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В межах Воронківської площі (Роздольнен-
ський р-н) Рівнинного Криму, за матеріалами 
геологічних звітів, глибокими свердловина-
ми 1 і 2 розкрито відклади верхньої крейди, а 
саме: коньяцький ярус (св. 1, інтервал 1778,0 – 
1837,0 м), туронський – коньяцький яруси (св. 2, 
інтервал 1824,0 – 1930,0 м) і нижній сантон 
(св. 2, інтервал 1720,0 – 1824,0 м) [1].

З керну свердловин Воронківська-1 та Во-
ронківська-2 вперше на присутність кокколіто-
форид було досліджено 27 зразків, люб’язно 
наданих Л.Ф. Плотніковою.

У свердловині Воронківська-1 в міцних 
вапняках з сутурно-стилолітовими швами ін-
тервалу 1778,0–1837,0 м нанопланктон пред-
ставлений видами Arkhangelskiella confusa 
Burnett, Eiffellithus eximius (Stover) Perch-
Nielsen, Lithastrinus grillii Stradner, Reinhardtites 
anthophorus (Deflandre) Perch-Nielsen, Micula 
staurophora (Gardet) Stradner, М. cubiformis 
Forchheimer, Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre 
та інші. За присутністю в ньому видів Eiffellithus 
eximius (Stover) Perch-Nielsen та Lithastrinus grillii 
Stradner вік відкладів можливо визначити лише як 
коньяк – кампан. М.А. Менкес у керні цієї сверд-
ловини в інтервалі 1760,0–1795,0 м виявлено 
комплекс форамініфер нижнього сантону [1].

В інтервалі 1675,0–1691,0 м у вапняках 
світло-сірих до білих, пелітоморфних, міц-
них, з включеннями глинистого матеріалу, 
зі сутурно-стилолітовими швами, встанов-
лено багатий комплекс нанопланктону зони 
Broinsonia parca parca (за А. Шумніком [2]) се-
реднього – верхнього кампану: Arkhangelskiella 
cymbiformis Vekshina, Broinsonia parca 
subsp. parca (Stradner) Bukry, B. parca subsp. 
constricta Hattner et al., B. matalosa (Stover) 
Burnett, Reinhardtites levis Prins and Sissingh, 
R. anthophorus (Deflandre) Perch-Nielsen, 
Zeugrhabdotus praesigmoides Burnett, Eiffellithus 
eximius (Stover) Perch-Nielsen, Kamptnerius 
magnificus Deflandre, Prediscosphaera grandis 
Perch-Nielsen, P. cretacea (Arkhangelsky) Gartner, 
Gartnerago segmentatum (Stover) Thierstein, 
Cribrosphaerella ehrenbergii (Arkhangelsky) 
Deflandre, Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, 
L. maleformis Reinhardt, Micula swastica Stradner 
and Steinmetz, M. cubiformis Forchheimer, 
M. staurophora (Gardet) Stradner, Microrhabdulus 

belgicus Hay and Towe, Ceratolithoides amplector 
Burnett та ін.

У розрізі, розкритому свердловиною Воронків-
ська-2 в інтервалі 1883,0–1930,0 м вапняки міс-
тять комплекс нанопланктону, який складають 
види Eiffellithus eximius (Stover) Perch-Nielsen, 
E. gorkae Reinhardt, E. turriseiffelii (Deflandre) 
Reinhardt, Zeugrhabdotus bicrescenticus (Stover) 
Burnett, Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, 
Tranolithus orionatus (Reinhardt) Reinhardt, 
Helicolithus trabeculatus (Górka) Verbeek, 
Biscutum constans (Górka) Black, Broinsonia 
enormis (Shumenko) Manivit, Lithraphidites 
carniolensis Deflandre, Retecapsa crenulata 
(Bramlette and Martini) Grün. Окрім того, вияв-
лено багато форм коколіт поганої збереженості 
(Eiffellithus sp., Micula sp., Ceratolithoides sp., 
Cylindralithus sp., Prediscosphaera sp.). За на-
явністю видів Eiffellithus eximius (Stover) Perch-
Nielsen і Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre (ін-
тервал 1891,0-–898,0 м) вік відкладів визначено 
як пізній коньяк – кампан.

У вапняках з інтервалу 1818,0–1874,0 м 
комплекси коколіт зменшуються як чисельно, 
так і в таксономічному складі. За наявністю зо-
нальних видів Eiffellithus eximius (Stover) Perch-
Nielsen, Arkhangelskiella cymbiformis Vekshina, 
Lithastrinus grillii Stradner відклади цього інтер-
валу віднесено до нижнього – середнього кам-
пану. Л.Ф. Плотнікова за форамініферами дату-
вала їх раннім кампаном [1].

