 этой формы имеют мел>
кие размеры и достаточно хорошо слитый анте>
роконид с основной частью зуба (как у предста>
вителей подрода Lagotona), что, собственно, и
отличает ее от Ochotona antiqua Argyropulo,
Pidoplichko, 1939.
Попо во>2)
Териофауна среднего горизонта (П
имеет следующий состав:
1. Soricidae – 1 mand.
2. Erinaceidae – 1P, 1 mand.
3. Desmana cf. kormosi Schreuder, 1940 – P2, P4,
1M3.
4.Ochotona sp. – 1P3, 1P2, 2M.
5. Trogontherium cf. minus Newton, 1890 – 2M.
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6. Nannospalax odessanus Topachevski, 1969 –
1M1, 1M1.
7. Proalactaga (? Paralactaga) cf. varians – 1M1,
1M2, 1M1.
8. Allocricetus cf. anterolophidens Topachevski,
Scorik, 1992 – 1M3
9. Mimomys pliocaenicus F. Major, 1902 – 4M1,
2M3, 9M.
10. Villanyia (Borsodia) petenyii Mehely, 1914 –
27M1, 9M3, 70M.
11. Villanyia (Borsodia) hungarica Kormos, 1934 –
1M1.
12. Villanyia (Borsodia) sp. (мелкая форма) – 12М.
13. Arvicolidae – 70M varia.
Кроме перечисленных видов, здесь обнару>
жены также фрагмент зуба и фаланга мелкой
копытной формы (типа Procapra), остатки скорлу>
пы двух типов (два вида Aves), в малом количе>
стве остатки (в основном позвонки) ящериц
(Lacertidae), кости земноводных (Amphibia) и
очень много остатков рыб (Pisces), крышечек
представителей Gastropoda и раковин других
моллюсков. Фауна этого горизонта подобна
предыдущей, отличается более разнообразным
набором видов и несколько менее прогрессив>
ной их эволюционной продвинутостью, особенно
у Villanyia petenyii с призматической складкой на
М1, маркой на М3 и более низкими траками. То
есть фауна Попово>2 явно древнее таковой из
Попово>1, но моложе фаун Широкино и Обухов>
ка>2. Относится она к ранним этапам развития
хапровских фаун – начало зоны МN 16 [19].
Попо во>3 )
Нижний костеносный горизонт (П
включает следующие остатки видов верхнего
миоцена (верхний сармат):
1. Soricidae (мелкая форма) – 1 mand. c M1>3.
2. Erinaceidae (крупная форма) – 3М.
3. Proochotona (? Bellatonoides) cf. kalfense
Lungu, 1981 – 23P3, 1M2, 1 maxil., 3 mand.,
2000 P, M varia.
4. Proochotona sp. (крупная форма) – 4Р3.
5. Prolagus crusafonti Lуpez>Mart í nez, 1977 –
3P3.
6. Pseudobellatona relicta Topachevski, Nesin,
1993 – 2P3.
7. Muridae – 4 mand., 1 maxil., 4M1, 3M1, 1M2.
8. Pseudocricetus sp. – 1 mand., 6M.
9. Ischymomys ponticus Topachevski, Scorik,
Rekovets, 1978 – 7M1, 3M3, 8M1>2, 3M2, 5M3.
Кроме перечисленных видов в незначитель>
ных количествах обнаружены также остатки Car>
nivora (Viveridae) – два вида, Giraffidae (? Kherso>
notherium), а также очень мало остатков Amphibia
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и Pisces. Предварительный анализ этой фауны
показывает, что качественно она близка к тако>
вой из местонахождений Фрунзовка>2 и Михай>
ловка>1, сохраняя при этом и некоторые отличия.
Остатки Proochotona kalfense отличаются от
всех известных других форм (из Калфы, Гусиного
перелета) наиболее мелкими размерами, симме>
тричным антероконидом с углублениями, слабо
заполненными цементом. У вида Рseudobellatona
relicta длина Р3 больше ширины, в отличие от
голотипа из Краснополя с обратными пропорция>
ми зуба. Остатки Ischymomys ponticus по морфо>
логическим особенностям очень близки к тако>
вым типовой серии из Фрунзовки>2 и несколько
отличаются от вида из Михайловки>1. Вид Ischy>
momys quadriradicatus Zazhigin, 1977 из Петро>
павловска [13] отличается рядом архаичных
признаков – большая степень слияния треуголь>
ников зубов, низкие траки, которые практически
не выражены, сильнее развиты корни, более бра>
хиодонтные зубы и заметно укорочен антероко>
нид М1 (A/L = 27,6% против 45,0% – Попово).
Отмеченные характеристики позволяют син>
хронизировать фаунистическую ассоциацию из
Попово>3 с таковой из Фрунзовки>2 и Михайлов>
ки>1 и одновременно констатировать, что она
моложе фаун Калфы и Петропавловска. По при>
нятой нами схеме териофауна Попово>3 относит>
ся к верхнему сармату (херсонская стадия), что
отвечает зоне MN 11.
Местонахождение Верх няя Криница располо>
жено в той же древней широкой балке, что и
Попово, на правом пологом ее склоне в 300 м
ниже по балке от захоронения Попово. В этом
месте находится большой старый песчаный карь>
ер в основании со сравнительно мощными (види>
мая мощность – до 8 м) светлыми кварцевыми
песками с прослойками и линзами мелкозернис>
тых гравелитов и глин. Геологический разрез
северной стенки карьера мощностью до 20 м,
следующий:
1. Современная почва – до 0,7 м.
2. Лессы и лессовидные суглинки с нечетко выраженны>
ми ископаемыми почвами – до 2 м.
3. Глины красно>бурые с включениями светлых карбона>
тов (белоглазка) – до 2 м.
4. Гравелиты глинистые крупнозернистые с линзами
песков и глин, частично ожелезненные, сильно пере>
мытые и переотложенные (слой имеет вид морены),
содержат остатки фауны (верхний костеносный гори>
зонт – Верхняя Криница>1) – до 0,5 м (размыв).
5. Глины серые, плотные, вязкие, не слоистые – до 7 м
(размыв).

6. Пески светлые, кварцевые, перемытые, с линзами
мелкозернистых и ожелезненных гравелитов и ленточ>
ных глин, содержат остатки фауны (нижний костенос>
ный горизонт – Верхня Криница>2) – видимая мощ>
ность 8 м.

Залегает вся эта толща (видимо, тоже с раз>
мывом) на плотных известняках, контакт которых
с песками найти не удалось.
Таким образом, разрез в карьере с. Верхняя
Криница включает два разновозрастных косте>
носных горизонта с остатками позвоночных. О
разновозрастности этих горизонтов аллювия
свидетельствуют геологический разрез с мини>
мум двумя аллювиальными циклами и с доста>
точно четко выявленными размывами, а также
наличие остатков животных (в основном млеко>
питающих), в изобилии найденных в нижнем
горизонте, и несколько меньшее их количество в
верхнем горизонте.
Состав фауны верхнего горизонта разреза
Верх няя Криница>1) следующий:
(В
1. Soricidae – 3 фрагментa mand.
2. Desmana (Pliodesmana) moldavica Topachev>
ski, Pashkov, 1983 – 1 man. c P2>P4.
3. Pseudobellatona relicta Topachevski, Nesin,
1993 – 1P3, 1P2, 5M.
4. Nannospalax odessanus Topachevski, 1969 –
5M.
5. Apodemus sp. (мелкая форма) – 2М1.
6. Allocricetus cf. anterolophidens Topachevski,
Scorik, 1992 – 1M3.
7. Dolomys sp. – 1M1, 1M3.
8. Pliomys ucrainicus Topachevski, Scorik, 1967
– 2M1.
9. Villanyia (Borsodia) petenyii Mehely, 1914 (= cf.
V. novoasovica Topachevski) – 4M1, 1M,
1 mand.
10. Mimomys sp. – 2M1, 1M2.
11. Arvicolidae – 18M varia.
Кроме перечисленных таксонов, в этом гори>
зонте также обнаружены остатки проблематич>
ной формы возможно беличьих (Sciuridae), один
зуб газели (? Procapra), незначительные фраг>
менты костей крупных млекопитающих, а также
остатки двух типов скорлупы птиц (Aves), два так>
сона ящериц (Lacertidae), остатки рыб (Pisces) и
крышечки представителей Gastropoda. Отметим
значительное разнообразие качественного сос>
тава фауны, представленной малым количес>
твом остатков. Присутствие представителей Arvi>
colidae свидетельствует о хапровском возрасте
фауны, а наличие очень низких траков у Villanyia
petenyii указывает на их наиболее древний (ран>
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нехапровский) возраст. Вероятно эта фауна
древнее фауны Широкино, но моложе фауны Кот>
ловина>1, может сопоставляться с уровнем фау>
ны Rebielice Krolewski>2 в Польше и, возможно,
Долинское, т. е. начало зоны MN 16 или зоны
MNR 6 по A.C. Тесаковy [16].
Верхняя Криница>2)
Фауна нижнего горизонта (В
более разнообразна и богата количественно. Она
включает следующие виды:
1. Soricidae (мелкая форма) – 2 mand., 1M2.
2. Soricidae (крупная форма) – 2Р.
3. Erinaceidae – 1 mand.
4. Desmana (Archaeodesmana) cf. verestshagini
Topachevski, 1961 – 1M1.
5. Ochotona sp. (типа Lagotona) – 126P3, 149P2>3,
2000 P>M, 18 mand.
6. cf. Castoridae (мелкие) – 2М.
7. Lophocrictus ex gr. maeoticusQcomplicidens
Topachevski, Scorik, 1984 – 1 max. c P4>M3,
1 mand c M1>3.
8. Kowalskia cf. progressa Topachevski, Scorik,
1992 – 3M1, 1M1, 1M2.
9. Microtoscoptes cf. pristimus – 5M1, 3M3, 21M.
Кроме названных видов, обнаружены незна>
чительные остатки хищных млекопитающих –
Сanidae, птиц – Aves, рептилий – Chelonia, Lacer>
tidae, земноводных – Amphibia и очень большое
количество остатков рыб – Pisces. Анализ этой
фаунистической группировки, в которой домини>
рует Ochotona и отсутствуют какие>либо Arvicoli>
dae, показывает, что относится она к этапу позд>
него миоцена, к ранним стадиям мэотиса. Об
этом свидетельствуют данные морфологии неко>
торых групп. Например, указанные лофокрицети>
ны имеют заметно отличительную от Lophocrice>
tus complicidens (поздний сармат) морфологию
зубов, а Lophocricetus maeoticus (голотип из Че>
ревичного>3) отличаются более укороченным М1.
Вероятно, вид из Верхней Криницы>2 несколько
более прогрессивный, нежели вид из Черевично>
го>3. Это подтверждает также и морфология Mic>
rotoscoptes, М1 которых имеет средние размеры
(L = 2,4 мм) и более удлиненный антероконид
(параконид) – A/L = 41,6%. Среди сравниваемых
форм рода наиболее примитивную морфологию
имеют остатки из Петропавловки (A/L = 34,3%),
чуть более продвинута морфология у остатков из
Черевичного>3 (36,6%).
Представители рода Ochotona имеют прими>
тивное строение Р3 – мелкие размеры, слабо
развит передний треугольник (антероконид),
который широко слит с основной частью зуба, что
напоминает представителей подрода Lagotona.
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Предварительный анализ позволяет определить
возраст этой фаунистической группировки как
ранний мэотис (MN 12), что стратиграфически
сближает ее с фаунами Новоелизаветовка>3 и
Новоукраинка>2, однако последние имеют за>
метно более богатый и разнообразный списоч>
ный состав видов.
Местонахождение Камен ское известно со
времени начала активного изучения микроте>
риофауны позднего неогена Украины – средины
ХХ в. Хотя и опубликована серия работ по его
фауне, однако дискуссионность многих вопро>
сов остается актуальной и сегодня [3, 18]. Распо>
ложено местонахождение в Васильевском райо>
не Запорожской области и приурочено к доста>
точно мощным (до 15 м) отложениям светлых
мелкозернистых песков с тонкими прослоями
гравелитов и ленточных глин, в которых, собс>
твенно, и сконцентрированы остатки микроте>
риофауны. В течение полувека раскопки прово>
дились эпизодически в старом песчаном карье>
ре на южной окраине села примерно в 0,5 км от
берега Каховского водохранилища. Экспеди>
циями последних лет получен новый материал,
который позволил уточнить и дополнить списоч>
ный состав фауны:
1. Sorex sp. – 1 mand. c M3.
2. Ochotona sp. – 4P3, 43P>M.
3. Allocricetus cf. odessanus Topachevski, Sco>
rik, 1992 – 1 mand. c M1>2.
4. Promimomys (? Cseria) sp. – 1M.
Обнаружены также остатки Cervidae, Aves,
Chelonia, много Pisces. И.А. Дуброво и К.В. Ка>
пелист [3] дают более расширенный cписок ви>
дов: Desmana verestchagini, To p a c h e v s k i ,
1961; Anourosoricodon pidoplitschkoi, To >
pachevski, 1965; Alilepus sp., Prolagus sp., Pro>
ochotona eximia K h o m e n k o , 1914; Ochotona
antiqua, Argyropulo, Pidoplichko, 1939; SteneQ
ofiber sp.; Dolomys sp.; Cricetidae; Promimomys
moldavicus, K o r m o s , 1932, а также Hippa>
rion sp., два вида Aves, шесть видов Reptilia,
один вид Amphibia и 12 видов Pisces. Нет сомне>
ния в том, что этот список подлежит пересмотру
и уточнению на основе новых данных и переоп>
ределения старых материалов, в частности сбо>
ров А.И. Шевченко.
Очень подобным по фаунистическому составу,
геологическому возрасту, характеру отложений
является местонахождение Лобко вое, располо>
женное примерно в 20 км на восток от Камен>
ского в старом песчаном карьере. Его списочный
состав млекопитающих следующий:
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1. Proochotona eximia Khomenko, 1914 – 1P3,
200 M>P.
2. Trogontherium minus Newton, 1890 – 1P4.
Обнаружены также остатки Cervidae (две
формы), Carnivora (средних размеров), Aves, Che>
lonia, много остатков Pisces, а также наземных и
пресноводных моллюсков и Gastropoda. Остатки
Proochotona заметно крупнее типичной формы
(L P3 = B P3 = 1,9 мм), с хорошо отделенным анте>
роконидом ромбовидной формы.
Анализ фауны этих двух местонахождений
показывает, что, вероятно, они отражают ранние
этапы развития фаун молдавского комплекса
(руссильенских). Их состав (хотя и беден), однако
по наличию Promimomys и проблематичных Dolo>
mys близок к таковому из местонахождения
Обуховка>1, где Dolomys еще отсутствуют. Веро>
ятно фауны Каменское и Лобковое моложе
фауны Обуховка>1, но явно древнее Котловины>1
[18]. Они также не могут рассматриваться в
составе кучурганских фаун, где присутствуют
Polonomys, как, например, в Антиповке или
Урыв>1, т.е. являются заметно более молодыми и
отвечают среднему (?) киммерию – MN 15.
ВЫВОДЫ
1. Серия разновозрастных и многослойных
местонахождений правобережья Нижнего Дне>
пра имеет преимущественно аллювиальную при>
роду образования (кроме Пидгирного), что и
определяет сохранность, насыщенность и допу>
стимую смешанность материала такого тафоно>
мического типа захоронения. Все эти показате>
ли, с учетом переотложения, характеризуют
фауну каждого горизонта как реально суще>
ствующий палеобиоценоз в свойственных для
него условиях исторического развития на опре>
деленных этапах миоцена и плиоцена. Преем>
ственность и последовательность такой динами>
ки неоднократно была прервана геологическими
процессами (размывы в осадконакоплении)
либо изменена миграционными процессами
(Lophocricetus, Pseudobellatona) или трансфор>
мациями (Villanyia petenyii) форм.
2. Практически во всех местонахождениях
аллювиальной природы присутствуют или прео>
бладают остатки представителей семейства
Lagomyidae (Proochotona, Ochotona, PseuobellaQ
tona), представленные разными (включая и
новые) таксонами. Необычным является полное
отсутствие представителей семейства заячьих –
Leporidae, остатки которых обычны в сходных по
возрасту и регионам местонахождениях. Второй

общей особенностью этих фаун есть то, что прак>
тически все они включают представителей отря>
да Insectivora (Soricidae, Talpidae), более редкими
являются Erinaceidae. Практически везде присут>
ствуют остатки Cricetidae, реже – Muridae, более
четко прослежены этапы появления во времени
представителей Arvicolidae.
3. Особый интерес представляют остатки
полвекозубых форм родов Ischymomys и Micro>
toscoptes как высокоспециализированных и
тупиковых в эволюции форм Cricetidae, что лиш>
ний раз подтверждает параллелизм в приобре>
тении полевкозубости представителями этого
семейства. Присутствие Ischymomys в отложе>
ниях верхнего сармата подтверждается все
более новыми находками (Фрунзовка>2, Михай>
ловка>1, Попово>3). На сегодня имеется доста>
точно большая серия остатков рода из местона>
хождений юга Восточной Европы, требующая
детального морфосистематического описания,
особенно в свете современных представлений о
таксономическом соотношении их с представи>
телями рода Pannonicola. В нашем представле>
нии род Ischymomys имеет достаточные серии
остатков из различных местонахождений Вос>
точной Европы и Азии, имеет четкие стратигра>
фические привязки и хорошо представленную
морфологию зубов, которая требует сравнитель>
ного и детального изучения с выходом в систе>
матику таксономически спорных групп. Все эти
данные убеждают в том, что род Ischymomys
обоснованно заслуживает на самостоятельный
таксономический статус.
Род Microtoscoptes выступает хорошим крите>
рием определения позднемиоценовых фаун
Голарктики, представлен самостоятельными вида>
ми, родственные отношения между которыми тре>
буют изучения. Предварительный анализ показы>
вает, что виды M. praetermisus из Ertemte>2 и
M. mollasicus из Hammerscheide имеют заметно
более примитивную морфологию зубов (широкое
слияние треугольников и меньшие размеры), а
значит, и являются более древними в сравнении с
остатками M. pristimus из Украины.
4. Новые местонахождения имеют довольно
широкий стратиграфический диапазон – поз>
дний миоцен (сармат) – поздний плиоцен (куяль>
ник), заполняя тем самым пробелы в принятой
региональной биостратиграфической схеме, соз>
данной на основе палеотериологических данных
[4, 18, 19]. Последовательность их во времени и
место в стратиграфической шкале определены
по качественному составу фаун с учетом эволю>
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ционной продвинутости отдельных таксонов, что
также послужило основой для проведения
необходимых корреляций.
Фауна местонахождения Попово>3 относится
к позднему миоцену – сармат, MN 11 и сопостав>
ляется с фауной Фрунзовка>2 (фауны раннего
туролия или бериславский фаунистический комп>
лекс). Фауна местонахождения Верхняя Крини>
ца>2 занимает место в нижней части мэотиса –
MN 12, отвечает фаунам среднего туролия (бел>
кинский фаунистический комплекс) и является
несколько более прогрессивной, чем фауна
Черевичное>3. Фауны местонахождений Каменс>
кое и Лобковое относятся к среднему плиоцену
– киммерийский этап развития, MN 15 (фауны
молдавского фаунистического комплекса) и
занимают положение между более древней
фауной Обуховка>1 и более молодой – Котлови>
на>1. При этом фауна Лобкового выглядит нес>
колько более древней по отношению к фауне
Каменского. Позднеплиоценовый этап разви>
тия (куяльник, MN 16) характеризуют хапровс>
кие фауны (Villanyian), которые представлены в
местонахождениях Верхняя Криница>1 (самые
древние хапровские фауны, древнее фауны
Широкино), Попово>2 – среднехапровские
фауны (древнее фауны Жевахова Гора>15) и
Попово>1 – позднехапроские фауны (древнее
фауны Котловина>2).
Нет сомнения в том, что такая последователь>
ность, а особенно корреляции в дальнейшем
будут подлежать изменениям по мере более глу>
бокого морфосистематического изучения остат>
ков. Данные будут пополняться по мере накопле>
ния новых материалов во время проведения оче>
редных раскопок.
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БИОЦЕНОЗЫ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА УКРАИНЫ (НА ОСНОВЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ)
A.I. Krokhmal
EARLY PLEISTOCENE BIOGEOCENOSES OF UKRAINE (ON THE BASIS OF SMALL MAMMALS)
На основі розподілу викопних видів дрібних ссавців у давніх біотопах зроблена спроба реконструкції біоценозів ран>
нього плейстоцену півдня Східної Європи.
Ключові слова: мікротеріофауна, ранній плейстоцен, місцезнаходження, палеогеографія, біоценоз.
On the basis of species distribution of fossil small mammals in ancient biotops, an attempt to reconstruct Early Pleistocene
bioсenoses of the south of Eastern Europe is made.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, на фоне широкого применения палеобо>
танических данных при реконструкциях экологи>
ческих условий существования наземной биоты
прошлого, использование микротериофауны для
этих целей также становится важным орудием в
исследованиях проблем палеогеографии.
Данная статья продолжает серию публикаций,
посвященную реконструкции палеогеографичес>
ких событий плейстоцена [4].
На территории Украины отложения эоплейстоце>
на, к которым приурочены известные нам местона>
хождения мелких млекопитающих, распространены
главным образом южнее 48>й параллели (рис. 1).
Это связано, вероятно, с вполне определенной
направленностью действия эндо> и экзогенных про>
цессов на осадочные породы в неоплейстоцене
(размыв, ледниковая эрозия, врезание русел рек,
неотектоника и т. д.). Поэтому проведение границ
палеоландшафтных зон в эоплейстоцене на основе
микротериофауны для центральных и северных
регионов страны вызывает трудности. С учетом ска>
занного реконструкции биогеоценозов эоплейсто>
цена будут касаться большей частью территории
Северного Причерноморья и частично Крыма,
Предкарпатья и западной оконечности Тамани.

Необходимо отметить, что в представленной
статье впервые приводятся списки фауны из
отложений ранее не опробованного разреза
Лиманы, а также приводится количественный
состав тафоценоза хорошо известного местона>
хождения Мелекино.
Остатки мелких млекопитающих из отложений
плейстоценовой террасы р. Березань у с. Лима>
ны были получены О.Д. Моськиной, В.М. Мацуем
и А.И. Шевченко. Терраса обнажается в берего>
вом обрыве правого берега Березанского лима>
на на окраине села и представлена аллювиаль>
ной пачкой, выше которой залегает толща крас>
но>бурых глин и погребенные почвы и лессы. В
аллювиальной пачке (?) обнаружено два место>
нахождения ископаемых мелких млекопитаю>
щих: Лиманы II (глинистая линза) и Лиманы I
(песчаная линза). Таксономический состав тафо>
ценозов следующий (определения автора):

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Автором статьи на основании оригинальных и
литературных данных был проанализирован
качественный и количественный состав микроте>
риофаун, полученных из отложений эоплейстоце>
на 20 разрезов (25 местонахождений) Украины и
соседних стран [1, 5>13]. При этом мы располага>
ем списочным составом тафоценозов из 36 раз>
резов эоплейстоцена, но часть из них, к сожале>
нию, не имеют количественной характеристики.
Материалы по биоценотической приурочен>
ности плейстоценовой микротериофауны Украи>
ны обсуждались и были опубликованы ранее [4].
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Разрезы: 1 – Бабах>Тарама; 2 – Бачой; 3 – Бошерница; 4 – Большевик 2; 5 – Валены; 6 – Горишня Выгнанка; 7 – Долинское; 8 – Жевахова гора; 9 – Каиры (Запад>
ные Каиры); 10 – Крыжановка; 11 – Лиманы; 12 – Мелекино; 13 – Нагорное 1; 14 – Нагорное 5; 15 – Нижние Реметы; 16 – Новая Этулия; 17 – Ногайск; 18 –
Петровское; 19 – Роксоланы; 20 – Сальчия; 21 – Семибалка; 22 – Скридей; 23 – Сосновый Гай; 24 – Старая Кобуска; 25 – Танатары; 26 – Тарханкут; 27 – Тиздар;
28 – Тилигул; 29 – Урзуф; 30 – Ушкалка; 31 – Фырладяны; 32 – Хаджимус 1; 33 – Хаджимус 2; 34 – Черевичное (Морозовка 1); 35 – Чишмикиой; 36 – Чортков

Рис. 1. Карта>схема расположения разрезов, содержащих остатки эоплейстоценовой микротериофауны Украины и смежных территорий
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Ниже приведены не опубликованные ранее
данные по качественному и количественному
составу микротериофауны местонахождения Ме>
лекино (сборы О.Д. Моськиной и В.М. Мацуя):

Стратиграфическое положение изученных
мною палеоценозов и вмещающих их отложений
определялось по таксономическому составу
фаун. Если видовой состав палеотериоассоциа>
ций был одинаковым или близким, то их страти>
графическая привязка проводилась по морфо>
метрическим показателям строения зубов
реперных для эоплейстоцена родов Allophaiomys
и Prolagurus. Также учитывались и фациально>
тафономические условия захоронения остатков.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Граница между плиоценом и эоплейстоценом уста>
новлена по наннопланктону в сапропелитах разре>
за Vrica (лимитотип) с датировкой в 1,796>
1,813 млн лет и проходит в кровле палеомагнитно>
го эпизода Олдувей [3]. В эоплейстоценовую фазу
(ортозона Матуяма) отмечены еще два эпизода пря>
мой полярности – Гилса (1,66>1,68 млн лет) и Хара>
мильо (0,99>1,07 млн лет) [14]. Отложения эоплей>
стоцена в Украине характеризуются двумя криохро>
нами (березанским и ильичевским) и двумя термо>
хронами (крыжановским и широкинским). Исполь>
зование биостратиграфических критериев (появле>
ние или исчезновение определенных видов ископа>
емых мелких млекопитающих, морфометрические
показатели и т. д.) при расчленении осадочных толщ
позволяет выделить в эоплейстоцене несколько
этапов в развитии микротериофауны.
1. Начало эоплейстоцена отмечено появле>
нием вида Allopha io mys deucalion сразу выше
эпизода Олдувей (местонахождения Тилигул,
Тиздар II).
2. Появление видов Lagu ro don arankae и Pro>
la gu rus ternopolitanus в отложениях ниже эпизо>
да Гилса (до 1,68 млн лет) (Тиздар I, Крыжанов>
ка I, Мелекино, Жевахова гора I>II, Хаджи>
мус 1, II, Чортков).

3. Появление вида Allophaio mys pliocaenicus,
исчезновение A. deucalion и рода Vil lany ia (при>
мерно до 1,2 млн лет) (Чишмикиой, Хаджимус 1, I,
Тарханкут).
4. Появление вида Prolagurus pannonicus и
исчезновение предкового вида P. terno po li ta nus
(от 1,2 млн лет назад) (местонахождения
Ногайск III>II, Каиры, Лиманы II>I, Горишня Выг>
нанка, Нагорное 1, III, Ушкалка, Роксоланы).
5. Заключительный этап эоплейстоцена озна>
менован появлением видов Micro tus hintoni и
Clethrionomys glareolus (предположительно начи>
нается 950 тыс. лет назад) (Большевик 2, IV,
Черевичное I, Семибалка 3, II>I, Хаджимус 2, II).
Завершается эоплейстоцен примерно 865 тыс.
лет назад (граница между 21 и 22 стадиями изо>
топно>кислородной шкалы) с появлением видов
Micro tus hintoniQgregaloides и Micro tus protoeco Q
nomus [10].
В самом начале раннего плейстоцена (Тиз>
дар II) на крайнем западе Таманского п>ова на
хорошо обводненных территориях были распрос>
транены луговые степи с редкой древесно>кус>
тарниковой растительностью по долинам не>
больших рек и берегам водоемов (см. таблицу).
Тафоценоз не отличался видовым разнообрази>
ем. Вероятно, подобные ландшафты существова>
ли в это время и на Керченском п>ове (рис. 2). В
юго>западном Причерноморье (Тилигул) господ>
ствовала степь (12 видов грызунов) с кустарни>
ками и пойменными луговинами в долинах рек и
понижениях рельефа, но с разнообразием ста>
ций (пять лесных и пять интразональных видов
составляли 42% видового состава при 6% от
общего количества остатков).
На следующем этапе ландшафтообразования
(Тиздар I) палеогеографические условия на Та>
манском и Керченском (?) п>овах заметно меня>
ются. Происходит постепенная аридизация кли>
мата, которая проявилась в увеличении площа>
дей, занятых степями. Это оказало влияние на
увеличении биомассы и видового разнообразия
представителей степных ценозов и сокращении
представительства околоводных видов при сох>
ранившемся таксономическом богатстве. При
этом луговые стации сохранили свою роль в био>
ценозах.
В дальнейшем в Приазовье и юго>западном
Причерноморье (Крыжановка I, Мелекино,
Жевахова гора I и II) палеогеографические усло>
вия характеризовались относительной стабиль>
ностью. В этих регионах были развиты степи и
сухие степи с древесно>кустарниковой долинной
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Таблица. Процентное соотношение биоценотических групп мелких млекопитающих в местонахожде>
ниях раннего плейстоцена Украины и сопредельных стран

* Количество определимых остатков. ** Количество таксонов.

растительностью и луговыми ценозами в поймах
рек и понижениях рельефа. В Нижнем Приднес>
тровье (Хаджимус 1, II) условия существования
биоты были близкими к приведенным выше, но
климат отличался большей гумидностью. В вер>
ховьях Днестра (карстовое местонахождение
Чортков) обширные площади были заняты остеп>
ненными предгорными лугами. Они были распро>
странены как на склонах речных долин, так и на
водоразделах. Встречались небольшие колки с
лесными видами микротериофауны.
Фауны третьего этапа представлены в место>
нахождениях низовий Днестра и Дуная и в
Западном Крыму. На Нижнем Дунае (Чишми>
киой) в это время господствовали ландшафты
сухих степей – численность степных видов мел>
ких млекопитающих была очень высокой. Луго>
вые ценозы занимали подчиненное положение
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и были приурочены, вероятно, к долинам мало>
водных рек и мелких водоемов. Древесно>ку>
старниковые формы микромаммалий имели
мозаичное распространение. Интересно, что
при очень низкой численности лесных и интра>
зональных элементов в древнем биоценозе
видовой состав был довольно разнообразным.
В нижнем течении Днестра (Хаджимус 1, I)
также были распространены степные ценозы с
небольшим участием луговых стаций, но на
фоне хорошо развитой гидросети. На этом
этапе, на западе Крымского п>ова (Тарханкут)
существовали луговые степи с участками древес>
но>кустарниковой растительности колкового
типа. Богатым видовым составом отличались не
только представители открытых степных ланд>
шафтов (14 таксонов), но и жители лесных био>
топов (пять таксонов).
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Начало четвертого этапа в Северном Приазо>
вье (местонахождения Ногайск III и II) и, воз>
можно, по всему югу Украины характеризуется
существенным сокращением площадей, заня>
тых открытыми степными ландшафтами, кото>
рое сопровождалось снижением численности
степных видов. При этом отмечено заметное
увеличение численности лесостепной фауны и
видового разнообразия лесной. Луговые ста>
ции были постоянным компонентом экосистем.
В верховьях Днестра (Горишня Выгнанка) были
распространены лесные массивы с небольши>
ми участками степной флоры на плакорах.
Тафоценозы местонахождений Каиры, Лима>
ны II и I отражают дальнейшую эволюцию ланд>
шафтов юга страны в позднем эоплейстоцене.
Заметная аридизация климата и, как след>
ствие, развитие сухих степей вызвали резкое
увеличение биомассы степного элемента на
фоне значительного сокращения численности и
видового состава других биоценотических
групп. Судя по процентной доле представителей
луговых стаций в палеосообществах, луга были
обычным компонентом экосистем. В дальней>
шем в Северном Причерноморье и на Нижнем
Дунае (Нагорное 1, III, Ушкалка, Роксоланы)
начался период гумидизации климата. Этот
процесс вызвал повсеместное развитие в ре>
гионах низинных и пойменных лугов, местами
остепненных, с мезофильной травянистой рас>
тительностью. Древостой был, скорее, исклю>
чением, чем правилом. Система протоков, ру>
кавов и стариц в низовьях рек стала занимать
все большие площади.
На заключительном этапе эоплейстоцена в
юго>западном Причерноморье (Большевик 2, IV,
Черевичное I) была представлена лесостепь,
возможно, колкового типа. Численность лесо>
степных и лесных видов была равна или превы>
шала численность видов открытых биотопов (30>
50% против 30>35%). Видовое разнообразие пос>
ледних было вдвое ниже. В это же время в
Южном Приазовье (Семибалка 3, II и I) господ>
ствовала хорошо обводненная степь. Окончание
эоплейстоцена характеризуется, вероятно, об>
щей аридизацией климата, которая проявилась в
нижнем течении Днестра (Хаджимус 2, II) разви>
тием степного ландшафта с редкими древостоем
и луговинами по берегам хорошо развитой вод>
ной сети в долине реки.
Принимая во внимание палеогеографичес>
кую обстановку среды обитания ископаемой
микротериофауны изложенную выше, эоплейс>

тоцен можно разделить на несколько периодов
по смене доминантных ландшафтов на юге Украи>
ны. Два первых этапа развития фаун мелких
млекопитающих вполне сопоставимы с березан>
ским (br) и крыжановским (kr) климатолитами,
во время формирования отложений которых
существовали открытые степные ландшафты
различного типа [2]. Третий этап развития фаун
можно с определенной долей вероятности кор>
релировать с ильичевским криохроном (il), когда
в Северном Причерноморье была развита боре>
альная сухая степь [2]. Широкинский климатолит
наиболее детально расчленяется по фауне
микромаммалий на составляющие его стадиа>
лы. Первый подэтап почвообразования (sh1a–b)
представлен фаунами местонахождений Тархан>
кут, Горишня Выгнанка и Ногайск III и II. Ископае>
мые виды указывают на отсутствие на юге Укра>
ины степей и развитие здесь лесостепных ланд>
шафтов. Причем осадки, содержащие фауны
местонахождений Ногайск III и II, разделены
погребенной почвой, вероятно, первой широ>
кинской. Фауны этого интервала в стратиграфи>
ческой колонке расположены ниже эпизода
Харамильо. В конце подэтапа (sh1b2) начинается
аридизация климата на юге (Каиры). В дальней>
шем, в период лессообразования подэтапа sh2
(Лиманы II и I), усиление аридизация выразилось
в широком развитии разнотравно>злаковых сте>
пей [2]. На основании видового состава и мор>
фологии зубов полевковых этот хроноинтервал
мы соотносим с эпизодом Харамильо. В двух
последних разрезах выше осадков с фауной
залегает мощная красно>бурая почва (вторая
широкинская), скорее всего, второго подэтапа
почвообразования. Этот подэтап (sh3) по микро>
териофауне можно разделить на две фазы. Для
первой из них было характерно существование в
регионе остепненных лугов (Ушкалка, Роксола>
ны, Нагорное 1, III). Вторая фаза отражала
развитие лесостепных условий, по крайней
мере, в юго>западном Причерноморье (Больше>
вик 2, IV, Черевичное I). Необходимо отметить,
что такая картина не совпадает с картиной, кото>
рая получена Н.П. Герасименко на основе пали>
нологического анализа (теплые суббореальные
степи) [2]. На стадии sh3c начинался процесс ари>
дизации климата, который выразился в распро>
странении ксерофилов (степные биоценозы).
Отложения, которые соответствуют времени фор>
мирования второй широкинской почвы, залега>
ют стратиграфически выше эпизода прямой
намагниченности Харамильо.
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ВЫВОДЫ
Биоценотический анализ ископаемой микроте>
риофауны из местонахождений эоплейстоцена
Украины и смежных регионов позволил сделать
ряд выводов.
1. В первой половине эоплейстоцена южнее
48>й параллели существовали степные ландшаф>
ты, в которых были представлены биоценозы
главным образом открытых пространств.
2. Во второй половине эоплейстоцена, осо>
бенно с началом широкинского термохрона, кли>
матические условия стали изменяться от арид>
ных к гумидным и наоборот, демонстрируя коле>
бательную природу этого процесса. Синхронно
изменениям климата менялся и состав палео>
биоценозов.
3. Как и следовало ожидать, границы хроно>
стратиграфических и биостратиграфических (по
субфоссильным
мелким
млекопитающим)
подразделений эоплейстоцена не совпадают как
между собой, так и с временными границами,
проведенными по смене палеоландшафтов (па>
леобиоценозов) (рис. 3).
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Рис. 2. Процентное соотношение биоценотиче>
ских групп мелких млекопитающих в местона>
хождениях эоплейстоцена Украины и смежных
территорий
Местонахождения. Приазовье и Нижнее Приднепровье:
1 – Тиздар II; 2 – Тиздар I; 3 – Мелекино; 4 – Ногайск III;
5 – Ногайск II; 6 – Каиры; 7 – Ушкалка; 8 – Семибалка 3,
II>I. Юго–Западное Причерноморье: 9 – Тилигул; 10 –
Крыжановка I; 11 – Жевахова гора II; 12 – Жевахова
гора I; 13 – Тарханкут; 14 – Лиманы II; 15 – Лиманы I;
16 – Роксоланы; 17 – Большевик 2, IV; 18 – Черевич>
ное I. Прид не стровье: 19 – Хаджимус 1, II; 20 – Чортков;
21 – Хаджимус 1, I; 22 – Горишня Выгнанка; 23 – Хаджи>
мус 2, I. Нижний Дунай: 24 – Чишмикиой; 25 – Нагор>
ное 1, III.  – первое появление вида в биостратиграфи>
ческой колонке плейстоцена Украины

Рис. 3. Соотношение границ хроностратиграфиче>
ских подразделений эоплейстоцена с биострати>
графическими границами по мелким млекопитаю>
щим и временными границами, проведенными по
смене палеоландшафтов (палеобиоценозов)
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МОЛЛЮСКИ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА (РАННЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА) ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
E.M. Osipova, G.A. Danukalova
EOPLEISTOCENE (EARLY PLEISTOCENE) MOLLUSKS OF THE OF THE SOUTHERN FOREURALS
Наведені нові дані по фауні молюсків еоплейстоцену Південного Передуралля та виділені основні керівні види для
окремих горизонтів.
Ключові слова: наземні та прісноводні молюски, стратиграфія, еоплейстоцен, Південне Передуралля.
New data concerning Eopleistocene mollusks of the Southern Fore>Urals are presented. Index>species defining the limits of
horizons have been distinguished.

