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У пояснювальній записці узагальнено геологічний матеріал, в основі якого лежать результати геологічного 
довивчення масштабу 1:200 000 східної частини Рівнинного Криму, що проводилось у 1986-1990 рр. і глибинного 
геологічного картування масштабу 1:50 000 Сімферопольського підняття (В. І. Іванов та ін., 1978 р.) та східної 
частини гірського Криму, що проводилось у 1980-1990 рр.

Пояснювальна записка вміщує опис “Геологічної карти і карти корисних копалин дочетвертинних утво
рень”, “Геологічної карти і карти корисних копалин четвертинних відкладів” масштабу 1:200 000, геоморфоло
гічної, тектонічної, еколого-геологічної схем масштабу 1:500 000. Наведено характеристику всього стратигра
фічного розрізу району від докембрійських до голоценових відкладів,інтрузивних утворень, тектоніки, геомор
фологічних і гідрогеологічних особливостей та еколого-геологічної обстановки навколишнього середовища. У 
додатках до тексту дано перелік родовищ і проявів корисних копалин та список геологічних пам'яток.

Робота розрахована на широке коло фахівців, які працюють у галузі геологічних наук та природознавства. 
Комплект карт може бути використано під час планування геологорозвідувальних робіт у межах південно- 
східної частини Кримського півострова.

Рис. 8. Табл. 5. Бібліогр. 112 назв. Додат. 3.
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ВСТУП

Площа дослідженої групи аркушів L-36-XXIX (Сімферополь) і L-36-XXXV (Ялта) розташована у півден
ній та центральній частинах Кримського півострова і адміністративно входить до складу Бахчисарайського 
Сімферопольського, Красногвардійського, Білогірського, Совєтського, Нижньогірського, Кіровського районів’ 
а також до земель, підпорядкованих Алуштинській, Ялтинській і Судацькій міським радам Автономної респуб
ліки Крим. Вона обмежена координатами: 44о40'-45°20’ Пн. Ш. і 34°00'-35о00' Сх. Д., і з півдня омивається Чор
ним морем. к

Рельєф цієї території дуже контрастний. Північна частина площі належить до Рівнинного Криму і має 
вигляд степової денудаційно-акумулятивної рівнини, з абсолютними позначками + ЗО м на сході, + 80 м на за
ході (які поступово зростають на південь), слабо розчленованої долинами річок та балок. Південніше вона пе
реходить у горбисті відносно підвищені розчленовані передгірські пасма (Зовнішнє і Внутрішнє), які виражені 
куестовим типом рельєфу, з крутими і скелястими південними схилами та пологими броньованими північними. 
Зовнішнє пасмо Передгірного Криму, складене породами неогену висотою до 250 м над рівнем моря, найкраще 
виражене на ділянці між мм. Сімферополь і Старий Крим. Внутрішнє пасмо відділене від Зовнішнього поздов
жньою долиною шириною від 3 до 8 км; максимальні позначки його досягають 738 м (г. Кубалач). Складене 
породами крейди та палеогену, воно найбільш виразне на території між мм. Старий Крим і Білогірськ.

Південну частину території аркушів (Гірський Крим) займають Кримські гори з абсолютними відмітками 
800-1500 м, максимальна -  1545 м (г. Роман-Кош). Вони розчленовані вузькими долинами верхів’їв річок на 
окремі більші або менші за площею (від 40 до 300 км2) платоподібні масиви-яйли, а саме (із заходу на схід): Ай- 
Петринську, Ялтинську, Нікітську, Бабуганську, Чатирдазьку, Демерджійську, Долгоруківську, Карабійську з 
окремими куполоподібними вершинами (гори Північна Демерджі, Ай-Петрі, Еклізі-Бурун, Тай-Коба та ін.). 
Південні схили яйл круті (25-45°), переважно урвисті і скелясті, висотою до 500 м, північні -  більш пологі, еро
довані. Оголені, мало заліснені вапнякові поверхні цих яйл інтенсивно закарстовані, з численними лійками- 
понорами, карами, печерами та шахтами (найглибша печера (560 м) -  Солдатська, на Карабі-яйлі; найдовша 
(14,5 км) -  Кизил-Коба, в Долгоруківському масиві).

Узбережна смуга вздовж підніжжя Головного пасма Кримських гір (Південний берег Криму) простежу
ється у вигляді нахиленої полого хвилястої поверхні, шириною від 1-3 до 6 км (на сході), що знижується від 
450 м до врізу моря. Вона ускладнена відпрепарованими куполоподібними виходами вивержених порід (гори 
Аю-Даг, Кастель, Плака та ін.) та переміщеними масивами юрських вапняків, що вдаються в море у вигляді 
мисів та екзотичних скель (Ільмен-Бурну, Ай-Тодор, Мартьян, Капчик, Алчак-Кая).

Поміж мисами виділяються кілька великих структурно-ерозійних знижених амфітеатрів (Ялтинський, 
Алуштинський, Судацький), вироблених у флішоїдних відкладах таврійської серії (порушених зсувами) що 
складаються з системи вузьких і коротких вододілів та глибоко врізаних долин річок і балок. Характер звивис
тої берегової лінії -  абразійно-бухтовий, з неширокими піщано-гравійно-гальковими пляжами і бриловими на
валами. На цьому узбережжі знаходиться найбільш відвідувана санаторно-курортна та рекреаційна зона Украї
ни. ^

Гідрографічна мережа території досить різнопланова. Тут вирізняються річки північно-західного, північ
ного і південного спрямування, з витоками у Гірському Криму. Найбільші річки північно-західного схилу Го
ловного пасма -  Бельбек, Кача, Альма, Салгир (у верхній, в межах площі, течії), відзначаються великими, роз
галуженими басейнами водозбору, середніми ухилами русел та відносною повноводністю. Річки північного 
схилу -  Зуя, Біюк-та Кучук-Карасу, Бурульча, Індол, які є правими притоками р. Салгир (на його рівнинно- 
кримській ділянці), характеризуються меншою розгалуженістю та площами водозбірних басейнів, меншими 
ухилами русел та незначною повноводністю. Річки південного схилу Головного пасма Кримських гір (Учан-Су, 
Улу-Узень, Орта-Узень, Шелен, Ворон) -  короткі, з крутими ухилами русел (з частими перекатами та водоспа
дами), з незначними басейнами водозбору.

Гідрологічний режим річок та приток протягом року нестабільний. Вони найбільш повноводні навесні, у 
період танення снігу, та після сильних злив, і майже пересихають улітку. Стік найбільших річок часто зарегу- 
льований, з утворенням крупних водойм-водосховищ (Сімферопольське, Партизанське, Загорське, Тайганське). 
На півночі площі проходить головне русло Північнокримського каналу, шириною до 35 м і глибиною до 5 м.

Кліматичні особливості району визначаються регіональною різновисотністю рельєфу, що зумовлює пев
ні умови нагрівання та охолодження поверхні і приповерхневих повітряних мас. Потужним теплорегулятором є 
також Чорне море, пом’якшуючий вплив якого на клімат поширюється на вузьку смугу узбережжя, захищену з 
півночі горами. Для Гірського Криму властивий своєрідний клімат, зумовлений вертикальною поясністю. Ниж
ній пояс (Південний берег Криму, до висоти 450 м) характеризується середземноморським субтропічним кліма
том з теплою 1 вологою зимою (середня температура у лютому +3,5°) та жарким сухим літом (середня темпера
тура липня +23,5°). Верхній пояс відзначається помірно теплим вологим континентальним кліматом. Середньо
річна кількість опадів від 400 до 700 мм.



У Рівнинному та Передгірному Криму зима м’яка, малосніжна, з похмурою вітряною погодою і частими 
туманами. Весна прохолодна в першій половині, у другій -  тепла, з денними температурами +10-16°, у травні 
до 25°. Опади випадають зрідка. Літо -  сухе, жарке, особливо у серпні, з денними температурами до +35°. Осінь 
тривала, тепла, з помірними дощами.

Протягом року переважають північно-східні вітри, а влітку для рівнинної частини території характерні 
суховії і пилові бурі.

Ґрунтово-рослинний покрив території дуже різноманітний, перебуває у прямій залежності від особливос
тей літологічного складу порід, рельєфу і клімату району. Зокрема, у Рівнинному Криму автохтонними були 
дерново-злакові сухі степи (полинові і ковилові) на південних чорноземах і каштанових грунтах. На сьогодні 
цей первинний степовий ландшафт втратив свій природний вигляд під впливом господарського освоєння і ме
ліоративних робіт. Він майже повсюди розораний і зайнятий зрошувальним рослинництвом, садівництвом, 
овочівництвом, виноградарством.

У Передгір’ях поширені південні чорноземи, а на яйлах -  гірсько-лукові і гірські чорноземи. На схилах 
Головного пасма, вкритих лісами, поширені бурі гірсько-лісові грунти, а на Південному узбережжі Криму хара
ктерні коричневі грунти, подібні до субтропічних червоноземів.

Для ландшафтів Гірського Криму властива виражена вертикальна флористична ярусність. Поверхня яйл 
безліса і вкрита луково-степовим травостоєм, а схили зайняті сосново-буковими і дубово-грабовими лісами з 
густим підліском. Рослинність південного узбережжя більш різноманітна і має ксерофітний характер з перева
жанням середземноморських видів. Тут ростуть черешчастий дуб, дика фісташка, кримська сосна та інші. На 
південно-східному узбережжі площі лісів скорочуються і тут переважає кущова рослинність. У парках та скве
рах південного узбережжя насаджені кипариси, кедри, ялини, сосни, секвоі, магнолії, пальми, лаври, платани та 
інші інтродуценти. Великі площі південного узбережжя Криму зайняті виноградниками і садами. Фауна Криму 
небагата, але досить своєрідна. Зокрема, тут поширені деякі ендемічні ссавці: кримський олень, кримська ко
суля, кримська гірська лисиця. У цілому виділяється кілька груп тварин: степова (білозубка, малий ховрашок, 
великий тушканчик, хом’як, полівка, заєць, степова лисиця) та лісостепова (змішана степова і гірсько-лісова -  
хом’як, ховрашок, кам’яна куниця, борсук); до гірсько-лісової і нагірної груп відносяться олень, косуля, муф
лон, гірська лисиця, кам’яна куниця, а до південноузбережної -  їжак, кажани та інші. Повсюди присутня велика 
кількість різних видів птахів, комах, плазунів.

Територія, що розглядається, є складовою частиною єдиного народногосподарського комплексу Автоно
мної Республіки Крим і України. Вона характеризується високим рівнем господарського освоєння території, 
розвинутими галузями промислового товарного і сільськогосподарського виробництва, туризму та рекреації, 
наявністю значних сировинних і трудових ресурсів. Широко розповсюджене городництво, садівництво, виног
радарство, птахівництво. На південному узбережжі всебічно розвивається санаторно-курортна інфраструктура.

Територія характеризується широкою мережею шляхів сполучення. Основні транспортні артерії -  ділян
ки залізниць Сімферополь-Севастополь, Сімферополь-Джанкой та автомагістралі Сімферополь-Ялта, Сімферо- 
поль-Севастополь, Сімферополь-Керч, Сімферополь-Москва. Функціонує також гірська тролейбусна лінія Сім
ферополь-Ялта. Розгалужена мережа місцевих шосейних і ґрунтових доріг. Найбільші населенні пункти: міста 
Сімферополь, Білогірськ, Алушта, Ялта, Судак.

Умови проведення геологорозвідувальних робіт у різних частинах території аркушів істотно відрізня
ються. Більша частина площі відноситься до закритих територій. Хороша відслоненість притаманна для Перед
гір’їв, яйл та південного схилу Головного пасма Кримських гір. Тут добре відслонюється як нижній структур
ний поверх, складений мезозойськими, так і верхній, складений кайнозойськими відкладами. Територія Рівнин
ного Криму майже повністю перекрита пліоцен-четвертинними відкладами і геологічна будова цього району 
розкривається свердловинами.

При складанні комплекту геологічних карт були використані як фондові матеріали попередників, так і 
дані, отримані за останні роки при проведенні певних геологічних робіт різними організаціями, а також літера
турні джерела. Основним джерелом інформації при складанні комплекту Держгеолкарти-200 були матеріали з 
ГДП-200 і ГДП-50 аркушів L-36-XX1X, L-36-XXXV. Власне підготовку до видання проведено через 15 і більше 
як 20 років після завершення робіт відповідно з ГДП-200 і ГДП-50. Тому при укладанні Держгеолкарти-200 цих 
аркушів враховано останні геологічні матеріали, отримані в процесі вивчення опорних розрізів мезозойських і 
кайнозойських відкладів та при розвідці нових родовищ будівельних матеріалів. Проведені також редакційно- 
ув’язувальні маршрути по уточненню деяких границь та довивчення розрізів, які скорельовані зі стратотипови- 
ми стосовно окремих підрозділів, виділених в оновлених стратиграфічних схемах для Кримського регіону. Гео
логічна будова більш древніх структурно-речовинних комплексів надається за матеріалами глибокого буріння 
на нафту і газ та мінеральні і термальні води, отриманих за останнє півстоліття.

Комплект підготовлених до видання карт включає “Геологічну карту і карту корисних копалин дочетвер- 
тинних утворень” та “Геологічну карту і карту корисних копалин четвертинних відкладів” аркушів L-36-XXIX, 
L-36-XXXV та пояснювальну записку до них. У складанні карт приймав участь колектив геологів Кримської 
партії геологозйомочних робіт КП “Південекогеоцентр” у складі: Л. Фіколіна (відповідальний виконавець), 
С. Краснорудська, О. Білокрис, Н. Обшарська, Н. Удовиченко, Т. Голощапова. Комп’ютерне оформлення карт і



супутних графічних матеріалів виконане Т. Голощаповою, Л. Дяченко, О. Білокрис; набір тексту -  Л Дяченко 
В. Аверіною. ' ^  ’

Редактор -  головний геолог КП “Південекогеоцентр” С. Білецький, редактор Кримської серії Держгеол- 
карти-200 -  доктор геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент НАНУ В. Семененко.

1 ГЕО Л О ГІЧ Н А  ВИ ВЧ ЕН ІСТЬ

Своєрідність географічного розташування, доступність для безпосередніх геологічних спостережень рі
зноманіття геологічних процесів 1 тектонічних структур зумовили зацікавленість багатьох поколінь дослідників 
щодо вивчення геології Криму. Історія геологічного вивчення Кримського півострова, у т. ч. території аркушів 
нараховує більше як два століття, і початком її вважаються геологічні екскурсії відомих подорожників кініщ 
XV? I  поча™У ХІХ століття (В. Ф. Зуєв, С. П. Палас, Ф. Дюбуа де Мониере). Цілу низку важливих для страти
графії Криму фактів було виявлено роботами В. Д. Соколова, Г. Д. Романовського, Г. В. Абіха, М. О. Головкін- 
ського. Кінець XIX -  початок XX століття був періодом подальшого уточнення стратиграфії, вивчення петрог
рафії вивержених порід та тектоніки, і пов’язаний з іменами К. К. Фохта, А. Ф. Слудського, А. А. Борисяка
О. К.Ланге, А.Е.Лагорю, М. І. Андрусова. Вивченням карсту займався А. А. Крубер, гідрогеології -  
П. А. Двоиченко та Н. В. Рухлов. Подальше систематичне вивчення будови регіону з деталізацією геологічних 
досліджень виконувалось у довоєнний час О. С. Моїсеєвим, Д. В. Соколовим, Г. Ф. Вебером, В В Меннером 
В. Ф. Пчелінцевим, Г. Я. Кримгольцем, Г. О. Личагіним та іншими. М. В. Муратов підготував перші узагальне
ні нариси стосовно стратиграфії і тектоніки Криму. Петрографії присвячена робота В. І. Лучицького інтрузив
ним масивам -  В. Н. Павлінова, мінералогії Криму -  С. П. Попова.

У повоєнний час на території Криму були проведені широкомасштабні геологічні зйомки і продовжено 
вивчення корисних копалин і підземних вод. У роботах зі складання геологічних карт приймали участь геологи 
тресту Кримнафтогазрозвідка” Г. О. Личагін, А. А. Балакіна, Е. А. Ільченко та Московського ГРІ -  І В Архі- 
пов, В. І. Бабак, В. В. Бобилєв, Д. С. Кізельватер, Г. І. Нємков, О. О. Успенська, В. М. Цейслер, М. В. Муратов. 
У результаті цих знімальних робіт та вивчення опорних розрізів, із залученням фахівців зі стратиграфії та пале
онтологи, було узагальнено та уніфіковано геологічні матеріали, які лягли в основу схем біостратиграфічного 
розчленування, в першу чергу юрських та крейдових розрізів Криму.
і ооп пппД редакщєкз м - в -Муратова у 1973 р. була видана Державна геологічна карта СРСР масштабу 
.200 000, Кримської серп [2, 3], яка й досі вважається зразком фундаментальної праці, що достатньо повно 

висвітлила основні питання стратиграфії, тектоніки та історії геологічного розвитку регіону. На картах знайшли 
відображення тогочасні уявлення про геологічну будову району та стан мінерально-сировинної бази Криму Ці 
матеріали слугували геологічною базою для подальших досліджень.

У зв язку з потребами народного господарства, дослідницьких і виробничих організацій у більш деталь- 
нш геологічній основі та назрілою необхідністю комплексної оцінки території на різні корисні копалини, Крим-
.СЬ*а vvPvw°6 єднання к Римгеологія” у 70-80-х роках провела на більшій частині площі аркушів L-36-XXIX і 
L-36-XXXV крупно масштабні геологознімальні роботи та глибинне геологічне картування (ГГК-50)

У результаті геологознімальних робіт масштабів 1:25 000, 1:50 000 були складені комплекти кондиційних 
поаркушних геологічних карт південно-західної [94], центральної [64], східної [98, 99] частин Гірського Криму 
та Передгір їв [99]. Деталізовано стратиграфічне розчленування і вивчено речовинний склад порід, побудовані 
оновлені тектонічні схеми на структурно-формаційній основі, виявлені перспективні на пошуки корисних ко- 
палин ділянки Спеціалізовані комплексні геологічна, гідрогеологічна та інженерно-геологічна зйомки масшта
бу 1.25 000 L52, 88] південного берега Криму поглибили знання про будову цього складного і техногенно нава
нтаженого району. На основі матеріалів цих зйомок було проведено мікросейсмічне районування території.

В зоні зчленування Скіфської плити та структур Гірського Криму у Передгірній частині Криму (Сімфе
ропольське підняття) було виконане ГГК-50 [68]. Бурінням підтверджено триярусну будову цієї структури де
тально вивчено стратиграфію та склад осадово-метаморфічного комплексу порід, інтрузивні утворення Вияв
лено золото-срібне зруденіння в зоні контакту нижньокрейдових і палеозойських відкладів

• L ? ! 6' 1" 0 РР' У Межах СХІДН0Ї ЧаСТИНИ РІВНИНН0Г0 Криму було проведене геологічне довивчення цієї 
площі [50]. Складено комплект кондиційних геологічних карт, карт корисних копалин, спеціалізованих гідроге
ологічної і еколого-геологічної карт. Здійснено районування дочетвертинних утворень згідно з чинними на той 
час стратиграфічними схемами. Вивчено генетичні типи четвертинних відкладів, стратифікація виконана до 
кліматолітів або їх груп. Уточнено тектонічну будову району, виявлено кілька ділянок перспективних на пошу
ки будівельної сировини. Зазначені матеріали були нами прийняті за основу при підготовці до видання Держге- 
олкарти-200 північної частини аркуша L-XXIX.

Питання стратиграфії, зокрема тріасових, юрських і крейдових відкладів Гірського Криму, відображені у 
відповідних схемах, розроблених у співробітництві з фахівцями ІГН АН УРСР [53]. У цих схемах узагальнено 
наявний геологічний і палеонтологічний матеріал, на основі якого вперше для регіону виділені місцеві скоре-



льовані стратиграфічні підрозділи, які в подальшому використовувались для побудови карт нового покоління. 
Стратиграфічна кореляція цих відкладів на основі детального біостратиграфічного аналізу висвітлена у роботах 
В. В. Пермякова, Ю. В. Тесленка, Г. Г. Яновської, Л. Ф. Плотнікової. На основі детального вивчення опорних 
розрізів Гірського Криму була затверджена в НСК оновлена стратиграфічна схема юрських утворень [107, 109]. 
У цей же час було підготовлено до видання кілька аркушів Державної геологічної карти СРСР масштабу 
1:50 000, Ялтинської групи [8].

Питання металогенії району, в цілому, розглянуто в спеціалізованих роботах зі складання геохімічних 
карт масштабу 1:200 000 східної і західної частин Гірського Криму, та прогнозно-мінерагенічної карти Криму 
масштабу 1:200 000 [54]. В роботі були систематизовані та узагальнені всі накопичені відомості про рудні і ос
новні неметалічні корисні копалини. Було виконано мінералогічне районування з виділенням Гірськокримсько- 
го, Рівниннокримського та Керченсько-Азовського районів. Дано прогнозну оцінку площ на різні види корис
них копалин. Основною результативною картою стала прогнозно-мінерагенічна карта Криму масштабу 
1:200 000, вперше складена на основі структурно-формаційного аналізу. Матеріали цих досліджень лягли в ос
нову підготовленої в УкрДІМР мінерагенічної карти масштабу 1:500 000.

У 1992 р. групою авторів ДГП “Кримгеологія” підготовлений і виданий довідник “Минерально-сьірьевая 
база промьішленности строительньїх материалов Украиньї, Крьімская автономная республика” [22].

Геологорозвідувальні роботи, зазвичай, супроводжувались комплексом площових геофізичних дослі
джень і каротажем свердловин. Геофізичними роботами 1970-1980 рр. підтверджена складна блокова будова 
окремих ділянок регіону, уточнена потужність певних стратиграфічних підрозділів. За результатами магніторо- 
звідки складені карта ізодинам Гірського Криму, зведена карта магнітного і гравітаційного полів масштабу 
1:200 000 та висвітлено будову фундаменту гірської споруди Криму. За результатами ГСЗ створена модель бу
дови земної кори регіону і виділені зони глибинних розломів. Сейсмічні розрізи однозначно свідчать про прові
дну роль розломно-блокової тектоніки в будові регіону.

Спеціалізованими комплексними гідрогеологічними і інженерно-геологічними зйомками масштабу 
1:50 000 Рівнинного Криму виділено і охарактеризовано 14 водоносних горизонтів і комплексів, вивчено умови 
їх формування і режим підземних вод. Оцінено також засоленість порід зони аерації, виконано гідрогеологічне і 
інженерно-геологічне районування території для цілей меліорації (підпровінцій Рівнинно-Кримського артезіан
ського басейну з певними областями і підобластями). При проведенні цих робіт виконана також некондиційна 
зйомка четвертинних відкладів.

Систематичне вивчення геологічної будови Передгірного і Рівнинного Криму пов’язане з проведенням 
тут масштабних нафтогазопошукових робіт. Детальні гравіметричні дослідження виконані в межах Сімферо
польського підняття та його схилів, де було виявлено кілька відносних максимумів сили тяжіння, з якими 
пов’язуються локальні підняття фундаменту (Мельнічне, Найдьонівське та ін. [81, 82, 83]). Згодом свердлови
нами підтверджено відносно неглибоке залягання докрейдових порід у цьому районі. Інтерпретація матеріалів 
профільних електророзвідувальних робіт (БЕЗ) на площі між Сімферопольським і Агармиським підняттями 
дозволила деталізувати блокову будову зокрема крейдових розрізів, а також підкреслила основні структурні 
елементи. Подібні геофізичні роботи були продовжені пізніше на Лазарівській, Білогірській, Передгірській 
площах. Зокрема, на Білогірський площі була проведена також і детальна гравіметрична зйомка [83] з метою 
вивчення Новоцарицинської аномалії. Аналіз матеріалів підтвердив наявність тут підняття фундаменту, обме
женого з північного заходу і південного сходу глибинними розломами. За результатами сейсмічних досліджень 
МСГТ на фоні загального моноклінального занурення нижньокрейдових відкладів, серед них виявлені Солда
тськ а , Зибінська і Мельнична пастки флюїдів комбінованого типу.

Поряд з нафтогазопошуковими роботами на площі аркушів проводились і гідрогеологічні дослідження, 
спрямовані на вирішення проблеми водопостачання та пошуків мінеральних і термальних вод. Так, на Східно- 
Октябрській площі були пробурені глибокі свердловини, які крім гідрогеологічних параметрів дозволили отри
мати цінний матеріал стосовно будови слабо вивчених у цьому районі глибинних структур [65]. Проводились 
також пошукові роботи прісних вод в Передгірному Криму [74], а також в межах Сімферопольського підняття 
для водопостачання м. Сімферополь [86]. За результатами буріння уточнена будова нижньокрейдового (“нео- 
комського”) водоносного горизонту, підраховані запаси і встановлена найбільша його водозбагаченість у ме
жиріччі річок Бештерек і Зуя.

Протягом минулого століття певного поширення набули неомобілістські погляди на формування та бу
дову геологічної структури Криму. Вони грунтуються, головним чином, на переінтерпретаціі матеріалів КМЗХ 
і ГСЗ та теоретичних постулатах і корінним чином відрізняються від усталених побудов. У плані впровадження 
цих ідей було виконане прогнозно-геодинамічне картування масштабу 1:500 000 [99]. У цій роботі зроблена 
спроба висвітлення еволюції геодинамічних обстановок регіону, які формують структурно-речовинні комплек
си та зумовлюють їхні наступні трансформації і переміщення у просторі. Однак, геологічні комплекси, доступні 
для безпосереднього спостереження і вивчення, не містять однозначних свідчень щодо крупномасштабних пе
реміщень, навпаки -  у розрізах спостерігаються переважно нормальні стратиграфічні контакти.

Окрім цього, геодинамічні побудови окремих прихильників (Юдін, Герасімов, Рибаков) різняться у дета
лях неомобілістських поглядів та мають істотні внутрішні протиріччя. Саме тому, зважаючи на наявний стан



вивченості, такі геодинамічні моделі не використовувались при складанні Державної геологічної карти регіону, 
хоча й мають право на альтернативне існування.

У плані підготовки до видання Держгеолкарти-200 у 1993 р. НСК України видана “Стратиграфічна схема 
України” для карт нового покоління, в якій наведено районування території Криму для окремих зрізів стратифі- 
кованих утворень фанерозою. Субаеральні пліоценові і четвертинні відклади районовані та розчленовані за 
кліматоліто-стратиграфічним принципом. Серед морських відкладів пліоцену було виділено лише підрозділи 
регіональної шкали (горизонти, підгоризонти), а міоценова частина розрізу не розглядалась.

У період підготовки до видання Держгеолкарти-200 авторами укладено та ухвалено в НСК України “Ре
гіональну стратиграфічну схему неогенових відкладів Рівнинного Криму” [50] і “Кореляційну стратиграфічну 
схему рифейсько-палеозойських утворень Криму” (Чайковський, 2000 р.). У цих схемах за результатами попе
редніх досліджень верхньорифейські і палеозойські утворення розчленовані на нижньогірську серію і зуйську 
та новоселівську світи, а стратифікація субаеральних і морських відкладів неогену проведена до світи, підсвіти 
та товщі.

Таким чином, історія геологічної вивченості відображає жвавий інтерес дослідників до геології Криму, 
етапність та еволюцію наукових уявлень щодо будови та історії формування складної геологічної структури 
регіону в цілому, і площі зокрема.

2 С ТРА ТИ Ф ІК О ВА Н І У ТВО РЕН Н Я

Площа аркушів знаходиться у центральній частині Кримського півострова. В геологічній будові терито
рії виділяється кілька структурно-речовинних комплексів порід (СРК), розділених крупними регіональними 
неузгодженнями. До нижніх платформних комплексів відносяться верхньорифейсько-кембрійський метаморфі- 
зований та палеозойський (карбоновий) СРК, які утворюють, у цілому, фундамент Кримського регіону. Осадо
во-вулканогенний (верхньотріасовий — нижньо-середньоюрський) СРК складає головні складчасті структури 
внутрішньої частини Гірського Криму і Центральнокримського підняття. Комплекс осадових відкладів верхньої 
юри та нижньої крейди, що залягає вище, формує власне структуру Гірськокримської споруди і середню части
ну Центральнокримського підняття. Завершальна частина розрізу складена осадовими відкладами верхньої 
крейди, палеогену і неогену, визначає будову поверхні Центральнокримського підняття та Індольсько- 
Кубанського прогину. Стратиграфічне розчленування осадових відкладів проведено згідно зі “Стратиграфічним 
кодексом України”, “Стратиграфічною схемою України для карт нового покоління”, “Кореляційною стратигра
фічною схемою рифейсько-палеозойських утворень Криму”, “Кореляційною регіональною стратиграфічною 
схемою неогенових відкладів Рівнинного Криму” та ухваленими НРР опорними легендами до Кримської серії 
Держгеолкарти-200.

У процесі підготовки до видання стосовно стратифікації дочетвертинних утворень цього району було 
внесено певні корективи, зокрема:

-  виділена слав’янська товща пізнього тріасу, яка поширена в Східнокримській СФЗ і простежується з 
північного аркуша L-36-XXIII;

-  виділений північнокримський комплекс малих інтрузій і дайок тріасу-середньої юри, який був про
пущений випадково;

-  не виділено “карадазький субвулканічний комплекс”, який, на думку авторів, поширений східніше 
(масив Карадаг);

-  у схемі структурно-фаціального районування неогенових відкладів змінено назву Центральноперед- 
гірської СФЗ на Передгірську СФЗ, (Центральну підзону), згідно із затвердженою “Опорною легендою Кри
му...” 1996 р.

На території аркушів згідно зі “Схемою структурно-фаціального районування дочетвертинних утворень” 
виділено наступні структурно-фаціальні зони (СФЗ), межі яких тектонічно та фаціально обумовлені і визнача
ють конкретні обстановки осадконакопичення певного вікового діапазону: неопротерозойські-палеозойські, 
венд-кембрійські утворення районовані в межах Нижньогірської СФЗ; кам’яновугільні — Новоселівської та, 
Сімферопольської СФЗ; тріасові та юрські -  Східнокримської, Євпаторійської, Альмінської, Бітацької, Півден
нокримської, Айпетрі-Бабуганської, Качинсько-Салгирської, Південної СФЗ; крейдові — Центральнокримської, 
Передгірської СФЗ; палеогенові -  Сиваської, Північно-Східної, Індольської, , Передгірської СФЗ; неогенові -  
Центральної, Індольської, Альмінської, Передгірської СФЗ.

Принципи структурно-геоморфологічного районування та стратифікації четвертинного покриву терито
рії наведені далі, при розгляді стратиграфії четвертинної системи.
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К амиш -бурунський, пантикапейський горизонти 

Центральна і Індольська СФЗ Індольська СФЗ Передгірська СФЗ
Центральна підзона

N2Щ2 ~ Ногайська світа, верхня під- Nтрп -  Пантикапейська світа N2ng -  Ногайська світа
світа
N2ngi -  Ногайська світа, нижня під- 
світа



Кімерійський і акчагильський регіояруси 
Аазовський, камиш-бурунський, пантикапейський горизонти 

Альмінська СФЗ
N2/v2 -  Таврська світа, верхньотаврська (андріївська) підсвіта
N2tvj -  Таврська світа, нижньотаврська (учкуївська) підсвіта

Нижній підвідділ 
Кимерійський регіоярус 

Камиш-бурунський горизонт
Центральна і Передгірська СФЗ 

N2br -  Багратіонівська товща 
Азовський горизонт

Індольська СФЗ 
N2az -  Азовська світа 

Міоценовий відділ
Верхній підвідділ 
Понтичний регіоярус 

Новоросійський горизонт
Індольська СФЗ

N\ev+od -  Євпаторійські і одеські верстви об 'єднані N|«v — Новоросійська світа 
N]bl -  Бурульчинська товща

Меотичний -  понтичний регіояруси 
Акманайський і новоросійський горизонти 

Центральна, Альмінська, Передгірська СФЗ, Центральна підзона 
Njkz -  Казанківська товща

Меотичний регіоярус 
Акманайський горизонт 

Центральна та Індольська СФЗ 
N\ак -  Акманайська світа

Багерівський і акманайський горизонти 
Центральна СФЗ

N1 bg-ak -  Багерівська та акманайська світи нерозчпеновані
Багерівський горизонт

Центральна, Індольська і Передгірська СФЗ Індольська СФЗ
Ni% -  Багерівська світа N, vr -  Товща вапняків рифогенних

Сарматський регіоярус 
Херсонський горизонт 

Центральна, Індольська і Передгірська СФЗ 
Nxhr -  Херсонська світа

Бесарабський горизонт
Центральна, Індольська, Альмінська і Передгірська СФЗ 

Ni&s -  Бесарабська світа
Волинський і бесарабський горизонти 

Центральна, Індольська, Альмінська і Передгірська СФЗ 
N ] А/? -  Красноперекопська світа

Волинський горизонт
Центральна СФЗ Альмінська і Передгірська СФЗ, Центральна підзона

N у  І -  Волинська світа N! ег -  Ервілієві верстви
Середній п ідвідділ

Чокрацький, караганський і конкський регіояруси 
Центральна, Індольська і Передгірська СФЗ, Центра- Альмінська СФЗ

льна підзона
N,6r+v.9 -  Бриківські верстви, пісковикова товща, N}br+vs -  Бриківські, спаніодонтелові, сартаганські 
ервілієво-фоладові, сартаганські та веселянські вер- та веселянські верстви об'єднані 
стви об 'єднані

Індольська СФЗ 
N2kb -  Камиш-бурунська світа

Центральна СФЗ 
N2ct -  Чатирлицька товща

Центральна СФЗ

Нижній підвідділ 
Тарханський регіоярус

Центральна, Індольська і Передгірська СФЗ, Центральна підзона 
N jr  -  Юраківські верстви

Центральна СФЗ
Nj/wc — Маячкинська світа



Палеогенова та неогенова системи
Олігоценовий -  міоценовий (нижній) відділи

Північно-Східна і Передгірська СФЗ, Центральна підзона
-  Майкопська серія

Міоценовий відділ
Нижній підвідділ 

Коцахурський регіоярус 
Корольовський горизонт 

Індольська СФЗ
N,Ar -  Корольовська світа

Сакарсеульський регіоярус 
Батисифоновий горизонт

Індольська СФЗ Північно-Східна СФЗ
N] аг — Ар абатська світа N \bt — Батисифонова світа

Олігоценовий відділ 
Хатський ярус

Асканійський і горностаївський регіояруси 
Індольська СФЗ

Рз kr -  Керлеутська світа
Сірогозький регіоярус 

Сиваська СФЗ
P2g -  Пачка глин

Рюпельський ярус
Молочанський регіоярус 

Сиваська і Індольська СФЗ 
Рзті -  Молочанська світа

Планорбеловий регіоярус
Сиваська СФЗ Індольська СФЗ

¥ 3рІ -  Планорбелова світа ¥3рІ -  Планорбелова світа
¥3іп -  Індольська світа 
¥3dr -  Дюрменська світа 

Еоценовий відділ 
Альмінський регіоярус 

Індольська СФЗ
¥ 2аІ — Альмінська світа

Передгірська СФЗ 
Бахчисарайська підзона 

Р3 kd -  Кизилджарська товща

Новопавлівський, кумський і альмінський регіояруси 
Сиваська СФЗ і Передгірська СФЗ, Південно-Західна, Центральна і Курська підзони 

¥ 2np+al — Новопавлівська світа, верстви мергелів, глин з Globigerina turkmenica і альмінська 
світа об’єднані

Сімферопольський, новопавлівський, кумський і альмінський регіояруси 
Північно-Східна СФЗ

-  Товща вапняків і пісковиків, товща вапняків і мергелів, верстви мергелів, глин з 
Globigerina turkmenica і альмінська світа об’єднані

Кумський регіоярус 
Індольська СФЗ

-  Верстви мергелів, глин з Globigerina turkmenica 
Новопавлівський регіоярус

Індольська СФЗ
-  Товща вапняків і мергелів 

Сімферопольський регіоярус
Сиваська СФЗ Північно-Східна і СФЗ Індольська

¥2sm -  Сімферопольська світа P2vp -  Товща вапняків і пісковиків
Бахчисарайський і сімферопольський регіояруси 

Передгірська СФЗ, Південно-Західна, Центральна, Курська підзони 
¥2bh+sm -  Бахчисарайська і сімферопольська світи об’єднані

Бахчисарайський регіоярус
Сиваська СФЗ Індольська СФЗ

P2g -  Товща глин P2gp -  Товща глин і пісковиків
Палеоценовий -  еоценовий відділи

Качинський, бахчисарайський і сімферопольський регіояруси

P2vp+al

¥ 2mg

P2vm



Північно-Східна СФЗ 
Pi_2t -  Товща теригенних порід

Палеоценовий відділ
Качинський регіоярус

Сиваська СФЗ Індольська СФЗ
Pimv -  Товща мергелів і вапняків Рщу -  Товща аргілітів вапнистих

Білокам 'янський і качинський регіояруси 
Передгірська СФЗ

Південно-Західна підзона Курська підзона
¥ xbk+kc- Білокам ’янська і качинська світи об’єднані P,v+pa -  Товща вапняків і товща пісковиків і аргілі

тів об’єднані 
Білокам ’янський регіоярус

Сиваська СФЗ Північно-Східна СФЗ Індольська СФЗ Передгірська СФЗ
Центральна підзона

Pib g - Богачівська світа Pjpg -  Товща пісковиків P,av -  Товща аргілітів і P,pv -  Товща піскови-
і глин вапняків ків і вапняків

Мезозойська ератема 
Крейдова система

Верхній відділ 
Маастрихтський ярус 

Передгірська СФЗ, Західна підзона 
К2м  -  Старосільська світа

Кампаиський (верхній під ’ярус) і маастрихтський яруси 
Центральнокримська СФЗ 

K2dz -  Джанкойська світа
Кампаиський ярус

Верхній під ’ярус
Передгірська СФЗ, Західна підзона 

К2М -  Бешкойська світа
Туронський, коньякський, сантонський і кампаиський (нижній під ’ярус) яруси

Центральнокримська СФЗ
К2 nt+pl -  Наташинська світа, кольцовська і павлівська товщі об’єднані 

Сантонський, кампаиський і маастрихтський яруси 
Передгірська СФЗ, Західна і Східна підзони 

К2kd+ss -  Кудринська, бешкойська та старосільська світи об’єднані
Сантонський і кампаиський (нижній під ’ярус) яруси 

Передгірська СФЗ, Західна підзона 
K2kd -  Кудринська світа

Туронський (верхній під ’ярус) і коньякський яруси 
Передгірська СФЗ, Західна підзона 

К2рг — Прохолодненська світа
Туронський ярус 
Нижній під ’ярус

Передгірська СФЗ, Західна підзона 
К2md -  Мендерська світа

Сеноманський, туронський і коньякський яруси 
Передгірська СФЗ

К2bl+pr — Білогірська, мендерська і прохолодненська світи об'єднані
Сеноманський ярус 

Передгірська СФЗ, Західна підзона 
К2ЬІ -  Білогірська світа

Нижній і верхній відділи 
Альбський (верхній під'ярус) і сеноманський яруси 

Центральнокримська СФЗ 
К \.2кр -  Краснополянська світа



Нижній відділ 
Альбський ярус
Верхній під'ярус 

Передгірська СФЗ
Качинсько-Салгирська підзона Салгирсько-Чатирдазька підзона Бештерек-Бурульчинська і Білогір-

сько-Старокримська підзони
K,tn — 1 ернівська товща K^mm — Мамацька товща Kitnl — Мелехівська товща
K]inn -  Мангуська товща

Баремський (верхній під’ярус), антський і альбський яруси
Центральнокримська СФЗ

К Дп+еі -  Донузлавська, каштанівська, рилєївська світи і єлизаветинська товща об’єднані
Альбський ярус 
Середній під ярус 
Передгірська СФЗ

Західна, Качинсько-Салгирська підзони Білогірсько-Старокримська, Бештерек-Бурульчинська
підзони

K,ks -  Костянтинівська товща Крп -  Індольська товща
Нижній і середній під'яруси 

Передгірська СФЗ
Салгирсько-Чатирдазька підзона Білогірсько-Старокримська, Бештерек-Бурульчинська

підзони
Kiyg -  Салгирська світа K]kk -  Курська товща

Антський ярус 
Середній і верхній під'яруси 

Передгірська СФЗ, Качинсько-Салгирська підзона 
К,шг -  Мар’їнська товща

Нижній і середній під яруси 
Передгірська СФЗ, Салгирсько-Чатирдазька підзона 

К, an -  Ангарська товща
Баремський ярус -  антський яруси 

Передгірська СФЗ, Білогірсько-Старокримська підзона 
Kitg -  Тайганська товща

Баремський (верхній під'ярус) -  антський (нижній під’ярус) яруси 
Передгірська СФЗ, Качинсько-Салгирська підзона 

К Де -  Біасалинська світа
Баремський -  антський (нижній під’ярус) яруси 

Передгірська СФЗ, Білогірсько-Старокримська підзона 
K]bg -  Богатівська товща

Баремський ярус
Нижній під 'ярус

Передгірська СФЗ, Бештерек-Бурульчинська підзона 
K,br -  Бурульчинська товща

Готеривський (верхній під’ярус) -  баремський яруси 
Центральнокримська СФЗ Передгірська СФЗ, Салгирсько-Чатирдазька підзона

Кіkl -  Калінінська світа K^ms -  Малосалгирська товща
Готеривський (верхній під’ярус) -  баремський (нижній під’ярус) яруси 

Передгірська СФЗ, Качинсько-Салгирська підзона 
K,vr+br -  Верхоріцька і бурульчинська товщі об’єднані

Готеривський ярус 
Верхній під 'ярус

Передгірська СФЗ, Бештерек-Бурульчинська підзона 
К xmz -  Мазанська світа

Готеривський ярус
Передгірська СФЗ, Білогірсько-Старокримська підзона 

K]tp -  Тополівська товща
Готеривський ярус

Нижній під 'ярус
Передгірська СФЗ, Качинсько-Салгирська підзона Передгірська СФЗ, Бештерек-Бурульчинська підзона 
K\rz -  Різанська світа K xz\ -  Зеленогірська товща
K]kr -  Карагацька товща



Валанжинський ярус 
Передгірська СФЗ

Салгирсько-Чатирдазька підзона Бештерек-Бурульчинська підзона Білогірсько-Старокримська
підзона

K,bj -  Біюк-янкойська товща Kjsv -  Солов’ївська товща Kigr -  Горлинська товща
Беріаський ярус 
Верхній під 'ярус 

Передгірська СФЗ
Бештерек-Бурульчинська підзона Білогірсько-Старокримська підзона

K^mz -  Межигірська товща K,st -  Старокримська товща
VL\sl -  Султанівська світа 

Беріаський ярус
Передгірська СФЗ, Салгирсько-Чатирдазька підзона 

Kqtk -  Таскаринська товща
Юрська система, верхній відділ (титонський ярус, верхній під’ярус) -  крейдова 

система, нижній відділ (беріаський ярус, нижній під’ярус)
Південнокримська СФЗ, Привітненсько-Веселянська підзона 

J3-K]dj2 — Двоякірна світа, верхня підсвіта 
J3-K \dji — Двоякірна світа, нижня підсвіта

Юрська система
Верхній відділ 
Титонський ярус
Верхній під ’ярус

Південнокримська СФЗ, Демерджі-Карабійська Айпетрі-Бабуганська СФЗ
підзона і Айпетрі-Бабуганська СФЗ

J3M -  Беденекирська світа J феї -  Байдарська світа
Нижній і середній під 'яруси

Південнокримська СФЗ, Демерджі-Карабійська Південнокримська СФЗ, Привітненсько-Веселянська 
підзона і Айпетрі-Бабуганська СФЗ підзона

Jз/7 -  Ялтинська світа J3ht -  Хуторанська світа
Оксфордський (середній і верхній під ’яруси) -  кімериджський (нижній під ’ярус) яруси

Південнокримська СФЗ Айпетрі-Бабуганська СФЗ
Демерджі-Карабійська підзона і Судацько-Феодосійська підзона 
Привітненсько-Веселянська пі

дзона
J3dm -  Демерджійська світа J3mn -  Манджильська світа J 3/y -  Яйлинська світа

Середній і верхній відділи
Келовейський (середній і верхній під’яруси) -  оксфордський (нижній під’ярус) яруси

Південнокримська СФЗ Айпетрі-Бабуганська СФЗ
Демерджі-Карабійська Привітненсько- Судацько-Феодосійська

підзона Веселянська підзона підзона
J 2-3tp -  Тапшанська світа д2.фр -  Башпармах- J 2.3sd -  Судацька світа J2.3gr ~ Гурзуфська світа

ська світа
Середній відділ

Батський (середній і верхній під ’яруси) -  келовейський (нижній і середній під ’яруси) яруси
Південнокримська СФЗ

Привітненсько-Веселянська підзона Судацько-Феодосійська підзона
J ia f-  Айфокинська світа J2kp -  Копсельська світа

Батський (середній і верхній під ’яруси) -  келовейський (нижній під ’ярус) яруси 
Південнокримська СФЗ, Демерджі-Карабійська Айпетрі-Бабуганська СФЗ

підзона
J2s( -  Ставлухарська світа J2av -  Айвасильська світа

Байоський (верхній під’ярус) -  батський (нижній під’ярус) яруси
Альмінська СФЗ і Південнокрим
ська СФЗ, Судацько-Феодосійська 

підзона
J2kd -  Карадазька світа

Південнокримська СФЗ, Демерджі- 
Карабійська і Привітненсько- 

Веселянська підзони; Бітацька СФЗ 
J 2рг — Привітненська світа

Айпетрі-Бабуганська СФЗ

J 2ЬІ -  Бельбецька світа 
J2ml -  Меласька світа



Східнокримська
СФЗ

Ji.2a -  Товща ар-

Нижній і середній відділи
Тоарський -  ааленський -  байоський (нижній під ’ярус) яруси

Євпаторійська і Бітацька СФЗ Південнокримська Айпетрі-Бабуганська 
Альмінська СФЗ СФЗ СФЗ

J і-2иг -  Ургулійсь- J x.2bt -  Бітацька J x.2sk -  Скалтура- J x.2bs -  Бешуйська
Г1Л1Т1В ка світа світа шинська світа світа 

J\.2 vd - 
світа

Відрадненська

T3-J і А
J  xes 
Т 3kr

Східнокримська СФЗ 
Т3 si -  Слав’янська товща

Тріасова система, верхній відділ (карнійський і норійський яруси) -  юрська си
стема, нижній відділ (гетанзький, синемюрський, плінсбаський і тоарський

(нижній під’ярус) яруси)
Південна і Качинсько-Салгирська СФЗ

Таврійська серія 
Ескіординська світа 
Кримська світа

Тріасова система
Верхній відділ 

Карнійський і норійський яруси
Євпаторійська і Альмінська СФЗ 

Т3а -  Товща аргілітів
Палеозойська ератема 

Кам'яновугільна система
Середній відділ

Сімферопольська і Новоселівська СФЗ
Новоселівська світа

Нижній відділ
Сімферопольська і Новоселівська СФЗ

Зуйська світа
Неопротерозойська-палеозойська ератеми 

Вендська-кембрійська системи
Нижньогірська СФЗ

У-Eng -  Нижньогірська серія

C2ns

C izj -

Неопротерозойська-палеозойська ератеми 
Вендська-кембрійська системи

Утворення вендської і кембрійської систем простежуються в межах Нижньогірської СФЗ і представлені 
однойменною серією.

Нижньогірська серія (y~£ng). Породи серії складають найбільш древній комплекс із встановлених на 
площі утворень. Стратотип її визначено у свр. Нижньогірська-6 (інт. 3183-2745 м) за межами площі [10]. Пред
ставлена знизу масивними сланцями актинолітовими, актиноліт-епідотовими, а вгорі тонко сланцюватими кри
сталічними сланцями і мармуризованими вапняками. Основні породотворні мінерали сланців -  мусковіт, сери
цит, хлорит, кварц, альбіт, кальцит. Співвідношення цих мінералів визначають різноманітність видів сланців за 
складом -  від альбіт-хлоритових і кварц-хлоритових до кварц-кальцитових, хлорит-серицитових, мусковіт- 
альбіт-хлоритових. У цілому, комплекс порід нижньогірської серії відноситься до зеленосланцевої формації 
регіонального метаморфізму, утвореної при метаморфізмі глинисто-карбонатних, вулканогенних і вулканоген
но-уламкових порід.

За даними ГСЗ потужність серії досягає 8 км. Органічних решток в породах серії не встановлено. На ос
нові зіставлення кореляції розрізів з подібними зеленосланцевими товщами Північного Кавказу і Добруджі і 
датувань абсолютного віку порід (520-590 млн р.) вік серії визначається як венд-кембрійський [10].

Ф анерозойська еонотем а
Включає геологічні утворення палеозойської, мезозойської та кайнозойської ератем.



Палеозойська ератема
Палеозойські утворення в межах аркушів розкриті у Рівнинному Криму, в Сімферопольській і Новосе- 

лівській СФЗ, в об’ємі нижнього і середнього відділів кам’яновугільної системи.

Кам’яновугільна система
Н и ж н ій  в ід д іл

Зуйська світа (Cxzj) поширена в Новоселівській і Сімферопольській СФЗ, у центральній і північно- 
західній частинах площі аркушів. Стратотип світи встановлено на Сімферопольському піднятті в свр. Мельни- 
чна-1 (інт. 2037-826 м) [5] (рис. 2.1), де вона представлена чорносланцевою (аспідною) формацією, складеною 
сланцями чорними, філітоподібними, кварц-карбонат-слюдяними, графіт-слюдяними.