В інтервалі 1720,0–1784,0 м у вапняках cвіт-
ло-сірих міцних пелітоморфних тріщинуватих 
виявлено чисельний комплекс нанопланкто-
ну зони Broinsonia parca parca (за А. Шумніком 
[2]) середнього – верхнього кампану: Broinsonia 
parca subsp. parca (Stradner) Bukry, B. parca 
subsp. constricta Hattner et al., B. parca subsp. 
expansa Wise and Watkins, Arkhangelskiella 
cymbiformis Vekshina, Reinhardtites anthophorus 
(Deflandre) Perch-Nielsen, R. levis Prins and 
Sissingh, Eiffellithus eximius (Stover) Perch-
Nielsen, Ceratolithoides amplector Burnett, Haqius 
circumradiatus (Stover) Roth, Biscutum magnum 
Wind and Wise та ін. За Міжнародною нанопланк-
тонною зональною шкалою Барнетт [3] цей комп-
лекс нанопланктону відповідає зонам UC14(d) – 
UC15(d). Л.Ф. Плотніковою за форамініферами 
цей інтервал віднесено до верхнього кампану [1].
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Дослідження нанопланктону з відкладів 
верхньої крейди Воронківської площі Рівнинно-
го Криму проведені вперше. Вони вносять важ-
ливі корективи у стратифікацію верхньокрей-
дового розрізу цього району. Результати наноп-
ланктонного аналізу зразків керну доводять, що 
свердловини Воронківська-1 і Воронківська-2 
розкрили відклади верхнього коньяку – кампа-
ну. Комплекси нанопланктону турону – нижньо-
го коньяку не були визначені. Вперше доведено 
присутність кампанського ярусу в розрізі Ворон-
ківської площі за зональними асоціаціями нано-
планктону міжнародних зон UC14–UC15 [3], які 
охоплюють стратиграфічний діапазон від верхів 
нижнього – до низів верхнього кампану. У пе-
реданих для дослідження зразках не виявлено 
комплекс нанопланктону нижньої частини ниж-
нього кампану. Датування відкладів, розкритих 
цими свердловинами на Воронківській площі, 

за даними нанопланктонного аналізу не супе-
речить результатам дослідження форамініфер 
Л.Ф. Плотніковою і М.А. Менкес.
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В конце позднего мела существовало мощное 
циркумэкваториальное течение. Водные мас-
сы беспрепятственно циркулировали вокруг 
Земного шара, и было бы логично предполо-
жить, что в пределах одного и того же узкого 
возрастного интервала на одинаковых палео-
широтах, органический мир разных водоемов 
должен быть идентичен. Однако, тщательное 
послойное изучение образцов кернов из сква-
жин глубоководного бурения и литературных 
материалов показало, что в одно и то же время 
в Тихом, Атлантическом океанах и эпиконти-
нентальных бассейнах Северного полушария, 
были развиты разные климатические условия, 
что нашло свое отражение в характеристике 
соответствующих танатоценозов планктонных 
фораминифер (ПФ).

Материалом для настоящей работы послу-
жили 556 образцов из кернов тридцати скважин 
глубоководного бурения (Тихий и Атлантиче-
ский океаны). Из этих образцов автором изу-
чен систематический состав ПФ. Кроме того, 
использовались собственные данные изотоп-
но-кислородного анализа [9] и рассматривались 
комплексы ПФ из ряда разрезов Польши [7], 
Крымско-Кавказского региона [6], Мангышлака 
и Прикаспия [2].

Изучение систематического состава ПФ в 

океанических образцах позволило датировать 
изучаемый разрез кампанским возрастом и по-
дразделить его на два временных среза, со-
ответствующие по стратиграфической шкале [4] 
раннему (фаза Globotruncanita elevata), средне-
му (фаза Radotruncana calcarata). Для каждо-
го среза все виды ПФ были отнесены к той или 
иной климатической группе. По соотношению 
количества раковин ПФ, относящихся к разным 
климатическим группам, для каждого разреза оп-
ределялся тип танатоценоза, характеризующей 
ту или иную климатическую зону. Разным клима-
тическим зонам соответствуют различные пале-
отемпературные оценки поверхностных водных 
масс [5, 9]. Подробная характеристика выделен-
ных зон и танатоценозов дана в работе [3].

В раннем кампане атлантическая акватория 
характеризуется чрезвычайно широким распро-
странением промежуточного типа танатоцено-
за. Численность раковин видов субтропической 
группы достигает 45%. Комплекс обогащен пред-
ставителями килевых таксонов: Globotruncanita 
stuartiformis (Dalbiez), G. elevata (Brotzen), Globo-
truncana arca (Cushman), G. linneiana (Orbigny), 
G. bulloides Vogler. Раковины видов тропической 
и умеренной группы представлены в равных ко-
личествах (15%). Промежуточная климатическая 
зона занимала в Атлантическом океане аквато-
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