ВВЕДЕНИЕ
Наземные и пресноводные моллюски являются
руководящими при определении возраста и рас>
членении эоплейстоценовых отложений Южного
Предуралья, что важно для геологического кар>
тирования. Совместно с палинологическим,
микротериологическим и микрофаунистическим
методами малакологический метод позволяет
проводить реконструкции среды обитания и
делать заключения о климате. В середине и
конце прошлого века фауна моллюсков в харак>
теризуемом регионе изучалась Г.В. Поповым,
А.В. Сидневым и А.Л. Чепалыгой, которые соста>
вили первые описания видов для родов Litho>
glyphus, Bithynia, Viviparus и семейства Unionidae
и др. За последние десятилетия был получен
новый материал, позволивший дополнить харак>
теристику комплексов моллюсков, обитающих в
начале плейстоцена (эоплейстоцена, согласно
подразделениям квартера в России).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На исследуемой территории было детально изу>
чено восемь местонахождений с эоплейстоцено>
выми отложениями (Чуй>Атасево V, Старобалта>
чево, Иленька II, Утеймуллино III, Аккулаево, Юлу>
шево, Симбугино, Карамалы). Сбор фауны прово>
дился путем промывки породы [2>4].
Исследования базируются на Уточненной
региональной стратиграфической схеме четвер>
тичных отложений Предуралья и территории Баш>
кортостана (табл.) [1]. Эоплейстоцен региона раз>
делен на два звена: нижнее и верхнее. К нижнему
отнесены демский надгоризонт с двумя горизонта>
ми (тюлянский, раевский) и давлекановский надго>
ризонт с двумя горизонтами (удрякский, хлебода>
ровский). В верхнем звене выделен кармасанский
надгоризонт с двумя горизонтами (домбаровский,
благоварский) и октябрьский горизонт.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Отложения тюлянского горизонта характеризу>
ются толстостенными скульптированными
унионидами: Potomida geometrica (Bog.), Unio
pavlovi G. Ppv., а также гастроподами: Bithynia
croatica Brus., B. spoliata Sabba, B. vucotinovici
Brus., Viviparus tiraspolitanus (Pavl.), V. achatiQ
noides Desh., V. baschkiricus G. Ppv., встречаю>
щимися в пресноводных верхнеплиоценовых
фациях, видом Bogatschevia sturi (H ü rn.), неиз>
вестным в нижележащих отложениях, а также
видами Lithoglyphus decipiens Brus., L. naticoiQ
des (Pfeif.), присутствующими в нижележащих
верхнеплиоценовых опресненных отложениях
и способными переносить слабое осолонение.
Основные руководящие виды моллюсков при>
ведены в таблицах I>III.
Растительность этого времени была лесостеп>
ного облика, где, наряду с хвойно>листопадными
лесами, большие площади занимали разнотрав>
ные степные ассоциации, растительность холмов
и каменистых склонов. Климат был теплым
[6, 10]. Комплекс моллюсков сопоставляется с
бошерницким комплексом моллюсков Восточной
Европы, для которого характерно наличие
Bogatschevia sturi (H ü rn.) [5].
Комплекс моллюсков представлен: Succinea
oblonga Drap., Vallonia costata (Mull.), Planorbis
planorbis (L.), Planorbarius corneus (L.), Valvata
piscinalis (Mull.), V. antiqua (Sow.), V. pulchella
Stud., Viviparus tiraspolitanus (Pavl.), V. achatiQ
noides Desh., V. baschkiricus G. Ppv., Bithynia
croatica Brus., B. spoliata Sabba, B. vucotinovici
Brus., B. tentaculata (L.), B. leachi (Shepp.),
Lithoglyphus decipiens B r u s ., L. naticoides
(Pfeif.), Corbicula fluminalis (Mull.), Sphaerium
rivicola Lam., Pisidium amnicum (Mull.), Unio pavQ
lovi G. Ppv., Сrassiana crassa Phil., Bogatschevia
sturi (H ü rn.), Potomida geometrica (Bog.).
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МОЛЛЮСКИ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА (РАННЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА) ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Раевский горизонт характеризуется пресно>
водными моллюсками (Viviparus achatinoides
Desh., V. baschkiricus G. Ppv., Lithoglyphus
decipiens Brus.), встречающимися в пресно>
водных верхнеплиоценовых фациях, но отсут>
ствующими в средне> и верхненеоплейстоце>
новых* осадках. Растительные остатки мало>
численны; в них преобладают травянистые
растения: разнотравье, маревые, злаки и
полыни; древесные представлены березами,
ольхой, соснами, елями и единичными широко>
лиственными. Климат в это время был холод>
ным, о чем свидетельствует большое количе>
ство холодолюбивых остракод.
Для этого времени был выделен комплекс
моллюсков: Succinea oblonga D r a p ., Pupilla
muscorum (L.), Vallonia pulchella (Mull.), V. costaQ
ta (Mull.), V. tenuilabris (Al. Br.), Lymnaea peregra
(Mull.), Gyraulus laevis (Alder), Viviparus achatiQ
noides Desh., V. baschkiricus G. Ppv., Bithy>
nia sp., Lithoglyphus decipiens Brus., Valvata pisQ
cinalis (Mull.), V. pulchella Studer, V. antiqua
(Sow.), Sphaerium scaldianum (Norm.), Pisidium
amnicum (Mull.).
В отложениях удрякского горизонта присут>
ствуют пресноводные моллюски, в частности вид
Lithoglyphus decipiens Brus., встречающийся в
нижележащих отложениях, но отсутствующий в
среднем и верхнем неоплейстоцене.
В это время преобладали безлесные ланд>
шафты и листопадные леса, а немногочислен>
ные хвойные росли на небольших участках по
долинам рек. Климат был сухим и теплым [6>
10]. Фауна моллюсков данного комплекса наи>
более близко сопоставляется с несмияновской
фауной Восточной Европы. Здесь присутствуют
моллюски из рода Pseudosturia, а также виды
Bogatschevia scutum (Bog.) и Unio chasaricus
Bog. [8]. Помимо этого, определены: Succinea
oblonga Drap., Pupilla muscorum (L.), Vallonia
tenuilabris (Al. Br.), Valvata piscinalis (Mull.),
Lithoglyphus decipiens Brus., Sphaerium rivicola
Lam., Unio chasaricus Bog., U. apsheronicus
Alizade, Microcondylaea apsheronica Tshep.,
Bogatschevia scutum (B o g .), B. subscutum
Tschep., Pseudosturia caudatа (Bog.), P. brusQ
inaiformis (Modell).
На исследуемой территории отложения хле>
бодаровского горизонта встречены фрагмен>

тарно, что, вероятно, связано с их размывом.
Было определено небольшое количество
видов моллюсков: Pupillidaea, Vallonia costata
(M u l l .), V. pulchella (M u l l .), V. tenuilabris (>
Al. Br.). Комплекс остракод представлен боль>
шим числом видов, предпочитавших холодные
водоемы. Отмечено попеременное преоблада>
ние пыльцы травянистых растений и древесных.
Травянистые представлены разнотравьем и
маревыми. В спектрах содержится пыльца елей,
сосен, преобладает пыльца березы, ольхи, при>
сутствует пыльца широколиственных. Во время
образования отложений климат был сухим и
прохладным [6>10].
Отложения домбаровского горизонта на
исследуемой территории также распростране>
ны фрагментарно. Были определены немного>
численные раковины наземных моллюсков пло>
хой сохранности: Succinea sp., Pupilla muscorum
(L.), Pupillidaea, Vallonia costata (M u l l .),
V. pulchella (Mull.), Vallonia sp. и Gyraulus sp.
Растительность представлена лесостепью с
участками хвойно>листопадных лесов. Климат
был теплым [7, 8, 10].
Отложения благоварского горизонта сохра>
нились фрагментарно на междуречьях. В это
время господствовали лесостепные ландшафты
с разнотравно>полынными степями и хвойно>
лиственными лесами (береза, сосна, ольха).
Климат был прохладным [7, 10]. Здесь выделен
комплекс моллюсков: Succinea oblonga Drap.,
Pupilla muscorum (L.), Columella columella (Mar>
tens), Cochlicopa lubrica (Mull.), Vallonia costata
(Mull.), V. pulchella (Mull.), V. tenuilabris (Al. Br.),
Vallonia sp., Ena montana (Drap.), Pseudotrichia
rubiginosa (A. Schm.), Valvata piscinalis (Mull.),
Anisus spirorbis (L.).
ВЫВОДЫ
Для определения возраста отложений наиболее
значимыми являются малакокомплексы эоплей>
стоценовых моллюсков. В раннем эоплейстоце>
не в тюлянское время встречались следующие
виды: Bithynia croatica Brus., B. spoliata Sabba,
B. vucotinovici B r u s ., Viviparus tiraspolitanus
(Pavl.), Potomida geometrica (Bog.), Unio pavlovi
G. Ppv., Corbicula fluminalis (Mull.) и Lithoglyphus
naticoides (Pfeif.). В настоящее время Corbicula
fluminalis (Mull.) и Lithoglyphus naticoides (Pfeif.)

* Неоплейстоцен – подразделение стратиграфической шкалы четвертичной системы России, охватывает средний и верхний
плейстоцен западноевропейской шкалы и коррелируется с палеомагнитной эпохой прямой полярности Брюнес.
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обитают в водах более южных широт, остальные
виды вымерли в конце тюлянского времени.
Для раннего эоплейстоцена (удрякский гори>
зонт) характерными являются Microcondylaea
apsheronica Tshep., Bogatschevia scutum Bog.,
B. subscutum Tshep., B. sturi (H ü rn.), Pseudostu>
ria caudate Bog., P. brusinaiformis (Modell), Unio
chasaricus Bog. и U. apsheronicus Alizade, а
также Viviparus achatinoides Desh., V. baschkiriQ
cus G. Ppv. и Lithoglyphus decipiens Brus., кото>
рые на исследуемой территории дожили до
конца раевского времени.
Отложения октябрьского горизонта редко
встречаются в Южном Предуралье, и сведения о
фауне моллюсков отсутствуют.
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ДИНАМИКА РАННЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ПЛАТФОРМЕННОЙ УКРАИНЫ (ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)
E.A. Sirenko
CHANGES IN THE EARLY NEOPLEISTOCENE PLANT COVER OF PLATFORM UKRAINE
(BY PALYNOGICAL DATA)
Проаналізовано основні здобутки ранніх етапів палеофлористичних реконструкцій плейстоцену платформної України
та окреслено основні завдання сучасного етапу досліджень. Детально реконструйовано зміни рослинності платфор>
мної України протягом теплих та холодних етапів раннього неоплейстоцену. Встановлено загальні особливості та регіо>
нальні відміни ранньонеоплейстоценового рослинного покриву в межах Придонецької рівнини, Придніпровської
низовини, Придніпровської височини, Житомирського Полісся та Подольської височини. Простежено зміни рослинної
зональності протягом раннього неоплейстоцену.
Ключові слова: рослинний покрив, оптимуми, ендотермальні похолодання міжльодовиків’я, стадіали, міжстадіали льо>
довиків’я, ранній неоплейстоцен, Україна.
Main results of the early stages of paleofloristic reconstructions of the Pleistocene of platform Ukraine are analyzed.
Changes in the Early Neopleistocene vegetation of platform Ukraine during the warm and cold stages have been recon>
structed in detail. General similarities and regional differences of the Early Neopleistocene plant cover in the limits of the
Donets Plain, the Dnieper Lowland, the Dnieper Upland, Zhytomir Polissia, and the Podolian Upland have been established.
Changes of the vegetation zonation during the Neopleistocene are considered.

ВВЕДЕНИЕ
Первые фундаментальные исследования по
реконструкции растительности четвертичного
периода в Украине связаны с именами Д.К. Зеро>
ва [9] и А.Т Артюшенко. Так, в монографии
А.Т. Артюшенко [2] впервые обобщила результа>
ты палинологических исследований ранних эта>
пов изучения четвертичных отложений. Были
реконструированы основные черты развития
растительности от раннего плейстоцена до поз>
днего голоцена включительно. К сожалению,
нижнечетвертичные отложения в рассматривае>
мой работе оказались наименее охарактеризо>
ванными. Позднее А.Т. Артюшенко совместно с
Г.А. Пашкевич, С.И. Паришкурой и Е.В. Каревой
[4] были выполнены более детальные рекон>
струкции ранне>, средне> и позднечетвертичной
растительности равнинной части Украины. На
основании изучения опорных разрезов в преде>
лах Среднего Приднепровья, Придонецкой рав>
нины, Причерноморской низменности и Приазо>
вья были охарактеризованы особенности соста>
ва растительного покрова на протяжении ранне>
го, среднего и позднего плейстоцена в пределах
изученных регионов, установлены четкие разли>
чия характера растительности теплых этапов
плейстоцена (периодов формирования ископае>
мых почв), а также холодных этапов (периодов
накопления лессов и лессовидных суглинков),
прослежена зональность растительного покрова

отдельных теплых и холодных этапов. Для указан>
ных регионов были реконструированы общие
черты растительности каждого из этапов начи>
ная от эоплейстоцена (крыжановский) и до поз>
днего плейстоцена (причерноморский), а также
для голоцена.
Для западных регионов Украины – Малого
Полесья, Расточья, Ополья и Подолья, рекон>
струкции растительности среднего>позднего
плейстоцена и голоцена были выполнены
А.Т. Артюшенко, Л.Г. Безусько и Р.Я. Арап [3].
Однако при воссоздании раннечетвертичной
растительности основной акцент авторами был
сделан на характеристике растительного покро>
ва завадовского времени; согласно же ныне
действующей стратиграфической схемы четвер>
тичных отложений, завадовские отложения отно>
сятся уже к среднему неоплейстоцену.
В дальнейшем С.И. Турло (С.И. Паришкура)
[13, 18], обобщая весь накопленный к середине
80>х годов прошлого века материал по палиноло>
гическим исследованиям плейстоценовых отло>
жений, впервые реконструировала общие черты
развития всех этапов плейстоценовой расти>
тельности для территории платформенной Украи>
ны, установила основные закономерности
развития растительности плейстоцена. Были
построены карты>схемы растительных зон для
отдельных этапов [13], а также на основании
палеопедологических и палинологических мате>
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риалов выполнены палеоландшафтные и палео>
климатические реконструкции. Следует отметить,
что при проведении палеоландшафтных рекон>
струкций ведущая роль принадлежала палеопе>
дологическим данным, выполненным с большим
уровнем детальности. К сожалению, в 60>80>е
годы XX ст. из>за несовершенства методик выде>
ления пыльцы и спор из пород практически все
результаты исследований субаэральных плейсто>
ценовых отложений, особенно эоплейстоцено>
вых и нижненеоплейстоценовых, были представ>
лены в виде флористических графиков, на кото>
рых фиксировался лишь качественный состав
пыльцы. В связи с незначительным содержани>
ем пыльцы и спор в мацератах образцов из
субаэральных отложений не подсчитывались
соотношения внутри групп, а также количествен>
ные показатели отдельных таксонов, что в значи>
тельной степени затрудняло проведение деталь>
ных реконструкций, а в ряде случаев искажало
полученные выводы. На ранних этапах палиноло>
гических исследований плейстоценовых субаэ>
ральных отложений также уделялось мало вни>
мания детальности отбора образцов. Зачастую
педогоризонт или лесс были охарактеризованы
одним или несколькими образцами, что позволя>
ло реконструировать лишь общие черты расти>
тельности каждого этапа.
В связи с разработкой усовершенствованных
методик мацерации в 90>е годы появилась воз>
можность получать не только качественные, но и
количественные характеристики спорово>пыль>
цевых спектров из субаэральных плейстоцено>
вых отложений. Это позволило представлять
результаты палинологических исследований уже
в виде спорово>пыльцевых диаграмм, выполнять
видовые определения пыльцы и, в свою очередь,
способствовало проведению более детальных и
надежных палеофлористических реконструкций.
Именно на таком уровне Р.Я. Арап выполнена
реконструкция растительности Придонецкой
равнины [1] в плейстоцене, Н.П. Герасименко
детально реконструирована эоплейстоценовая и
неоплейстоценовая растительность Киевского
Приднепровья [5], Западного Донбасса [6] и
Предкарпатья [7], М.С. Комар воссоздан состав
неоплейстоценового растительного покрова
Приазовья и Причерноморья [8, 10].
К основным задачам современного этапа
исследований, по нашему мнению, можно отне>
сти дальнейшую детализацию палеофлористиче>
ских реконструкций, а именно: установление
растительных сукцессий внутри каждого теплого
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и холодного этапа, при этом особое внимание
уделяя не только флористической характеристи>
ке оптимумов и пессиумов, но и эндотермальных
похолоданий, соответствующих времени форми>
рования лессовидных прослоев, разделявших
почвы оптимумов межледниковий, а также меж>
стадиалов ледниковий. Такие исследования
начаты Н.П. Герасименко [7] при выполнении
палеоландшафтных реконструкций территории
платформенной Украины на основании палеопе>
дологических и палинологических данных, а
также нами при выполнении реконструкций ран>
ненеоплейстоценового растительного покрова
Восточной Украины [14, 19].
Важным моментом современного этапа
исследований является также установление
региональных особенностей развития расти>
тельного покрова Украины на протяжении эо>
плейстоцена и неоплейстоцена, что предполага>
ет как проведение палинологических исследо>
ваний в ранее не изученных регионах, так и
более детальное изучение отложений опорных
разрезов, исследованных на ранних этапах
получения данных о растительности плейстоце>
на. До недавнего времени выполнялись преиму>
щественно реконструкции в целом для террито>
рий современной лесостепной и степной зон
Украины. Вместе с тем современная лесостеп>
ная зона распространена в пределах трех струк>
тур: Днепровско>Донецкой впадины (ДДВ), цен>
тральной части Украинского щита (УЩ) и Волы>
но>Подольской плиты. В указанных структурах
формирование отложений неоплейстоцена про>
исходило в разных палеогеографических усло>
виях, что отразилось в составе растительного
покрова. Структурные различия имеются и для
отдельных регионов в пределах степной зоны.
Таким образом, детализация палеофлористиче>
ских реконструкций позволит не только более
надежно стратифицировать и коррелировать
неоплейстоценовые отложения платформенной
Украины, но и послужит ключом для познания
закономерностей формирования структуры
современного растительного покрова, в том
числе истории распространения ареалов совре>
менных лесообразующих пород.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для наших исследований послужили
образцы из 10 разрезов неоплейстоценовых
отложений, расположенных в пределах цен>
трального Донбасса, ДДВ, центральной и север>
ной частей УЩ, а также Волыно>Подольской
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плиты и соответственно – в пределах трех совре>
менных растительных зон: степной, лесостепной
и смешанных лесов.
При выполнении исследований детально изу>
чались все почвы в составе педогоризонтов, и
разделяющие их лессовидные прослои, а также
горизонты лессов и все литологические разности
в их пределах. Образцы отбирались через 10>
15 см. По результатам проведенных исследова>
ний для каждого разреза были построены споро>
во>пыльцевые диаграммы.
На основании выполненных исследований
нами впервые детально реконструирован эо>
плейстоценовый, ранне> и средненеоплейстоце>
новый растительный покров Житомирского
Полесья (северная часть УЩ) [16], Приднепров>
ской низменности (центральная часть ДДВ)
[11, 14, 15], ранненеоплейстоценовый расти>
тельный покров Подольской возвышенности
(Волыно>Подольская плита), значительно детали>
зированы реконструкции растительного покрова
Придонецкой равнины (центральный Донбасс)
[14, 15], а также Приднепровской возвышенно>
сти (центральная часть УЩ) [12, 17].
Ниже приводим результаты реконструкций ран>
ненеоплейстоценового растительного покрова.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Мартоношское время. В раннемартоношское
время (период формирования почв раннего
оптимума) на территории Придонецкой равнины
преобладающим был лесостепной тип раститель>
ности. В составе сосново>широколиственных и
смешанных лесов значительная роль принадле>
жала широколиственным породам умеренно>те>
плой зоны: Carpinus betulus L. (граб обыкновен>
ный), Quercus robur L. (дуб обыкновенный), Quer>
cus sp., Tilia cordata Mill. (липа сердцевидная),
T. platyphyllos Scop. (липа широколиственная),
Colylus avellana L. (орешник обыкновенный).
Постоянными компонентами лесов были также
немногочисленные Juglans cinerea L. (орех
серый) и Juglans sp. Среди хвойных доминирова>
ли Pinus spp. sect. Eupitуs Spach. с незначитель>
ным участием P. spp. sect. Cembrae Spach. и
Picea sect. Eupicea Willkm. Лиственные растения
умеренной зоны в составе лесных группировок
были представлены в меньшем количестве, пре>
имущественно: Alnus glutinosa Gaertn. (ольха
черная), A. incana Moenh. (ольха серая), Betu>
la sp. sect. Albae Pgl. (береза, древовидные
формы). В травяном покрове лесов встречались
папоротники Polypodiaceae. Открытые простран>

ства, занимавшие довольно значительные пло>
щади, были заняты преимущественно ассоци>
ациями Chenopodiaceae (маревых) и Asteraceae
(сложноцветных). По берегам водоемов суще>
ствовали группировки мезофильного разнотра>
вья и гигрофиты, а также сфагновые мхи.
В период эндотермального похолодания, во
время формирования лессовидного прослоя
между почвами раннего и позднего оптимумов
также преобладал лесостепной тип раститель>
ности, однако в составе древесных группиро>
вок значительно возросла роль Betula spp., а в
травяном покрове лесов снизилось участие
папоротников.
В структуре растительного покрова средне>
мартоношского времени (поздний оптимум мар>
тоношского почвообразования) возросла роль
травянистых группировок, а в их составе еще
больше увеличилась доля Chenopodiaceae и Aste>
raceae. Видовая принадлежность термофильных
и широколиственных растений в составе лесов,
по сравнению с раннемартоношским временем,
практически не изменилась. В то же время нес>
колько возросла роль термофильных растений, а
также Corylus avellana, появился Ulmus (вяз),
заметно сократилось участие Betula и Alnus.
Во время второго эндотермального похоло>
дания наблюдалось дальнейшее возрастание
роли травянистых ассоциаций в растительном
покрове и одновременно обеднение их таксоно>
мического состава за счет разнотравья и гигро>
фитов. Древесные группировки занимали нез>
начительные площади и состояли преимуще>
ственно из Pinus sect. Eupitуs, с незначительной
примесью Tilia cordata, Quercus robur, Corylus
avellana. Термофильные элементы в составе
лесов не встречались.
В позднемартоношское время открытые про>
странства по>прежнему занимали большую
часть территории Придонецкой равнины. В
составе немногочисленных лесных группировок,
расположенных на пониженных элементах
рельефа, уже не встречался Juglans, Carpinus,
Tilia platyphyllos. Эдификаторами лесов этого
времени были преимущественно Pinus sect.
Eupitуs и Betula.
В пределах Приднепровской низменности
(центральная часть ДДВ) повышенная влажность
нивелировала различия в структуре растительно>
го покрова периодов формирования ранней и
поздней оптимальной почв мартоношского педо>
генеза. В отличие от Придонецкой равнины, на
рассматриваемой территории господствовал

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

375

Е.А. СИРЕНКО

лесной тип растительности. На водораздельных
пространствах были развиты сосновые и дубово>
сосновые леса, а на пониженных элементах
рельефа – широколиственно>хвойные леса. В
отличие от лесов Придонецкой равнины, в их
составе заметная роль принадлежала Picea spp.
sect. Eupicea Willkm., а Tilia platyphyllos Scop. и
Ulmus laevis Pall. уже отсутствовали. Единичные
Carpinus betulus L. встречались лишь в составе
лесных группировок раннемартоношского вре>
мени. В небольшом количестве в лесах росли
Juglans cinerea L. и Juglans sp. В целом, таксоно>
мический состав мартоношских лесов, за исклю>
чением указанных различий, был сходен с тако>
вым Придонецкой равнины. Травянистые группи>
ровки занимали незначительные площади, про>
израстали преимущественно по лесным опушкам
и состояли в основном из представителей семей>
ства Asteraceae, с незначительной примесью
мезофильного разнотравья. В травяном покрове
лесов встречались папоротники и мхи.
В пределах Приднепровской возвышенности
(центральная часть УЩ) также не было заметных
различий в составе растительных группировок
ранне> и среднемартоношского времени. Можно
лишь отметить, что леса среднемартоношского
времени отличались наиболее высоким участи>
ем и видовым разнообразием широколиствен>
ных и термофильных растений. В связи с тем, что
в пределах центральной части УЩ мощности
всех почвенных и лессовых горизонтов несколь>
ко сокращены, установить следы эндотермаль>
ных похолоданий в мартоношское время в изу>
ченных разрезах нам не удалось, что не позво>
лило и реконструировать растительность указан>
ных периодов. В центральной части Придне>
провской возвышенности в мартоношское
время господствовали леса, однако, в отличие
от лесных группировок Приднепровской низмен>
ности, в их составе не встречалась Picea spp.
sect. Eupicea Willkm., в то же время роль и видо>
вое разнообразие широколиственных растений
заметно возросли, особенно это касалось пред>
ставителей семейств Betulaceae: Carpinus betu>
lus L. (граб обыкновенный), C. orientalis Mill.
(грабинник), Tiliaceae: Tilia cordata Mill. (преоб>
ладали), Tilia platyphyllos Scop.; Tilia dasуstyla
Stev. (липа опушенностолбиковая), Tilia sp. и
Fagaceae: Quercus robur L., Q. pubescens Willd.
(дуб пушистый), Fagus silvatica L. (граб лесной).
Более возвышенные учатки были заняты сосно>
во>дубовыми и смешанными лесами с Pinus sect.
Eupitys Spach., P. sp. sect. Cembrae Spach. и
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P. sp. sect. Strobus S c h a w., Betula pendula
Roth., Betula sp.; на пониженных элементах
рельефа, вблизи водоемов росли сосново>широ>
колиственные леса с участием Ulmus саmprestris
L. (вяз полевой), Juglans cinerea L., Juglans regia
L. (орех грецкий) и Juglans sp. и подлеском из
Corylus sp., Thelycrania sp. (жимолости), Caprifolia>
ceae, Grossulariaceae, Vitis sp. (винограда), Mora>
ceae (тутовых), а также, вероятно, существовали
отдельные липовые группировки. По берегам
водоемов (о существовании которых свидетель>
ствуют находки в составе спектров из марто>
ношских отложений пыльцы водных и прибреж>
но>водных растений) и на заболоченных участ>
ках росли Betula pubescens Ehrh., Alnus glutino>
sa (L) Gaertn., A. incana L. В лесах встречались
папоротники и мхи. В составе немногочислен>
ных травянистых группировок доминировали
Asteraceae. По сравнению с травянистыми ассо>
циациями Приднепровской низменности возро>
сли роль Poaceae и таксономическое разноооб>
разие мезофильного разнотравья.
В позднемартоношское время в составе
растительного покрова расширилось участие
травянистых ассоциаций, преимущественно за
счет разнообразных Chenopodiaceae и Astera>
ceae. Несколько изменился также состав лесов.
На смену липовым группировкам и сосново>ши>
роколиственным лесам богатого таксономичес>
кого состава пришли дубово>сосновые леса
(иногда с примесью Fagus) и дубравы, эдификато>
ром которых был Quercus robur L. На пониженных
элементах рельефа, вероятно, еще существовали
смешанные леса, в составе которых значитель>
ная роль принадлежала Betula, изредка встреча>
лись также Carpinus betulus L., Tilia cordata; Tilia
dasуstyla Stev., Quercus pubescens Willd., однако
Juglans уже не был отмечен. В растительных груп>
пировках второй половины позднемартоношско>
го времени еще больше возросла роль Betula и в
то же время исчезли Carpinus betulus L,. Tilia
dasуstyla Stev., Fagus.
В пределах Житомирского Полесья (северная
часть УЩ) в мартоношское время были широко
развиты сосновые, березово>сосновые и сме>
шанные леса, в составе которых, помимо доми>
нирующих Pinus sp. sect. Eupitys Spach., изредка
встречались теплолюбивые виды Pinus subg.
Haploxylon Koehne. По сравнению с лесами цен>
тральной части Приднепровской возвышенно>
сти, в составе растительных группировок значи>
тельно возросла роль Betula и несколько сокра>
тилось участие термофильных пород Juglans cineQ
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rea L. и Moraceae, а также уменьшилось таксоно>
мическое разнообразие широколиственных
растений умеренно>теплой зоны: Tilia cordata
Mill. (преобладали), Tilia platyphyllos Scop., CarpiQ
nus betulus L., Fagus sp., Quercus robur L., Quer>
cus sp., Ulmus sp., Corylus sp. В растительном
покрове также принимали участие многоножко>
вые папоротники (Polypodiaceae) и сфагновые
мхи (Sphagnum sp.). Травянистые группировки
занимали совсем незначительные площади,
отличались отсутствием доминант и были пред>
ставлены Chenopodiaceae, Poaceae, Artemi>
sia spp., Asteraceae и разнотравьем.
В пределах Подольской возвышенности
(Волыно>Подольская плита) в мартоношское
время господствовали леса, близкие по таксо>
номическому составу к лесным группировкам
центральной части УЩ. Отличительной особен>
ностью лесных сообществ рассматриваемого
региона было наибольшее видовое разнообра>
зие в их составе сосен: Pinus sp. sect. Eupitys
Spach, P. sp. subg. Diploxylon Koehne (преобла>
дали), P. sp. sect. Banksia Mayr.; а также значи>
тельное участие теплолюбивых видов подрода
Haploxylon: Pinus sp. sect. Cembrae Spach.; P. sp.
sect. Strobus Shaw., что, вероятно, объясняется
близостью Карпатских гор. К отличительным
особенностям мартоношского растительного
покрова исследуемого региона можно отнести
наибольшее, по сравнению с лесами других тер>
риторий, видовое разнообразие и представи>
тельство термофильных растений семейства
Juglandaceae: Pterocarya stenoptera D.S. (лапи>
на), Juglans cinerea L., J. regia L., J. nigra L. (орех
черный), Juglans sp.
В раннемартоношское время (формирование
первой оптимальной почвы) в составе смешан>
ных и сосново>широколиственных лесов помимо
Pinus spp., Betula spp., Alnus spp., встречались
также Salix spp. (ивы), а среди широколиственных
пород доминировали представители семейства
Tiliaceae: Tilia dasystуla Stew.(преобладали),
T. cordata Mill., Tilia sp. Можно предположить, что
в раннемартоношское время в пределах рассма>
триваемого региона существовали и отдельные
липовые леса, а также грабинники. Характерной
особенностью лесных сообществ было широкое
участие в их составе лиственных растений уме>
ренно>теплой зоны: Quercus spp., Carpinus betuQ
lus L., C. orientalis Mill., Ulmus laevis Pall., Rham>
nus sp., Corylus sp. Основными компонентами
малочисленных травянистых ценозов были зла>
ковые, разнотравье, сложноцветные и осоко>