На більшій частині площі світа представлена монотонними розрізами, в яких домінують глинисті і філі
тові сланці з домішками піщано-алевритового матеріалу (свр. 13-І, інт. 268,0-296,0 м [68]). Дещо інший розріз 
описаний у свр. 1-І (інт. 505,0-545,0 м) [67]: глинисті сланці метаморфізовані і заміщені графіт-серицитовими. 
Більш складний розріз розкритий у свр. 7-І [68]: інт. 308,6-310,1 м -  жильний кварц білий; інт. 310,1-313,3 м -  
сланці попелясто-сірі, кременисто-глинисті, вивітрилі; інт. 313,3-335,0 м -  кристалічні сланці, кременисто- 
глинисті, сірі до темно-сірих, сланцюваті, з ізоклінальною мікрошаруватістю. Кількісне співвідношення креме
нистого і глинистого матеріалу коливається від 1:1 до 4:1. У розрізі зустрічаються також мікропроверстки (2- 
3 мм) філітовидних темно-сірих до чорних сланців.

Для сланців світи, в цілому, характерні тонка шаруватість під різними кутами (від 0 до 90°) до осі керну, 
присутність жильного кварцу в різних кількостях. Породи розсланцьовані, тріщинуваті, серицитизовані, хлори- 
тизовані, карбонатизовані. Зокрема, антрацитово-чорні прошарки складені агрегатами графіту, мусковіту, хло
риту і сфену, світло-сірі -  суттєво кварцові.

Чергування чорних сланців світи і перекриваючих зелених новоселівської світи, у верхній приконтактній 
частині, свідчать про поступовий перехід між ними. Зуйська світа трансгресивно перекривається на окремих 
ділянках відкладами середньої юри або нижньої крейди. Нижня границя світи не розкрита.

Потужність світи, очевидно, сягає більше 1000 м.
Ранньокам’яновугільний вік світи встановлено за знахідками спор: Tr'dobozonotriletes trivialis (W altz.) 

Isck, Leiotriletes sp., Eukoronotriletes sulcatus (W altz.) Isch., Trematozonotriletes cf. nariabilis (W altz.) Isch., ви
значеними на суміжному аркуші в подібних породах у свр. Новоселівська-3 [9].

С ер ед н ій  в ід д іл
Новоселівська світа (C2ns) поширена у Сімферопольській і Новоселівській СФЗ. Стратотип світи вста

новлено у свр. Красновська-1 (інт. 1920-1170 м) [5] за межами площі. Світа представлена кристалічними слан
цями зеленкувато-сірими, кварц-хлоритовими, епідот-серицит-хлоритовими, актиноліт-епідот-хлоритовими 
(зеленосланцева формація).

Породи смугастої текстури, проявленої тонким частим чергуванням світло-сірих, білих кварц- 
карбонатних прошарків і зеленуватих метаморфічних. Добре виражені мікрошаруватість, плойчастість; кварц- 
карбонатні жили хаотично орієнтовані.

Головними породотворними мінералами сланців світи є актиноліт, епідот, цоїзіт, мусковіт, тальк, хлорит, 
серпентин-хлорит. За кількісним вмістом цих типоморфних мінералів виділяються, відповідно, такі різновиди: 
епідот-актинолітові, епідот-хлоритові, тальк-хлоритові, альбіт-хлоритові. Структура порід псамобластова, часто 
мілонітизована, проявлена у направленій орієнтації призм амфіболів. В цілому, відклади світи належать до зе- 
леносланцевої формації регіонального метаморфізму, утворені при метаморфізмі глинисто-карбонатних і кар
бонатно-глинистих, інколи ефузивних порід.

Відклади новоселівської світи залягають згідно, з поступовим переходом, на утвореннях чорносланцевої 
зуйської світи. Перекриваються трансгресивно, з розмивом, відкладами таврійської серії (свр. 1-См, гл. 2068 м 
[40]) в Качинсько-Салгирській СФЗ, товщею аргілітів, ймовірно, верхнього тріасу в Євпаторійській СФЗ та ур- 
гулійською світою в Альмінській СФЗ.

Розкрита потужність відкладів в межах аркушів змінюється від перших десятків до 750 м (свр. 1-См
[40]).

Середньокам’яновугільний вік світи встановлюється за знахідками на суміжних аркушах в подібних від
кладах (свр. Красновська-3 [10]) споро-пилкового комплексу, представленого групою Zonotriletes, який, на ду
мку Є. М. Андрєєвої, близький до комплексу, що його вміщують відклади нижнього-середнього карбону [10].

Мезозойська ератема
Включає утворення тріасової, юрської і крейдової систем, які представлені потужним різнофаціальним 

комплексом осадових і ефузивно-пірокластичних порід та розповсюджені як у Рівнинному, так і Гірському 
Криму.
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Рис. 2.1. Схема поширення пошукових площ та свердловин
/  -  свердловини та їхні номери (наведена абревіатура свердловин відповідає прийнятій на геологічної карті); 2 -  пошукові 
площі та їхні номери: 1 -  Зибінська, 2 -  Індольська, 3 -  Карасівська, 4 -  Красногвардійська, 5 -  Лазарівська, 6 -  Мельнічна, 
7 -  Найдьонівська, 8 -  Совєтська, 9 -  Солдатівська, 10 -  Східнооктябрська

Тріасова система
В ер х н ій  в ід д іл  

Карнійський і норійський яруси
С л ав’янська товща (T3sl) виділена вперше в процесі підготовки до видання Держгеолкарти-200 ар

куша '‘Джанкой”. Вона поширена в Східнокримській СФЗ, де представлена темно-сірими кварц-вуглисто- 
слюдистими сланцями з проверстками кварцитовидних пісків.

Найбільш повні розрізи слав’янської товщі розкриті глибоким бурінням на нафту і газ в межах 
Слав’янської площі (свр. 4, 5 [48]) і у свр. Електророзвідувальна-1 [47], в Азовському морі.

У межах аркушів товща розкрита свр. Солдатівською-1 (інт. 2053-1903 м [48]). Представлена вуглистими 
сланцями. Ступінь метаморфізму порід товщі, на відміну від кам’яновугільних сланців, дещо нижчий. Структу



ри, складені цією товщею, відрізняються також північно-східним простяганням у смузі 30-40 км. У гравітацій
ному полі породам товщі відповідають дещо нижчі, ніж кам’яновугільним відкладам, значення сили тяжіння.

Перекриваючими є відклади товщі аргілітів, ймовірно, нижньої-середньої юри. Розкрита потужність 
слав’янської товщі -  150 м, а повна (за сейсмічними даними) досягає 600 м.

Вік товщі на площі аркушів приймається умовно як пізньотріасовий, за аналогією з норійським, визначе
ним у свр. Електророзвідувальна-1, і на основі кореляції з товщею аргілітів в Євпаторійській і кримською сві
тою в Південній і Качинсько-Салгірській СФЗ.

Товща аргіл ітів  (Т3а) поширена в Євпаторійській і на півночі Альмінської СФЗ. Типовий розріз вста
новлено у свр. Тетянівська-3 (інт. 4856-4751 м) [11] за межами площі. В межах аркуша розкрита свердловиною 
Октябрська-35 (інт. 1360-1315 м) [65], де представлена перешаруванням аргілітів і пісковиків, з переважанням 
перших. Аргіліти темно-сірі, вуглисто-глинисті та глинисто-карбонатні.

Згідно зі стратиграфічним положенням, підстеляють товщу відклади палеозою, а перекривається вона не
згідно комплексом порід нижньої крейди. Потужність товщі -  до 400 м.

З палеонтологічних решток у подібних відкладах типового розрізу визначені молюски Halobia bittneri 
Moiss., H.septentrianalis Sm ith. [11], які датують товщу аргілітів, ймовірно, карнієм пізнього тріасу. Фаціаль- 
ним аналогом товщі є кримська світа, поширена в Південній і Качинсько-Салгирській СФЗ, і слав’янська товща 
Східнокримської СФЗ.

Тріасова система, верхній відділ (карнійський і норійський яруси) -  юрська сис
тема, нижній відділ (гетанзький, синемюрський, плінсбаський і тоарський (ниж

ній під’ярус) яруси)
Таврійська серія (T3-Ji/v) широко розповсюджена в Південній і Качинсько-Салгирській СФЗ. Відслоню- 

ється вздовж південного узбережжя Криму в ядрах крупних блок-антиклінальних структур та на північному 
схилі Головної гряди від басейну р. Кача на заході до середньої течії р. Салгир на сході. Через значну дислоко- 
ваність порід та порушеність їх зсувними процесами повного представницького розрізу серії не виявлено [64, 
95, 100].

У зведеному розрізі, на основі вивчення окремих фрагментарних блоків, визначаються характерні риси 
будови серії, в першу чергу, її флішова ритмічність. Флішовий ритм складається, зазвичай, з трьох або двох 
компонентів і представлений, відповідно, перешаруванням темно-сірих до чорних пісковиків, алевролітів і ар
гілітів, або алевролітів і аргілітів з лінзами пісковиків; потужність ритмів -  від 0,1 до 1,5 м.

Для таких відкладів характерні градаційна і конволютна шаруватість та присутність гієрогліфів- 
механогліфів на нижній площині ритму. Характерним типом розрізу серії є, зокрема, альмінський (№ 3) (про- 
стежений на Качинському піднятті), складений середньо ритмічним трикомпонентним флішем з пачками (до 
З м) пісковиків алевритистих; потужність -  до 500 м [109]. У мендерському розрізі (№ 28) (в долині р. Бодрак), 
суттєво глинистому, описані [109] алевритисті глини, алевроліти з поодинокими малопотужними (до 5 см) 
прошарками дрібнозернистих кварцових пісковиків, брилами органогенних гравітаційних вапняків і “жорно
вих” пісковиків; потужність -  до 200 м.

Вік цих розрізів обгрунтований комплексом палеонтологічних знахідок: Monotis cf. rudis Gemm., 
Rhacophyllites cf. heojurensis Q uenst., Halobia septentrionaeis Sm ith, та ін. карнійсько-норійського віку і лейа- 
сових: Hyplrammina ramose Brady, Annulina metensis Terquem та ін. [109].

Особливий інтерес представляють знахідки нижньокрейдових амонітів в районі м. Сімферополь [100], 
які, на думку цих авторів, дозволяють датувати вік таврійського флішу по наймолодшій фауні і вважати його 
готерив-баремським.

З урахуванням інтенсивної дислокованості флішової товщі, потужність її оцінюється у 1000 м.
В окремих розрізах Південної і Качинсько-Салгирської СФЗ, на основі, в першу чергу, поодиноких зна

хідок фауни, розріз серії розчленовується дві світи: кримську верхньотріасову і ескіординську -  нижньоюрську.
Кримська світа (Т3kr) представлена флішовим переверствуванням алевролітів і аргілітів з прошарками 

пісковикового флішу (потужність пісковиків або кварцових пісковиків досягає 1 м). У складі світи виділені різ- 
нофаціальні відклади, які відрізняються літологічно, за структурно-текстурними особливостями, ритмічністю 
перешарування. Зокрема, виділено кілька опорних розрізів [109], які характеризують будову світи по латералі 
та визначають певні умови її формування.

Кримський розріз (№ 22), вивчений на Туацькому та Південноузбережному підняттях Південної СФЗ, 
складений дрібно ритмічним дво- та трикомпонентним флішем, представленим, відповідно, перешаруванням 
алевролітів і аргілітів або пісковиків, алевролітів і аргілітів, з включеннями конкрецій сидериту. Потужність 
прошарків -від 3 до 25 см, переважно 8 см, ритмів -  коливається від 20 до 70 см. Потужність цього розрізу -  
135 м [109].

Рибачинський розріз (№ ЗО) також характерний для Південної СФЗ і виражений дво- та трикомпонент
ним флішем, представленим чергуванням пісковиків (4-12, іноді 40 см), алевролітів(5-15 см) та аргілітів (15- 
80 см). Іноді зустрічаються прошарки пісковиків кварцитовидних, косо шаруватих (потужністю до 1 м) або ар



гілітів з конкреціями залізистих карбонатів (до 2 м). Потужність розрізу -  до 260 м.
У алачуцькому розрізі (№ 2), характерному для південної частини Туацького підняття, переважають ар

гіліти з конкреціями сидеритів та пачками (потужністю до 1 м) флішового перешарування пісковиків і алевро
літів.

Туацький розріз (№ 33) (в межах північної частини однойменного підняття) складений середньо-крупно 
ритмічним дво-, трикомпонентним флішем з пісковиків, алевролітів і аргілітів, потужністю, у середньому, 15, 
18, ЗО см, відповідно. Зустрічаються також прошарки пісковиків різно зернистих масивних. Потужність цього 
розрізу-510  м.

Загматинський розріз (№ 17), виділений на Південноузбережному піднятті, представлений перешаруван
ням пісковиків дрібнозернистих, зеленувато-сірих, щільних та аргілітів темно-сірих до чорних. Потужність 
пластів пісковиків -  до 6 м, аргілітів -  до 10 м. Загальна потужність розрізу -  до 100 м.

Ченський розріз (№ 34) (на однойменній горі) характеризує відклади Качинського підняття, представле
ний пачками різно зернистих зеленувато- та тютюново-сірих пісковиків шаруватих, з базальними проверстка- 
ми, складеними гравелітами (потужністю 5-10 см). Потужність пачок -  50-70 м, сумарна потужність розрізу-  
до 300-400 м.

За літолого-петрографічним складом найбільш різноманітними є пісковики -  від крупно- до дрібнозер
нистих, хвилясто шаруваті, плитчастої окремості, із звугленим мікрофітодетритом. Середній склад (%): кварц -  
до 75, польовий шпат -  15, уламки вулканічних порід -  10, поодинокі зерна мусковіту, рудних мінералів. Це
мент хлорит-кальцитовий. Алевроліти тонко плитчасті аналогічного складу. Цемент хлорит-кальцитовий, хло
ритовий. Аргіліти плитчасто-оскольчасті, шкаралупуватої окремості. Алевритова фракція (20-25%) представле
на кварцом (80%), польовим шпатом (20%); глиниста -  гідрослюдою, змішаною з каолінітом і хлоритом.

Описані вище відклади характеризуються поодинокими знахідками Monotis caucasica W itt., М. sallinaria 
Bronn., Halobia superba M ojs., H. brachostoma K ittl., H. stratissima K ittl. карнійського та норійського віку.

У цілому, кримська світа, на підставі знайдених в ній органічних залишків, поділяється (знизу догори) на 
нижню частину з Halobia septentrianalis (карнійські) і верхню з Monotis salinaria salinaria (норійські).

Стратиграфічні границі світи невиразні, а доступні для спостереження -  тектонічні. Підстеляючими є, 
ймовірно, відклади новоселівської світи верхнього карбону (свр. 1-См [ЗІ]), а перекриваючими -  ескіординсь- 
кої світи або відклади середньої юри чи нижньої крейди. Максимальна потужність світи досягає 800 м.

Корелюється з товщею аргілітів Альмінської СФЗ або слав’янською товщею в Східнокримській СФЗ та 
відповідає нижній частині таврійської серії у повних розрізах.

Ескіординська світа (Jjes) поширена в межах Південної і Качинсько-Салгирської СФЗ. Представлена 
флішовим перешаруванням пісковиків, алевролітів і аргілітів, інколи з лінзами вапняків. Серед розрізів світи 
виділяється кілька типів, з характерними структурно-літологічними особливостями.

Зокрема, ескіординський розріз (№ 16), виділений в межах Качинського і Туацького піднять, складений 
пісковиками дрібно-середньозернистими, в основному кварцовими, шаруватими, з частими лінзоподібними 
прошарками алевритистих аргілітів (потужністю до 0,1 м) та гравелітів (до 0,8 м) дрібно гравійних. Потужність 
розрізу, в цілому, -  160 м.

Лівадійський тип розрізу (№ 24), характерний для Південноузбережного підняття, виражений дво- або 
трикомпонентним флішем з брилами бітумінозних вапняків, кварцитовидних пісковиків, зрідка конгломератів. 
Нижні контакти зберігають сліди зсування, будинажу, верхні -  послідовного перешарування. Потужність -  
80 м.

Ізобільненський розріз (№ 19) конкретизує будову Туацького підняття, складений пісковиково- 
алевроліто-аргілітовим різноритмічним флішем, з потужністю прошарків від 0,1 до 0,6 м, з окремими пластами 
голубувато-сірих пісковиків (потужністю до 1-2 м). Потужність розрізу, в цілому, -  750 м.

Андуський розріз (№ 4) характерний для Південноузбережного і Туацького піднять, виражений дво- або 
трикомпонентним флішем, представленим ритмічним чергуванням середньо-, дрібно зернистих пісковиків (по
тужністю 5-10 см), алевролітів (10-20 см, для трикомпонентного флішу) і аргілітів (15-30 см). Потужність цього 
типу розрізу -  від 160 до 500 м.

Кутузівський розріз (№ 23) виділяється у складі Південноузбережного підняття і поділяється на дві пач
ки: нижня -  тонко ритмічний двокомпонентний фліш (пісковики потужністю від 1 до 5 см і аргіліти -  від 10 до 
70 см; верхня -  аргіліти (0,3-0,5 м), зрідка прошарки пісковиків (3-5 см), конкреції залізистих карбонатів. Сума
рна потужність розрізу -  500 м.

Фауністична охарактеризованість окремих частин розрізів добра, зокрема в них визначена ранньоюрська 
фауна: Spiriferina moeschi Haas, S. obtusa Opp., .), Hastites exilis (Orb.), Coloceras crassum, Lima cf. bunetata 
Sow., Wadheimia mutabilis Opp., W. subnumismalis M alv. та ін.; морська лілія Pentacrinus cf. subangulatus 
Loriol. [109].

Основним літолого-петрографічним типом порід світи є пісковики кварцитоподібні, різно зернисті -  від 
дрібно- до середньозернистих, з домішкою крупнозернистих і дрібного гравію. Кластичний матеріал складений 
добре обкатаним кварцом (70%), плагіоклазом (5-20%), кварцитами і мікрокварцитами (5%), звітреними хлори- 
тизованими породами (10-15%); цемент карбонатний. Аутигенна асоціація представлена кальцитом, сидеритом,



піритом, лімонітом, псиломеланом, хлоритом.
Стратиграфічні границі ескіординської світи невиразні, що зумовлено маскуванням їх тривалими і багато 

актовими процесами тектонічного стиснення і гравітаційних переміщень. Всі доступні для спостереження на 
сьогодні границі світи тектонічні. Потужність світи складає, в середньому, 700 м.

Згідно з наявними органічними рештками, вік світи -  чотири яруси нижнього відділу юри -  від гетанзь- 
кого до нижнього тоарського включно.

Фаціальним аналогом світи є верхня частина таврійської серії.

Юрська система
Н и ж н ій  і се р ед н ій  в ід д іл и  

Тоарський -  ааленський -  байоський (нижній під ’ярус) яруси
Товща аргілітів (J^a) поширена лише в межах Східнокримської СФЗ, де розкрита свр. Лазарівською- 

1 (інт. 3606-3556 м) [48], складена аргілітами темно-сірими до чорних слабослюдяними, з тріщинами, виповне
ними кальцитом.

Підстеляють цю товщу відклади сланців слав’янської товщі, а перекривається вона трансгресивно відк
ладами нижньої крейди. Потужність товщі досягає 200-250 м.

Вік товщі аргілітів приймається умовно як тоар -  ранньобайоський, згідно зі стратиграфічним положен
ням, і на основі кореляції з різнофаціальними ургулійською, бітацькою, скалтурашинською, бешуйською і від- 
радненською світами, поширеними західніше і південніше.

Ургупійська світа (J]_2иг) виділена в Альмінській СФЗ, відслонюючись смугою північно-східного про
стягання на Бодрак-Альмінському межиріччі від с. Трудолюбівка до с. Карагач. Стратотип знаходиться в доли
ні р. Бодрак, поблизу с. Трудолюбівка [1]. Світа складена, в основному, аргілітами з проверстками алевролітів і 
пісковиків.

В південній частині СФЗ, на вододілі рр. Бодрак і Альма, описані [41] аргіліти сірі і темно-сірі товсто 
плитчасті, слабо алевритисті, з включенням стяжінь сидеритів (розміром до 10-20 см в перетині), решток звуг
леної флори. У розрізі зустрічаються прошарки (0,4 м) пісковиків дрібнозернистих, інколи лінзи дрібно- 
середньогалечних конгломератів. Потужність цього розрізу -  до 120 м.

Північніше нижня частина розрізу світи за складом стає більш грубоуламковою. Так, у свр. 1-І 
(інт. 243,0-211,0 м) [67] розкриті:

-  конгломерати базальні строкатоколірні (буро-помаранчеві і сірі). Уламки погано обкатані, представ
лені кварцом, кварцитами, пісковиками. Цемент вапняковий -  8,0 м;

-  пісковики білі карбонатні -  3,0 м;
-  пісковиково-гравійні відклади; уламки, в основному, кварцові, розміром від 1 мм до 2 см, заповнювач 

глинистий -  3,3 м;
-  пісок дрібнозернистий, сірий, кварцовий, глинистий, з галькою -  3,7 м;
-  аргіліти світло-зелені, фіолетові, щільні, подекуди з прошарками алевроліту або пісковику дрібнозер

нистого -  13,5 м;
-  алевроліти світло-зелені -  0,5 м.
За петрографічним складом уламковий матеріал аргілітів представлений кварцом, польовим шпатом, за

нуреними в глинисто-карбонат-гідрослюдисту масу. Пісковики, в основному, середньо-дрібнозернисті, оліголі- 
ктові. Уламковий матеріал (75-80%) середнього ступеня обкатаності, за складом переважно кварцовий, з домі
шками зерен польового шпату, слюди, уламків кварцитів, метаморфізованих і слюдисто-кременистих порід. У 
складі конгломератів переважають кварц і кварцит, інколи кварцитовидні пісковики. Розмір уламків 1 -6 см, 
форма ізометрична, вони складають 70-80% об’єму породи; цемент карбонатний.

Відклади ургулійської світи трансгресивно залягають на ескіординській світі ранньої юри або на більш 
древніх -  новоселівській або зуйській світах карбону. Перекривається ургулійська світа згідно карадазькою сві
тою або з перервою -  комплексом порід нижньої крейди.

З цих відкладів поблизу с. Трудолюбівка визначена фауна Phylloceras (Calliphylloceras) hetrophylloides 
Opp., Р. (Holochylloceras) ex gr. mediterraneum Neum ., Parkinsonia c f orbignyana Wetz-el., характерна для ба- 
йоського віку [4, 8]. Північно-західніше, в подібних аргілітах були визначені белемніти Mesoteuthis rhenana 
(Орр.) і пізньотоарські амоніти Grammoceras subquadratum Buckm., G. cf. thouarsense (Orb.), G. saemanni 
(Dam.) та ін.

Потужність світи складає 100-120 м на півдні СФЗ, поступово зменшуючись на північ до 50 м.
Згідно зі стратиграфічним положенням у загальному розрізі, а також фауністичними визначеннями, вік 

світи датується пізнім тоаром -  раннім байосом. В інших СФЗ віковим аналогом світи є товща аргілітів, бітаць- 
ка, скалтурашинська, бешуйська і відрадненська світи.

Бітацька світа (Ji-2&0 виділена в однойменній СФЗ, де простежується смугою північно-східного напря
мку. Стратотиповий розріз знаходиться на північно-східній околиці Сімферополя, у розрізі г. Мурун-Кир 
(№ 10) [108]. У розрізі світи, зазвичай, виділяються три частини, склад яких закономірно змінюється вверх по 
розрізу.



Нижня частина представлена перешаруванням конгломератів, гравеліто-конгломератів, гравелітів, кон- 
гломерато-брекчій, пісковиків. Конгломерати сірі поліміктові; гравеліти зеленувато-брудно-сірі середньо- 
крупногравійні. Конгломерато-брекчія -  сіра, складена уламками пісковиків; пісковики зеленувато-сірі, граува- 
кові, крупнозернисті, з включеннями до 10% гравію. Потужність прошарків, в середньому, коливається від 0,5 
до 3,0 м, а пачок гравелітів іноді збільшується до 10 м. Потужність цієї нижньої частини розрізу -  до 400 м.

У середній частині розрізу переважають гравеліти зеленувато-сірі, від дрібно- до крупно гравійних, з га
лькою і валунами, з прошарками конгломератів дрібногалечних (0,5-1,5 м) і пісковиків зеленувато-сірих, дріб- 
но-крупнозернистих, поліміктових, тонкошаруватих (4-9 м). Потужність середньої пачки -  до 350 м.

Верхня частина розрізу складена перешаруванням пісковиків коричнево- і зеленувато-сірих, від дрібно- 
до крупнозернистих, поліміктових та алевролітів зеленувато-сірих, лінзовидно-тонкошаруватих і глин голубу
вато-зелених, аргілітоподібних. Ритмічність перешарування: пісковики (0,1-2,4 м), алевроліти (0,4-5,5 м), глини 
(0,1-0,5 м); загалом у розрізі переважають алевроліти. Потужність верхньої частини -  до 400 м.

Розкрита потужність бітацької світи, в цілому -  650 м. На площинах нашарування пісковиків багато від
битків рослинних решток, зустрічаються численні пелециподи, амоніти. Для розрізу, в цілому, характерне круте 
(до 80°) падіння порід, іноді, очевидно, й перевернуте.

Світа розкрита також свердловинами, зокрема у свр. 30-1 [68] описано:
-  інт. 247,5-298,0 м -  перешарування пісковиків середньо-, крупнозернистих, поліміктових (потужністю 

до 8 м) і аргілітів темно-сірих, прошарками (до 5 см) піскуватих;
-  інт. 298,0-329,1 м -  перешарування конгломератів і пісковиків. Конгломерати середньо-, крупноулам- 

кові, сірі; потужність шарів -  до 7,5 м. Пісковики сірі, темно-сірі, поліміктові, різно зернисті, з включеннями 
кварцової гальки (до 10-20%), іноді з прошарками (1-3 см) аргілітів косоверствуватих;

-  інт. 329,1-349,4 м -  брекчія середньо-крупноуламкова, сіра, з прошарками (2-5 см) тонкозернистого 
пісковику;

-  інт. 349,1-363,0 м -  пісковики темно-сірі, дрібно-середньозернисті, з сульфідною мінералізацією;
-  інт. 363,0-542,0 м -  аргіліти темно-сірі, щільні, шаруваті, з прошарками (1-1,5 см) тонкозернистого пі

сковику, розсланцьовані під кутом 60-80°.
Розкрита потужність -  294,5 м. Згідно з літологічним складом, розріз свердловини корелюється з верх

ньою (пісковиково-алевролітовою) частиною стратону.
Конгломератовий тип розрізу (нижньої частини світи) розкритий свр. 2-І [68] в інт. 232,8-492,2 м, скла

дений конгломератами різноуламковими, поліміктовими, сіро-зеленими до сірих. Уламки розміром від 2 до 
100 мм, різного ступеня обкатаності, представлені пісковиками, алевролітами, кварцитом, габро, метаморфіч
ними сланцями. Зустрічаються прошарки гравелітів поліміктових потужністю до 3,5 м, пісковиків крупнозер
нистих (2,0-4,5 м) і аргілітів (до 3 м).

Бітацька світа підстеляється ескіординською світою, розкритою свр. 1-См [40] на глибині 840 м; згідно 
перекривається привітненською світою.

Основним літотипом порід є конгломерати, уламковий матеріал (до 60%) яких складений кварцом, піс
ковиками, слюдисто-глинистими сланцями, кварцитом, габро, порфіритами, туфами, яшмоїдами. Гравеліти різ- 
ногравійні, слабозцементовані; склад уламкового матеріалу тотожний конгломератовому. Цемент глинистий, 
залізистий. У пісковиках аллотигенний матеріал представлений уламками кварцових пісковиків і алевролітів, 
кварцом, ефузивними породами, метаморфізованими сланцями; аутигенним матеріалом є гідрослюда з доміш
ками біотиту. Алевроліти псамо-алевритової структури. Уламковий матеріал, в основному, кварцовий. Аути- 
генний матеріал представлений гідрослюдою і хлоритом.

Бітацька світа доволі добре охарактеризована різноманітними і численними комплексами фауни. Зокре
ма, в нижній частині визначені: Leda (Dacryomya) c f complanata (Phill.), Oxytoma interlaevigata (Quenst.), та 
ін., в середній -  Oxytoma ex gr. miinsteri (Bronn.), Meleagrinella cf. elegans (M iin.), Corbula involuta Gold/'., Leda 
mucronata (Sow.), та ін.; у верхній -  Strenoceras bajocensis var. armatus B entz., Megalytoceras c f confusum 
Buckm. Ці комплекси визначають вік світи від другої половини раннього тоару до раннього байосу включно. 
Латеральні межі поширення світи обмежуються, ймовірно, окремим ізольованим тектонічним блоком. Корелю
ється за віком з скалтурашинською, бешуйською, ургулійською і відрадненською світами.

Скалтурашинська світа (J і_2$А) поширена в Південнокримській СФЗ, простежується субширотною сму
гою в Привітненькому амфітеатрі. Стратотипом світи визначена нижня частина Привітненького розрізу (№ 14), 
в районі південних схилів г. Скалтураши та яру Ставлухар [108].

Представлена пісковиками з пачками пісковиково-алевролітово-аргілітового флішу в нижній частині ро
зрізу і, переважно, аргілітами з лінзовидними проверстками алевролітів і сидеритів вгорі.

У складі розрізу вирізняються кілька пачок дво- або трикомпонентного флішу з різними потужностями 
ритмів. Переважають пачки крупно-середньоритмічного перешарування пісковиків, алевролітів, аргілітів. Ха
рактер такого типу перешарування: потужність пісковиків -  0,1-0,3 м, алевролітів -  0,05-0,15 м, аргілітів -  0,1- 
0,3 м. Середня потужність пачок -  до 90 м.

Основними літолого-петрографічними типами порід світи є пісковики, алевроліти і аргіліти. Пісковики 
зеленувато-сірі, середньозернисті, псамітової структури, складені кварцом (70%), польовим шпатом (10%), пі



роксеном (5%). Цемент карбонатний і кварцово-карбонатний, лімонітизований. Алевроліти сірі, тонкоплитчас- 
ті, псамоалевритової структури; складені кварцом (80%), польовим шпатом (10%). Цемент карбонатний, тип 
цементації поровий. Аргіліти темно-сірі, алевритисті, вміщують до 20% алевритистої фракції, представленої 
кварцом і польовим шпатом. Глиниста фракція складена гідрослюдою (60%) і хлоритом (40%).

Стратиграфічні границі світи окреслені не дуже виразно, що зумовлено накопиченням відкладів у близь
ких фаціальних умовах вище ескіординської світи, що підстеляє скалтурашинську, і нижче привітненької світи. 
Нижня границя світи проводиться за зміною переважно глинистого флішу на суттєво пісковиковий, а верхня -  
по покрівлі глинистої пачки, яка є доволі надійним маркуючим горизонтом. Потужність світи досягає 450 м.

Скалтурашинська світа як у страто типовому розрізі, так і по всій СФЗ практично “німа”. Тут знайдені 
лише поодинокі екземпляри Dactylioceras ex gr. commune (Sow.) в нижній частині і Anisocardia nuculiformis 
(Roem.) у верхній, завдяки яким та зважаючи на стратиграфічне положення, вік світи визначається як верхня 
частина раннього тоару -  ранній байос.

Віковим аналогом світи є відрадненська і бешуйська (на заході площі) та бітацька (в центральній части
ні) світи і товща аргілітів на півночі аркушів.

Бешуйська світа (J,,2bs) поширена в межах Айпетрі-Бабуганської СФЗ на північних схилах яйл і, зокре
ма, у басейні р. Кача, де описаний її страто типовий розріз (№ 8) у долині р. Чуюн-Ілга, в районі Бешуйських 
вугільних копалень [1,4]. Представлена алевролітами, пісковиками з горизонтами вугілля.

В нижній частині розрізу у складі світи переважають пісковики зеленувато-сірі, тонкозернисті, які замі
щуються пісковиками різно зернистими, з домішками гравелітистих і вуглефікованих рослинних решток. По
тужність цього шару -  230 м. Він охарактеризований Velata rollei (Stol.), Mytiloides amyqaloides (Golds.), 
Nucula hausmanni Roem. Середня частина розрізу, суттєво глиниста і вугленосна, представлена перешаруван
ням аргілітів і пісковиків потужністю до 100 м, які перекриваються власне вуглистими сланцями з прошарками 
гагату і вугілля. Тут розкриті два продуктивних пласти кам’яного вугілля потужністю до 2,0 м. Вугленосні сла
нці збагачені байоськими видами флори: Dictyophyllum rugosum L. et H., Laccoptesispolipodioides Brongu L. та 
ін. В покрівлі знайдена фауна Nerita minuta Sow., Astarte vodtzi Z iet., Pseudomelania dumortieri Peel., Entolium 
demissum (Phill.) та ін. [108] байоського ярусу. Нарощують розріз пісковики, в основному, крупно- 
середньозернисті, з малопотужними прошарками аргілітів. Ці пісковики є маркуючим горизонтом, який добре 
простежується у рельєфі. Потужність цього шару -  до 160 м. Верхня частина розрізу починається пачкою гру- 
боритмічного перешарування аргілітів або алевролітів і пісковиків дрібнозернистих. Потужність окремих про
шарків складає 0,5-4,0 м. Відклади охарактеризовані фауною: Astarte vodtzi Z iet., Cryptaulax armana (Golds) 
var. ornata Peel., Tancredia donaciformis Lyc., а також комплексом звугленого мікрофітодетриту [108]. Потуж
ність пачки -  до 200 м. Завершується розріз пісковиками зеленувато-сірими, крупно-середньозернистими, грау- 
ваковими, нерівномірно зцементованими, з численними Corbyla buck manni Lyc., Astarte a f miinsteri Koch, et 
Dun., A. voltzi Roem та ін., з прошарками пісковиків тонкоплитчастих з Pleuromya eongata (Golds.), Astarte 
orbicularis Sow., та ін.; потужність -  до 200 м.

Сумарна потужність відкладів бешуйської світи досягає 900 м. Слід зазначити, що окремі пачки розрізу 
не витримані по простяганню, але у цілому розріз зберігає своєрідну будову і фаціальні ознаки.

Основними літолого-петрографічними типами порід світи є пісковики, алевроліти, аргіліти і вугілля. Пі
сковики нерівномірно зернисті граувакові, нерівномірно зцементовані. Аллотигенний матеріал (60-80%) пред
ставлений уламками алевролітів, вапняків, кварцитів -  50%, зернами плагіоклазу -  15%, кварцу -  10%. Цемент 
глинисто-карбонатний. Алевроліти граувакові, аллотигенний матеріал (до 80%) складений аналогічними піско
виковими породами. Аргіліти гідрослюдисті, алевритисті. Алевритова фракція (25%) представлена кварцом, 
польовим шпатом. У породі розсіяні органічні тонко дисперсні частки, іноді черепашковий детрит. Аутигенним 
матеріалом є гідрослюди і хлорит. Вугілля чорне, неоднорідне, складене червоно-коричневими прожилками 
вуглефікованої рослинної тканини, часто гагату, за петрографічним типом кам’яне -  фюзен, з ділянками кларе- 
на.

Стратиграфічні границі світи виразні. Нижня незгідна, добре фіксується по флішових відкладах ескіор
динської світи, а верхня, згідна, проходить в основі бельбецької світи.

Бешуйська світа добре охарактеризована різноманітним бентоносним комплексом фауни мілководного 
моря, яка визначає (враховуючи і стратиграфічне положення) її вік другою половиною раннього тоару -  раннім 
байосом.

Віковим аналогом бешуйської світи є відрадненська на півдні, скалтурашинська на сході і ургулійська 
світи на півночі площі.

Відрадненська світа (Ji,2vd) виділена в Айпетрі-Бабуганській СФЗ, де простягається смугою вздовж пів
денного схилу Головної гряди, від м. Алупка на заході до г. Чамни-Бурун (Алуштинський амфітеатр) на сході. 
Стратотип світи встановлено поблизу с. Відрадне, в басейні р. Бельбек. Представлена перешаруванням аргілі
тів, алевролітів і пісковиків з пачками пісковиків. Типовий розріз відслонюється в районі с. Запрудне, де світа 
представлена [108] перешаруванням пісковиків різно зернистих, часто з галькою кварцу, алевролітів і аргілітів, 
потужністю від 0,2 до 2,5 м в підошві, і більш ритмічним перешаруванням ближче до покрівлі, уже с перева
жанням пелітової складової. Ці відклади охарактеризовані\Modiola modilata (Quenst.), Pholadomya voltzi



A gass., Pleuromya uniodes Roem ., Pleurotomaria subdecorata M iinst; в районі c. Василівна -  Dictyophyllum cf. 
rugosum Land., Sagenopterisphillipsi B rongn., Cladophlebis denticulata Brogn. та ін. — комплекс фауни тоару- 
аалену [108]. В районі м. Ялта у пісковиках світи зустрічаються численні рослинні рештки.

Основними літотипами порід світи є пісковики, алевроліти, аргіліти. Пісковики зеленувато-сірі, дрібно- 
середньозернисті, переважає фракція 0,1-0,05 мм. Уламки представлені кварцом (60%), плагіоклазом (10%); 
цемент глинистий. Алевроліти сірі, крупноалевритові. Уламки тотожні. Цемент глинисто-карбонатний. Аргілі
ти темно-сірі, аллотигенні компоненти складають до 20%. Цемент глинистий.

Відклади відрадненської світи з розмивом залягають на відкладах таврійської серії. Перекриваються згі
дно мелаською світою. Загальна потужність світи досягає 200 м.

На підставі стратиграфічного розташування в розрізі і літологічної характеристики розглянуті відклади 
корелюються зі стратотиповим розрізом відрадненської світи, вік якої датується другою половиною раннього 
тоару -  раннім байосом.

В східному напрямку відрадненська світа заміщується скалтурашинською, а північніше -  бешуйською 
світами.

С ер ед н ій  в ід д іл
Байоський (верхній під’ярус) -  батський (нижній під’ярус) яруси

Карадазька світа (J2fo/) поширена в межах Судацько-Феодосійської підзони Південнокримської СФЗ і в 
Альмінській СФЗ.

Стратотипом світи є карадазький розріз, за межами площі, де вона представлена найбільш повно [87]. До 
складу світи віднесені алевроліти та аргіліти з сидеритами в нижній частині розрізу та туфи і лави основного, 
середнього і кислого складу у верхній. У Судацько-Феодосійській підзоні в межах аркушів відклади світи не 
розкриті, хоча ймовірність їх наявності на східному фланзі Карадазької вулканогенної споруди досить висока.

В межах Альмінськоі СФЗ, в розрізах світи басейну річок Альма-Бодрак спостерігається перешарування 
алевролітів та аргілітів з сидеритами, кристалокластичних туфів, порфіритів, туфітів, туфосланців з включен
ням покривів діабазо-спілітів, андезито-базальтів, кількість яких зростає у верхній частині розрізу. Потужність 
світи тут -  до 200 м.

В літолого-петрографічному відношенні утворення карадазької світи представлені ефузивними, пірокла- 
стичними і осадово-вулканокластичними породами. Ефузивний ряд представлений діабазо-спілітами темно- 
сірими, порфірової структури, які складені порфіровими виділеннями альбітизованих плагіоклазів та кристалі
чного піроксену, занурених в карбонатизовану основну масу з реліктами мікролітової структури. Андезито- 
базальти світло-сірі, мигдаленокам’яної текстури, порфірової структури; основна маса пелітова. В порфірових 
виділеннях присутні андезит і авгіт, в основній масі -  мікроліти плагіоклазу і кристали авгіту, занурені в цеолі- 
тизований і хлоритизований скловидний матеріал.

Серед пірокластичних порід виділяються кристало-, літо- і вітрокластичні туфи. Кристалокластичні різ
новиди складені кристалами плагіоклазу ряду лабрадору (50%), решта породи — хлоритизованим і цеолітизова- 
ним вулканічним склом. Літокластичні туфи вміщують, окрім плагіоклазу, також піроксен і лапілієві уламки 
плагіоклазового порфіриту. У вітрокластичних туфах присутні уламки вулканічного скла.

Осадово-вулканокластичні породи, поряд з пірокластичним матеріалом, вміщують значну кількість зерен 
теригенного кварцу і уламків аргілітів.

Залягає карадазька світа згідно на світах, що її підстеляють: в межах Альмінської СФЗ -  на ургулійській 
світі, в Судацько-Феодосійській підзоні Південнокримської СФЗ -  на скалтурашинській. Перекривається, від
повідно, згідно копсельською світою, а на заході -  трансгресивно комплексом порід нижньої крейди.

Палеонтологічна охарактеризованість порід світи незначна. Зокрема, по р. Альма в туфосланцях і туфах 
були знайдені Belemnopsia cf. bessina Phi 11., Parkinsoniaparkinsoni (Sow.) [20, 67], а в районі c. Трудолюбівка 
в туфопісковиках -  Рarkinsonia orbignyana W etz [41].

Вік світи визначається згідно з кореляційним порівнянням зі страто типовим розрізом і за фауністичними 
рештками зони Рarkinsonia parkinsoni -  як пізній байос -  ранній бат.

Привітненська світа (J?рг) встановлена в розрізах Демерджі-Карабійської і Привітненсько-Веселянської 
підзон Південнокримської СФЗ та в Бітацькій СФЗ. За стратотип світи обрано середню частину Привітненсько- 
го опорного розрізу (№ 29) північніше с. Привітне [108].

Представлена перешаруванням тонко-середньо ритмічного алевроліто-аргілітового флішу з окремими 
прошарками пісковиків у нижній частині розрізу, і, в основному, аргілітами темно-сірими, тонко плитчастими 
до листуватих, з конкреціями сидеритів і лінзами алевролітів вгорі.

Типовий розріз світи Демерджі-Карабійської підзони описаний на г. Сойним-Бурну (район с. Рибаче) 
[87]. На інтенсивно дислокованих відкладах ескіординської світи тут трансгресивно залягає флішове перешару
вання (знизу -  вверх) товсто-, середньо- і тонко ритмічних пачок потужністю від 1 до 10 м, в будові яких прий
мають участь аргіліти, алевроліти, пісковики, зім’яті в ізоклінальні складки, потужність яких змінюється по 
латералі від 4-5 до 50 м.

Потужність розрізу -  до 20 м.
Північніше подібний розріз повторюється в перевернутому крилі синклінальної складки. Характер пере



шарування, у цілому, зберігається. Грубі і масивні прошарки пісковиків потужністю 0,8-1,8 м, часто здвоєні, зі 
слідами розмиву. Потужність відкладів світи в лежачому крилі складки тут збільшується у два рази і досягає 
50 м. Чергування таких відкладів у нормальному і перевернутому заляганні простежується далі вверх, до вер
шини г. Сойним-Бурну, з поступовим нарощуванням розрізу. Характер перешарування тут дещо змінюється. 
Зокрема, шари масивних пісковиків досягають потужності 2-3 м серед середньо ритмічного, переважно піско
викового, флішу. Максимальна потужність розрізу досягає 100 м. з пісковиків східного схилу визначені: 
Anisocardia nuculiformis (Roem.), Pleuromya sp., Posidonia buchi Roem ., які характерні для пізнього байосу 
[93].

Подібний розріз описаний [87] поблизу Рибачинського маяка, де знайдені: Megateuthis cf. graudis 
(Schubc), Parkinsoniaparkinsoni Sow., [87, 93], які свідчать про пізньобайоський вік порід, що їх вміщують.

Схожий, переважно глинисто-алевролітовий розріз верхньої частини світи у Привітненсько-Веселянської 
зоні розкритий свр. 50-Рк, інт. 28,0-150,0 [98] і свр. 378-Рб, інт. 7,5-125,0 м [100].

У Бітацькій СФЗ типовим вважається розріз, розкритий свр. 30-1 в інт. 118,0-247,5 м [68]. У ньому пере
важають алевроліти з частими, доволі потужними (від 2 до 8 м) прошарками конгломератів слабозцементова- 
них, зеленувато-сірих, складених галькою і гравієм кварцу, пісковиків і алевролітів з окремими уламками мета
морфічних сланців. На вибої розкрита пачка (потужністю до 30 м) аргілітів темно-сірих з малопотужними (1- 
5 см) прошарками поліміктових пісковиків і гравелітів.

Слід зазначити, що у складі світи урвища поблизу с. Рибаче відслонюється розріз вулканогенних порід, 
складений шаровими лавами спілітів і кератоспілітів, потужністю 25-30 м, занурених в аргіліти. У аргілітах на 
контакті з вулканітами зібрані: Nannolytoceras stremouchoffi Pal., Dynolytoceras aff. fascicostatum Besn. та інші 
[87], які свідчать про пізньобайоський вік цих порід.

Основними літолого-петрографічними типами порід світи є пісковики, алевроліти і аргіліти. Пісковики 
різно зернисті, уламковий матеріал: кварц -  (75%), польовий шпат (2-3%), мікроклін (1%). Цемент карбонатний 
і кварц-карбонатний, лімонітизований. Алевроліти псамо-алевритової структури. Уламкова фракція представ
лена кварцом (90%), польовим шпатом (8%). Цемент кальцитовий. Аргіліти алевритисті, алевритова фракція 
складена, в основному, кварцом з домішками кальциту, доломіту, слюди, а глиниста -  гідрослюдою, монтмори
лонітом.

Стратиграфічні границі світи, в цілому, виразні. Вона згідно перекриває відклади скалтурашинської або 
бітацької світ. В покрівлі маркуючими горизонтами є шари аргілітів, які згідно перекриваються відкладами ста- 
влухарської або айфокинської світ в Південнокримській СФЗ.

Потужність світи в страто типовому розрізі -  520 м, а в Бітацькій СФЗ -  до 130 м.
Вік світи, за положенням в стратиграфічному розрізі та на основі поодиноких палеонтологічних визна

чень, датується пізнім байосом -  раннім батом.
Бельбецька світа{АгЬЇ) поширена в Айпетрі-Бабуганській СФЗ, на північних схилах Головної гряди 

Кримських гір, де відслонюється у верхів’ях басейну р. Кача [94]. Представлена вулканогенно-осадовим ком
плексом порід, до складу якого входять осадові, осадово-вулканокластичні і ефузивно-пірокласичні утворення: 
алевроліти, алевротуфіти, туфи, андезито-базальти, діабазо-спіліти знизу, і пісковики, туфогенні пісковики , 
алевроліти, аргіліти вгорі. За речовинним складом і умовами осадконакопичення світа поділяється на дві части
ни: нижню, переважно ефузивно-пірокластичну і верхню -  туфогенно-осадову. Типовий розріз нижньої части
ни описаний в долині р. Чуюн-Ілга [94], де на пісковиках бешуйської світи згідно залягають алевроліти сіро- 
зелені, часто з домішками туфогенного матеріалу, які перешаровуються з літокластичними туфами. Потужність 
прошарків змінюється від 5 до 25 м. У розрізі зустрічаються прошарки діабазів масивних потужністю до 5 м, 
потоки андезито-дацитів -  до 10 м, північніше -  до 70-80 м.

Сумарна потужність цього розрізу -  130-200 м.
У туфах знайдена фауна Posidonomia buchi Roem, Parkinsonia parkinsoni Sow. [1,4].
Подібний розріз світи розкритий у свр. 3-П (інт. 17,0-146,6 м) [94], в басейні р. Бельбек.
Верхня частина розрізу світи розкрита свердловинами південно-західніше с. Щасливе, де послідовно 

(знизу догори) відслонюються:
-  пісковики сіро-зелені, середньозернисті, з уламками аргілітів; потужність -  35-50 м;
-  пісковики зеленувато-сірі, дрібнозернисті, шаруваті, з малопотужними (1-3 см) прошарками чорних 

аргілітів; потужність -  75-80 м;
-  пачка перешарування пісковиків зеленувато-жовтих, туфогенних, алевролітів темно-сірих і чорних 

аргілітів; потужність пачки -  до 80 м.
Сумарна потужність розрізу- 190-210 м. З цих відкладів у лівому борту р. Бельбек визначені 

Pseudomonotis echinata Sow [4].
Серед ефузивних порід виділяються андезито-базальти і мікродіабази. Андезито-базальти зелені, мигда- 

лекам’яної текстури, порфірової структури. Вкрапленики представлені андезитом і авгітом; основна маса скла
дена мікролітами плагіоклазу, піроксену і вулканічного скла. Вторинні мінерали -  хлорит, карбонат, епідот. 
Мікродіабази темно-сірі, масивні, з мікродіабазовою основною масою, мигдалекам’яної текстури, з вкраплен
нями плагіоклазу (30%), авгіту (10%) і рудних мінералів (3%); численні мигдалини виповнені кальцитом і хал



цеДОНОМ.

Пірокластичний ряд представлений туфами літокластичними, андезитовими, складеними “бомбами” і 
лапіллями андезитів та андезитових порфірів, зцементованих слюдисто-карбонатним цементом.

Вулканогенно-осадові та осадові породи представлені туфопісковиками, пісковиками, алевролітами та 
аргілітами. Туфопісковики складені уламками андезитового порфіриту, плагіоклазу, кварцу, слюдяно- 
кварцових сланців, зцементованих слюдисто-карбонатним цементом. Співвідношення уламків і цементу 4:1, 
домішки туфогенного матеріалу -  до 30%; слюдисто-карбонатний матеріал представлений серицитом і кальци
том.

Бельбецька світа залягає згідно на відкладах бешуйської світи або незгідно на відкладах ескіординської; 
перекривається згідно відкладами айвасильської світи.

