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В крейдяних відкладах Волина-Подільської плити дуже рідко
зустрічаються рештки вимерлих хребетних тварин, не враховуючи
зубів риб. Великою рідкістю вважаються тут і знахідки викопних
водних форм плазунів. З цієї групи, за літературними даними, ві
домий досі з подільської крейди тільки один екземпляр. Так~
в 1868 р., як указує Д. Штур [7], в зелених пісках берегових від
слонень річки Дністра біля с. Онута (на схід від м. Залішики) був
знайдений разом з Belemnites ultimus d'O r Ь. (= Neohibolites
ultimus d'O r Ь.), Ostrea сопіса S о w. (= Exogyra сопіса S о V.'.),
Ostrea cf. diluviana L., Otodus appendiculatus А g. і ін. зуб плазу
на. Пізніше цей зуб був описаний У. Шленбахом [6] і визначений
як Polyptychodon О w е n.
В минулому році :В Природознавчий музей Інституту агробіоло
гії АН УРСР була передана В. Г. Семеновим зібрана ним колек
ція фауни з зелених пісків, що відслонюються на схилах долини
Дністра біля с. Незвисько; в ній був зуб іхтіозавра, опис якого по·
дається

нижче.

І chthyosaurиs campylodon С а r t е r. 1846.
1851-64. Ichthyosaurus campylodon О w е п. Fossil rept. of t. eretac. formations. р. 69, tab. ХХІІІ, fig. І, tab. XXV, fig. 1.
1887-90. Ichtfzyosaиrиs campylodon Z і t t е 1. Paleozoologie, ІІІ.
Bd, S. 471, Fig. 443.

О пи с. Зуб має видовжену конічну форму. Внутрішня поверхня
його рівна, зовнішня злегка випукла. завдяки чому зуб здається
трохи зігнутим всередину і набуває форми ікла. Верхню третину
його
займає емалева
коронка,
дві
нижні
третини корінь.
В деякій частині емалевої коронки поперечний розріз зуба круг
лий. Починаючи від середини в напрямку до осно.ви кореня, зуб
злегка сплюснутий, і тому його поперечний розріз у цій частині
еліптичний.
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Емалева коронка вкрита тонкими поздовжніми реберцями ..
Дея:кі з них на зовнішній поверхні зуба ширші і в нижній частині
роздвоюються. Чергування ширших реберець з вужчими непослі
довне. На внутрішній поверхні вони одинакової ширини і не роз~
двоюються. Не доходячи до кінця вершини на 3-4 мм, реберця
зникають, переходячи в гладке закінчення. Емаль зуба блискуча,
бурого кольору. Поверхня нижньої ПОJ1овини кореня зуба вкрита
дрібними
ямками та щілинками,
заповненими
сірозеленуватим
піском із зернами глауконіту.

Розміри зуба: висота 57 мм, найбільша ширина 24 мм і ТОІВЩИ
19 мм, вис.ота емалевої коронкd 16 мм, її товщина при основі
11 мм. Висота емалевої коронки до ви
соти зуба відноситься як 1 : 3,5.
Порівняння
з
описаними
р а н і ш е
з у б а м и. Описуваний нами
зуб подібний до зуба І chthyosaurus campy-
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вища.
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місця положення в щелепі. Якщо порівняти з рисунками Оуена описуваний нами зуб, то видно, що останній
походить, мабуть, з задньої половини щелепи.
Описаний У. Шленбахом зуб Polyptychodon відрізняється тим,
що попер·ечний розріз його емалевої коронки має овальну форму,
сама коронка вища і шаблевидно загнута всередину.

М і с це з н а х од ж е н н я та в і к. Описаний нами зуб був
знайдений в шарі сірозеленуватих пісків, про що свідчать сліди
піску в щілинах та ямках на поверхні кореня зуба. З такого самого
шару походить і колекція фауни молюсків, в якій кандидатом гео
лого-мінералогічних наук С. І. Пастернаком були визначені види,

характерні дЛЯ нижнього сеноману: Parahibolites tourtie W е і g n.,
Neohibolites ultimus d'O r Ь., Aucellina gryphaeoides S о w., Такі
піски відслонюються також у сусідніх районах. С. Вайгнер [8]
і Б. Буяльський [3] відносили їх до сеноману, а Я. Новак [4] вважає
можливим нижню частину цього шару (в деяких місцях) відносити
до альбу. Підставою для цього послужила знахідка двох парагоплі·
тів: Parahoplites а f f. steinmanni J а с. і Р. puzosi d ' О r Ь. біля
с. Пилипче над Дністром. До такого ж висновку прийшла

О. В. Савч.инс.ька

[2],

яка серед сеноманських відкладів у басейні
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~ереднього Дністра знайшла характерні для альбу форми: Puzosia
.mayori d'O r Ь., Belemnites minimus L і s t. (= Neo!zibolites minimus L і s t.).

За літературними даними [І,

5],

згадуваний нами вид іхтіозав

рів вимер наприкінці нижньої крейди. Тому наявність його серед
сеноманських відкладів на Поділлі підтверджує думку вищезгада
них дослідників, що морська трансгресія почалась тут уже напри
кінці альбу та що в результаті цього нижню частину пісків, які
раніше відносили до сеноману, слід відне~ти до альбу.
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ЗУБ ИХТИОЗАВРА ИЗ МЕЛОВЬІХ ОТЛОЖЕНИй
ВОЛЬІНО-ПОДОЛЬСІ(Ой ПЛИТЬІ
С. П. Коцюбинский
Резюме

Из коллекции нижнесеноманской фаунь1, собранной В. Г. Се
меновь1м в обнажениях долинь~ Днестра около с. Незвиско, Ста
ниславской области, нами бьrл определен зуб І chthyosaurus campy-

С а r t е r, сохраняющийся в настоящее время во Львовском
научно-природоведческом музее АН УССР.
По имеющимся литературнь1м даннь1м, зтот вид бьш распро
странен в мезозое от триаса по нижний мел. Его присутствие

lodon

в

нижнесеноманских

песках подтверждает

мнение некоторЬJх

иссле

дователей (О. В. Савчинской, Я. Новака), что часть упомянутЬІх
-отложений можно отнести к альбу.