вые. Принимали также участие в растительном
покрове папоротники Polypodiaceae, сфагновые
(Sphagnum sp.) и зеленые мхи (Bryales sp.).
Во время формирования второй оптимальной
почвы в составе растительного покрова незна>
чительно возросла роль травянистых группиро>
вок, преимущественно за счет увеличения роли
Chenopodiaceae, Asteraceae и Artemisia sp. В
составе лесных сообществ, по>прежнему зани>
мавших лидирующие позиции, уже не встреча>
лись Salix spp., Carpinus orientalis Mill., Pteroca>
rya stenoptera D.S.; Juglans nigra L. Изменились
также доминанты широколиственных лесов –
лидирующие позиции занял Quercus spp. По>
прежнему в составе растительного покрова при>
нимали участие папоротники Polypodiaceae, а
также плауны Lycopodium sp.
Сульское время. В составе растительного
покрова Придонецкой равнины господствали
травянистые ценозы, основной доминантой
которых были маревые, в качестве субдоминант
выступали сложноцветные (в том числе полыни).
На пониженных участках рельфа, вероятно, рас>
пространялись луговые степи с единичными дре>
весными группировками в составе Pinus sp. sect.
Eupitys Spach., Alnus sp., Betula spp., Ulmus sp.
На территории Приднепровской низменности
в сульское время преобладал лесостепной тип
растительности. Водораздельные пространства
были покрыты сосновыми лесами, из которых, по
сравнению с мартоношским временем, исчезли
все теплолюбивые виды сосен. Иногда в составе
лесов встречался Quercus robur L., открытые про>
странства занимали травянистые группировки, в
составе которых заметная роль принадлежала
Poaceae, Chenopodiaceae и Asteraceae. В более
увлажненных местах были развиты березово>со>
сновые леса с участием ольхи и лугово>разно>
травные группировки.
В пределах центральной части Приднепров>
ской возвышенности также господствовал лесо>
степной ландшафт. Участки, занятые сосновыми
и березово>сосновыми лесами с незначительной
примесью широколиственных пород, чередова>
лись с травянистыми ассоциациями маревых и
сложноцветных.
В раннесульское время (криогигротическая
стадия) в структуре растительного покрова нес>
колько преобладали древесные группировки, в
которых помимо, Pinus spp. sect. Eupitys Spach.,
изредка встречались единичные Pinus sp. sect.
Cembrae Spach. Лиственные породы были пред>
ставлены Betula pendula Roth., Betula sp., Quer>
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cus robur L. и Tilia cordata Mill. На пониженных
элементах рельефа развивалось луговое разно>
травье, а также существовали болотные ценозы,
к которым были приурочены заросли Alnus,
Typha sp. (рогоза), Sparganium sp. (ежеголовни>
ка), а также сфагновые мхи.
В позднесульское время (криоксеротиче>
ская стадия) в структуре растительного покро>
ва возросла доля травянистых группировок, а в
их составе увеличилась роль Chenopodiaceae и
разнотравья. Одновременно снизилось участие
водных и прибрежно>водных растений. По
сравнению с раннесульским временем, в
составе древесных группировок, занимавших
примерно равные пространства с травянисты>
ми ценозами, несколько возрасла роль
лиственных растений умеренной зоны: Betula
pendula Roth., Betula sp., Alnus sp., Alnaster
manshuricus Hand>Nazz., Alnaster sp. (ольхов>
ника). Лиственные растения умеренно>теплой
зоны были представлены Tilia cordata Mill. и
единичными Сorylus avellana L. В хорошо защи>
щенных рефугиумах рос Juglans sp.
Характерной особенностью растительного
покрова Житомирского Полесья (северная часть
УЩ) было господство сосновых лесов, в составе
которых уже не встречались теплолюбивые виды
Pinus, а также заметное обеднение состава лес>
ных группировок за счет лиственных растений,
представленных единичными Alnus sp. и Tilia corQ
data Mill. В рефугиумах, вероятно, иногда встре>
чался Juglans sp.
Значительная часть Подольской возвышенно>
сти в сульское время также была покрыта сосно>
выми лесами, основными компонентами кото>
рых были Pinus sp. Diploxylon Koehne, хотя
изредка еще встречались единичные Pinus sp.
sect. Cembrae Spach. По сравнению с одново>
зрастными лесными группировками сопредель>
ных регионов, леса рассматриваемой террито>
рии отличались наиболее высоким участием
широколиственных растений умеренно>теплой
зоны: Quercus robur L., Tilia cordata Mill., T. plaQ
typhyllos Scop. (единично), Tilia sp. На понижен>
ных элементах рельефа встречались Juglans sp.
Открытые пространства, площади которых, по
сравнению с мартоношским временем, несколь>
ко расширились, были заняты полынными и зла>
ково>разнотравными группировками.
Лубенское время. В растительном покрове
раннелубенского времени Придонецкой равни>
ны несколько преобладали травянистые цено>
зы, в составе которых, помимо доминирующих
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Artemisia sp., Chenopodiaceae и Asteraceae, зна>
чительная роль принадлежала Rosaceae (розо>
цветным), луговому разнотравью, а также вод>
ным и прибрежно>водным растениям. По срав>
нению с сульским временем, возрасла роль
древесных группировок, а в их составе значи>
тельно увеличилось участие растений умерен>
но>теплой зоны, особенно Carpinus betulus L.,
Fraxinus sp. (ясеня), Quercus robur. L., Quer>
cus sp., Tilia cordata Mill., T. platyphyllos Scop.,
Corylus avellana L. Наряду с березово>сосновы>
ми редколесьями с незначительным участием
Picea sect. Eupicea Willkm., на пониженных
элементах рельфа произрастали дубово>липо>
во>грабовые группировки. В долинных лесах
встречался Juglans sp. По берегам водоемов
росли Typha angustifolia L. (рогоз узколистый) и
Alnus glutinosa Gaertn.
Во время эндотермального похолодания
(период формирования лессовидного прослоя
между почвами раннего и позднего оптимумов)
заметно обеднился состав древесных группиро>
вок за счет исчезновения Carpinus, Tilia, Juglans.
Расширилась область развития травянистых
ценозов, структура которых также претерпела
изменения – сократилась роль разнотравья и
еще больше усилились позиции Artemisia.
В среднелубенское время (период формиро>
вания почвы второго оптимума) расширились
площади, занятые травянистыми цензами, в
составе которых возрасла роль Chenopodiaceae.
В немногочисленных лесных группировках, по
сравнению с раннелубенским временем, увели>
чилось количество Quercus и термофильных
пород (Juglans cinerea L.). Структура лесов нес>
колько изменилась: в дубово>сосновых и сосно>
во>широколиственных лесах с подлеском из
Corylus avellana L. и Elaeagnus sp. (лох) уже не
встречались Carpinus betulus L., Fraxinus sp., а
также Picea sect. Eupicea Willkm.
Во время второго эндотермального похолода>
ния незначительно сократилась площадь участ>
ков, занятых травянистыми группировками, а в
их составе еще больше уменьшилась роль разно>
травья, водных и прибрежно>водных растений.
Из состава лесов, эдификаторами которых были
Pinus sylvestris L. и Betula pendula Roth., полно>
стью исчезли все широколиственные и термо>
фильные породы.
В позднелубенское время, наряду с полынно>
маревыми группировками и березово>сосновы>
ми лесами, незначительные площади были заня>
ты луговым разнотравьем.
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На территории Приднепровской низменно>
сти в раннелубенское время были широко
развиты лесные группировки, хотя по сравне>
нию с мартоношским временем, площади их
развития несколько сократились. Значительная
часть исследуемого региона была занята сме>
шанными лесами, в составе которых, наряду с
доминирующими Pinus spp. sect. Eupitуs Spach.
и Betula pendula Roth. встречались Picea spp.
sect. Eupicea Willkm., Quercus robur L., Corylus
avellana L., а термофильные породы отсутство>
вали. В травяном покрове лесов встречались
Polypodiaceae. Немногочисленные травянистые
группировки состояли преимущественно из
Asteraceae, с небольшим участием Chenopodia>
ceae и разнотравья.
Во время эндотермального похолодания
заметно расширились площади, занятые травя>
нистыми цензами, в которых возросла роль Poa>
ceae, Polygonaceae, Cyperaceae. Состав лесов, по
сравнению с раннелубенским временем, практи>
чески не изменился.
В среднелубенское время в пределах региона
исследований преобладал лесостепной тип
растительности. В отличие от раннелубенского
времени, площади лесов несколько сократились,
однако состав их почти не изменился – лишь уме>
ньшилась роль Pinus и Picea.
В позднелубенское время увеличилась
область распространения березово>сосновых
лесов, однако в них уже не встречались Quer>
cus и Corylus. Немногочисленные травянистые
группировки состояли преимущественно из
злаков и сложноцветных, с небольшим участи>
ем разнотравья.
В пределах Приднепровской возвышенно>
сти (центральная часть УЩ) в раннелубенское
время доминировал лесостепной тип расти>
тельности. Однако, по сравнению с сульским
временем, в структуре растительного покрова
произошли изменения. Так, в составе березо>
во>сосновых и смешанных лесов заметная роль
принадлежала широколиственным породам,
прежде всего Quercus robur L., Quercus pubesQ
cens Willd., Tilia cordata Mill., T. platyphyllos
Scop. На отдельных участках в лесных группи>
ровках встречались Carpinus betulus L., Fagus
silvatica L., а в долинных лесах – Juglans cinerea
L. Подлесок состоял из Corylus avellana L.,
Rhamnus sp. Лугово>степные группировки,
основной составляющей которых было луговое
разнотравье, занимали несколько меньшие
площади по сравнению с лесными ценозами. В

водоемах и по их берегам росли Cyperaceae,
Typha sp. и Sparganium sp.
В среднелубенское время сократились пло>
щади, занятые лесами, а в их составе возросла
роль Quercus robur L., однако уже не встречался
Juglans cinerea L. Значительные территории были
заняты степными ценозами, состоящими преи>
мущественно из сложноцветных, злаков и маре>
вых. На увлажненых участках росли разнотрав>
ные группировки.
В позднелубенское время в составе смешан>
ных лесов возросла роль Betula, а в долинных
лесах иногда встречался Juglans regia L. Основ>
ной составляющей травянистых группировок
были Poaceae и Chenopodiaceae. В конце этапа в
пределах исследуемого региона существовало
значительное количество болот и озер, в кото>
рых произрастали многочисленные Potamogeto>
naceae (рдестовые), а вокруг – Cyperaceae, Typha
sp. и Sparganium sp.
В раннелубенском растительном покрове
Житомирского Полесья доминировали древес>
ные группировки, однако, по сравнению с мар>
тоношским временем, площади их распростра>
нения несколько сократились, изменился и
состав. Так, в березово>сосновых и смешанных
лесах уже не встречались Fagus sp., Carpinus
betulus L., Ulmus sp., Moraceae, а участие Tilia
cordata Mill., Quercus robur L., Corylus sp., ElaeQ
agnus sp., Juglans cinerea L., J. nigra L. было
незначительным. Наряду с Artemisia sp. и Che>
nopodiaceae, в составе травянистых группиро>
вок широко было представлено разнотравье и
прибрежно>водные растения. В травяном
покрове лесов встречались Polypodiaceae и
Bryales.
Леса среднелубенского времени отличались
сокращением роли растений умеренной зоны
(Alnus sp. и Betula sp.), и возрастанием участия
Tilia cordata Mill., а также исчезновением Juglans
nigra L. Травянистые ценозы состояли преимуще>
ственно из Asteraceae и Artemisia sp., роль разно>
травья и прибрежно>водных растений в них
заметно сократилась.
На территории Подольской возвышенности
в раннелубенское время, также господствова>
ли лесные группировки, вместе с тем они отли>
чались как от сульских, так и от мартоношских.
По сравнению с сульским временем, в их
составе возросла роль растений умеренно>те>
плой зоны и термофильных пород: Tilia cordata
Mill., T. platyphyllos Scop., Tilia sp., Quercus
robur L., Q. pubescens Willd., Quercus sp., Carpi>
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nus betulus L., Juglans regia L., J. cinerea L.,
вновь появилась Picea sp. sect. Eupicea
Willkm. В отличие от лесов мартоношского
времени, в составе лесных группировок в зна>
чительно меньших количествах встречалась
Tilia dasystyla Stew., представители семейства
Juglandaceae, а среди хвойных – теплолюби>
вые виды сосен подрода Haploxylon. Травяни>
стые ценозы занимали незначительные площа>
ди и состояли преимущественно из мезофиль>
ного разнотравья и немногочисленных злако>
во>полынных группировок.
В составе растительного покрова среднелу>
бенского времени несколько возросла роль тра>
вянистых ценозов, доминантами которых были
разнообразные Asteraceae, в тоже время, уча>
стие разнотравья в них несколько сократилась.
По сравнению с раннелубенским временем, в
составе смешанных и хвойно>широколиствен>
ных лесов возросла роль лиственных растений
умеренно>теплой зоны (преимущественно за
счет Tilia spp.), и термофильных растений:
Juglans regia L., J. cinerea L., в тоже время –
сократилось участие растений умеренной зоны
(Alnus spp. и Betula spp.). В небольшом количе>
стве в составе лесных группировок встречались
Tilia rubra D.C., Carpinus orientalis Mill., Fagus
sp., Rhamnus sp., Corylus sp., а из хвойных –
Picea sp. sect. Omorica Willkm.
В позднелубенское время вновь расширились
площади, занятые смешанными лесами, в которых
заметно возросла роль Pinus sp. subg. Diploxylon
Koehne. Состав широколиственных пород в лес>
ных группировках, по сравнению со среднелу>
бенским временем, практически не изменился,
однако присутствие представителей семейства
Tiliaceae (Tilia cordata Mill., T. platyphyllos Scop.)
в них заметно сократилось. Не изменился также
и состав травянистых ценозов, но занимали они
уже совсем небольшие участки, преимуществен>
но по лесным опушкам.
Тилигульское время. В пределах Придонецкой
равнины, по сравнению с позднелубенским вре>
менем, еще большие площади были заняты
полынно>маревыми ценозами с незначительным
участием злаковых и разнотравья. В составе
малочисленных березово>сосновых группировок
изредка встречались единичные Quercus robur L.
и Corylus sp.
На территории Приднепровской низменности
существовал лесостепной ландшафт. В отличие от
Донбасса, травянистые ценозы занимали не
столь значительные площади, состав их также
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несколько отличался – доминировали разнооб>
разные Asteraceae и Poaceae, а представители
рода Artemisia и Chenopodiaceae имели подчине>
ное значение, расширилось участие лугового
разнотравья. Состав лесов, по сравнению с лес>
ными группировками Придонецкой равнины,
практически не изменился.
В центральной части Приднепровской возвы>
шенности в тилигульское время, по сравнению с
лубенским, произошло дальнейшее сокращение
площадей, занятых лесами. Из их состава прак>
тически полностью исчезли широколиственные и
термофильные породы. В раннетилигульское
время (криогигротическая стадия), в отличие от
позднетилигульского, сосновые и березово>со>
сновые леса занимали большие площади. Доми>
нировали злаково>разнотравные, полынные и
маревые ценозы. С указанным временем связа>
но также существование в пределах региона
исследований пресноводных водоемов, к кото>
рым были приурочены Typha sp., Potamoge>
ton sp., Sparganium sp., а также Betula humilis
Scrank. и Alnus sp. В средне> и позднетилигульс>
кое время роль болотных ценозов заметно
сократилась.
Во время межстадиального потепления не>
сколько расширились площади, занятые леса>
ми, а в их составе вновь появились немногочи>
сленные лиственные растения умеренно>теп>
лой зоны: Tilia cordata Mill., Quercus robur L.,
Corylus avellana L. Среди составляющих травя>
нистых ценозов увеличилась доля лугового
разнотравья.
В позднетилигульское время (криоксеротиче>
ская стадия) в структуре растительного покрова
господствовали травянистые ценозы из маревых
и сложноцветных. Малочисленные древесные
группировки состояли преимущественно из Pinus
sylvestris L., с незначительной примесью Betula
pendula Roth., иногда в их составе встречались
единичные Quercus robur L.
В пределах Подольской возвышенности гос>
подствовали сосновые леса, основным эдифика>
тором которых был Pinus sylvestris L. По долинам
рек, в хорошо защищенных рефугиумах, вероят>
но, еще существовали широколиственно>сосно>
вые группировки с единичными Tilia cordata
Mill., Quercus robur L., Carpinus betulus L., Corylus
avellana L., Juglans sp. В увлажненых местах было
развито луговое разнотравье, а также Sphagnum
sp. и Lycopodium sp. В качестве доминант немно>
гочисленных травянистых ценозов выступали
Poaceae и Asteraceae.
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ДИНАМИКА РАННЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

ВЫВОДЫ
Приведенные материалы свидетельствуют о том,
что вне зависимости от установленных регио>
нальных различий существуют общие особенно>
сти развития ранненеоплейстоценового расти>
тельного покрова платформенной Украины.
Так, наибольшее количество и видовое разно>
образие хвойных (в том числе теплолюбивых
видов сосен подрода Haploxylon), а также широ>
колиственных растений умеренно>теплой зоны и
термофильных пород характерно для древесных
группировок мартоношского времени.
Растительные группировки сульского време>
ни, по сравнению с мартоношскими и лубенски>
ми, были заметно обеднены, но, в отличие от
тилигульского времени, характеризовались
большим представительством и разнообразием
древесных пород. Именно в сульское время в
пределах западных, северо>западных и частично
центральных регионов Украины (вблизи водое>
мов), вероятно, существовали рефугиумы, в кото>
рых сохранялись широколиственные и термо>
фильные растения.
Лубенский растительный покров, по сравне>
нию с мартоношским, отличался увеличением
роли травянистых ценозов, особенно за счет
мезофильного разнотравья, уменьшением в
составе древесных группировок роли Pinus spp.
subg. Haploxylon и термофильных пород, вплоть
до полного их исчезновения (Приднепровская
низменность), а также сокращением видового
разнообразия широколиственных растений уме>
ренно>теплой зоны.
Растительные группировки тилигульского вре>
мени отличались наиболее бедным составом как
древесных, так и травянистых растений, а суще>
ствование рефугиумов, в которых сохранялись
единичные термофильные породы, зафиксиро>
вано лишь для растительного покрова Подоль>
ской возвышенности.
Растительный покров ранних оптимумов
межледниковий характеризовался наибольшим
распространением древесных группировок, а в их
составе лиственных растений умеренной зоны. В
составе растительного покрова поздних оптиму>
мов возрастала роль травянистых ценозов, осо>
бенно мезофильного разнотравья, а также широ>
колиственных растений умеренно>теплой зоны и
термофильных пород. Время завершающих фаз
межледниковий отличалось существованием
растительных группировок очень бедного соста>
ва: сосновых редколесий, березово>сосновых
лесов, полынно>маревых степных ценозов.

Растительность времени ранних эндотермаль>
ных похолоданий хоть и обеднена, но еще была
близка растительности ранних оптимумов
межледниковий. Растительные группировки поз>
дних эндотермальных похолоданий по своему
составу уже были сходными с таковыми после>
дующих этапов лессообразования. Таким обра>
зом, можно сделать вывод о том, что развитие
ранненеоплейстоценовой растительности от
межледниковий к ледниковьям в пределах плат>
форменной Украины происходило постепенно, а
особенности состава растительных группировок
холодных этапов начинали формироваться на
заключительных стадиях предыдущих межледни>
ковий, во время кратковременных эндотермаль>
ных похолоданий.
Проведенные исследования показали, что в
раннем неоплейстоцене граница современной
лесной зоны заметно смещалась на юг по отно>
шению к нынешнему ее положению. Так, на про>
тяжении ранне> и среднемартоношского време>
ни не только в пределах Житомирского Полесья
(современная лесная зона), но и на Приднепров>
ской низменности, в центральной части Придне>
провской возвышенности и Подольской возвы>
шенности (современная лесостепная зона) гос>
подствовали широколиственно>хвойные и сосно>
во>широколиственные леса и лишь в позднемар>
тоношское время в структуре растительного
покрова перечисленных регионов возросла роль
травянистых ценозов. В южных и юго>восточных
регионах Украины – Причерноморская низмен>
ность [8, 10], Придонецкая равнина (современ>
ная степная зона) в мартоношское время преоб>
ладал лесостепной тип растительности.
Наиболее четко проявилась растительная
зональность в сульское время. В пределах При>
черноморской низменности [10] и Придонецкой
равнины были развиты степи, Приднепровской
низменности и Приднепровской возвышенности
– лесостепи, Житомирского Полесья и Подоль>
ской возвышенности – леса.
В лубенское время леса покрывали значи>
тельные площади Житомирского Полесья (лес>
ная зона), а в ранне> и позднелубенское время –
и Подольской возвышенности (лесостепная
зона). В пределах большей части территории
современных лесостепной и степной зон домини>
ровал лесостепной тип растительности.
В тилигульское время Причерноморская низ>
менность [10] и Придонецкая равнина были
покрыты степями. В пределах Приднепровской
низменности и Приднепровской возвышенности

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ. КИЇВ, 2009

381

Е.А. СИРЕНКО

преобладал лесостепной тип растительности
(криогигротическая стадия) и степной тип (крио>
ксеротическая стадия), в Житомирском Полесье
и на Подольской возвышенности – лесной.
Полученные материалы свидетельствуют
также о том, что холодные этапы (особенно суль>
ский), по сравнению с теплыми, отличались более
яркой дифференциацией растительного покрова.
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ПЛЕЙСТОЦЕНУ
M.S. Komar
STAGES OF PLANT COVER DEVELOPMENT IN UKRAINE DURING THE PLEISTOCENE
Рассмотрены изменения растительного покрова территории Украины на протяжении плейстоцена. Прослежены смены
растительности в теплые и холодные отрезки плейстоцена в различных регионах Украины. Подчеркнуто существование
трех растительных зон (лесной, лесостепной и степной) на протяжении всего плейстоцена.
Ключевые слова: растительный покров, плейстоцен, климатические изменения, Украина.
Changes in the Pleistocene plant cover in the territory of Ukraine are considered. Changes in the vegetation during the warm
and cold periods of the Pleistocene by various regions of Ukraine have been determined. The emphasis is made on the exis>
tence of forest, forest>steppe and steppe zones during the Pleistocene.

ВСТУП
Аналіз родового складу найбільш репрезентатив>
них флор свідчить про процес закономірного змен>
шення багатства флори, вираженого в скороченні
кількості представлених родин і видів. В.П. Гричук
[8>10] вказує три основних рубежі різкої зміни
складу флори: перший відноситься до переходу від
олігоцену до нижнього міоцену і характеризується
зникненням всіх австрійсько>африканських родів;
другий, збігається з переходом від сармату до мео>
тису; третій відповідає переходу від кімерію до
гурію. У цей час із складу флори зникають пред>
ставники північно>американських і східноазіатсь>
ких родів і встановлюється панування панголарк>
тичних родів. Тобто саме на цьому рубежі форму>
ються особливості, характерні для сучасної флори.
Пізніше відмічається лише перегрупування існую>
чих представників флори. Аналогічна картина спо>
стерігається на території всієї Європи.
Слід зазначити, що якщо на рубежі сармат>
меотис з флори зникають роди, сучасні представ>
ники яких поширені майже винятково в тропічних
і субтропічних областях з невираженою терміч>
ною сезонністю, то останній рубіж пов’язаний із
встановленням на Східно>Європейській рівнині
клімату бореального типу, клімату з досить холод>
ними зимовими періодами. На цьому останньому
рубежі відбувається зміна всього складу флори. З
нього зникає велика кількість видів, характерних
для попередніх флор пліоцену, майже вдвічі змен>
шується участь північно>американських, східно>
азіатських і балкано>кавказьких видів, а також
термофільних екзотів. Наступні зміни мають знач>
но менший масштаб і не пов’язані зі зміною
загального характеру флор. Тобто останній вели>
кий перелом у процесі формування кайнозойсь>
кої флори встановлюється для Східно>Європейсь>

кої рівнини на межі кімерій>гурій, він відображує
перехід від пізньотургайської флори до флори
помірної. Саме з ним пов’язані зміна типу флори,
яка набуває найголовніших сучасних особливо>
стей, і встановлення клімату бореального типу,
характерного для всієї сучасної Європи.
Прогресуюче похолодання, що в кінці міоцену
охопило середні широти, призвело до формуван>
ня зональності, близької до сучасної. У цей час
виникла арктична зона; зона тайги розширилася
за рахунок скорочення зони широколистих лісів;
на півдні почала формуватися степова зона [26].
До кінця пліоцену флора Східно>Європейської
платформи в результаті складних перебудов
набула вигляду, близького до сучасного. Відмін>
ною рисою території України можна назвати фор>
мування трьох рослинних зон, а саме: лісової,
лісостепової і степової. У плейстоцені роль зов>
нішнього фактора, що неминуче впливав на рос>
линність, відігравали покривні зледеніння, однак
жодна з цих зон не зникала протягом усього
періоду, змінювалися лише їх границі.
Клімат еоплейстоцену і раннього неоплейсто>
цену був прохолоднішим, ніж клімат пліоцену. Рос>
линність зазнала значних змін. Якщо в пліоцені
основний фон навіть на півдні створювала дерев>
на рослинність, то вже впродовж неоплейстоцену
на території України поширилися безлісні просто>
ри, особливо в зоні степів, що чергувалися з лісо>
вими ділянками. Розглянемо зміни рослинного
покриву протягом кожного етапу плейстоцену.
РЕЗУЛЬТАТИ
Початок березанського етапу в північній, захід>
ній і східній частинах території України характери>
зувався поширенням бореального лісостепу. Сту>
пінь участі деревних рослин та різнотрав’я в рос>
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линному прокриві знижувався в південному
напрямку. Переважали соснові ліси з незначною
домішкою широколистих порід. У Прикарпатті в
складі соснових лісів у якості домішки була при>
сутня ялина. Пізніше розповсюдилися південно>
бореальні та лісо>лучні ландшафти. Поширилися
ліси, у Прикарпатті – смереково>ялинові. На півд>
ні у лісах зросла участь широколистих порід [25].
Під кінець березанського етапу збільшився сту>
пінь аридізації клімату, що призвело до поширен>
ня степової рослинності, зникнення широколи>
стих порід у лісних угрупованнях та ксерофітиза>
ції лісостепу у північних районах України [7].
Крижанівський етап. За даними Н.П. Гераси>
менко [7] цей етап поділявся на три підетапи, пер>
ший з яких характеризувався розвитком тепло>
суббореальних світлих лісів на півночі і заході та
лісостепу у середній частині України. У складі цих
лісів переважали дуб та в’яз, були присутні, як
пише автор, теплолюбні неогенові релікти. Субсе>
редземноморські степові ландшафти за участю
термофілів у долинних лісах займали Причорно>
мор’я. Наступний підетап визначився похолодан>
ням та аридізацією. В цей час на півночі та заході
панували лісостепові бореальні ландшафти, а у
середній частині України степові. Заключний під>
етап був теплішим і більш вологим, ніж поперед>
ній, але прохолоднішим, ніж перший. У цей час
поширилися широколисті ліси – грабово>дубові і
лучні степи у сучасний північний степ, а буково>
грабові ліси займали Прикарпаття. Наприкінці
цього підетапу ступінь тепло> та вологозабезпече>
ності зменшилася, з рослинного покриву зникли
граб, мезо> та термофільні екзоти.
Іллічівський етап характеризувався більш
посушливим кліматом, ніж березанський, що
спричинило збіднення складу рослинності. Ланд>
шафти Північної України належали до субпери>
гляціальних лісостепових з сосновими лісами та
ксерофітним степом, Південної України – до
бореальних сухостепових за участю берези,
ялини та широколистих порід у зниженнях рельє>
фу, що зникли до кінця етапу внаслідок зменшен>
ня залісіння [7].
У широкинський час на території Житомирсь>
кого Полісся панували соснові, березово>соснові
і змішані ліси. В цих лісах у складі широколистих
порід переважали липа (Tilia cordata Mill.) і граб
(Carpinus betulus L.), рідше зустрічалися дуб (Quer>
cus sp.), в’яз (Ulmus sp.) і ліщина (Corylus sp.). Тер>
мофільні породи були представлені горіхом і лапі>
ною (Juglans cinerea L. і Pterocarya sp.). Досить
помітну роль у складі лісів відігравали вільха
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(Alnus spp.) і береза (Betula sp.). Трав’янисті асоціа>
ції з пануючими представниками полиней займа>
ли невеликі простори. Нечисленні злаково>різно>
травні угруповання складали представники родин
Apiaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Rosaceae,
Lamiaceae, Cannabaceae, Cichoriaceae. По бере>
гах водойм зростали рослини, що належать роди>
нам Cyperaceae, Alismataceae, у водах водойм –
Lemnaceae, Sparganiaceae [24]. У центральних
регіонах України панували лісостепові ландшаф>
ти. Таксономічний склад лісів був схожий з таким
Житомирського Полісся. Однак тут у рослинному
покриві трав’янисті угруповання відігравали
більш значну роль, а в їх складі переважали пред>
ставники родин Chenopodiaceae і Asteraceae.
Для Донбасу і Придонецької височини в
еоплейстоцені були характерні широколисто>сос>
нові ліси зі середземноморськими й атлантичними
видами. Значні ділянки були зайняті трав’янистою
рослинністю зі злаків, осокових, різнотрав’я.
У приа зов ський час у Донбасі і на Придонець>
кій рівнині скоротилися площі, зайняті деревни>
ми угрупованнями. В їх складі зменшилася роль
термофільних елементів і зросла роль дрібнолис>
тих деревних (берези, вільхи). Зі складу рослин>
ного покриву цілком зникли бук, ялиця, лапіна.
Розширилися простори, зайняті трав’янистою
рослинністю збідненого складу. Ці зміни в рос>
линному покриві були викликані збільшенням
сухості клімату і деяким похолоданням. У Нижньо>
му Придніпров’ї, очевидно, переважала степова
рослинність. Лісові угруповання займали незнач>
ні площі. В них найвагомішу роль відігравала
сосна, з інших деревних були присутні береза,
вільха, ільм, ліщина.
У мартоноський час у лісовій зоні основним еди>
фікатором існуючих лісів були хвойні породи (Pinus
sylvestris L., Pinus sect. Strobus, Picea excelsa Link.,
P. omorica Bolle, Abies sp. та ін.) і бореальні сережко>
цвітні (Betula sect. Alba, кілька видів Alnus). У якості
домішки в них постійно були присутні широколисті
породи – Quercus, Tilia, Carpinus, Ulmus, Corylus, а
також пліоценові релікти, такі як Carya, Pterocarya,
Juglans, Rhus, Cornus, Taxus, Nyssa та ін.
Ліси переважали й у лісостеповій зоні. Лісові
угруповання займали не тільки долини рік, балки
й яри, але й виходили на вододіли. Лісові масиви
складалися з широколисто>хвойних порід. Серед
них були присутні елементи центральноєвро>
пейської і балкано>кавказької флори. Рослин>
ність відкритих просторів була представлена
злаково>різнотравними ценозами за участю
лободових і полину.