Загальна потужність світи досягає 400 м. Вік світи визначається за знахідками фауни зон Garantiana 
garantiana і Parkinsonia parkinsoni і датується пізнім байосом -  раннім батом.

В південному напрямку світа заміщується мелаською, північніше -  карадазькою світами, а в межах Де- 
мерджі-Карабійської підзони корелюється з одновіковою привітненькою світою.

Меласька світа (J2тГ) поширена в Айпетрі-Бабуганській СФЗ, на південному узбережжі Криму. Пред
ставлена перешаруванням пісковиків, туфопісковиків, алевролітів, аргілітів.

В нижній частині, зазвичай, переважають пісковики з проверстками алевролітів і аргілітів, які вище по 
розрізу перекриваються алевролітами з конкреціями сидеритів, іноді з прошарками (від 0,5 до 3-4 м) туфопіско
виків.

Основні літолого-петрографічні типи порід: аргіліти, алевроліти, пісковики. Аргіліти темно-сірі, алеври- 
тисті, щільні, пелітової та алевропелітової структури. Алевритова фракція (10%) складена польовим шпатом і 
кварцом, лусками слюди і хлориту. Аутигенні мінерали -  зростки пилоподібного піриту і буруваті коломорфні 
виділення гідроксидів заліза. Склад глинистої фракції (за даними рентгенометрії) -  гідрослюда, хлорит, смек- 
тит, кальцит.

Алевроліти темно-сірі, щільні, мікроверствуваті, дрібноалевритової структури. Уламковий матеріал 
(60%) складений кварцом, плагіоклазом, слюдою, хлоритом. Цемент хлорит-карбонатний, тип цементації поро- 
вий і базальний. Пісковики темно- і зеленувато-сірі, псамітової структури. Уламковий матеріал аналогічний. 
Цемент -  бурувато- і темно-сіра пелітова маса, з домішкою туфогенного матеріалу (до 30%). Тип цементації 
поровий і базальний.

Меласька світа залягає згідно на відрадненській світі або незгідно на таврійській серії, згідно перекрива
ється айвасильською світою.

Світа фауністично охарактеризована: амонітами Garantiana garantiana (Orb.), G. humilis Zal., 
Eurystomiceraspolychelictum (Bockh.), а також двостулковими молюсками Protocardia sp., Bositra buchi Roen., 
Gerviellia waltoni Lys., Pinna buchi Koch, et Dunk.

Потужність світи досягає 200 м.
На основі кореляції з розрізом карадазької світи та знахідок фауни, вік світи визначається як пізній байос 

-  ранній бат. Віковими аналогами її є привітненська і бельбецька світи.
Батський (середній і верхній під'яруси) -  келовейський (нижній під ’ярус) яруси

Ставлухарська світа (J2.sT) поширена в Демерджі-Карабійській підзоні Південнокримської СФЗ. За стра- 
тотип світи обрано верхню частину привітненського розрізу (№29) [108]. Найбільш повні розрізи простежу
ються у верхів’ях рр. Андус, Алачук і східніше, від широти Туацької балки до нижнього уступу яйли. Предста
влена флішоподібним тонко ритмічним перешаруванням пісковиків, алевролітів і аргілітів з пачками піскови
кового флішу. В нижній частині розрізу, зазвичай, простежується пачка, потужністю до 100 м, ритмічного пе
решарування (5-30 см) пісковиків і аргілітів. Нарощує розріз флішоподібна пачка з переважанням дрібно- і се
редньозернистих пісковиків (з потужністю пластів до 0,4 м), яка вище змінюється 20-метровою пачкою серед
ньозернистих пісковиків з прошарками і лінзами гравелітів. Ці пісковики охарактеризовані фауною 
Calliphylloceras sp. indet, Laternula plicatella (Lucett), та ін. батського ярусу [87]. На вказаних відкладах заля
гають аргіліти з прошарками та лінзами алевролітів і сидеритів (потужність -  до 400 м), а ще вище -  потужна 
(до 500 м) пачка трикомпонентного флішу, яка занурюється під верхньоюрські відклади. Сумарна потужність 
такого типу розрізу -  до 1000 м.

Основними літолого-петрографічними типами порід ставлухарської світи є пісковики поліміктові та але
вроліти тонко алевритові, масивні, складені кварцом (60-70%), польовим шпатом (10%), карбонатом (10-20%); 
цемент кальцитовий, поровий. Аргіліти темно-сірі, алевритова фракція складає до 25% об’єму породи і пред
ставлена (%): кварцом (80), польовим шпатом (5), а глиниста -  гідрослюдою (60), кальцитом (25), хлоритом 
(15).

Зазначені відклади залягають згідно на привітненькій світі, а перекриваються трансгресивно відкладами 
тапшанської світи.

Потужність світи зменшується з заходу СФЗ на схід від 1000 до 600 м. За знахідками поодиноких харак
терних форм Oppelia aspidoides Q uenst [1], а також згідно зі стратиграфічним положенням у розрізі, вік став
лухарської світи визначається як середній бат -  перша половина середнього келовею.



По латералі на схід світа заміщується грубоуламковими відкладами айфокинської світи, західніше -  ай- 
васильською світою.

Айвасильська світа (J2av) поширена у Айпетрі-Бабуганській СФЗ, де простежується смугою субширот- 
ного напрямку вздовж південного і північного схилів Головного пасма Кримських гір. Стратотипом світи є роз
різ поблизу с. Василівка (№ 1), північніше м. Ялта.

Світа складена в нижній частині пісковиками поліміктовими, косоверствуватими, з лінзами гравелітів та 
прошарками глин з домішками рослинних вуглефікованих решток. Вище по розрізу збільшується вміст глинис
тої складової, світа тут представлена перешаруванням алевролітів і глин з конкреціями сидеритів. Розріз близь
кий за будовою до страто типового, простежений по латералі вздовж південних схилів Головної гряди. З піско
виків поблизу Ялти визначені: Sagenopteris phillipsi Brongn., Gladophlebis deutiaplata Brongn. Oxycerites 
aspidoides (Opp.) [4], Astarte subminsteri Peel., Lima duplicata Sow. та ін.; Meleagrinella echinata (Smith.), 
Oxytoma misteri Brongn [52], які характерні для пізнього бату -  раннього келовею.

Розріз світи північних схилів Головної гряди розкритий у свр. 40-П, в інт. 99,8-31,3 м [44], східніше с. 
Щасливе. Тут переважають темно-сірі верствуваті алевроліти, які перешаровуються з аргілітами з малопотуж
ними (3-5 см) прошарками сірих дрібнозернистих пісковиків. У цьому типі розрізу спостерігаються численні 
конкреції і тонкі прошарки сидеритизованих вапняків, часто зустрічаються звуглені рослинні рештки, іноді лін- 
зочки гагату.

У аргілітах алевритистих основна маса представлена кременисто-гідрослюдисто-хлоритовим матеріалом, 
в уламковому матеріалі (до 15%) переважає кварц і польовий шпат. Алевроліти дрібнозернисті, переважно ква
рцові, менше -  польовошпатові і слюдисті; цемент кварцово-хлоритовий з серицитом. Пісковики різно зернисті, 
уламковий матеріал представлений кварцом (70%), польовим шпатом (10%), плагіоклазом, кварцитом, сланця
ми; цемент хлоритово-гідрослюдистий.

Айвасильська світа залягає згідно з поступовим переходом на відкладах бельбецької і меласької світ; пе
рекривається незгідно гурзуфською світою.

Потужність світи доволі витримана і складає, у середньому, 320 м.
Вік світи, за характерним комплексом фауни, визначається як середній бат -  ранній келовей. В східному 

напрямку відклади світи фаціально заміщуються ставлухарською світою.
Батський (середній і верхній під ’яруси) -  келовейський (нижній і середній під ’яруси) яруси

Айфокинська світа (Що/) поширена в Привітненько-Веселянській підзоні Південнокримської СФЗ і про
стежується невитриманою смугою у верхній частині південного схилу Головної гряди. За стратотип світи обра
но розріз г. Папая-Кая, за 3 км південно-західніше с. Веселе (№5) [108]. Представлена алевропісковиками з 
прошарками пісковиків знизу, і пісковиками з лінзами гравелітів та прошарками алевролітів вгорі.

Основними літотипами порід є пісковики та алевроліти. Пісковики різно зернисті, зеленувато-сірі, 
польовошпат-кварцові, псамітової структури, з включеннями до 10% дрібної гальки кварцу; аутигенні компо
ненти цементу -  гідрослюда і кальцит. Алевроліти темно-сірі, псаміто-алевритової структури (до 20% піскови
кового матеріалу). Аллотигенний матеріал аналогічний за складом до пісковикового. Цемент карбонатно- 
глинистий.

Відклади світи згідно залягають на вулканогенно-осадових породах карадазької світи, а перекриваються 
незгідно башпармахською світою.

Айфокинська світа добре охарактеризована комплексами фауни, зокрема, у нижній частині знайдені: 
Lima aff. subriqidula Sch., Chlamys meriani G repp., Pholadomia ansustata Sow., та ін. зони Oppeliafusca [108], 
які свідчать про середньобатський вік, і зони Oxycerites aspidoides, Clidoniceras discus -  пізньо-байоський вік. У 
верхній частині визначені: Cucullaea elamensis Bor., С. tatarbunensis Rom., Coelastarte c f incerta Peel., Astarte 
gibba Gerass, та ін. ранньо-середньокеловейського віку [108].

За сукупністю палеонтологічних даних і згідно зі стратиграфічним знаходженням, вік світи визначається 
як середній бат -  перша половина середнього келовею. Віковим аналогом світи є айвасильська світа в Айпетрі- 
Бабуганській СФЗ.

Копсельська світа (J2kp) виділяється в Судацько-Феодосійській підзоні Південнокримської СФЗ. Стра
тотип світи описаний в районі Копсельської бухти [5]. Представлена глинами з сидеритами знизу і перешару
ванням глин з сидеритами, глинистих пісковиків та шамозитових вапняків вгорі.

Типові розрізи світи вивчені на схилах гг. Тільки-Кая, Караул-Оба, Перчем, де у основі розрізу залягає 
пачка перешарування глин темно-сірих, пісковиків і сидеритів. Пісковики тонкозернисті плитчасті, потужністю 
2-8 см і дрібнозернисті масивні, потужністю 8-45 см. У верхній частині пачки число прошарків пісковиків збі
льшується, але загалом у пачці переважають глини. Потужність її у цілому -  160 м. В низах пачки визначені 
Posidoniomya buchi Roem і ін. [4, 87]. Вище по розрізу кількість пісковикових прошарків ще зростає, і глиниста 
пачка змінюється пісковиками світло-сірими, грубошаруватими, ділянками до “пудингових”, складених дріб- 
ною кварцовою галькою і гравієм. Вони формують г. Тільки-Кая і осьову частину хребта до вершини г. Сихт- 
Лар. їхня потужність на схилах г. Тільки-Кая досягає 300 м, зменшується на північний схід, де пісковики ста
ють більш вапнистими і вміщують кілька прошарків шамозитових і органогенних вапняків з численною фау
ною, зокрема Erymnoceras aff. coronatum (Orb.), характерною для середнього келовею [87]. За 1 км від вершини



г. Сокіл у піскуватих вапняках зібрані амоніти: Partsehiceras subobtusum (Kud.), Р., viator (Orb.), белемніти 
Hibolites hactatus B lv., брахіоподи Sphenorhynchia ferryi (Desl.) та ін. [4], які властиві для середнього бату -  
середнього келовею.

Загальна потужність світи, в межах площі, -  460 м.
Основними літолого-петрографічними типами порід світи є глини, пісковики та вапняки. Глини зелену

вато-сірі, алевритисті, тонкошаруваті. Уламки кварцу, польового шпату складають не більше 15%. Глиниста 
фракція представлена гідрослюдою (до 50%) і хлоритом (40%). Пісковики темно-сірі і сірі, псамітової структу
ри. Уламки (до 70%) представлені кварцом, польовим шпатом, біотитом, хлоритом. Цемент карбонатно- 
глинистий. Вапняки коричнювато-сірі та сірі, мікрозернисті і органогенно-уламкові. Мікрозернисті різновиди 
складені кальцитом з уламками черепашок і форамініфер; у складі органогенно-уламкових вапняків до 30% 
теригенного матеріалу -  кварцу, пісковиків, поодинокі траси.

Стратиграфічні границі ковельської світи чіткі: нижня згідна з карадазькою світою, що її підстеляє, а 
верхня приурочена до регіональної перерви в середньому келовеї, в основі перекриваючої судацької світи.

Згідно систематичного складу комплексів численної фауни зон Oppelia fusca, Oxycerites aspidoides, 
Clydoniceras dions, Macrocephalites macrocephalus, Sigalloceras calloviense, Sigalloceras enodatum вік копсельсь
кої світи визначається як середній бат -  перша половина середнього келовею.

Відклади світи в західному напрямку фаціально заміщуються груботеригенною айфокинською світою.
С ер ед н ій  і вер х н ій  в ід д іл и

Келовейський (середній і верхній під’яруси) -  оксфордський (нижній під’ярус) яруси
Тапшанська світа (J2.3tp) виділяється в Демерджі-Карабійській підзоні Південнокримської СФЗ, де заля

гає в основі крупних масивів: Чатир-Даг, Демерджі, Долгоруківський, Карабі і відслонюється на їхніх схилах. 
Стратотип світи описаний у Демерджійському розрізі (№ 15) по яру Тапшан-Гя на південних схилах 
г. Південна-Демерджі [5, 64, 108]. Представлена конгломератами, гравелітами, пісковиками, алевролітами з 
лінзами глин і вапняків.

В нижній частині розрізу в складі світи переважають конгломерати і гравеліти червонувато-бурого, ліло
вого та фіолетового кольорів. Конгломерати, переважно, середньо-крупногалечні, ділянками валунно-галечні, 
які перешаровуються з конгломератами дрібно-середньогалечними; потужність шарів змінюється від 1,5 до 
50 м, середня складає 3-4 м. Переважно розмір гальок 5-6 см, валунів — 30-40 см. В деяких інтервалах розрізу 
шари набувають ритмічної будови -  в підошві переважає більш грубий уламковий матеріал, який доверху пос
тупово заміщується дрібноуламковим. Пісковики і глини невитриманої потужності (до 5 м), часто присутні у 
вигляді лінз. Потужність такого типу розрізу -710  м.

Верхня частина розрізу складена перешаруванням конгломератів, пісковиків, алевролітів і глин, з пере
важаннями грубоуламкових різновидів. Потужність шарів змінюється від 1 до 3 м, конгломератів -  до 8 м. Кон
гломерати середньогалечні (від 1-2 до 15 см), слабозцементовані, до сипких. Пісковики дрібнозернисті, з про
шарками середньо-крупнозернистих, тонкоплитчасті. Глини зеленувато-сірі, алевритисті. Потужність цієї товщі 
-  270 м. Сумарна потужність світи -  до 1000 м.

Основними літолого-петрографічними типами порід тапшанської світи є конгломерати і пісковики. Кон
гломерати, переважно, слабозцементовані. Галька напівобкатана, еліпсоїдної форми, складається (%) з: піско
вику дрібнозернистого, слюдисто-кварцового (25), пісковику туфогенного (20) і аркозового (10), магматичних 
порід (граніт, порфірит, діорит -  10), алевроліту (15), кварцового гравеліту (6), сидериту; поодинокі -  кварц і 
вапняк. Цемент представлений глинистою речовиною, матрикс-гравійно-піщаний. Пісковики псамітової струк
тури, зцементовані вапнисто-глинистим матеріалом. Уламки складають до 75% об’єму породи і представлені 
(%): кварцом (60), польовим шпатом (ЗО), піроксеном(5-10), ефузивними породами (5-10); поодинокі -  яшмоїди 
і сидерит.

Стратиграфічні границі світи виразні. Нижня границя приурочена до регіональної перерви в осадконако- 
пичені у середньому келовеї. Підстеляється світа відкладами середньої юри, місцями -  таврійською серією. 
Верхній контакт з перекриваючими відкладами Демерджійської світи згідний, інколи незгідний, з місцевим 
розмивом.

Потужність світи невитримана: найбільша (до 1000 м) на південному схилі масиву Демерджі, на східно
му схилі масиву Чатир-Даг складає всього 150 м.

Тапшанська світа палеонтологічно добре охарактеризована. З розрізу яру Тапшан-Гя виділені: Contorelia 
plicata Peel., Aptyxis pontica Peel., Stalmorhynchia caucasica (Uhlig.), Entolium demissum (Phi 11.), Lima cf 
duplicata Sow., Modiolus gibbosa (Sow.); з Кебіт-Богазського розрізу (район Чатир-Дагу): Sequania karakaschi 
Peel., Atyris cf. borissiaci Peel., A. speciosa Peel., та ін. [64, 108] за якими вік світи визначається як пізній ке- 
ловей -  ранній оксфорд.

Віковими аналогами світи є гурзуфська на заході і башпармахська та судацька світи на сході площі.
Башпармахська світа (Jм Ьр) виділена в Привітненько-Веселянській підзоні Південнокримської СФЗ, де 

приймає участь у будові південних схилів Головної гряди, відслонюючись вздовж її східного занурення. Стра
тотип світи знаходиться на південному схилі г. Баш-Пармах (№ 6) [108]. Представлена вона конгломератами з 
проверстками пісковиків і уламкових вапняків знизу та вапняками з проверстками пісковиків і глин вгорі.



Світа характеризується мінливим по латералі складом -  переважно теригенний грубоуламковий на захо
ді, з поступовим збільшенням дрібно-, тонкоуламкової теригенної складової на схід. Зокрема, на південних 
схилах скелі Кизил-Таш у розрізі спостерігаються конгломерати темно-вишневі, гравійно-галечні, слабозцеме- 
нтовані, з лінзовидними прошарками вапняків з колоніями коралів, потужністю до 6 м. Сумарна потужність 
цього розрізу -  367 м. З такого типу розрізу світи (східніше, біля г. Пиянья) визначені Comptonectes sp., 
Meleagrinella sp. та ін. оксфордського ярусу [100].

У долині р. Ворон у розрізі, окрім конгломератів, в основі залягають вапняки уламкові, потужністю до 
25 м. Вгорі вони перекриті пачкою перешарування вапняків, пісковиків, алевролітів і глин. Потужність розрізу 
тут -  до 300 м. Східніше, на схилах г. Теркез-Оба потужність конгломератів у підошві світи зменшується до 65- 
95 м і вони по простяганню заміщуються вапняками. У розрізі окремих гір-останців (гори Сотра, Чатла, Кочак- 
Губа-Тепе) знову ж переважають конгломерати, іноді пісковики; потужність товщі -  до 350 м.

На південному сході площі (гори Кизил-Кая, Вігля) розріз світи складений, в основному, конгломерата
ми, пісковиками з прошарками вапняків і подібний до стратотипового. Він охарактеризований фауною, знайде
ною у пісковиках -  Meleagrinella c f bramburiensis (Phi 11.), Protocardia stricklandi M orr ef Lyc.; у вапняках -  
Pholadomya murchisoni Sow., P. rugosa Kas. та ін. в нижній частині; і Cucullaea cf. llantmensis Bor., Astarte 
gibba Gerass, Coelastarte incerta Peel., Quenstedtoceras mariae (Orb.), Enallocoenia crasso-ramosa Mich, та ін. 
у верхній, властивих для середнього келовею -  раннього Оксфорду [100].

Основними літолого-петрографічними типами порід світи є конгломерати, пісковики, алевроліти, вапня
ки.

Конгломерати поліміктові. Уламковий матеріал (60%) представлений (%): кварцовими пісковиками (30), 
кораловими вапняками (10-30), галькою алевролітів (10-20), гравелітів (10), незначна кількість ефузивів і квар
цу. Розмір уламків від 10 до 30 см. Матриця -  гравійно-пісковикова (20%), цемент карбонатно-глинистий. Піс
ковики коричнюваті, різно зернисті, поліміктові. Мінеральний склад уламків (%): кварц -  40, польовий шпат -  
30, кальцит -  30; цемент вапнисто-глинистий. Алевроліти зеленувато-сірі поліміктові, тонкошаруваті, за скла
дом тотожні (до 80% об’єму породи); цемент слюдяно-карбонатний. Серед вапняків виділяються коралові, 
складені коралітом, зцементованим кальцитом, органогенно-уламкові та масивні, складені уламками пелітомо- 
рфного вапняку з рештками черепашок і пісковиків, уламкової структури, з включеннями кварцу, плагіоклазу і 
черепашок.

Башпармахська світа залягає незгідно, на відкладах айфокинської світи, що її підстеляє. Верхня границя з 
перекриваючою Демерджійською світою згідна.

Потужність світи в стратотиповому розрізі досягає 860 м. Вік світи, згідно зі систематичним складом фа
уни зон Quenstedtoceras praelamberi і Quenstedtoceras mariae, визначається як друга половина середнього кело
вею -  ранній оксфорд.

В східному напрямку відклади башпармахської світи фаціально заміщуються одновіковою судацькою, а 
у західному -  тапшанською світами і корелюються з відкладами гурзуфської світи в Айпетрі-Бабуганській СФЗ.

Судацька світа (Лг-з̂ О̂ виділена у Судацько-Феодосійської підзоні Південнокримської СФЗ, простежу
ється в Судацькому амфітеатрі східніше мису Алчак. Стратотип світи описаний в Копсельській бухті, поблизу 
східної рамки аркуша L-36-XXIX [87].

Представлена глинами з проверстками пісковиків, вапняків та лінзами конгломератів знизу, і глинами з 
конкреціями сидеритів та біогермними масивами вапняків вгорі.

Типові розрізи світи простежені у відслоненнях гір Караул-Оба, Сокіл, Перчем. Зокрема, на північно- 
східних схилах г. Караул-Оба нижня частина розрізу представлена тонкошаруватими пісковиками з конкреція
ми сидеритів, які перекриваються вапняками піскуватими, а в південно-західному напрямку і вище по розрізу 
заміщуються масивними рифовими вапняками. Потужність вапняків на північно-західних схилах г. Караул-Оба 
досягає 215 м, збільшуючись до 400 м у південно-східному напрямку. На північних схилах нижня частина біо- 
гермного масиву складена перекристалізованими, неясношаруватими коралово-водоростевими вапняками, а 
верхня (поблизу вершини) -  шаруватими органогенно-детритовими вапняками.

З піскуватих вапняків тут визначені корали: Isastracapronihgua Thurm., /., explanata Goldf. та ін. [4]. У 
північно-східному напрямку органогенно-детритові і біогермні вапняки заміщуються по латералі вапнистими 
різновидами пісковиків, збагачених гравійним матеріалом. Подібні породи бронюють і амфітеатр Новосвітської 
бухти, а верхня частина розрізу тут представлена глинами і алевролітами, серед яких знаходиться крупний біо- 
гермний масив г. Сокіл. Максимальна потужність рифогенних вапняків досягає 500 м. Потужність відкладів 
судацької світи, у цілому, коливається від 400 до 800 м.

Основними літолого-петрографічними типами порід судацької світи є глини, пісковики, вапняки. Глини 
темно-сірі, алевропелітової структури. Глиниста фракція представлена гідрослюдою (60%) і хлоритом (35%), а 
алевролітова -  кварцом, польовим шпатом, кальцитом, слюдою. Пісковики темно-сірі, псамітової структури, у 
їхньому складі уламки кварцу, польового шпату, піроксену; цемент (до 20%) -  глинисто-карбонатний. Вапняки 
сірі, органогенно-уламкові, перекристалізовані, складені рештками фауни (до 70%), зцементованої криптокрис- 
талічним кальцитом.

Залягає світа з розмивом на відкладах копсельської світи, а верхня межа проводиться по підошві ман-



джильської світи, яка згідно її перекриває.
Судацька світа фауністично охарактеризована нерівномірно. Найчисельніші рештки зустрічаються у ни

жній частині розрізу і відносяться до зони Sigalloceras encodatum і Quenstedtoceras lamberti середнього -  пізньо
го келовею. Верхня частина дещо збіднена, представлена фауністичним комплексом зони Cardioceras cordatum 
раннього оксфорду. Загалом, вік судацької світи відповідає діапазону: друга половина середнього келовею -  
ранній оксфорд.

Світа корелюється з башпармахською світою в межах Привітненсько-Веселянської підзони і тапшансь- 
кою світою -  в Демерджі-Карабійській підзоні Південнокримської СФЗ на заході площі.

Гурзуфська світа (J2-3gr) поширена в Айпетрі-Бабуганській СФЗ, в основі верхньоюрського розрізу. 
Фрагментарно відслонюється у підошві урвищ Головної гряди, а також складає рифові масиви південного схи
лу яйл і основу масивів Басман-Кермен, Біюк-Таушан північного схилу Головної гряди. Стратотипом світи є 
розріз на перевалі Гурзуфське сідло (№ 14).

Світа складена вапняками водоростевими і онколітовими, пелітоморфними, піскуватими, кораловими -  
масивношаруватими, з прошарками і пачками строкатоколірних конгломератів, пісковиків, алевролітів та глин.

У нижній частині розрізу переважають грубошаруваті, сірі і світло-сірі онколітові і пелітоморфні вапня
ки з Hecticoreros rossiens Те is [94], потужністю до 500 м. Вище простежена товща перешарування різно зерни
стих пісковиків, гравелітів, конгломератів, потужністю 150-180 м з Hecticoreras rossiens Те is., Sowerbiceras 
kobyi (Lor.), Euaspidoceras faustum (Bayle.) пізнього келовею -  раннього оксфорду [4].

Західніше, в Ялтинському амфітеатрі, карбонатні відклади світи складають Уч-Кошський і Ай- 
Петринський рифові масиви з Magnosia nodulosa Desl та ін. [4]. На захід і схід вони різко виклинюються, фаці- 
ально заміщуючись шаруватою товщею.

Перекриваються вони згідно відкладами яйлинської світи.
На північному схилі Головної гряди (масив Басман-Кермен) у основі розрізу залягають вапнисто- 

кварцові темно-сірі пісковики, які фаціально заміщуються гравелітами або дрібногалечними вапняково- 
кварцовими конгломератами; потужність -  190-200 м. Верхня частина розрізу тут представлена органогенно- 
уламковими вапняками. З подібних відкладів масиву Біюк-Таушан визначені: Calliphylloceras manfredi (Opp.), 
Partschiceras plicatum (Neum.) та ін. [4], Pseudoganides branhuberi (Loesch) [5], які характерні для пізнього 
келовею -  раннього оксфорду.

Петрографічним аналізом вапняки світи визначені як однорідні, складаються повністю з кальциту. В он- 
колітових вапняках присутні зерна кварцу в ядрах онколітів. Вапнисті пісковики складенні дрібними уламками 
вапняків, цемент карбонатний; інколи у їх складі присутні до 40% зерен кварцу. Органогенно-уламкові вапняки 
складені рештками скелетів фауни, заміщених кальцитом. Конгломерати дрібногалечні. Уламкова частина 
(70%) представлена пісковиками (30%), ефузивними породами (25%), кварцом (20%), сидеритами і алевроліта
ми; цемент карбонатний порового типу. Пісковики псамітової структури, складені уламками кварцу, вапняку; 
зцементовані кальцитом з домішками глини.

Гурзуфська світа залягає трансгресивно на середньоюрських або більш древніх відкладах, перекриваєть
ся згідно відкладами яйлинської світи. Потужність світи коливається в широких межах від 200-250 м на північ
них схилах Головної гряди до 400-750 м в Ялтинському амфітеатрі.

Вік світи визначається як пізньокеловейський -  ранньооксфордський, за знахідками фауни амонітів зон 
Kosmoceras cordatum і Cardioceras cordatum.

У східному напрямку світа фаціально заміщується більш грубоуламковою теригенною тапшанською сві
тою.

Оксфордський (середній і верхній під'яруси) -  кімериджський (нижній під'ярус) яруси
Демерджійська світа (J3dm) виділена в Демерджі-Карабійській і Привітненсько-Веселянській підзонах 

Південнокримської СФЗ. Широко розповсюджена і приймає участь у будові масивів Головної гряди Кримських 
гір. Простежується субширотною смугою у відслоненнях від г. Демерджі на заході до східних схилів Карабі- 
яйли. Стратотипом обрана верхня частина Демерджійського розрізу(№ 15) [5, 8,108]. Представлена, в межах 
Демерджі-Карабійської підзони, вапняками з проверстками пісковиків, гравелітів і конгломератів, іноді глин, 
знизу, і, переважно, вапняками детритовими та водоростевими вгорі. В межах Привітненсько-Веселянської пі
дзони складена конгломератами, гравелітами, пісковиками, алевролітами з біогермними масивами.

В стратотиповому розрізі в нижній частині залягають вапняки пелітоморфні і брекчієвидні, органогенно- 
детритові, алевритисті, пісковики середньо-крупнозернисті, вапнисті, гравеліти крупно-, середньогравійні та 
конгломерати різногалечні, іноді глини. Потужність прошарків складає від 0,5 до 3 м, іноді зустрічаються лінзи 
конгломератів потужністю до 6 м. Сумарна потужність цієї частини розрізу -  до 400 м.

У верхній частині розрізу потужність прошарків вапняків -  від 2 до 10 м; зустрічаються також малопо
тужні (до 0,5 м) проверстки і лінзи гравелітів, пісковиків. Потужність її в цілому -  до 200 м.

Подібний розріз верхньої частини світи потужністю 439 м розкритий у свр. 1-Пв (інт. 67,0-506,0 м) [95] у 
південній частині масиву Карабі-яйла. Для нього характерні добре виражена паралельна субгоризонтальна ша
руватість та присутність звуглених рослинних решток.

На схід від Демерджійського розрізу склад світи поступово змінюється. Зокрема, у розрізі г. Катран-



Якан-Тепе знизу залягають коричнево-сірі шаруваті крупногалечні конгломерати потужністю 70-100 м, які ви
ще по розрізу перекриваються поліміктовими різно зернистими вуглистими пісковиками потужністю 100 м. Ще 
східніше, уже у межах Привітненсько-Веселянської підзони, розріз повністю складений груботеригенними від
кладами з окремими біогермними масивами. Такий тип розрізу вивчений в районі с. Громівка [100], де складе
ний макроритмами, в яких знизу догори спостерігається поступова зміна грубоуламкових відкладів пісковико
вими і пісковиково-аргілітовими з грубим флішоподібним характером перешарування. Потужність одного мак- 
роритму тут становить до 300 м.

Вище по розрізу потужність грубо ритмічних пачок поступово зменшується, на фоні зменшення потуж
ності конгломератів у підошві ритмів збільшується роль піщано-алевро-аргілітового матеріалу. В цілому, спо
стерігається до шести таких макроритмів, потужністю від 15 до 100 м. Нарощується розріз складно ритмічним 
перешаруванням пісковиків в підошві мегаритмів потужністю 1,2-2,5 м, і дрібноритмічним піїцано-алевро- 
аргілітовим флішем в покрівлі. Потужність мегаритмів -  від 3,5 до 4 м. Завершується розріз аргілітами темно- 
сірими слабо вапнистими. Сумарна потужність Демерджійської світи в районі с. Громівка -  735 м.

У західному напрямку, в ур. Кизил-Таш, флішовий розріз вміщує біогермну споруду однойменної гори, 
складену рифовими вапняками потужністю до 500 м.

Слід зазначити, що склад уламкового матеріалу конгломератів, гравелітів, пісковиків в цілому по площі 
однорідний і представлений пісковиками, вапняками, кварцом, ефузивними трасами і сидеритами, конгломера
ти -  від дрібногалечних до валунних. Уламковий матеріал (90%) погано обкатаний, розміром, переважно, від 2 
до 6 см. Пісковики псамітової структури; уламки (75-80%) і цемент кварцово-карбонатні.

Відклади Демерджійської світи залягають, переважно, згідно, інколи з розмивом, на тапшанській світі в 
Демерджі-Карабійській підзоні, і згідно на башпармахській світі в Привітненько-Веселянській. Верхня границя 
з перекриваючими відкладами ялтинської (в Демерджі-Карабійській підзоні) і хуторанської (у Привітненсько- 
Веселянській підзоні) світ незгідна, фіксує регіональний розмив у верхньому кімериджі.

Демерджійська світа добре охарактеризована різноманітним комплексом фауни, зібраної, в основному, з 
вапняків. Так, у Демерджійському розрізі визначені: Ostrea (Exogura) quadrata E tallon, Diceras valfinense 
Bochem, Cardium corallinum Leym., та ін. [4]; на г. Демерджі -  Septaliopkoria astir iana Orb., Lobothyris cf. 
zieteni (Zor.) та ін. [64]; на східних схилах г. Кизил-Таш -  Septaliopkoria astieriformis Wisn [98], Cryptocoenia 
cartieri Koby [4], тобто форми, які характерні для верхів оксфордського і низів кімериджського ярусів.

Потужність світи не постійна: на півдні Демерджі-Карабійської підзони досягає максимуму -  800 м, зме
ншуючись на північ і схід до 250-350 м. В Привітненсько-Веселянській підзоні вона становить, у середньому, 
500, а у розрізах біогермних масивів -  до 700 м.

Вік Демерджійської світи, згідно з наведеним комплексом фауни і стратиграфічним положенням, визна
чається як середньо-пізньооксфордський -  ранньокімериджський. В східному напрямку світа заміщується віко
вим аналогом -  манджильською світою, і корелюється з яйлинською світою на заході площі.

Манджильська світа (З^тп) виділена в межах Судацько-Феодосійської підзони Південнокримської СФЗ. 
Стратотип світи знаходиться в Копсельській бухті [5, 87]. У складі світи переважають глини з лінзами конгло
мератів, пісковиків, алевролітів, з прошарками уламкових вапняків в нижній частині розрізу, і глини алевритис- 
ті, з конкреціями сидеритів та проверстками пісковиків вгорі. Загальна потужність світи -  800 м. На східних 
схилах г. Перчем серед теригенних відкладів світи встановлені масиви рифогенних вапняків потужністю 1200 м 
[87].

Основними літолого-петрографічними типами порід є глини, алевроліти, пісковики, конгломерати і вап
няки. Глини зеленувато-сірі, алевропелітової структури, з домішкою алевритової фракції (до 25%). Алевроліти 
зеленувато-сірі, неясношаруваті, складені з кварцу, польового шпату, піроксену; цемент (25%) представлений 
глинисто-карбонатним матеріалом. Пісковики зеленувато-сірі, нерівномірно зцементовані; уламковий матеріал 
(до 70% об’єму) аналогічний. Конгломерати коричнювато-сірі, різногалечні, нерівномірно зцементовані, на ка
рбонатно-глинистому цементі. Уламки (до 90%) представлені пісковиками і алевропісковиками, ефузивами. 
Вапняки органогенно-уламкові, складені з решток фауни і дрібної гальки кварцу, зцементованих кальцитом.

Світа залягає згідно на відкладах судацької світи.
Фауністично світа охарактеризована бідно. Тут зустрінуті: Comptonectes cf. lens (Sow.), C. grenieri 

(Cont.) середнього-пізнього Оксфорду; Stroblites oxypectus (Quest.), Physodoceras acanticum (Opp.) середнього 
Оксфорду -  кімериджу.

На основі палеонтологічних визначень і кореляції розрізу зі стратотипом вік світи визначається як серед- 
ній-пізній оксфорд -  ранній кімеридж.

По латералі, у західному напрямку, світа заміщується Демерджійською світою і зіставляється з яйлинсь
кою в Айпетрі-Бабуганській СФЗ.

Яйлинська світа (J3//) визначена в Айпетрі-Бабуганській СФЗ, де вона складає південно-східні схили г. 
Чатир-Даг, Бабуганську, Нікітську, Ялтинську і Ай-Петринську яйли,а також ряд окремих масивів північного 
схилу головної гряди: Бойко, Біюк-Таушан, Басман-Кермен.

За стратотип світи прийнято розріз хр. Іограф (№ 35) у районі м. Ялти [5, 8, 108]. Представлена різнови
дами вапняків: пелітоморфних, органогенно-уламкових, коралово-водоростевих, онколітових, масивних, інколи



з проверстками плитчастих глинисто-алевритистих, які по латералі фаціально заміщуються і утворюють власні 
розрізи.

На заході площі, в розрізі г. Ай-Петрі, зокрема, спостерігаються взаємовідносини між рифовими вапня
ками і шаруватими різновидами [94], а саме: перешарування темно-сірих пелітоморфних, іноді онколітових, і 
сірих глинисто-алевритистих вапняків, потужністю 300 м, які фаціально заміщуються на захід грубошарувати
ми коралово-водоростевими пелітоморфними рифовими вапняками. Верхня частина цього розрізу потужністю 
до 200 м складена вапняками світло-коричневими, глинисто-алевритистими, пелітоморфними, онколітовими, 
неясношаруватими.

Загальна потужність -  500 м.
На Бабуган-Яйлі, у східній частині СФЗ, у підошві світи залягають вапняки рожеві грубо- і неясношару- 

ваті, органогенно-уламкові, мармуризовані, потужністю 350 м. Розріз нарощують вапняки сірі, темно-сірі, гру
бошаруваті, пелітоморфні, з прошарками онколітових тонкозернистих, потужністю 200-500 м, і шар вапняків 
тонковерствуватих (1,5-2,0 м), пелітоморфних і глинисто-алевритистих, потужністю 100-250 м. Завершується 
розріз вапняками пелітоморфними, шаруватими і грубошаруватими (50-90 м), потужністю до 600 м.

Сумарна потужність світи тут -  до 1000 м.
У складі розрізів масивів північного схилу Головного пасма (відслонюються в бортах Великого каньйо- 

ну, гг. Бойко, Сютюра) описані вапняки сірі, органогенно-уламкові, масивні, потужністю до 250 м, які перекри
ваються вапняками грубо- і неясно шаруватими, пелітоморфними і онколітовими, брекчіє видними, потужністю 
150 м.

За петрографічними визначенням вапняки складені кальцитом з підпорядкованими включеннями квар
цового піску і гравію. У піскуватих вапняках присутні до 40% зерен кварцу, а у онколітових зерна кварцу зна
ходяться в ядрах онколітів. Органогенно-уламкові вапняки складені з уламків скелетів фауни і оолітів, заміще
них кальцитом. Пелітоморфні вапняки націло складені кальцитовою речовиною прихованокристалічної струк
тури. Рифогенні вапняки складаються зі скелетів коралів, моховаток, заміщених крупнозернистим кальцитом. 
Шаруваті вапняки утворені з уламків мікрокристалічного кальциту, в деяких різновидах зустрічається вуглиста 
речовина, яка надає їм темного забарвлення.

Залягає яйлинська світа згідно на відкладах гурзуфської світи, або незгідно на нижньо-середньоюрських 
відкладах. Перекривається з перервою ялтинською світою, на більшій частині площі, або беденекирською сві
тою на північному схилі Головної гряди.

Розріз світи палеонтологічно добре охарактеризований: хр. Іограф -  Dicyclina lusitanica Choff., Natica 
remishaerica Roem ., [24]; гори Рока і Оксек — амоніти Stroblites oxypictus (Q uenst.), Perisphinctes breniceras 
Q uenst., Lithacoceras pseudobangoi (Spaht.); корали: Convexastraea sexradiata (Golft.), Axosmilia 
carrapateirensis Koby [4]; Бабуган-яйла, г. Чучель — корали: Cyathophora bourgueti (Defr.), Ovalatraea ex gr. 
micholini (Edw.); г. Роман-Кош -  luralina procerus K jansep, I. repoliniana (Orb.) та ін.; Басман-Кермен -  
Halcephilloceras signodianus (Orb.), Soverbiceras cf. tortisulcatum (Orb.) [4] та ін.; які визначені для середнього- 
пізнього оксфорду -  раннього кімериджу.

Потужність світи не постійна -  на Ай-Петринській і Ялтинській яйлах складає 500 м, у центральній час
тині Бабуганської яйли досягає — 1000 м, північніше зменшується до 400 м, а на південних схилах г. Чатир-Даг 
не перевищує 100 м.

Вік світи визначається як середньооксфордський -  ранньокімериджський згідно з характерним комплек
сом фауни. Карбонатні відклади яйлинської світи на схід заміщуються уламково-карбонатними відкладами Де- 
мерджійської світи.

Титонський ярус
Нижній і середній під 'яруси

Ялтинська світа (Jз/0 поширена в Айпетрі-Бабуганській СФЗ і Демерджі-Карабійській підзоні Півден
нокримської СФЗ, відслонюючись в межах Ай-Петринської, Ялтинської, Демерджійської, Долгоруківської яйл, 
масиву Чатир-Даг і в західній частині Карабі-яйли. Стратотиповий розріз (№ 35) вивчений вхрест Ялтинської 
яйли (хр. Іограф-Беш-Текне [53]).

В межах Айпетрі-Бабуганської СФЗ світа характеризується, в основному, однорідним карбонатним ти
пом порід, з переважанням вапняків; в окремих розрізах спостерігається наявність прошарків мертелів.

Розрізи Демерджі-Карабійської підзони характеризуються збільшеним вмістом теригенного матеріалу. 
Так, в ур. Хапхал, по р. Курлюк-Су, в середній частині розрізу часто зустрічаються прошарки пісковиків дріб
но-середньозернистих, жовтувато-сірих, поліміктових, потужністю до 5 м.

У складі світи переважають вапняки пелітоморфні, пелітової структури, з головним породотворним мі
нералом — кальцитом (92-98%). Округлі онколіти (50-80% об’єму породи), розміром 0,1-10 мм в перетині, скла
дені агрегатами кальциту. Водоростеві вапняки мають пелітову структуру, складені кальцитом (65-95% об’єму), 
і -  кварцом. Мергелі криптокристалічної структури, основна маса пелітоморфна, з включеннями (до 5%) кварцу 
і кальциту. Пісковики крупнопсамітової структури, складені кластичними зернами кварцу, плагіоклазу, каліє
вих польових шпатів і лусками біотиту.

Залягає світа незгідно на відкладах яйлинської світи в Айпетрі-Бабуганській СФЗ або демерджійської



світи в Демерджі-Карабійській підзоні Південнокримської СФЗ. Перекривається згідно відкладами, відповідно, 
байдарської або беденекирської світ.

Багатий комплекс фауни визначений у різних частинах розрізу: на г. Рока -  Euphnylloceras serum (Opp.), 
Aulacasphinetes ocenlul tejurcatus W aagen., Berriassela aff. richteri (Opp.) [24]; г. Чатир-Даг -  Oneochilus obulus 
(Bub.), O. savii Gemm., Purpuroides aff. carpatica Zift. та ін.; східний схил г. Беденекир -  Venelicardia 
veneriformis (Lor.), V. implicata (Lor.) та ін.; на схилі Ай-Петринської яйли: Natica hemisphaerica Roem., N. 
venelia Lori; Thecosmilia ex qr. trichotoma Jodlf., Vallineandra kuznetsovi Krasnov, та ін. [15]; на Карабі-яйлі -  
Kossmatia richteri (Opp.), Ondochilus savii Gemm., Cernina hemisphaerica (Roem.) і ін.; на Долгоруківській 
яйлі -  Rhactorhynchia corallina Leym [4], Montlivaultia Katt tchehensis dilsch [53], властивий для раннього- 
середнього титону.

Потужність ялтинської світи на Демерджійському плато, Карабі-яйлі складає 200-850 м, західніше поту
жність зменшується до 600 м, і знову зростає на Ай-Петринській яйлі -  до 700-750 м.

Вік світи, за характерним комплексом фауни, визначено як ранній-середній титон. У східному напрямку 
карбонатні відклади ялтинської світи фаціально заміщуються теригенними породами хуторанської світи.

Хуторанська світа (J3hi) поширена в Привітненсько-Веселянській підзоні Південнокримської СФЗ, де 
простежується широкою смугою з південного заходу від, с. Громівка, на північний схід вздовж південних схи
лів і вододільного гребеня Головної гряди Кримських гір. Стратотип світи визначений на схилах г. Джан- 
Хуторан, за межами площі [87, 100].

Представлена вона конгломератами різногалечними знизу, і флішоїдним перешаруванням пісковиків, 
алевролітів, аргілітів з окремими пластами вапняків та конгломератів зверху.

Відповідно до складу, потужності і характеру перешарування на площі виділяється кілька характерних 
типів розрізів світи. Зокрема, у розрізі по р. Шелен [100] у підошві світи залягають конгломерати сірі валунні 
(80%) з галькою, потужністю 10 м. Розріз нарощує потужна (до 800 м) пачка флішу, в основному, трикомпоне
нтного пісковиково (0,1 м) -алевро (0,3-0,4 м) -аргілітового (0,2-0,7 м) складу, з поодинокими прошарками кон
гломератів (потужністю до 5 м), вапняків (до 8 м), пісковиків (до 15 м), Східніше, в ур. Панагія, з підошви флі- 
шоїдного розрізу визначені Lenticulina magna M jatL, L. rotulata Com. та ін. раннього титону. Завершується 
розріз світло-коричневими конгломерате- або гравелітовмісними вапняками потужністю до 95 м. Загальна по
тужність розрізу світи тут досягає 1000 м.

Далі на схід потужність світи поступово зменшується (до 100 м) і в розрізі уже переважають грубоулам
кові відклади. Різноманітний склад порід, відсутність сортованості в уламковому матеріалі є характерною озна
кою відкладів хуторанської світи.

Конгломерати складаються з обкатаної гальки і валунів різних вапняків, пісковиків і вулканогенних по
рід (переважають ліпарити, андезити, траси); значна кількість білого кварцу (до 50%), поодинокі -  сидерити, 
кварцити, яшмоїдні породи. Вапняки -  від темних і чорних пелітоморфних до піскуватих світло-сірих і рожевих 
органогенно-уламкових.

Пісковики крупно-середньозернисті, грубошаруваті, поліміктові. Уламковий матеріал (%): кварц (40), 
вапняки (50), дрібнозернисті пісковики (3). Аргіліти алевритисті, нешаруваті, слабовапнисті. Алевритової фра
кції до 20%, а глиниста фракція складена гідрослюдою (50%) та хлоритом (25%).

Стратиграфічні межі світи виразні і зумовлені своєрідним літологічним складом. Нижня границя з деме- 
рджійською світою незгідна і відповідає регіональній перерві в осадконакопиченні у пізньому кімериджі; верх
ня -  з перекриваючими відкладами двоякірної світи -  згідна.

Фауністично світа охарактеризована бідно, за знахідками форамініфер титонського віку та кореляцією з 
літологічно-подібним страто типовим розрізом вік світи визначається як ранній-середній титон.

На заході площі, у Демерджі-Карабійській підзоні Південнокримської СФЗ, відклади світи фаціально за
міщуються ялтинською світою.

Верхній під 'ярус
Беденекирська світа (J3bk) поширена локально у Айпетрі-Бабуганській СФЗ і Демерджі-Карабійській пі

дзоні Південнокримської СФЗ. Відслонюється на плато і вздовж північного схилу Ай-Петрі, Долгоруківської і 
Карабі яйл.

Стратотипом світи є розріз (№ 7) однойменної гори на заході масиву Ай-Петрі [5, 53]. Світа представле
на перешаруванням вапняків сірих, жовтуватих з прошарками мергелів, алевролітів, глин.

В розрізі Ай-Петринського плато в нижній частині переважають органогенно-уламкові і пелітоморфні 
вапняки (потужність шарів -  15-20 м), з прошарками мергелів (до 1 м) і алевролітів (0,2 м). У верхній частині 
розрізу потужність прошарків мергелів і алевролітів зростає, відповідно, до 3 і 0,6 м. Дещо інший тип розрізу 
світи вивчений на північному схилі Головної гряди, на г. Басман-Кермен [43], де в суттєво карбонатному розрі
зі, представленому вапняками дрібнозернистими, пелітоморфними, уламковими, місцями брекчієвидними зу
стрінуті прошарки пісковиків, конгломератів, глин. Потужність пісковиків дрібнозернистих сірих, темно-сірих, 
поліміктових досягає 4,5 м, глин -  до 1 м, конгломератів (в основному, уламково-карбонатних) -  до 10 м.

Сумарна потужність розрізу -  100,8 м.
У розрізах Долгоруківської і Карабі яйл, серед шаруватих органогенно-уламкових вапняків з’являються



проверстки глин вапнистих, піщанистих, потужністю 1,0-1,5 м (свр. 24-Р, інт. 20,5-305,0 м [98]).
У складі світі переважають різні вапняки. Пелітоморфні вапняки складені мікрозернистим кальцитом. У 

складі органогенно-уламкових вапняків переважають кальцитизовані черепашки і їхній детрит; цемент крипто- 
зернистий, кальцитовий. Вапняки брекчієподібні та вапнякова брекчія складаються з уламків вапняків органо
генних і пелітоморфних, розміром від 0,1 до 3-10 см; цемент глинисто-карбонатний. Вапняки алевроліто- 
піщанисті вміщують до 30% алеврито-псамітової речовини, представленої кварцом (до 99%) і польовим шпа
том. Мергель карбонат-хлорит-гідрослюдистий, зі значними домішками кварцу. Пісковики і алевроліти кварцо
вого складу; цемент глинисто-карбонатний, збагачений вуглефікованими рослинними рештками.