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

ЕТАПИ РОЗВИТКУ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ПЛЕЙСТОЦЕНУ

І у степовій зоні поширилася рослинність лісо>
вого типу. Для лісів цього часу характерно макси>
мальне за весь ранньонеоплейстоценовий відрі>
зок часу розмаїття деревних. Перевага в складі
лісових угруповань представників американо>єв>
ро>азіатської, а також присутність представників
американо>середземноморсько>азіатської груп
свідчать про теплий, близький до середземно>
морського, досить вологий клімат.
У сульский час на всій території України намі>
тилася тенденція до похолодання й аридізації, на
що вказує розширення безлісних ландшафтів та
зменшення ролі термофільних елементів у рос>
линному покриві. У Житомирському Поліссі домі>
нували соснові ліси. Значно скоротився склад
листяних порід, що існували в мартоноський час.
У центральній частині Українського щита деревні
і трав’янисті угруповання займали майже рівні
площі. Головними компонентами цих лісів були
Pinus sect. Eupitys, значно рідше в них зустрічали>
ся Betula sp. і Quercus robur L. У трав’янистому
покриві переважали представники родин Cheno>
podiaceae і Asteraceae [24]. У Нижньому Придні>
пров’ї поширилася рослинність степового типу.
Деревні угруповання за участю сосни, берези,
вільхи, дуба і ліщини займали невеликі площі в
найбільш зволожених місцях. На півдні України
велике поширення одержали трав’янисті псамо>
фіти і ксерогалофіти. У долинах річок і на схилах
балок формувалися заплавні і байрачні ліси збід>
неного складу [12, 17 ].
Лубенський етап. У цей час на території Жито>
мирського Полісся дещо скоротилися ділянки,
зайняті деревною рослинністю, і поширилися від>
криті простори із трав’янистими угрупованнями.
У порівнянні з мартоноським часом таксономіч>
ний склад лісів став біднішим, в них були відсутні
бук, граб, в’яз і майже всі термофільні породи. У
центральній частині Українського щита перева>
жали лісостепові ландшафти. Для лісів цієї тери>
торії також було характерне зменшення участі
термофільних елементів, мала таксономична
розмаїтність широколистих порід, зникнення
бука. У цей час поширилися березово>соснові і
змішані ліси за участю липи (Tilia cordata Mill.),
дуба і граба з підліском з ліщини і крушини [24]. У
Нижньому Придніпров’ї характер рослинного
покриву був переважно лісостеповим. Лісові
угруповання складалися з широколистих (голов>
ним чином дуба) і хвойних і займали долини
річок, перезаглиблені ділянки, місцями виходячи
на вододіли. Трав’яниста рослинність була пред>
ставлена злаково>різнотравними ценозами за

участю лободових і полину. На півдні України цей
часовий інтервал характеризувався деяким
посиленням ролі лісових формацій зі значною
участю змішано>широколистих лісів (з перевагою
дуба). Однак, порівняно з мартоноським етапом,
остепніння було трохи більшим. Значну роль у
рослинному покриві відігравали лучно>різно>
травні і степові ценози [12, 17].
Тилігульський час характеризувався подаль>
шим посиленням континентальності і збільшен>
ням аридізації клімату. У лісостеповій зоні доміну>
вала рослинність відкритих просторів, представ>
лена полиново>злаково>лободовими ценозами з
домішкою ксерофітного різнотрав’я. Ліси збідне>
ного складу займали знижені ділянки рельєфу. У
степовій зоні на підвищених ділянках переважа>
ли монодомінантні фітоценози з ксерофітних
лободових, а лісові угруповання головним чином
складалися з хвойних.
Зберігаючи загальну тенденцію зміни клімату
вбік континенталізації, амплітуди його коливань
у межах раннього неоплейстоцену були менші,
ніж у середньому і пізньому неоплейстоцені.
Час завадівского міжльодовиків’я характери>
зується складними змінами клімату і рослинності.
Для нього характерна наявність мінімум двох клі>
матичних оптимумів, розділених похолоданням.
У лісовій зоні, південна границя якої проходи>
ла в низов’ях р. Сула, переважали хвойно>широ>
колисті ліси, едифікаторами яких були хвойні
(Pinus s/g Haploxylon, P. s/g Diploxylon, Picea sect.
Eupicea, P. sect. Omorica, Abies alba Mill., A. fraseQ
ri (Pursh) Poir. Листяні породи були представлені
досить різноманітно: Fagus, Carpinus, Quercus,
Acer, Fraxinus, Tilia, Betula, Alnus і пліоценовими
реліктами (Rhus, Juglans, Morus).
У Середньому і Нижньому Придніпров’ї великі
площі займали діброви і змішані ліси з участю
сосни кедрової і сосни звичайної і широколистих
(липи сердцелистої і широколистої, граба, в’яза
та ін.). У долині Сіверського Донця в складі лісо>
вих масивів переважали бори, субори і широко>
листо>соснові ліси з участю дуба, граба, липи,
ясена, вільхи, берези, а в самих сприятливих міс>
цях – ялини, ялиці, бука, горіха, шовковиці, сума>
ха [1>3, 6, 7, 12, 17, 18, 21, 22].
У південних районах Причорноморської і
Приазовской низин зональним типом рослинно>
го покриву був лісостеп. Присутність у складі
деревних представників панголарктичної, аме>
рикано>євро>азіатської і наявність елементів
американо>середземноморсько>азіатської груп
свідчать про клімат, близькій до середземномор>
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ського, найвірогідніше, під час першого більш
вагомого кліматичного оптимуму.
До кінця міжльодовиків’я рослини>термофіли
так і не відновили свої позиції, загублені під час
проміжного похолодання, а наприкінці міжльо>
довиків’я зі складу лісів зникають Juglans, CastaQ
nea, Rhus, Morus, Cornus.
За ступенем розвитку деревної рослинності
цей час можна порівняти з мартоноським. Однак
лучно>різнотравні і різнотравно>злаково>лободо>
ві ценози продовжували відігравати значну роль
у рослинному покриві [12, 18].
Зміни у складі рослинності відобразилися в
змінах структури основних формацій – лучно>сте>
пових ценозів і змішано>широколистих лісів. Рос>
линна сукцесія фіксується п’ятьма фазами.
У дніпровський час значна частина території
України була вкрита суцільним чохлом льоду. Рос>
линний покрив був тимчасово механічно знище>
ний. Лише з відступанням льодовика на звільне>
них від льоду обшарах почалося формування
перигляціальних біогеоценозів. Причому на піо>
нерній стадії сукцесійного процесу в Придні>
пров’ї основну роль відігравали представники
родин Chenopodiaceae, Cichoriaceae, Brassica>
ceae, Asteraceae (рід Artemisia), що мають значну
кількість стрестолерантних видів. Вічна мерзлота
перешкоджала розселенню деревних порід.
Лише в кінці цього часового інтервалу в знижен>
нях рельєфу едафичні і кліматичні умови дозво>
лили розселитися рослинам, що успішно присто>
совуються до вічної мерзлоти (Picea excelsa,
Betula nana L., Selaginella selaginoides (L.) Link.,
Botrychium multifidium (S.G. Gmel.) Rupr. та ін.). У
цей час на території Північно>Західної України, у
районах, що прилягають до Карпат, була розвину>
та флора високогірно>тундрового характеру з
Dryas octopetala L., Betula nana L., Salix polaris
Wahl. та іншими рослинами аркто>альпійського
комплексу. У Малому Поліссі на початкові стадії
панували лісостепні ландшафти, в яких соснові
ліси з домішкою берези чергувалися з ділянками,
зайнятими ксеротичними трав’янистими ценоза>
ми. Пізніше площі, зайняті різнотравно>злакови>
ми і лободовими угрупованнями, розширилися, а
соснові ліси набули розрідженого характеру [4].
На півдні України цей часовий інтервал характе>
ризувався значним похолоданням та істотним
посиленням аридізації клімату. Переважали без>
лісні ландшафти. Деревна рослинність, предста>
влена головним чином хвойними і березовими,
зберігалася в зниженнях рельєфу і добре захи>
щених рефугіумах. Основу рослинного покриву
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складали фітоценози з ксерофітних лободових,
полину, ефедри і різнотрав’я збідненого складу.
Така ж рослинність існувала у Донбасі і на Придо>
нецькій рівнині [7, 18].
Ступінь суворості клімату дніпровського етапу
був значно більшим, ніж у ранньонеоплейстоце>
нові льодовикові етапи. Покривне зледеніння,
навіть у позальодовиковій зоні призвело до зник>
нення більшості реліктів, що ніколи більше не
брали участі в складі флор регіону.
Наступне поліпшення температурного режиму
в кай даць кий (Rügen, Lubawski) час викликало
зникнення вічної мерзлоти, що слугувала водо>
непроникним горизонтом, що, у свою чергу, приз>
вело до зміни гідрологічного режиму. Знизився
рівень ґрунтових вод, змінився базис ерозії, під>
силився дренаж. На цьому етапі значне поширен>
ня в північних і центральних областях України
одержала ялина, пізніше витиснута фреатофіта>
ми. Піщані субстрати терас зайняли соснові бори з
домішкою берези, вільхи і папоротей. Трав’янисті
різнотравно>злакові угруповання переважали на
вододільних просторах. Трохи пізніше почалося
розселення елементів неморальної рослинності.
Однак на початку кайдацького часу кліматичні
умови залишалися ще не занадто сприятливими
для широкого розвитку деревної рослинності.
Подальше збільшення теплозабезпеченості при>
вело до розширення площ, зайнятих широколи>
стими породами (дубом, в’язом, грабом), що, імо>
вірно, проникали в сосново>березові ліси, змі>
нюючи склад біоценозів. Умови сприяли розвит>
ку чагарникового ярусу. Однак поширення лісів
на всю територію не відбулося. Трав’янисті угру>
повання продовжували відігравати значну роль у
рослинному покриві.
У Нижньому Придніпров’ї переважали лісосте>
пові ландшафти з участю змішаних березово>сос>
нових (сосново>березових) і широколистих угру>
повань. Pinus sylvestris L., Betula sect. Alba, Ulmus
laevis Pall., U. campestris L., Quercus robur L.,
Q. pubescens Willd., Tilia cordata Mill. складали
основу лісових масивів. Підлісок у цих лісах утво>
рювали Corylus avellana L., Crataegus sp., ViburQ
num opulus L., Lonicera sp., Frangula alnus Mill.,
на схилах балок, можливо, зростав Rhamnus sp.,
а в найбільш зволожених місцях – Alnus glutinosa
(L.) Gaertn. Пізніше характер рослинного покри>
ву трохи змінився. Роль широколистих елементів
і чагарникових компонентів у рослинному покри>
ві зменшилася, у той час як території, зайняті ксе>
рофільним різнотрав’ям, збільшилися. Наступне
поліпшення кліматичних умов привело до посту>
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пового зростання в рослинному покриві ролі
берези, вільхи, чагарників і широколистих порід
при зниженні участі сосни в деревостані.
У Донбасі і на Придонецькій рівнині в цей час
існували ландшафти лісостепового типу. Ліси
були утворені сосною, ялиною, березою, вільхою,
зустрічалися граб, липа, дуб, в’яз. Безлісні ділян>
ки були зайняті лучними степами [7, 18].
Імовірно, починаючи з кайдацького часу, у
Північному Причорномор’ї і Північному Приазов’ї
зональним типом рослинності стають степи.
Пом’якшення клімату сприяло розвитку різно>
травно>злакових і разнотравно>лободово>поли>
нових угруповань, що визначають тип ландшафту.
Поширення деревної рослинності обмежувалося
річковими долинами і схилами балок. У складі
лісових ділянок, поряд із сосново>березовими
деревостанами, брали участь широколисті поро>
ди (дуб черешчатый, липа серцелиста, ліщина,
ясен, клен та ін.).
Наступна зміна клімату у бік похолодання та
аридізації в тяс минсь кий (Warthe, Warty) час у
Середньому Придніпров’ї спричинила скоро>
чення площ, зайнятих деревною і чагарнико>
вою рослинністю. Їх угруповання зберігалися в
зниженнях рельєфу і захищених місцях. Зни>
кнення деревної рослинності на вододільних
ділянках привело до посилення ерозії і створи>
ло сприятливі умови для розселення піонерних
рослин порушених субстратів. Поширились
представники таких родин, як Asteraceae (осо>
бливо рід Artemisia), Chenopodiaceae, Cichoria>
ceae, Cistaceae (рід Helianthemum), Plumbagina>
ceae. Зволожені ділянки були вкриті лучно>сте>
повим різнотрав’ям.
У Нижньому Придніпров’ї у цей час також
відбулося скорочення площ, зайнятих деревни>
ми породами і чагарниками, і розширення діля>
нок із трав’янистими асоціаціями. Зі складу
деревних практично зникли широколисті, і
лише дуб (Quercus robur) зберігся в найбільш
сприятливих місцях.
Процес скорочення площ, зайнятих деревною
рослинністю, спостерігався у Донбасі і на Придо>
нецкой рівнині. Ліси тут збереглися у вигляді
невеликих острівців. Трав’янисті угруповання
розширили свої площі і набули ксерофітного
характеру [7, 17, 18].
У складі рослинного покриву території степо>
вої зони продовжували домінувати злаково>різ>
нотравні і лободово>полинові асоціації, але
площі, зайняті степовою рослинністю, трохи
збільшилися. Деревні і чагарникові (дуб, липа,

в’яз, ліщина) хоча і скоротили займані площі, але
повністю не зникли з рослинного покриву.
У при луць кий час клімат стає більш теплим і
вологим, що призвело до поширення деревної
рослинності. У степовій зоні заплавні і байрачні
ліси місцями утворювали лісостеповий ланд>
шафт, виходячи на вододіли.
Аналіз складу дендрофлори показав, що про>
тягом прилуцького часу послідовно змінювалося
співвідношення її елементів. Встановлений дуже
своєрідний порядок появи і наступної кульмінації
деревних і чагарникових у рослинних угрупован>
нях Середнього і Нижнього Придніпров’я. Його
можна представити так: Pinus sylvestris, Betula
sect. Alba  Ulmus laevis, U. campestris, Quercus
robur, Q. рubescens  Corylus avellana  Tilia corQ
data, T. tomentosa  Carpinus betulus  Picea sp.
(хоча ялина є лише незначною домішкою)  Pinus
sylvestris. У степовій зоні України ряд елементів
широколистої дендрофлори, що послідовно пере>
важала в древостані, можна представити в такий
спосіб: Quercus robur, Q. petraea  Tilia cordata,
T. tomentosa  Carpinus betulus. Соснові ліси зай>
мали піщані тераси, а біля рік і струмків росли
береза, вільха, верба [13>15].
У пізньому неоплейстоцені в зв’язку з новою
хвилею похолодання площі лісів скорочуються.
Удайський (Weichselian 1, Würm 1, Wisły 1) час
характеризувався значним, порівняно з попе>
реднім (прилуцьким), посиленням похолодання
й аридізації клімату, що відбилося на загально>
му характері рослинного покриву. У Середньому
і Нижньому Придніпров’ї на зміну лісостеповим
(лісовим?) біогеоценозам прийшли степові і
лучно>степові. Рослинні угруповання широко
розвинутих відкритих просторів складалися в
основному представниками родин Poaceae,
Asteraceae (у тому числі рід Artemisia), Cistaceae
(Helianthemum Mill.). Однак невеликі угрупо>
вання деревних рослин зберігалися в знижен>
нях рельєфу і добре захищених місцях. Незва>
жаючи на значне скорочення площ, зайнятих
деревною і чагарниковою рослинністю, ступінь
еродованості ґрунтів був трохи нижче, ніж у тяс>
минський (Warthe, Warty) час. Це могло бути
наслідком існування досить щільної дернини,
утвореної корінням трав’янистих (наприклад,
Poaceae), що перешкоджала дефляції і площин>
ному змиву [1, 2, 13].
На території всього Волино>Поділля були роз>
винуті перигляціальні степи, в яких переважали
злаково>різнотравні, осокові і полиново>лободо>
ві угруповання. Мозаїчність едафічних умов
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відобразилась участю в трав’яно>чагарничково>
му покриві ксерофітів, галофітів і рослин поруше>
них і еродованих субстратів. У широко розповсюд>
жених чагарникових формаціях переважали
чагарникові форми беріз і був присутній вільш>
няк. У більш сприятливих умовах зростали дерев>
ні форми беріз і вільха [5].
У Донбасі, на Придонецькій височині, а
також у Північному Причорномор’ї і Північному
Приазов’ї удайсь кий етап характеризувався
поширенням степової рослинності ксерофільно>
го типу. Нечисленні деревні рослини і чагарники
зберігалися в долинах річок і глибоких балках [2,
18, 19, 25].
У вита чі вський час на території Північного
Поділля панували лісостепні умови, в яких ксе>
ротичні лободово>полинові степи перемежали>
ся з ділянками сосново>березових і широколис>
тих лісів. На північ від Малого Полісся доміну>
вали лісостепові ландшафти. Едифікаторами
деревних угруповань тут виступали сосна і бе>
реза, а широколисті породи брали участь у
складі древостанів у вигляді незначної домішки
[4]. За даними Є.Є. Гуртової [11], на Волині рос>
линний покрив мав характер тундри і лісотунд>
ри. У Донбасі і на Придонецькій височині роз>
ширилися площі соснових лісів. У їх складі з’я>
вився, крім берези і вільхи, дуб. Однак основну
роль відігравала степова рослинність. [18]. У
Північному Причорномор’ї такі породи, як Quer>
cus robur, Tilia cordata, Carpinus betulus L.,
Ulmus sp., Fraxinus excelsior L., Betula sp. та ін.,
з підліском з Corylus avellana L. утворювали
заплавні і байрачні ліси. На піщаних терасах
могла існувати Pinus sylvestris L. з підліском з
Juniperus sp. [1>3, 6, 12, 25].
У бузький час степова рослинність стає домі>
нуючою, різнотравно>злакова з участю єрників
на півночі, злакова в центральних районах і ксе>
рофітна на півдні; лише на невеликих окремих
ділянках зберігається деревна рослинність
(сосна і береза). У передгір’ях Криму існував
бореальний степ з долинними лісами.
Континентальний і холодний кліматичний
режим пізньольодовикового часу змінюється
істотним потеплінням під час утворення дофінів>
сько го похованого ґрунту. На Придонецькій рів>
нині та у Донбасі існував лісостеп. Соснові ліси з
домішкою широколистих порід займали долини
річок і балки. Підвищені ділянки були зайняті різ>
нотравно>злаковими степами. У Північному При>
чорномор’ї байрачні і долинні ліси, утворені
дубом черешчатим, липою серцелистою, грабом

388

звичайним, в’язом, ясеном, березою і вільхою з
підліском з ліщини і жимолостевих, розширюють
свої границі. Рослинність степів складали угрупо>
вання мезотичного типу зі злаків і різнотрав’я, а
південні схили вододілів, ярів і балок, а також
прибережні ділянки були зайняті ксерофітною
рослинністю, до складу якої входили полин, лобо>
дові, ефедра [1>3, 12, 18].
Під час формування причорноморського лесу
в Донбасі, на Придонецькій височині, у Північно>
му Причорномор’ї і Приазов’ї панувала степова
рослинність з участю мезофітів у зниженнях
рельєфу [7, 12, 19]. За даними Н.С. Боліховської
[6], на Поліссі в цей час існував тундростеп.
У голоцені рослинність півдня України мала
степовий характер, близький до сучасного, але,
можливо, лісові угруповання займали більш
великі ділянки [7, 16].
ВИСНОВКИ
Характер рослинного покриву змінювався за>
лежно від фізико>географічних умов і насампе>
ред від клімату. Характерною рисою плейстоце>
нового періоду для території України був процес
збіднення деревної флори. На цьому фоні відзна>
чалося розширення просторів, зайнятих у теплі
плювіальні етапи деревною рослинністю. Теплі
плювіальні етапи ритмічно змінювалися етапами
холодними, на півдні – аридними, що характери>
зувалися розвитком тундрових (?), степових і на>
півпустельно>степових (?) трав’янистих формацій
зі зменшенням площ, зайнятих деревною і луго>
вою трав’янистою рослинністю.
Як теплі, так і кожний з холодних (аридних)
етапів мав свої особливості, пов’язані зі ступе>
нем участі деревної рослинності та її складом, а
також перерозподілом домінантів трав’янистих
ценозів.
Зміни рослинності в ранньому неоплейстоцені
мали менш диференційований характер. У се>
редньому неоплейстоцені в результаті впливу
дніпровського покривного зледеніння починає>
ться спрямоване скорочення в складі рослинного
покриву термофільних і гігрофільних рослин. Спо>
чатку зі складу флор зникають представники
американо>середземноморсько>азіатської групи
(Ostrya, Castanea, Cedrus, Pterocarya, Zelkova,
Liquidambar, Juglans та ін.), а далі значно скоро>
чують свої ареали представники американо>єв>
ро>азіатської (Taxus, Ilex, Fraxinus, Carpinus, Acer,
Fagus та ін.) і, навіть, деякі елементи панголарк>
тичної груп (Myrica, Larix, Abies, Picea, Rhamnus,
Viburnum та ін.).
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О НАХОДКЕ МУМИФИЦИРОВАННОЙ ИСКОПАЕМОЙ ОСТРАКОДЫ
(ARTHROPODA, CRUSTACEA) В УКРАИНЕ
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TOWARDS THE MUMMIFIED OSTRACODA (ARTHROPODA, CRUSTACEA)
FOSSILS IN UKRAINE
В акваторії Дніпровсько>Бузького лиману (Україна) в верхньоплейстоценових відкладах (9>13 тыс. лет) знайдені мумі>
фіковані рештки м’якого тіла остракоди Cyprideis torosa (J o n e s , 1850) – кінцівок (антени, антенули, мандибули, мак>
сили, максилули, другого й третього торакопода), фрагменти поперечносмугaстих м’язів. Ступінь збереженості кінці>
вок дозволив уточнити деякі деталі анатомічної будови C. torosa і вперше дати їх фотозображення.
Ключові слова: остракоди, мумифіковані рештки, анатомічна будова, верхній плейстоцен, Україна.
Mummified remains of the soft body of the species Cyprideis torosa (J o n e s , 1850) have been found in the Upper
Pleistocene deposits (9>13,000 years ago) of the Dnieper>Bug liman, Ukraine. These are legs (antenna, antennule, mandible,
maxilla, maxillule, second and third thoracic legs) and fragments of barred muscles. The degree of legs preservation has
enabled us to specify some details of C. torosa morphology which are first illustrated in the paper.

Мумифицированные остатки мягкого тела соло>
новатоводной остракоды Cyprideis torosa
(Jones, 1850) обнаружены в акватории Дне>
провско>Бугского лимана (северо>западное
побережье Черного моря) в верхнеплейстоце>
новых отложениях (9>13 тыс. лет). Процесс
мумификации мягкого тела остракоды произо>
шел в бескислородной восстановительной
среде, которая препятствовала разложению
органического вещества и привела к замеще>
нию белков серосодержащими минералами. В
ископаемом состоянии во внутренней полости
левой створки сохранились части конечностей
головного отдела (антеннулы, антенны, манди>
булы, максиллы и максиллулы), торакса (ножек
второй и третьей пар конечностей), а также
жаберный придаток и зубы жевательной плас>
тины мандибулы и фрагменты спинных и двига>
тельных мышц рачка с четкой поперечнополо>
сатой структурой (табл. I, 1). Фотографирование
и изучение химического состава мумифициро>
ванных остатков проведено в лаборатории
физических методов исследований Института
геологических наук НАН Украины В.В. Пермяко>
вым с помощью сканирующего электронного
микроскопа JEOL JSM>6490 LV с энергодиспер>
сионной приставкой INCA Energy>450.
В систематике современных остракод строе>
ние конечностей является основным таксономи>
ческим признаком и детально изучено. Строе>
ние конечностей вида C. torosa описано
З.С. Бронштейном [1] и Е.И. Шорниковым [2].
Уникальность находки мумицированных остат>
ков мягкого тела ископаемого рачка C. torosa

390

состоит в том, что прекрасная степень сохран>
ности некоторых деталей строения конечностей,
доступных для изучения только при увеличениях
от 1000 до 2500 раз, позволила впервые дать
их фотоизображение (см. табл. I, 2Q5) и уточнить
морфологию:
– второй пары конечностей головного отдела –
антенны, выполняющей двигательную и механи>
ческую (раскапывание пищи) функции:
• длина второго членика эндоподита в 3 раза
меньше апикального коготка;
– третьей пары конечностей головного отдела –
мандибулы, измельчающей и перетирающей
пищу:
• первый членик эндоподита мандибулы в 2
раза длиннее второго членика;
• в нижней части жаберного придатка манди>
булы все пять оперенных щетинок длинные;
• в месте сочленения сочленения второго и
третьего члеников, а также второго членика
со щетинкой находится оторочка из малень>
ких густых щетинок, необходимая, очевидно,
для чистки подвижных частей конечности;
– четвертой пары конечностей головного отдела –
максиллы, выполняющей вспомогательную роль
при измельчении пищи:
• жевательная лопасть в 3 раза больше жева>
тельной лопасти мандибулы;
• жаберный придаток хорошо развит и по раз>
меру равен или незначительно превосходит
жаберный придаток мандибулы;
– пятой пары конечностей головного отдела –
максилуллы, создающих ток воды в раковине
при дыхании:
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• первый членик эндоподита в 2,5 раза длин>
нее второго членика;
• одна щетинка на втором членике оперенная;
• в месте сочленения второго и третьего члени>
ков, а также в месте сочленения щетинок с пер>
вым и вторым члениками максилуллы находит>
ся оторочка из маленьких густых щетинок.
Впервые продемонстрированы на фотогра>
фиях (увеличение 1000>2500):
– поперечнополосатая структура мышц;
– полосчато>пористая кутикула жаберного
придатка мандибулы;
– морфология оперенных щетинок, располо>
женных в нижней части жаберного придатка ман>
дибулы и зубов жевательной лопасти мандибулы.
По результатам рентгеновского микроанали>
за в мумифицированных остатках мягкого тела
ископаемой остракоды C. torosa содержание О2
составляет 34,8>43,0%, С – 35,8>51,4%, N – 14,7>
22,0%, Ca – 3,6>5,4%, Mg – 0,4>0,6%, S – 0,2>
0,4%, Mn – 0,19>0,25%, Al – 0,09>0,15%, Si –
0,09>0,13%, Br, Cl, Na, Fe < 0,1%.
В задней части створки в виде целых панци>
рей и створок сохранились диатомовые водорос>

ли родов Amphora E h r. и Cocconeis E h r. (опреде>
ление А.П. Ольштинской; см. табл. I, 6). Их совре>
менные представители обитают среди водорос>
лей>макрофитов в пресных и солоноватоводных
водах заливов и лиманов Черного моря и служат
кормовой базой для планктона и бентоса, в том
числе и остракод. Солоноватоводный вид Cypri>
deis torosa (Jones, 1850) также является обита>
телем водоемов побережья Черного моря и его
литоральной зоны, что позволяет объяснить
попадание диатомей в полость створки как
живой остракоды вместе с пищей, так и механи>
ческим путем после гибели рачка.
1. Бронштейн 3.С. Ostracoda пресных вод – М.>Л.: Изд>во
АН СССР, 1947. – Т. 2, вып. 1. – 339 с. – (Фауна СССР.
Ракообразные).
2. Шорников Е.И. Подкласс остракоды или ракушковые
раки. Ostracoda Latreille // Определитель фауны Чер>
ного и Азовского морей. – Киев: Наук. думка, 1969. –
Т. 2. – С. 163>260.
Институт геологических наук НАН Украины,
Киев
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ПРОБЛЕМА PALEODICTYON
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THE PROBLEM OF PALEODICTYON
Розглянуто історію вивчення проблематик, які відносять до роду Paleodictyon M e n e n g i n i , а також екологію, тафоно>
мію і мінливість цих знахідок. На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що Paleodictyon не може бути сліда>
ми повзання або рештками будь>якого організму; натомість ця форма абсолютно ідентична так званими конвекційним
коміркам Релея>Бенара.
Ключові слова: Paleodictyon, сліди повзання, фліш, конвекційні комірки.
History of study, ecology, taphonomy and variability of trace fossils classified as Paleodictyon M e n e n g i n i are considered.
The present study allows drawing a conclusion that Paleodictyon is not a trace fossil or a remain of some other organism.
However it is absolutely identical with the so>called natural Rayleigh>Benard convection cells.

ВСТУПЛЕНИЕ
Следы, относимые к роду Paleodictyon Menenghini,
1851, до сих пор привлекали внимание скорее
своей на редкость драматической историей изуче>
ния, чем практической востребованностью. Пос>
кольку распространение данного ихнотаксона
охватывает интервал от кембрия до современности
[1, 3, 18], их прямое использование в стратиграфии
исключается, случаи решения задач местной стра>
тиграфии на основе находок палеодиктиона не под>
тверждались [9]. Может быть, специалисты по па>
леоихнологии могли бы указать случаи, когда наход>
ки Paleodictyon способствовали решению палео>
экологических задач; если же нет, то эвристическая
ценность этих неплохо изученных «следов полза>
ния», с их детально разработанной [3>7, 15, 21 и др.]
систематикой и диагностикой, равняется нулю.
Поэтому наше обращение к проблеме Paleo>
dictyon было в общем случайным, имея своей
исходной точкой одну фотографию этих характер>
ных шестигранных ячеек (в том случае они были
необычного золотистого цвета, но в остальном
напоминали палеодиктионов, находимых, напри>
мер, в флишах крымской серии, как две капли

воды). Фотография была подписана «Конвектив>
ные ячейки Релея>Бенара в слое силиконового
масла, подогреваемого снизу» (рис. 1) и представ>
ляла собой один из наиболее распространенных
примеров самоорганизации в неживых системах,
помещаемых на общеобразовательных сайтах.
Если палеодиктион – действительно результат
термогравитационной конвекции, то эти занят>
ные сеточки из «вещи в себе», которая не свиде>
тельствует ни о чем, кроме наличия в слое отпе>
чатков палеодиктиона, превращаются в источ>
ник информации о физических параметрах сре>
ды – о наличии определенного градиента темпе>
ратур на ранних стадиях диагенеза, когда осадок
сохраняет жидкую фазу.
С методологической точки зрения интересны
также вопросы, насколько эффективными окажут>
ся биологические критерии систематики в приме>
нении к палеодиктиону как условному палеоихно>
логическому объекту (т. е., можно ли проверить с
их помощью гипотезу о небиологической природе
этих отпечатков) и как выглядят термоконвек>
ционная и биологическая гипотезы происхожде>
ния Paleodictyon в чисто физическом аспекте.

Рис. 1. Конвективные ячейки Бенара (а) и палеодиктион (б)
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Поставленные задачи предпо>
лагают самое широкое привле>
чение литературных данных,
тем более что известные автору
образцы Paleodictyon из Крыма
– всего три экземпляра, при>
чем в настоящее время один из
них утерян, а два получены из
обнажений, изученных очень
поверхностно. Обращение к
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этому материалу в работе сводится к приведен>
ной на рис. 1б фотографии одного из сохранив>
шихся образцов.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Фактологическая основа. «Более 130 лет тому
назад впервые были описаны своеобразные био>
глифы, которые представляют собой барельефную
шестиугольную сеточку с выступающими перего>
родками. В таком виде они находятся всегда на
нижней поверхности слоев (обычно песчаников и
в редких случаях известняков). Все это вторичные
отливы основных следов. Величина ячеек чрезвы>
чайно разнообразна – от долей миллиметров до
нескольких сантиметров» [3, с. 7]. Палеодиктионы
связаны также с алевролитами [2, 11].
Подобные палеодиктионам сеточки на верхних
поверхностях напластования О.С. Вялов и Б.Т. Го>
лев предложили объединить в группу Priodictyni>
dae – поскольку палеодиктион является отлив>
кой, то похожий на него приодиктион полностью
ему противоположен: его выпуклостям у оригина>
ла отливки – палеодиктиона соответствуют впа>
дины, и наоборот [4, 5]. В крымском флише встре>
чаются оба упомянутых ихнотаксона [8].
Что касается стратиграфического интервала
распространения палеодиктионов, к нему, как го>
ворится, трудно что>то добавить – это буквально
весь фанерозой [3, 19, 20], география находок
также очень широка, и хотя считается, что данный
таксон достаточно четко связан с отложениями
турбидитов, это не обязательно так (например,
работа [2]). Главное, что разрез должен иметь рит>
мическое строение, что это должно быть пересла>
ивание разных по гранулометрическому составу
и, очевидно, другим физическим свойствам пород.
Определенная мощность слоев также имеет зна>
чение. Палеодиктионы практически не встречаются
в толстослоистых турбидитах и обильны в тонко>
слоистых [18]. Считалось, что они приспособлены к
глубоководным условиям, но этого тоже нет. Напри>
мер, на Чукотке палеодиктион ассоциирован с
Аucella [2, 14]. Он в пределах одного разреза может
встречаться как в флишах, так и в отложениях гли>
нистых сланцев и песчаников с обломками древе>
сины и растительного детрита [9]. Приводится ряд
находок на территории Ирана, связанных с относи>
тельно мелководными (шельфовыми) отложениями
[16]. Они приурочены к переслаивающимся пескам
и аргиллитам, накапливающимся в бассейне, кото>
рый претерпевал интенсивное опускание, в резуль>
тате чего образовались мощные слоистые толщи.

Чего действительно не хватает в литературе,
посвященной палеодиктиону, так это описаний раз>
резов, в которых сделаны находки. Какова была
мощность ритмов и отдельных слоев в них? Мощ>
ность слоя – один из расчетных показателей для
числа Релея, при критических значениях которого
начинается конвекция. Нет ли каких>нибудь указа>
ний на додиагенетическое нагревание осадка?
Вообще палеодиктионы обычно связаны с магма>
тически и тектонически довольно активными райо>
нами, но определенно указано на наличие термиче>
ского фактора только в двух случаях [12, 19]. Есть ли
следы размыва между ритмами? Размыв между
ритмами является ключевым моментом для гипоте>
зы происхождения Paleodictyon, принадлежащей
А. Зейляхеру, о которой пойдет речь ниже. Правда,
этот вопрос раcсматривается в работе P. Monaco
[18], но автор (разделяющий гипотезу А. Зейляхера)
как раз палеодиктионы и использует в качестве
критерия глубины размыва пласта. Если размыв
обнажил ходы крупных палеодиктионов (предпола>
гается, что они строили свои туннели глубже) – зна>
чит, это был относительно сильный размыв, мелкие
палеодиктионы соответствовали размыву всего в
нескольких миллиметров.
Гипотезы происхождения Paleodictyon. Гипотезы
абиогенного происхождения Paleodictyon в настоя>
щее время, кажется, совершенно отброшены.
Водорослевая гипотеза [10, 11] упирается в пре>
имущественно глубоководные условия, к которым
приурочена данная форма. Недостаток света сде>
лал бы невозможным фотосинтез. Палеодиктионов
связывают также с малоизученными гигантскими
многоядерными простейшими – ксенофиофорами
[22]. Наиболее общепринятая гипотеза принадле>
жит А. Зейляхеру [21]. Палеодиктион рассматрива>
ется как «грибные сады» неизвестного представите>
ля инфауны. Эти лабиринты располагались в слое
осадка и были связаны с поверхностью вертикаль>
ными ходами для вентиляции. Хозяин периодичес>
ки обходил их и питался до тех пор пока очередной
турбидитный поток не разрушал его вертикальные
вентиляционные шахты и верхнюю часть сотооб>
разных туннелей, заполняя оставшиеся канавки
песком. Потому>то никаких вертикальных туннелей
обычно и не находят. Остатками этих вертикальных
туннелей считаются бугорки в узлах шестиугольных
ячеек, наблюдаемые у Paleodictyon nodosum Sei>
lacher, 1977, описанного из эоценового флиша.
Правда, математический анализ геометрии
отпечатков свидетельствует, что палеодиктиона
вряд ли можно интерпретировать как туннели или
следы ползания – они, так сказать, экономически
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ность температур, мощ>
ность слоя, вязкость, плот>
ность и теплопроводность
среды) хаотичное движе>
ние молекул жидкости
скачкообразно меняется
на упорядоченное, в кото>
ром слой жидкости как бы
разделяются вертикаль>
ными невидимыми стен>
ками на одинаковые шес>
тигранные ячейки, напо>
Рис. 2. Paleodiction nodosum Seilacher и поле упорядоченно рас>
минающие
пчелиные
положенных точек со дна рифтовой долины Срединно>Aтлантиче>
соты. В каждой ячейке
ского хребта (по P. Rona [19])
конвективное движение
неэффективны. Чтобы добраться до нетронутых направлено вверх в ее центре и вниз – по пери>
участков, их хозяину все время приходилось бы метру или наоборот. Формирование ячеек Бенара
повторно проходить только что пройденные [17].
обусловлено стремлением термодинамической
Но относительно недавние исследования риф> системы к минимуму ее энергии.
товой долины Срединно>Атлантического хребта
В случае, если среда состоит из двух областей
[19, 20], казалось, настолько убедительно под> (рис. 3), одна из которых более плотная у поверх>
твердили гипотезу «грибных садов», что вышецити> ности теплообмена (ил), в менее плотной среде
рованные малопонятные математические изыски (вода) образуются ячейки Бенара, дающие отпе>
[17] никого особенно не огорчили. Во время экс> чатки в виде углублений (лунок) по вершинам
педиции Discoverer в 1976 г. Питером Роне оттуда шестиугольников. В более плотной среде в
были получены фотографии (рис. 2), в которых результате движения среды формируются шести>
А. Зейляхер сразу же опознал свой Paleodictyon гранники, которые и сохраняются в виде отпечат>
nodosum, т. е. выходы его вентиляционных шахт. ков на перекрывающем слое (песчаника). То есть
Последующие попытки П. Роне добыть предпола> явление, изображенное на рис. 2, соответствует
гаемого обитателя шестиугольников с помощью среде, состоящей из двух фаз, разных по физиче>
сита или сохранить всю пробу в формалине были ским свойствам; причем в обеих число Релея
неудачны – там ничего не оказалось [20]. Наконец достигло критического значения, и образовались
в 2003 г. при исследовании геотермального поля сопряженные конвективные потоки.
Трансатлантического геотреверса пилот глубоко>
Также следует отметить, что для возникнове>
водной субмарины догадался сдуть илистый ния конвективных ячеек Бенара необходима
осадок на месте шестиугольных точечных полей некоторая разность температур на нижней и
удачно направленной струей воды, причем откры> верхней поверхности слоя, но высокая темпера>
лись характерные сотообразные туннели. Иден> тура не обязательна. Конвекция может начаться
тичность странных глубоководных шестиугольни> и в температурных условиях, в общем близких к
ков и ископаемого палеодиктиона была доказана. нормальным, при соответствующих значениях
Правда, в пробах опять не оказалось их обитателя остальных расчетных показателей.
(во всяком случае, в статье P. Rona за 2004 г. [19]
Биологическая интерпретация
говорилось, что пробы «іn progress», и других дан>
Экология Paleodictyon. Одним из критериев
ных с тех пор, видимо, не поступало).
вида является его экологическая ниша. Приспосо>
бление к глубоководным условиям во всех извест>
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ных случаях представляет собой настолько узкую
Физическая интерпретация. Отпечатки, представ> специализацию, что для ее обладателя совершен>
ленные на рис. 1б, представляют собой так назы> но исключаются какие>либо экскурсы поближе к
ваемые конвективные ячейки Бенара. Механизм поверхности. Подобной узкой специализации
их образования следующий. При свободной кон> естественно было ожидать и от палеодиктиона. В
векции и подогреве жидкости снизу нагретые действительности же об экологической специали>
слои поднимаются кверху, а на их место опускают> зации «рода» Paleodictyon и экологических нишах
ся холодные. При определенных условиях (раз> его отдельных видов вообще не может быть речи.
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Исходя из цитированных источников [9, 12, 18 и
др.], они встречены в очень широком спектре глу>
бин, в существенно различных ценозах, вероятно,
в различных условиях аэрации и т. д.
Еще более удивительным с экологической
точки зрения является четко выраженная при>
уроченность палеодиктиона к ритмично постро>
енным толщам. В этом отношении он действи>
тельно абсолютно уникален как таксон, предста>
вители которого приурочены не к определенным
условиям, не к осадкам определенной фации, а
к определенному (ритмичному) строению разре>
за. Любой организм должен быть приспособлен
к условиям, существующим здесь и сейчас.
Обстановки, существовавшие в экологическом
отношении «вчера», тем более обстановки, кото>
рые могут возникнуть «завтра», никаким обра>
зом не могут сказываться на его распростране>
нии. Организм, так сказать, органически не мог
бы выбрать ритмиты.
Но зато мощные флишевые толщи, сложенные
разными по физическим свойствам породами,
многократно повторяющимися, многократно же
повышают вероятность достижения критических
значений числа Релея при возникновении в
такой толще градиента температур.
Изменчивость. В ходе описания видов в преде>
лах рода Paleodictyon возникают, очевидно, проб>
лемы с межвидовой дифференциацией, с грани>
цами видов. О.С. Вялову и Б.Т. Голеву [5, 7] в ходе
описания видов постоянно приходилось обра>
щаться к внутривидовым формам типа forma
minor, forma major. Это свидетельствует о том, что
распределение признаков, которые данные авто>
ры сочли таксономически весомыми, у палеодик>
тиона коренным образом отличается от нормаль>
ного – экземпляров с пограничными значениями
признаков не меньше или не намного меньше,

чем экземпляров со средними значениями. Био>
логические же виды должны быть репродуктивно
изолированы от других, хотя бы и близкородствен>
ных видов. Как следствие, уклоняющиеся формы
будут иметь проблемы с поисками полового парт>
нера, не говоря уже о том, что они оттесняются к
периферии экологической ниши. Это обуславли>
вает сильный центростремительный отбор, кото>
рый и формирует нормальное распределение по
большинству признаков в пределах вида. С проб>
лемой плавных переходов между «видами» Paleo>
dictyon сталкивался, вероятно, и В. Новак [15].
О.С. Вялов и Б.Т. Голев [3, 7] критиковали его
систему за произвольный характер, но проблема
тут, скорее всего, состояла не в неправильном
подходе к систематике, а в природе материала.
Конечно, можно возразить, что Paleodictyon
все>таки ихнотаксон, искусственный таксон по
определению. Но, с другой стороны, если бы он
поддавался дифференциации на виды как нор>
мальный биологический род, не было бы речи о
его конвекционном происхождении.
Но самая удивительная особенность рода Paleo>
dictyon – наличие у него двойника с верхних
поверхностей напластования – рода Priodictyon
Vialov, 1960, который подходит к палеодиктиону
как ключ к замку. Такое сходство формы (причем
достаточно сложной формы) не может быть слу>
чайным и свидетельствует о наличии тесной связи
между объектами. Например, связи причинной
(происхождение от единой причины – тепловой
конвекции в слоистой толще). А зеркальное сход>
ство между следами ползания червей, да еще
приуроченными к разным поверхностям напла>
стования, совершенно не поддается объяснению.

ВЫВОДЫ
Недавние находки П. Роне (связанные с гидро>
термальным полем, хотя и уже
не действующим) только под>
тверждают
конвекционное
происхождение Paleodictyon.
Конвекционная гипотеза хоро>
шо объясняет все известные
факты: и приуроченность нахо>
док к турбидитам, и характер
изменчивости сеточек, и рас>
пространение их на существен>
но разных глубинах, и наличие
двух типов сеточек, похожих
как зеркальные отражения, но
приуроченных
к
разным
Рис. 3. Конвекция в системе из двух фаз (ил и вода)
поверхностям пласта – верх>
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ней и нижней. Биологические же гипотезы тре>
буют многочисленных натяжек.
Итак, по нашему мнению, под именем Paleo>
dictyon были описаны конвективные ячейки
Бенара, возникающие в слое жидкости или в
слое, содержащем жидкую фазу при наличии гра>
диента температуры. Этот градиент могут созда>
вать вулканизм, гидротермы, может быть, даже
просто разность температур между принесшимся
с шельфа турбидитным потоком (теплым) и дном
глубоководного бассейна (холодным).
Благодарность: Физическая интерпретация
механизма образования конвективных ячеек в
слоистых толщах была проведена совместно с
А.А. Халатовым (Институт технической теплофи>
зики НАН Украины), которому автор очень приз>
нателен за консультацию и за поправки к тексту.
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МОЛЛЮСКИ ИЗ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ
I.M. Barg
HOLOCENE MOLLUSKS OF THE BLACK SEA AND THE SEA OF AZOV
Наведені палеонтологічні особливості голоценових ocaдків Чорного i Азовського мopiв, які дають змогу корегувати
північно>східну частину Керченської протоки з стратиграфічними підрозділами Азовського моря, а південно>західну
частину – з підрозділами Чорного моря.
Ключові слова: голоцен, Чорне море, Азовське море, двостулкові та черевоногі молюски.
A paleontologic study of the Holocene deposits of the Black Sea and the Sea of Azov has resulted in correlation of the north>
east and southwest parts of the Kerch strait with stratigraphic subdivisions of the Sea of Azov and the Black Sea, respectively.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы геологосъемочными партиями
ПГО «Крымгеология» проводилось более деталь>
ное, чем это делалось ранее, изучение шельфа
Азово>Черноморского бассейна и глубоководной
впадины Черного моря. Цель этих исследований
заключалась в выяснении геологической исто>
рии Черного и Азовского морей и процессов
осадконакопления в четвертичное время.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Голоценовые осадки были детально изучены
нами в центральной и северо>западной частях
Азовского моря, в Керченском проливе и на
шельфе Западного Крыма, где они широким чех>
лом покрывают дно акватории и содержат в
своем составе богатые комплексы двустворча>
тых и брюхоногих моллюсков. При изучении фау>
нистических осадков широко использовались
палеонтологические и палеоэкологические мето>
ды, позволившие установить главные особенно>
сти акватории, заключающиеся в постепенном
изменении солевого режима морского бассейна
при продвижении от Черного к Азовскому морю.
Изученная фауна была собрана из многочислен>
ных скважин и вибропоршневых трубок, пробу>
ренных на данной территории, и охватывала
время прохождения голоценовой трансгрессии,
обусловленной постоянным водообменом мор>
ских вод из Средиземного моря через проливы
Босфор и Дарданеллы [2]. До этого времени
Азовское и Черное моря взаимодействовали
друг с другом через Керченский пролив, образо>
вавшийся раньше Босфора и Дарданелл [2, 5].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как мы неоднократно подчеркивали [1], смена фау>
нистических сообществ за геологическую историю

привела к необходимости использовать для геоло>
гических построений двух стратиграфических схем:
Черного и Азовского морей. Связующим звеном
между ними является схема стратиграфии Керчен>
ского пролива, северо>восточная часть которого
стратифицируется по схеме Азовского моря, а юго>
западная – по схеме Черного моря. Для голоцено>
вых отложений Л.А. Невесской [4], по смене фауни>
стических сообществ в Черном море были выделе>
ны следующие стратиграфические слои: бугазские,
витязевские, каламитские и джеметинские. Нали>
чие в разрезе казантипских слоев не подтвержда>
ется ни нашими исследованиями, ни работами дру>
гих специалистов [1, 3]. Что касается акватории
Азовского моря, то здесь снизу вверх были выделе>
ны [4] древнеазовские и новоазовские слои. Пер>
вые по своему объему отвечают витязевским
слоям, а вторые – каламитским и джеметинским.
На прилагаемой таблице приведены отличия
фаунистических сообществ Черного и Азовско>
го морей.
Сравнивая комплексы моллюсков джеметин>
ско>каламитских и витязевских слоев, следует
подчеркнуть, что в первых присутствует ряд харак>
терных стеногалинных видов, таких как Cardium
exiquum, С. tuberculatum, Loripes lacteus, Divaricel>
la divaricata, Solen vagina pontica, Tellina donacina,
Donax trunculus, Gastrana fragilis, Abra milashevitc>
ni, Cerithiopsis tubercularis, Cerithium vulgatum pon>
ticum, Cythara rugulosa pontica, Teredo navalis, Bela
nebula, Scala communis, Cyclope donovani, C. wes>
terlundi brusinae, Clathrus araonis, Gibbula maga
albida, G. albida pontica, G. divaricata, Caecum
trachea elegans, Trophon muricatus breviatus и др.
Важно подчеркнуть, что главным отличием
витязевских слоев является появление в них
значительного процента солоноватоводных
каспийских видов, среди которых наибольшее
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Таблица. Распределение моллюсков в джеметинско>каламитских слоях Черного моря, ново> и древ>
неазовских слоях Азовского моря

Примечание: dzm>klm – джеметинско>каламитские слои; naz – новоазовские слои; vtz – витязевские слои; daz –
древнеазовские слои.

стратиграфическое значение имеют Monodacna
caspia caspia, Lythogliphus naticoides, Micromela>
nia caspia lincta, Clessiniola variabilis, Adacna
vitrea euxinica, Theodoxus pallasi и др.
Несомненно, что указанные отличия в палеон>
тологической характеристике джеметинско>ка>
ламитских и витязевских слоев обусловлены
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повышением солености голоценового черномор>
ского бассейна на заключительной стадии его
существования в результате усиления притока
средиземноморских вод в Черное море через
проливы Босфор и Дарданеллы.
Что касается палеонтологической характери>
стики древне> и новоазовских слоев в Керченском
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Продолжение таблицы

проливе и Азовском море, то здесь следует отме>
тить присутствие в последних Loripes lacteus, Spi>
sula subtruncata triangula, Abra milashevitchi, Solen
vagina pontica, Tellina donacina, Donax trunculus,
Arcopsis lactea, Retusa umbilicata, R. trunculata, CaQ
lyptraea chinensis, Cerithiopsis tubercularis, CeriQ
thium vulgatum ponticum, Cythara rugulosa pontica,
Teredo navalis, Bela nebula, Turbonilla delicata, CycQ
lope donovani, С. westerlundi brussinae и др.
Приведенный комплекс моллюсков чрезвы>
чайно похож на комплекс джеметинско>кала>
митских слоев. Особенно это заметно в юго>за>
падной части Керченского пролива, где водо>
обмен с Черным морем значительно шире, а в
восточной части пролива уже больше ощущает>
ся опресняющее воздействие Азовского моря.
ВЫВОДЫ
В юго>западной части Керченского пролива целесо>
образно для голоценовых отложений использовать
стратиграфические подразделения Черного моря, а
для северо>восточной части пролива – стратиграфи>
ческие подразделения Азовского моря.
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PALYNOLOGICAL STUDIES OF HOLOCENE DEPOSITS OF THE STEPPE ZONE OF UKRAINE:
PALYNOSTRATYGRAPHICAL AND PALEOECOLOGICAL ASPECTS
Проанализированы и обобщены результаты палинологических исследований отложений голоцена степной зоны Украи>
ны на уровне относительной и абсолютной хронологии. Полученные данные рассмотрены в контексте их использования
для обоснования периодизации голоцена. Приведены также примеры привлечения видовых определений ископаемой
пыльцы при реконструкции картины природных и антропогенных изменений на исследуемой территории в голоцене.
Ключевые слова: голоцен, спорово>пыльцевой анализ, радиохронологический анализ, степная зона, Украина.
Results of palynological studies of Holocene deposits of the steppe zone of Ukraine are analyzed and summarized on the le>
vels of relative and absolute chronology. The obtained data are presented in the context of their usage for substantiating the
subdivision of the Holocene. Examples of applying species identifications of fossil pollen grains for reconstruction of natural
and anthropogenic changes in the studied territory in the Holocene are presented.

ВСТУП
Основні етапи природних та антропогенних змін у
складі рослинного покриву на території степової
зони України протягом голоцену (останні 10300
років) здебільшого реконструйовані за результата>
ми спорово>пилкового аналізу [1, 2, 4, 6, 9, 12, 14,
17>20, 25, 26, 30, 31, 35, 36]. Аналіз палінологічної
вивченості відкладів голоцену степової зони України
свідчить, що вона відповідає як рівню відносної, так
і абсолютної хронології. Матеріалами для проведен>
ня цих досліджень були відклади боліт, а також ґрун>
тових розрізів. Ступінь заболоченості степової зони
є низькою, тому при реконструкції картини природ>
них і антропогенних змін рослинного покриву дослі>
джуваної території в голоцені протягом останніх 30
років все більшого значення набувають палінологіч>
ні характеристики відкладів ґрунтових розрізів і
культурних шарів археологічних пам’яток [1, 4, 9, 12,
14, 17, 18, 31]. Слід підкреслити, що результати
актуопалінологічних досліджень були і залишаються
дотепер важливою складовою палінологічного вив>
чення відкладів голоцену степової зони України. Їх
використання підвищує як рівень інтерпретації отри>
маних палеопалінологічних даних, так і ступінь дета>
лізації та достовірності проведених на їх основі
реконструкцій змін у складі флори та рослинності
[3, 5, 8, 19]. Зазначимо, що вперше палінологічні
дослідження поверхневих проб ґрунтів степової
зони України були проведені на території її лівобе>
режної частини Р.Я. Арап [23], яка є ученицею акаде>
міка Д.К. Зерова – засновника української паліно>
логічної школи з вивчення відкладів квартеру. Наяв>
ність родових та видових визначень пилку та спор у
складі спорово>пилкових спектрів субфосильних
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проб та відкладів голоцену степової зони України
дозволяє обґрунтовувати як антропогенні зміни у
складі рослинного покриву, так і суттєво деталізува>
ти палеоекологічні реконструкції [4, 7>9, 25]. Паліно>
логічні характеристики субфосильних проб ґрунтів
[7, 24] та відкладів голоцену степової зони України
[12, 25] використовуються для палеокліматичних
реконструкцій кількісного рівня.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Метою даної статті є отримання узагальненої
інформації про сучасний стан палінологічної вив>
ченості відкладів голоцену степової зони України.
Основний метод досліджень – спорово>пилковий
аналіз. Болота та ґрунтові розрізи голоцену, від>
клади яких були палінологічно охарактеризовані,
розташовані як на території правобережної (Біло>
лісся, Мирне [31]; Єланець>I, Єланець>II, [1, 12];
Троїцьке [2, 30], так і лівобережної частин степо>
вої зони (Андріївський Сухий Лиман, Березове [2];
Кардашинське [2, 25, 26, 30], Кардашинське>I [6],
Чапаївка [14]; Кам’яна Могила [4, 14, 20]; Раз>
дольне [9]; Амвросіївна [17]. На території лівобе>
режної частини степової зони були палінологічно
та радіохронологічно досліджені відклади голоце>
ну (Хомутовський степ, Стрільцівський степ,
Асканія>Нова), що містили викопні нори ховрахів
та бабаків [19]. До аналізу та узагальнення були
також залучені отримані нами результати паліно>
логічного вивчення відкладів боліт Троїцьке>II
(Миколаївська область), Власиха (Херсонська
область) та Воронавське (Дніпропетровська
область). Відбір зразків для спорово>пилкових
досліджень в трьох останніх розрізах було здійсне>
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но з інтервалом 5 см. Зазначимо, що відклади
голоцену в розрізах Кардашинське, Єланець>I,
Єланець>II, Чапаївка, Кам’яна Могила, Раздольне,
Троїцьке>II були датовані радіовуглецевим мето>
дом. Латинські назви таксонів наводяться нами
згідно зі списком судинних рослин України [37].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Результати палінологічного вивчення відкладів
голоцену степової зони України як оригінальні, так
і отримані іншими дослідниками були нами
опрацьовані з особливою увагою до палінострати>
графічного та палеоекологічного аспектів їх
застосування. На рівні відносної хронології, згідно
зі схемою Д.К. Зерова [21, 22], було палінологічно
обґрунтовано тричленне розчленування відкладів
голоцену в розрізах боліт Андріївський Сухий
Лиман, Кардашинське (ранній, середній та пізній
голоцен) і Березове (пізній голоцен) [2]. Слід наго>
лосити, що досить тривалий час відкритим залиша>
лось питання визначення віку утворення відкладів
болота Троїцьке (пізньольодовиків’я – аллеред ?,
пізній дріас ?; ранній голоцен ?) [2, 26, 30]. Резуль>
тати проведених нами детальних палінологічних
досліджень відкладів 12>метрової товщі болота
Троїцьке>II (240 спорово>пилкових спектрів) та
наявність шести радіовуглецевих дат дозволили
нам зробити висновок, що вік його утворення,
найімовірніше датується початком атлантичного
часу голоцену (приблизно 8000 років тому). Таким
чином, було палінологічно обґрунтовано висно>
вок, що Fagus sylvatica L. не брав участі у форму>
ванні лісів аллереду на території степової зони
України. Іншими словами, комплексні палінологіч>
ні та радіовуглецеві дані не підтвердили висновок
М.І. Нейштадта [30] про існування голоценової
міграції бука з південних районів степової зони
України. Цей висновок є важливим в контексті
вирішення на сучасному рівні (із застосуванням
палеоботанічних та молекулярно>генетичних мето>
дів) таких проблем, як релікти і рефугіуми та пост>
гляціальні міграції [28, 29]. У складі спорово>пил>
кових спектрів з відкладів болота Троїцьке>II нами
було ідентифіковано пилок рослин>індикаторів
господарської діяльності людини (Cerealia,
Juglans sp., Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve (= Poly>
gonum convolvulus L.), Convolvulus arvensis L., Plan>
tago lanceolata L., Plantago major L., Chenopodium
vulvaria L., C. urbicum L., Urtica sp. та ін.). Встано>
влено, що у невеликій кількості пилкові зерна
Cerealia, Plantago lanceolata та Convolvulus arvenQ
sis вперше були визначені у складі спорово>пилко>
вих спектрів відкладів AT>3 часу голоцену.

Як зазначалось вище, кількість боліт на території
степової зони України є дуже незначною. Раннього>
лоценовий вік утворення низинного болота Карда>
шинське, яке є найбільшим по площі на досліджува>
ній території, було визначено як на рівні відносної
[2], так і абсолютної хронології (13 радіовуглецевих
дат) [25]. Проведені нами палінологічні дослідження
відкладів болота Кардашинське>I, які сформувалися
протягом другої половини субатлантичного часу
голоцену, дозволили встановити склад викопної
палінофлори (105 таксонів різного рівня: 2 поряд>
ки, 31 родина, 26 родів та 46 видів) [6]. Було визна>
чено як природні, так і антропогенні зміни у складі
рослинного покриву, та підтверджено висновок [25]
про розширення площ природних соснових та широ>
колистих лісів на території Нижнього Подніпров’я в
часовому інтервалі 1000>800 років тому. На вплив
антропогенного фактора на природну рослинність
поблизу болота Кардашинське>I вказують знахідки
у складі викопних спорово>пилкових спектрів пил>
кових зерен рослин>індикаторів господарської
діяльності людини (Cerealia, Juglans sp., Chenopodi>
um album L. aggr., C. hybridum L., Convolvulus arvenQ
sis, Cichorium intybus L. та ін.). Про початок штучних
соснових насаджень на Олешківських пісках в
XIX ст. свідчить збільшення у складі спорово>пилко>
вих спектрів вмісту пилку сосни. А на поширення
площ штучних насаджень у XX ст. вказує наявність у
субфосильному спорово>пилковому спектрі пилку
Morus sp., Robinia sp. та Elaeagnus sp. Зазначимо,
що за результатами палінологічного вивчення від>
кладів болота Власиха, подібні закономірності були
встановлені і для рослинного покриву другої поло>
вини субатлантичного часу голоцену на території
Чорноморського біосферного заповідника. Уза>
гальнені результати палінологічних досліджень від>
кладів боліт Кардашинське [2, 6, 25, 26, 30] та Вла>
сиха дозволили нам встановити родовий та видо>
вий склад деревних порід (Acer sp., Alnus sp., A. gluQ
tinosa (L.) P. Gaertn., Betula sp., Sambucus sp.,
S. nigra L., Cornus sp., Viburnum sp., Carpinus sp.,
C. betulus L., Corylus avellana L., Elaeagnus sp., Robi>
nia sp., Quercus sp., Q. robur L., Juglans sp., J. regia L.,
Morus sp., Fraxinus excelsior L., Pinus sp., P. sylvestris >
L., Rhamnus sp., R. cathartica L., Salix sp., Tilia sp.,
T. cordata Mill., Uimus sp., U. glabra Hugs., U. minor
Mill. (= U. campestris L.)), що були поширені у
Нижньому Подніпров’ї в другій половині субатлан>
тичного часу голоцену. При цьому, як наголошува>
лось вище, за результатами спорово>пилкових дос>
ліджень досить чітко фіксується вплив антропоген>
ного фактора на формування лісової рослинності.
Для палеоекологічних реконструкцій важливо, що
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отримані для боліт Кардашинське>I та Власиха палі>
нологічні матеріали дозволяють встановити видо>
вий склад колективної палінофлори лободових (17
таксонів). Результати екологічного аналізу свідчать,
що визначені види лободових належать до п’яти
основних екологічних груп: мезофіти (Beta vulgaQ
ris L., Chenopodіum album, C. vulvaria, C. hybridum,
Dysphania botrys (L.) Mosyakin et Clemants (= CheQ
nopodium botrys L.); мезофіти/мезоксерофіти (Che>
nopodіum rubrum L., Polycnemum arvense L.
(=P. minus Kit.) Salsola tragus L. (= S. ruthenica Iljin);
псамофіти (Chenopodіum polyspermum L., Kochia
laniflora (S.G. Gmel.) Borb á s); ксерогалофіти (Atri>
plex sagittata Borkh. (= A. nitens Schkuhr), Bassia
sedoides (Pall.) Asch. (= Echinopsilon sedoides (Pall.)
Moq.), B. hyssopifolia (Pall.) O. Kuntze, Ceratocarpus
arenarius L.) та галофіти (Atriplex tatarica L., Salicornia
prostrata Pall. (= S. herbacea L.), Suaeda acuminata
(C.A. Mey.) Moq. (= S. confusa Iljin). Отримані дані
говорять про наявність засолених та порушених (під
впливом як природних, так і антропогенних факто>
рів) ґрунтів.
Детальні палінологічні дослідження відкладів
болота Воронавське (50 спорово>пилкових спект>
рів) дозволили нам встановити, що початок форму>
вання його відкладів відноситься до суббореального
часу (SB>1), а вплив антропогенного фактора на при>
родну рослинність чітко фіксується протягом субат>
лантичного часу (SA>1) голоцену. У SA>2 та SA>3 часи
голоцену у складі спорово>пилкових спектрів болота
Воронавське спостерігається суттєве збільшення
вмісту пилкових зерен рослин>індикаторів господар>
ської діяльності людини (Cerealia, Juglans sp., Fagopy>
rum sp., Urtica sp., Plantago lanceolata, Cyanus segeQ
tum Hill (= Centaurea cyanus L.), Dysphania botrys,
Chenopodium vulvaria, C. urbicum та ін.).
Ми узагальнили результати радіохронологічних
досліджень відкладів голоцену степової зони Укра>
їни, які мають палінологічні характеристики. Вста>
новлено, що вік відкладів раннього голоцену (PB та
BO час) визначають п’ять радіовуглецевих дат:
10 500±2900 [ИЭМЭЖ>43] та 8700±1300
[ИЭМЭЖ>59] (Стрільцівський степ), 8570±80 [Кі>
7669] та 8020±70 [Кі>7668] (Кам’яна Могила) і
8140±80 [Кі>7541] (Єланець>II). Вік відкладів
середнього голоцену (атлантичний та суббореаль>
ний часи) визначають 34 радіовуглецеві дати. Для
атлантичного часу голоцену маємо 27 дат (AT>1 –
7030±70 [ИГАН>944] (Кардашинське), 7030±70
[Ki>7671] (Чапаївка), 7055±60 [Ki>7667], 7110±60
[Ki>7677], 7285±70 [Ki>7679] (Кам’яна Могила),
7820±80 [Ki>7540] (Єланець>II); AT>2 – 6140±100
[ИГАН>945] (Кардашинське), 6730±70 [Ki>7539]
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(Єланець>II), 6910±60 [Ki>7670] (Чапаївка),
6360±70 [Ki>7675], 6720±70 [Ki>7676], 6850±70
[Ki>7678] (Кам’яна Могила); AT>3 – 5250±130
[ИГАН>947], 5260±60 [ИГАН>948], 5850±60 [ИГАН>
946] (Кардашинське), 4960±200 [ИГАН>801] (Трої>
цьке>II), 4630±80 [Ki>7536], 5245±90 [Ki>7537],
5960±80 [Ki>7538] (Єланець>II), 5590±80 [Ki>7666]
(Кам’яна Могила), 5630±90 [Ki>8005], 5825±80
[Ki>8004] (Раздольне). Радіовуглецеві дати
6100±800 [ИЭМЭЖ>44а] (Хомутовський степ),
5900±800 [ИЭМЭЖ>65] (Асканія>Нова), 5000±800
[ИЭМЭЖ>44] (Хомутовський степ), 4800±1300
[ИЭМЭЖ>59] (Стрільцівський степ) та 4800±800
[ИЭМЭЖ>64] (Асканія>Нова) також визначають вік
відкладів, що формувалися протягом атлантичного
часу голоцену. Вік відкладів суббореального часу
фіксують сім дат: SB>1 – 4270±70 [Ki>7535] (Єла>
нець>II), 4160±80 [ИГАН>949], 4520±50 [ИГАН>
950] (Кардашинське); SB>2 – 3280±80 [Ki>7534]
(Єланець>II), 3820±70 [ИГАН>952], 3850±130
[ИГАН>951] (Кардашинське); SB>3 – 3100±200
[ИГАН>802] (Троїцьке>II). Вік відкладів пізнього
голоцену (субатлантичний час) визначають 12
радіовуглецевих дат (SA>1 – 2240±80 [Ki>7530]
(Єланець>I), 2250±230 [ИГАН>803] (Троїцьке>II),
2270±50 [ИГАН>954] (Кардашинське), 2410±70
[Ki>7533] (Єланець>II); SA>2 – 870±80 [Кі>7532]
(Єланець>II), 940±100 [ИГАН>955], 1110±50 [ИГАН>
956], 1510±120 [ИГАН>953] (Кардашинське),
1400±70 [ИГАН>804] (Троїцьке>II); SA>3 – 350±50
[ИГАН>806], 440±60 [ИГАН>805] (Троїцьке>II),
630±90 [Кі>7529] (Єланець>I)). На даний час для
палінологічно охарактеризованих відкладів голо>
цену степової зони України маємо 51 радіовугле>
цеву дату. Слід наголосити, що в розрізах Єланець>
I та Єланець>II палінологічно та радіохронологічно
було досліджено всю товщу голоценових відкладів.
Важливо, що відклади розрізів Кардашинське [25]
та Троїцьке>II охарактеризовані серіями радіову>
глецевих дат. Отримані матеріали свідчать, що най>
меншою кількістю дат охарактеризовані відклади
SB>3 часу голоцену. Результати комплексних палі>
нологічних та радіовуглецевих досліджень, прове>
дених на території степової зони України [4, 9, 12,
14, 25, 35, 36], дозволяють обґрунтувати виділення
в межах голоцену відкладів PB, BO>1, B0>2, BO>3,
AT>1, AT>2, AT>3, SB>1, SB>2, SB>3, SA>1, SA>2, SA>3
часів голоцену.
В останні роки нами були отримані нові паліно>
логічні характеристики відкладів неоліту та енеоліту
стоянок Кам’яна Могила, Чапаївка та Роздольне,
розташованих на території лівобережжя степової
зони України. Важливо, що досліджені відклади нео>
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літу та енеоліту були датовані як радіовуглецевим
методом, так і за археологічними матеріалами
[4, 9, 14]. Отримані результати доводять, що у складі
природної рослинності неоліту та енеоліту на терито>
рії лівобережної частини степової зони України, як і
зараз, панували степові фітоценози. Але в цілому
для атлантичного часу голоцену характерною є тен>
денція до мезофітизації степової рослинності.
Досить сильну аридизацію клімату було зафіксова>
но близько 8020 років тому, і вона викликала на
початку атлантичного часу зміщення у північному
напрямку смуги полиново>злакових степів. Але у
подальшому, протягом першої половини атлантич>
ного часу голоцену, кліматичні умови поступово
поліпшувались і у складі рослинного покриву збіль>
шувались ділянки заплавних та байрачних лісів.
Можна зробити висновок, що в першій половині
атлантичного часу голоцену на досліджуваній тери>
торії ділянки природних лісів займали більші площі,
ніж тепер. Отримані нами результати добре узго>
джуються з палінологічними характеристиками від>
кладів атлантичного часу голоцену степової зони
України К.В. Кременецького [25] та Н.П. Герасимен>
ко [17]. Результати аналізу палінологічних характе>
ристик відкладів раннього енеоліту багатошарового
поселення Раздольне свідчать, що у складі степових
фітоценозів другої половини раннього енеоліту
порівняно, з його першою половиною, роль пред>
ставників лучного різнотрав’я збільшувалась. Одно>
часно чітко фіксується зменшення площ рослинних
угруповань з участю лободових та полинів. Під впли>
вом збільшення вологості та потепління клімату
спостерігався також і процес розширення площ
байрачних та заплавних лісів. Важливо підкресли>
ти, що до складу лісової рослинності досліджуваної
території у той час входив граб. Одночасно зафіксо>
вано також максимум поширення ділянок вільхових
лісів. Можна зробити висновок, що кліматичні
умови другої половини раннього енеоліту були
достатньо сприятливими для вирощування зерно>
вих культур на території лівобережної частини сте>
пової зони України. Слід наголосити, що період мак>
симального потепління клімату фіксується у схемі
періодизації голоцену Європейської Росії в часово>
му інтервалі 5600>5300 років тому [32]. Отримані
нами палінологічні дані для розрізу Роздольне свід>
чать, що подальші зміни кліматичних умов у
середньому енеоліті на території лівобережжя сте>
пової зони України відбувалися у напрямі зменшен>
ня вологості, але при цьому середньорічна темпера>
тура залишалась вищою порівняно із сучасною і
площі природних лісів були більшими, ніж вони є
зараз. Було встановлено, що у середньому енеоліті

поблизу поселення Роздольне існували невеликі
ділянки з посівами зернових культур, але, як і у ран>
ньому енеоліті, роль антропогенного фактора, була
незначною. Основні зміни у складі природної рос>
линності відбувались під впливом кліматичних чин>
ників. Наведені приклади для багатошарових стоя>
нок Кам’яна Могила та Раздольне свідчать про
перспективність залучення для подальших паліно>
логічних досліджень відкладів голоцену степової
зони України матеріалів з культурних шарів архео>
логічних пам’яток, датованих як археологічним, так
і радіовуглецевим методами.
Слід зазначити, що при реконструкції природних
та антропогенних змін рослинного покриву степової
зони важливими є результати видової ідентифікації
викопних пилкових зерен та спор [7, 8]. В даній стат>
ті, безпосередньо на прикладі розрізів Кардашинсь>
ке>I та Власика, ми довели перспективність викори>
стання результатів екологічного аналізу видового
складу лободових при обґрунтовуванні як процесів
засолення, так і ерозії ґрунтів під дією природних та
антропогенних факторів у минулому. Відомо, що при
ідентифікації викопних пилкових зерен лободових в
спорово>пилкових спектрах відкладів плейстоцену
[16] та голоцену [13, 15] України успішно було вико>
ристано визначник М.Х. Моносзон [27]. В подальшо>
му на прикладі флори України було розроблено
новий визначник для ідентифікації викопного пилку
представників цієї родини [33]. Саме на території
степової зони України нами вперше. на прикладі
субфосильних спектрів з Арабатської Стрілки при
видовій ідентифікації викопного пилку лободових
було використано вказані вище паліноморфологічні
розробки [27, 33]. Отримані дані довели перспек>
тивність використання можливостей цих двох виз>
начників в палінології відкладів квартеру [11]. В
палінології відкладів голоцену як степової зони, так і
території України в цілому перспективно також
використовувати новий визначник, розроблений
для родини Plantaginaceae Juss. флори України із
застосуванням світлового та скануючого електрон>
ного мікроскопів [11, 34]. Важлива роль в паліноло>
гії відкладів голоцену степової зони України нале>
жить також блоку методичних питань, спрямованих
на вдосконалення методики спорово>пилкового
аналізу на рівні інтерпретації отриманих даних. В
цьому напрямі ми провели спеціальні палінологічні
дослідження поверхневих проб ґрунтів та відкладів
пізнього голоцену (SA>3 час) з ґрунтового розрізу на
території лісового заказника «Рацинська дача» (пра>
вобережжя степової зони). Отримані результати
дозволяють зробити висновок про перспективність
їх застосування при обґрунтуванні детальних змін у
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складі рослинного покриву під впливом антропоген>
ного фактора (штучні лісові насадження) за останні
200 років. Важливо наголосити, що ці антропогенні
зміни у складі рослинного покриву на території лісо>
вого заказника «Рацинська дача» було зафіксовано
на рівні змін типів спорово>пилкових спектрів (сте>
повий, лісостеповий та лісовий). Список колективної
викопної палінофлори нараховує 60 таксонів (3
порядки, 24 родини, 16 родів та 17 видів). Отримані
палінологічні дані свідчать, що останні 200 років у
складі рослинного покриву на території лісового
заказника «Рацинська дача» помітну участь брали
бур’янові види (Convolvulus arvensis, Plantago lanceoQ
lata, P. major, Fallopia convolvulus, Chenopodium
album, C. rubrum L., C. hybridum, C. vulvaria, Dysphania
botrys та ін.). Екологічний аналіз видового складу
лободових говорить про домінування мезофітів та
видів, поширених на порушених ґрунтах під впливом
антропогенного фактора.
ВИСНОВКИ
Результати критичного аналізу та узагальнення
результатів палінологічних досліджень відкладів
голоцену степової зони України свідчать, що вони
проведені як на рівні відносної, так і абсолютної
хронології. На даний час матеріали комплексних
палінологічних та радіохронологічних досліджень
(51 радіовуглецева дата) дозволяють досить
впевнено обґрунтовувати виділення в межах
голоцену (останні 10 300 років) відкладів, що
формувалися протягом PB, BO>I, B0>2, BO>3, AT>1,
AT>2, AT>3, SB>1, SB>2, SB>3, SA>1, SA>2, SA>3 часу.
Узагальнені палінологічні характеристики для
культурних шарів неоліту та енеоліту степової
зони України дозволили обґрунтувати період ари>
дизації клімату близько 8020±70 років тому, яка
викликала поширення рослинних угруповань з
участю полинів, лободових, злакових і ксерофіль>
ного різнотрав’я та спричинила зміщення у північ>
ному напрямку смуги полиново>злакових степів.
Проаналізовані та узагальнені палінологічні
матеріали свідчать, що відклади двох найбільш перс>
пективних для палеоботанічних досліджень боліт,
розташованих на території степової зони України
(Троїцьке та Кардашинське), вивчені як на рівні від>
носної, так і абсолютної хронології. Для подальших
палінологічних досліджень для цілей палеоекологіч>
них та палеогеографічних реконструкцій досить
інформативними є відклади культурних шарів архео>
логічних стоянок та фонових ґрунтових розрізів.
При обґрунтуванні палеоекологічних рекон>
струкцій голоцену залишаються актуальними палі>
нологічні дослідження поверхневих проб ґрунтів
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лівобережної та правобережної частин степової
зони з особливою увагою на родові та видові виз>
начення викопних пилкових зерен, проведених із
застосуванням як існуючих визначників для пред>
ставників родин Chenopodiaceae та Plantaginaceae,
так і нових паліноморфологічних розробок на осно>
ві світлової і сканувальної електронної мікроскопії.
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УДК 564:550.84
Ю.А. Бори сенко, О.М. Кирю хін, А.О. Дорошенко
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО ВІКУ СУБАКВАЛЬНИХ ЧЕТВЕРТИННИХ
ВІДКЛАДІВ ФЛУОРЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ
Y.A. Borysenko, O.M. Kiryukhin, A.O. Doroshenko
DETERMINATION OF THE RELATIVE GEOLOGICAL AGE OF SUBAQUEOUS QUATERNARY
DEPOSITS BY FLUORESCENCE METHOD
Предложен метод определения относительного геологического возраста субаквальных четвертичных пород, основан>
ный на расчете соотношения интенсивности флюоресценции в диапазоне 450 нм к оптической плотности раствора
солянокислой вытяжки из карбонатных раковин фоссилий.
Ключевые слова: относительный возраст, раковины четвертичных фоссилий, флюоресценция.
A method for determination of the relative geological age of subaqueous Quaternary deposits is proposed. It is based on the
evaluation of the ratio of fluorescence intensity at 450 nm to the optical density of muriatic solution extracted out of a car>
bonaceous fossil shell.