Світа добре палеонтологічна охарактеризована: на схилах г. Беденекир зібрані брахіоподи Itieria rugifera 
Z itt ., Ravillieria tilhaviensis (Suess.), Postepithyria biceidensis (Z lusehn.) та ін. і корали Cryptocoenia 
hexapetalia Dam pell, Thmanasteria globosa (Og.), Th. ruchini Kr., Th. subgregorti K r., та ін. [15] на масиві Бой
ко -  Ptygmatis longa Peel., P. caucava Peel., Nerinea urcugteusis Peel.; масиві г. Басман-Кермен -  Stylina 
parvipora (O gilvie.), [15]; з північних схилів Карабі-яйли- Thysanolytoceras aff. liebigi (Opp.), T. sutile (Opp.), 
Berriassella callisto (Orb.), B. chaperi P iet., Malbosiceras malbasi (Piet.), Haploceras carachtheis Z e u s c h. [4]; в 
розрізі Долгоруківської яйли (г. Коль-Баїр) -  Arahimedea oblonga Pchel., Nerineajeaejuni Ram., Protetragonites 
guadrisulatus (d’Orb.), та ін. [98], тобто комплекси, в цілому характерні для верхнього титону зони Vir- 
gatosphinctes transitorius.

Відклади беденекирської світи на більшій частині площі залягають згідно на породах ялтинської світи 
або, місцями, незгідно на розмитій поверхні яйлинської світи (північний схил Головної гряди). В межах масивів 
Ай-Петрі, Карабі, Долгоруківської яйли формують плато, і тільки на північних схилах останніх перекриті незгі
дно комплексом порід нижньої крейди.

Потужність світи не постійна -  в Айпетрі-Бабуганській СФЗ, у районі Великого каньйону, вона складає 
200-250 м, на г. Беденекир -  400-450 м, на г. Басман-Кермен -  100-150 м, максимальна потужність на Карабі- 
яйлі -  500-800 м.

Вік світи визначається як пізньотитонський, згідно з характерним комплексом фауни. Відклади бедене
кирської світи на сході фаціально заміщуються нижньою підсвітою двоякірної світи і корелюються з байдарсь- 
кою світою.

Байдарська світа (J3bd) поширена в Айпетрі-Бабуганській СФЗ, зокрема, приймає участь у будові плато 
Чатир-Даг.

Представлена вапняками рожевими, червонувато-бурими, кремовими, мармуризованими, серед яких ви
діляються вапняки органогенні, брекчіє видні, неясношаруваті, які по простяганню заміщуються біогермними 
масивами коралових вапняків.

Брекчієвидні вапняки утворені різних розмірів уламками світло-сірих, рожевих, пелітоморфних і органо
генно-уламкових вапняків, зцементованих кальцитовою речовиною. Органогенні вапняки складені рештками 
коралів і найпростіших (до 60%), зцементованих карбонатним цементом, з незначними домішками пелітової 
складової. Коралові вапняки складені з коралів (до 80%), зцементованих мікрокристалічним кальцитовим це
ментом.

Відклади світи залягають згідно на вапняках ялтинської світи у центральній частині плато Чатир-Даг або 
незгідно на відкладах тапшанської світи на його східних схилах. Більша частина плато бронюється монокліна- 
льно залягаючими породами світи, а на півночі вони перекриваються фрагментами таскаринської або біюк- 
янкойської товщ.

У вапняках зібрані Lithophoga portlandia Dam on., Chlamus cimiois Sow., Ptygmatis pseudobruntra.frana 
Leuschi титонського віку [64].

Потужність світи змінюється від 250 до 850 м. Згідно з визначеннями віку фауни і кореляційним порів
нянням зі стратотиповим розрізом, вік світи визначається як пізньотитонський. Віковим аналогом світи є беде- 
некирська світа.

Юрська система, верхній відділ (титонський ярус, верхній під’ярус) -  крейдова 
система, нижній відділ (беріаський ярус, нижній під’ярус)

Двоякірна світа (J3-Ki<#) виділена в межах Привітненсько-Веселянської підзони Південнокримської 
СФЗ, де виходить на денну поверхню. Стратотип світи знаходиться східніше, за межами площі, на хр. Джан- 
Хуторан і Тепе-Оба [87, 108]. У складі світи виділяються дві підсвіти: нижня -  це флішоїдне перешарування 
глин, пісковиків з потужними прошарками вапняків, і верхня -  перешарування глин, уламкових вапняків і піс
ковиків.

Нижня підсвіта (J3-Ki<a)'/) займає більшу південно-східну частину смуги розповсюдження двоякірної 
світи. На заході СФЗ, в долині р. Шелен її розріз представлений флішоїдним перешаруванням пісковиків і глин 
(з переважанням глинистої складової) з прошарками вапняків, потужність яких в низах розрізу досягає 50 м, а 
вище -  до 6-10 м.

Близький до флішоїдного тип розрізу характерний і для північно-східної частини плато (г. Тау-Баши), де 
у перешаруванні приймають участь пісковики, глини і вапняки; потужність прошарків -  1-2,5 м. У підошві ін



коли залягають конгломерато-брекчії [100].
На цих флішоїдних породах згідно залягають відклади верхньої підсвіти (J3-Kydj2)  двуякірної світи. На 

крайньому заході вони складають хр. Кара-Агач, де в розрізі г. Кок-Таш відслонюються [100] (знизу доверху):
-  конгломерати валунні, розміром 0,15-0,3 м, потужністю до 15 м;
-  фліш тонкоритмічний пісковиково-алевролітово-глинистий, з переважанням глин -  до 120 м;
-  глини з малопотужними прошарками глинистих алевролітів і конгломератів в підошві -  3,3 м;
-  вапняки рожево-сірі, дрібноуламкові, пелітоморфні -  до 50 м;
-  глини зеленувато- і жовтувато-сірі, з прошарками пісковиків дрібнозернистих і вапняків (0,3-1 м) -  до

120 м.
Східніше число прошарків вапняків у глинах зростає, але потужність їх не перевищує 2-3 м. Сумарна 

потужність цього типу розрізу -  до 200 м.
За мікроскопічним аналізом глини алевритисті, однорідні. Піщано-алевритова фракція представлена ква

рцом, польовим шпатом, кальцитом, слюдою, глиниста фракція -  гідрослюдою (60%) і хлоритом (30%) з домі
шками кальциту. Пісковики поліміктові, дрібнозернисті; уламковий матеріал (50-60%) представлений зернами 
кварцу, вапняків, алевролітів, сидеритів. Уламки зцементовані карбонатним цементом. Вапняки онколітові 
складені із мікрозернистого кальциту, в якому до 70% онколітів; вапняки дрібноуламкові представлені крипто- 
кристалічним кальцитом (до 50%). Зустрічаються поодинокі уламки вулканогенних порід, польового шпату. 
Конгломерато-брекчії коричнювато-сірі, складені з уламків пелітоморфних вапняків, пісковиків, та алевролітів, 
зцементованих карбонатним цементом.

Підстеляється світа грубоуламковими відкладами хуторянської світи, контакт з якими переважно згід
ний, інколи незгідний, з місцевим розмивом; перекривається згідно відкладами старокримської товщі або сул- 
танівської світи нижньої крейди. Фауністично світа охарактеризована: нижня підсвіта -  Ammodiscus inceptus 
(Orb.), Lenticulina ratulata Lam ark., L. magm M jatl., та ін. [4] Virgatosphinctes trasitorius (Opp.) пізнього ти- 
тону [108]; верхня -  Berriasella c f richteri (Opp.), Trocholina elongata Leup., T. alpina Leup. [100], Berriasella 
ex qr.jauberti Maz раннього беріасу [100].

Згідно з палеонтологічними визначеннями і стратиграфічним положенням, вік двоякірної світи датується 
пізнім титоном -  раннім беріасом.

По латералі, у західному напрямку нижня підсвіта двоякірної світи фаціально заміщується більш карбо
натною беденекирською світою.

Крейдова система
Нижній відділ

Включає відклади беріаського, валанжинського, готеривського, баремського (рис. 2.2), аптського та альб- 
ського віку.

Беріаський ярус
Таскаринська товщ а (КЦк) обмежено поширена в Салгирсько-Чатирдазькій підзоні Передгірської 

СФЗ, відслонюється ділянками на плато Чатир-Даг. Представлена глинами, які вміщують уламки губкових біо- 
герм та часто брили вапняків. Потужність товщі -  до 10 м.

Товща залягає згідно на відкладах байдарської світи. Перекривається поступово біюк-янкойською тов
щею. Вік світи визначається як беріаський за знахідками Berriasella boissieri P iet., В. privasensis Piet., 
Conobelus conisella privasensis P ie t., Cor obelus conicus Bev.

Віковим аналогом верхньої частини товщі є межи гірська товща в Бештерек-Бурульчинській та старок- 
римська товща і султанівська світа в Білогірсько-Старокримській підзонах Передгірської СФЗ.

Беріаський ярус
Верхній під’ярус

М ежигірська товщ а (K^mz) поширена в межах Бештерек-Бурульчинської підзони Передгірської СФЗ, 
простягаючись вузькою смугою субширотного напрямку. Відслонюється в долинах річок Беш-Терек, Бурульча, 
Карасівка.

У типовому розрізі (с. Межигір’я) описані [5] глини з проверстками пісковиків, гравелітів, пісків, іноді, 
знизу, з проверстками вапняків. У глинах визначена фауна Trocholina molesta (Gorb.), I  elongata Leup., 
T. barlini (Gorb.), Eythymiceras eytnymei (Piet.), Dolmusiceras dolmasi (P iet.) та ін., характерна для беріасу [7]. 
У свр. 38-Р, в інт. 11,0-82,0 [99], розкритий більш повний, але подібний за складом розріз з виразними границя
ми між вапняками беденекирської світи, що залягають нижче, і перекриваючими солов’ївської товщі. Потуж
ність окремих прошарків змінюється від 0,5 до 6,0 м. В східному напрямку товща перешарування стає більш 
глинистою, з менш потужними (0,5-1,0 м) прошарками пісковиків у підошві.

Основними літотипами порід є пісковики, алевроліти, вапняки, глини. Пісковики дрібно-крупнозернисті, 
нешаруваті. Зерна добре обкатані, складені, в основному, кварцом (32%), уламками онколітових вапняків 
(10%). Цемент (50%) -  базальний мікрозернистий кальцит. Алевроліти крупнозернисті, суттєво кварцові (51%); 
цемент карбонатний. Глини -  гідрослюдисті з домішками хлориту і каолініту. Вапняки онколітові (40%), з фо



рамініферами (8%), уламкової дрібнозернистої структури. Цемент кальцитовий.
Стратиграфічні границі товщі з підстеляючими і перекриваючими відкладами згідні.
Потужність світи змінюється від 70 до 200 м. Вік її, згідно з палеонтологічними визначеннями і стратиг

рафічним положенням, визначається як пізньоберіасовий. В східному напрямку товща заміщується одновіко- 
вими старок римською товщею і султанівською світою та корелюється з верхньою частиною таскаринської то
вщі.

С тарокримська товщ а (K,st) розповсюджена в Білогірсько-Старокримській підзоні Передгірської 
СФЗ, де простежується вздовж північного схилу Головної гряди. Типовий розріз описано поблизу м. Старий 
Крим.

Представлена конгломератами знизу і перешаруванням пісковиків, вапняків, глин вапнистих -  зверху.
В нижній частині розрізу залягає шар конгломератів валунних (15-30 см у перетині), складених вапняка

ми уламковими. Заповнювач (25%) піщано-гравійний, карбонат-кварцовий; потужність ш ару-до 15 м.
В східному напрямку ці конгломерати заміщуються конгломератами валунно-галечними, у складі яких, 

окрім вапняків, присутні (%): кварц (до ЗО), алевроліти (5), пісковики кварц-карбонатні (2-3). Потужність пачки 
збільшується до 150 м. Нарощується розріз пачкою дрібно ритмічного перешарування пісковиків, алевролітів 
вапнистих, глин алеврити стих, вапнистих. Потужність -  120 м. З цих відкладів визначені: Trocholina gigahtica 
Lorb., Melatrakerion spirialis Orb. [98], а також Berriasella calista Orb. [4].

Завершується розріз вапняками рожевими, брекчієвидними, перекристалізованими, потужністю до 45 м, 
які вище поступово змінюються глинами вапнистими, тонкошаруватими, потужністю до 90 м.

Сумарна потужність розрізу -  до 200 м.
У складі конгломератів присутні обкатані уламки вапняків онколітових, псевдооолітових, дрібноуламко- 

вих; цемент -  дрібнозернистий, кальцитовий. Пісковики кварц-карбонатні; цемент дрібнозернистий, кальцито
вий. Глини монтморилоніт-хлорит-гідрослюдисті.

Відклади старокримської товщі залягають згідно або незгідно на вапняках двоякірної світи, перекрива
ються згідно, часто трансгресивно, відкладами горлинської товщі. В них визначені: Berriasella calista Orb., 
Trocholina bazlini G orb., T molesta Jorb. і ін., які характерні для пізнього беріасу.

В західному напрямку світа заміщується одновіковою межигірською товщею і зіставляється з верхньою 
частиною таскаринської товщі в Салгирсько-Чатирдазькій підзоні Передгірської СФЗ.

Султанівська світа (К^Г) виділена в Білогірсько-Старокримській підзоні Передгірської СФЗ, на північ
них схилах Головної гряди, де має обмежене поширення. Представлена глинами з прошарками пісковиків, бре- 
кчієподібних вапняків та з лінзами мергелів.

Найбільш повний розріз описаний на північних схилах г. Кок-Таш, у свр. З-Іг-Рб (в інт. 153,0-11,0 м)
[ 100].

В цілому, для світи характерний доволі витриманий речовинний склад різновидів. Глини монтморилоніт- 
хлорит-гідрослюдисті, з домішками кварцу, кальциту, польового шпату. Вапняки брекчієвидні і конгломерато- 
видні, складені погано обкатаною ізометричною галькою вапняків онколітових, псевдооолітових, дрібноулам- 
кових (до 60%), з зернами кварцу, уламками пісковиків кварцитовидних, дрібнозернистих. Цемент контактово- 
поровий, дрібнозернистий, кальцитовий. Пісковики дрібнозернисті, складаються з кварцу (до 25%) та вапняків 
пелітоморфних (до 50%); цемент -  мікрозернистий кальцит.

Потужність світи досягає 200 м.
Відклади султанівської світи залягають згідно на фауністично охарактеризованих породах двоякірної 

світи і перекриваються незгідно глинисто-конгломератовою горлинською товщею.
Охарактеризовані зональною фауною Berriasella callisto (Orb.), Я privasensis P ie t., яка визначає вік сві

ти пізнім беріасом.
Віковими аналогами є більш грубоуламкова старокримська товща, якою султанівська світа заміщується у 

західному напрямку та межигірська і верхня частина таскаринської товщ відповідно в Бештерек- 
Бурульчинській і Салгирсько-Чатирдазькій підзонах Передгірської СФЗ.

Валанжинський ярус
Бію к-янкойська товщ а (K,bj) має незначне поширення на півдні Салгирсько-Чатирдазької підзони 

Передгірської СФЗ. Відслонюється на окремих ділянках північних схилів плато Чатир-Даг. Представлена гли
нами сірими, бурими, вапнистими.

Потужність товщі -  до 45 м.
численним щебенем вапняків (2-8 см), в середній частині розрізу з тонкими (до 0,2 м) проверстками дрі

бнозернистих пісковиків.
З глин нижньої і середньої частин розрізу зібрані Lamellaptychus didayi Cog., Duvalia lata Bl., [64], а та

кож Lenticulina orachensis Sig [53], які характерні для валанжинського ярусу.
Відклади товщі залягають згідно на глинах таскаринської товщі або трансгресивно на вапняках байдар- 

ської світи.
За віком біюк-янкойська товща зіставляється з солов’ївською і горлинською товщами, розповсюдженими 

східніше.



С олов’ївська товща (K,sv) поширена в Бештерек-Бурульчинській підзоні ПередгірськоїСФЗ, складає 
південну частину Баксанського плато (від с. Іванівка до с. Пасічне). Типовий розріз вивчено у долині 
р. Бештерек, де він представлений вапняками онколітовими, уламковими з проверстками пісковиків і глин [53].

За літолого-петрографічним складом вапняки онколітові, онколіти (10-15%) еліпсоїдальні, концентрич
ної

Р ис. 2.2. Літолого-фаціальна схема поширення валажин-готерив-баремських відкладів
Площі поширення: фаціальних зон мілководного моря: 1 -  прибережна пісковиково-глиниста; 2  -  дельтова пісковиково- 
гравелітова; субконтинентальних: 3 -  субаквальна (алювіальна, латунна, болотна), піски, пісковики, глини; 4 -  площа роз
миву валажин-готерив-баремських відкладів; 5 -  геологічні границі: а -  достовірні, б -  ймовірні; 6 -  розривні порушення, 
що впливали на осадкопакопичення, 7 -  ізопахіти; 8  -  свердловини та їхні номери

У розрізі поблизу с. Мраморне розкриті глини сірі, зеленувато-сірі, слабопіскуваті, щільні, в підошві з 
будови; їхні ядра складені мікрозернистим кальцитом, уламками форамініфер або кварцом; вапняки уламкові, 
гравійні зерна (розміром 3-6 мм) складені онколітовими вапняками з зернами кварцу; цемент (40%) -  дрібнозе
рнистий кальцит. Пісковики дрібно-середньозернисті складаються з вапняку (29%), кварцу (6%), плагіоклазу 
(2-3%); цемент -  базальний дрібнозернистий кальцит.

Потужність товщі -  до 40 м.
Відклади солов’ївської товщі залягають згідно на підстеляючих глинистих відкладах межигірської товщі, 

а перекриваються незгідно зеленогірською товщею.



Товща фауністично охарактеризована: Terebratulima arquinensis M oiss., Т. jailensis M oiss., Stylina 
multisepteta Kusm. та ін. валанжинського ярусу.

За сукупністю фауністичних визначень і положенням у загальному розрізі, вік товщі валанжинський. Ві
ковим аналогом є горлинська товща в Білогірсько-Старокримській і біюк-янкойська товща в Салгирсько- 
Чатирдазькій підзонах Передгірської СФЗ.

Горлинська товща (K,gr) поширена в Білогірсько-Старокримській підзоні Передгірської СФЗ, відс- 
лонюючись у вузькій смузі вздовж північних схилів Карабі-яйли, де і описаний типовий розріз (№ 13) поблизу 
однойменного села [5, 100].

Представлена грубо ритмічним перешаруванням конгломератів, пісковиків і глин знизу, та глин з про
шарками вапняків і пісковиків вгорі.

У зведеному розрізі товщі, розкритому свердловинами 2г-Рб, 7-Рб [100] на сході СФЗ, описані (знизу до
гори):

-  ритмічне перешарування конгломератів валунно-галечних (10-28 м), гравійно-галечних (від 1 до 3 м), 
пісковиків (0,3-1,2 м), потужність -  130 м;

-  перешарування гравелітів (0,5-2,0 м) і глин (2,0-4,5 м), потужність -  до 20 м;
-  глини з потужними (до 8 м) пластами вапняків піскуватих, потужність -  до 50 м;
-  глини з малопотужними (3-5 см) прошарками пісковиків, потужність -  до 45 м.
Сумарна потужність такого розрізу -  до 250 м.
У західному напрямку склад розрізу поступово змінюється на переважно глинистий, в долині р. Тонас 

потужність нижньої (конгломератової) пачки скорочується до 2 м.
Конгломерати за складом представлені, в основному, валунами (в перетині до 2-3 хм) пелітоморфних і он- 

колітових вапняків (до 30%), галькою і гравієм пісковиків (до 30%), вапняків (до 30%), кварцу (25%), зрідка 
зустрічаються кальцит, трас, діабаз. Цемент гравійно-пісковиковий, пісковиково-карбонатний. Пісковики круп- 
нозернисті, аркозові, польовошпат (32%) -кварцові (до 51%), з поодинокими сидеритами. Вапняки дрібноулам- 
кові, детритові. Цемент поровий, кальцитовий. Глини монтморилоніт-хлорит-гідрослюдисті, з домішками квар
цу.

Потужність товщі досягає 250 м.
Гординська товща залягає згідно на відкладах султанівської світи, незгідно -  на старокримській товщі 

або двоякірній світі. Перекривається незгідно глинами тополівської товщі.
Вік товщі визначається за поодинокими знахідками (с. Земляничне) Thurmanniceras sp. (внизу розрізу), 

Lamellaptychus didayi Cog, характерних для валанжину.
Віковим аналогом її є солов’ївська і біюк-янкойська товщі, які розповсюджені західніше.

Готеривський ярус 
Нижній під 'ярус

Різанська світа (К,rz) поширена в Качинсько-Салгирській підзоні Передгірської СФЗ, простежена в до
лині р. Альма. Стратотиповий розріз виділено на г. Різана, біля с. Верхоріччя, за межами площі [5, 53].

Представлена пісковиками глинистими, з проверстками алевролітів, лінзами глин, в підошві -  пудинго- 
вими конгломератами.

Основними літотипами порід є пісковики, алевроліти, конгломерати. Пісковики сірі і коричнювато-сірі, 
різнозернисті, в основному, кварцові (60-70%), зі звугленими рослинними рештками. Алевроліти сірі, тонко- 
верствуваті, збагачені бурими залізистими оолітами (0,6-2 мм), жовнами фосфоритів. Конгломерати коричню
вато-сірі, поліміктові, різногальково-гравійні, в основному, кварцові. Цемент глинисто-карбонатний.

Світа з перервою залягає на підстеляючих відкладах середньої юри або таврійської серії, перекривається 
незгідно верхоріцькою і бурульчинською товщами об’єднаними.

Потужність відкладів світи досягає 120 м.
Світа охарактеризована численним комплексом фауни, у тому числі амонітів: Leopoldia leopoldiana Orb., 

Crioceratites duvali Lev. зони Crioceratites nolani раннього готериву, що дає підставу датувати описані відклади 
цим же віком.

Віковим аналогом світи є карагацька товща, якою вона фаціально заміщується в західному напрямку, ко- 
релюється з зеленогірською товщею Бештерек-Бурульчинської підзони Передгірської СФЗ.

К арагацька товща (K,kr) виділена в Качинсько-Салгирській підзоні Передгірської СФЗ, простягаю
чись смугою невитриманої ширини від долини р. Бодрак на заході до долини р. Салгир на сході, де складає 
окремі вододіли. Типовий розріз (№21) вивчено поблизу однойменного села [5].

Представлена вапняками органогенними та пісковиками. В долині р. Бодрак розріз товщі переважно кар
бонатний, складений перешаруванням вапняків жовтувато-сірих, коричнюватих, піскуватих, глинистих з вап
няками сірими, органогенними. У відкладах знайдені різні корали, устриці, губки, зокрема Stylina sablensis 
T raut., Montlivaltia calciformis Sol. нижнього готериву.

Розріз товщі в долині р. Альми, розкритий у свр. 19-Р (інт. 146,0-144,0 м) [99] північніше 
с. Константинівка, теж карбонатного типу, складений вапняками рифогенними, сірими, міцними, місцями пере- 
кристалізованими, кавернозними. В околицях м. Сімферополь у розрізі товщі переважають пісковики з проша



рками вапняків конгломератовидних; потужність -  до 5 м [99].
Відклади карагацької товщі залягають незгідно на середньоюрських або флішових відкладах таврійської 

серії. Перекриваються згідно глинами верхоріцької або трансгресивно вапняками бурульчинської товщ.
Потужність товщі на заході площі складає 12 м, зростаючи поступово на схід до 20-25 м. За комплексом 

фауни вік світи визначається як ранньоготеривський.
У західному напрямку товща поступово заміщується пісковиковими відкладами різанської світи і коре- 

люється зі зеленогірською товщею.
Зеленогірська товщ а (K]Zl) поширена в Бештерек-Бурульчинській підзоні Передгірської СФЗ. Про

стягається широкою смугою північно-східного напрямку і відслонюється в басейнах рр. Беш-Терек і Бурульча, 
де складає вододіли балок. Типовий розріз описано біля с. Зеленогірське (№ 18) [5], представлений конгломера
тами, гравелітами з проверстками пісковиків, пісків і глин. Доволі повний розріз розкритий у свр. 33-1 [68], 
складений перешаруванням конгломератів (потужність -  0,2-1,7 м), пісковиків дрібнозернистих (2,5-3,1 м), пі- 
щано-гравійно-галечних відкладів (8,5-11,0 м), пісків кварцових (1,1 м) і глин червоно-бурих (9,3 м). Сумарна 
потужність -  39,6 м.

Південніше, у свр. 23-Р (інт. 38,0-10,0 м) [99] на вапняках солов’ївської товщі залягають знизу пісковики 
попелясто-сірі, крупнозернисті, з численними вуглефікованими рештками та з прошарками (0,1-0,2 м) пісків 
глинистих, вапняків детритових; в покрівлі -  гравеліто-пісковики (1,2 м). Потужність цієї пачки -  12,2 м. На
рощують розріз піски темно-сірі до чорних, крупнозернисті, потужністю 84 м. Завершується розріз гравелітами 
темно-сірими, щільними, шаруватими (2,4 м). Перекриваються вони тут відкладами мазанської світи.

За петрографічним складом конгломерати і гравеліти, в основному, кварцові (40-50%), пісковикові (5- 
10%); в незначній кількості присутні вивержені породи, уламки вуглефікованої деревини. Цемент карбонатно- 
глинистий. Пісковики дрібно-середньозернисті, зерна кутасті. Склад (%): кварц (32), пісковики дрібнозернисті і 
алевроліти (4), польовий шпат (2)і черепашковий детрит (12). Цемент -  базальний мікрозернистий кальцит з 
уламками форамініфер.

Потужність -  до 50 м.
З перекриваючими і підстеляючими відкладами характер контактів товщі трансгресивний. Вік зеленогір- 

ської товщі визначається фауною амонітів: Lyticoceras omlyqomus (Neum. et Uni.), L. oxygonius (Neumet 
Uhl.) раннього готериву. Відклади зеленогірської товщі корелюються з нижньою частиною тополівської товщі 
на сході площі, малосалгирською, карагацькою товщами і різанською світою на заході.

Готеривський ярус
Тополівська товщ а (K,tp) поширена в Білогірсько-Старокримській підзоні Передгірської СФЗ. Типо

вий розріз (№ 32) описаний [53, 100] в районі с. Тополівка, де представлений глинами піскуватими з конкреція- 
ми сидеритів і проверстками глинистих пісковиків.

На сході СФЗ у розрізі, розкритому свр. 8г-Рб [100], в інт. 222,0-110,0м описані глини сірі, темно-сірі, 
бурі, щільні, алевритисті, лінзовидно-тонкошаруваті; в інт. 104,0-99,7, 113,0-110,0, 132-129 м -  пісковики квар
цові, світло-сірі, середньозернисті, однорідні зі звугленим детритом, які в інт. 110,0-103,7 м переходять в кон
гломерати галечникові. У нижній частині розрізу (інт. 222,0-198,0 м) розкрито перешарування глин, алевролі
тів, пісковиків, конгломератів.

Підстеляються описані відклади породами горлинської товщі. Західніше від типового розрізу (у Молбай- 
ській котловині) серед глинистих відкладів товщі розкриті (свр. 32-Р [99]) декілька прошарків вапняків.

Основними літотипами товщі є глини, пісковики і галечникові конгломерати. Глини однорідні хлорит- 
монтморилоніт-гідррослюдисті. Пісковики різно зернисті, з переважанням фракції 0,3 мм, поліміктові, карбонат 
(24%)-кварцові (42%), з вуглефікованим фітодетритом (1%), поодинокими зернами серицитових сланців. Кон
гломерати дрібно галечникові, з поодинокими валунами (0,8-1 м) пелітоморфних вапняків; галька погано відсо
ртована (0,2-0,5 см), різно обкатана. Склад (%): пісковики кварцові, кварцитовидні (24-30), вапняки пелітомор- 
фні (15), кварц (15-18), кремені (0,5-1). Цемент карбонатний.

Потужність товщі зростає з заходу на схід від 60 до 220 м.
Відклади тополівської товщі незгідно залягають на підстеляючих грубоуламкових породах горлинської 

товщі, перекриваються незгідно богатівською або згідно тайганською товщами.
Товща фауністично охарактеризована: Haplophragmoides vocontionus M oull., Н. charmani Cush., 

Pseudolamarkina reussi (Ant.) ранньоготеривськими і Lamellaptychus augulocostatus (Pex.) пізньоготерівськими 
формами, характерними для розрізу Криму. На основі цього вік тополівської товщі визначається як готеривський.

Відклади нижньої частини товщі в західному напрямку фаціально заміщуються зеленогірською товщею, 
а верхньої частини -  і мазанською світою.

Готеривський ярус
Верхній під ’ярус

Мазанська світа (К \mz) поширена в Бештерек-Бурульчинській підзоні Передгірської СФЗ, у долині річ
ки Бурульча. Стратотип світи знаходиться в районі с. Мазанка (№ 25) [5, 53]. Представлена світа пісками з не
витриманими прошарками, лінзами конгломератів, глин, пісковиків. У повних розрізах численних свердловин і 
відслонень у будові світи виділяються, умовно, три частини [85]. Нижня частина розрізу характеризується пе



реважанням конгломератів з прошарками і лінзами пісковиків, пісків і глин; потужність -  до ЗО м. Середня -  
суттєво піщана, збагачена глинистим матеріалом (поширена фрагментарно, у центральній частині СФЗ), поту
жність її -  13-50 м. Верхня -  найбільш поширена, складена, переважно, пісками і галечниками з прошарками 
конгломератів, пісковиків і алевролітів, потужність -  64 м. Літологічний склад світи по латералі невитрима
ний -  у окремих розрізах переважають піски, а в інших -  галечники. Повсюди у відкладах зустрічаються решт
ки звугленої деревини. Максимальна розкрита потужність (свр. 2-І [68]) складає 124,2 м.

Піски і пісковики погано відсортовані, різно зернисті; вміст піщано-алевритових фракцій коливається від 
50 до 82%. За складом, в основному, кварцові. Зерна кутасті, іноді кутасто-обкатані. Пісковики часто полімік- 
тові, окрім кварцу, присутні польовий шпат, глауконіт. Цемент глинисто-карбонатний, базальний. Для пісків і 
пісковиків характерний червонуватий колір зерен озалізненого кварцу. Алевроліти за складом піщано- 
глинисто-карбонатні. У складі легкої фракції переважають кварц (50-90%) кутастої форми, у залізистій облямі
вці, та польовий шпат (3-15%), у важкій -  гідрогетит (до 50%), пірит (до 40%). Цемент карбонатно-піщаний, 
іноді кальцитовий, крупнокристалічний.

Потужність світи, у цілому, досягає 150 м.
Світа з розмивом залягає на відкладах зеленогірської товщі та трансгресивно перекривається вапняками 

бурульчинської, місцями -  глинами курської або індольської товщ.
Відклади фауністично достатньо охарактеризовані комплексом фауни, зокрема у розрізах поблизу сіл 

Мазанка, Зуя, Цвіточне.
На підставі взаємовідносин мазанської світи з підстеляючими і перекриваючими її відкладами та за зна

хідками амонітів Cymatoceras pseudoelegans Orb., Phyllopachyceras katchiense D ruz., та ін. вік світи визнача
ється як пізньоготеривський.

В західному напрямку відклади світи заміщуються середньою частиною малосалгірської, а в східному -  
верхньою частиною тополівської товщ, на півночі -  нижньою частиною калінінської світи.

Готеривський (верхній під 'ярус) -  баремський (нижній під 'ярус) яруси
Верхоріцька і бурульчинська товщі о б ’єднані (K^vr+br) поширені у Качинсько-Салгирській пі- 

дзоні Передгірської СФЗ, у басейні р. Бодрак. Представлені глинами піскуватими, з проверстками алевролітів і 
вапняків, потужністю до 20 м. Виділяється тільки на розрізах.

Верхоріцька товща представлена глинами бурими, піскуватими і алевролітами з проверстками вапняків і 
фосфоритовими жовнами. Товща згідно залягає на різанській світі і трансгресивно, на більшій частині площі, 
на карагацькій товщі та незгідно перекривається бурульчинською товщею. Потужність її -  до 10 м. Вона вмі
щує комплекс форамініфер, що вказують на її пізньоготеривський вік.

Готеривський (верхній під 'ярус) -  баремський яруси
Калінінська світа (Кxkl) поширена локально в Центральнокримській СФЗ Рівнинного Криму. Стратотип 

світи вивчено у свр. Тетянівська -5 (інт. 4518-4605 м) [5].
Представлена аргілітами, алевролітами, пісковиками, гравелітами, іноді з прошарками вапняків і мертелів.
На півночі площі це, в основному, сіроколірні породи, представлені перешаруванням аргілітів (потуж

ність прошарків -  2-5 м), пісковиків (до 2 м), гравелітів (до 0,5 м). У розрізі присутні пласти (0,5 м) вапняку 
органогенно-детритового, інколи пелітоморфного або мергелів. Потужність розрізу -  до 100 м.

Дещо інший тип розрізу світи простежений в південній (передгірській) частині СФЗ, де він представле
ний пісковиками, галечниками, гравелітами, глинами з фітодетритом. Ймовірно, це шлейфові дельтові фації 
річок палео-Бурульчі і палео-Карасу, які розкриті численними свердловинами на Сімферопольській, С о л д ат
ській (свр. ІСл [48]) і Зибінській (свр. 1-36 [48]) площах. Потужність -  до 300 м.

Гравеліти, пісковики, алевроліти, що складають світу, близькі за мінеральним складом. Пісковики різно 
зернисті, олігоміктові, з кременисто-гідрослюдистим цементом. Тип цементу базально- або контактово- 
поровий.

Потужність світи змінюється від 0 до 400 м.
Відклади калінінської світи залягають трансгресивно з розмивом на різновікових відкладах -  від серед

ньої юри до палеозою. Перекриваються поступово відкладами донузлавської світи. Готеривський вік її обґрун
товується палінологічними даними: для відкладів характерні спори і пилок Schiraeacea (6%), Gleicheniaceae 
(4%), Classopolis (30%). В свр. 22-Ос [89] виявлені також черепашки Natica javaseboni Toula, остракоди 
Cipridea (Paracipridea) karatajyusensis Liib цього ж віку.

В південному напрямку відклади світи фаціально заміщуються мазанською світою і бурульчинською то
вщею в центральній частині площі, верхньою частиною тополівської і богатівською товщами на сході і верхо- 
ріцькою, бурульчинською товщами і нижньою частиною біасалинської світи на заході.

М алосалгирська товща (Kims) широко розповсюджена в Салгирсько-Чатирдазькій підзоні Передгір
ської СФЗ, і відслонюється на північних схилах масиву Чатир-Даг, г. Байракла, г. Мурун-Кир.

Представлена конгломератами поліміктовими, гравелітами з прошарками глин. Відклади товщі розкриті 
у свр. -1-Рв (інт. 81,0-125,8 м) [102] в західній частині СФЗ, де під фауністично охарактеризованими відкладами 
ангарської товщі залягають (зверху вниз):

81,0-83,5 м -  пісковики з гравієм, гравеліто-пісковики сірі. Гравій погано обкатаний, представлений ква



рцом, сидеритом. Цемент глинистий (до 50%) слабкий;
83,5-99,7 м -  галечники дрібно-крупнозернисті. В складі гальки пісковики кварцові, кварцитовидні, діо

рити, інколи кварц. Цемент теригенно-карбонатний;
99,7-100,0 м -  глини темно-сірі до чорних, з глауконітом, пластичні, з галькою (до 10%) і гравієм (30%) 

кварцу;
100.0- 119,0м -  груборитмічне перешарування конгломератів і галечників (потужність прошарків -  від 

0,5 до 4,0 м). Конгломерати сірі, зеленкуваті, нечітко шаруваті. Галька (до 35-40%), в основному, пісковикова; 
кварц, діорити, вапняки -  поодинокі. Цемент глинисто-карбонатний. Галечники різногалечні (від 2 до 10 см), за 
складом пісковикові, кварцові, інколи діабазові;

119.0- 125,8 м -  брекчія строката, у її складі уламки аргілітів, кварцовий гравій, зрідка галька пісковиків. 
Цемент глинистий.

Потужність малосалгирської товщі досягає 100 м.
Підстеляючими відкладами описаної товщі є біюк-янкойська глиниста товща, з якою вона має згідний 

контакт. На більшій частині площі залягає трансгресивно на більш давніх тапшанській світі або таврійській 
серії. Перекривається поступово ангарською товщею.

Товща палеонтологічно не охарактеризована. Згідно зі стратиграфічним положенням між фауністично 
охарактеризованими відкладами ангарської і біюк-янкойської товщ, вік її визначається, умовно, як готерив- 
баремський.

Баремський ярус
Нижній під 'ярус

Бурульчинська товща (Kjbr) в Бештерек-Бурульчинській підзоні Передгірської СФЗ виділяється як 
окремий стратон. Представлена вапняками органогенними і глинистими, з численною дрібною (до 1-2 см) ква
рцовою галькою. Окремі відслонення товщі зустрінуті в районі сс. Солов’ївка і Зеленогірське, розкриті у розрізі 
свр. 80-Бс [50].

У складі товщі переважають вапняки оолітово-органогенні. Ооліти (50-60% об’єму породи) гідрогетито- 
ві, округлі або еліпсоїдальні, неясно концентричні, з гладкою глянцевою поверхнею, темно-коричневі і жовто- 
бурі, розміром 0,2-0,3 мм. Галька (до 30%) кварцова, обкатана.

Потужність товщі -  від 2,5 до 10 м.
Відклади бурульчинської товщі залягають незгідно на пісках мазанської світи, перекриваючись трансг

ресивно відкладами курської товщі.
Вони охарактеризовані численною фауною, серед якої визначальними є амоніти Holcodiscus caillaudianus 

Orb., Curthohibolites trubatschensis V erg., раннього барему [55], згідно з якими і датується вік товщі.
Віковим аналогом товщі є нижня частина калінінської світи в межах Центральнокримської СФЗ, або ни

жня частина богатівської товщі на сході.
Баремський -  антський (нижній під ’ярус) яруси

Богатівська товщ а (Kjbg) розповсюджена в Білогірсько-Старокримській підзоні Передгірської СФЗ, 
простягаючись смугою від м. Білогірськ до м. Старий Крим у басейнах річок Тонас, Кучук-Карасу, Біюк- 
Карасу, Індол. Опорний розріз знаходиться в районі с. Богате (№ 11) [5, 100].

Представлений конгломератами поліміктовими, з проверстками і лінзами гравелітів, пісковиків та глин. 
Такий тип розрізу характерний для західної частини СФЗ. Конгломерати валунно-галечні; валуни (0,6-5,0 м) 
вапнякові. У складі галечного матеріалу присутні (%): сланці хлоритові (до 25), кварц (до 10), вапняки (до 15). 
Цемент піщано-глинистий.

Потужність такого розрізу -  до 80 м.
Східніше, розріз товщі дещо змінюється. Так, у районі сіл Дозорне, Кизилівка він складається з кількох 

пачок потужністю до 50 м, в яких переважають глини, а в підошві простежуються конгломерати дрібно- 
середньогалечні, складені кварцом, кварцитом, кристалічними сланцями, вапняком. Іноді присутні валуни і 
окремі брили кристалічних сланців і кварцитовидних пісковиків. Цемент конгломерато-пісковиково-глинистий.

Сумарна потужність цього розрізу -  250 м.
Відклади богатівської товщі трансгресивно залягають на підстеляючих породах тополівської товщі, пе

рекриваються з розмивом курською товщею.
Розріз фауністично охарактеризований [98, 100]: на заході -  белемнітом Mezohibolites moderatus Schw., 

на сході -  форамініферами Hibolites ex qr. lonqior Schiet, Discorbis barremiana M jatl., Hedbergella aptica 
A g a l., Gavelinella barremiana M oul., Neohibolites clava Sto 11., які характерні для барему -  раннього апту.

Згідно зі стратиграфічним положенням і палеонтологічною характеристикою, вік товщі визначається як 
барем -  ранній апт. В східному і західному напрямках товща фаціально заміщується нижньою і середньою час
тиною тайганської товщі.

Баремський (верхній під’ярус) -  антський (нижній під’ярус) яруси
Біасалинська світа (Ki&s) фрагментарно поширена в Качинсько-Салгирській підзоні Передгірської СФЗ, 

у басейні р. Кача. Стратотип світи виділено поблизу с. Верхоріччя (раніше с. Біасала) [5, 53]. Світа представле



на глинами з проверстками сидеритів і включеннями звуглених решток рослин.
Основний літотип порід -  глини сірі, буруваті, жовтувато-сірі, жирні, пластичні, карбонатні. Сидерити 

зеленувато-коричневі, щільні, масивні або концентрично-зональні, шкаралупуваті, невиразношаруваті. Хіміч
ний склад (%): Si02 -  42,4, А120 3 -  23,59, СаО -  12,7 [53]; іноді ступінь карбонатності глин досягає 30-35%.

Потужність світи досягає 100 м.
Відклади біасалинської світи залягають з розмивом на вапняках бурульчинської товщі, перекриваються 

трансгресивно марийською товщею.
Світа вміщує багатий комплекс органічних решток -  головоногих молюсків і форамініфер, а саме: 

Barremites strettostoma Uhl., Silesites seranonis U hl., Globorotalites bartensteini B ett., Gaudryinella elongata 
Pair., Deshayesites deshayesi Leum ., Aconeceras nisum Orb. [1], що вказують на пізньобаремський -  ранньоапт- 
ський вік світи.

Північніше, у Центральнокримській СФЗ, відклади світи зіставляються з верхньою частиною калінінсь- 
кої і донузлавською світами.

Баремський (верхній під’ярус) -  антський яруси
Тайганська товща (K,tg) поширена в Білогірсько-Старокримській підзоні Передгірської СФЗ. Типо

вий розріз вивчено біля Тайганського водосховища (№ 31), поблизу м. Білогірськ [1, 53]. Складена глинами з 
проверстками сидеритів. Розкрита свердловинами свр. 423 Бс, 399 Бс [50], де в глинах темно-сірих, аргілітопо- 
дібних знайдені Gavelinella barremiana (Bett.), G. neocomica (Chalilov), G. flexnosa (Ant.) і ін. [50]. Дещо ін
ший розріз розкрито свр. 81-Бс (інт. 190,5-22,2 м) [50], де на відкладах тополівської товщі залягає товща ритмі
чного перешарування (1:1) глин аргілітоподібних, темно-сірих, шаруватих (0,01-0,1 м), з конкреціями сидеритів 
зеленкуватих (потужністю 0,1-1,0 м) і пісковиків темно-сірих, поліміктових, дрібнозернистих, шаруватих, з вуг- 
лефікованими включеннями; в середній частині розрізу, в інг. 121,0-116,0 м, пісковики сірі, дрібнозернисті, шару
ваті.

За літолого-петрографічним складом глини безкарбонатні, пелітової структури. Піщано-алевритова фра
кція (70-75%) складена (%): кварцом (90-95), польовим шпатом (3-5), лусками слюди, зернами піриту і ільмені
ту; глиниста фракція гідрослюдиста.

Потужність товщі -  до 250 м.
Контакт з підстеляючими глинами тополівської товщі згідний, поступовий, з більш давніми відкладами -  

різкий, з кутовою і стратиграфічною незгідністю. Перехід до перекриваючих порід курської світи поступовий.
Вік товщі встановлено за комплексом типових баремських і аптських аммонітів, белемнітів і мікрофауни: 

Silesites seranonis Orb., Discorbis barremiana M jatl., Clavihedbergella sigali (M oull.), Aconeceras nisum Orb., 
A. nolani Seun., Neohibolites clava Stall, та згідно зі стратиграфічним положенням в загальному розрізі.

В західному і східному напрямках нижня частина товщі заміщується відкладами богатівської товщі; вона 
корелюється з біасалинською світою, а верхня частина -  з марийською товщею у Качинсько-Салгирській пі
дзоні.

Антський ярус
Нижній і середній під яруси

А нгарська товща (Кщп) локально поширена в Салгирсько-Чатирдазькій підзоні Передгірської СФЗ і 
відслонюється на західному та східному схилах плато Чатир-Даг. Представлена глинами з конкреціями сидери
тів, а у верхній частині розрізу -  глинами з проверстками алевролітів і пісковиків.

Нижня частина розрізу розкрита у свр. 11-Д (інт. 305-250 м) [64] на півдні СФЗ, де вона представлена пе
решаруванням глин темно-сірих, щільних і алевролітів сірих, зеленкуватих, з дрібним (2-10 мм) гравієм кварцу, 
вапняків, пісковиків. Північніше у складі товщі переважають глини зеленувато-сірі, однорідні, щільні, з дзерка
лами ковзання (свр. 5,2 Д [64]). Розріз охарактеризований фауною: Candryina neocomica C hal., Anomalina 
suturalis M jatl., A. chaihi Aqal і ін. нижнього апту.

Верхня частина розрізу складена глинами щільними, темно-сірими, з малопотужними(до 10 см) проверс
тками алевролітів і пісковиків зеленувато-сірих, середньо-крупнозернистих. Потужність -  до 100 м. В розрізах 
північної частини СФЗ серед глин зустрічаються окремі прошарки (8-12 см) сферосидеритів темно-коричневих, 
масивних. З цієї частини розрізу визначені: Anomalina infracomplanata (M jatl.), Heabergella aptica A gal та ін. 
верхнього апту.

Максимальна потужність товщі (розкрита свр. 12-Д [64]) досягає 300 м.
Відклади ангарської товщі залягають згідно на підстеляючих конгломератах малосалгирської товщі, а на 

півночі -  трансгресивно на відкладах бітацької, Демерджійської світ або таврійській серії. Перекриваються згі
дно салгирською світою.

Вік товщі обґрунтовується знахідками фауни середнього-пізнього апту.
В західному напрямку товща заміщується нижньою частиною марийської товщі, а на сході зіставляється 

з верхньою частиною богатівської або тайганської товщ.
Середній і верхній під ’яруси

М ар’їнська товща (Kjmr) поширена в Качинсько-Салгирській підзоні Передгірської СФЗ. Названа за



с. Мар’їно, поблизу м. Сімферополь, де виділений типовий розріз (№ 26), простягається уривчастою смугою 
вздовж південно-східного уступу Внутрішньої гряди Кримських гір.

Представлена глинами алевритистими, з конкреціями сидеритів і баритів. У відслоненні кар’єру 
Марийського родовища глин на розмитій поверхні бурульчинської товщі залягає пласт глини темно-сірої, алев- 
ритистої, ділянками бурої, слабовапнистої, потужністю до 20 м. Вона поступово перекривається глинами зеле
нувато-сірими, іноді голубуватими, алевритистими, щільними, пластичними, неясно шаруватими, з лінзами і 
окремими прошарками сферосидеритів бурих, потужністю 0,1-0,2 м, і конкреціями бариту. Інколи зустрічають
ся проверстки (до 10 см) дрібнозернистого пісковику. Потужність -  до ЗО м.

Характерний літотип товщі -  глини хлорит-каолініт-гідрослюдисті, алевритисті (алевритова фракція -  
кварц, польовий шпат, кальцит). Конкреції бариту округлої форми, розміром від 2-3 до 10-15 см в перетині. Яд
ра конкрецій складені піритом, зовнішня частина -  баритом крупнокристалічним. Конкреції сидеритів видов- 
жено-еліпсоїдальної форми, розміром 0,2-0,3 м, концентрично-шкаралупуватої будови. Пісковики кварц- 
глауконітові, глинисті, алевропсамітової структури.

Породи марийської товщі залягають незгідно на біасалинській світі або більш древніх відкладах і перек
риваються з перервою костянтинівською товщею.

З глин визначені амоніти: Acanothoplites ex gr. aschiltaensis A nt., Parahoplites multicostatus Sinz., 
Valdersella aff. akuschensis A nt., згідно з якими вік товщі визначається як середній-пізній апт.

Потужність товщі невитримана і коливається від 5 до 60 м. У Салгирсько-Чатирдазькій підзоні вона фа- 
ціально заміщується верхньою частиною ангарської товщі, а в Центральнокримській СФЗ -  каштанівською сві
тою.

Альбський ярус
Нижній і середній під ’яруси

Курська товща (K]kk) поширена в Білогірсько-Старокримській і Бештерек-Бурульчинській підзонах 
Передгірської СФЗ, де простягається субширотно смугою від м. Білогірськ у східному напрямку. Типовий роз
різ вивчено поблизу однойменного села. Складена глинами з проверстками пісковиків і конкреціями сидеритів.

Глини зеленувато-сірі, сірі, слабопіскуваті, каолініт-гідрослюдисто-монтморилонітові за складом, з до
мішками (до 20%) зерен, переважно кварцу або кальциту. Пісковики сірі, дрібнозернисті, в основному кварцові, 
з рештками звугленого фітодетриту. Сидерити буро-коричневі, “сургучні”, міцні, дрібношкаралупуваті.

Потужність товщі досягає 200 м.
Відклади курської товщі в Білогірсько-Старокримській підзоні згідно залягають на глинах тайганської 

товщі і з розмивом на богатівській, а в Бештерек-Бурульчинській -  трансгресивно на вапняках бурульчинської 
товщі. Перекриваються поступово глинами індольської товщі.

За знахідками амонітів Douvilleiceras mammilatum L ist., Leymeriella tardefurcata Leum. (знизу) і Hoplites 
dentatus Sow. (зверху) вік товщі датується раннім і початком середнього альбу. Корелюється з нижньою і сере
дньою частиною салгирської світи Салгирсько-Чатирдазької підзони, а нижня, більша частина, курської товщі, 
відповідає рилєївській світі Центральнокримської СФЗ.

Салгирська світа (K^sg) виділена в Салгирсько-Чатирдазькій підзоні Передгірської СФЗ, відслонюється 
в басейні р. Салгир, де приймає участь в будові Салгирської западини.

Представлена глинами з проверстками пісковиків, лінзами гравелітів і вапняків. Найбільш повні розрізи 
розкриті свердловинами поблизу с. Зарічне [64], де в нижній частині зустрінуті, переважно, глини темно-сірі до 
чорних, щільні, з поодинокими малопотужними прошарками пісковиків дрібнозернистих; вище по розрізу пос
тупово збільшується кількість цих прошарків потужністю від 5 до 50 см. Верхня частина розрізу представлена 
ритмічним перешаруванням глин і пісковиків. Глини темно-сірі до чорних, горизонтальношаруваті, аргілітопо- 
дібні, з тонкими (2 мм) проверстками алевролітових. Пісковики сірі, дрібнозернисті, кварцові, з численними 
домішками звугленого фітодетриту. В глинах визначені: Gyroidina ex qr. niticla (Reuss.).

Відклади світи залягають згідно на підстеляючих породах ангарської товщі, трансгресивно на відкладах 
тапшанської світи або таврійської серії, на півночі перекриваються мамацькою товщею.

Потужність світи досягає 300 м.
Вік світи -  пізній апт -  середній альб, визначено за знахідками амонітів і белемнітів: Neohibolites minimus 

L ist., Deshayesites deshaylsi Leуm ., Discorbis wassoewici D jaff. et Ageal.
Віковими аналогами світи є курська і верхня частина індольської товщ в Бештерек-Бурульчинській і Бі

логірсько-Старокримській підзонах та нижня частина костянтинівської в Качинсько-Салгирській підзоні.
Середній під ’ярус

Костянтинівська товщ а (K,ks) поширена в північній частині Качинсько-Салгирської підзони Перед
гірської СФЗ, де простежується вузькою смугою і відслонюється в басейні р. Альма. Типовий розріз вивчено 
[99] біля однойменного села, де він складений глинами з проверстками пісковиків і алевролітів, в підошві -  з 
гравелітами.

Найбільш потужний розріз, розкритий у свр. 19-Р (інт. 135,0-73,7 м) [99], представлений глинами світло- 
сірими до білих, зеленкуватими, алевритистими, лінзовидно шаруватими за рахунок чергування сірих (глинис
тих) і світло-сірих (алевритистих) верств з переважанням останніх.



Літологічна будова товщі дещо змінюється на півночі, у районі с. Партизани, тут у її складі переважають 
уже глини піскуваті та глинисті піски.

За складом глини хлорит-каолініт-гідрослюдисті, піски -  кварц-карбонатні.
Потужність товщі -  до 60 м.
Товща залягає з перервою на глинах марийської товщі або на більш давніх відкладах — бурульчинській 

товщі чи бітацькій світі.
У відкладах визначені: Hoplites dentatus Sow., Kossmatella cf. agassiziana Piet, та ін., завдяки чому вік 

товщі визначається як середньоальбський. Віковим аналогом костянтинівської товщі є нижня частина єлизаве- 
тинської товщі в Центральнокримській СФЗ та індольська товща в Бештерек-Бурульчинській підзоні.

Індольська товщ а (Кцп) поширена в Білогірсько-Старокримській і Бештерек-Бурульчинській підзо- 
нах Передгірської СФЗ. Типовий розріз вивчено у районі с. Курське (№20) [5, 50]. Представлена глинами з 
прошарками пісковиків, гравелітів, інколи конгломератів.

У Білогірсько-Старокримській підзоні в розрізі переважають глини чорні, аргілітоподібні, щільні, одно
манітні; зверху -  строкаті, вапнисті, з поодинокими тонкими прошарками пісковиків, алевролітів, пісків. Цей 
тип розрізу розкритий свр. 88-Бс (інт. 153,0-34,0 м) [50]. У відкладах визначені форамініфери: Glomospura 
gordialis (Lanes et. Parker), Haplophraqmoides aff rosaceus Subb. та ін., нанопланктон: Watznaueria barnesal 
(Black.), Parhabdolithus embergeri (Noel.).

В Бештерек-Бурульчинській підзоні типовий розріз розкритий свр. 80-Бс (в інт. 119,0-154,2 м) [50], де на 
відкладах мазанської світи залягають глини темно-сірі, аргілітоподібні, слабо- або безкарбонатні, монотонні, з 
пластом (інт. 153,0-149,5 м) алевроліту. Тут зустрінуті: Pleurostomella obtusa (Reuss.), Lenticulina macrodisca 
(Reuss.), Gyroidinoides nitidus (Reuss.), Inoceramus concentricus Park. Перекриваються вони відкладами меле- 
хівської товщі.

За літолого-петрографічним складом глини в низах товщі карбонатно-гідрослюдисті, алевритисті, вище — 
каолініт-гідрослюдисті, монтморилонітові, з домішками кварцу і кальциту. Пісковики від дрібно- до крупнозе- 
рнистих. Псамітову частину складають (%): кварц (15-20), карбонати (15-25), глауконіт (до 30). Цемент карбо
натно-глинистий.

Потужність товщі, в цілому, досягає 200 м.
Нижній контакт з підстеляючою курською товщею поступовий, згідний. Верхня границя з мелехівською 

товщею ділянками ерозійна, незгідна, частіше згідна.
Згідно з наведеним комплексом фауни, вік товщі визначено як середньоальбський. У північному напрям

ку товща заміщується нижньою частиною єлизаветинської товщі Центральнокримської СФЗ.
Баремський (верхній під'ярус) -  альбський (середній і верхній під'яруси) яруси

Донузлавська, каштанівська, рилєївська світи, єлизаветинська товща об’єднані {K.xdn+e\) представлені 
теригенними глинисто-пісковиковими відкладами з проверстками гравелітів, іноді вапняків (тільки на розрізах).

Донузлавська світа. Відклади світи поширені фрагментарно в Центральнокримській СФЗ. Стратотип 
встановлено за межами аркушів у свр. Східно-Октябрська-31 (інт. 3191-3167м) [5].

Представлена пісковиками і алевролітами з прошарками глин та аргілітів, інколи вапняків.
Пісковиковий тип розрізу, характерний для північної частини СФЗ, розкритий свр. 38-Со (інт. 1186- 

975 м) [65], де складений, в основному, пісковиками слабозцементованими з прошарками щільних, іноді зустрі
нуті поодинокі пачки перешарування алевролітів і аргілітів.

Сумарна потужність розрізу -  211 м.
На заході і сході СФЗ свр. 22-Ос (інт. 200,0-192,0 м) [89], свр. 1-Сл (інт. 1685,0-1622,0 м) [48] потужність 

світи зменшується до кількох десятків метрів, і у її складі переважають аргіліти і алевроліти піщанисті, сірі, 
масивні, у покрівлі хвилясто-шаруваті, алевропсамітової структури. Цемент змішаного складу базального типу, 
з включенням вуглефікованих та піритизованих решток детриту. У розрізі зустрінуті прошарки (до 0,3 м) вап
няків сірих, щільних, пелітоморфних, органогенно-уламкових.

Відклади донузлавської світи згідно залягають на породах калінінської світи і з розмивом перекривають
ся відкладами каштанівської. Потужність світи закономірно зростає з центральної частини СФЗ на північ, де 
досягає 200 м.

Згідно зі стратиграфічним положенням та знахідками остракод Cypridea (Paracypridea) karatyjgysensis 
(Ltib.), Phinocypris ochinata Sow. [89] на заході та Corbula striatula Sow., Grammatodon cf. secures [5] та ін. на 
сході, вік світи визначається як пізньобаремський -  ранньоаптський.

Віковим аналогом світи є біасалинська світа в Качинсько-Салгирській підзоні Передгірської СФЗ.
Каштанівська світа поширена в Центральнокримській СФЗ. За стратотип прийнято розріз 

свр. Каштанівська-3 (інт. 2830-3130 м) [5]. Світа представлена аргілітами темно-сірими, з проверстками алевро
літів, пісковиків і глинистих сидеритів. У типових розрізах СФЗ (свр. 35-Со, інт. 961-830 м, свр. 38 Со, інт. 975- 
870 м [65]) у складі світи розкриті, переважно, аргіліти сірі, темно-сірі, шаруваті, щільні, інколи з проверстками 
алевролітів.

Аргіліти алевритисті, слабо карбонатні, а алевроліти полі- та олігоміктові з вуглефікованими рослинни
ми рештками.



Потужність світи невитримана, на півдні зони мінімальна і збільшується на північний схід до 150 м.
Підстеляючими для каштан і вської світи є відклади донузлавської світи, на якій вона залягає трансгреси

вно, а перекривається з поступовим переходом відкладами рилєївською світи.
Знахідки молюсків Hypacanthoplites nolaniformis (N atzk.) G las., H. jacobi C oll., Neohibolites sp., 

Aucellina cf. caucasica Buch та ін. [5] обгрунтовують середньо-пізньоаптський вік світи. В Качинсько- 
Салгирській підзоні Передгірської СФЗ вона заміщується марийською товщею, в Бештерек-Старокримській 
підзоні їй відповідає верхня частина тайганської товщі.

Рилєївська світа поширена фрагментарно у Центральнокримській СФЗ. За стратотип обрано розріз 
свр. Рилєївська-1 (інт. 4047,0-4200,0 м) [5], за межами вивчених аркушів. Представлена глинами піщанистими, 
алевритистими, з прошарками та лінзами гравелітів і пісковиків.

Розкрита свр. Карасівська-1(інт. 1500-1448 м) [48], де у розрізі переважають алевроліти темно-сірі, піща
нисті, з глауконітом, шаруваті, в підошві з лінзами гравелітів світло-сірих. У розрізі також зустрінуті кілька 
пластів пісковиків потужністю 3,0-3,5 м, різнозернистих, олігоміктових.

Потужність світи досягає 100 м.
Світа залягає згідно на каштанівській світі або з розмивом (свр. 1-Кр) на відкладах товщі аргілітів серед

ньої юри. Перекривається згідно єлизаветинською товщею.
Ранньоальбський вік світи обґрунтовується комплексом форамініфер: Haplophragmoid.es rosaceus Subb., 

Н. nonioninoides Rss., Hedbergella trocoidea Gand.; амонітами Hamites attenualus Sow., і двостулковими мо
люсками Grammatodon carinatus Sow. та ін.

У південному напрямку рилєївська світа фаціально заміщується курською товщею і корелюється з ниж
ньою частиною салгирської світи.

Єлизаветинська товщ а поширена у Центральнокримській СФЗ, а типовий розріз її вивчено у 
свр. Єлизаветинська-498 (інт. 950-735 м) [5], за межами площі. Представлена глинами і аргілітами з прошарка
ми алевролітів.

У центральній частині СФЗ в розрізі, розкритому свердловинами 1-Сл, 1-36 [48], описана пачка перешару
вання глин, алевролітів знизу і глин темно-сірих до чорних, однорідних, шаруватих вгорі. В західному напрямку в 
підошві товщі простежена (свр. 1-Кр,1-Мн, 1-36 [48]) базальна пачка пісковиків і алевролітів потужністю до 20 м.

Відклади товщі згідно перекривають глини рилєївської світи та з розмивом -  каштанівської. Перекрива
ються згідно або трансгресивно відкладами краснополянської світи.

Потужність товщі невитримана, залежить від палеоструктурних умов її формування, і складає від 450 м в 
палеодепресіях (свр. 1-Кр [48]) до 100 м (свр. 1-Сл [48]) на їх крилах.

Вік єлизаветинської товщі встановлено згідно з визначеними органічними рештками форамініфер: 
Neohibolites stylioides Renny., N. minimus L ist., Hedbergella aff. infracretacea (G laessn.), а також амонітів: 
Hoplites dentatus Sow., які характерні для розрізів середнього-пізнього альбу.

В південному напрямку відклади світи фаціально заміщуються нижньою частиною мелехівської товщі і 
індольською товщею відповідно в Бештерек-Бурульчинській і Білогірсько-Старокримській підзонах, та ниж
ньою частиною мангуської і тернівської товщ в Качинсько-Салгирській підзоні Передгірської СФЗ.

Альбський ярус 
Верхній під ярус

М ангуська товщ а (Кііпп) поширена у Качинсько-Салгирській підзоні Передгірської СФЗ. Названа за 
с. Мангуш (тепер Прохолодне), де відслонюється і де описаний типовий розріз [5, 53], складений глинами алев
ритистими, тонкошаруватими, вапнистими, які по латералі заміщуються пісковиками крупнозернистими, квар
цовими, щільними, косоверсгву ватими.

Будова і склад товщі невитримані. Зокрема, у районі г. Присяжна [4, 53] на вапняках бурульчинської то
вщі описані перешарування глин алевритистих, піщанистих і пісковиків дрібнозернистих потужністю до 3 м, з 
включеннями брилових і валунних конгломератів, за складом -  вапнякових, пісковикових, гранітоїдних. Брили 
розміром 1 х2хЗ,5 м; цемент глинистий -  5,0 м.

Розріз товщі в районі с. Прохолодне складений глинами алевритистими, тонкошаруватими, вапнистими, 
які по латералі заміщуються пісковиками крупнозернистими, кварцовими, щільними, косоверствуватими. По
тужність товщі -  25-30 м.

Мангуська товща трансгресивно залягає на підстеляючих відкладах костянтинівської, частіше 
марийської, товщ або на більш давніх стратонах. Перекривається незгідно відкладами тернівської товщі або 
білогірської світи.

Вік товщі встановлюється за визначеними амонітами: Hysteroceras orbignui Spath., Н. varricosum Sow., 
які характерні для початку пізнього альбу.

Зіставляється вона з нижньою частиною мамацької товщі в Салгирсько-Чатирдазькій підзоні і нижньою 
частиною мелехівської товщі в Бештерек-Бурульчинській.

Тернівська товщ а (K]tn) поширена в Качинсько-Салгирській підзоні Передгірської СФЗ, де знахо
диться типовий розріз у районі однойменного села [5, 53]. Відслонюється в басейні р. Бодрак. Товща складена 
пісковиками вапнистими, туфопісковиками з проверстками алевролітів, туфоалевролітів, глин; у покрівлі -  з



пачкою глауконітових пісковиків. В підошві товщі, зазвичай, простежується базальний горизонт, складений 
конгломератами червонувато-сірими, дрібногалечними, в основному кварцовими, потужністю до 2,5 м.

Туфопісковики світло-сірі, зеленкуваті, на глинисто-карбонатному цементі. У складі уламків кварц, ін
коли порфірит, кремінь.

Туфоалевроліти світло-сірі нерівномірнозцементовані з гравієм. Цемент карбонатно-глинистий, базаль
ний. Склад уламків (%): плагіоклаз (25), кварц (15), рогова обманка (3), слюда.

Характерною особливістю відкладів товщі, в цілому, є збагаченість їх глауконітом (вміст якого в покрів
лі досягає 50-60%) та туфовим матеріалом.

Тернівська товща з розмивом перекриває відклади мангуської або костянтинівської товщ. Перекриваєть
ся незгідно відкладами білогірської світи.

Потужність товщі, в межах площі, досягає 20-30 м.
Вік товщі встановлено за знахідками амонітів: Mortoniceras inflation Sow., Stoliezkaja nothanothu Seil. 

середньої частини пізнього альбу.
Віковим аналогом тернавської товщі є верхня частина мамацької і мелехівської товщ.
М амацька товща (K,mm) поширена в Салгирсько-Чатирдазькій підзоні в басейні р. Салгир. Представ

лена пісковиками з проверстками глин.
Пісковики сірі, світло-сірі, бурі, дрібнозернисті, шаруваті, кварцово-глауконітові.
Глини темно-сірі, щільні, неясношаруваті, слабо озалізнені; зазвичай простежуються в нижній частині 

розрізу. Вище, глини поступово змінюються пачкою перешарування з міцними або слабозцементованими піс
ковиками, аж до переважання останніх у розрізі.

Потужність товщі -  до 25 м.
Мамацька товща згідно перекриває відклади салгирської світи і трансгресивно більш давні -  Демерджій- 

ської і тапшанської світ. На півночі СФЗ перекривається верхньокрейдовими або палеогеновими відкладами.
Фауністично товща охарактеризована поодинокими белемнітами Neohibolites stylioides Renng., завдяки 

чому вік її визначається як пізньоальбський. У східному напрямку товща заміщується нижньою і середньою 
частинами Мелехівської, на захід -  тернівською, на північ -  верхньою частиною єлизаветинської товщ.

М елехівська товщ а (Кігпі) розповсюджена в Бештерек-Бурульчинській і Білогірсько-Старокримській 
підзонах Передгірської СФЗ, простягаючись смугою від м. Білогірськ на схід. Типовий розріз знаходиться біля 
однойменного села (№ 27) [5]. Представлена глинами алевритовими, вапнистими, з проверстками вапняків, піс
ків, мергелів.

Літологічний склад товщі доволі мінливий. Зокрема, в Бештерек-Бурульчинській підзоні вивчений у 
свр. 80-Бс (інт. 119,0-60,5 м) [50], де представлений глинами темно-сірими, щільними, з вуглефікованими орга
нічними рештками.

У Білогірсько-Старокримській підзоні у типовому розрізі [53] описані глини зелені, жовто-зелені, пля
мами строкаті, мергелисті, щільні, піскуваті з прошарками вапняків (0,1-0,2 м). З них визначені: Neohibolites e f 
brevis Schw tezoff, Aucellinagryphadoides Sow., Neohibolites altimuss Orb. та інші.

Східніше розріз товщі стає більш карбонатним. Так, поблизу с. Радісне [98] в підошві залягають глини 
строкаті, вапнисті до мергелів, з домішками глауконіту, піскуваті, потужністю до 35 м. Перекриваються пачкою 
перешарування вапняків піскуватих та вапняків черепашкових, з лінзовидними прошарками пісків детритово- 
глауконітових. Потужність прошарків -  0,2-0,3 м. З них визначені Aucellina gryphaeoides Sow., Gevelinella 
aygalaroval (D jaff.), Hedbergella caspia Vass., та ін. пізнього альбу.

За речовинним складом, глини товщі характеризуються підвищеною карбонатністю (6-17%) і незначним 
вмістом алевритової фракції (2,5-4,1%). За мінералогічним складом, у легкій фракції переважає кварц (1,5-67%), 
присутні глауконіт (0,5-65%) та польовий шпат (6-23%). За даними термічного аналізу, глини суттєво монтмо
рилонітові, з гідрослюдою і каолінітом.

Породи мелехівської товщі на більшій частині площі згідно (інколи з перервою) залягають на підстеляю
чих відкладах індольської товщі. Перекриваються з розмивом відкладами верхньої крейди.

Потужність товщі -  до 100 м.
Вік товщі за знахідками характерної фауни визначається як пізній альб.
Мелехівська товща зіставляється з мамацькою товщею в Салгирсько-Чатирдазькій підзоні та мангуською 

і тернівською -  у Качинсько-Салгирській.
Нижній і верхній відділи 

Альбський (верхній під’ярус) і сеноманський яруси
Краснополянська світа (К \.2кр) розповсюджена в Центральнокримській СФЗ. Стратотип світи описаний 

у свр. Карлавська-10 (інт. 3977,0-3452,0 м) [1], за межами площі. Представлена мергелями глинистими, темно- 
сірими до чорних, піщанистими, вапняками глинистими, з прошарками глини вапнистої, інколи піску.

В межах площі розкрита свердловинами, серед яких типовим є розріз свр. 25-Бс [5], в складі якого пере
важають мергелі світло-сірі, піщанисті, з глауконітом з лінзами, кварцового піску. Потужність -  80,8 м.

Відклади краснополянської світи згідно, часом незгідно, залягають на глинах єлизаветинської товщі і 
згідно перекриваються наташинською світою або незгідно більш молодими відкладами -  палеогеновими. По



тужність її досягає 100 м.
Вік світи обгрунтовується знахідками пізньоальбських форамініфер: Rotalipora ticinensis (Gand.) і сено- 

манських: Rotalipora appeninnica (Renz.) R. cushmani M orn., R. deeckei (Franke).

Верхній відділ
Верхньокрейдові відклади на вивченій площі доволі широко розповсюджені у Рівнинному Криму і 

Кримському Передгір’ї. Відслонюються у вигляді субширотної смуги від долини р. Зуї на заході до г. Агармиш 
на сході; північніше вони занурюються під більш молоді відклади. У їхньому складі переважають карбонатні 
породи -  вапняки та мергелі з проверстками кременів і глин. У повних розрізах встановлені відклади сеноман- 
ського (рис. 2.3), туронського, коньякського, сантонського, кампанського і маастрихтського ярусів, загальна

Р ис. 2 .3 . Літологічна схема сеноманських відкладів
Геологічні границі: 1 -  достовірні; 2 -  ймовірні; 3  -  свердловини та їхні номери; 4 -  пісковики; 5 -  глини; 6 -  вапняки; 
7 -  мергелі; 8  -  площі повного розмиву сеноманських відкладів, 9 -  ізопахіти: а -  достовірні, б -  ймовірні; 10 -  ізогіпси пі
дошви



Сеноманський ярус
Білогірська світа (К2ЬГ) поширена у Передгірській СФЗ та виділяється як стратон лише у Західній підзо- 

ні. Стратотип її вивчено поблизу м. Білогірськ, у правому борту р. Тонас [50, 60]. Відклади простежуються сму
гою (шириною 200-1800 м) від р. Зуя до г. Агармиш. У стратотиповому розрізі у складі світи виділяються три 
пачки. Нижня представлена переверствуванням жовто- або зеленувато-сірих, глинистих, піскуватих мергелів та 
темно-сірих глин з проверстками пісків. Потужність пачки -  100 м. Середня пачка складена світло-сірими, бла
китно-сірими мергелями міцними, крейдо подібними, потужністю 70 м, а верхня -  світло-сірими мертелями 
потужністю до 200 м.

Північно-східніше, у долині р. Біюк-Карасу, у складі світи вирізняються лише останні дві пачки 
(свр. 48 Бс) [50]. Нижня складена зеленувато-сірими піскуватими мергелями зі стяжіннями піриту, а верхня -  
перешаруванням сірих глинуватих мергелів та зеленкувато-сірих вапнистих глин. На заході площі переважає 
грубоуламковий розріз, де серед мергелів зустрінуті прошарки пісковиків зеленкувато-сірих, кварц- 
глауконітових, на карбонатно-глинистому цементі та підпорядковані проверстки аргілітоподібних глин 
(свр. 17-1, 19-Р) [68, 99]. У підошві присутній базальний горизонт (2 м), складений гравієм кварцу і грубозерни
стого пісковику. Потужність світи по площі коливається від 50 до 370 м. Білогірська світа незгідно залягає на 
нижньокрейдових відкладах та також незгідно перекривається мендерською світою. Вона охарактеризована 
багатим комплексом органічних решток -  двостулкових, головоногих молюсків, форамініфер, зокрема: 
Jnoceramus crippsi M ant., Neohibolites ultimus Orb., Mantelliceras mantelli (Sow.), Rotalipora appenninica Renz. 
та ін. [5, 50], які вказують на її сеноманський вік.

Віковим аналогом світи у Центральнокримській СФЗ є верхня частина краснополянської світи.
Сеноманський, туронський і коньякський яруси

Білогірська, мендерська та прохолодненська світи об’єднані (К2bl+pr) розповсюджені у Передгірській 
СФЗ, де, за недостатньої кількості фауністичних знахідок і однотиповим літологічним складом, розчленування 
розрізу на окремі стратони по латералі не можливе, крім Західної підзони, де описаний стратотип. Найбільша 
потужність їх -  до 460 м -  у Передгір’ї (у стратотипі), у Західній підзоні вони виділяються тільки на розрізах, 
де їхня потужність досягає 120 м.

Туронський ярус
Нижній під ’ярус

Мендерська світа (K2md) поширена у Передгірській СФЗ та окремо виділяється лише у Західній підзоні. 
Стратотип знаходиться за межами площі, в однойменному яру [5, 9]. Світа складена світло-сірими і білими 
крейдоподібними мергелями з численними лінзами дрібнозернистого кальциту та крейдою з включеннями і 
проверстками світло-сірих до чорних кременів. Потужність відкладів -  до 50 м. Світа з перервою залягає на 
білогірській світі та трангресивно перекривається прохолодненською світою.

Ранньотуронський вік світи обгрунтовується знахідками головоногих, двостулкових, пелеципод і фора
мініфер: Jnoceramus labiatus Schloth ., J. hercynicus Pert., Praeglobotruncana Helvetica (Bolli) [5].

У Центральнокримській СФЗ мендерська світа фаціально заміщується нижньою частиною наташинської
світи.

Туронський (верхній під'ярус) -  коньякський яруси
Прохолодненська світа (К ^г)  поширена у Передгірській СФЗ, в межах Західної підзони. У межах Схід

ної підзони входить до складу об’єднаних відкладів. Стратотиповий розріз вивчено у Бахчисарайському районі 
(с. Прохолодне) [9]. На дослідженій території відклади відслонюються смугою (50-1500 м) від долини р. Зуя до 
г. Агармиш, а також розкриті свердловинами [50, 68]. Складена світа, в основному, мергелями крейдоподібни
ми, сірими, зеленувато-сірими, тонко плитчастими, з включеннями і проверстками кременів (свр. 364-Бс) [50]. 
На сході, у свр. 48-Бс [50], переважають мергелі білі, масивні, щільні, з тонкими проверстками темно-сірих 
глин, з численними сутужними стілолітовими швами у підошві, з лінзами і жовнами темно-сірих кременів (до 
10%) та детритом. Північніше, біля підніжжя куести, верхня частина світи складена вапняками фарфоровидни- 
ми, міцними, слабоглинистими, інколи кременистими, масивними, подекуди тонкошаруватими, з жовнами кре
менів. Видима потужність тут становить 8 м. Загальна потужність відкладів коливається від 25 до 40 м (свр. 48- 
Бс [50]).

Прохолодненська світа з розмивом залягає на мендерській та також незгідно перекривається кудринсь- 
кою світою. Світа вміщує знахідки пелеципод: Jnoceramus wandereri An dr., J. lamarcki P art., J. deformis 
M ant., J. incostans Woods, та форамініфер: Globotruncana primitiva Dalb., G. lapparenti B rotz [5, 53] пізньо- 
туронського -  коньякського віку.

У Центральнокримській СФЗ віковим аналогом світи є верхня частина наташинської світи.
Сантонський -  кампанський (нижній під 'ярус) яруси

Кудринська світа (К2kd) поширена у Західній підзоні Передгірської СФЗ. Стратотип встановлено у Бах
чисарайському районі, поблизу с. Кудрино [5, 9]. На дослідженій площі вона відслонюється у сучасному еро
зійному зрізі, у підошві Внутрішнього пасма Кримського Передгір’я, простягаючись з заходу на схід смугою 
шириною 200-1000 м. Найбільш повний розріз вивчено у Передгірській СФЗ, біля м. Білогірськ [50], складений



він мергелями світло-сірими, плямами темно-сірими, пелітоморфними, слабопіскуватими, подекуди білими, 
крейдо подібними, з проверстками зеленого воскоподібного кілу (бентонитових глин). На заході, у районі Сім
феропольського підняття та на локальних ділянках Білогірського виступу, відклади світи розмиті. Максимальна 
потужність світи -  до 100 м, встановлена на межиріччі Біюк-Карасу (Карасівка) та Кучук-Карасу (Мала Карасі- 
вка), у західному та східному напрямках вона поступово зменшується до 50 м.

Кудринська світа повсюди з розмивом залягає на прохолодненській світі та згідно перекривається беш- 
койською світою. Вона вміщує численний і різноманітний комплекс органічних решток -  двостулкових, голо
воногих, плечоногих, голкошкірих, форамініфер, у тому числі: Cibicidoides temirensis (Vass.), Globotruncanita 
elevate Brotz., Jnoceramus azerbaydjanensis A liev, та ін. [5], що визначають її вік як сантонський -  ранньокам- 
панський. У Центральнокримській СФЗ фаціальним аналогом кудринської світи є павлівська товща.

Сантонський, кампанський та маастрихтський яруси
Кудринська, бешкойська та старосільська світи об’єднані (К2kd+ss) розповсюджені у Передгірській 

СФЗ, у її Західній та Східній підзонах, де потужність їх сягає 250 м у Передгір’ї. У Західній підзоні об’єднані 
відклади поширені тільки на розрізах, де максимальна потужність їх досягає 150 м.

Туронський, коньякський сантонський і кампанський (нижній під’ярус) яруси
Наташинська світа, кольцовська і павлівська товщі об’єднані (К2я/+р1) розповсюджені в Центральнок

римській СФЗ. Потужність їх досягає 450 м. Виділяюються тільки на розрізах.
Наташинська світа поширена у Центральнокримській СФЗ. Стратотип вивчено за межами аркушів, у 

свр. Єлизаветинська-2 (інт. 1053-995 м) [5, 11]. На дослідженій площі найбільш повно розкрита на Совєтській, 
Східнооктябрській та Карасівській площах (рис. 2.1), де складена вапняками сірувато-білими і білими, глинис
тими і органогенно-детритовими, з сутурними і стилолітовими швами, з проверстками мертелів і глин, іноді 
пісковиків. Потужність відкладів досягає 200 м. Світа згідно залягає на краснополянській світі та незгідно пе
рекривається кольцовською товщею. Туронсько-коньякський вік світи обгрунтовується знахідками фораміні
фер: знизу -  Gavelinella ammonoides (Rss.), а вгорі - Stensioeina emscherica B aryshu. та ін. [5].

У Передгірській СФЗ фаціальними аналогами світи є мендерська і прохолодненська світи.
Кольцовська товщ а поширена теж у Центральнокримській СФЗ. Типовий розріз встановлено у 

свр. Стрілкова-1, в Херсонській області [5]. На вивченій території розкриті на Совєтській, Лазурненській, Сол
датській  площах [48] (рис. 2.1), де вона складена сірими щільними мергелями, глинистими пелітоморфними 
вапняками, в підошві інколи зустрічаються вапнякові брекчії. Потужність товщі досягає 120 м. Вона з перервою 
залягає на наташинській світі та згідно перекривається павлівською товщею. Ранньосантонський вік товщі об
грунтовується знахідками форамініфер Pseudovalvulineria infrasantonica (Balakum .). В інших СФЗ фаціальним 
аналогом є нижня частина кудринської світи.

П авлівська товщ а поширена знову ж таки у Центральнокримській СФЗ. Типовий розріз встановлено 
на аркуші L-36-XXIII (Джанкой), у свр. Джанкойська-3 (інт. 2299-2105 м) [5, 10]. На вивченій площі найбільш 
повно вона розкрита у свр. 751 Св [48], де складена вапняками світло-сірими, білими, глинистими, з проверст
ками зеленувато-сірих мергелів і глин. У вапняках часто зустрічаються сутурно-стилолітові утворення. Потуж
ність товщі сягає 170 м. Вона згідно залягає на кольцовській товщі та також згідно перекривається джанкойсь- 
кою світою. За знахідками форамініфер Gavelinella stelligera (Mar Іе.), Cibicidoides temirensis (Vass.) [5] вік 
товщі датується пізнім сантоном-раннім кампаном.

У Передгірській СФЗ вона фаціально заміщується верхньою частиною кудринської світи.
Кампанський ярус 

Верхній під ’ярус
Бешкойська світа (К2bk) поширена у Західній підзоні, де виділяється окремо, та у складі об’єднаних від

кладів у Східній підзоні Передгірської СФЗ. Стратотип описаний на г. Беш-Кош поблизу м. Бахчисарай [5]. Ві- 
дслонюється на заході площі вузькою смугою. Представлена білими, сірувато-білими мергелями крейдоподіб- 
ними, утвореними глинисто-карбонатною масою з уламками органічних решток і скелетів кокколітофорид, з 
конкреціями кременів. Потужність відкладів сягає 50 м. Світа згідно залягає на кудринській світі та також без 
перерви перекривається старосільською світою.

Характерний комплекс органічних решток: Jnoceramus barabini M ort., J. falticus Boehn., Limatula 
dessucata (Mun), Ledaproducta (Nilss.), Belemmtella mucronata senior Now. [5, 50] обґрунтовує пізньокампан- 
ський вік світи.

У Центральнокримській СФЗ віковим аналогом бешкойської світи є нижня підсвіта джанкойської світи.
Кампанський (верхній під ’ярус) -  маастрихтський яруси

Джанкойська світа (К2dz) поширена у Центральнокримській СФЗ. Стратотип її встановлено у 
свр. Джанкойська-3 (інт. 2106-1810 м) [5] на аркуші L-36-XXIII (Джанкой). Світа поділяється на підсвіти.

Нижня підсвіта складена сірими глинистими вапняками з проверстками зеленкуватих мергелів і глин. 
Потужність підсвіти досягає 200 м.



Верхня підсвіта представлена світло-сірими мертелями піщано-алевритовими, щільними, скременілими, 
з проверстками вапняків органогенно-уламкових, тріщинуватих, місцями з лінзами кременистих порід, спонго- 
літів. Потужність підсвіти досягає 300 м.

Світа згідно залягає на павлівській товщі та з перервою перекривається палеоценовими відкладами біло- 
кам’янського регіоярусу.

Пізньокампанський вік світи обгрунтовується форамініферами: Bolivina incrasata (Rlu.), Cibicides bembix 
M arson., Reusella minuta M arson.[5]. У Передгірській СФЗ нижня підсвіта джанкойської світи фаціально за
міщується бешкойською світою, верхня -  старосільською світою.

Маастрихтський ярус
Старосіпьська світа (К2.м) поширена у Західній підзоні Передгірської СФЗ, де виділяється окремо, та у 

Східній підзоні -  у складі об’єднаних відкладів. Стратотип її розташований в с. Старосілля на околиці 
м. Бахчисарай [5, 9]. На вивченій площі вона простягається вузькою смугою (шириною 50-75 м) від долини 
р. Бурульча на заході до г. Бор-Кая на сході. Складена мертелями сірими, плямистими, піскуватими, з вкрап
леннями гідроксидів заліза, з проверстками сірувато-зеленої глини, в покрівлі -  пісковиками світло-сірими, 
кварц-польовошпатовими, тонкозернистими та зеленкувато-сірими карбонат-глауконітовими пісками, з мало
потужними проверстками пелітоморфних вапняків. Із заходу на схід піскуватість мергелів збільшується та, від
повідно, зменшується вміст глинистої і глауконітової складових. Потужність відкладів коливається від 50 до 
100 м. Світа згідно залягає на мертелях бешкойської світи та без перерви перекривається відкладами палеоцену.

Світа вміщує численний і різноманітний комплекс органічних решток. Для нижніх частин розрізу харак
терні: Jnoceramus impressus Orb., Spondylus dutempleanus Orb., Chlamys acuteplicatus A 1th., P achy discus 
neubergicus (Hauer), для верхніх -  Echinocoris vulgaris Leshe., Chlamys trisulea (Hag.), Cibicidoides bembix 
(M arss.), Belemnnella arkhangelskii Najd. та ін. [5, 53]. Наведений комплекс фауни визначає маастрихтський 
вік світи.

У Центральнокримській СФЗ фаціальним аналогом її є верхня підсвіта джанкойської світи.

Кайнозойська ератема
Кайнозойські відклади у межах дослідженої групи аркушів складають верхню частину осадового покри

ву і представлені палеогеновою, неогеновою і четвертинною системами.

Палеогенова система
Палеогенові відклади представлені усіма трьома відділами. Відслонюються на поверхні субширотною 

смугою у Кримському передгір’ї від м. Сімферополь до с. Курське. На більшій частині площі перекриті неоге
новими відкладами, розкриті численними свердловинами. Своєрідність умов осадконакопичення, проявлених у 
літологічних різновидах, потужностях, локальних розмивах зумовили виділення чотирьох СФЗ: Сиваської, Пе
редгірської Північно-Східної та Індольської (див. “Схему структурно-фаціального районування”, умовні позна
чення до “Карти дочетвертинних утворень”).

Палеоценовий відділ
Білонам ’янський регіоярус

Богачівська світа (P,6g) простежена у межах Сиваської СФЗ. Стратотип її встановлено у свр. Балашів- 
ська-6, на суміжному з півночі аркуші [5, 10, 50]. Світа складена сірими органогенно-детритовими вапняками, 
місцями перекристалізованими або скременілими, піскуватими, іноді з проверстками глин. Максимальна поту
жність сягає 100 м. Світа з перервою залягає на мергелях або вапняках джанкойської світи маастрихту та незгі
дно перекривається товщею мергелів і вапняків качинського регіоярусу. Світа охарактеризована численними 
рештками молюсків, кріноідей, серпул та форамініфер: Arenobulimina dubia W olosch., Elphidiellaprima Dam., 
Karreria fallax Rzehak та ін. [5], які обґрунтовують її ранньопалеоценовий вік.

У Північно-Східній СФЗ світа фаціально заміщується товщею пісковиків і глин, в Індольській СФЗ -  то
вщею аргілітів і вапняків, у Південно-Західній підзоні Передгірській СФЗ -  білокам’янською світою, у Центра
льній підзоні тієї ж СФЗ -  товщею пісковиків і вапняків, у Курській підзоні -  товщею вапняків.

Товща пісковиків і глин (Pjpg) поширена у Північно-Східній СФЗ. На вивченій площі розкрита 
свр. Зибінська-1 [48], де складена пісковиками та глинами з проверстками органогенно-детритових вапняків. 
Максимальна потужність сягає 50 м. Товща незгідно залягає на джанкойській світі та також незгідно перекри
вається товщею теригенних порід. Відклади охарактеризовані бідним комплексом форамініфер: Arenobulimina 
cf. могепа B rotz., Anomalinoides limbatus Brotz., Cibicidoides succedens (Bronn.), Bulimina asperoaculeata 
Brotz. [5], які вказують на її ранньопалеоценовий вік.

Товща аргіл ітів і вапняків (Pjav) виділена лише в Індольській СФЗ. Характерний розріз описано у 
свр. 750-Св (інт. 1250-1213 м) [5, 48]. Складена вона темно-сірими аргілітами з проверстками органогенно- 
детритових вапняків, місцями скременілих, інколи з малопотужними проверстками пісковиків та гнізд піщано- 
гравійного матеріалу. Потужність загалом невелика, максимальна сягає 50 м. Товща незгідно залягає на верх-



ньокрейдових відкладах (джанкойська світа) та трансгресивно перекривається товщею аргілітів. Вона вміщує 
збіднений комплекс форамініфер: Spiroplectammina variata V ass., Anomalinoides cf. danicus (Brotz.), 
Cibicidoides succedens (Bronn.), Globigerina varianta Subb., Reissellapaleocenica [5], які визначають її ранньо- 
палеоценовий вік.

Віковими аналогами являються богачівська світа, товща пісковиків і глин та товща пісковиків і вапняків.
Товща пісковиків і вапняків (Pipv) поширена частково у Центральній підзоні Передгірської СФЗ, 

де виходить на денну поверхню у Білогірському районі. Типові розрізи описані на площі від с. Мічуринське до 
м. Білогірськ та у долині р. Кучук-Карасу [5, 50]. В нижній частині розрізу товща складена глауконіт- 
карбонатними пісковиками, щільними, дрібнозернистими, з характерними коміркоподібними формами вивіт
рювання, у самій основі яких залягає проверсток (20-30 см) зеленкувато-сірих жовнових фосфоритів. Вище по 
розрізу пісковики поступово переходять у світло-сірі органогенно-детритові вапняки, місцями черепашкові, 
міцні. Потужність відкладів змінюється по простяганню від 6 до 65 м. Товща незгідно залягає на верхньокрей- 
дових відкладах та з різким розмивом перекривається еоценовими вапняками або пісковиками. У відкладах ви
значені форамініфери: Gryphaea cf. Similes Pusch., Praventia ovolis (Sow.), Anomalinoides danicus (Brotz.) та 
ін., та морські їжаки: Protobrissus akkajensis (Web.), Echinocorys sulcatus G oldf [5], які свідчать про її ранньо- 
палеоценовий вік.

В інших СФЗ фаціальними аналогами товщі є: в Сиваській -  богачівська світа, в Північно-Східній -  тов
ща пісковиків і глин, в Індольській -  товща аргілітів і вапняків; в Південно-Західній підзоні Передгірської СФЗ 
-  білокам’янська світа, в Курській підзоні цієї ж СФЗ -  товща вапняків.

Білокам ’ямський і качимський регіояруси
Білокамямська і качинська світи об’єднані (¥ xbk+kc) розповсюджені у Південно-Західній підзоні Перед

гірської СФЗ. Потужність їх сягає 70 м. Виділяються вони тільки на розрізах.
Білокам ’ямська світа поширена на незначній площі у Південно-Західній підзоні Передгірської СФЗ. На 

дослідженій території розкрита у свр. 78-К [74], де представлена світло-сірими вапняками органогенно- 
детритовими, органогенно-уламковими, моховатковими, форамініферовими, знизу залягає малопотужний шар 
пісковику. Потужність, в цілому, невелика -  до 50 м. Світа незгідно залягає на старосільській світі та також 
незгідно перекривається качинською світою. Охарактеризована численним і різноманітним комплексом органі
чних решток -  плечоногих, головоногих, двостулкових, моховаток, голкошкірих. Зокрема, виявлені: Crania 
tuherculata N ilss ., Nautilus danicus Schl., Ostrea praemontensis G orb., O. montensis Cossm ., Cuculaea 
crassatina Lam. та ін. [5], які визначають палеоценовий вік світи.

Качинська світа поширена у Південно-Західній підзоні Передгірської СФЗ. Стратотип її знаходиться на 
аркуші L-36-XXVIII, у Бахчисарайському районі [5, 9]. Світа представлена переверствуванням світло-сірих але- 
вритистих і глинистих мергелів з горизонтом зеленкувато-сірих глауконітових дрібнозернистих пісковиків у 
підошві. Потужність невитримана, максимальна -  40 м. Світа незгідно залягає на білокам’янській світі та, в ос
новному, незгідно перекривається відкладами нижнього еоцену. Світа добре охарактеризована комплексом фа
уни: молюсків, губок, брахіопод, риб, кріноідей, моховаток, морських їжаків та форамініфер, у тому числі: 
Cucculaea volgensis Barb, de M arn., Chlamys prestwichi (M orr.), Acarinina tadjikistanensis djianensis Schutz., 
Bulimina trigonalis Dam. [5]. Визначені органічні рештки свідчать про пізньопалеоценовий вік світи.

Товща вапняків і товщ а пісковиків і аргіл ітів об ’єднані (P,v+pa) поширені тільки у Курській 
підзоні Передгірської СФЗ, де сумарна їх потужність сягає 150 м. Ці об’єднані відклади виділяються на розрі
зах.

Типовий розріз товщі вапняків вивчено у районі с. Курське, свр. 88-Бс [5, 9], де вона представлена 
знизу -  переверствуванням жовтувато-сірих пісковиків глинистих, дрібнозернистих, вапнистих та світло-сірих, 
тонкозернистих, кременистих, з лінзами та прошарками коричнювато-сірих кременів. Зверху складена світло- 
сірими вапняками пелітоморфними, масивними, потужність яких скорочується від 10 до 5 м на півночі, а на 
заході нарощується до 15 м. Потужність товщі вцілому сягає 70-100 м. Вона згідно залягає на маастрихтських 
відкладах та незгідно перекривається товщею пісковиків і аргелітів верхнього палеоцену.

Відклади вміщують різноманітний комплекс фауни: Anomalinoides danicus (Brotz.), Globigerina 
pseudobulloides Plumm., G. vriloculinoides Plumm ., Cibicides sahlstromi Brotz. та ін. [5, 9], за яким вік її дату
ється раннім палеоценом.

Товща пісковиків і аргіл ітів поширена у Курській підзоні, де вона локально виходить на денну по
верхню у долині р. Мокрий Індол [50]. Складена переверствуванням темно-сірих аргілітів алевритових, вапнис
тих, з зернами глауконіту та зеленкувато-сірих пісковиків глауконіт-кварц-вапнистих, дрібнозернистих, глини
стих, іноді з проверстками сірої аргілітоподібної глини. Потужність відкладів коливається від 4 до 70 м. Товща 
з розмивом залягає на товщі вапняків білокам’янського регіоярусу та також незгідно перекривається мертелями 
або пісковиками еоцену. У відкладах товщі присутні численні рештки морських їжаків та форамініфер: Isas ter 
abkhasicus Schwetz., Echinocorys dioscure Schw etz., Anomalinoides fera (Schutz.), Hetero stomella gigantica 
Subb. [5, 9], на лівому березі p Індол (біля с. Курське) знайдені черепашки Discocyclina seunesi Douv. [5]. Ор
ганічні рештки характерні для качинського регіоярусу пізнього палеоцену.



Качинськиіі регіоярус
Товща мертелів і вапняків (P,mv) виділена на локальних ділянках Сиваської СФЗ. Найбільш повні 

та характерні її розрізи відомі за межами площі [5]. Складена вона сірими глинистими мертелями або сірими 
глинистими вапняками, з проверстками пісковиків і алевролітів. Максимальна потужність товщі -  50 м. Відкла
ди з ерозійним контактом залягають на богачівській світі та незгідно перекриваються товщею глин нижнього 
еоцену. Пізньопалеоценовий вік товщі ґрунтується на численних знахідках форамініфер: Stensiona caucasica 
(Subb.), Globigerina папа Chal., Acarininasubshaerica Subb., Reussellapaleocenica (Brotz.). та ін. [5].

Віковим аналогом товщі є: у Північно-Східній СФЗ -  товщі теригенних порід, в Індольській СФЗ -  тов
ща аргілітів вапнистих, у Південно-Західній підзоні Передгірської СФЗ -  качинська світа, а в Курській підзоні -  
товща пісковиків і аргілітів.

Товща аргіл ітів  вапнистих (Рщу) поширена локально в Індольській СФЗ. Типовий розріз розкрито 
у свр. 762-Св (інт. 1257-1250 м) [5, 48], де описані темно-сірі аргіліти, в основному, вапнисті, іноді з проверст
ками вапняків. Потужність відкладів невелика -  до 25 м. Товща з перервою залягає на товщі аргілітів і вапняків 
білокам’янського регіоярусу та, в основному, згідно перекривається товщею глин і пісковиків бахчисарайсько
го регіоярусу нижнього еоцену. У відкладах визначені форамініфери: Acarinina tadjikistanensis djanensis 
Schutz., Globorotalia velascoensis Cushm. та ін. [5], які свідчать про її пізньопалеоценовий вік.

Палеоценовий і еоценовий відділи
Качинський, бахчисарайський і сімферопольський регіояруси

Товща теригенних порід (P]_2t) поширена фрагментарно лише у Північно-Східній СФЗ. Типові роз
різи вивчені на суміжному аркуші L-36-XXIII [11], а на дослідженій площі товща розкрита поодинокими сверд
ловинами, в яких представлена переверствуванням глин, алевролітів, пісковиків та пісків. Максимальна потуж
ність відкладів -  до 80 м. Товща незгідно залягає на товщі пісковиків і глин білокам’янського регіоярусу та без 
перерви перекривається товщею вапняків і пісковиків сімферопольського регіоярусу. Для відкладів характер
ний збіднений комплекс фауни: Globigerina папа Chal., Acarinina subsphaerica Subb., Reussella paleocenica 
(Brotz). [5], які вказують на пізньопалеоценово-еоценовий вік товщі.

Еоценовий відділ
Бахчисарайський регіоярус

Товща глин (P2g) виділена лише у Сиваській СФЗ, де розкрита поодинокими свердловинами. Типовий 
розріз встановлено на аркуші L-36-XXII у свр. Красноперекопська-4 [11]. Складена сірими глинами вапнисти
ми, алевритистими, з малопотужними проверстками мергелів. Максимальна потужність, в межах площі, -  до ЗО 
м. Товща незгідно залягає на верхньопалеоценовій товщі мергелів і вапняків та згідно перекривається сімферо
польською світою середнього еоцену. Відклади вміщують форамініфери та дрібні нумуліти ранньоеоценового 
віку: Acarinina subbotinae Mor., A. camerata Chal. [5].

У Північно-Східній СФЗ фаціальним аналогом товщі глин є верхня частина товщі теригенних порід, в 
Індольській -  товща глин і пісковиків, у Передгірській СФЗ -  нижня частина бахчисарайської і сімферопольсь
кої світ об’єднаних.

Товща глин і пісковиків (R2gp) поширена локально в Індольській СФЗ. Складена переверствуван
ням сірих глин та зеленувато-сірих пісковиків з дрібними нумулітами. Потужність товщі незначна -  до 10 м. 
Товща згідно залягає на товщі аргілітів качинського регіоярусу та з розмивом перекривається товщею вапняків 
і пісковиків сімферопольського регіоярусу. У відкладах визначені форамініфери: Acarinina subbotinae Mor., 
Globorotalia aequa Cushm. et Renz., G. marginodentata Subb. та ін. [5], які свідчать про ранньоеоценовий вік 
товщі. У стратиграфічному розрізі ця товща займає тільки нижню частину бахчисарайського регіоярусу.

Бахчисарайський і сімферопольський регіояруси
Бахчисарайська і сімферопольська світи об'єднані (¥2bh+sm) поширені у Південно-Західній, Централь

ній і Курській підзонах Передгірської СФЗ, де складають круте підніжжя та обриви куести від м. Сімферополь 
до р. Мокрий Індол, а також розкриті північніше свердловинами під більш молодими відкладами. За відсутніс
тю чітких реперних горизонтів, недостатнім фауністичним представництвом окремих горізонтів, виділяється як 
один стратон. Розріз відкладів по латералі невитриманий. Так, в Південно-Західній підзоні в підошві він сладе- 
ний темно-сірими з блакитним відтінком глинами карбонатними, з гніздами піриту, глауконіту та світло-сірими 
піскуватими мертелями з черепашковим детритом потужністю від 3,5 до 40 м (свр. 3-Р) [50, 99]. Верхня частина 
представлена нумулітовими вапняками з проверстками мергелів, пісковиків потужністю від 50 [50] до 70 м 
(свр. ЗР) [99]. Глинистий склад нижньої частини розрізу у Центральній підзоні поступово змінюється на суттє
во пісковиковий. Пісковики зеленувато-сірі, кварцово-глауконітові, середньозернисті, на карбонатному цементі 
базального типу, з лінзами детритового вапняку у підошві (свр. 80-Бс [50], Сімферопольський район, долина 
р. Кучук-Карасу, Білогірський район [50]). У Курській підзоні нижня частина розрізу відслонюються у бортах 
р. Мокрий Індол, де складена глинистими тонкозернистими пісковиками та глинами з малопотужними проверс
тками нумулітових вапняків і мертелями. Потужність цієї частини розрізу сягає 50 м.