ВСТУП
Визначення послідовності четвертинних і пліоценових річкових або морських терас, як правило, не
є дискусійним. Набагато складніше визначити їх геологічний вік, оскільки застосування традиційних
біостратиграфічних методів для молодих осадків малоефективне. Існує біохімічний спосіб визначен>
ня відносного геологічного віку четвертинних осадових порід [1]. Він полягає в аналізі ступеня пере>
творення органічних речовин карбонатних черепашок молюсків у рацемічній суміші за кількісним
співвідношенням D>форми амінокислот, що поступово утворюється у викопних рештках протягом
часу їх захоронення, до L>форми амінокислот, притаманній живим організмам. Для викопних чере>
пашок ці співвідношення перевищують одиницю.
Зазначений спосіб, однак, трудомісткий, вимагає використання високоточних аналізів невеликої
кількості вилучених з карбонатних черепашок молюсків органічних речовин і зазнає сильного впли>
ву з боку умов осадконакопичення, які здатні нівелювати аномальність виділених компонентів. Крім
того, ступінь епімеризації амінокислот залежить від температури. Таким чином, результати отриманих
співвідношень можуть порівнюватись лише у тому випадку, якщо зразки відбирались з відкладів, які
знаходились в однакових постседиментаційних умовах.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Запропонований авторами флуоресцентний метод значно спрощує проведення і підвищує надій>
ність визначення відносного геологічного віку четвертинних субаквальних порід. Він здійснюєть>
ся у такий спосіб. По дослідженому розрізу чи по площі відбираються карбонатні черепашки
молюсків, з внутрішньої частини черепашок готується проба, розтирається до стану пудри, відо>
кремлюється наважка у 100 мг і з неї готується годинна 0,5>нормальна солянокисла витяжка у
10 мл розчину. Визначаються інтенсивність флуоресценції в діапазоні 450 нм і оптична щільність
розчину. За збільшенням співвідношення цих величин робиться висновок щодо збільшення гео>
логічного віку черепашок і вміщуючих їх четвертинних порід.
РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
Метод ґрунтується на тому, що в солянокислий розчин з карбонатної черепашки молюска перехо>
дять білкові речовини органічної матриці, яка різною мірою зазнала діагенетичного впливу, про>
порційного тривалості захоронення. Ступінь деградації первинних органічних речовин карбонатної
черепашки відповідає швидкості переходу одних органічних компонентів в інші. Останнє знаходить
своє відображення в утворенні вторинних органічних сполук, які є продуктами окислення білкових
молекул органічної матриці з новим спектром флуоресценції.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО ВІКУ

При реалізації методу в якості вихідного матеріалу були використані карбонатні черепашки дво>
стулкових молюсків з плейстоценових і сучасних алювіальних терас р. Дністер [2]. Результати аналізу
у вигляді інтенсивності флуоресценції (I), нормованої за оптичною щільністю розчину (D), наведені
нижче.
Номер тераси Дністра: 1
2
3
6
7
8
10
I/D (кількість проб):
26(1) 1712(5) 2003(5) 2581(6) 3381(4) 3537(7) 3737(5)
З наведеного прикладу видно, що простежується сталий односпрямований процес збільшення
інтенсивності флуоресценції в діапазоні 450 нм, нормованої за оптичною щільністю розчину. Це
збільшення відбувається пропорційно ступеню діагенетичного перетворення органічної речовини
карбонатних черепашок молюсків, яке, в свою чергу, залежить від тривалості захоронення органіч>
них решток і відносного геологічного віку вміщуючих субаквальних порід.
ВИСНОВКИ
Технічна ефективність методу полягає у можливості виконання масових визначень відносного геоло>
гічного віку субаквальних четвертинних порід, які вміщують викопні карбонатні черепашки молюсків.
Запропонований метод може знайти широке застосування у практиці детальних стратиграфічних дос>
ліджень.
1. Дроздова Т.В. Геохимия аминокислот. – М.: Наука, 1977. – 200 с.
2. Кирюхин А.М. Биогеохимия скелета пресноводных двустворок Палеоднестра // Вестн. Харьк. ун>та. – 1988. –
№ 325, вып. 6. – С. 68>70.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
Харків
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В.В. Пермяков
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ
МИКРОСКОПИИ И РЕНТГЕНОВСКОГО МИКРОАНАЛИЗА
V.V. Permyakov
INVESTIGATIONS OF PALEONTOLOGICAL OBJECTS USING ELECTRON MICROSCOPY
AND XRAY MICROANALYSIS METHODS
На прикладі дослідження палеонтологічних об’єктів проілюстровано можливості сучасного скануючого мікроскопа,
оснащеного приставками для проведення рентгенівського мікроаналізу хімічного складу та вивчення кристалічної
структури по картинах дифракції відбитих електронів.
Ключові слова: палеонтологія, електронна мікроскопія, мікроаналіз.
Potentialities of a modern scanning microscope equipped with devices for X>ray microanalysis of chemical composition and
crystal structure study by diffraction pictures of reflected electrons are illustrated by the example of researching into pale>
ontological objects.

ВСТУПЛЕНИЕ
Съемка микропалеонтологических объектов,
таких как наннопланктон, диноцисты, форами>
ниферы, конодонты и др., с помощью сканирую>
щего электронного микроскопа широко приме>
няется для детального изучения их морфологи>
ческих особенностей. Использование интегри>
рованного в микроскоп дополнительного обору>
дования позволяет, наряду с получением каче>
ственных изображений с высоким разрешением
и большой, по сравнению с оптическим микро>
скопом, глубиной резкости, использовать широ>
кий спектр сигналов, получаемых при взаимо>
действии электронного зонда с приповерхност>
ными слоями исследуемого образца. К такому
оборудованию относятся энергодисперсионный
и волнодисперсионный спектрометры, позво>
ляющие проводить рентгеновский микроанализ
элементного состава как по концентрации, так и
по пространственному распределению. Заслу>
живает особого внимания приставка, позволяю>
щая наблюдать дифракцию отраженных элект>
ронов (так называемые линии Кикучи). Дифрак>
ционная картина несет информацию о кристал>
лической решетке исследуемого образца и
позволяет различать минералы идентичного
состава. Кроме того, работая совместно с энер>
годисперсионным спектрометром, она позволя>
ет с высокой скоростью (400 Гц) получать фазо>
вые и элементные карты с высоким простран>
ственным разрешением.
МЕТОДИКА И АППАРАТУРА
В лаборатории физических методов исследова>
ний Института геологических наук НАН Украины
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проведены исследования морфологии и хими>
ческого состава мумифицированных остатков
мягкого тела остракоды Cyprideis torosa с помо>
щью сканирующего электронного микроскопа
JEOL JSM>6490 LV с энергодисперсионной при>
ставкой INCA Energy>450. Как известно, для
получения качественных изображений на
растровом электронном микроскопе и, особен>
но, при проведении рентгеновского микроана>
лиза используются режимы работы микроскопа
с высокой энергией пучка (ускоряющее напря>
жение до 30 кВ и ток пучка до 1 мкА). Такие
режимы могут привести к термическому пов>
реждению исследуемого образца, потере его
пространственной стабильности, а при микро>
анализе – к существенной потере элементов
[1]. Поэтому, в связи с уникальностью предоста>
вленного для исследования образца, были
предприняты меры предосторожности, отразив>
шиеся на методике исследования.
На первом этапе для исключения поврежде>
ния остатков мягкого тела остракоды была про>
ведена электронномикроскопическая съемка
морфологии образца в низковакуумном режи>
ме (Р = 30 Ра) с использованием «мягких»
режимов электронного пучка. Ускоряющее
напряжение постепенно поднималось до 20 кВ,
а ток пучка до 0,1 нА. После получения доста>
точно полного представления о морфологии
образца по снимкам с низким разрешением
(рис. 1) на образец методом термического
напыления был нанесен слой углерода толщи>
ной около 25 нм и проведена электронномик>
роскопическая съемка в высоковакуумном
режиме с исследованием элементного химиче>
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Рис. 1. Электронномикроскопическое изображение створки остракоды в низковакуумном режиме
ского состава отдельных деталей остатков мяг> детально разработанный Л. Лове (1957) осно>
ван, в частности, на морфологическом подобии
кого тела остракоды.
В полости створки обнаружены многочислен> агрегатов фрамбоидального дисульфида желе>
ные скопления объектов сферической формы за колониям бактерий. При детальном исследо>
размерами 5>10 мкм (рис. 2), состоящие из вании остатков мягкого тела остракоды нами
микрокристаллов октаэдриче>
ской формы. Рентгеновский
микроанализ микрокристаллов
(рис. 3, 4) показал, что эти ско>
пления представляют собой
фрамбоидальный
дисульфид
железа. Фрамбоидами называют
[3] сферические или субсфериче>
ские скопления микрокристал>
лов (кубических, октаэдрических
и др.) размерами 0,5>2 мкм.
Фрамбоидальный
дисульфид
железа встречается в породах,
формировавшихся в восстанови>
тельных условиях, в том числе и
осадочных [2].
Существуют две версии проис>
хождения фрамбоидов дисульфи>
да железа – биогенная и абио>
генная. Биогенный механизм, Рис. 2. Фрамбоиды дисульфида железа в створке остракоды
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Рис. 3. Электронномикроскопическое изображе>
ние фрамбоида дисульфида железа

Рис. 4. Рентгеновский спектр фрамбоидального
дисульфида железа

Рис. 5. Фрамбоиды дисульфида железа, структурно связан>
ные с телом остракоды
были обнаружены фрамбоиды, струк>
турно связанные с элементами тела
остракоды (рис. 5), а также находя>
щиеся внутри этих элементов (рис. 6).
Это, по нашему мнению, может слу>
жить дополнительным аргументом в
пользу биогенного механизма обра>
зования фрамбоидов дисульфида
железа.
Таким образом, расположение
фрамбоидов внутри остатков мягко>
го тела остракоды и их структурная
связь с элементами остатков, а
также распределение железа и серы
в зоне расположения фрамбоида в
теле остракоды, полученное в
результате рентгеновского сканиро>
вания (рис. 7), позволяют предполо>
жить, что процесс мумификации мяг>
кого тела остракоды в бескислород>
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ной восстановительной среде проис>
ходил параллельно с ростом и жиз>
недеятельностью в ее теле колоний
бактерий, в результате чего образо>
вались скопления фрамбоидального
дисульфида железа.
Нами выполнен рентгеновский
микроанализ остатков мягкого тела
остракоды (рис. 8, 9) дал следующие
результаты (атом. %) О – 34,8>43,0;
С – 35,8>51,4; N – 14,7>22,0; Ca –
3,6>5,4; Mg – 0,4>0,6; S – 0,2>0,4;
Mn – 0,19>0,25; Al – 0,09>0,15; Si –
0,09>0,13; Br, Cl, Na, Fe < 0,1.
Исследование микроструктуры
раковин моллюсков, состоящих из
кальцитов и арагонитов во внутрен>
них слоях, представляет интерес для
многих отраслей науки. В палеонто>

Рис. 6. Фрамбоиды дисульфида железа внутри мягкого тела
остракоды
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Рис. 7. Рентгеновское сканирование детали мяг>
кого тела остракоды в районе расположения
фрамбоида дисульфида железа

Рис. 8. Участок проведения рентгеновского
микроанализа остатков мягкого тела остракоды

Рис. 9. Спектр рентгеновского микроанализа
остатков мягкого тела остракоды

Рис. 10. Изображение раковины Littorina littorea,
полученное от детекторов вперед отраженных
электронов

логии такие раковины широко представлены
среди ископаемых остатков, где используются
для прослеживания филогенетической эволю>
ции и определения стратиграфического возра>
ста геологических формаций. Сканирующий
электронный микроскоп, снабженный пристав>
кой для наблюдения дифракции отраженных
электронов (ДОЭ) с детекторами вперед отра>
женных электронов, позволяет точно описать
микроструктуру раковин. Исследование ракови>
ны Littorina littorea, имеющей сложную и высо>
коорганизованную микроструктуру, наглядно
иллюстрирует возможности этого оборудова>
ния.
Для проведения исследований интересую>
щая зона раковины подвергается шлифовке,
алмазной полировке, а затем окончательной
полировке коллоидной окисью кремния, кото>
рая необходима для снятия аморфного слоя,
возникшего в результате предварительной
обработки. На рис. 10 представлено изображе>
ние, полученное от детекторов вперед отражен>
ных электронов, и отражает основную структуру
раковины.
Хорошо видны тонкие слои арагонита, пере>
межающиеся со слоями кальцита. Слои арагони>
та выглядят возвышающимися над слоями каль>
цита в результате полировки. Черно>белый конт>
раст изображения определяется топографией
поверхности и ориентацией кристаллов. На
вставке показан район ДОЭ анализа.
На рис. 11 и 12 представлены типичные изоб>
ражения ДОЭ с кристаллографической индекса>
цией для кальцита и арагонита, соответственно,
которые представляют собой проекцию на
люминесцентный экран пространственных
фигур Кикучи.
После определения химического состава и
кристаллографической идентификации было
проведено картирование зоны анализа
(рис. 13), визуализирующее ориентацию кри>
сталлов кальцита. Зоны разных цветов на
карте, наложенной на изображение образца,
соответствуют зонам различной ориентации
кальцита. Скорость сканирования составляла 7
изображений в 1 с, что неприемлемо для участ>
ков арагонита в связи с его большей неста>
бильностью под электронным пучком по срав>
нению с кальцитом.
На рис. 14 представлена ориентационная
карта арагонита раковины Angaria delphinus,
полученная в высокоскоростном режиме (100
изображений в 1 с).
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В.В. ПЕРМЯКОВ

Рис. 11. Индексированное изображение ДОЭ
кальцита

Рис. 12. Индексированное изображение ДОЭ
арагонита

Рис. 13. Кристаллографическая карта участка
поверхности раковины Littorina littorea

Рис. 14. Кристаллографическая карта участка
поверхности раковины Angaria delphinus

ВЫВОДЫ
Таким образом, исследования показали широ>
кий спектр возможностей сканирующего элек>
тронного микроскопа, снабженного приставка>
ми для проведения химических и кристаллогра>
фических анализов, при изучении сложных пале>
онтологических объектов, включая и нестабиль>
ные под электронным зондом образцы, при
исследовании морфологии поверхности, опреде>
лении химического состава с привязкой к про>
странственной структуре объекта, а также иден>
тификации кристаллографической структуры
минералов, составляющих образец, с последую>
щим построением фазовых карт.
Автор выражает благодарность доктору геол>
минерал. наук Н.И. Дыкань за предоставление
для исследования мумифицированных остатков

остракоды Cyprideis torosa, а также фирмам
«Oxford instruments» и «HKL Technology» за предо>
ставленные материалы по раковинам Littorina litQ
torea и Angaria delphinus (рис. 10>14).
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ЮВІЛЕЇ / ЮБИЛЕИ

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ ЗОСИМОВИЧ
(К 75ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

4 декабря 2008 г. известному и талантливому
ученому доктору геолого>минералогических
наук Владимиру Юрьевичу Зосимовичу испол>
нилось 75 лет.
Юбиляр родился 4 декабря 1933 г. в с. Желез>
ное Дзержинского района Донецкой области. В
1957 г. закончил геологический факультет Киев>
ского государственного университета им. Т.Г. Шев>
ченко по специальности «геологическая съемка и
поиски месторождений полезных ископаемых».
По окончании учебы В.Ю. Зосимович 10 лет
работал геологом, старшим геологом, главным
геологом и начальником партии в научно>исследо>
вательском секторе при Киевском университете,
где принимал участие в работах по геологическому
картированию масштаба 1:200 000 листов «Сла>
вянск», «Киев», «Харьков», «Купянск». Паралельно
им были проведены специальные исследования
разрезов олигоцена. Изучив большое количество
естественных обнажений, картировочных скважин
и фондовых материалов, Владимир Юрьевич уточ>
нил объем и состав олигоценовых отложений кра>
евых частей Днепровско>Донецкой впадины, в
пределах которых палеогеновые отложения наибо>
лее фациально разнообразны и наиболее полно
палеонтологически охарактеризованы. Собранная
им в ходе полевых работ коллекция малакофауны
насчитывает 3000 экземпляров олигоценовых
моллюсков из различных местонахождений плат>
форменной Украины, изучение которой позволило
детализировать стратиграфическую схему олиго>
ценовых отложений и уточнить их границы с отло>
жениями верхнего эоцена и миоцена. Все эти
результаты наиболее полно освещены в кандидат>
ской диссертации, которую Владимир Юрьевич
успешно защитил в 1966 г.
В 1967>1972 гг. В.Ю. Зосимович работал
младшим научным сотрудником в геологическом
музее Центрального научно>природоведческого
музея АН УССР, с 1972 по 1977 г. – ученым
секретарем Института геологических наук (ИГН)
АН УССР, с 1977 г. и поныне является ведущим
научным сотрудником отдела стратиграфии и па>
леонтологии кайнозойских отложений ИГН НАН
Украины. В 1974 г. ему было присвоено звание
старшего научного сотрудника.
Несмотря на признание предложенной иссле>
дователем схемы олигоценовых отложений Север>
ной Украины 1966 г., многие вопросы их стратифи>

г. Киев, 4 декабря 2008 г.
кации оставались неясными или дискуссионными.
Продолжая работать по различным аспектам «оли>
гоценовой проблемы», В.Ю. Зосимович разрабо>
тал детальную стратиграфию верхнеэоценовых,
олигоценовых и миоценовых отложений платфор>
менной Украины, выделив обуховский, межигор>
ский, берекский и новопетровский региоярусы.
Эти стратоны вошли в стратиграфические схемы
палеогеновых и неогеновых отложений Украины и
смежных территорий (1987, 1993). Сейчас по этим
схемам проводится геологическое картирование в
рамках проекта «Держгеолкарта>200».
Проделанная работа подвела итог длительного
этапа исследований Владимира Юрьевича, глав>
ным результатом которого стало выделение Субпа>
ратетиса как самостоятельной структурно>фа>
циальной провинции, занимавшей современную
территорию Южной Прибалтики, Южной Беларуси,
Северной Украины и юга европейской части Рос>
сии. В.Ю. Зосимович доказал, что Субпаратетис,
подчиняясь единым геоисторическим закономер>
ностям развития, имеет свои специфические осо>
бенности внутриплатформенного седиментогене>
за. Прослеженные в границах Субпаратетиса мор>
ские отложения верхнего эоцена – олигоцена и
континентальные образования миоцена были рас>
членены на стратоны и идентифицированы с
обуховским, межигорским, берекским и новопет>
ровским региоярусами. Субпаратетис обосновы>
вается ученым как система морей>проливов, кото>
рая во второй половине палеогена соединяла мор>
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graphic Atlas of Central and Eastern
Europe. Map No. 1 – No. 5, Buda>
pest» (1988), «Геологические и
биотические события позднего
эоцена – раннего олигоцена на
территории бывшего СССР»
(1996), «Atlas Peri>Tethys Paleogeo>
graphical Maps. Map 17>20, Paris»
(2000). Он также соавтор таких
работ, как «Географічна енцикло>
педія України. Т. 2. Неогенова
система. Неогеновий період»
(1990), «Географічна енциклопе>
дія України. Т. 3. Палеогенова
система. Палеогеновий період»
(1993), «Стратиграфічний кодекс
України» (1997).
с. Млиев Черкасской области.
Результаты научных исследо>
Действующий карьер кирпичного завода.
ваний юбиляра широко известны
Любимый палеоген, сентябрь, 2007 г.
отечественной и зарубежной гео>
ские бассейны Северной Атлантики с бассейнами логической общественности не только благодаря
южной окраины Восточно>Европейской платфор> публикациям, но и активному участию в конфе>
мы, а в миоценовое время – как система пресно> ренциях, симпозиумах и конгрессах. В 1980>1990>
водных водоемов типа море>озеро. Этот Великий х годах В.Ю. Зосимович был региональным курато>
озерный этап в неогеновой истории Субпаратетиса ром в международных проектах МПГК ЮНЕСКО:
рассматривается как аналог палеоландшафтов проект № 174 «Геологические и биотические собы>
неогеновой истории Зауралья. Расчленение, дати> тия на рубеже эоцена и олигоцена» (регион – плат>
рование и корреляция палеогеновых и неогеновых форменная Украина и Белоруссия) и проект № 326
отложений в области Субпаратетиса исследова> «Переход от олигоцена к миоцену в Северном полу>
тель базировал на изучении и обобщении разнооб> шарии» (регион Субпаратетис). Неоднократно при>
разных палеонтологических материалов (моллюс> нимал участие в международных научных форумах,
ки, фораминиферы, наннопланктон, диноцисты, где выступал с докладами. Это симпозиум «Парате>
диатомеи, спикулы губок, радиолярии, споры и тис» в Кракове и Праге, Международный геологиче>
пыльца и др.). Все эти научные разработки Влади> ский конгресс в Москве, Конгресс Карпато>Балкан>
мира Юрьевича, отраженные в его докторской дис> ской геологической ассоциации в Киеве, Конгресс
сертации «Верхний эоцен, олигоцен и миоцен Суб> по стратиграфии средиземноморского неогена в
паратетиса» (1992), касаются одной из наиболее Будапеште, полевой симпозиум по проекту МПГК
сложных частей третичного разреза Украины, что № 326 в Румынии и др.
по>новому освещает историю геологического
Свою научную работу юбиляр всегда совме>
развития Восточно>Европейской платформы на щал с активной научно>организационной дея>
рубеже эоцена – олигоцена и олигоцена – миоце> тельностью. Он является членом Главной редак>
на, и, несомненно, является большим вкладом в ционной коллегии Госгеолкарты>200, главным
геологическую науку.
редактором Днепровско>Донецкой серии листов,
Владимир Юрьевич Зосимович – автор более консультантом по вопросам стратиграфии палео>
150 печатных научных работ, среди которых одна геновых и неогеновых отложений Центральноук>
самостоятельная и более 10 коллективных моно> раинской и Донбасской серий, членом Научно>
графий. Из последних наиболее значимы и инте> редакционного совета, редактором многотомно>
ресны «Стратиграфія УРСР, Т. 10. Неоген» (1975), го издания «Геологічні памятки України». За мно>
«Биостратиграфическое обоснование границ в голетнее плодотворное сотрудничество с произ>
палеогене и неогене Украины» (1979), «Стратигра> водственными организациями ученый награж>
фия СССР. Неогеновая система» (1986), «Стратигра> ден ведомственной наградой – медалью
фическая схема палеогеновых отложений Украины В.И. Лучицкого, а также званием «Почесний роз>
(унифицированная)» (1987), «Neogene paleogeo> відник надр». В.Ю. Зосимович – заместитель
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председателя специализированного ученого
совета Д 26.162.01, на протяжении шести лет –
заместитель главы и член экспертного совета по
геологическим наукам ВАК Украины, глава палео>
геновой и член неогеновой комиссий Нацио>
нального стратиграфического комитета Украины.
С 1989 г. Владимир Юрьевич – вице>президент
Украинского палеонтологического общества (УПО),
член редколлегии сборника научных трудов обще>
ства. При его непосредственном участии проходят
подготовка и проведение сессий УПО. Заседания
секции кайнозоя, как правило, самой многочислен>
ной, всегда протекают в теплой и доброжелательной
обстановке благодаря профессионализму, деликат>
ности и обаянию ее бессменного куратора – нашего
юбиляра. В рамках сессий Владимир Юрьевич – в
основном и бессменный ведущий геологических
экскурсий. Они всегда интересны и познавательны.
Много усилий и времени ученый уделяет воспи>
танию молодых специалистов – палеонтологов>
стратиграфов, прививая им любовь и преданность
геологической науке. Являясь руководителем
многих договорных работ с производственными
геологическими организациями, В.Ю. Зосимович
в последние годы постоянно выезжает на разрезы
совместно с молодыми учеными, коллегами по
отделу стратиграфии и палеонтологии кайнозой>
ских отложений ИГН НАН Украины. Передавая

накопленные им знания по геологии, Владимир
Юрьевич всегда открыт для общения. Совместные
полевые работы очень ценны для молодежи дис>
куссиями на керне скважин, увлекательными лек>
циями на обнажениях, что поддерживает в них
живой интерес к науке. В острых научных дискус>
сиях юбиляр всегда способен воспринять проти>
воположную точку зрения и уважительно к ней
относиться. Благодаря неиссякаемой энергии,
отменному чувству юмора, его эрудиции совмест>
ные с ним экспедиционные работы всегда неза>
бываемы. Человек разносторонних взглядов и
интересов, Владимир Юрьевич – меломан, увле>
кается как классической, так и популярной музы>
кой, спортсмен – волейболист и азартный болель>
щик, театрал и большой любитель книг. Все это
вызывает большое уважение и симпатию к нему
как к человеку и ученому.
Свой 75>летний юбилей Владимир Юрьевич
Зосимович встретил в расцвете творческих сил.
Искренне поздравляем юбиляра и желаем ему
крепкого здоровья, счастья, новых открытий и
успехов в осуществлении его научных планов.
Пусть неисчерпаемы будут Ваши энтузиазм, опти>
мизм и жизнелюбие!
Редколлегия
Палеонтологического общества НАН Украины

г. Киев,
наш любимый
сквер возле
Института
геологических
наук,
май, 2006 г.
С.А. Люльева,
Ю.В. Вернигорова,
В.Ю. Зосимович,
Т.В. Шевченко,
Т.С. Рябоконь,
Е.А. Соляник,
В.А. Коваленко
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ВТРАТИ НАУКИ / ПОТЕРИ НАУКИ

УДК 55.092
ЗНАВЕЦЬ КАЙНОЗОЙСЬКИХ МОЛЮСКІВ
(ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ДМИТРА ЄЛИСЕЙОВИЧА МАКАРЕНКА)
31 грудня 2008 р. раптово пішов із життя Дмитро Єлисейович Макаренко – головний науковий співро>
бітник Інституту геологічних наук НАН України, доктор геолого>мінералогічних наук, професор, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки.
Народився Дмитро
Єлисейович 6 листо>
пада 1925 р. в
с. Москалівка Ро>
менського району
Сумської області.
У вересні 1943 р.
після звільнення їх
села військами Чер>
воної Армії Д.Є. Ма>
каренко був мобілі>
зований та брав
участь у бойових
діях визволення Ук>
раїни.
Після закінчення
м. Київ, 25 липня 1958 р.
середньої школи у
1947 р. Дмитро Єли>
сейович вступив на геологічний факультет Київ>
ського державного університету ім. Т.Г. Шевчен>
ка, який закінчив у 1952 р. Вчена рада геологіч>
ного факультету університету рекомендувала
його до аспірантури Інституту геологічних наук АН
України.
Під керівництвом проф. М.М. Клюшникова у
1955 р. Д.Є. Макаренко успішно захищає дисер>
тацію «Фауна моллюсков нижнетретичных отло>
жений северо>западной части Украинского кри>
сталлического массива» на ступінь кандидата
геолого>мінералогічних наук, а в 1971 р. – док>
торську дисертацію на тему «Моллюски палео>
ценовых отложений платформенной Украины и
их биостратиграфическое значение».
Все свідоме наукове життя Д.Є. Макаренка
тісно пов’язане з Інститутом геологічних наук, де
він пройшов шлях від молодшого наукового спів>
робітника (1955>1961), старшого наукового спів>
робітника (1961>1999), завідувача відділу стра>
тиграфії і палеонтології мезозойських відкладів
(1978>1996) до заступника директора Інституту
геологічних наук НАН України з наукової роботи. І
яку б посаду не займав Дмитро Єлисейович, він
завжди відмінно відносився до своєї роботи.
Майже 25 років наукової діяльності Д.Є. Ма>
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каренка було пов’язано з відділом стратиграфії і
палеонтології кайнозойських відкладів. Він брав
найактивнішу участь у підготовці палеонтологіч>
них монографій та планів робіт відділу, старанно
виконуючи в строк завдання. Навіть коли колек>
тивна робота не збігалася з його науковими
поглядами, він сприяв її опублікуванню та
обов’язково висловлював свою особисту думку
(див. Стратиграфическая схема палеогеновых
отложений Украины (унифицированная) (1987)).
З часу створення в 1977 р. Українського пале>
онтологічного товариства він активно брав
участь в його роботі як доповідач та постійний
член редакційної колегії. Багато часу приділяв
Д.Є. Макаренко роботі в редакційній колегії «Гео>
логічного журналу», а також в інших журналах
геологічного профілю; був членом головної ред>
колегії «Енциклопедія сучасної України». Чимало
часу він віддав редагуванню, рецензуванню та
написанню різних відгуків на наукові роботи.
Багато зусиль та уваги Дмитро Єлисейович при>
діляв вихованню молодих фахівців>палеонтологів,
прищеплюючи їм любов до цієї науки. Він був нау>
ковим керівником і
підготував сім кан>
дидатів геологічних
наук, які успішно
продовжують справу
вихователя.
Після виходу на
пенсію в 1999 р.
Д.Є. Макаренко про>
довжував працюва>
ти за контрактом в
Інституті геологіч>
них наук НАН Украї>
ни на посаді голов>
ного наукового спі>
вробітника.
м. Ромен,
Мені випала чу>
Наукова конференція
дова нагода багато
«1100>літній Ромен:
років працювати з
сторінки історії»
цією неординарною
14. 09. 2002 р.
людиною, яку я знав
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починаючи з 1947 р. і до остан>
ніх днів грудня 2008 р.
Дмитро Єлисейович Макарен>
ко належав до тієї когорти вче>
них, для яких на першому місці
була наукова робота. Він був, як
кажуть, «трудоголіком». Науковий
доробок вченого складає понад
350 робіт, але загальна кількість
його праць, які надруковані у різ>
них громадських виданнях, сягає
понад тисячу. Він плідно працю>
вав з різними виданнями: газе>
тами та журналами: «Радянська
Житомирщина», «Київська прав>
да», «Вечірній Київ», «Хрещатик»,
«Українська газета», «Червона Лубенщина», «Чер>
воний промінь», «Шлях перемоги», «Черкаська
правда», «Робітнича газета», «Зоря Полтавщини»
та ін.; з журналами геологічного профілю: «Докла>
ды АН СССР», «Доповіді АН УРСР», «Геологічний
журнал», «Геолог України», «Бюллетень Москов>
ского общества испытателей природы. Отд.
геол.», «Палеонтологический сборник» (Львов),
«Тектоніка і стратиграфія», «Труды Всесоюзного
палеонтологического общества», «Наукові праці
Українського палеонтологічного товариства» та
ін.; а також журналами суспільно>громадського
профілю: «Наука і суспільство», «Україна», «Енцик>
лопедичний довідник» (1986), «УРЕС», «Народна
творчість та етнографія», «Український церковно>
історичний журнал», «Українська академії
мистецтв», «Знання», «Лук’янівський некрополь»,
«Інтерфакс» (1998), «Охрана и исследование
памятников археологии Полтавщини», «Веселка»
та ін.
Як популяризатор геологічної науки, Дмитро
Єлисейович зробив найвагоміший внесок до
Української радянської енциклопе>
дії (УРЕ) та Енциклопедії сучасної
України (ЕСУ), де надруковано кілька
сот статей з геологічної термінології,
стратиграфії, корисних копалин і
персоналій.
Надзвичайно багато вчений зро>
бив в галузі історії геологічних дослі>
джень в Україні та відродженні
видатних особистостей, які незакон>
но були безвинно репресовані у часи
тоталітарного режиму. В результаті
цієї роботи з’явились книги «Микола
Омелянович Макаренко» (1992),
«Репрессированные геологи» (1995,

1999), «Голгофа українських геоло>
гів» (2007). Ця копітка праця заслу>
говує на велику пошану.
Проте основні наукові інтереси
Д.Є. Макаренка були пов’язані з
вивченням фауни молюсків кайно>
зойських та мезозойських відкла>
дів, де він вважався заслуженим
авторитетом. Його монографії
«Молюски палеоценових відкладів
Криму» (1961), «Раннепалеоцено>
вые моллюски Северной Украины»
(1970), «Гастроподы нижнего палео>
цена Северной Украины» (1978),
«Моллюски среднего эоцена плат>
форменной Украины» (1982), «Дву>
створчатые и брюхоногие моллюски верхней юры
Днепровско>Донецкой
впадины»
(соавтор
К.В. Дыкань, 1990) та інші користуються великою
повагою серед науковців та виробничих геологів.
Д.Є. Макаренко зробив суттєвий внесок в
палеонтологічні дослідження, встановивши
понад 40 нових видів молюсків, головоногих
рудистів та брахіопод.
Мені впродовж багатьох років разом з Дмит>
ром Єлисейовичем доводилось брати участь у
сумісних геологічних експедиціях, починаючи з
навчання в аспірантурі, оскільки у нас був один
науковий керівник. В експедиціях він був дуже
невибагливий до умов життя. Полюбляв спати про>
сто неба. Навіть коли раптом вночі починався дощ,
не йшов до машини, а вкривався брезентом і три>
мався у похідному ліжку до ранку. Майже усю Ук>
раїну від Карпат до Криму ми об’їздили з ним. Але
не тільки українські розрізи палеогену його ціка>
вили. Він завжди брав участь у численних експеди>
ціях та екскурсіях, які проводились всесоюзними
нарадами у різних районах колишнього СРСР.
Д.Є. Макаренко мріяв побу>
вати в океані. Така нагода
випала йому у 1979 р., коли
він очолив загін біостратигра>
фії на науково>дослідному
судні «Академік Вернадський»
в Індійському океані. Кожне
помічене явище, яке для нього
було відкриттям, обов’язково
нотувалось і друкувалось в
пресі. Свої морські враження
дослідник надсилав до редак>
ції «Рабочая газета». Навіть
коли ми мандрували околиця>
ми м. Дар>ес>Салам (Танзанія)
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і я знайшов у бур’яні величезну черепашку
сухопутного черевного молюска, Дмитро Єлисе>
йович дуже зрадів і сказав, що це надзвичайно
цікавий факт і треба обов’язково його опублі>
кувати, що він згодом і зробив в матеріалах
сесії Палеонтологічного товариства НАН Украї>
ни (2008, с. 476>477). А коли ми працювали в
Індійському океані на величезній мілині>банці
Сая>де>Малья і підняли цікаву пробу, він пер>
ший надрукував статтю «Красные водоросли
как породообразующие организмы» у «Геологіч>
ному журналі» (1980).
Як популяризатор геологічної науки Дмитро
Єлисейович плідно працював з обласними та
республіканськими газетами та опублікував дві
брошури: «Що треба знати про молюсків» (1959)
та «Коштовні перлини» (1968).
Д.Є. Макаренка вирізняла акуратність і поря>
док на робочому місці. Кожна папка мала свою
назву. Палеонтологічні книги стояли на полиці
завжди на своєму постійному місці. Коли до
нього звертались, він нікому не відмовляв, охоче
давав книги та добрі поради. Це була дуже
обов’язкова, пунктуальна людина. Він завжди в
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строк повертав книги та статті, якими користу>
вався. У нього був гарний каліграфічний почерк,
що полегшувало роботу друкарям.
З часу утворення журналу «Геолог України»
Д.Є. Макаренко – постійний автор публікацій
про історію геологічних досліджень в Україні та
повернення добрих імен незаконно репресова>
них геологів. Він багато приділяв уваги ювілей>
ним датам наших співвітчизників, які зробили
неоцінений внесок у розвиток геологічної галу>
зі України.
За кілька тижнів до смерті вийшла друком
невеличка брошура про наукову діяльність про>
фесора Дмитра Єлисейовича Макаренка, яка
залишила нам добру пам’ять про цю надзвичай>
но працьовиту людину (див.: Бібліографія вчених
України, Дмитро Єлисейович Макаренко, Націо>
нальна академія наук України, Інститут геологіч>
них наук НАН України, Київ, 2008).
Б.Ф. Зернецький
член Українського палеонтологічного товариства,
Інститут геологічних наук НАН України,
Київ
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ВТРАТИ НАУКИ / ПОТЕРИ НАУКИ

УДК 55(092)
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА НОСОВСКОГО
1 декабря 2008 г. ушел из жизни выдающийся ученый, геолог, известный специалист в области пале>
онтологии и стратиграфии кайнозойских отложений Южной Украины Михаил Федорович Носовский.

М.Ф. Носовский – доктор геолого>минерало>
гических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и техники Украины, заслуженный работник
высшей школы УССР.
Родился Михаил Федорович 16 ноября 1921 г.
в с. Николаевка Верхнеднепровского района
Днепропетровской области. Закончив в 1938 г.
среднюю школу, поступил на геолого>географичес>
кий факультет Днепропетровско>
го университета. В 1941 г. после
третьего курса был направлен
на Южный Урал для прохожде>
ния производственной практи>
ки, работал геологом на рудни>
ках Бакр>Узяк и Юлали Баймакс>
кого рудопроявления Башкирс>
кой АССР. Оттуда в декабре
1941 г. его призвали в ряды
Красной Армии.
В годы Великой Отечествен>
ной войны Михаил Федорович
служил в разведке в составе
400>го артполка 133>й стрелко>
вой дивизии, которая принима>
ла участие в боевых действиях
на Западном фронте, в том чис>
ле в широко известных жестоких
битвах под г. Ржев, сорвавших наступление на
Москву, а также в освобождении Смоленщины. В
сентябре 1943 г. в боях за г. Смоленск получил
тяжелое ранение. За проявленное мужество и от>
вагу М.Ф. Носовский удостоен орденов Отечест>
венной войны I степени, Красной Звезды. Позже
был награжден двумя орденами Знак Почета и
орденом Богдана Хмельницкого, а также много>
численными медалями.
В марте 1944 г. после ранения и шести месяцев
лечения в госпитале Михаил Федорович направ>
лен Главным политуправлением Красной Армии в
г. Харьков на должность комсорга штаба Харьков>
ского военного округа, а в августе – стал помощни>
ком начальника политотдела по комсомолу.
В 1947 г. М.Ф. Носовский закончил прерван>
ное войной обучение на геолого>географическом
факультете Днепропетровского государственно>

го университета (ДГУ) и стал работать в НИИ гео>
логии ДГУ: на первых порах – научным сотрудни>
ком, потом – заведующим отделом стратигра>
фии. В 1952 г. защитил кандидатскую диссерта>
цию, посвященную исследованию надрудных
(нижне>среднемиоценовых) отложений Нико>
польского района. На протяжении 25 лет (1963>
1988 гг.) Михаил Федорович возглавлял НИИ
геологии ДГУ, а в период с 1973
по 1985 гг., после защиты док>
торской диссертации (1972 г.)
был проректором по научной ра>
боте ДГУ. В 1978 г. им восстанов>
лена кафедра геологии, на базе
которой образовался геолого>
географический факультет в сос>
таве трех кафедр.
М.Ф. Носовский – один из ве>
дущих ученых в области палеон>
тологии и стратиграфии кайно>
зоя. Он основал научную школу
по изучению геологического
строения Южной Украины, из>
вестную в странах СНГ и даль>
нем зарубежье. Под руководст>
вом проф. М.Ф. Носовского за>
щищено 10 кандидатских дис>
сертаций. Его ученики работают на геолого>гео>
графическом факультете, в НИИ геологии Дне>
пропетровского национального университета
(ДНУ) и других организациях. М.Ф. Носовский –
организатор и научный руководитель комплекс>
ного исследования опорных геологических раз>
резов юга Украины при участии известных уче>
ных Академии наук и вузов бывшего СССР. Он
участвовал в составлении прогнозной карты рас>
пространения марганцевых руд в регионе, под>
твержденной открытием Токмакского марганце>
вого месторождения.
Михаилом Федоровичем выделены и описаны
(индивидуально и в соавторстве) большинство
местных подразделений олигоцена и нижнего
миоцена Южной Украины. Кроме того, им совмес>
тно с другими исследователями выделен кавказ>
ский региоярус – наиболее древний стратон мио>
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цена Восточного Паратетиса, а также описан
неостратотип тархана на Керченском п>ове. Имен>
но М.Ф. Носовский в начале 60>х годов прошлого
столетия доказал необходимость использования
крымско>кавказской схемы для кайнозойских
отложений Северного Причерноморья.
В 1968>1970 гг. М.Ф. Носовским создана уни>
фицированная стратиграфическая шкала палео>
гена Южной Украины на основании корреляции
крымских (Бахчисарайский район) и северопри>
черноморских (с/х Степной) опорных разрезов.
Он является соавтором современной шкалы
палеогена и неогена, утвержденной в 1995 г.
Национальным стратиграфическим комитетом
Украины в качестве основы для составления
Государственных геологических и прогнозных
карт полезных ископаемых Южноукраинского
региона. В последнее время (в 2003 г.) М.Ф. Но>
совский внес новые предложения по усовершенс>
твованию региональной стратиграфической
шкалы олигоцена Южной Украины, представлен>
ные на страницах центральных геологических
изданий Украины и России.
Результаты исследовательской деятельности
М.Ф. Носовского отображены более, чем в 150
научных работах, в том числе в таких основопо>
лагающих коллективных монографиях, как «Стра>
тиграфия СССР. Палеогеновая система», «Страти>
графия СССР. Неогеновая система», «Стратигра>
фия УССР. Неоген», «Стратотипы неогеновых яру>
сов Средиземноморья», а также в Атласе литоло>
го>палеогеографичних карт СССР (Москва), Атла>
се палеогеографических карт неогена Средизем>
номорья и Паратетиса (Вена).
М.Ф. Носовский представлял отечественную
стратиграфию на международных геологических
конгрессах и симпозиумах во Франции, Болга>
рии, Венгрии, Румынии, Польше и Чехословакии
(1969>1996 гг.), где всегда аргументированно и
принципиально защищал позиции отечествен>
ных стратиграфов. Руководил Международным
симпозиумом по стратиграфии неогена Цент>
ральной и Восточной Европы, который состоялся
в Киеве (1977 г.) в рамках ХІ Международного
конгресса Карпато>Балканской геологической
ассоциации. Являлся постоянным участником
Международных программ геологической корре>
ляции ЮНЕСКО по стратиграфии неогена Среди>
земноморья и Черноморско>Каспийской обла>
сти, в частности с 1993 г. М.Ф. Носовский руко>
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водил Украинской национальной группой по про>
екту № 326, а также принимал участие в других
международных проектах, много лет входил в
состав Комитета по стратиграфии Средиземно>
морского неогена, Палеогеновой и Неогеновой
комиссий Межведомственного стратиграфиче>
ского комитета СССР.
Продолжительное время М.Ф. Носовский был
членом специализированного ученого совета
Института геологических наук НАН Украины по
защите докторских и кандидатских диссертаций,
а также членом аналогичных советов Харьков>
ского национального университета и Националь>
ной Горной Академии Украины. Долгие годы
Михаил Федорович оставался ответственным
редактором научного сборника НИИ геологии
ДГУ «Стратиграфия кайнозоя Северного Причер>
номорья и Крыма», входил в состав редакцион>
ных коллегий сборников «Геология и рудонос>
ность юга Украины», «Научные записки Днепро>
петровского университета», «Актуальные пробле>
мы геологии, географии и экологии», «Вестник
Днепропетровского университета», а также
«Палеонтологічного збірника» (издательство
Львовского государственного университета).
М.Ф. Носовский был членом Палеонтологическо>
го общества НАН Украины, Палеонтологического
общества при РАН, Московского общества испы>
тателей природы.
Вплоть до января 2006 г. М.Ф. Носовский про>
должал активно трудиться: работал в должности
главного научного сотрудника НИИ геологии ДНУ,
руководил научной тематикой отдела стратигра>
фии и палеогеографии, тесно сотрудничал с укра>
инскими и зарубежными геологами. Его публика>
ции последних лет проникнуты заботой о сохра>
нении традиций обстоятельного и ответственно>
го исследования.
Всем, кто знал Михаила Федоровича Носов>
ского, он надолго запомнится не только выдаю>
щимся ученым>геологом, но и замечательным,
скромным и доброжелательным человеком, в
котором много ярких качеств: энергичность,
целеустремленность, исключительная трудоспо>
собность, желание делиться своими знаниями и
опытом с младшими коллегами.
Научно>исследовательский институт геологии
Днепропетровского национального университета,
Днепропетровск
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До статті: Гриценко В.П. Нові знахідки іхнофосилій у бронницьких верствах (могилів>подільська серія венду) та
палеоекологічні умови подільського морського басейну у бронницький час (с. 30>35)

Таблиця І
Сліди повзання та відбитки у бронницьких верствах біля м. Могилів>Подільський
1Q3 – Aviculaichnus gureevi Grytsenko ichnogen. et ichnosp. nov.; голотип – зр. 2480/1, група слідів з косою штрихов>
кою (негативний епірельєф, один зразок при різному освітленні)
4Q5 – розпливчасті сліди синусоїдної траєкторії, місцями помітні дугоподібні сегменти синусоїди. Можливо, це пред>
ставники іхнороду Cochlichnus (?) Hitchock (позитивний гіпорельєф: 4 – деталь будови, 5 – траєкторії слідів,
показаний перетин двох траєкторій; обидва зображення – зр. 2480/4)
6Q8 – Veprina cf. undosa Fedonkin, зр. 2480/9
9 – трек з рідко розташованими штрихами, які нагадують «розтягнуту пружину», зр. 2480/19
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Таблиця I
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До статті: Гриценко В.П. Нові знахідки іхнофосилій у бронницьких верствах (могилів>подільська серія венду) та
палеоекологічні умови подільського морського басейну у бронницький час (с. 30>35)

Таблиця ІІ
Сліди повзання та відбитки у бронницьких верствах біля м. Могилів>Подільський
1, 2 – Pseudohiemaloraichnus podolica Grytsenko ichnosp. nov.: 1 – загальний вигляд плитки з треками,
зр. 2480/10; 2 – деталь будови одного з трьох завитків, зр. 2480/10
3 – дві знахідки, які нагадують дрібні черепашки молюсків (?) на тій самій плитці туфоаргіліту, зр. 2480/10
4, 7, 8 – конічні структури з центральним каналом «Palaeospinkter». Ці структури мають об’ємний характер, перети>
наючи пачку верств певної товщини (до 5>7 см). Цілком вірогідно, що це механогліфи (на рисунку помітні від>
міни структури породи в центральній зоні та на периферії)
5 – поверхня плитки з псамітовою структурою, помітні округлі зерна глауконіту та гіалокласти вулканічного попілу
6 – Veprina cf. undosa Fedonkin, зр. 2480/11
9 – рештки трубчастих організмів, подібні до сабелідитид, або об’ємні ходи. Наявність тонкої стінки було видно на
свіжому відколі, але склад її не досліджений, зр. 2480/12

426

ВИКОПНА ФАУНА І ФЛОРА УКРАЇНИ: ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СТРАТИГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

До статті: Гриценко В.П.

Таблиця II
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До статті: Боярина Н.И., Устиновская М.И., Вакуленко О.М. Новые данные о флоре среднего и позднего девона
Донецкого бассейна (с. 36>38)

Таблица I
Клинолисты и гинкгоопсиды среднего и позднего девона Донецкого бассейна
1, 2, 6 – Bowmanites sp. 1: 1 – экз. 14/3, спороносный побег в ассоциации с вегетативным побегом Sphenophyllum
stylicum Ischenko, х3; 2 – деталь 1, х4,5; 6 – экз. 14/16, верхушечная часть спороносного побега, х2
3Q5, 7 – Sphenopteridium kelhaui Nathorst: 3 – экз. 14/17, два фрагмента перьев предпоследнего порядка, х1;
4Q5 – детали 3, х2; 7 – экз. 14/18, фрагмент пера последнего порядка с перышками, х3
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До статті: Боярина Н.И., Устиновская М.И., Вакуленко О.М. Новые данные о флоре среднего и позднего девона
Донецкого бассейна (с. 36>38)

Таблица II
Баринофиты среднего и позднего девона Донецкого бассейна
1Q9 – Barrandeina sp. 1: 1 – экз. 14/8, фрагменты стеблей с листьями, х1,3; 2 – экз. 14/11, фрагмент спороносного
побега, х1,5; 3 – экз. 14/9, фрагмент стебля с крупными листьями, х2; 4 – экз. 14/10, то же, х1,5;
5 – экз. 14/14, фрагмент спороносного побега, х2; 6 – экз. 14/12, то же, х3; 7 – экз. 14/13, то же, х2;
8 – экз. 14/15, то же, х2; 9 – экз. 14/7, фрагмент стебля, х2
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До статті: Тельнова О.П. Морфология, систематика, стратиграфическое и географическое распространение девонских
археоперисаккус (с. 39>42)

Таблица I
Ультратонкие срезы спородермы (трансмиссионный электронный микроскоп)
1 – миоспоры Archaeoperisaсcus menneri Naumova
2 – миоспоры Archaeoperisaccus verrucosus Pashk.
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До статті: Берченко О.И., Сухов О.А. О находках дазикладиевой водоросли рода Kulikia G o l u b t s o v в отложениях
визейского яруса Доно>Днепровского прогиба (с. 51>53)

Таблица I
Зеленые водоросли рода Kulikia Golubtsov из верхневизейских отложений Доно>Днепровского
прогиба
1Q8 – Kulikia sphaerica Golubtsov:
1 – продольное сечение; ДДВ, с. Качановка, скв. 41, гл. 2922>2926 м, верхневизейский подъярус,
XI МФГ, х85
2, 6, 7 – Донбасс, Южно>Донецкий участок, скв. 3865, гл. 331,5>332 м, верхний визе, межевской горизонт
(зона C1vg), х80: 2 – продольное сечение, 6, 7 – скошенные продольные сечения
3, 5 – ДДВ: с. Зачепиловка, скв. 18 р, гл. 628>635 м, верхний визе, XI МФГ, фрагменты продольного сече>
ния: 3 – х100, 5 – х80
4 – с. Новотроицкое, скв. 7, гл. 3301>3306 м, XII МФГ, поперечное сечение, х100
8 – Донбасс, район п.г.т. Ольгинка, скв. 502, гл. 213,5>216,6 м, верхний визе, межевской горизонт
(зона C1vg)
9Q13 – Kulikia rozovskaiae (Mamet et Roux):
11>13 – Донбасс, обнажение по левому берегу р. Кальмиус у пос. 2>й Горный, верхний визе, донецкий гори>
зонт (подзона С1vf2): 11, 13 – поперечные сечения, х70, 12 – скошенное поперечное сечение, х80
9 – фрагмент продольного сечения через вершину, Южно>Донецкий участок, скв. 3865, гл. 331>332 м,
межевской горизонт (зона C1vg), х80
10 – фрагмент скошенного поперечного сечения, р>н п.г.т. Ольгинка, скв. 502, гл. 213,5>216 м, межевс>
кой горизонт (зона C1vg), х80
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До статті: Іваніна А.В. Палінологічна характеристика відкладів на межі візейського і серпуховського ярусів (на прикладі
Львівсько>Волинського басейну) (с. 54>60)

Таблиця I
Міоспори візейського і серпуховського ярусів Львівсько>Волинського басейну
Усі форми збільшені в 600 разів
1, 2 – Camarozonotriletes granulosus J u s c h k o et B y v s c h e v a , 1985
3 – Rotaspora fracta S c h e m e l l , 1950
4, 5 – Triquitrites piramidalis (K e d o et J u s c h k o ) S t e m p i e n et Tu r n a u , 1 9 8 8
6, 7 – Tripartites nongrueski P o t o n i e et K r e m p , 1956
8 – Knoxisporites carnosus (Knox, 1950) B u t t e r w o r t h et W i l l i a m s , 1957
9 – Discernisporites micromanifestus N e v e s , 1961
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До статті: Огар В.В. Bothrophyllum conicum (Fi s c h e r, 1837) (Rugosa) із середнього та верхнього карбону Донецького
басейну (с. 61>68)

Таблиця I
Bothrophyllum conicum (Fi s c h e r, 1837) із верхнього карбону Донбасу (авіловська світа, вапняк О61)
1Q7 – екз. № 2П264>О/41: 1Q4 – послідовні поперечні зрізи коралу на ранньонеанічній, 5Q7 – на ефебічній стадіях
онтогенезу, отримані з використанням ацетатних реплік (стрілка вказує положення головної септи)
8Q11 – екз. № 2П264>О/26: 8Q10 – поперечні, 11 – поздовжній перерізи в шліфах
12Q15 – екз. № 2П264>О/25, поперечні перерізи в пришліфовках
16Q17 – екз. № 2П264>О/4: 16 – фрагмент поверхні корала з ругами, 17 – елементи мікроструктури септ
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До статті: Полетаев В.И. Новые данные о номенклатуре подсемейства Angiospiriferinae Le g r a n d > B l a i n , 1985
(брахиоподы карбона) (с. 69>72)

Таблица I
Представители рода Eobrachythyrina Poletaev, 1982 из серпуховских отложений Донбасса
1Q3 – Eobrachythyrina sarytchevae (Semichatova, 1941): 1 аQс – голотип – экз. 1009, музей ПИН РАН, Москва; пол>
ная раковина в трех положениях; Московская синеклиза, г. Калуга; тарусский горизонт нижнего серпухова
(Семихатова, 1941, т. 2, фиг. 13). 2 аQb – экз. 1297 (там же), зрелая раковина в двух положениях; Московская
синеклиза, г. Алексин; тарусский горизонт нижнего серпухова (Семихатова, 1941, т. 2, фиг. 12). 3 – экз.
118/2110, ЦНП музей, Киев; брюшная створка; Донбасс, р. Кальмиус южнее п.г.т. Старобешево, балка Кри>
вая; новолюбовский горизонт верхнего серпухова, известняк D15
4Q6 – Eobrachythyrina varians praecursor (Rotai et Poletaev) subsp. nov.: 4 – экз. 121/2110, ЦНП музей, Киев, брюш>
ная створка сравнительно молодого экземпляра; Донбасс, р. Кальмиус южнее п.г.т. Старобешево, балка Кри>
вая; новолюбовский горизонт верхнего серпухова, известняк D15. 5 аQd – экз. 122/2110 (там же), голотип в
четырех положениях; местонахождение и стратиграфическое положение те же. 6 аQc – экз. 123/2110 (там же),
зрелый экземпляр в трех положениях; местонахождение и стратиграфическое положение те же
7Q10 – Eobrachythyrina varians varians (Rotai, 1931): 7 аQb – экз. 121/2110, ЦНП музей, Киев, зрелая раковина в двух
положениях; Донбасс, р. Кальмиус, п.г.т. Старобешево, гора Запал>тюбе; запалтюбинский горизонт верхнего
серпухова, известняк D31>D32. 8 – экз. 122/2110, ЦНП музей, Киев, брюшная створка относительно молодого
экземпляра; местонахождение и стратиграфическое положение те же. 9 – лектотип (установлен здесь), брюш>
ная створка; Донбасс, р. Кальмиус, севернее п.г.т. Старобешево, балка Попова; запалтюбинский горизонт
верхнего серпухова, известняк D3 (Ротай, 1931, т. 9, фиг. 1). 10 – экз. 123/2110, внутреннее строение брюш>
ной створки; Донбасс, р. Кальмиус, севернее п.г.т. Старобешево, балка Султан>бий>тарама; запалтюбинский
горизонт верхнего серпухова, известняк D3
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Таблица 2
Представители рода Brachythyrina Fr e d e r i k s , 1929 карбона Донбасса
1Q3 – Brachythyrina nana Rotai et Poletaev sp. nov.: 1 аQe – экз. 231/2113 – зрелая раковина в пяти положениях; Дон>
басс, Донецкая область, р. Соленая, с. Новотроицкое; благодатненский горизонт низов башкирского яруса, быв>
ший карьер известняка F1. 2 aQe – экз. 232/2113 – голотип в пяти положениях; там же; местонахождение и воз>
раст те же. 3 aQe – экз. 233/2113 – молодая раковина в пяти положениях; там же; местонахождение и возраст
те же
4Q7 – Brachythyrina strangwaysi strangwaysi (Verneuil): 4 – голотип (по монотипии) хранится в музее Лионского уни>
верситета (Франция); 4 а – рисунок [11] (табл. 6, фиг. 1); 4 b – экз. 137/2113 – слепок голотипа (фотография
приводится впервые) – брюшная створка; Подмосковная котловина; средний карбон, московский ярус.
5 – брюшная створка; Подмосковная котловина, д. Пески; московский ярус, мячковский горизонт [2] (табл. 24,
фиг. 5). 6 аQd – экз. 136/2113 – молодая раковина в четырех положениях; Донбасс, Луганская область,
р. Верхняя Беленькая, с. Волчеяровка; верхний карбон, гжельский ярус, калиновский горизонт, известняк О7.
7 аQc – зрелая раковина в трех положениях; Подмосковная котловина, д. Акишино; московский ярус, мячковс>
кий горизонт [2] (табл. 24, фиг. 6)
8Q10 – Brachythyrina strangwaysi araucaritica Poletaev subsp. nov.: 8 аQе – экз. 148/2113 – молодая раковина в пяти
положениях; Донбасс, Луганская область, р. Лугань, с. Троицкое; верхний карбон, гжельский ярус, калиновс>
кий горизонт, свита C33 (Р), известняк Р2. 9 аQе – голотип 146/2113 – полная раковина в пяти положениях;
местонахождение и стратиграфическое положение те же. 10 а, b – экз. 147/2113 – раковина в двух положе>
ниях; местонахождение и стратиграфическое положение те же
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Таблица I
Новые виды нодозариид из юрских отложений Украины
1а, б – Lenticulina dneprica Pjatkova sp. nov., голотип; Сумская область, с. Степановка; нижний кимеридж
2а, б; 3 – L. dneprica Pjatkova sp. nov., паратипы; там же
4а, б, в – Lenticulina tchernigovensis Pjatkova sp. nov., паратипы; Черниговская область, с. Гнединцы; верхний кимеридж
5а, б – L. tchernigovensis Pjatkova sp. nov., голотип; там же
6а, б – Lenticulina angulosa Pjatkova sp. nov., голотип; Сумская область, с. Юнаковка; титонский ярус
7а, б – L. angulosa Pjatkova sp. nov., паратип; там же
8а, б – Astacolus fasciatus Pjatkova sp. nov., голотип; Сумская область, с. Юнаковка; титонский ярус
9а, б – A. fasciatus Pjatkova sp. nov., паратип; там же
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Таблица II
Новые виды нодозариид из юрских отложений Украины
1а, б – Astacolus porrectus Pjatkova sp. nov., голотип; Черниговская область, хутор Иценков;
нижний кимеридж
2а, б – A. porrectus Pjatkova sp. nov., паратип; там же
3а, б – Astacolus postsamaraensis Pjatkova sp. nov., голотип; Полтавская область, г. Пирятин;
нижний кимеридж
4а, б; 5а, б; 6а, б – A. postsamaraensis Pjatkova sp. nov., паратипы; там же
7а, б – Planularia kievensis Pjatkova sp. nov., голотип; Черниговская область, хутор Иценков;
нижний кимеридж
8а, б – Vaginulina stricta Pjatkova sp. nov., голотип; Сумская область, с. Юнаковка; титонский ярус
9а, б – V. stricta Pjatkova sp. nov., паратип; там же
10а, б – Planularia insueta Pjatkova sp. nov., голотип; Полтавская область, г. Пирятин; нижний кимеридж
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Таблица I
Различная форма кремневых игл радиолярий и спикул губок
1 – Acanthosphaera parvipora Squinabol со спикуловидными иглами правильной круглой формы в сечении и
приблизительно одной толщины; альб–сеноман Кубы
2 – Spongiosphaera sp. с тонкими стержневидными иглами различного диаметра; альб–сеноман Кубы
3Q4 – Alievium helenae Schaaf. На фиг. 4 хорошо видны иглы различной формы: основная стержневидная игла трех>
гранная (вверху снимка), второстепенные круглые иглы (слева), часто со следами от крепления губчато>сфе>
рических оболочек в виде опоясывающих иглу обручей (слева внизу снимка), внешне напоминая спикулы
демоспонгий Cricostyles. Фиг. 3 демонстрирует деталь строения дополнительных игл. Это круглые иглы с
острым шипом на конце или отдельные тонкие шипы, отходящие от стенок, окаймляющих ячеи; альб–сено>
ман Кубы
5Q7 – Praeconocaryomma universa Pessagno. Все иглы обломаны, но на местах их крепления сохранились трехлу>
чевые сочленения, слегка выступающие над поверхностью – это следы крепления трехгранных игл; альб–се>
номан Кубы. 7а – трехгранная игла; сеноман–турон Горного Крыма
8Q9 – Actinomma sp. Стержневидные трехгранные иглы частично обломаны, хорошо видно трехлучевое сочленение
на месте крепления иглы; коньяк–сантон, хотьковская серия, Теплый Стан г. Москвы, Россия
10 – трехлучевая спикула с обломанными концами игл; верхний мел, пограничные слои сантона и кампана вос>
точного склона Северного Урала, Россия
11 – псевдоаулофакоидное переплетение в стенке скелета радиолярии, образованное спикуловидными элемен>
тами; верхний мел, пограничные слои сантона и кампана Румынии
12Q13 – Sterraster sp. Многочисленные сросшиеся лучи спикул, исходящие от единого центрального губчатого ядра,
образуют сфероидную микросклеру эуастер; верхний мел, пограничные слои сантона и кампана Румынии.
14 – сложное переплетение кремневых спикул в стенке скелета губки; коньяк–сантон, хотьковская серия, Теплый
Стан г. Москвы, Россия
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Таблица II
Микросклеры кремневых губок (1Q3 – верхний мел, пограничные слои сантона и кампана вос>
точного склона Северного Урала, Россия; 4Q6 – современные осадки Атлантики)
1 – Sterraster sp. 1а – звездчатая поверхность массивной сфероидной микросферы
2 – Sterraster sp. Спикула округлой формы с небольшим углублением на одной стороне. 2а – звездчатая поверхность
сфероидной микросферы
3 – Sterraster sp. Спикула округлой формы с небольшим углублением на одной стороне; звездчатая поверхность частич>
но разрушена вследствие обламывания, видны в основном овальные сфероиды на поверхности микросферы.
3а – деталь участка, где сохранились звездчатые микросклеротические образования
4 – Sterraster sp. Спикула овальной формы. В поле зрения попали также одноосные мелкие спикулы (микросклеры)
длиной до 10 мк и диаметром менее 1 мк. 4а, 4б – звездчатая поверхность сфероидной микросферы. 4б – хоро>
шо видны микроскопические ортотриены. На этом снимке видна объемность лучей
5 – свал кремневых игл. 5а – хорошо видны микроастры, длинные иглы у которых обломаны и находятся местами
поблизости
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радиолярий и нанотехнологии (с. 78>80)

Таблица III
Микросклеры (1Q8) и макросклеры (9Q12) кремневых губок. Верхний мел, пограничные слои сан>
тона и кампана восточного склона Северного Урала, Россия
1, 2, 8 – Erulus sp. Микросклеры овальной формы, на изломе которых хорошо видны сросшиеся лучи спикул, исходя>
щие от единого центрального губчатого ядра
3Q7 – Sterraster sp. Спикулы округлой формы с небольшим углублением на одной стороне. 3 – звездчатая поверх>
ность частично разрушена вследствие обламывания верхних лучей. 4Q6 – звездчатая поверхность практичес>
ки не сохранилась, видны в основном овальные сфероиды на поверхности микросферы
9, 12 – многоосные спикулы
10 – четырехосная спикула
11 – трехосная спикула с коротким основным стержнем и разветвленными (раздвоенными и разтроенными) лучами
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До статті: Гоцанюк Г.І., Лещух Р.Й., Старжинський О.М. Середньоюрські молюски із параметричної свердловини
Червоноармійська>2 (Переддобрудзький прогин) (с. 91>95)

Таблиця І
Середньоюрські молюски із параметричної свердловини Червоноармійська>2
1 – Nucula subovalis Goldfuss. Переддобрудзький прогин, параметрична свердловина Червоноармійська>2,
інт. 2728> 2734 м. Вид знайдено в комплексі пізньобайоської палеобіоти
2 – Modiolus cuneata Sowerby. Переддобрудзький прогин, параметрична свердловина Червоноармійська>2,
інт. 3130>3137 м. Вид знайдено в комплексі пізньобайоської палеобіоти
3 – Posidonia buchi Roemer. Переддобрудзький прогин, свердловина Червоноармійська>2, інт. 2897>2904, 2967>
2974, 3085>3092 м
4 – Propeamussium (Parvamussium) pumilum Lamarck. Переддобрудзький прогин, параметрична свердловина Черво>
ноармійська>2, інт. 2967>2974 м. Вид знайдено в комплексі з пізньобайоськими>ранньобатськими палеобіологіч>
ними рештками
5 – Astarte pulla Roemer. Переддобрудзький прогин, параметрична свердловина Червоноармійська>2, інт. 3306>
3313 м. Верхній байос
6 – Partschiceras abichi Unlig. Переддобрудзький прогин, параметрична свердловина Червоноармійська>2,
інт. 2897>2904 м
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До статті: Романов Л.Ф., Гребенщикова Н.В. Мелкомерные Astartidae (Mollusca, Bivalvia) из верхнего байоса
Днестровско>Прутского междуречья (с. 96>98)

Таблица I
Новые виды астартид из верхнего байоса Днестровско>Прутского междуречья
1, 2 – Astarte (Astarte) arzisiensis sp. nov.: 1 – голотип № 74, правая створка, скв. 307, инт. 1117>1109 м, 2 – то же,
скв. 307, инт. 1124>1117 м
3Q5 – Tridonta arzisiensis sp. nov.: 3 – голотип № 76, правая створка, скв. 307, инт. 1130>1124 м, 4 – то же, скв. 307,
инт. 1140>1102 м, 5 – то же, скв. 307, инт. 1130>1124 м
6Q8 – Astarte (Astarte) tarutiensis sp. nov.: 6 – голотип № 41, правая створка, скв. 307, инт. 1130>1124 м, 7 – левая
створка, скв. 307, инт. 1130>1124 м, 8 – то же, скв. 307, инт. 1140>1130 м
9Q11 – Tridonta tarutiensis sp. nov.: 9 – голотип № 43, правая створка, скв. 307, инт. 1124>1117 м, 10 – то же, скв. 307,
инт. 1117>1109 м, 11 – левая створка, скв. 307, инт. 1117>1109 м
Увеличено: х10
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До статті: Матвеев А.В. Известковый наннопланктон титона Восточного Крыма (с. 104>107)

Таблица I
Характерные виды известкового нанопланктона из титона Восточного Крыма
1 – Watznaueria bamesae: a – оптический микроскоп, х2500; b – оптический микроскоп, х2500, ник. х; с – ТЭМ,
х10000
2 – Watznaueria britannica: a – оптический микроскоп, х2500; b – оптический микроскоп, х2500, ник. х; с – ТЭМ,
х10000
3 – Cyclagelosphaera margereli: a – оптический микроскоп, х2500, ник. х; b – ТЭМ, х10000
4 – Biscutum constans: a – оптический микроскоп, х2500; b – оптический микроскоп, х2500, ник. Х; с – ТЭМ, х10000
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До статті: Матвеев А.В. Известковый наннопланктон титона Восточного Крыма (с. 104>107)