Верхня частина розрізу більш стабільна, складена характерними світло-сірими міцними нумулітовими 
вапняками з рідкими зернами глауконіту, у підошві -  брекчієвидними, пелітоморфними. Потужність відкладів 
сягає 25 м.

Загальна потужність бахчисарайської і сімферопольської світ об’єднаних коливається від 55 до 75 м, а 
максимальна -  до 11 0 м - зафіксована у Південно-Західній підзоні. Відклади незгідно залягають на пісковиках 
нижнього або верхнього палеоцену та згідно перекриваються новопавлівською світою, верствами з Globigerina 
turkmenika та альмінською світою об’єднаними.

Ранньо-середньоеоценовий вік світ обгрунтовується численними знахідками форамініфер: Spondilus c f 
demissus D esh., Chlamys orcina Vass., Nummulites planulatus (Lam.), N. nemkovi Schaub., N. polygyratus 
Desh., а також дрібними Acarininapentacamerata Subb., Rotalia armata (Orb.) та ін. [5, 50].

У Сиваській СФЗ фаціальними аналогами світ є товща глин бахчисарайського регіоярусу та сімферо
польська світа однойменного регіоярусу, у Північно-Східній СФЗ -  товща теригенних порід та товща вапняків і 
пісковиків, в Індольській СФЗ -  товща глин і пісковиків та товща вапняків і пісковиків.

Сімферопольський регіоярус
Сімферопольська світа (P2,sw) розповсюджена повсюди, але окремо виділяється лише в Сиваській СФЗ. 

Стратотип знаходиться за межами площі, у Бахчисарайському районі Кримського передгір’я. Найбільш харак
терним на вивченій території є розріз, розкритий у свр. 35-СО [48], складений світло-сірими, жовто-сірими мер
телями щільними, слабо глинистими, з проверстками характерних нумулітових вапняків. Потужність відкладів 
світи сягає 50 м. Нумулітові вапняки складені рештками нумулітів, зцементованих кальцитом, інколи з вклю
ченням (до 5%) зерен кварцу, глауконіту.

Світа згідно залягає на товщі глин бахчисарайського регіоярусу та без перерви перекривається мертеля
ми або вапняками новопавлівської світи, верств з Globigerina turkmenica та альмінської світи об’єднаних.

Ранньо-середньоеоценовий вік світи обґрунтовується багатим комплексом двостулкових і плечоногих 
молюсків, морських їжаків та численними форамініферами: Acarinina bullbrooki (Во 11 і), Truncorotalia 
aragonensis (Nutt.), Rotalia armana (Orb.), Nummulites nemkovi Schaub., N. bistans Desh. [5] та ін.

Товща вапняків і п ісковиків (P2vp) поширена у Північно-Східній та Індольській СФЗ, де розкрита 
поодинокими свердловинами. Складена сірими вапняками глинистими, іноді алевритистими, з проверстками 
пісковиків. Максимальна потужність товщі -  до 70 м (свр. 2-Ін [48]). Вона незгідно залягає на товщі глин і піс
ковиків. Перекривається товщею вапняків і мертелів новопавлівського регіоярусу. У відкладах зустрічаються 
форамініфери: Acarinina bullbrooki (Bollі), Cibicides sp., Truncorotalia aff. aragonensis (N utt.) [50], які свідчать 
про її середньоеоценовий вік.

У Сиваській СФЗ віковим аналогом товщі є сімферопольська світа, у Передгірській СФЗ вона фаціально 
заміщується верхньою частиною бахчисарайської і сімферопольської світ об’єднаних.

Новопавлівський регіоярус
Товща вапняків і мертелів (B2vm) поширена в Індольській СФЗ. Типовий розріз встановлено у 

свр. 763-Св (інт. 1081-1055 м) [5, 48], де вона складена світло- і зеленувато-сірими вапняками органогенно- 
уламковими з проверстками зеленкувато-сірих мергелів. Потужність товщі -  до 35 м. Залягає вона згідно на 
товщі вапняків і пісковиків та також згідно перекривається верствами мергелів і глин з Globigerina turkmenika.

Відклади товщі вміщують форамініфери: Globigerinafrontosa Subb., Globigerapsis subconglobatus Chal., 
Acarinina topilensis (Cushm.) [5], вказують на їх середньоеоценовий вік.

У Передгірській СФЗ корелюються з нижною частиною новопавлівської світи, верств мергелів, глин з 
Globigerina turkmenika і альмінської світи об’єднаних.

Кумський регіоярус
Верстви мергелів, глин з Globigerina turkmenika (¥2mg) поширені на усій вивченій площі, але окремим 

стратоном виділені тільки в Індольській СФЗ, де розкриті численними свердловинами. Нижня частина верств 
складена переверствуванням мергелів і глин, а верхня -  зеленкувато-сірими мергелями, іноді з проверстками 
глин. Потужність верств -  до 50 м. Відклади вміщують збіднений комплекс форамініфер у нижній частині роз
різу, переважно, планктонних форм: Globigerina turkmenika Chal., G. azerbaidjanica Chal., Globanomalica 
micra (Cole), Heterolepapygmeuformis K rajeva та ін. [5]. Зазначений комплекс фауни вказує на середньоеоце
новий вік порід.

Сімферопольський, новопавлівський, кумський і альмінський регіояруси
Товща вапняків і пісковиків, товща вапняків і мергелів, верстви мергелів, глин з Globigerina turkmenika і 

альмінська світа об’єднані (P2vp+аР) поширені в Північно-Східній СФЗ і виділяються тільки на розрізах.
Новопавлівський, кумський і альмінський регіояруси

Новопавлівська світа, верстви мергелів, глин з Globigerina turkmenika і альмінська світа об’єднані 
(¥2пр+аГ) поширені у Сиваській СФЗ, Південно-Західній, Центральній і Курській підзонах Передгірської СФЗ. 
Вони складають північно-західні схили Сімферопольського підняття, де місцями виходять на денну поверхню 
або розкриті численними свердловинами на сході площі. Стратотипи окремих стратонів знаходяться у Бахчиса
райському районі [5, 9].



В зв’язку зі скороченим типом розрізів, а також недостатністю впевнених критеріїв розчленування, відк
лади виділяються як єдиний об’єднаний стратон. В межах Південно-Західної підзони в підошві вони представ
лені світло-сірими крейдоподібними вапняками та мертелями, які північніше м. Сімферополя заміщуються гли
нами. Потужність пачки коливається від 15 до 55 м (свр. ЗР [99]). Середня частина розрізу складена, в основно
му, зеленкувато-коричневими тонкошаруватими мертелями з проверстками зелених глин зі значним вмістом 
рослинного та черепашкового детриту, лусками риб (свр. 4-Р [99]). Максимальна потужність їх сягає 50 м. У 
верхній частині закартовані світло-сірі і жовті мергелі дрібнопористі, з численними рештками черепашкового 
детриту, потужністю до 60 м (свр. 3-Р [99]). Сумарна потужність об’єднаних відкладів в цій підзоні сягає 150 м.

У Центральній підзоні об’єднана товща виходить на денну поверхню тільки на крайньому сході та розк
рита свр. 39-Бс [50], де вивчено глинисто-мергелистий розріз потужністю до 65 м.

У Курській підзоні у лівому борту р. Мокрий Індол зазначені відклади представлені сірувато-зеленими 
алевритистими мертелями, у покрівлі -  сірими з коричнюватим відтінком трепеловидними мергелями легкими, 
листуватими, місцями з прошарками жовтувато-бурих тонковерствуватих глин. Верхня частина розрізу -  пачка 
світло-сірих з блакитним відтінком глинистих мергелів з детритом. Потужність цього розрізу сягає 56 м [50]. 
Далі на північ, у свр. 2-К [75], об’єднані відклади також складені сірими мергелями алевритистими, глауконіт- 
кварцовими пісковиками вапнистими та трепеловидними мергелями сірими, з коричнюватим відтінком, з лус
ками риб. Загальна потужність їх коливається від 20 до 145 м.

Новопавлівська світа, верстви з Globigerina turkmenika і альмінська світа об’єднані згідно залягають на 
бахчисарайській і сімферопольській світах об’єднаних та незгідно перекриваються глинами олігоцену.

Відклади вміщують багатий комплекс фауни середньо-пізньоеоценового віку: Acarinina rotundimarginata 
Subb., Uvigerina hispida Schw ager, Globigerina turkmenika C hal., Lenticulina laticostata Tutk. та ін. [5, 50].

Альмінський регіоярус
Альмінська світа (¥2аГ) розповсюджена на всій площі, але як окремий стратон виділяється в Індольській 

СФЗ. Складена світло-сірими, зеленкувато-сірими мергелями і карбонатними глинами з проверстками вапняків. 
Потужність світи -  до 150 м.

Світа згідно залягає на верствах мергелів, глин з Globigerina turkmenika та незгідно перекривається в Ін
дольській СФЗ глинами планорбелової світи олігоцену.

Світа вміщує багатий комплекс двостулкових молюсків, форамініфер і нанопланктону, зокрема: 
Variamussium fallax Korob., Ostrea prona W ood., Bolivina antegressa Subb. [5], які визначають її пізньоеоце- 
новий вік.

Палеогенова та неогенова системи
Олігоценовий -  міоценовий відділи

Відклади цього стратиграфічного діапазону віднесені до майкопської серії, поширеної у повному об’ємі 
в Індольській, Північно-Східній СФЗ та Центральній підзоні Передгірської СФЗ, а на решті території представ
лені тільки нижньою олігоценовою частиною.

Майкопська серія (J%AA\mk). Майкопські відклади широко розповсюджені у Рівнинному Криму: у Сива
ській, Північно-Східній, Індольській та частково Передгірській СФЗ (рис. 2.4).

Склад відкладів, переважно, глинистий. У Північно-Східній СФЗ розріз більш піщанистий, представле
ний піскуватими глинами з проверстками пісків та пісковиків, потужністю до 700 м.

У Передгірській СФЗ. Центральній підзоні, розріз майкопської серії неповний, зі скороченими потужно
стями, представлений глинами алевритистими, слабо вапнистими, з проверстками алевролітів, потужністю до 
250 м (виділяється тільки на розрізах).

У Сиваській, Бахчисарайській і Індольській СФЗ у складі серії виділяються окремі стратони.
Рюпельський ярус

Планорбеловий регіоярус
Дюрменська світа (Р3 dr) розповсюджена в Індольській СФЗ. Стратотип встановлено на Керченському 

півострові [5]. Найбільш характерні розрізи вивчено свр. Карасівка-1. Складені переверствуванням сірих, буру
вато-сірих глин і алевролітів (останні переважають у верхній частині). Максимальні потужності досягають 
100 м. Світа з розмивом залягає на альмінській світі верхнього еоцену та згідно перекривається індольською 
світою. Відклади вміщують комплекс форамініфер: Haplophragmoides aff. fidelis Ter -  Grig., H. aff. 
stavropolensisfidelis Ter -  Grig., Melonis dozularensis Chal., Lenticulina hermanni (Andr.), Heterolepa almaensis (S 
ami.), Cibicidoides aff. pseudoungerianus (Cushm.) [5, 23], які вказують на ранньоолігоценовий вік світи. У Сива
ській СФЗ дюрменська світа зіставляється з нижньою підсвітою планорбелової світи, а в Бахчисарайській пі
дзоні Передгірської СФЗ -  з кизилджарською товщею.

Кизилджарська товща (Р3 kd) виділена в Бахчисарайській підзоні Передгірської СФЗ, де локально 
виходить на денну поверхню. Простежується з заходу (аркуш L-36-XXIX), де знаходиться типовий розріз 
(г. Кизил-Джар) [48]. Складена зеленувато-сірими глинами карбонатними, алевритистими і коричневими алевролі
тами, які тонко перешаровуються у розрізах. В підошві інколи зустрічаються бурувато-жовті піски алевритисті,
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Рис. 2.4. Літолого-фаціальна схема відкладів майкопської серії
1 -  геологічні границі: а -  достовірні, б -  ймовірні; 2  -  свердловини та їхні номери; 3 -  глини; 4 -  алеврити; 5 -  піски; 
6 -  ізопахіти; 7 -  ізогіпси підошви майкопських відкладів; 8 -  площі повного розмиву майкопських відкладів

потужністю до 2 м. Потужність товщі невелика - 4  м, зростає на захід -  до 10 м. Відклади її незгідно залягають 
на альмінській світі та з розмивом перекриваються вапняками бриківських верств середнього міоцену. Глини 
вміщують: Nucula comta G oldf., Dentalium novaki Koen [5, 99], які визначають ранньоолігоценовий вік товщі 
(зона Lenticulina herrmani).

В Індольскій СФЗ кизилджарська товща корелюється з дюрменською світою, в інших -  з нижньою підс- 
вітою планорбелової світи або з нижньою частиною об’єднаних відкладів майкопської серії.

Індольська світа (Р3 in) поширена обмежено в Індольскій СФЗ. Складена сірими, інколи бурими, піщани
стими глинами з тонкими проверстками піску, алевролітів і включеннями сидеритів та глинисто-фосфоритових 
конкрецій. Максимальна потужність відкладів сягає 200 м (свр. 2-Ін) [48].

Світа згідно залягає на дюрменській світі та без перерви перекривається молочанською світою. Відклади 
вміщують молюски: Nucula comta G oldf., Corbula conglobata Koen.; форамініфери: Haplophragmoides aff. 
stavropolensisfidelis Ter -  G rig., Cibicidoides amphisyliensis (Andr.), Bolivina mississippiensis (Cushm) [5, 23], 
які вказують на ранньоолігоценовий вік світи.

В інших СФЗ індольська світа зіставляється з верхньою підсвітою планорбелової світи.



Планорбелова світа (Р3рГ) широко розповсюджена в усіх СФЗ, але виділяється окремим стратоном тіль
ки в Сиваській та Індольській СФЗ. Стратотип встановлено на Керченському півострові. Найбільш повно на 
дослідженій площі відклади світи розкриті свр. 35-Со, свр. 1-Лз, свр. 2-ІН, свр. 671-Кс, свр. 1-Кр (рис. 2.1) [48], 
де в розрізі виділяються дві частини.

Нижня складена сірими, темно-сірими вапнистими глинами. Потужність відкладів досягає 80 м в Сива
ській та 100 м в Індольскій СФЗ. З відкладів визначені форамініфери: Haplophragmoides fidelis Ter -  Grig., 
Ammomarginulina foliaceus (Brady), Lenticulina hermanni (Andr.), Heterolepa oligocenica (Sami.) [5, 23] ран- 
ньоолігоценового віку. Верхня частина розрізу складена сірими, темно-сірими, коричнювато-сірими карбонат
ними глинами, іноді піскуватими. Потужність відкладів у Сиваській СФЗ -  до 200 м, в Індольській -  до 300 м. 
Відклади вміщують форамініфери: Textularia carinata oligocenica (I.N ik.), Uvigerinella majcapica K rajeva, 
Cuclammina constrimargo Stew, et Stew, та ін. [5, 23]. Наведений комплекс фауни обгрунтовує ранньооліго- 
ценовий вік світи.

Відклади світи трансгресивно залягають на більш древніх породах верхнього еоцену та перекриваються 
повсюди згідно молочанською світою. На сході Індольскої СФЗ відклади верхньої підсвіти фаціально заміщу
ються індольською світою.

Молочанський регіоярус
Молочанська світа (Р^ті) поширена окремим стратоном в Сиваській та Індольській СФЗ та входить до 

складу майкопської серії. Стратотип знаходиться у Східному Причорномор’ї [5, 23]. Світа складена світло- 
сірими вапнистими глинами та алевритами. Нижня границя проводиться вище невапнистих глин планорбелової 
світи, а верхня -  за зміною суттєво карбонатних порід піщано-глинистим невапнистим комплексом. Максима
льна потужність відкладів в Індольскій СФЗ сягає 500 м (свр. 1-Лз), в Сиваській -  200 м, (свр. 751-Св, свр. 78-К) 
[48]. Світа згідно залягає на планорбеловій світі, інколи на індольській, та також згідно перекривається керле- 
утською світою в Індольскій СФЗ та пачкою глин — в Сиваській. Знахідки Lentidium (Janschivlella) vinogrodskii 
M erkl., Cardium serogosicum cimlanicum Z-hiz-h., остракод Candona candidula Lnkl., Cytherella beyrichi 
(Reuss.) та кокколітофоридів Sphenolitus predistentus (Braml. et W ilcox) [5] свідчать про ранньоолігоцено- 
вий вік світи і її належність до однойменного молочанського регіоярусу.

Хатський ярус
Сірогозький регіоярус

Пачка глин (R?g) поширена у Сиваській СФЗ. Типовий розріз розкрито за межами аркушів, в Альмін- 
ській западині [5, 11]. На вивченій площі вона вивчена свр. 72-Бс, 78-К [49], де складена сірими глинами карбо
натними і жовтувато-бурими глинами аргілітоподібними, слабо піщаними, з проверстками алевролітів. Потуж
ність відкладів в Сиваській СФЗ становить 40 м.

Пачка глин згідно залягає на молочанській світі та незгідно перекривається відкладами нижнього міоце
ну. Органічні рештки не виявлені.

Згідно з положенням у стратиграфічному розрізі пачка глин зіставляється з сірогозьким регіоярусом піз- 
ньоолігоценового віку.

Аксанійський і горностаївський регіояруси
Керлеутська світа (Р3kr) поширена в Індольській СФЗ. Стратотип її встановлено на Керченському піво

строві. На дослідженій території розкрита багатьма свердловинами та розчленовується в деяких розрізах на дві 
підсвіти.

Нижня підсвіта складена зеленувато- та бурувато-сірими піскуватими глинами. Потужність відкладі -  
250 м (свр. 1-Лз) [48]. Органічні рештки представлені поодинокими черепашками форамініфер:
Haplophragmoidesperiferoexcavatus Subb. і Neobulimina elougata (Orb.) та рештками риб [23] олігоцену.

Верхня підсвіта складена сірими, бурувато- і темно-сірими глинами з прошарками алевролітів, піскови
ків, і сидеритів. Потужность відкладів -  до 450 м (свр. 4-Ін, свр. 1-Лз) [48]. У відкладах виявлені: 
Haplophragmoides kjurendagensis kerleuticus Koz., Ammoidicus tenuiculus Subb., Trochammides off. concentricus 
Subb [23] лони Sphaeroilina variabilis раннього олігоцену.

Світа згідно залягає на молочанській світі та поступово перекривається арабатською світою.
Наведений комплекс мікрофауни свідчить про пізньоолігоценовий вік керлеутської світи.

Міоценовий відділ
Нижній підвідділ

Сакарсеульський регіоярус 
Батисифоновий горизонт

Батисифонова світа (N\Ьі) поширена тільки в Північно-Східній СФЗ в складі майкопської серії. Типовий 
розріз встановлено на Керченському півострові [5,23]. На вивченій площі розкрита поодинокими свердловина
ми. Складена глинами темно-сірими, коричневими, не вапнистими, алевритистими, з рідкими та тонкими про
верстками сірих алевролітів та темно-сірими пісками. Потужність світи сягає 150 м. Світа згідно залягає на кер- 
леутській світі верхнього олігоцену та з розмивом перекривається більш молодими неогеновими відкладами.



Органічні рештки представлені форамініферами: Haplophramoides rotundiodorsatus (Hantk.), Cibicidoides 
stavropolensis Bogd. [23], які вказують на її ранньоміоценовий вік.

Арабатська світа (Nхаг) виділена в Індольській СФЗ. Стратотип світи встановлено за межами аркушів, 
на півдні Арабатської стрілки [23]. Складена сірими глинами не вапнистими, алевритовими. Максимальна по
тужність відкладів сягає 100 м. Світа згідно залягає на керлеутській світі та також згідно перекривається коро- 
льовською світою. Зазначені відклади вміщують форамініфери: Neobulimina elongate (Orb.), Uvigerinella 
parkeri braviformis Papp. et Tarn., Globobulina pupoides (Orb.), Caucasina scischkinskyae (Sami.), Elphidium 
rugosum (Orb.), Ammonia sp., Bulimina sp. [5, 23], які свідчать про її ранньоміоценовий вік.

Коцахурський регіоярус 
Корольовський горизонт

Корольовська світа (N,&r) розповсюджена тільки в Індольській СФЗ, де розкрита поодинокими свердло
винами. Стратотип встановлено на Керченському півострові [5, 23]. На площі аркушів вона розкрита 
свр. Лазарівська-1 (інт. 330,0-250,0 м) [48], де складена темно-сірими, коричнюватими глинами не вапнистими, 
алевритовими. Максимальна потужність сягає 80 м. Нижня границя маловиразна і проводиться в покрівлі сака- 
раульського регіоярусу за першими знахідками Saccammina zuramakensis Bogd [5]. Перекривається світа незгі
дно відкладами тарханського регіоярусу або більш молодими породами. За місцезнаходженням у розрізі і бід
ним комплексом форамініфер вона датується ранньоміоценовим віком та зіставляється з коцахурським регіоя- 
русом.

В інших СФЗ відклади цього стратиграфічного інтервалу розмиті.

Неогенова система
Відклади неогенової системи поширені лише в північній частині аркуша L-36-XXIX, де виділені в об’ємі 

міоценового і пліоценового відділів. Вони районовані в 4-х СФЗ -  Центральній, Альмінській, Індольскій і Пе- 
редгірській (Центральна підзона) (див. “Схему структурно-фаціального районування”) та представлені в морсь
ких і континентальних фаціях.

Міоценовий відділ
Міоценові відклади виходять на дочетвертинну поверхню в західній та центральній частинах області 

поширення, а на півдні складають уступ і поверхню куести Зовнішнього пасма Кримських гір.
Нижній підвідділ
Тарханський регіоярус

Маячкинська світа (N\тс) поширена тільки в Центральній СФЗ, де її відклади збереглись від розмиву в 
межах окремих депресій. Стратотип встановлено за межами аркушів у Херсонській області [5]. У дослідженому 
районі відклади її розкриті поодинокими свердловинами. Типовий розріз вивчено у свр. 43-Бс (інт. 169,5-
165,0 м) [50], де вона складена характерними яскравими смарагдово-зеленими та зеленкувато-сірими піскува
тими глинами з включенням гнізд борошноподібних карбонатів (до 2-3 см у перетині) та з присипками кварц- 
глауконітового піску на площинах окремості. Потужність відкладів -  від 3 до 5 м. Відклади вміщують збідне
ний комплекс форамініфер: Elphidium macellum (F. Et M.), Nonion c f granosus parous Bogd., Globigerina 
pseudoedita Subb. [5], які вказують на ранньоміоценовий вік світи. Світа трансгресивно залягає на майкопській 
серії та також незгідно перекривається краківськими верствами.

Юраківські верстви (N Jr) розповсюджені в Центральній, Індольській та Передгірській СФЗ (Централь
ній підзоні). Стратотип їх встановлено на Керченському півострові [5]. На вивченій площі верстви розкриті не
багатьма свердловинами, представлені зеленкувато-сірими та темно-сірими до чорних глинами вапнистими, 
тонковерствуватими, плитчастими, з присипками кварц-глауконітового піску. Найпотужніші верстви розкриті в 
Центральній і Передгірській СФЗ -  до 10 та 15 м, в Індольській - 5  м. [50]. У глинах визначено комплекс фора
мініфер: Globegerina tarchanensis Subb et Chutz., G. aff. bullides O rb., Globegerinoides sp., Textularia 
tarchanensis Bogd., Virgulina tarchanensis Bogd [5, 50], який вказує на ранньоміоценовий вік верств.

Юраківські верстви з розмивом залягають на олігоценових відкладах в Індольській і Передгірській СФЗ 
або на маячкинській світі в Центральній СФЗ, та також незгідно перекриваються середньоміоценовими 
об’єднаними відкладами.

Середній підвідділ
Чокрацький, караганський і конкський регіояруси

Бриківські, спаніодонтелові, сартаганські та веселянські верстви об’єднані (ІЧ,£г+т.у) поширені лише в 
Альмінській СФЗ, де виділяються єдиним стратоном внаслідок малої потужності, яка не перевищує 40 м.

Бриківські верстви, пісковикова товща, ервілієво-фоладові, сартаганські, веселянські верстви об'єднані 
(Nibr+vs) розповсюджені в інших СФЗ. Потужність відкладів незначна і коливається від 45 до 90 м, тому кар- 
туються єдиним стратоном.

Бриківські верстви поширені в усіх СФЗ. Стратотип встановлений на Керченському півострові [5]. На 
вивченій площі вони розкриті численними свердловинами. В Центральній та Передгірській СФЗ представлені



зеленкувато-сірими, сірими пісковиками детритово-кварцовими дрібнозернистими з включенням до 20-25% 
гравію кварцу, халцедону та з проверстками світло-сірого піскуватого вапняку. Потужність цих відкладів у 
Центральній СФЗ складає 28 м, в Передгірській - 7  м. Південіше, в Альмінській СФЗ, розріз верств змінюється 
на суттєво глинистий. Так, у свр. 39-Бс (інт. 153,5-145,5 м) [50] розкриті світло- і коричнювато-зелені глини 
алевритисті, полі мінеральні, щільні, з плямами озалізнення, з проверстками зеленкувато-сірих масивних вап
няків. Потужність відкладів тут сягає 14 м.

Східніше, в Індольській СФЗ розріз складений переважно зеленкувато-сірими глинами з проверстками 
дрібнозернистих пісків кварцових та малопотужними проверстками смарагдово-зелених кварц-глауконітових 
пісковиків (свр. 86 Бс) [50]. Потужність верств зростає до 32,5 м, максимальна -  35 м.

Бриківські верстви на більшій частині площі з перервою залягають на юраківських верствах тархансько- 
го регіоярусу та також з розмивом перекриваються пісковиковою товщею караганського регіоярусу. В Альмін
ській СФЗ з розмивом залягають на породах еоцену і незгідно перекриваються спаніодонтеловими верствами. В 
глинах верств визначені: Nonnion ex gr. subgranosus (Egg.), Quinguelooculina akneriana Orb., а у вапняках -  
Spaniodontella intermedia Andrus [5, 50], що характерні для верхньої частини стратотипового розрізу чокраць- 
кого регіоярусу середнього міоцену.

П ісковикова товщ а виділена в Центральній, Індольській та Передгірській СФЗ. Стратотип її встанов
лено за межами аркушів у Джанкойському районі [10, 50]. На вивченій площі вона складена переверствуванням 
зеленкувато-сірих пісковиків дрібнозернистих глинистих і сірих пісків слабоглинистих кварц-карбонатних, зрі
дка з проверстками глинистих вапняків або глин. Максимальна потужність товщі в Центральній СФЗ -  25 м, в 
Індольській -  до 21 м, в Передгірській -  до 15 м.

Пісковикова товща з розмивом залягає на бриківських верствах та згідно перекривається глинами ервілі- 
єво-фоладових верств. З пісків визначені молюски: Spaniodontella opistodon A ndrus., Mohrensternia sp. та фо
рамініфери: Ammonia cf. beccarii (L.), Nonion cf. punctatus (Orb.), Elphidium cf. listeri (Orb.) Quinguelloculina sp. 
[5, 50], які характерні для стратотипового розрізу караганського регіоярусу середнього міоцену. В Альмінській 
СФЗ товща фаціально заміщується спаніодонтелловими верствами.

Спаніодотелові верстви встановлені виключно в Альмінській СФЗ. Стратотип верств знаходиться у Пів
нічному Причорномор’ї. Складені світло-сірими вапняками перекристалізованими, щільними, з плямами гідро
ксидів заліза та марганцю, жовто-коричнюватими глинами слабоалевритистими, безкарбонатними та темно- 
сірими пісками алевритистими, кварц-карбонатними, які заміщуються в розрізі та по простяганню. Максималь
на потужність відкладів сягає 25 м (свр. 39-Бс) [50]. Відклади верств вміщують багатий комплекс фауни, визна
чальними є: Spaniodontella pulchella Baily, S. gentiles (Eichw.), S. opistodon A ndrus., Mohrensternia grandis 
A ndrus., Sandbergeria cf. sokolovi Andrus. [5, 11, 50] та ін., характерних для середньоміоценового (карагансь
кого) віку.

Зазначені відклади незгідно залягають на бриківських верствах і теж незгідно перекриваються сартаган- 
ськими верствами. В Центральній, Індольській та Передгірській СФЗ спаніодонтелові верстви фаціально замі
щуються пісковиковою товщею.

Ервілієво-фоладові верстви поширені фрагментарно в депресійних зниженнях в Центральній, Передгір
ській СФЗ. Стратотиповий розріз знаходиться на Керченському півострові [5]. Відклади представлені зеленку
вато-сірими, темно-сірими глинами з проверстками пісків кварцових, дрібнозернистих. Максимальна потуж
ність верств в Центральній СФЗ -  13 (свр. 44-Бс), в Індольській -  28 (свр. 86-Бс), в Передгірській - 7 м  (свр. 47- 
Бс) [50].

У глинах знайдені: Ervilia trigonula Sok., Barneapseudoustjurtensis (Bog.) [50], які визначені в стратоти- 
повому розрізі конкського регіоярусу середньоміоценового віку. Верстви згідно залягають на пісковиковій то
вщі та з перервою перекриваються сартаганськими верствами.

Сартаганські верстви поширені в усіх СФЗ. Складені карбонатно-теригенними породами. У Централь
ній СФЗ найбільш повні розрізи розкриті у свр. 40-Бс (інт. 187,2-177,2 м), в Індольській -  у свр. 86-Бс 
(інт. 272,9-269,0 м), в Альмінській -  у свр. 38-Бс (інт. 90,0-87,0 м), в Передгірській -  у свр. 45-Бс (інт. 72,3- 
65,3 м) [50], де вони представлені сірими зеленкувато-сірими пісковиками сердньо-дрібнозернистими, щільни
ми, з проверстками глин і пісків. Потужність відкладів коливається від 3 до 10 м.

У відкладах визначено комплекс форамініфер: Guttulina commonus Orb., Polymorphina ovata Orb., 
Triloculina pyrula (Karr.) [50] та молюски: Ervilia trigonula Sok., Spaniodontella ex gr. sokolovi Sinz. [5, 50]. 
Наведений комплекс органічних решток свідчить про середньоміоценовий (ранньоконкський) їх вік.

Залягають верстви незгідно на пісковиковій товщі (в Альмінській СФЗ -  на спаніодонтелових верствах) 
та згідно перекриваються веселянськими верствами.

Веселянські верстви поширені повсюди. Типовий розріз встановлено на Керченському півострові [5]. 
Найбільш характерний розріз в Центральній СФЗ вивчено у свр. 40-Бс (інт. 172,5-160,5 м) [50], де він складений 
темно-сірими вапняками органогенно-уламковими, з малопотужними проверстками кварцово-слюдистих пісків 
та аргілітоподібних глин. Потужність верств коливається тут від 5 до 12 м. В Індольській СФЗ літологічний 
склад верств змінюється на глинисто-піщаний. Так, у свр. 86-Бс (інт. 275,3-272,9 м) [50] розкриті сірі глини гід
ро слюдисті, алевритисті, щільні, з малопотужним проверстком зеленкувато-сірого кварцового пісковику та



темно-сірих вапняків пухких, черепашково-детритових, потужністю 7 м. В Альмінській СФЗ розріз складений 
зеленкувато-коричневими глинами аргілітоподібними, з проверстками світло-сірого вапняку черепашкового та 
органогенно-уламкового перекристалізованого, потужністю до 3 м. У Передгірській СФЗ у свр. 417-Бс (гл. 10,7) 
[50] вони складені сіро- та коричнево-жовтими вапняками слабо піскуватими, черепашковими, пісками вапнис
тими, кварцовими, дрібнозернистими та пісковиками. Максимальна потужність верств тут сягає 10 м.

Вапняки складені кальцитом з домішками кварцу, польових шпатів і гідрослюдисто-монтморилонітових 
глин. Піщана фракція складена кварцом (65-95%), польовим шпатом (1-5%), поодинокими зернами темноко- 
льорових мінералів, гідроксидів заліза.

У вапняках та глинах визначені: Ervilia trigonula Sok., Modiolus kolesnikovi Liv, Gibbula confessus 
L iver., Spirialis andrussovi K itl. [50], що характеризують верхню частину конкського регіоярусу середньоміо- 
ценового віку.

Веселянські верстви переважно згідно залягають на сартаганських верствах або незгідно (на локальних 
підняттях) на ервілієво-фоладових верствах та згідно перекриваються красноперекопською світою, а в Альмін
ській та Передгірській СФЗ -  подекуди ервілієвими верствами, у Центральній -  волинською світою.

В ерхн ій  п ід в ід д іл  
Сарматський регіоярус 

Волинський горизонт
Волинська світа (Njv/) розкрита поодинокими свердловинами тільки в Центральній СФЗ. Характерний 

розріз відкладів вивчено у свр. 43-Бс (інт. 117,5-111,2 м) [49], де він складений жовтувато-сірими та сірувато- 
коричневими вапняками щільними, перекристалізованими, з проверстками сірих глин. Потужність світи коли
вається від 3 до 10 м. У вапняках визначені молюски Ervilia dissita Eichw ., Cerastodermapraeplicatum (Hilb), 
Paphia vitaliana Orb. [5, 50], ранньосарматського віку верхнього міоцену.

Волинська світа незгідно залягає на веселянських верствах та згідно перекривається бесарабською сві
тою.

У східному напрямку в Індольській, Альмінській, Передгірській СФЗ вона фаціально заміщується глина
ми нижньої частини красноперекопської світи, а в деяких розрізах Альмінської та Передгірській СФЗ -  ще й 
ервілієвими верствами.

Ервілієві верстви (Ni^r) поширені в Альмінській та Передгірській СФЗ. Опорний розріз їх встановлений 
у свр. 38-Бс (інт 85,4-73,7 м) [50], де залягають світло-сірі вапняки міцні, черепашкові та органогенно-уламкові, 
проверстками перекристалізовані. Органогенна частина представлена ядрами та уламками перекристалізованих 
черепашок (60-70%). Потужність відкладів по простяганню невитримана, максимальна -  до 12 м. Вапняки 
практично повністю складені черепашками Ervilia dissita Eichw. [50]. Зазначені відклади формували мілково
дні банки ранньосарматського моря.

Ервілієві верстви згідно залягають на веселянських верствах та також згідно перекриваються бесарабсь
кою світою.

Ервілієві верстви в усіх СФЗ фаціально заміщуються нижньою частиною красноперекопської світи, а у 
Центральній СФЗ -  волинською світою.

Волинський і бесарабський горизонти
Красноперекопська світа (N\кр) поширена в усіх СФЗ. Стратотип встановлений за межами аркушів, поб

лизу м. Красноперекопськ [11]. Типові розрізи в Центральній СФЗ вивчено у свр. 42-Бс (інт. 168,0-125,0 м) та 
свр. 44-Бс (інт. 184,2-140,0 м) [50], де вони складені світло-сірими до темно-сірих, інколи до чорних, глинами 
тонковерствуватими, слабо вапнистими, гідро слюдистими, з проверстками та присипками алевриту, піску з 
детритом. Потужність відкладів невитримана, максимальна сягає 45 м.

В Індольській СФЗ характерним є розріз у свр. 86-Бс (інт. 357,0-272,9 м) [50], де розкриті аналогічні гли
ни горизонтальноверствуваті з проверстками сірих пелітоморфних глинистих мергелів або, західніше, темно- 
сірих органогенно-уламкових вапняків. Максимальна потужність відкладів тут сягає 85 м.

В Альмінській (свр. 38-Бс, 39-Бс [50]) та Передгірській СФЗ (свр. 405-Бс [50]) у складі глин розкриті про- 
верстки алевриту, детриту та вапняку. Потужність відкладів в Альмінській СФЗ сягає 25 м, в Передгірській -  
15 м.

Красноперекопська світа згідно залягає на веселянських верствах та також згідно перекривається беса
рабською світою. У глинах [50] визначені Elphidium crispum (L.), Porosononion subgranosus umboelata Gerke, 
Nonionpunctatus (Orb.), Abra reflexa (Eichw.), Ervilia dissita (Eichw.), Cerastoderma sp. та ін., що свідчать про 
її ранньо-середньосарматський вік.

Стратиграфічний об’єм красноперекопської світи на окремих площах неоднаковий. Зокрема, згідно з ба
гатим комплексом органічних решток, ранньосарматський вік світи визначається у склепіннях піднять, а у де
пресіях вік верхньої її частини охоплює і початок середнього сармату. Красноперекопська світа в Центральній 
СФЗ фаціально заміщує волинську світу, в Альмінській і Передгірській СФЗ -  ервілієві версти та повсюди -  
нижню частину бесарабської світи.



Бесарабський горизонт
Бесарабська світа (NjZw) поширена повсюди, розкрита численними свердловинами, складає уступ Пе- 

редгірської куести Зовнішнього пасма Кримських гір. Літологічний склад відкладів невитриманий. У Центра
льній СФЗ світа складена світло- та жовтувато-сірими з зеленкуватим відтінком вапняками перекристалізова- 
ними, органогенно-дрібнодетритовими і нубекулярієвими, з проверстками світло-сірих глин вапнистих, які 
вміщують гравій (до 3%) (свр. 43-Бс) [50]. Далі на сході у розрізі збільшується доля глинистих порід (свр. 37- 
Бс) [50], а в Індольській СФЗ світа націло складена світло-сірими і сірими алевритистими глинами (іноді до 
глинистого алевроліту) з проверстками сірого пелітоморфного вапняку. На окремих ділянках зустрічаються 
мергелі та алевроліти. Потужність відкладів у цих СФЗ -  від 10 м в Індольській до 60 м в Центральній.

В Альмінській СФЗ у свр. 38-Бс (інт. 73,7-40,3 м) [50] розкрито переверствування органогенно- 
уламкових вапняків із зеленкувато-сірими вапнистими алевролітами (52,8-46,0 м) та сірих дрібнозернистих до
бре зцементованими пісковиків (46,0-44,7 м). Максимальна потужність відкладів тут сягає 40 м. У Передгірсь- 
кій СФЗ переважають світло-сірі з жовтуватим відтінком вапняки органогенні, перекристалізовані, міцні, з дет
ритом та цілими черепашками пелеципод, гастропод та з малопотужними проверстками світло-сірих вапнистих 
глин (свр. 45 Бс, 370-Бс [50]). Потужність світи коливається від 10 до ЗО м.

Бесарабська світа згідно залягає на красноперекопській і волинській світах або на ервілієвих верствах та 
також згідно перекривається херсонською світою.

У відкладах визначені молюски: Hidrobiapseudocaspia S inz., Cerastodermafittoni Orb., Mactra vitaliana 
Orb., Nonich granosus (Orb.) та форамініфери Quingueloculina consobrina Orb та ін., які характерні для страто- 
типового розрізу світи і вказують на середньосарматського вік. В окремих розрізах нижня частина бесарабської 
світи корелюється з верхньою частиною красноперекопської світи.

Х ерсонський горизонт
Херсонська світа (Nxhr) поширена в Центральній, Індольській та Передгірській СФЗ. У Центральній час

тині аркуша L-36-XXIX на підвищених ділянках виходить на денну поверхню. Найхарактерніший розріз у 
Центральній СФЗ вивчено у свр. 44-Бс (інт. 124,0-79,7 м) [50], де розкриті світло-сірі вапняки глинисті, часто 
перекристалізовані, органогенно-детритові, з проверстками вапняку, націло складеного черепашками мактрид, 
іноді з проверстками сірої вапнистої глини. У свр. 41-Бс (інт. 142,1-96,8 м) [50] зустрінуті проверстки пісків, 
алевролітів, пісковиків. Потужність відкладів коливається від 15 до 45 м.

В Індольській СФЗ світа переважно глинисто-алевроліто-вапнякового складу (свр. 86-Бс (інт. 178,0- 
148,8 м) [50]). Максимальна потужність світи тут сягає ЗО м.

Карбонатно-глинистий склад світи розкритий у Передгірській СФЗ. Потужність відкладів тут сягає 15 м 
(свр. 363-Бс) [49]. З вапняків визначені характерні молюски: Mactra caspia E ichw ., М. bulgarica Toula. [50], a 
у глинах виявлені: Ammonia cf. beccarii (Linne), Quiqueloculina sp. [5, 50], які обґрунтовують пізньосарматсь- 
кий вік світи.

Світа згідно залягає на бесарабській світі та також згідно перекривається багерівською світою або незгі
дно більш молодими породами.

Меотичний регіоярус 
Багерівський горизонт

В усіх СФЗ представлений багерівською світою, а в Індольській -  товщею рифогенних вапняків.
Багерівська світа (Nxbg) поширена на більшій частині площі, окрім Альмінської СФЗ. Стратотип вста

новлений на Керченському півострові [5, 44]. Світа розкрита численними свердловинами та відслонюється у 
вигляді вузьких смуг на припіднятих ділянках. У Центральній та Передгірській СФЗ переважає карбонатний 
склад світи: сірувато-білі, жовтувато-сірі вапняки пелітоморфні, органогено-детритові, сильно перекристалізо
вані, з проверстками сіро-зеленоі вапнистої глини (свр. 42-Бс, 44-Бс) [50], подекуди з проверстком жовто-сірого 
кварц-польовошпатового дрібнозернистого пісковику (свр. 41-Бс,86-Бс) [50]. Максимальна потужність відкла
дів сягає в Центральній СФЗ 55, у Передгірській -1 5  м (свр. 45-Бс) [50].

В Індольській СФЗ склад світи теригенно-карбонатний. Тут розкриті зеленкувато-сірі глини слабоалев- 
ритисті, темно-сірі алевроліти та світло-сірі органогенно-уламкові вапняки щільні, перекристалізовані. Потуж
ність відкладів сягає 25 м (свр. 86-Бс) [50].

Відклади світи вміщують двостулкові молюски: Pirenella disjuncta disjunctoides (Sinz), Cerastoderma 
arkella nuthridatis (Andrus), Dosinia macotica (Andrus.), Ervilia minuta Sinz, а з глин також визначені форамі
ніфери: Elphidium ex gr.angulatum (Egger.), Ammonia beccarii (Linne) [5, 34, 50]. Наведений комплекс органіч
них решток свідчить про ранньомеотичний вік пізнього міоцену.

Багерівська світа згідно залягає на херсонській світі та також згідно перекривається акманайською сві
тою.

Товща вапняків рифогенних (N,vr) поширена тільки в Індольській СФЗ. Розкрита поодинокими 
свердловинами. Область поширення рифогенних споруд розповсюджена локально в перехідній зоні від припід
нятих структур до площ стійкого накопичення. Залягає у вигляді вузького поясу (дуги) рифів, що простежуєть
ся на північному сході аркуша, у вигляді окремих біогермних тіл серед меотичних відкладів. Стратотиповий



розріз знаходиться північніше, за межами території [9]. Найбільш характерний розріз вивчено у свр. 86-Бс 
(інт. 145,9-140,1 м) [50], де він представлений темно-сірими вапняками слабозцементованими, рифогенними, 
моховатковими, з проверстками та лінзами сірої глини. Потужність товщі коливається від 1 до 5 м. За визна
ченням В.М. Семененко [34, 50] моховаткові біогерми віднесені до нижнього підрегіоярусу пізньоміоценового 
віку. Товща з перервою залягає на херсонській світі і з кутовою незгідністю перекривається акманайською сві
тою. В інших СФЗ фаціально заміщується багерівською світою.

Багерівський і акманайський горизонти
Багерівська та акманайська світи нерозчленовані (N)bg-ak) виділені лише у Центральній СФЗ, де вихо

дять на дочетвертинну поверхню на припіднятих ділянках. Складені сірими пелітоморфними органогенно- 
детритовими, оолітовими вапняками з проверстками зеленувато-сірих глин, жовто-сірих алевролітів з Congeria 
sp., Dosinia maeotica A ndrus., Pirenella sp., Abra tellinoides Sinz. [5, 50]. Максимальна потужність відкладів 
сягає 70 м (свр. 42-Бс) [50]. Зазначений комплекс органічних решток свідчить про меотичний вік відкладів.

Відклади залягають на херсонській світі сармату та незгідно перекривається євпаторійськими або одесь
кими верствами понту.

В Центральній, Альмінській та Передгірській СФЗ світи фаціально заміщуються нижньою частиною ка
занківської товщі.

Акманайський горизонт
Акманайська світа (Nхак) поширена в Центральній та Індольській СФЗ. Стратотип встановлено на Кер

ченському півострові [5, 33]. У Центральній СФЗ вона розкрита денудацією та подекуди виходить на дочетвер
тинну поверхню. Світа тут представлена жовтувато-сірими вапняками черепашково-оолітовими, дрібнодетри- 
товими, перекристалізованими, з проверстками сірувато-зелених вапнистих глин, з плямами озалізнення, поо
диноким гравієм пісковику, кварцу. Відклади вміщують рештки Congeria paniicapaca (Andrus.), С. 
subnovorossica A ndrus., Cerasloderma arcella mithridatis Andrus. Максимальна потужність світи у цієї СФЗ 
сягає 15 м (свр. 402 Бс) [50]. В Індольській СФЗ у складі світи,окрім вапняків і глин, з’являються алевроліти. У 
алевролітах визначені черепашки Congeria panticapaca A ndrus., С. subnovorossica A ndrus., Abra tellinoides 
Sinz. Максимальна потужність світи тут невелика-до 10 м (свр. 86-Бс) [50].

За наведеним комплексом органічних решток і положенням у розрізі вік світи визначається як пізньоме- 
отичний.

Акманайська світа згідно залягає на багерівській світі та незгідно перекривається в Центральній СФЗ єв
паторійськими верствами або континентальними відкладами казанківської чи бурульчинської товщ, в Індольсь
кій -  новоросійською світою поетичного регіорусу. Відклади світи в Центральній та Передгірський СФЗ фаціа
льно заміщуються нижньою частиною казанківської товщі.

Меотичний -  понтичний регіояруси 
Акманайський і новоросійський горизонти

К азанківська товща (Nxkz) розповсюджена в Центральній, Альмінській та Передгірській СФЗ. В 
Центральній СФЗ у долині р. Салгир вона виходить на дочетвертинну поверхню, наповнюючи її давнє ложе та 
борти. Опорний розріз знаходиться поблизу р. Казанки в Альмінській западині [9]. На вивченій площі відклади 
збереглися у вигляді “нашльопок” на денній поверхні або розкриті свердловинами. Найбільш повно розріз ви
вчено у св 38-Бс (інт. 40,3-26,0 м) [50], де він складений жовто-коричневою гравійно-галечниковою товщею з 
проверстками пісків, глин, алевритів. Максимальна потужність в Центральній СФЗ сягає 10 (свр. 391-Бс) [50], 
Альмінській -  до 20 (свр. 38-Бс, 39-Бс) [49], Передгірський - 5 м  (свр. 41-Бс) [50]. Товща з розмивом залягає на 
багерівській світі та також незгідно перекривається пліоценовими відкладами.

Нижню і верхню вікову границі товщі встановлено за палеогеоморфологічними ознаками або за місцез
находженням у стратиграфічному розрізі, де вона відповідає верхньому меотису-понту. Верхня вікова границя 
відкладів визначена за залишками поетичної фауни в складі товщі та місцезнаходженням у розрізі під більш 
молодими фауністично охарактеризованими відкладами пліоцену.

У східному напрямку товща фаціально заміщується акманайською світою та бурульчинською товщею 
або євпаторійськими і одеськими верствами об’єднаними, а в Індольській СФЗ -  новоросійською світою.

Понтичний регіоярус 
Н оворосійський горизонт

Євпаторійські і одеські версти об’єднані (Njev+ot/) розповсюджені в Центральній СФЗ тільки у розрізах, 
де їх максимальна потужність сягає 10 м.

Євпаторійські версти поширені тільки в Центральній СФЗ. Типовий розріз знаходиться за межами пло
щі, в районі м. Євпаторія [9]. Розкриті верстви річковою та балковою ерозією на крилах антиклінальних струк
тур, де місцями виходять на денну поверхню. Відклади представлені жовтими, сіро-жовтими вапняками ооліто
вими, щільними, інколи з проверстками сірувато-зелених глин. Потужність верств коливається від 1,5 (свр. 41- 
Бс) до 6 м (свр. 42-Бс) [50]. У вапняках визначені двостулкові молюски: Dreissena novorossica Sinz., 
Prosodacna littoralis Eichw ., Dreissensia rostriformis Desh. [50], які свідчать про належність їх до поетичного 
віку пізнього міоцену.



Євпаторійські верстви незгідно залягають на акманайській світі або на багерівській і акманайській світах 
нерозчленованих з азимутальною незгідністю перекриваються одеськими верствами.

Одеські верстви також поширені у Центральній СФЗ, де виходять локально на денну поверхню на кри
лах антиклінальних структур та розкриті небагатьма свердловинами. Складені вони помаранчево-жовтими вап- 
няками-черепашниками органогенними, кавернозними, частково перекристалізованими. Потужність відкладів 
коливається від 2 (свр. 387-Бс) до 5 м (свр. 576-Бс) [50]. Верстви вміщують багатий комплекс фауни: 
Monodacna pseudocatillus Barb., Limnocardium c f odessovi (Barb.), Dreissensia rostriformis Desh, а також мік- 
рофауну: Loxocancha eichwaldi L iv., Cyprideis punctilla var. pliocenia Roz. [5, 34], що свідчить про їх належ
ність до верхньої частини нижнього підрегіоярусу понту пізньоміоценового віку.