Таблица II
Характерные виды известкового нанопланктона из титона Восточного Крыма
1 – Ethmorhabdus asper: a – оптический микроскоп, х2500; b – оптический микроскоп, х2500 ник. х; с – ТЭМ, х10000
2 – Stephanilithion bigoti: a – оптический микроскоп, х2500; b – ТЭМ, х10000
3 – Zygodiscus erectus: a – оптический микроскоп, х3000; b – ТЭМ, х20000
4 – Polycostella beckmannii: оптический микроскоп, х3000
5 – Markalius circumradiatus: оптический микроскоп, х2500
6 – Nannoconus steinmanni: оптический микроскоп, х2500
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До статті: Матлай Л.М. Вапняковий нанопланктон з титон>беріаських відкладів Східного Криму (с. 118>124)

Таблиця I
Вапняковий нанопланктон з верхньотитонських і беріаських відкладів Східного Криму
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
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Watznaueria barnesae (Black, 1959) Perch>Nielsen, 1968, х2000
Watznaueria fossacincta (Black, 1971) Bown and Cooper, 1989, х1575
Watznaueria britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964, х1575
Watznaueria sp., х1575
Diazomatolithus lehmanii Noel, 1965, х2000
Axopodorhabdus sp., х1575
Cyclagelosphaera margerelii Noel, 1965, х1575
Watznaueria ovata Bukry, 1969, х1575
Watznaueria sp., х1575
Cruciellipsis sp., 1971, х2000
Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957) Perch>Nielsen, 1968, x1575
Cyclagelosphaera tubulata (Grun and Zweili, 1980) Cooper, 1987, х1575
Biscutum constans (Gorka, 1957) Black, 1959, х1600
Zeugrhabdotus erectus (Deflandre, 1954) Reinhardt, 1965, х2000
Watznaueria manivitiae Bukry, 1973, х1575
Truncatoscaphus sp., х1575
Zeugrhabdotus embergeri (Noel, 1959) Perch>Nielsen, 1984, х2000
Conusphaera mexicana mexicana Trejo, 1969, х1575
Conusphaera mexicana Trejo, 1969 minor Bown and Cooper, 1989, х1575
Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966) Roth, 1973, х2000
Nannoconus colomi (Lapparent, 1931) Kamptner, 1938, х1500
Nannoconus steinmanni minor Derec and Acheritequy, 1980, х1575
Nannoconus steinmanni steinmanni Kamptner, 1931, х1575
Nannoconus globulus Bronnimann, 1955, х1575
Nannoconus broennimanni Trejo, 1959, х1575
Nannoconus sp., 1955, х1575
Zeugrhabdotus sp., х1575
Retecapsa sp., х2000
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До статті: Матлай Л.М. Вапняковий нанопланктон з титон>беріаських відкладів Східного Криму (с. 118>124)

Таблиця II
Вапняковий нанопланктон з верхньотитонських і беріаських відкладів Східного Криму
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Watznaueria coronata (Gartner, 1968) Black, 1971, проксимальний бік, х26000
Watznaueria britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964, дистальний бік, х26000
Watznaueria fossacincta (Black, 1971) Bown and Cooper, 1989, дистальний бік, х17000
Watznaueria barnesae (Black, 1959) Perch>Nielsen, 1968, проксимальний бік, х14000
Grantarhabdus sp., проксимальний бік, х28000
Polypodorhabdus sp., проксимальний бік, х22000
Helenea sp., проксимальний бік, х19000
Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965) Thierstein, 1971, проксимальний бік, х19000
Watznaueria biporta Bukry, 1969, проксимальний бік, х17000
Hemipodorhabdus conjugates Medd, 1979, дистальний бік, х17000
Zeugrabdotus erectus (Deflandre, 1954) Reinhardt, 1965, проксимальний бік, х17000
Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963, проксимальний бік, х10000
Zeugrabdotus sp., дистальний бік, х17000
Conusphaera rothii (Thierstein, 1971) Jakubowski, 1986, вид з боку, х25000
Conusphaera mexicana mexicana Tr e j o , 1969, вид з боку, х10000
Octopodorhabdus sp., дистальний бік, х22000
Conusphaera mexicana mexicana Tr e j o , 1969 sp., вид з боку, х10000
Nannoconus sp., поперечний розріз, х17000
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До статті: Лещух Р.Й., Мар’яш І.М. Hoplites dentatus S o w e r b y з базальних верств крейди Волино>Поділля (с. 134>138)

Таблиця І
Hoplites dentatus Sowerby з базальної верстви крейди Волино>Поділля
1 – Hoplites Dentatus Sowerby, х1. Внутрішне ядро: 1а – вигляд збоку; 1б, 1в – поперечний переріз; зр. ГВП>27,
базальні верстви крейди, околиці с. Худиківці
2 – те ж саме, х1. Фрагмент внутрішнього ядра: 2а – вигляд збоку; 2б – поперечний переріз; зр. ГВП>28, базальні вер>
стви крейди, околиці с. Худиківці
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До статті: Тузяк Я.М. Біостратиграфічний поділ аптських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами
(с. 150>158)

Таблиця І
Форамініфери верств з Gavelinella infracomplanata – Hoeglundina aptiensis (К1а1)
1 – Saccammina aptica Samyschkina, 1975: вигляд з боку основи, х350
2Q3 – Vaginulina (Psilocitharella) sp.: двокамерна форма: 2а – вигляд з боку, х350; 2б – вигляд з периферійного
краю, х350; трикамерна форма: 3а – вигляд з боку, х200; 3б – вигляд з периферійного краю, х350
4 – Lenticulina gaultina (Berthelin), 1880: вигляд з боку, х200
5 – Lenticulinella schutskajae (Samyschkina et Saidova), 1975: вигляд з боку, х200
6 – Lenticulina nodosa (Reuss), 1863: вигляд з боку, х150
7>11 – Astacolus crepidularis tricarinella (Reuss), 1863: 7а – вигляд з боку, х350; 7б – вигляд з периферійного краю,
х350; 8а – вигляд з боку, х200; 8б – вигляд з периферійного краю, х200; 9, 10 – вигляд з боку, х350;
11а – вигляд з боку, х350; 11б – вигляд з периферійного краю, х350
12 – Conorotalites bartensteini aptiensis Bettenstaedt, 1952: 12а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200;
12б – вигляд з черевного (пупкового) боку, х200
13>14 – Conorotalites bartensteini intercedens Bettenstaedt, 1952: 13а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200;
13б – вигляд з черевного (пупкового) боку, х200; 14а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200;
14б – вигляд з черевного (пупкового) боку, х350
15 – Gavelinella barremiana (Bettenstaedt), 1952: 15а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200; 15б –
вигляд з черевного (пупкового) боку, х200; 15в – вигляд з периферійного краю, х350
16 – Gavelinella infracomplanata (Mjatliuk), 1949: 16а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200; 16б – вигляд
з черевного (пупкового) боку, х200; 16в – вигляд з периферійного краю, х200
17 – Hoeglundina aptiensis (Mjatliuk), 1949: вигляд з черевного (пупкового) боку, х150
18 – Mironovella juliae (Mjatliuk), 1949: вигляд з черевного (пупкового) боку, х200
19 – Hedbergella sigali (Moullade), 1966: 19а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200; 19б – вигляд з черев>
ного (пупкового) боку, х200; 19в – вигляд з периферійного краю, х200
20 – Hedbergella tuschepsensis (Antonova), 1964: 20а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200;
20б – вигляд з черевного (пупкового) боку, х200; 20в – вигляд з периферійного краю, х200
21 – Hedbergella primare (Kretschmar et Gorbatchik), 1986: 21а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200;
21б – вигляд з черевного (пупкового) боку, х200; 21в – вигляд з периферійного краю, х200
22 – Hedbergella globulifera (Kretschmar et Gorbatchik), 1971: 22а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200;
22б – вигляд з черевного (пупкового) боку, х200; 22в – вигляд з периферійного краю, х200
23 – Hedbergella aptica (Agalalarova), 1951: 23а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х350; 23б – вигляд з
черевного (пупкового) боку, х350; 23в – вигляд з периферійного краю, х350
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Таблиця ІI
Форамініфери верств з Gavelinella intermedia biinvoluta – Saracenaria frankei К1а2>3
1 – Lagenammina distributa (Mjatliuk), 1988: вигляд з боку, х350
2 – Lingulina loryi (Berthelin), 1880: вигляд з боку, х200
3 – Tristix acutangulum (Reuss), 1863: вигляд з боку, х200
4Q6 – Lenticulina busatchensis Vassilenko, 1983: вигляд з боків, 4, 5 – х350; 6 – х200
7, 8 – Lenticulina diademata (Berthelin), 1880: вигляд з боків, х200
9 – Palmula kasachstanica Alekseeva, 1976: вигляд з боку, х100
10>12 – Marginulina inaequalis Reuss, 1860: 10 – вигляд з боку, х350; 11, 12 – молоді особини, х350: 11 – вигляд з
боку, 12 – вигляд з черевного боку
13 – Saracenaria sp.: вигляд з боку, х350
14 – Hedbergella gorbachikae Longoria, 1974: 14а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200; 14б – вигляд з
черевного (пупкового) боку, х200; 14в – вигляд з периферійного краю, х200
15 – Gavelinella intermedia biinvoluta (Mjatliuk), 1949: 15а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200;
15б – вигляд з черевного (пупкового) боку, х200; 15в – вигляд з периферійного краю, х200
16 – Gavelinella hostaensis (Morozova), 1948: 16а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х200; 16б – вигляд з
черевного (пупкового) боку, х200; 16в – вигляд з периферійного краю, х200
17, 18 – Hedbergella trocoidea (Gandolfi), 1942: 17а, 18а – вигляд зі спинного (спірального) боку, х350; 17б,
18б – вигляд з черевного (пупкового) боку, х350, 17в, 18в – вигляд з периферійного краю, х350
19, 20 – Hedbergella praetrocoidea Kretchmar et Gorbatchik, 1986: 19а, 20а – вигляд зі спинного (спірального) боку,
х350; 19б, 20б – вигляд з черевного (пупкового) боку, х350; 19в, 20в – вигляд з периферійного краю, х350
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До статті: Киселевич Л.С. Гетероморфні амоніти – турилітиди пізнього альбу та сеноману Криму і Середнього
Придністров’я (с. 159>165)

Таблиця І
Гетероморфні амоніти – турилітіди верхнього альбу та сеноману Криму та Наддністрянщини
1а, 1b – Mariella (Mariella) cenomanensis (Schluter): мергелі нижньої частини cереднього сенома>
ну (зона Euomphaloceras cunningtoni); с. Каштанове, гора Мильна (Крим)
2, 6 – Mariella (Mariella) bergeri (Brongniart): нижня частина глауконітово>кварцових пісковиків
верхнього альбу (зона Stoliczkaia dispar) південно>західного Криму; с. Куйбишеве, стара
база СПбГІ)
3a, 3b, 3c; 4a, 4b, 4c, 4d – Ostlingoceras (Ostlingoceras) puzosianum (d’Orbigny): нижня частина глауконітово>кварцо>
вих пісковиків верхнього альбу (зона Stoliczkaia dispar) південно>західного Криму; с. Куй>
бишеве, стара база СПбГІ
5 – Hypoturrilites intersignus Atabekjan: мергелі середньої частини нижнього сеноману (зона
Mantelliceras mantelli); с. Каштанове, гора Мильна (Крим)
7a, 7b – Turrilites (Turrilites) acutus Passy: прошарок з фосфатизованою фауною із верхньої части>
ни глауконітово>кварцового пісковику середнього сеноману (зона Euomphaloceras cun>
ningtoni); район м. Нова Ушиця (Середнє Придністров’я)
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До статті: Брагина Л.Г. Туронские радиолярии в отложениях горы Ак (район г. Белогорск, Центральный Крым)
(с. 172>174)

Таблица I
Радиолярии среднего турона горы Ак (Центральный Крым)
1 – Pseudoeucyrtis tavricus Bragina
2 – Phalangites hastatus O’Dogherty
3 – Diacanthocapsa sp. aff. D. aksuderensis Bragina
4 – Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol)
5 – Rhopalosyringium euganeum (Squinabol)
6 – Phaseliforma sp. A
7, 8 – Cuboctostylus pontidus B r a g i n a (8 – неполная раковина)
9 – Pseudoacanthosphaera sp.
10 – Crucella euganea (Squinabol)
11 – Falsocromyodrymus mirabilis (Squinabol)
12 – Alievium sp. ex gr. A. superbum (Squinabol)
13 – Cavaspongia robusta Bragina
14 – Triactoma compressa (Squinabol)
15 – Acanthocircus tympanum O’Dogherty
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До статті: Зернецкий Б.Ф. Первые находки представителей рода Siderolites L a m a r c k , 1801 в Украине и их значение
для стратиграфии верхнего мела (с. 184>188)

Таблица I
Сидеролиты Siderolites calcitrapoides Lamarck, 1801 маастрихтского яруса
1Q3 – наружная поверхность, кончики шипов обломаны, гранулы покрывают всю раковинку. Мегасферическая
генерация (А)
4Q6 – фрагменты обломанных шипов раковин
7 – пришлифованный шип, видно его лучисто>ячеистое строение
8Q12 – внешний вид морфологических форм
13 – вероятно мегасферическая генерация (В), наружная поверхность; более крупные гранулы сконцентрирова>
ны в центре, один шип полностью обломан
14Q17 – экваториальные сечения, видны фрагменты спирально расположенных камер:
14 – видны элементы строения экваториальных камер, центральная мегасфера выполнена кристаллами
кальцита
15 – недошлифованный экваториальный срез, просматриваются элементы полостей камер
16 – диагональный срез, видно спиральное навивание камер, спиральный валик, поровые канальцы на
стенке камеры в виде отверстий, а также поверхность одного из шипов
17 – деталь строения стенки камеры, поверхность которой прободена поровыми канальцами
Все формы из маастрихтских отложений скв. 163, глуб. 564 м. Обиточная коса, Запорожская область
На фото масштабная линейка (мкм): 1, 2, 7 = 100; 3Q6, 8Q12, 14Q16 = 200; 13 = 500
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До статті: Братишко А.В. Отолиты рыб из стратотипического разреза бучакского региояруса Украины (с. 238>242)

Таблица I
Отолиты рыб из костянецких слоев среднего эоцена окрестностей г. Канева
1, 2 – «genus Congridarum» cf. websteri (Frost, 1933)
3Q12 – «genus Neobythitinorum» subregularis (Schubert, 1916)
13Q14 – Platycephalus janeti (Priem, 1911)
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До статті: Братишко А.В. Отолиты рыб из стратотипического разреза бучакского региояруса Украины (с. 238>242)

Таблица II
Отолиты рыб из костянецких слоев среднего эоцена окрестностей г. Канева
1, 2 – Antigonia angusta Stinton & Nolf, 1970
3 – «genus Percoideorum» cf. selsiensis (Stinton, 1978)
4Q10 – Orthopristis сf. kokeni (Leriche, 1905)
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До статті: Мачальський Д.В. Бактеріальна палеонтологія олігоцену Українських Карпат (с. 277>278)

Таблиця I
Бактеріальні рештки з олігоценових відкладів Українських Карпат
1Q3 – бактеріальні рештки: 1 – піритизація органічної речовини (ширина агрегату 0,1 мм); 2 – кокоїдні бітумінізо>
вані клітини з оболонкою (діаметр 0,005>0,01 мм); 3 – кокоїдні бітумінізовані клітини у стадії поділу (діаметр
агрегату 0,004 мм)
4Q5 – Cyanarcus sp. в окременілому смугастому вапняку (х640, нік. //)
6Q7 – Gloeocapsa sp., заміщені опалом в бітумінозному опалоліті: 6 – клітини після поділу зі спільною оболонкою
(довжина агрегату 0,019 мм); 7 – збільшений фрагмент лінзовидної колонії з бітумною оболонкою (ширина
колонії 0,28 мм)
8Q10 – Pleurocapsaceae: 8 – «нитка», заміщена доломітом у доломітизованому вапняку (х64, нік. //); 9 – пелюстко>
подібний агрегат клітин, утворений внаслідок поділу у різних площинах (діаметр агрегату 0,014 мм); 10 – біту>
мінізовані Pleurocapsa aff. minor (довжина 0,023 мм)
11Q13 – бітумінізовані рештки Hormogoniophyceae у бітумінозному аргіліті: 11 – галуження трихому – несправжнє
петлевидне (посередині нитки) та справжнє паралельне (по краях) (довжина 0,05 мм); 12 – нитка з клітиною>
гетероцистою (довжина 0,021 мм); 13 – відокремлений фрагмент трихому – гормогонія (довжина 0,003 мм)
14Q16 – окременілі рештки Oscyllatoriaceae у бітумінозних кременях: 14 – трихом складної будови з тонкими диско>
видними клітинами (довжина 0,07 мм, нік. //); 15 – простий трихом (вверху) та розгалуження трихомів (х252,
нік. //); 16 – трихом з хмаркоподібним розширенням колоніального слизу (довжина 0,05 мм)
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До статті: Головина Л.А., Вернигорова Ю.В., Белуженко Е.В. Новые данные по микропалеонтологии конкских
отложений Западного Предкавказья (с. 311>321)

Таблиця I
Наннопланктон конкских отложений Предкавказья
1, 6 – Helicosphaera carteri (W a l l .); обр. 14, балка Чумная
2, 3, 4 – Reticulofenestra pseudoumbilica (G a r t .); обр. 5028, р. Фарс
5, 8, 9 – Reticulofenestra pseudoumbilica (G a r t .); обр. 14, балка Чумная
7 – фрагмент коккосферы Reticulofenestra pseudoumbilica (G a r t .); обр. 14, балка Чумная
10, 13 – Cyclicargolithus floridanus (R o t h et H a y ); обр. 5028, р. Фарс
11 – коккосфера Coccolithus pelagicus (W a l l .); обр. 5028, р. Фарс
12, 16 – Coccolithus pelagicus (W a l l .); обр. 14, балка Чумная
14, 21 – Rhabdosphaera sicca (S t r a d n e r in B a c h m a n n et al.,) Fu c h s & S t r a d n e r ; обр. 5028, р. Фарс
15, 19 – Rhabdosphaera poculi (B o n a et K e r n .) M ü l l e r ; обр. 5028, р. Фарс
17, 18 – Syracosphaera sp.; обр. 5028, р. Фарс
20 – переотложенный вид Reticulofenestra bisecta (H a y, M o h l e r and W a d e ) R o t h ; обр. 5028, р. Фарс
22 – Rhabdosphaera sp.; обр. 14, балка Чумная
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До статті: Головина Л.А., Вернигорова Ю.В., Белуженко Е.В. Новые данные по микропалеонтологии конкских
отложений Западного Предкавказья (с. 311>321)

Таблиця II
Наннопланктон конкских отложений Предкавказья
1, 2, 3 – Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay); x1600, обр. 10, балка Чумная
4, 14 – Reticulofenestra pseudoumbilica (Gart.); x1600, обр. 14, балка Чумная
5 – Braarudosphaera bigelowi Gran et Braarud; x1600, обр. 14, балка Чумная
6 – Rhabdosphaera sicca (Str.); x1600, обр. 5028, р. Фарс
7, 8 – Rhabdosphaera sp.; x1600, обр. 5028, р. Фарс
9, 10, 11 – Rhabdosphaera poculi (Bona et Kern.) M ü ller; обр. 5028, р. Фарс
12, 13 – Helicosphaera carteri (Wall.); обр. 14, балка Чумная
15, 16 – Pontosphaera multipora (Kpt.); x1600, обр. 14, балка Чумная
17, 18 – Sphenolithus moriformis (Bron. et Strad.) Braml. et Wilc.; x 1600, обр. 5028, р. Фарс
19 – Holodiscolithus macroporus (Defl.); x1600, обр. 14, балка Чумная
20 – Lithostromation perdurum Defl.; x1600, обр. 5028, р. Фарс
21 – коккосфера
22 – Thoracosphaera sp.; x1600, обр. 14, балка Чумная
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До статті: Головина Л.А., Вернигорова Ю.В., Белуженко Е.В. Новые данные по микропалеонтологии конкских
отложений Западного Предкавказья (с. 311>321)

Таблица III
Фораминиферы конкских отложений Предкавказья
Фотографирование проведено в лаборатории физических методов исследований Института геологических наук
НАН Украины с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM>6490 LV.
1 – Uvigerina sp. 1, экземпляр из обр. 5022>14, р. Белая: 1а – вид сбоку, x170, 1b – вид с периферического края,
x300
2 – Uvigerina sp. 2, экземпляр из обр. 5022>14, р. Белая: 2a – вид сбоку, x230, 2b – вид с периферического края,
x600, 2c – вид со стороны устья, x300
3 – Guembelina sp., экземпляр из обр. 5022>14, р. Белая: 3a – вид сбоку, x250, 3b – вид с периферического края,
x330
4, 5 – Articulina problema Bogd., экземпляры с аномальным («меандролокулиновым») расположением камерок из
обр. 5022>16, р. Белая: 4a – x250, 4b – x250, 5a – x250, 5b – x 270
6 – Cassidulina sp., экземпляр из обр. 5029>4Н, р. Фарс: 6a – вид со спинной стороны, x600, 6b – вид с брюшной
стороны, x550, 6c – вид со стороны устья и периферического края, x600, 6d – вид с периферического края,
x650
7 – Discorbis kartvelicus Krash., экземпляр из обр. 5029>2Н, р. Фарс: вид с брюшной стороны, x550
8 – Globigerina sp. (juv.), экземпляр из обр. 5022>14, р. Белая: вид сбоку, x700
9 – Pseudohastigerina sp., экземпляр из обр. 5029>2Н, р. Фарс: 9a – вид со стороны устья и периферического края,
x725, 9b – фрагмент раковины с устьем, x1500
10 – Gen. indet. 1 (Calcisphaera?), экземпляр из обр. 5029>2Н, р. Фарс: 10a – вид сбоку, x500, 10b – фрагмент, x750
11 – Gen. indet. 2 (Calcisphaera?, ювенильная стадия планктонных фораминифер?), экземпляр из обр. 5029>2Н,
р. Фарс: вид сбоку, x650
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До статті: Ростовцева Ю.В., Гончарова И.А. Среднесарматские серпулово>микробиальные органогенные постройки
Керченско>Таманского региона (Восточный Паратетис) (с. 334>337)

Таблица I
Фауна и строение серпулово>микробиальных биогермов среднего сармата Керченско>
Таманского региона
Моллюски из биогермов (мыс Коп>Такыл):
а – двустворчатые моллюски Cryptomactra pesanseris
б – гастроподы рода Gibbula
в – гастроподы рода Akburunella
г – общий вид серпулово>микробиальных биогермов (гора Зеленского)
д – раковины двустворчатых моллюсков Cryptomactra pesanseris и гастропод в биогермах (гора Зеленского)
еQж – микрофотографии основной массы биогермов (мыс Коп>Такыл)
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До статті: Кравченко Е.Н. Особенности распространения представителей семейства Nassariidae (Mollusca, Gastropoda,
Caenogastropoda) в миоценовых отложениях Приднестровья (с. 345>350)

Таблица I
Стратиграфическое распределение видов нассариид в миоценовых отложениях Приднестровья
I – косовий (верхний бадений)
1 – Nassarius (Phrontis) edlaueri (B e e r > B i s t r i c k y ), 14,5 мм, с. Бурсук
2 – Cyllenina ancillariaeformis (G r a t e l o u p ), 13,2 мм, с. Бурсук
II – нижний волыний
3 – Dorsanum (Duplicata) neutrum (K o l e s n i k o v ), 14,5 мм, с. Бурсук
4 – Dorsanum (Duplicata) janitor (K o l e s n i k o v ), 11,6 мм, с. Бурсук
5 – Dorsanum (Duplicata) iljinae K r a v c h e n k o , 14 мм, с. Бурсук
6 – Dorsanum (Duplicata) seminovalе (K o l e s n i k o v ),, 24 мм, с. Грушка
III – верхний волыний
7 – Dorsanum (Duplicata) duplicatum duplicatum (S o w e r b y ), 18 мм, г. Рыбница
8 – Dorsanum (Duplicata) gradarium gradarium (K o l e s n i k o v ), 21 мм, с. Бурсук
9 – Dorsanum (Duplicata) superabile (K o l e s n i k o v ), 30,4 мм, с. Кузьмин
10 – Dorsanum (Akburunella) triformis (K o l e s n i k o v ), 24 мм, с. Бурсук
IV – нижний бессарабий
11 – Dorsanum (Duplicata) corbianum elegans (S i m . et B a r b u ), 31 мм, с. Грушка
12 – Dorsanum (Duplicata) sp. n., 16 мм, с. Гараба
13 – Dorsanum (Duplicata) gricevensis (K o l e s n i k o v ), 32 мм, с. Погорничены
14 – Dorsanum (Akburunella) pseudogracile mitraeiforme (S i m . et B a r b u ), 16,5 мм, с. Кузьмин
15 – Dorsanum (Duplicata) jaсquemarti (d ’ O r b i g n y ), 14,3 мм, г. Рыбница
V – средний бессарабий
16 – Dorsanum (Duplicata) dissitum (E i c h w a l d ), 23,2 мм, с. Моровая
17 – Dorsanum (Duplicata) pauli podoimensis K r a v c h e n k o , 27,6 мм, с. Подойма
18 – Dorsanum (Duplicata) corbianum fraudulentum (K o l e s n i k o v ), 23 мм, г. Кишинев
19 – Cyllenina neumayri (H o e r n e s et A u i n g e r ), 18 мм, с. Подойма
20 – Dorsanum (Duplicata) daveluinum (d ’ O r b i g n y ), 27,6 мм, г. Григориополь
21 – Dorsanum (Duplicata) tolerabilis (K o l e s n i k o v ), 31 мм, с. Крикова
22 – Dorsanum (Akburunella) kolesnicovi (S i m i o n e s c u et B a r b u ), 15,1 мм, г. Кишинев
23 – Dorsanum (Duplicata) moldavicum (S i m . et B a r b u ), 16 мм, г. Кишинев
24 – Dorsanum (Duplicata) gradarium nasutum (K o l e s n i k o v ), 23 мм, с. Подойма
25 – Dorsanum (Akburunella) pseudogracile pseudogracile (K o l e s n i k o v ), 19,2 мм, г. Кишинев
26 – Dorsanum (Akburunella) verneuilii (d ’ O r b i g n y ), 30 мм, г. Кишинев
VI – верхний бессарабий
27 – Dorsanum (Duplicata) pauli pauli (C o b a l c e s c u ), 25,2 мм, с. Дороцкое
28 – Dorsanum (Duplicata) duplicatum tashlykensis K r a v c h e n k o , 21 мм, с. Крикова
29 – Dorsanum (Duplicata) corbianum corbianum (d ’ O r b i g n y ), 22 мм, с. Ташлык
30 – Dorsanum (Duplicata) lymnaeiformis (K o l e s n i k o v ), 14,6 мм, с. Ташлык
31 – Dorsanum (Duplicata) subspinosum (S i n z o v ), 18 мм, с. Моровая
32 – Dorsanum (Duplicata) bessarabicum (S i m . et B a r b u ), 29 мм, с. Моровая
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До статті: Анистратенко О.Ю., Анистратенко В.В. О проблеме систематического положения мэотических брюхоногих
моллюсков «Skeneopsis planorbis» (с. 351>353)

Таблица I
Раковины и крышечки моллюсков ?Hauffenia sp. из мэотических отложений Керченского п>ова
1aQd– экз. 1, обр. К>07, мыс Хрони, мшанковый риф: 1a – вид с устья; 1b – вид сверху; 1c – вид с пупка; 1d – прото>
конх, вид сбоку
2aQd– экз. 2, там же: 2a – вид с устья; 2b – вид сверху; 2c – вид с пупка; 2d – протоконх, вид сверху
3aQc – экз. 5, там же: 3a – вид с устья; 3b – вид сверху; 3c – вид с пупка
4 – экз. 6, там же, вид с устья
5aQc – экз. 11, обр. К>19, Аршинцево: 5a – вид с внутренней стороны; 5b, 5c – вид от края крышки с разных позиций
6 – экз. 10, там же, вид со стороны рукоятки
7aQb– экз. 12, там же: 7a – вид с внутренней стороны; 7b – вид со стороны рукоятки
8aQb– экз. 9, там же: 8a – вид сбоку на наружную сторону крышки; 8b – вид с наружной стороны
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До статті: Осипова Е.М., Данукалова Г.А. Моллюски эоплейстоцена (раннего плейстоцена) Южного Предуралья
(с. 369>372)

Таблица I
Пресноводные моллюски эоплейстоцена Южного Предуралья
1 – Bithynia croatica Brus., нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт. ИГ № 24/11, ×4: 1а – вид со стороны устья,
1б – вид сбоку; 1в – вид со стороны, противоположной устью; Республика Башкортостан, разрез Базитамак,
слой 5
2 – Bithynia spoliata Sabba Stefanescu, нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт. ИГ № 24/9, ×4: 2а – вид со
стороны устья, 2б – вид сбоку, 2в – вид со стороны противоположной устью; Республика Башкортостан, разрез
Базитамак, слой 5
3 – Bithynia vucotinovici Brus., нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт. ИГ № 24/8, ×4: 3а – вид со стороны
устья, 3б – вид сбоку, 3в – вид со стороны противоположной устью; Республика Башкортостан, разрез Базита>
мак, слой 5
4, 5 – Bogatschevia scutum (Bog.), нижний эоплейстоцен, удрякский горизонт, ×1: 1 – правая створка изнутри,
2 – левая створка изнутри; Республика Башкортостан, разрез Юлушево, слой 4>8 (Чепалыга, Сиднев, 1983:
табл. VIII, фиг. 3, 4)
6 – Bogatschevia subscutum Tschepalyga, нижний эоплейстоцен, удрякский горизонт, ×1: левая створка изнутри;
Республика Башкортостан, разрез Юлушево, слой 4>8 (Чепалыга, Сиднев, 1983: табл. VIII, фиг. 5)
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Таблица II
Пресноводные моллюски эоплейстоцена Южного Предуралья
1 – Corbicula fluminalis (Mull.), верхний эоплейстоцен, тюлянский горизонт. ИГ № 24/9, ×4: правая створка:
1а – снаружи, 1б – изнутри, 1в – со стороны макушки; Республика Башкортостан, разрез Аккулаево, слой 6
2, 3 – Microcondylaea apsheronica Tshepalyga, нижний эоплейстоцен, удрякский горизонт, ×1: 2 – левая створка
изнутри, 3 – правая створка изнутри; Республика Башкортостан, разрез Юлушево, слой 4>8 (Чепалыга, Сид>
нев, 1983: табл. VIII, фиг. 1, 2)
4 – Potomida geometrica (Bog.), нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт; ИГ № 26/2, ×1: левая створка: 4а –
снаружи; правая створка: 4б – изнутри; Республика Башкортостан, разрез Аккулаево, слой 2
5 – Bogatschevia ex gr. sturi (Horn.), нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт ×1: макушечная часть левой
створки изнутри; Республика Башкортостан, разрез Аккулаево (Попов, 1970: табл. VII, фиг. 5)
6, 7, 10 – Pseudosturia caudata (Bog.), нижний эоплейстоцен, удрякский горизонт, ×1: 6 – правая створка изнутри,
7 и 10 – левые створки изнутри; Республика Башкортостан, разрез Юлушево, слой 4>8 (Чепалыга, Сиднев,
1983: табл. XXVI, фиг. 3>5)
8, 9 – Pseudosturia brusinaiformis (Modell), нижний эоплейстоцен, удрякский горизонт, ×1: 8 – левая створка из>
нутри, 9 – правая створка изнутри; Республика Башкортостан, разрез Юлушево, слой 4>8 (Чепалыга, Сид>
нев, 1983: табл. XXVI, фиг. 1, 2)
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Таблица III
Пресноводные моллюски эоплейстоцена Южного Предуралья
1, 2 – Unio apscheronicus Alizade, нижний эоплейстоцен, удрякский горизонт, ×1: правые створки – створка из>
нутри; Республика Башкортостан, разрез Юлушево, слой 9 (Чепалыга, Сиднев, 1983: табл. XXIX, фиг. 1, 4)
3, 4 – Unio chasaricus Bog., нижний эоплейстоцен, удрякский горизонт, ×1: левая и правая створки – изнутри; раз>
рез Юлушево, слой 4>8 (Чепалыга, Сиднев, 1983: табл. XXIX, фиг. 2, 3)
5 – Viviparus baschkiricus G. Ppv., ×1: вид со стороны устья; Республика Башкортостан, разрез Аккулаево (Попов,
1965: табл. III, фиг. 30)
6, 7 – Viviparus tiraspolitanus (Pavl.), нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт, ×1,25: вид со стороны устья; Респуб>
лика Башкортостан, разрез Аккулаево (Попов, 1970: табл. VIII, фиг. 16, 17)
8 – Viviparus achatinoides Desh., нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт. ИГ № 26/4, ×2: 8а – вид со стороны
устья, 8б – вид со стороны противоположной устью; Республика Башкортостан, разрез Аккулаево, слой 6
9, 10 – Lithoglyphus decipiens Brus., нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт, ×3: вид со стороны устья; Республи>
ка Башкортостан, разрез Аккулаево (Попов, 1972: табл. X, фиг. 12, 13)
11 – Lithoglyphus naticoides (Pfeif.), нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт, ×3: вид со стороны устья; Респуб>
лика Башкортостан, разрез Аккулаево (Попов, 1972: табл. IX, фиг. 12)
12 – Unio pavlovi G. Ppv., нижний эоплейстоцен, тюлянский горизонт. ИГ № 26/1 ×1: левая створка, 12а – снару>
жи, 12б – изнутри; Республика Башкортостан, разрез Аккулаево, слой 3
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До статті: Дыкань Н.И. О находке мумифицированной ископаемой остракоды (Arthropoda, Crustacea) в Украине
(с. 390>391)

Таблица I
Электронномикроскопические изображения мумифицированных остатков мягкого тела
ископаемой остракоды Cyprideis torosa (Jones, 1850)
1 – общий вид мумифицированных остатков мягкого тела самки солоноватоводного вида С. torosa (х110)
2 – зубы жевательной лопасти мандибулы (х1700)
3 – пять оперенных щетинок в нижней части жаберного придатка мандибулы (х2500)
4 – мумифицированные остатки спинных поперечнополосатых мышц (х1400)
5 – оторочки из маленьких густых щетинок в месте сочленения второго и третьего члеников максиллулы и
прикрепления щетинок на втором и первом члениках (х1400)
6 – фрагмент колонии диатомовых водорослей Amphora sp. в задней части створки (х2500)
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