Одеські верстви з кутовою незгідністю залягають на євпаторійських верствах і незгідно перекриваються 
субаквальними відкладами чатирлицької товщі чи субаеральними грунтами багратіонівської товщі.

Бурульчинська товща (N,bl) поширена тільки в Центральній СФЗ, де розкрита небагатьма свердло
винами, подекуди виходить на денну поверхню. Товща складена комплексом лиманних, аквальних і субакваль
них відкладів, розповсюджена локально. Представлена жовто-бурими, сіруватими піскуватими глинами з про- 
верстками алевролітів, гравійників, галечників, черепашкових і піскуватих вапняків, а в нижній частині -  жов
то-сірими вапнистими пісковиками [50]. Максимальна потужність відкладів - 9 м  (свр. 381-Бс) [50]. Бурульчин
ська товща, очевидно, відповідає змішаним дельтовим фаціям гирлових частин палеорічок та узбережним фаці- 
ям ранньопонтичного морського басейну. У відкладах визначені: Prosodacna littoralis (Eichw.), Pseudocatillus 
(Barb.), Limnocardium sp., Viviparus sp. [5, 34, 50], які характерні для стратотипових розрізів нижнього підрегі
оярусу понту пізньоміоценового віку. Товща з розмивом залягає на меотичних відкладах та з перервою перек
ривається пліоценовими. У континентальному ряду вона корелюється з оскольським, любимівським, салгирсь- 
ким і бельбецьким кліматолітами. Відклади товщі фаціально заміщуються морськими фаціями вапняків- 
черепашників (євпаторійські і одеські верстви об’єднані) і верхньою частиною дельтових внутрішніх фацій по
нту (казанківська товща), в Індольській СФЗ -  вапняками новоросійської світи.

Новоросійська світа (Nj«v) поширена тільки в Індольській СФЗ, де розкрита свердловинами. Найбільш 
повний розріз вивчено у свр. 86-Бс (інт. 111,4-96,2 м) [50], де він складений у покрівлі жовто-сірими, жовтими 
вапняками щільними, органогенними, з проверстками білувато-жовтих вапняків сильно перекристалізованних, 
дрібнодетритових та світло-сірих пісковиків добре зцементованих, кварцово-слюдяних, дрібнозернистих, а в 
підошві -  світло-сірими, сірими глинами алевритистими, полі мінеральними, з детритом. Максимальна потуж
ність сягає 15 м. За визначенням В. М. Семененко [34, 50], у відкладах зустрічаються: Monodacna pseudocatillus 
Barb., Paradacna abichi R. H ornes., Didacna sp., Hydrobia sp., Dreissena simplex Barb., Congeria sp., що свід
чить про належність відкладів до нижнього підрегіоярусу понту пізньоміоценового віку. У Центральній СФЗ 
новоросійська світа синхронна з євпаторійськими і одеськими верствами об’єднаними, бурульчинською тов
щею. В Передгірській та Альмінській СФЗ -  з верхною частиною казанківської товщі.

Пліоценовий відділ
Пліоценові відклади розповсюджені лише в північній частині аркуша L-36-XXIX, де виходять на дочет- 

вертинну поверхню. Виділяються в об’ємі кімерійського і акчагильського регіоярусів і представлені у морських 
і континентальних фаціях.

Нижній підвідділ
Кімерійський регіоярус 

А зовський горизонт
Чатирлицька товща (N2ct) поширена тільки в Центральній СФЗ. Найповніші розрізи товщі вивчені за 

межами території, в басейні р. Чатирлик [50]. На дослідженій площі вона розкрита численними свердловинами. 
Типовий розріз вивчено у свр. 37-Бс (інт. 71,5-64,8 м) [50], де він складений рожево-сірими і червонуватими 
вапняками перекристалізованими (так звана “кам’яна шапка”), зі слідами пустельного “загару”. У верхній час
тині розрізу спостерігається переверствування вапняків, мертелів і шоколадних глин. Потужність товщі по про
стяганню не витримана, але не перевищує 10 м.

Товща з розмивом залягає на відкладах понтичного регіоярусу та також незгідно перекривається баграті- 
онівською товщею середнього кімерію. У відкладах зрідка зустрічаються погано збережені рештки двостулко
вих молюсків: Dreissensia angusta Rous., Dr. rostriformis Desh., Didacna sp. [34, 50], які вказують на ранньоп- 
ліоценовий вік і дозволяють зіставляти їх з нижнім підрегіоярусом кімерію.

В Індольській СФЗ синхронною за віком є азовська світа, а в Альмінській -  товща відповідає нижній час
тині нижньотаврської (учкуївської) підсвіти таврської світи.

Азовська світа (N2az) виділена лише в Індольській СФЗ. Найбільш повний розріз вивчено у свр. 420-Бс 
(інт. 92,5-78,2 м) [50]. Складена світа переверствуванням пісковиків, озалізненних вапняків, алевролітів, сірих 
та голубувато-сірих вапнистих піскуватих глин. Переважає глиниста складова. Потужність відкладів коливаєть
ся від 1,5 до 15 м. Світа з розмивом залягає на новоросійській світі понтичного регіоярусу та згідно перекрива
ється камиш-бурунською світою. Зазначені відклади вміщують рештки двостулкових молюсків: Dreissensia



rostriformis Desh., Dr. angusta Rous Didacna sp. [50], які вказують на їх ранньопліоценовий вік, тобто світа 
зіставляється з нижнім підрегіоярусом кімерію. У Центральній СФЗ синхронною їй за віком є чатирлицька то
вща, а в Альмінській -  нижня частина нижньотаврської (учкуївської) підсвіти таврської світи.

Камиш -бурунський горизонт
Камиш-бурунська світа (N2kb) поширена в Індольській СФЗ. Стратотип її встановлено на Керченському 

півострові [50].
Типовий розріз вивчено у свр. 86-Бс (інт. 94,7-47,4 м), де світа складена глинами сіро-коричневими і зе

ленувато-сірими, алевритовими, з проверстками залізистих пісковиків та оолітовими залізними рудами. Мак
симальна потужність світи досягає 47 м.

Камиш-бурунська світа залягає на азовській світі також згідно перекривається пантикапейської світою. У 
відкладах зустрічаються поодинокі знахідки двостулкових молюсків: Dreissensia theodori A ndrus., Dr. 
polymorpha (Pall.), Cyprideis littoralis (Brady) [50]. За комплексом фауни та розташуванням у розрізі, вік світи 
датується як ранньопліоценовий, вона зіставляється з середнім підрегіоярусом кімерійського регіоярусу.

На припіднятих ділянках палеовододілів відклади світи фаціально заміщуються палеоґрунтами багратіо- 
нівської товщі в Центральній і Передгірській СФЗ, а в Альмінській їм відповідає середня частина нижньотавр
ської (учкуївській) підсвіти таврської світи.

Багратіонівська товщ а (N2br) поширена в Центральній і Передгірській СФЗ, де локально виходить 
на дочетвертинну поверхню та розкрита численними свердловинами. Найбільш повний розріз в Центральній 
СФЗ розкрито у свр. 37-Бс [50], де в інт. 64,8-57,5 м залягають глини комплексу палеоґрунтів -  континентальні, 
вишнево- і коричнево-червоні, вапнисті, щільні, з включеннями карбонатів та пунктуацією гідроксидів заліза та 
марганцю. Потужність відкладів коливається від 0,4 до 5,0 м, максимальна -  до 7 м. Типовий розріз товщі у 
Передгірській СФЗ вивчено у свр. 605-Бс (інт. 9,0-4,0 м) [50], де він складений глинами червонувато- 
вишневими, алевритистими, щільними, з гідроксидами марганцю, стяжіннями карбонатів та з гніздами дрібно
кристалічного гіпсу, знизу -  з уламками вапняків. Максимальна потужність глин тут досягає 5 м. За умовами 
залягання та речовинним складом товща генетично близька до елювіальних латеритних кір вивітрювання кар
бонатних порід. Багратіонівська товща незгідно залягає на чатирлицькій товщі або зі стратиграфічною перер
вою на відкладах міоцену, згідно перекривається ногайською світою.

За стратиграфічним положенням багратіонівська товща датується ранньопліоценовим віком і у контине
нтальному ряду корелюється з севастопольським і айдарським кліматолітами, що дозволяє зіставляти її з серед
нім підрегіоярусом кімерію, а саме камиш-бурунським горизонтом.

В Індольській СФЗ товща фаціально заміщується морськими відкладами камиш-бурунської світи, а в 
Альмінській відповідає середній частині нижньотаврської (учкуївської) підсвіти таврської світи.

Н и ж н ій  і вер х н ій  п ід в ід д іл и  
Кіммерійський -  акчагильський регіояруси 

А зовський, камиш -бурунський, пантикапейський горизонти
Таврська світа поширена тільки в Альмінській СФЗ, де виходить на дочетвертинну поверхню. Світа по

діляється на дві підсвіти: нижньотаврську (учкуївську) та верхньотаврську (андріївську).
Нижньотаврська (учкуївська) підсвіта (N2fr/) складає дочетвертинну поверхню на заході аркушів, розк

рита ерозією в долині р. Салгир. Стратотиповий розріз знаходиться за межами аркушів, біля с. Любимівка [9]. 
Підсвіта складена палеогрунтовим комплексом червоно-бурих і сіроколірних континентальних відкладів, розді
лених на три кліматоліти: севастопольський, айдарський і ярківський, розкритих свр. 38-Бс, 39-Бс [50], де вони 
представлені переверствуванням коричнювато-червоних, червонувато-коричневих глин щільних, з пунктуацією 
гідроксидів марганцю, заліза та коричневих, сіро-коричневих глин алевритистих. Подекуди спостерігаються 
проверстки і лінзи галечника, гравійника і піску (айдарський кліматоліт). Максимальна потужність підсвіти 
досягає 10 м. Відклади незгідно залягають на казанківській товщі міоцену або на більш давніх породах та також 
незгідно перекриваються палеогрунтами андріївської підсвіти.

У глинах, за даними А.В. Кожевникова та Н.М. Найдіної [50], визначено остракоди: Pontoniella loezgi 
(Zal.), Candona sp., Dorwinula stevensoni (B. et R). Споро-пилковий комплекс по розрізу представлений пил
ком деревних і трав’янистих рослин.

За положенням у розрізі підсвіта віднесена до кімерійського регіоярусу пліоцену.
Верхньотаврська (андріївська) підсвіта (N2/v2)- Стратотиповий розріз цих континентальних відкладів 

знаходиться за межами дослідженої території (береговий обрив біля с. Берегове) [9]. На вивченій площі відкла
ди підсвіти розкриті свр. 38-Бс, 39-Бс. Складені континентальними палево-жовтими, жовтувато-коричневими 
глинами піскуватими, жовтими алевритами з лінзами гравійно-галечників (знизу) та червонувато-коричневими 
глинами і жовто-сірими алевритами з “кишенями” гравійно-галечників і пісків (зверху).

У будові розрізу виділяється до 4-х кліматолітів: кизил’ярський, богданівський, сіверський та берегівсь
кий. Максимальна потужність відкладів досягає 10 м.

Андріївська підсвіта згідно залягає на учкуївській та незгідно перекривається відкладами еоплейстоцену 
або більш молодим четвертинним комплексом.



У палево-жовтих глинах визначено остракоди: Pontoniella loezgi (Zal.), Advenocupris sp., Candona sp., 
Cyprideis tor os a Jones, Iliocypris bradyi Sars. [50]. Споро-пилковий комплекс відкладів вміщує пилок степової 
трав’янистої рослинності (до 70%), деревних порід (до 30%).

За положенням у розрізі підсвіта належить до верхнього кімерію-акчагилу.
Таврська світа корелюється з відкладами пліоцену у повному об’ємі.

Кіммерійський і акчагильський регіояруси 
К амиш -бурунський, пантикапейський горизонти

Пантикапейська світа (Nіргі) поширена в Індольській СФЗ. Стратотип світи знаходиться на Керченсь
кому півострові [5, 34]. На дослідженій площі розріз вивчено у свр. 413-Бс (інт. 70,9-67,0 м), де він представле
ний темно-сірими глинами слабоалевритистими, з лінзами бурих гідроксидів заліза та з дрібним черепашковим 
детритом, з проверстками алевролитів. Максимальна потужність відкладів - 5  м. Глиниста фракція складена, 
переважно, монтморилонітом і гідрослюдами.

Світа згідно залягає на камиш-бурунській світі та також згідно перекривається або частково заміщується 
морськими відкладами акчагильського регіоярусу. У глинах зрідка зустрічаються двостулкові молюски: 
Dreissensia theodori A ndrus., Dr. theodori kubanica K rest., Didacna crassatelata (Desh.), Prosodacna Desh. 
[34, 50], які характерні для верхнього підрегіоярусу кімерійського регіоярусу. Пантикапейська світа в усіх СФЗ 
фаціально заміщується континентальними відкладами нижньої частини ногайської світи, тільки в Альмінській 
відповідає нижній частині верхньотаврської (андріївській) підсвіти таврської світи.

Ногайська світа (N2ng) поширена в Передгірській СФЗ. Стратотип світи встановлений за межами арку
шів, біля м. Джанкой [10, 50]. Розкрита вона у свр. 411-Бс [50], де в інт. 11,0-1,8 м залягають палево-коричневі 
глини щільні, піскуваті, з включенням борошноподібних карбонатів. Максимальна потужність відкладів дося
гає 10 м. Світа згідно залягає на багратіонівській товщі і з розмивом -  на більш давніх породах неогену, незгід
но перекривається четвертинним комплексом. У Центральній і Індольскій СФЗ світа поділяється на дві підсві
ти. Найбільш повно вона представлена в Центральній СФЗ, де виходить на дочетвертинну поверхню й має мак
симальні потужності.

Нижня підсвіта (N2«g/) поширена в Центральній та подекуди Індольській СФЗ, де розкрита численними 
свердловинами. Найбільш повно у Центральній СФЗ вона вивчена у свр. 395-Бс (інт. 14,0-1,2 м) та свр. 42-Бс 
(інт. 34,0-22,4 м) [50]. У розрізі залягають помаранчево-коричневі глини вапнисті з включеннями поодиноких 
оолітів гідроксидів марганцю та борошноподібних карбонатів, з проверстками коричнювато-сірого глинистого 
середньозернистого кварц-польовошпатового піску.

В Індольській СФЗ у свр. 411-Бс (інт. 11,0-7,0 м) [50] складена буро-коричневими глинами піскуватими, 
зпроверстками дрібно-середньозернистого піску.

Потужність підсвіти становить: в Центральній СФЗ -  13 м, в Індольській - 5  м. Підсвіта згідно залягає на 
багратіонівській товщі в Центральній СФЗ, на камиш-бурунській світі -  в Індольській, та з розмивом -  на більш 
давніх породах верхнього міоцену або нижнього кімерію; перекривається верхньою підсвітою. За положенням 
у розрізі підсвіта віднесена до нижнього пліоцену і зіставляється з верхньокімерійським підрегіоярусом. У кон
тинентальному ряду підсвіта корелюється з ярківським, кизил’ярським та богданівським кліматолітами. У захі
дному напрямку вона заміщується таврською світою, а східніше -  пантикапейською світою (морськими відкла
дами верхнього кімерію -  нижього акчагилу).

Верхня підсвіта (N2ng2) поширена в Центральній і, локально, Індольській СФЗ. В Центральній СФЗ най
більш повний розріз вивчено у свр. 37-Бс (інт. 16,2-5,6 м) [50], де відклади представлені знизу сіро- 
коричневими глинами піскуватими, з дендритами гідроксидів заліза та марганцю; зверху залягають коричневі, 
червонувато-коричневі глини щільні з включенням стяжінь карбонатів. Максимальна потужність у цій СФЗ 
досягає 12 м. В Індольській СФЗ відклади підсвіти розповсюджені на заході і півночі. Найбільш повний розріз 
вивчено у свр. 420-Бс (інт. 30,0-25,8 м) [50], де залягають коричневі з помаранчевим відтінком глини вапнисті, з 
вкрапленням гідроксидів марганцю та карбонатних стяжінь (10%). Максимальна потужність відкладів - 5  м. 
Глини мають полімінеральний каолініт-гідрослюдисто-монтморилонітовий склад.

Верхня підсвіта залягаює на глинах нижньої підсвіти та поступово перекривається четвертинним ком
плексом. У континентальному ряду підсвіта корелюється з сіверським і берегівським кліматолітами. За поло
женням у розрізі верхня підсвіта віднесена до пізнього пліоцену і зіставляється з середнім і верхнім підрегіоя
русом акчагильського регіоярусу. У Альмінській СФЗ підсвіта корелюється з верхньою частиною верхньотавр
ської (андріївської) підсвіти таврської світи.

Верхній підвідділ
Акчагильський регіоярус

Таманські верстви (N2tm) встановлені лише в Ідольській СФЗ, де виходять на дочетвертинну поверхню. 
Стратотипи відкладів визначені на Керченському і Таманському півостровах [5]. Найбільш повний розріз ви
вчено у свр. 413-Бс (інт. 67,0-53,0 м) [50], де він представлений темно- і попелясто-сірими глинами з проверст
ками сірих кварцових дрібнозернистих пісків та з вкрапленням гідроксидів заліза. Потужність верств невелика, 
максимальна досягає 15 м. Відклади згідно залягають на пантикапейській світі або, ймовірно, [50] фаціально



заміщують її верхню частину, незгідно перекриваються континентальними відкладами еоплейстоцену. В глинах 
[50] визначені Avimactra subcaspia A ndruss., Cardium domdra (Andrus.), Cuprideus liltoralis (Brady), які вка
зують на пізньопліоценовий їх вік та належність до акчагильського регіоярусу. У континентальному ряду верс
тви, очевидно, корелюються з богданівським, сіверським і берегівським кліматолітами. Таманські верстви фаці- 
ально заміщуються у Центральній, Передгірській СФЗ (Центральній підзоні) ногайською світою, а в Альмінсь- 
кій корелюються з андріївською підсвітою таврської світи.

Неогенова та четвертинна системи
Пліоценовий відділ (верхній підвідділ) -  еоплейстоценовий розділ

Нерозчленовані відклади верхнього пліоцену -  еоплейстоцену поширені у Центральногірській та Пів- 
денноузбережній підобластях, де вони представлені масандрівською світою.

Масандрівська світа (ecN2-E ms) розповсюджена фрагментарно вздовж південного узбережжя Криму. 
Континентальні відклади масандрівської світи виповнюють давні зниження рельєфу та утворюють окремі міс
цеві вододіли у сучасному рельєфі. Вони складають вирівнені або нахилені на південь поверхні біля підніжжя 
кримських яйл, залягаючи у вигляді шлейфів шириною до 1,5 км (г. Чатир-Даг).

На південному узбережжі (в районі смт Гурзуф, Сімеїз, сіл Нікіта і Гаспра та поблизу м. Ялта на Масанд
рівській гірці) відклади масандрівської світи плащоподібно вкривають увесь південний схил, спускаючись до 
самого моря [52]. Залягають вони як на породах таврійської серії і середньої юри, так і на зміщених по розло
мах масивах оксфордських вапняків. Абсолютні відмітки покрівлі світи -  600-800 м над рівнем моря.

Масандрівська світа складена змішаним комплексом елювіально-колювіальних, пролювіальних (селевих) 
і зсувних утворень, з переважнням перших. Ці відклади виглядають як хаотичні накопичення різного розміру 
уламків і брил юрських вапняків з важким суглинистим і глинистим наповнювачем, інколи міцно скріплених 
вапнистим цементом. Розміри окремих брил і скель досягають десятків метрів.

Потужність світи досягає 100 м.
Час утворення масандрівської світи визначається її заляганням у набільш древніх западинах палеорельє- 

фу південного берега, геоморфологічною кореляцією з Х-ХІ денудаційним рівнем та наявністю у її складі хара
ктерних для пліоцену -  еоплейстоцену червоноземів.

Четвертинна система
У межах території аркушів четвертинні відклади поширені неоднаково. Вони плащоподібно вкривають 

поверхню Рівнинного Криму та фрагментарно -  Передгір’я, де представлені широким спектром стратиграфо- 
генетичних підрозділів. Зокрема, у північній та північно-західній частинах аркуша L-36-XXIX (Сімферополь) 
розповсюджені субаквальні та субаеральні фації потужністю до 25-50 м у доволі повних розрізах. Південніше і 
східніше та на більшій частині площі аркуша L-36-XXXV (Ялта), в області неотектонічних піднять Гірськок- 
римської споруди, четвертинні відклади представлені, в основному, схиловими гравітаційними та пролювіаль
ними утвореннями потужністю 5-25 м, а частіше повністю відсутні.

Стратиграфічне розчленування четвертинних відкладів проведене до кліматолітів, об’єднаних їх груп або 
до нерозчленованих комплексів. В умовних позначеннях до “Геологічної карти і карти корисних копалин чет
вертинних відкладів” схема кореляції ілюструє співвідношення виділених у районах стратиграфо-генетичних 
підрозділів між собою та зі стратонами регіональної і міжнародної шкал.

За характером геологічної будови четвертинного покриву, зокрема його віку, потужності, повноти розрі
зів і набору генетичних типів четвертинні відклади районовані на: Рівниннокримську підобласть (В-ІІ-16) Пів
денноукраїнської області (В-ІІ); Центральногірську (Б-І-1), Східногірську (Б-1-2) і Південноузбережну (Б-І-3) 
підобласті Гірської області (Б-І) та Центральнопередгірну (Б-ІІ-2) і Східнопередгірну (Б-ІІ-3) підобласті Перед
гір’я (Б-ІІ) (див. “Схему районування четвертинних відкладів”).

У межах Рівниннокримської підобласті виділено чотири структурно-геоморфологічних райони (СГР): 
Тарханкут-Новоселівський (В-ІІ-16-6), Альмінський (В-П-16-в), Нижньо гірський (В-П-16-г) і Західноприазов- 
ський (В-ІІ-16-Д), а у Центральногірській -  Балаклавсько-Ай-Петринський (Б-І-1-а), Бабуган-Чатирдазький (Б- 
1-1-б) і Демерджі-Карабійський (Б-І-1-в) СГР, у Східногірській -  Перевалівський СГР (Б-І-2-a), у межах Пів- 
денноузбережній -  Батиліман-Сімеїзький (Б-І-З-а), Ялтинсько-Гурзуфський (Б-І-З-б), Алуштинсько- 
Привітненський (Б-І-З-в) і Судацький (Б-І-З-г) СГР, у Центральнопередгірній -  Качинський (Б-ІІ-2-a) і Сімфе
ропольський (Б-ІІ-2-6) СГР, а у Східнопередгірній -  Тонаський (Б-ІІ-З-а) СГР.

Еоплейстоценовий розділ
У межах території аркушів еоплейстоценові відклади мають незначне поширення -  переважно у Рівнин

ному Криму та Передгір’ї, де вони виражені субаквальними фаціями, формуючи локальні терасові і шлейфові 
комплекси, та збереглись як окремі релікти елювіально-делювіального палеоґрунтового покриву.У Гірському 
Криму вони вивчені недостатньо, з початком еоплейстоцену тут пов’язується формування специфічних елювіа
льно-карстових утворень у Бабуган-Чатирлазькому і Демерджі-Карабійському СГР.



Нижня і верхня ланки нерозчленовані
Присиваська товща. Озерні відклади (lEps) поширені фрагментарно у Західноприазовському СГР, де за

лягають у пологому урізі на таманських верствах пліоцену на глибині 44,6-53,0 м (свр. 413-Бс). Представлені 
характерними гідроморфними глинами зеленувато-сірими, плямистими; інколи мулистими або алевритистими, 
неясношаруватими. Товща фаціально заміщується алювіальними та алювіально-пролювіальними терасовими 
відкладами еоплейстоцену, перекривається субаквальними або субаеральними відкладами неоплейстоцену. Ма
ксимальна розкрита потужність товщі -  8, 4 м [50].

Вік її встановлюється за стратиграфічним положенням у розрізі і за корелятивними ознаками з еоплейс- 
тоценовими кліматолітами та апшеронськими відкладами Азовського басейну.

Березанський-іллічівський кліматоліти нерозчленовані. Алювіальні та алювіально-пролювіальні відклади 
ІХ-Х надзаплавних терас (а,ар9’ І0ЕЬг-іІ). На денну поверхню вони виходять у Тонаському СГР, приурочені до 
схилів та вододілів річок Передгірного Криму -  Салгиру, Бурульчі, Карасівки та Булганаку. У північному на
прямку (в Альмінському та Нижньогірському СГР) ці відклади перекриваються молодшими четвертинними 
утвореннями. В Західноприазовському СГР поширені вздовж периферії Індольського прогину і фаціально за
міщуються присиваською товщею озерного генезису.

Складені вони галечниками, гравійниками, пісками з суглинистим і глинистим наповнювачем, у різній 
пропорції, на фоні різнофаціальної мінливості розрізів. Найбільш повні розрізи вивчені в районах Сімферо
польського та Новоцарицинського піднять. Максимальна потужність їх тут досягає 20 м [50].

Розрізи реліктів цього шлейфового комплексу давнього Передгір’я корелюються з ІХ-Х (кизилджарсько- 
ногайським) терасовим рівнем, а час їх утворення визначається виразним структурно-геоморфологічним поло
женням.

Верхня ланка
Крижанівський кліматоліт. Пролювіально-делювіальні відклади (pdEnkr) на денну поверхню виходять у 

Гонаському СГР, де вони розповсюджені вздовж північної межі Кримського Передгір’я. У Нижньогірському та 
Західноприазовському СГР поширені фрагментарно, просторово пов’язані з елювіально-делювіальними крижа- 
нівськими палеоґрунтами, фаціально заміщуючи їх нижче по схилах вододілів. Відклади представлені глинами 
бурувато-коричневими, іноді піщаними, з напівобкатаним щебенем та жорствою вапняків, що складає до 30% 
об’єму породи. Потужність відкладів зростає в сторону підніжжя схилів і коливається від 2-3 до 7-8 м [50].

Час утворення відкладів визначається за положенням у розрізі та геоморфологічними критеріями.
Крижанівський кліматоліт. Елювіально-делювіальні відклади (есІЕцкг) поширені фрагментарно на пале- 

овододілах в Гарханкут-Новоселівському, Нижньогірському, Західноприазовському СГР. У Тонаському СГР (у 
районі сіл Вишенне-Василівка, та північніше с. Радісне) виходять на денну поверхню у вигляді субширотних 
смуг. Відклади кліматоліту представлені характерними яскравими субаеральними червоно-бурими глинами 
викопних ґрунтів латеритного типу. Залягають вони плащоподібно на різних породах неогену, перекриваються 
елювіально- або пролювіально-делювіальними відкладами нижнього неоплейстоцену. Розкрита потужність — 
від 3,5 (свр. 392-Бс) до 5,0 м (свр. 86-Км) [50].

Вік цих ґрунтів визначається за положенням у розрізі, яскравими палеопедологічними ознаками та рів
нем денудації.

Еоплейстоценовий розділ -  голоценів відділ нерозчленовані
Ці своєрідні відклади виділені тільки у Гірському Криму, в межах яйл, тобто в області відкритого карсту, 

де вони представлені елювіально-карстовим і озерним та елювіально-карстовим генетичними типами.
Елювіально-карстові і озерні відклади (ек,1Е-Н) поширені локально в Демерджі-Карабійському СГР, зок

рема, поблизу північного краю Карабі-яйли. В неглибоких палеокарстових улоговинах вони представлені гли
нами мулистими світло-сірими, слабо вапнистими. Потужність їх не перевищує одного метра [64].

Вік формування цих відкладів пов’язується з початком активізації карстових процесів в еоплейстоцені і 
періодичним продовженням їх і донині.

Елювіально-карстові відклади (ekE-Н) широко, хоча й позамаштабно, розповсюджені у Бабуган- 
Чатирдазькому та Демерджі-Карабійському СГР, в області відкритого карсту. Вони виповнюють днища чис
ленних воронок-лійок, понорів та долиноподібних знижень на поверхнях плато, яйл.

Представлені червоними і червонувато-бурими глинами (типу “терра-росса”), інколи верствуватими або 
однорідними, які є кінцевим продуктом вивітрювання карбонатних порід, а також щебенем та жорствою елю
вію вапняків.

Потужність їх не перевищує 2-3 м.
Вік формування відкладів теж пов’язується з початком карстової активізації на яйлах у еоплейстоцені і 

продовженням процесу протягом неоплейстоцену-голоцену.



Плейстоценовий відділ 
Неоплейстоценовий розділ

Нижня ланка
Відклади ланки поширені фрагментарно у всіх СГР, окрім Бабуган-Чатирдазького і Качинського, пред

ставлені різноманітними генетичними комплексами різного стратиграфічного об’єму.
Широкинський і приазовський кліматоліти нерозчленовані. Пролювіально-делювіальні відклади 

(pdP,sh-pr) на денній поверхні відслонюються у Сімферопольському СГР (на межиріччі річок Булганак і Сал- 
гир) [99] та у Тонаському СГР (с.с. Голованівка і Олексіївка), де складають ряд терас. В Альмінському, Тархан- 
кут-Новоселівському та Нижньогірському СГР відклади цього віку поширені локально і приурочені до схилів 
палеовододілів. Представлені вони коричневими піщанистими глинами перевідкладеного палеогрунту, інколи 
суглинками з жорствою і щебенем (слабообкатаним) вапняків. Ці відклади згідно залягають на субаквальних 
утвореннях еоплейстоцену і поступово перекриваються молодшими неоплейстоценовими. Потужність їх змі
нюється від 4,0 (свр. 412-Бс) до 8,0 м (свр. 32-Р).

Час формування зазначених відкладів встановлюється згідно з положенням у розрізі та за геоморфологі
чними і палеопедологічними ознаками.

Широкинський і приазовський кліматоліти об’єднані. Елювіально-делювіальні відклади (edPiSh+pr) по
ширені у Нижньогірському та Західноприазовському СГР, де складають нижню частину субаерального покриву 
неоплейстоцену. В Альмінському СГР вони збереглись на окремих ділянках ІХ-Х денудаційного рівня. Відкла
ди представлені яскравим палеоґрунтом, складеним глинами червонувато-коричневими, коричневими, слабова- 
пнистими, алевритистими, з карбонатними стяжіннями. Потужність відкладів змінюється від 2,4 (свр. 613-Бс) 
до 5,9 м (свр. 413-Бс). Вони з перервою залягають на субаеральних відкладах еоплейстоцену або більш давніх 
породах, згідно перекриваються молодшими неоплейстоценовими.

Час формування зазначених відкладів встановлюється за стратиграфічним положенням у розрізі і палео
педологічними ознаками.

Приазовський і мартоноський кліматоліти нерозчленовані. Алювіальні відклади VIII надзаплавної тераси 
(a8Pipr-mr) розповсюджені в Сімферопольському СГР, де складають так звану “Булганацьку терасу” долини 
р. Салгир, вздовж підніжжя північно-західного схилу Долгоруківської яйли і північного схилу Чатир-Дагу [64]. 
Терасові відклади представлені жовтувато-сірими алювіальними суглинками, з незначним вмістом гравію, га
льки вапняків і пісковиків. Потужність відкладів -  близько 2,5 м.

Більш грубоуламковий розріз відомий в районі с. Приємне побачення, де вони складають “стратотипову 
терасу”, яка полого знижується до р. Булганак. Перевищення її над руслом -  80-90 м. Уламковий матеріал 
представлений, в основному, тріасовими і юрськими пісковиками, менше -  вапняками і кварцом. Потужність 
відкладів тут не перевищує 8 м [99].

Мартоноський, сульский і лубенський кліматоліти нерозчленовані. Озерно-пролювіальні відклади 
(IpPimr-lb) виділені лише у Західноприазовському СГР, де залягають у локальних успадкованих палеоврізах і 
перекриваються одногенетичними утвореннями середнього неоплейстоцену. Відповідають дельтовим фаціям, 
які утворились в результаті акумулятивної діяльності рр. Індол, Булганак. Представлені нерівномірним переша
руванням світло-сірих піщанистих і сіро-зелених мулоподібних глин з лінзами глинистих пісків і алевритів. 
Потужність озерно-пролювіальних відкладів у свр. 413-Бс складає 6,7 м.

Час утворення встановлюється згідно з положенняи цього субаквального врізу серед кореляційних пале- 
ґрунтів.

Мартоноський, сульський і лубенський кліматоліти об'єднані. Елювіально-делювіальні відклади 
(edPimr+lb) розповсюджені у всіх СГР Рівниннокримської підобласті (окрім Західноприазовського) та в Сімферо
польському і Тонаському СГР Кримського Передгір’я. На денну поверхню виходять у східній частині Тарханкут- 
Новоселівського СГР, місцями у Тонаському СГР та у вигляді локальних покривів на Сімферопольському піднятті.

Характерний розріз розкритий свр. 617-Бс (поблизу с. Курганне), де в інт. 10,2-0,6 м зустрінуті суглинки 
важкі, коричневі, з карбонатними стяжіннями та пунктацією гідроксидів марганцю. Відклади комплексу заля
гають на міоценових вапняках, інколи на відкладах еоплейстоцену. Перекриваються більш молодими відклада
ми неоплейстоцену [50]. Потужність їх змінюється від 2,6 (свр. 392-Бс) до 9,6 м (свр. 617-Бс).

Час формування визначається за структурним положенням у розрізі, геоморфологічними і палеопедоло
гічними ознаками.

Сульский і лубенський кліматоліти нерозчленовані. Алювіальні відклади VII надзаплавної тераси (a Pjsl-Ib) 
поширені фрагментарно лише у Сімферопольському та Тонаському СГР, в долині р. Салгир. Вони відслоню
ються на денній поверхні, складаючи терасову поверхню з абсолютними відмітками до 220 м. Представлені 
гравійно-галечними утвореннями з суглинистим заповнювачем, які ерозійно залягають на алювіальних і алюві
ально-пролювіальних відкладах еоплейстоцену. На окремих ділянках акумулятивна частина розрізу цієї тераси 
знищена з утворенням цокольних уступів.

Максимальна потужність алювіальних відкладів зафіксована в долині р. Салгир, де складає 10 м [50].
Час утворення заначеного комплексу визначається геоморфологічним положенням терасового рівня.
Сульский, лубенський і тшігульський кліматоліти нерозчленовані. Алювіально-пролювіальні відклади



(apPjsl-tl) мало поширені у Нижньогірському та Тонаському СГР, де вони фіксують фазу падіння регіонального 
базису ерозії і виповнюють палеоврізи в субаеральних утвореннях мартоноського-лубенського кліматолітів. На 
північному схилі Сімферопольського підняття ці відклади виходять на денну поверхню в бортах р. Бурульча. 
Типовий розріз розкритий свр. 43-Бс (інт. 23,3-5,4 м), де він складений грубошаруватою товщею гравійно- 
галечних утворень з піщано-алевритистим заповнювачем. Галька і гравій представлені вапняками, мертелями та 
пісковиками палеогену і міоцену. Потужність їх сягає 17,9 м [50].

Час утворення встановлюється за кореляцією розрізів і за структурно-геоморфологічними побудовами.
Лубенський і тилігульський кліматоліти нерозчленовані. Пролювіально-делювіальні відклади (pdP]lb-tl) 

обмежено поширені у Батиліман-Сімеїзькому та Ялтинсько-Гурзуфському СГР південного узбережжя Криму; 
встановлені у районі смт. Сімеіз та Алупка, де залягають на розмитій поверхні середньоюрських відкладів або 
на зміщених верхньоюрських вапняках, інколи -  на таврійській серії [52].

Складені галечно-щебенистим матеріалом (з включеннями окремих брил) з суглинистим наповнювачем 
(до 70%). Потужність відкладів досягає 12,8 м (свр. 193-Бс).

Делювіальні відклади (dP,lb-tI) виділені як окремий генотип у Сімферопольському СГР в районі сіл Кон- 
стантинівка і Мазанка та у Перевалівському СГР у верхів'ях р. Карасівка, де складають ділянки схилів крутиз
ною до 20-30°. Представлені коричнювато-сірими глинами, інколи суглинками, з плямами озалізнення, які вмі
щують до 30% перевідкладеної гальки і, зрідка, валунів порід Демерджійської світи, на утвореннях якої заляга
ють. Потужність відкладів тут -  біля 3 м.

Час утворення визначається, головним чином, за геоморфологічною приуроченістю до певного рівня, зо
крема VI-VII денудаційного.

Пролювіальні відклади (pPjlb-tl) незначно поширені у Батиліман-Сімеїзькому та Ялтинсько- 
Гурзуфському СГР Південноузбережної підобласті, де залягають на розмитій поверхні середньоюрських порід, 
виповнюючи поховані долини, дно яких знаходиться на 40-50 м нижче рівня сучасного врізу. Складені щебени- 
сто-жорств’яним матеріалом червонувато-бурого кольору, з суглинистим наповнювачем. Уламковий, в основ
ному вапняковий, матеріал набівобкатаний, розміром від 0,2 до 10 см. Потужність відкладів досягає 30 м [52].

Час утворення визначається структурно-палеогеографічним положенням у розрізі.
Колювіально-делювіальні відклади (cdPJb-tl) доволі поширені у Демерджі-Карабійському, Перевалівсь

кому та Алуштинсько-Привітненському СГР.
На південних схилах г. Демерджі та Карабійського плато вони утворюють майже безперервний шлейф; у 

Алуштинсько-Привітненському та Перевалівському СГР вкривають схили крутизною 30-40°. Ці відклади або 
прихилені до корінних юрських порід, або ж вкладені у верхньопліоценові колювіальні нагромадження. Пред
ставлені брилами різного розміру та жорствяно-щебенистими утвореннями з суглинистим наповнювачем (до 
40%) жовтуватого, місцями бурувато-сірого кольорів. Склад уламкового матеріалу: вапняки, пісковики, кварц, 
сидерит, різні сланці; зрідка зустрічаються уламки конгломератів розміром 0,8-1,0 м, зцементованих вапнистим 
туфом або кальцитом. Потужність відкладів досягає 12 м [87].

Час утворення визначається за структурно-геоморфологічним положенням у рельєфі.
Колювіальні відклади (cP^b-tl) цього віку як окремий генотип мають обмежене розповсюдження у Ял

тинсько-Гурзуфському СГР. Вони закартовані вздовж південного підніжжя яйли, де залягають на розмитій по
верхні середньоюрських порід або перекривають відклади масандрівської світи на висотах 500-700 м над рів
нем моря, тобто з перевищенням 150 м над сучасним ерозійним врізом. Представлені хаотичними вапняковими 
навалами та нагромадженнями брил (розміром до кількох метрів у перетині). Проміжки між брилами заповнені 
жорствяно-щебенистим і суглинистим матеріалом, переважно жовтувато-сірого кольору. Потужність колювію 
досягає 10-15 м [52].

Час утворення цих відкладів визначається за характером будови рельєфу, згідно з палеогеоморфологіч- 
ними реконструкціями.

Нижня ланка, нерозчленовані відклади
Зсувні відклади (zPr) поширені у Демерджі-Карабійському та Алуштинсько-Привітненському СГР, особ

ливо характерні для південних схилів Карабі-яйли, де приурочені до абсолютних позначок від 800 до 1000 м 
над рівнем моря. Базис зміщення підошви цих зсувів не пов’язаний з рівнем сучасних ерозійних врізів. Зсувні 
відклади залягають у вигляді чітко окреслених блоків корінних порід серед пухких четвертинних схилових 
утворень. Літологія та розміри зміщених масивів різноманітні -  це блоки та плити вапняків, масиви з флішоїд- 
них порід таврійської серії або середньої юри. Потужність цих гравітаційних утворень досягає 50 м; більшість з 
них -  стабілізовані.

Час їх утворення визначається геоморфологічним рівнем місцезнаходження.
Середня ланка

Середньонеоплейстоценові відклади поширені як у Рівнинному і Передгірному, так і у Гірському Криму, 
хоча й у різному обсязі.

У Рівнинному Криму найбільш розповсюджені елювіально-делювіальні, еолово-делювіальні, алювіальні, 
алювіально- та озерно-пролювіальні відклади.



У Гірському Криму і Передгір’ї згадані утворення менш поширені і складають невеликі фрагменти пове
рхонь місцевих вододілів, не пов’язаних із сучасною ерозійною мережею. Серед них виділяються колювіаль- 
ний, колювіально-делювіальний, делювіальний, алювіальний та пролювіальний генетичні типи.

Завадівський, дніпровський і кайдацький кліматоліти нерозчленовані. Озерно-пролювіальні відклади 
(lpPnzv-k(i) поширені лише у Західноприазовському СГР. Вони характеризують умови лиман но-дельтового 
осадконагромадження палеорічок в їх гирлах, представлені жовтувато- і коричнювато-сірими з зеленкуватим 
відтінком піщанистими глинами з вкрапленістю гідроксидів марганцю, перекриваються і заміщуються по про
стяганню алювіально-пролювіальними відкладами. Найбільш повний розріз розкритий свр. 86-Бс, де в інт. 17,2- 
10,1 м стратифікується генетичний комплекс зазначених кліматолітів потужністю 7,1 м.

Вік відкладів встановлюється за комплексом палеографічних ознак та за положенням у розрізі.
Завадівський, дніпровський і кайдацький кліматоліти об’єднані. Елювіально-делювіальні, еолово- 

делювіальні відклади (ed,vdPnzv+kd) встановлені лише в Тарханкут-Новоселівському, Західноприазовському та 
Тонаському СГР, де вони збереглись на припіднятих частинах вододілів постнижньонеоплейстоценового рель
єфу. На денну поверхню виходять фрагментарно у західній частині Тонаського СГР.Зазначений комплекс згід
но залягає на субаеральних утвореннях нижнього неоплейстоцену і перекривається генетично подібними відк
ладами верхнього неоплейстоцену.

Відклади представлені глинами викопних ґрунтів завадівського і кайдацького кліматолітів (на 70%) з не
витриманими прошарками та гніздами лесовидних суглинків. Для них властиві включення борошнистих карбо
натів та гіпсу, дендрити гідроксидів марганцю. Палеоґрунти вказаних кліматолітів у Рівнинному Криму є мар
куючими стратиграфічними реперами для середнього неоплейстоцену і розчленування розрізів у цілому. Зага
льна потужність відкладів комплексу кліматолітів досягає 10,6 м (свр. 413-Бс).

Час утворення встановлюється за розташуванням у розрізі та виразними палеопедологічними ознаками.
Дніпровський і кайдацький кліматоліти нерозчленовані. Делювіальні відклади (dPudn-kd) доволі широко 

розповсюджені у Перевалівському та Сімферопольському і, фрагментарно, в Алуштинсько-Привітненському 
СГР, де формують значної площі шлейфи вздовж куест та біля підніжжя яйл (східніше г. Мурун-Кир), а також 
ряд схилових поверхонь у районі сіл Земляничне та Перевалівка. Представлені суглинками середніми та важ
кими, бурувато-коричневого і жовтувато-сірого кольору, з включенням щебеню і жорстви аргілітів, алевролітів, 
пісковиків, вапняків і магматичних порід. Вміст уламкового матеріалу досягає 40-50%. Уламки розміром від 2 
до 10 см у перетині, не обкатані, з відповідною відсортованістю по схилу. Потужність вказаних відкладів не 
перевищує 3 м [99].

Час формування комплексу встановлюється за характером залягання та геоморфологічним положенням у 
рельєфі.

Пролювіальні відклади (pPndn-kd) розповсюджені у смузі південного узбережжя Криму, в Ялтинсько- 
Гурзуфському СГР, у долинах річок та балок. Пролювіальні конуси виносів або реліктові шлейфи формують 
доволі значні терасоподібні височини з плоскими або східчастими поверхнями, нахиленими в сторону моря або 
русел річок. Довжина окремих конусів виносів, наприклад Кореїзького, досягає кількох кілометрів.

Найбільш потужний розріз розкритий свр. 515-Б, де в інт. 15,1-41,5 м ці відклади представлені щебінчас- 
то-жорств’яно-суглинистими утвореннями. Щебінь і жорства складають до половини об’єму породи і предста
влені пісковиком, аргілітом, вапняком. У верхній частині розрізу (до глибини 15,1 м) розкриті брилово- 
щебенисті з піщано-суглинистим наповнювачем відклади. Уламковий матеріал представлений пелітоморфним 
вапняком. Потужність пролювіальних відкладів коливається від кількох метрів (свр. 229-Б) до 41,5 м 
(свр. 515-Б).

Час утворення визначається за структурно-геоморфологічним положенням у розрізі.
Алювіальні відклади V надзаплавної тераси (a5Pndn-kd) широко розповсюджені у центральній частині 

площі аркуша. Вони зафіксовані в долинах річок Салгир, Альма, Карасівка, Булганак та Кача, де вказана тераса 
має назву “новопавлівська”. Найбільш чітко вона виражена в середній і верхній течії р. Салгир, де збереглась 
від розмиву у вигляді вузьких смуг по обох бортах долини (в районі с. Гвардійське та поблизу с. Зарічне) на 
абсолютних відмітках від 120 до 400 м. Нижче за течією алювіальні відклади поховані, перекриваються субае- 
ральними відкладами верхнього неоплейстоцену. Ширина тераси коливається від 200 до 1800 м (с. Укромне). 
Складені алювіальні відклади пісками, гравійно-галечними утвореннями з піщано-суглинистим наповнювачем. 
Потужність їх досягає 7,2 м (свр. 615-Бс).

Час утворення встановлюється за розміщенням у розрізі і геоморфологічною позицією.
Дніпровський, кайдацький, тясминський кліматоліти нерозчленовані.Пролювіально-делювіальні відклади 

(pdPndn-ts) закартовані у Нижньогірському СГР, займаючи у генетичному профілі проміжне положення між 
утвореннями вододілів і субаквальними фаціями знижених ділянок та долин [49]. Складені вони суглинками 
коричнювато-сірими, бурими, з включенням жорстви та гравію корінних порід, що залягають нижче. Максима
льна потужність розкрита свр. 410-Бс, де становить 3,0 м [50].

Час утворення встановлюється за палеогеоморфологічними побудовами і положенням у розрізі.
Алювіально-пролювіальні відклади (apPudn-ts) виділені лише у Західноприазовському та Нижньогірсько

му СГР, де нарощують або фаціально заміщують субаквальні утворення середнього і перекриваються генетич



но подібними відкладами верхнього неоплейстоцену. Представлені гравійно-піщаними утвореннями з невитри
маними прошарками суглинків. Розкрита потужність досягає 12,6 м (свр. 412-Бс).

Час утворення визначається за положенням у розрізі.
Середня ланка, нерозчленовані відклади

Колювіально-делювіальиі відклади (cdPn) обмежено розповсюджені на сході південного узбережжя Кри
му та у Демерджі-Карабійському СГР Центральногірської підобласті, та Перевалівському СГР Східногірської підоб- 
ласті, де залягають на ділянках схилів крутизною до 30°. Відклади складені різного розміру брилами і щебенем верх- 
ньоюрських вапняків з жовтувато-сірим суглинистим наповнювачем. В районі г. Святої, північніше м. Судак, вказані 
відклади залягають біля підніжжя уступів V денудаційного рівня і нижче по схилу часто спираються на делювіальні 
відклади цього ж рівня, що умовно визначає їх вік. Максимальна потужність відкладів досягає 20 м.

Колювіальні відклади (сРп) цього віку як окремий генотип виділені на заході південного узбережжя Кри
му та у Бабуган-Чатирдазькому СГР Гірського Криму. Вони складають обвально-осипні конуси і шлейфи непо
далік підніжжя яйлинських урвищ на ділянках схилів крутизною 30-45°. Складені різного розміру брилами, 
уламками та щебенем верхньоюрських вапняків з жовтувато-бурим та сірувато-жовтим суглинистим наповню
вачем. Розміри брил зрідка перевищують 2 м у перетині; вміст суглинистого наповнювача коливається від 10 до 
50%. Потужність відкладів досягає 30 м [52]. Вказані відклади залягають на поверхні більш давнього колювію і 
перекриваються подібними молодшими утвореннями, тому границі між ними доволі умовні, а час утворення 
встановлюється за структурним положенням у розрізі.

Середня і верхня ланки нерозчленовані
Тясмииський і прилуцький кліматоліти нерозчленовані. Алювіальні відклади IV надзаплавної тераси 

(a4P„ts-P шрі) встановлені фрагментарно у Балаклавсько-Ай-Петринському і Судацькому СГР. Відклади утво
рюють невеликі терасові останці у долині р. Бельбек і у пригирловій частині р. Судак, де вони збереглись від 
розмиву. Перевищення над сучасним врізом -  до 60 м. В Алуштинсько-Привітненському СГР алювій цього рів
ня виповнює днища перезаглиблених долин річок Улу-Узень, Ускут, Шелен, Ворон та ін. Найбільш повний ро
зріз цього району розкритий свр. 176-Н, де в інт. 9,3-27,8 м представлений пісками сірими, дрібнозернистими 
(інколи з детритом) і гравійно-галечними утвореннями (знизу), що складаються з добре обкатаних уламків піс
ковику, алевроліту. Сумарна потужність товщі -  18,5 м [87].

Залягають алювіальні відклади з розмивом, переважно, на глинах верхньої юри, і перекриваються піща- 
но-галечно-гравійними утвореннями верхнього неоплейстоцену-голоцену.

Час утворення визначається за положенням у розрізі та за геоморфологічними ознаками.
Верхня ланка

Прилуцький, удайський і витачівський кліматоліти нерозчленовані. Озерно-пролювіальні відклади 
(ІрРцірІ-vt) встановлені фрагментарно в Західноприазовському СГР, де фаціально заміщують суттєво субаква
льний тип розрізу, виповнюючи зниження реліктових узбережних озер, в які періодично виносились і осадки 
тимчасових водостоків. У розрізах переважають сірі, зеленуваті піскуваті глини з лінзами та гніздами піску або 
алевритів. Потужність цих відкладів досягає 5,0 м (свр. 338).

Вік їх визначається за положенням у розрізі, та окремими реліктами палеогрунтів.
Алювіально-пролювіальні відклади (арРшрІ-vt) поширені у Тарханкут-Новоселівському, Західноприазов

ському та Сімферопольському СГР, де виповнюють ложа палеодолин, які закладені на рубежі середнього- 
пізнього неоплейстоцену і успадковані сучасною гідромережею. Представлені товщею перешарування суглин
ків, супісків та гравійно-піщаних утворень. Потужність відкладів коливається від 1,6 (свр. 615-Бс) до 7,5 м 
(свр. 86-Бс). Залягають вони на алювіальних відкладах середнього неоплейстоцену і перекриваються субаера- 
льними утвореннями верхнього неоплейстоцену-голоцену.

Час утворення встановлений за структурно-геоморфологічним положенням у розрізі.
Прилуцький, удайський і витачівський кліматоліти об'єднані. Елювіально-делювіальні відклади 

(edPmpI+vt) мало поширені на окремих ділянках Передгірного Криму, в межах Тонаського СГР. Вони склада
ють поверхні сідловин (абсолютні відмітки -  160-400 м) на вододілах річкової мережі, зокрема, між р. Бурульча 
та б. Карловська, річок Біюк і Кучук-Карасу. Представлені глинами червонувато-бурих і коричнювато- 
оранжевих тонів, потужністю до 2,5 м.

Час утворення встановлюється за положенням у рельєфі та палеопедологічними ознаками.
Прилуцький, удайський, витачівський і бузький кліматоліти об’єднані. Елювіально-делювіальні та еоло

во-делювіальні відклади (ed,vdPinpl+bg) поширені в Тарханкут-Новоселівському та Нижньогірському СГР на 
вододільних ділянках плейстоценового рельєфу. Представлені суглинками лесоподібними, світло-коричневими, 
з включеннями дрібних карбонатних стяжінь, кристалів і гнізд гіпсу та червонуватими і буруватими глинами та 
суглинками палеогрунтів, які перешаровуються (з переважанням ґрунтових різновидів). Комплекс відкладів, 
переважно послідовно, залягає на подібних середньоплейстоценових. Потужність комплексу досягає 7,4 м в 
свр. 251 [37]. В північному і східному напрямку суттєво елювіально-делювіальні фації заміщуються еолово- 
делювіальними утвореннями об’єднаного комплексу верхнього неоплейстоцену. Розрізи добре стратифікуються.

Час утворення цього комплексу встановлено за виразними палеопедологічними ознаками і положенням у



розрізі.
Удайський і витачівський кліматоліти иерозчленовані. Делювіальні відклади (dPmud-vt) широко розпо

всюджені в Сімферопольському СГР, в долинах Великого і Малого Салгиру; меншою мірою -  в Демерджі- 
Карабійському, Перевалівському та Алуштинсько-Привітненському СГР. У цілому, вони приурочені до ниж
ньої частини бортів долин, у вигляді шлейфів вкриваючи поверхні певних денудаційних рівнів з перевищення
ми від 5 до 35 м над врізами, іноді до верхньої частини їх схилів (4-8°), де вони збереглись на поверхні древніх 
вироблених форм рельєфу і досить чітко зіставляються з III денудаційним рівнем. Відклади представлені суг
линками світло-жовтими, бурими, з вмістом (до 30%) жорстви, щебеню, інколи гальки. Літологічний склад 
уламків залежить від складу підстеляючих порід -  переважають вапняки, пісковики, кварц. Потужність делюві
альних відкладів не перевищує 8,0 м [100], зазвичай менша.

Алювіальні відклади III надзаплавної тераси (a3Pmud-vt) поширені фрагментарно в Рівнинному, Перед- 
гірському і Гірському Криму і картуються в долинах крупних річок. Найбільш розповсюджені в середній течії 
долини р. Салгир, де у вигляді смуг терас шириною до 1,5 км простягаються вздовж обох бортів від 
сел. Гвардійське до с. Заріччя. В геоморфологічному плані алювіальні відклади утворюють полого нахилену на 
північ і схід акумулятивно-ерозійну накладену і, часто, успадковану терасову поверхню з абсолютними познач
ками 110-120 м і перевищенням над сучасним врізом 2-3 м. Зазначені відклади збереглись також у долинах рі
чок Булганак, Альма, Кача, Карасівка та Улу-Узень, де вони утворюють полого нахилену до русла річок терасу, 
шириною від 200-300 (р. Кача) до 600 м (р. Альма).

Літологічно відклади представлені галечниками, гравійниками, пісками та супісками складно перешару- 
ваними. Уламковий матеріал добре обкатаний, складається з вапняків, пісковиків, алевролітів, кварцу. Потуж
ність алювіальних відкладів коливається від 5,0 (свр. 11-Р) до 12,0 м (свр. 70-Бс).

Час утворення встановлено за будовою і структурно-геоморфологічним рівнем тераси.
Зсувні відклади (zPinud-vt) досить широко розповсюджені вздовж південного узбережжя Криму, що 

пов’язується з активізацією неотектонічних рухів та відповідною зміною динамічної рівноваги рельєфу на межі 
середнього і пізнього неоплейстоцену. Геоморфологічно зсувні відклади цього стратиграфічного інтервалу 
приурочені до схилів з абсолютними позначками 200-500 м над рівнем моря. Відносне перевищення зсувних 
поверхонь над рівнем сучасного врізу становить 20-60 м, а ділянками підошва зсувних відкладів знаходиться 
нижче рівня сучасного врізу. У плані вони мають ниркоподібну форму, часто згладжену накладеними процеса
ми комплексної денудації. Відклади представлені суглинками з включеннями різних розмірів та обсягу уламків 
аргілітів, пісковиків, сидеритів, вапняків. Потужність їх досягає 60 м [52].

Час утворення визначається за структурно-геоморфологічним положенням у розрізі і рельєфі.
Колювіальні відклади (cPraud-vt) поширені у Батиліман-Сімеїзькому районі південного узбережжя Кри

му, де залягають на схилах крутизною 15-25° біля підніжжя яйлинських урвищ або на крутих схилах переміще
них масивів верхньоюрських вапняків, на абсолютних відмітках 600-800 м над рівнем моря [52]. Представлені 
погано сортованим брилово-щебенистим уламковим матеріалом з суглинистим наповнювачем жовтувато- 
коричневого кольору (до 35-40% об’єму породи). Потужність їх не перевищує 10 м.

Час утворення встановлений за структурно-геоморфологічним положенням у поперечному профілі схилів.
Судацький горизонт. Морські відклади (mPmsd) виділені лише у Судацькому СГР, де складають страто- 

типову терасу на узбережжі, у районі м. Судак, біля підніжжя г. Сокіл [87]. Висота цоколя тераси 4,5-5,0 м над 
рівнем моря. Представлені морські відклади перешаруванням галечників грубошаруватих, що складаються з 
погано обкатаної гальки вапняків з суглинистим наповнювачем (потужністю 2-3 м), та пісковиків детритових з 
включеннями черепашок карангатської фауни (потужністю до 2 м). Залягають вони субгоризонтально на цоколі 
середньоюрських порід.

Максимальна потужність не перевищує 5 м.
Час формування встановлюється за положенням у розрізі та кореляцією з верхньокарагантським підгори- 

зонтом.
Бузький і дофінівський юііматоліти иерозчленовані. Пролювіальні відклади (pPmbg-df) поширені в Сім

феропольському та Судацькому СГР, де вони вистилають днища балок в притоках крупних річок, а також у 
поздовжній долині, яка простягається під північно-східними урвищами куести в міжріччі Салгиру і Альми. 
Найкраще вони виражені в місцях виходу тимчасових водостоків в основні долини [87]. Представлені відклади 
суглинками з жорствою і напівобкатаними уламками вапняку, кременю, рідше -  пісковику або мергелю. Поту
жність досягає 7,0 м [99].

Час утворення встановлюється за структурно-геоморфологічними умовами залягання.
Алювіальні відклади II надзаплавної тераси (a2Pnibg-df) досить широко розповсюджені у східній частині 

південного узбережжя Криму, а також у Сімферопольському та Тонаському СГР Кримського Передгір’я. Вони 
приурочені до долин крупних річок Судак, Алачук, Шелен, Ускут, Улу-Узень та інших, а також до приток 
р. Індол поблизу с. Земляничне. У нижніх течіях більшості цих долин алювій залягає на цоколі з корінних по
рід, з перевищенням 4-12 м над рівнем сучасного врізу, а у верхів’ях р. Алачук алювіальні відклади встановлені 
на глибині близько 12 м [100].



Найпоширеніші ці відклади у долині р. Салгир, де вони простежуються у вигляді смуг по обох бортах. 
Менші фрагменти терас спостерігаються в долинах річок Бештерек, Бурульча, Тонас, де вони перекриваються 
алювієм “садової” вкладеної тераси і, зазвичай, бровка уступу її не виразняється у рельєфі. Відклади характери
зуються значною фаціальною мінливістю і представлені, переважно, гравійниками з суглинистим наповнюва
чем, з прошарками пісків сірувато-коричневих глинистих з поодинокою галькою кварцу і пісковика. В нижній 
частині розрізу часто спостерігається тонке перешарування супісків і суглинків з лінзами щільних глин. Поту
жність відкладів досягає 10 м [100].

Час утворення встановлено за структурно-геоморфологічними ознаками.
Прилуцький, удайський, витачівський, бузький, дофінівський і причорноморський кліматопіти об’єднані. 

Пролювіально-делювіальні відклади (рбРшр1+рс) розповсюджені у Тонаському і Сімферопольському СГР Крим
ського Передгір’я та у Демерджі-Карабійському СГР Гірської області, де складають обширні поверхні пологих 
горбів і гряд в міжгірній западині, а також виповнюють ложа і борти балок. Таким чином, вони вверх по схилах 
заміщують алювіально-пролювіальні різновиди одновікових відкладів. Представлені суглинками сірувато- 
коричневими, коричневими, зі значним вмістом (до 30-40%) жорстви і щебеню вапняків, мергелів, пісковиків та 
перевідкладеної гальки. Потужність коливається від 1,0 (свр. 393-Бс) до 4,5 м [50].

Час утворення визначається за геоморфологічними ознаками і стратиграфічним положенням у розрізі.
Еолово-делювіальні та елювіально-делювіальні відклади (vd,edPmpl+pc) поширені в Нижньогірському, 

Західноприазовському та Тонаському СГР на вододільних ділянках неоплейстоценового рельєфу, складаючи 
верхню частину розрізу палеоґрунтово-лесового покриву. Викопні ґрунти коричнюваті та бурувато-коричневі, 
представлені суглинками середніми та важкими грудкуватими, щільними, потужністю 0,5-2,0 м, з численними 
включеннями карбонатів і стяжінь різнокристалічного гіпсу. Міжґрунтові утворення представлені сірими, пале
во-сірими лесоподібними суглинками стовпчасто-призматичної окремості, з дендритами оксидів марганцю; потуж
ність цих прошарків -  1,0-4,0 м [50]. Загальна потужність комплексу змінюється від 1,8 (свр. 607-Бс) до 6,6 м 
(свр. 412-Бс). Кліматоліти виразно ідентифікуються у повних розрізах за палеопедологічними ознаками, займають 
певний геоморфологічний рівень, тому час утворення комплексу визначається пізнім неоплейстоценом.

Прилуцький, удайський, витачівський, бузький, дофінівський та причорноморський кліматоліти нерозч- 
леновані. Алювіально-пролювіальні відклади (арРшрГрс) розповсюджені у Тонаському, Демерджі- 
Карабійському та Нижньогірському СГР, де складають нижні частини бортів та долини у верхів’ях річок Зуя, 
Бурульча, Булганак, Індол та Карасівка і приурочені до підніжжя вододілів. Терасовидні поверхні мало виразні. 
У поперечному профілі ці відклади заміщуються вище по схилах пролювіально-делювіальними одновіковими 
утвореннями. Складені вони суглинками з прошарками і лінзами алевритів, пісків, зрідка -  гравійників. Потуж
ність вказаного комплексу змінюється від 0,5-1 (на виклинюванні) до 3-4 м (ближче до русел) [50].

Час утворення встановлюється кореляцією розрізів і за структурно-геоморфологічними побудовами.
Колювіально-делювісиїьні відклади (cdPmpI-pc) виділені лише у Балаклавсько-Ай-Петринському СГР, де 

поширені вздовж підніжжя крутих схилів і урвищ Головного пасма. На північному схилі вони простежуються 
смугою від г. Чучель на сході до підніжжя масиву гір Бойко-Сютюра. Представлені жорствою, щебенем і біль
шими уламками вапняку з червонувато-жовтим суглинистим наповнювачем (до 30%). Потужність комплексу 
коливається від 10 до 15 м [94].

Час утворення встановлюється за структурно-геоморфологічним положенням у рельєфі.
Дофінівський і причорноморський кліматоліти об’єднані. Елювіально-делювіальні та еолово-делювіальні 

відклади (ed,vdPnidf+pc) поширені повсюди у Рівниннокримській підобласті, де вони складають доголоценову 
поверхню вододільних рівнин. У розрізі мають витриману двочленну будову: знизу залягають палеоґрунти до- 
фінівського кліматоліту, представлені характерними коричневими і темно-коричневими середніми або важкими 
суглинками з включеннями дрібнокристалічного гіпсу; зверху -  лесоподібні суглинки з численними включен
нями борошнистоподібних карбонатів. Залягають ці утворення, в основному, з перервою на більш давніх відк
ладах неоплейстоцену. Загальна потужність комплексу досягає 7,2 м (свр. 601-Бс).

Час утворення встановлюється за стратиграфічним положенням у розрізі і палеопедологічними ознаками.
Елювіально-делювіальні відклади (edPindf+pc) розповсюджені у Балаклавсько-Ай-Петринському, Демер

джі-Карабійському і Бабуган-Чатирдазькому СГР Центральногірської підобласті, а також у Ялтинсько- 
Гурзуфському СГР Південноузбережної, де вони вкривають малопотужним чохлом окремі вододільні ділянки 
рельєфу і невеликі вирівняні площі у бортах річкових долин та балок. Як правило, ці відклади залягають на до- 
четвертинних утвореннях, а їх склад прямо залежить від складу корінних порід, що їх підстеляють. Представ
лені, переважно, жорств’яно-щебенистим матеріалом з різним вмістом суглинистого наповнювача.

Потужність комплексу змінюється від 4 до 8 м [94].
Час його утворення встановлюється за положенням у розрізі і рельєфі.

Верхня ланка, нерозчленовані відклади
Делювіально-соліфлюкційні відклади (dsPnI) локально виділені у Перевалівському СГР, у привершинній 

частині Головного пасма, де вкривають ерозійні схили і поверхні місцевих вододілів, крутизна яких змінюється 
від 12 до 30°. Для таких схилів та ділянок характерний “натічно”-горбистий мікрорельєф (властивий і для зсув
них відкладів), сформований сезонними зміщеннями у вигляді опливин на досить значних площах [100]. Пере



вищення таких ділянок над рівнем сучасного врізу від 15 до 40 м, вони відповідають ІІ-ІІІ-денудаційному рів
ню. Найбільш повний розріз розкритий свр. 30-Рб, де в інт. 0,0-8,0 м зазначені утворення представлені суглин
ками і глинами світло-коричневими і темно-сірими, тугопластичними, слабопіщанистими, з жорствою вапняків 
і пісковиків. Залягають на крейдових аргілітоподібних глинах з прошарками пісковиків і вапняків. Значна кіль
кість нисхідних джерел на площах поширення делювіально-соліфлюкційних відкладів сприяє їх надмірному 
зволоженню та сезонному періодичному замерзанню -  відтаюванню, що призводить до поступового перемі
щення їх до підошви схилів.

Потужність відкладів коливається від 2 до 10 м [100].
Час утворення визначається за положенням у розрізі і рельєфі, а генезис -  своєрідністю умов формування.

Плейстоценовий -  голоценів відділи
Верхня ланка неоплейстоценового розділу, причорноморський кліматоліт і го

лоценів відділ нерозчленовані
Вказані відклади поширені практично в усіх СГР і вирізняються різноманітністю генетичних типів. Зок

рема, флювіальні відклади найбільш розповсюджені у Кримському Передгір’ї, де долини сучасних річок і балок 
мають добре вироблений профіль. Колювіальні, делювіальні і зсувні відклади характерніші для Центральногір- 
ської та Південноузбережної підобластей.

Пролювіально-делювіальні відклади (pdPmpc-H) широко розповсюджені в усіх СГР. Вони тяжіють до 
присхилових частин долин річок та балок і притаманні ділянкам, де енергія ерозійного рельєфу відносно неве
лика, а річкові долини найбільш зрілі. Тут вони спираються на заплаву або першу надзаплавну терасу, утворю
ють шлейфи шириною до кількох кілометрів (Нижньогірський СГР), витягнуті вздовж долин і нахилені (5-10°) 
у сторону їх русла. Представлені суглинками палево-бурими та коричневими з включенням карбонатних стя- 
жінь і гравію вапняків.

У Кримському Передгір’ї та на північних схилах Головного пасма представлені щебенем і жорствою різ
них скельних порід з суглинистим наповнювачем сірого і коричнювато-сірого кольорів. Переважно, розмір 
уламків складає 3-4 см, вони не обкатані, відсортованість і орієнтованість невиразні. Загальна потужність ком
плексу коливається від 5 до 28,0 м (свр. 50-Рб).

Час утворення визначається за структурним положенням у розрізі.
Делювіальні відклади (dPinpc-H) доволі широко представлені у Гірському Криму та Передгір’ях, де заля

гають у вигляді шлейфів і площинних покривів в основі схилів, які спираються на першу надзаплавну терасу. 
Складені суглинками сірими та жовтувато-сірими з домішкою гострокутного щебеню та жорстви аргілітів, але
вролітів, пісковиків, зрідка вапняків (приблизно з рівнім вмістом уламків і наповнювача). Уламки (переважно 
розміром 2-10 см) не обкатані або погано обкатані, відсортованість виражена слабо, переважають плоскі улам
ки, орієнтовані у площині схилу.

Потужність делювіальних відкладів змінюється від 3,5 (свр. 22-Дн) до 9 м (свр. 174-Б), максимальна, у 
районі с. Малий Маяк, -  18,1 м (свр. 212-Б).

Час утворення встановлений за положенням у розрізі та рельєфі.
Алювіально-пролювіальні відклади (арРшрс-Н) розповсюджені у Сімферопольському і Тонаському СГР 

Кримського Передгір’я та в Ялтинсько-Гурзуфському і Алуштинсько-Привітненському СГР Південноузбереж- 
жя. Вони виповнюють днища і нижні частини бортів окремих крупних балок, що відповідають рівню І надза
плавної (“садової'”) тераси, або простежуються вздовж днищ та терасоподібних бортів долин на відстань до 6- 
7 км (при ширині 200-250 м).

Алювіально-пролювіальні відклади, загалом, відзначаються мінливістю літологічного і гранулометрич
ного складу як у розрізі, так і по площі. Для верхніх частин долин характерні галечникові і більш грубоуламкові 
з суглинистим наповнювачем різновиди відкладів; нижче за течією зростає вміст глинистої складової. У нижніх 
частинах розрізу, в основному, теж переважає суглинистий і глинистий матеріал.

Потужність алювіально-пролювіальних відкладів у Передгір’ях не перевищує 1,5 м [50], а у Гірському 
Криму інколи досягає 42 м, зокрема, у долинах річок Бистра і Водопадна [52].

Час утворення встановлений за геоморфологічними критеріями.
Пролювіальні відклади (рРшрс-Н) розповсюджені у Сімферопольському, Качинському, Балаклавсько-Ай- 

Петринському, Судацькому та Алуштинсько-Привітненському СГР, де вони виповнюють днища балок і скла
дають конуси виносу тимчасових водостоків, що спираються на відклади заплави.

Літологічний склад відкладів дуже різноманітний і залежить, в першу чергу, від літології корінних порід, 
ухилів русел тощо. Впливає на склад пролювіальних відкладів і контрастність рельєфу. Так, у смузі ерозійної 
мережі південного узбережжя Криму у розрізах переважає крупноуламковий матеріал з невеликим вмістом суглини
стого наповнювача. Зі зменшенням ухилів долин балок спостерігається закономірне зменшення розмірності і кілько
сті уламкового матеріалу, а в умовах слабо розчленованного рельєфу у складі пролювію уже переважають коричню
вато-сірі середні і легкі суглинки з домішкою (до 10%) жорстви і дрібного щебеню. Характерними вторинними змі
нами пролювіальних відкладів є озалізнення у вигляді вохристих кірочок на поверхні уламків.

Потужність пролювіальних відкладів змінюється від 1,5 м у верхів’ях балок до 10 м у межах конусів виносу.
Час утворення відкладів встановлюється за структурним положенням у рельєфі.



Алювіальні відклади І  надзаплавної тераси (а'Ршрс-Н) розповсюджені локально в усіх СГР вивченої те
риторії. Вони вирізнені у долинах річок і основних їх приток, де складають розрізи фацій русел та заплави і 
першої надзаплавної тераси, які зазвичай картуються разом.

Для річок південного схилу Головного пасма характерне виразне перезаглиблення їх долин відносно рів
ня моря. У будові алювію тут приймають участь глини, важкі суглинки з невитриманими прошарками жорствя- 
но-щебенистих або гравійно-галечних утворень потужністю до 40 м [100]. На північному схилі Головного пас
ма максимальні потужності алювію розкриті в долині р. Карасівка -  43,0 м [98]. В розрізах алювію тут спостері
гаються валунно-галечні, гравійні, піщано-глинисті, галечно-суглинисті горизонти, які часто фаціально замі
щуються. Уламки представлені різними породами, які прорізаються річковою долиною, і зазвичай, характери
зуються доброю сортованістю як щодо розмірності, так і за ступенем обкатаності.

Час утворення відкладів визначається за виразною геоморфологічною приуроченістю.
Зсувні відклади (zPinpc-H) доволі широко розповсюджені на південному узбережжі Криму і, дещо менше, 

у Кримському Передгір’ї та у Центральногірській підобласті (Демерджі-Карабійська СГР). У Батиліман- 
Сімеїзькому, Ялтинсько-Гурзуфському та Алуштинсько-Привітненському СГР Південноузбережної підобласті 
зазначені відклади утворюють цирко- та глетчероподібні у плані тіла, які розташовані у нижніх частинах еро
зійних схилів, базисом зміщення яких служить рівень сучасного врізу. Зсувні процеси активно розвиваються на 
схилах крутизною 10-35°, утворюючи гравітаційно-акумулятивні форми рельєфу, інколи з виразними стінками 
зриву та характерним мікрорельєфом поверхні.

У Кримському Передгір’ї вказані відклади приурочені до окремих схилів долини р. Салгир (зокрема, 
вздовж траси Сімферополь-Алушта). Найбільш крупний і активний зсув знаходиться північніше Ангарського 
перевалу, на західному схилі г. Ельх-Кая, який періодично руйнує полотно шоссе, і стан його вимагає постійно
го нагляду. На схилах долини р. Булганак, поблизу с. Трипрудне, зсувні відклади часто зустрічаються серед 
майкопських глин на ділянках прориву Зовнішнього пасма. Потужність зсувних відкладів коливається від кіль
кох до 15 м, зрідка досягає ЗО м [64].

Час утворення визначаться за аналізом геоморфологічного розташування у рельєфі.
Колювіальні відклади (сРшрс-Н) приурочені до підніжжів крутих і урвистих схилів Головного пасма. Аб

солютні позначки ділянок розповсюдження цих відкладів коливаються від 600 до 1000 м. Найпоширенішими 
формами, що вони утворюють, є обвально-осипні конуси і шлейфи. У районі с. Гурзуф колювіальні відклади 
зафіксовані біля підніжжя г. Ковоплу і західного урвища г. Аю-Даг. Представлені щебенистими і щебенисто- 
бриловими осипами, що складаються з вапняків, пісковиків, вивержених порід; вздовж північного схилу Бабу- 
ган-Яйли, біля підніжжя урвищ г. Басман-Кермен і на північному схилі Ялтинської яйли, -  верхньоюрськими 
вапняками. Сучасні колювіальні відклади залягають, здебільшого, на поверхні давнішого подібного колювію, 
тому розчленування їх доволі проблематичне.

Потужність складає, у середньому, 10-12 м, досягаючи іноді 25-30 м.
Час утворення встановлюється за положенням у рельєфі.

Голоценовий відділ
Азово-чорноморський горизонт. Морські відклади (тНаб) розповсюджені у вузькій смузі вздовж усього уз

бережжя Чорного моря. Характер будови і ширина морських пляжів залежать від складу порід, які виходять на 
денну поверхню на узбережжі. Зокрема, на ділянках, де відслонюються стійкі до абразії корінні породи, ширина 
пляжів різко зменшується (до перших метрів) і у складі уламкового матеріалу переважають валуни, крупна галька, 
інколи брили скельних порід. На ділянках розвитку товщ аргілітів або глин ширина пляжів зростає до 50-60 м.

Серед морських відкладів виділені древньочорноморські, які збереглись зрідка поблизу берегових 
урвищ, і новочорноморські, що відповідають фації хвилеприбійної зони. Древньочорноморські відклади закар- 
товані в гирлових частинах річок Шелен, Судак, Ускут в Алуштинсько-Привітненському СГР, де вони предста
влені пачкою переверствування піску і гравію з домішкою гальки пісковиків і детритом молюсків, потужністю 
до 3,0 м. Залягають вказані відклади на висоті 1,8-3,0 м в тиловій частині пляжів, притулюючись до кліфу.

Новочорноморські відклади приурочені до хвилеприбійної зони і простежуються на багатьох невеликих 
за розміром та нешироких (до 50 м) пляжах. Складені вони галечниками з окремими валунами, сипкими різно 
зернистими пісками і, місцями, черепашниками. Уламковий матеріал представлений добре обкатаною галькою 
вапняків, пісковиків, кварцу та ефузивних порід, переважно розміром до 5-6 см у перетині. Потужність таких 
морських гравійно-галечних або валунно-галечних з піском відкладів досягає 5 м.

Вік відкладів визначається за палеонтологічними даними -  рештками сучасних і перевідкладених молю
сків: Cardium edule L., Ostrea edulis L та ін. [1].

Алювіально-пролювіальні відклади (арН) розповсюджені у Центральногірській підобласті (Сімферополь
ський та Качинський СГР) і на південному узбережжі Криму. Вони складають заплави окремих річок і балок 
шириною від 30 до 400 м. За характером залягання ці відклади або вкладені, або притулені по відношенню до 
більш давніх утворень, представлені суглинками і супісками бурими і темно-бурими, з домішкою (до 40%) 
уламкового матеріалу -  щебеню, жорстви, гальки, гравію і піску. Максимальна потужність алювіально- 
пролювіальних відкладів голоцену не перевищує 2,0 м.

Час утворення встановлюється за положенням у розрізі та рельєфі.



Елювіальні відклади (еН) поширені повсюди, формуючи сучасний ґрунтово-рослинний покрив. Літологі
чний склад елювію визначається складом корінних порід та ступенем біогенної переробки. Повнопрофільні 
ґрунти найпоширеніші на полого нахилених поверхнях вододілів Рівнинного Криму, а також на виположених 
формах рельєфу Кримського Передгір’я. Тут розповсюджені дернові, дерново-карбонатні, чорноземні та каш
танові бурі і червонувато-сірі степові сучасні ґрунти, складені різними суглинками, часто гумусованими. На 
схилах та плато Головного пасма Кримських гір поширені бурі гірсько-лукові і дерново-буроземисті щебінчасті 
ґрунти. Потужність сучасного елювію не перевищує 1,8 м, переважно складає 0,5-0,8 м.

Техногенні утворення (Ш) поширені локально в усіх районах території. У Рівнинному Криму вони скла
дають відсипки мережі зрошувальних каналів і дренажних систем, а також дамби та греблі водосховищ. Пред
ставлені вони, переважно, пухкими суглинисто-глинистими відкладами потужністю 5-6 м. У Кримському Пе
редгір’ї техногенні утворення приурочені до численних кар’єрів з видобутку вапняків для промисловості буді
вельних матеріалів. Складені вони тут відвалами розкривних порід -  глинами, суглинками і некондиційними 
відходами вапняків, брилами і уламками діоритів, діабазів, габро-діоритів. Потужність таких техногенних утво
рень досягає 5-15 м.

З Н ЕС ТРА ТИ Ф ІК О ВА Н І ІН Т РУ ЗИ ВН І ТА С У БВУ Л К А Н ІЧ Н І
УТВО РЕН Н Я

Прояви магматизму на сучасному ерозійному зрізі структур Криму, і території аркушів зокрема, мало 
поширені і представлені, переважно, малими інтрузивними тілами та пластовими субвулканічними утворення
ми. У структурному плані вони приурочені до Центральнокримського, Південноузбережного та Качинського 
(східна периферія) піднять. Крім того, поховані інтрузивні масиви, очевидно, проявляються окремими магніт
ними та гравітаційними аномаліями, зокрема завіреними бурінням в межах Північнокримського палеорифту на 
глибині 2600-2800 м [11].

Магматична діяльність на площі розвивалась дискретно, починаючи з палеозою, згодом, ймовірно, у піз
ньому тріасі -  ранній юрі, з максимальною активізацією і масштабністю процесів, у тому числі вулканічних, -  у 
середній юрі та альбі. Прояви альбського етапу магматизму вивчені ще недостатньо, і на даній площі достовір
но не встановлені. До найбільш давнього (палеозой -  тріас?) інтрузивного комплексу, вперше виявленого не
щодавно на Сімферопольському піднятті [68], належить своєрідний зуйський гіпербазитовий комплекс. Серед 
середньоюрських інтрузивних, переважно основних та середніх за складом порід, виділяються аюдазький і кас- 
тельський комплекси малих інтрузій та бодрацький субвулканічний комплекс. Північнокримський комплекс 
малих інтрузій і дайок (пізньотріасово-середньоюрський) простежується в межі аркушів з півночі, поширений 
на обмеженій площі. Загалом, укорінення більшості інтрузивних та субвулканічних тіл просторово пов’язується 
з зонами розломів і вузлами їх перетину, а також з периклінальними замиканнями окремих піднять.

Зуйський гіпербазитовий комплекс (oPz-Tzj) вперше виділений [38] за вторинними ознаками, зокрема за 
знахідками талькових і тальк-хлоритових сланців (метаперидотитів), як ймовірних продуктів метаморфізму 
глибинних безпольовошпатових гіпербазитових порід (складених, в основному, з олівіну і піроксену). У регіо
нальному структурному плані комплекс приурочений до Центральнокримського підняття. В межах площі ар
кушів він складає Дмитрівський масив Сімферопольського підняття, який виразно проявляється позитивними 
магнітною і гравітаційною аномаліями. Будову розрізу масиву (в його південній частині) вивчено свр. 107-1 
[68], якою серед метаморфічних сланців вперше у Криму розкрито серпентиніти (зверху донизу, в м): 
254,5-355,3 -  метаморфічні сланці кварц-карбонат-серицит-хлоритового складу, зеленувато- іноді тем

но-сірого кольору, смугасті, розсланцьовані під кутом 30-80° до осі керну, мікроплойчасті;
355.3- 371,7 -  серпентиніти темно-сірі, темно-зелені, сланцюваті (під кутом 20-65° до осі керну), з чис

ленними дзеркалами ковзання, роздроблені, ділянками до мілонітів;
371,7—403,4 -  метаморфічні сланці кварц-серицит-хлоритові, від зелених до чорних, смугастої текстури,

перем’яті;
403.4- ̂ 106,0 -  діорити зеленувато-сірі, масивні, дрібнокристалічні, з кварц-кальцитовими прожилками;
406,0-436,6 -  метаморфічні сланці кварц-серицит-хлоритові, зеленувато-сірі, смугастої текстури.

Згідно з наведеним описом, серпентиніти зустрінуті в асоціації з діоритами, хоча безпосередні взаємо
відносини між ними нез’ясовані. Контакти інтрузивних порід з вмісними сланцями, ймовірно, тектонічні, хоча 
прямих ознак приконтактових змін не збереглось. Потужність розкритого, очевидно, пластового тіла серпен
тинітів складає 16,4 м, а дані про його параметри відсутні. Порода порфіровидної структури, масивної або сла
нцюватої (частіше) текстури, складена характерними мінералами: олівіном, піроксеном, серпентином, хлори
том, тальком, з вкраплениками магнетиту та хроміту. Спостерігається деяка різниця у співвідношеннях цих 
породотвірних мінералів у масивних та сланцюватих різновидах. Зокрема, у масивних серпентинітах середній 
вміст мінералів (в об’ємних %) складає: олівіну -  37-42, піроксену -  10-15, серпентин-хлоритового метастазису 
-  30, амфіболу -  7-8, рудних мінералів -  до 10, карбонатів -  менше 1. Такі показники близькі до мінерального



складу пікритів, а дані хімічного аналізу (таблиця 3.1) теж характерні для серпентинізованих пікритів. 
Таблиця 3.1. Хімічний склад порід зуйського гіпербазитового комплексу, мас/% [38]

№ з/п Компоненти Дмитрівський масив 
Серпентинізований пікрит № з/п Компоненти Дмитрівський масив 

Серпентинізований пікрит
1 Si02 1,73 8 MgO 27,33
2 ТЮ2 0,52 9 СаО 2,59
3 А120 3 7,32 10 Na20 0,10
4 Р20 5 0,04 11 К20 0,10
5 Fe20 3 2,90 12 bnn 7,65
6 FeO 8,54 13 І 99,71
7 MnO 0,08

Інтрузивні тіла діабазів і діоритів, віднесені до зуйського комплексу, розкриті кількома свердловинами 
(1-І, 5-І, 10-1 [68]) у тому ж районі. Потужність цих, очевидно, дайкових тіл складає перші десятки метрів, а 
протяжність (за даними гравірозвідки) -  перші сотні метрів. Контакти з вмісними сланцями, ймовірно, тектоні
чні. В приконтактових зонах (потужністю до 1,3 м, свр. 5-І [68]) діорити гідротермально змінені, “освітлені”, 
розсічені тонкими (до 1 мм) кварц-кальцитовими прожилками. Діорити, на вигляд, сірі, дрібно- 
середньозернисті, масивної текстури. Діабази зеленувато-сірі, дрібнозернисті, бластоофітової мікроструктури, 
масивні, часто тріщинуваті. Темноколірні мінерали, розміщені між лейстами альбітизованого плагіоклазу, 
представлені зеленим актинолітом (який розвивається по піроксену та роговій обманці), а також сосюритом та 
хлоритом (до 70% об’єму породи). Вказані діорити є, очевидно, диференціантами базальтової магми в одному 
масиві конго-діабазів [68].

За рядом ознак, спільних для кримських пікритів, і властивих базальтоїдним ультрамафітам (асоційованих з 
діабазами), породи зуйського комплексу, у цілому, слід розглядати як деривати основної магми діабаз-пікритової 
формації [38]. Згідно з визначеннями абсолютного віку кристалічних сланців, що вміщують магматичний комплекс, 
-  приблизно, 350 млн р. -  вік його умовно визначається як палеозойський, і не молодший тріасового.

Північнокргшський комплекс малих інтрузій і дайок (y-vT3-J2/?A) встановлено фрагментарно поблизу пів
нічної границі аркушів, у межах Північнокримського палеорифту [11], де він розкритий на південному крилі 
палеорифту свердловинами Октябрська-1,-2,-4,-8 [11, 9]. Глибина залягання вмісних тріас-юрських порід ста
новить 2600-2800 м. Комплекс складений гранодіорит-порфірами і діабазами, які утворюють малопотужні (3- 
5 м) жильні тіла та окремі дайки. Гранодіорит-порфіри сірого кольору, дрібнозернисті, масивної текстури. 
Структура їх порфірова, гіпідіморфнозерниста, мікрогранітова. Мінеральний склад (%): альбіт -  60%, кварц -  
30%, калієвий польовий шпат -  до 10%. Акцесорні мінерали представлені цирконом та апатитом, вторинні -  
кварцом, серицитом, цеолітом, хлоритом, лейкоксеном. За хімічним складом ці породи характеризуються під
вищеним вмістом Na20  і зниженим -  К20 . Діабази світло-сірі, щільні, дрібнозернисті, масивної текстури, мік- 
родіабазової структури. Мінеральний склад (%): плагіоклаз -  50%, амфібол -  20%, піроксен -  3%. Породи ін
тенсивно змінені вторинними процесами -  каолінізацією, серицитизацією, хлоритизацією. За даними хімічного 
аналізу діабази характеризуються дещо зниженим вмістом Si02, А120 3, MgO, СаО і вище середнього -  К20.

Середня густина порід північнокримського комплексу -  2,64 г/см3. Абсолютний вік кварцових діабазів, 
встановлений радіоізотопним методом, становить 158 млн р., що відповідає середній юрі [11]. За даними гео
хімічних і радіогеохронологічних досліджень інтрузивні породи північнокримського комплексу утворились у 
пізньому тріасі (ймовірно) -  середній юрі.

Аюдазький комплекс малих інтрузій (у5-1уЛ2й /) об’єднує більше тридцяти різних за розмірами і близьких 
за складом гіпабісальних інтрузій та супутніх дайок, які проривають породи таврійської серії, а деякі з них 
вкоренені і в середньоюрські відклади. Переважна частина найкрупніших інтрузій зосереджена в смузі півден
ного узбережжя між Алупкою -  Ялтою та Гурзуфом, де вони складають виразні куполоподібні вершини висо
тою до 500 м, 3-4 км у поперечнику (гори Аю-Даг, Чамни-Бурун, Малий Ведмідь, Партенітський масив). Група 
менших інтрузій і дайок цього комплексу простежується субмеридіональною смугою в зоні Салгирсько- 
Октябрського розлому від південного берега до м. Сімферополь (масиви Кастель, Сераус, Урага, Шарха, Пла- 
ка, Ай-Иорі, Ферсманівський, Ескіординський та інші). Численні дрібні дайки та штокоподібні тіла спостері
гаються в басейні річок Бодрак, Альма на заході площі, на перикліналі Качинського підняття (Первомайський 
масив та інші). Склад більшості інтрузій цього комплексу визначається, очевидно, продуктами диференціації 
та ін’єкцій єдиного джерела магми базальтового типу (на фоні і вулканічних вивержень), і характеризується 
певною зональністю в межах окремих тіл. Найпоширенішими петротипами порід є габро-діорити, кварцові ді
орити, лейкократові граніти і апліти. Для порід комплексу, загалом, характерні текстури течії, часто смугасті, 
виражені чергуванням мелано- і лейкократових габроїдів або порід різною мірою збагачених кварцом і лужним 
польовим шпатом, з присутністю біотиту та, часто, рогової обманки.

Найбільш крупним та відомим інтрузивним масивом комплексу (і Криму) є структурно-відпрепарований 
лаколіт г. Аю-Даг (Ведмідь-гора), який красивим мисом видається у море між Партенітом та Гурзуфом. Площа 
його -  близько 4 кв. км, він слабо видовжений у північно-західному напрямку на 2-3 км та має висоту 570 м



над рівнем моря. Масив у рельєфі асиметричної будови, з крутим (до 40-60°) нахилом контактової поверхні на 
захід, схід та північ, і порівняно пологим -  на південь. Утворює складну, ймовірно, багатофазову і поліхронну 
гіпабісальну структуру. Основна внутрішня частина інтрузиву (і його сателіта на мисі Партеніт) складена [38] 
зернистими роговообманково-біотитвмісними двопіроксеновими кварцовими долеритами, габро-долеритами, 
менше -  кварцовими габро-діоритами і діоритами з включеннями титаномагнетиту (в окремих прошарках до 
15-20%) та гранофірових агрегатів кварц-олігоклазу і кварц-ортоклаз-пертиту. В апікальній частині масиву мі
сцями поширені лейкократові кварцові габро-діорити і кварцові діорити з домішкою біотиту. Серед цих порід 
зустрічаються гнізда і ділянки збагачені гранофіровими і мікропегматитовими агрегатами (кварц та ортоклаз), 
які визначають їх як гранофірові граніти, зустрічаються також жили аплітів.

Флішоїдні породи таврійської серії, що оточують масив, частково метаморфізовані і утворюють зону 
(шириною 5-10 м) вузлуватих сланців і роговиків (з біотитом, андалузитом, турмаліном, силіманітом, магнети
том) та широким ореолом ороговикованих порід. Серед інтрузивних порід і роговиків інколи зустрічаються 
зони брекчіювання та пропілітизації, кварц-кальцитові і кальцитові прожилки з піритом, халькопіритом.

Інтрузія характеризується звичайною зональною диференціацією порід (від периферії до центру), яка 
визначається, в першу чергу, швидкістю охолодження вкоріненої магми основного складу: від сховано- і тон
кокристалічних афанітів до порфіритів і дрібно- і середньокристалічних різновидів. Найбільшими показниками 
об’ємної ваги характеризуються середньокристалічні габро-діорити внутрішньої частини інтрузії, найменшими 
-  афаніти. Густина інтрузивних утворень основної маси змінюється від 2,45 до 2,92 г/см3, у середньому -  
2,75 г/см3, значення магнітної сприйнятливості здебільшого не перевищує кількох десятків одиниць(х4ти х 10'6 од. СИ). 
Породи кислого складу характеризуються дещо меншою густиною (2,66 t / c m j )  і подібними значеннями магніт
ної сприйнятливості.

Кастельський масив, який знаходиться за 4 км на південний схід від м. Алушта, представлений магмати- 
тами двох фаз укорінення і постінтрузивними дайками [39]. Площа його близько 1 кв. км, форма у плані -  ку
полоподібна, дещо видовжена у меридіональному напрямку. Морфологічно це зонально побудований шток. 
Породи першої ін’єкції складають ядрову і південну частину штоку, другої -  північну частину і основний 
об’єм цього масиву (Урага) та інших. В центральній частині масивів переважають плагіограніти та гранодіори
ти, доволі рівномірнозернисті, а в крайових частинах -  дрібнозернисті, різною мірою порфіровидні різновиди 
цих порід. Порфіровидні виділення плагіоклазу представлені лабрадором і андезин-лабрадором, цементуюча 
маса складена андезином, кварцом, біотитом, акцесорні: магнетит, апатит, титаніт. В крайових частинах Кас- 
тельського масиву відомі також крутоспадні січні дайки плагіограніт-порфірів [39], з добре вираженими зона
ми загартування. Потужність дайок досягає 3-6 м, протяжність -  перші десятки метрів. У плагіогранітах Кас- 
тельського штоку зустрічаються також ксеноліти габро-долеритів і габро-діоритів, ймовірно, аюдазького ін
трузивного комплексу та долерито-базальти і долерити бодрацького субвулканічного. На окремих ділянках 
спостерігаються накладені ендоконтактові зони пропілітизації і березитації. Зокрема, гранітоїди в них освітле
ні, з включеннями тонких лусок серициту і мусковіту та кальцитових прожилків, кристалів піриту і халькопі
риту, інколи зі слідами золотої, срібної та ртутної мінералізацій. Густина порід комплексу змінюється в діапа
зоні 2,59-2,81 г/см3. Магнітна сприйнятливість не перевищує кількох десятків одиниць. Інтрузиви комплексу 
облямовані широкими ореолами контактово-змінених порід -  біотитових роговиків (шириною до 20 м) і зрого- 
викованих вмісних порід, в основному, -  таврійської серії (до 100 м). Гранітоїди характеризуються підвище
ним вмістом оксидів заліза і відносно низьким вмістом К20.

Первомайський масив знаходиться у басейні р. Бодрак на заході площі. Рельєф поверхні цього інтрузиву 
відносно пологий. Розмір масиву -  більше 100x100 м, а потужність його, ймовірно, складає кілька сотень мет
рів. Нижня частина розрізу масиву складена, переважно, [38] дрібнозернистими біотит-роговообманково- 
авгітовими кварцовими мікрогабро-діоритами з призматично-зернистою мікроструктурою. У цих породах зу
стрічаються невеликі вкрапленики -  зростки піроксену, заміщені тонкозернистими агрегатами амфіболу і ти
таномагнетиту, акцесорні мінерали -  титанистий магнетит, апатит, ільменіт та ін. В розташованій гіпсометрич
но вище частині інтрузиву переважають авгіт-біотит-роговообманкові і авгіт-роговообманкові біотитові квар
цові мікродіорити. Серед них зустрічаються шліри дрібнозернистих біотитових тоналітів, розміром до 
10x15 см, число яких збільшується вище по розрізу. У покрівлі масиву, в кварцових мікродіоритах і мікрогаб- 
ро-діоритах, спостерігаються ксеноліти (розміром до 3,5 м) дрібнозернистих біотитових тоналітів- 
плагіогранітів і магматичних брекчій, складених з уламків мікродіоритів і мікрогабро-діоритів, зцементованих 
тоналітами. Породами, що вміщують інтрузиви, є відклади таврійської серії, а перекрив ними -  вапняки кара- 
гацької товщі нижньої крейди.

За ізотопними визначеннями (калій-аргоновим методом) [4], абсолютний вік порід масивів Аю-Дагу, 
Алупки складає 159±3, Кастелю -  близько 160 млн років, тобто відповідає середньоюрській епосі. Валуни та 
гальки порід цього комплексу часто зустрічаються у складі верхньоюрських уламкових товщ. Порівняльний 
хімічний склад основних різновидів порід різних масивів аюдазького комплексу наведено нижче, у таблиці 3.2.

Бодрацький субвулканічний комплекс (p-aP)J2bd локалізований у західній частині площі аркушів, в ба
сейнах річок Салгир, Альма та Бодрак, і в структурному відношенні приурочений до периферійних частин Ка- 
чинського та Сімферопольського піднять. Він включає субвулканічні штокоподібні і пластові тіла (сили) та



дайки, складені долерито-базальтами, долеритовими порфіритами, базальтами і андезитами. Більшість з них 
утворені протягом кількох послідовних фаз укорінення магматичних порід близьких за віком, але різних за мі
неральним складом, загалом у наступній послідовності [39] (від давніших до молодших): І -  долеритові порфі
рити, долерито-базальти, двопіроксенові базальти, II -  меланократові олівін-авгітові, двопіроксен-олівінові ба
зальте, долерито-базальти і долерити, III -  лейкократові авгіт-гіперстенові, гіперстен-авгітові, гіперстенові ба
зальти, долерити, IV -  андезито-базальти, андезити, андезидацити, дацити, долерити.

Відносний віковий інтервал кожної фази визначається за взаємовідношеннями порід. Зокрема, утворен
ня першої фази, вкорінені в ефузивну товщу карадазької світи або таврійської серії, прориваються дайками 
другої фази укорінення, а утворення третьої перетинають більш древні. Наймолодшими вважаються петротипи 
IV фази вкорінення.У цілому, породи комплексу темно-сірі або світло-зелені і зелені, дрібно-середньозернисті, 
масивні або порфіро подібні. Відносяться вони до габро-діабазової формації. Контактові зміни виражені слаб
кими ореолами дегідратованих і обпалених порід. Метасоматичні і гідротермальні прояви незначні. Постінтру- 
зивні деформації виражені різними системами тріщин. Силоподібні і лінзоподібні тіла, розміром від 50 до 
400 м, мають, переважно, північно-східне, рідше -  широтне орієнтування. Дайки крутоспадні, з ознаками роз- 
дуву у верхній частині, з переходом в куполи, в основному, північно-західного простягання, потужністю від 
0,5 до 5 м, протяжністю до 0,5 км. Найбільш крупною морфоструктурою комплексу в межах аркуша є Парти
занський штокоподібний масив, розташований в долині р. Альма, поблизу с. Партизани, розміром більше 150 м 
в перетині. Це куполоподібне тіло неправильної в плані форми прориває відклади таврійської серії. Ендоконтактова 
зона масиву складена [39] афанітовими і дрібновкрапленими роговообманковими і авгіт-роговообманковими анде- 
зидацитами. Центральна частина більш роз кристалізована, складена середньо- і середньо-крупновкрапленими ро- 
говобманковими і біотит-роговообманковими дацитами і андезидацитами з численними включеннями титаномагне
титу. Вкрапленики рогової обманки облямовані опацитовими оторочками. В екзоконтактовій зоні (1-3 см) масиву 
осадові породи помітно ороговиковані. Вздовж крутоспадних тріщин андезидацити і дацити пропілітизовані -  за
міщені агрегатами карбонату, хлориту, альбіту, піриту. Згідно з мінерально-хімічним складом порід та умовами за
лягання, масив відповідає, очевидно, четвертій фазі вкорінення.

Хімічний склад порід бодрацького вулканічного комплексу, відповідно до фаз вкорінення, наведений у 
таблиці 3.3.

Пізньобайоський- ранньобатський вік комплексу визначається вкоріненням інтрузивних тіл в ефузивну 
товщу карадазької світи і перекриттям її глинистою айвасильською світою середнього бату-раннього келовею. 
Абсолютний вік, визначений калій-аргоновим методом, становить 138-145 млн років [4, 39].

Таблиця 3.2. Хімічний склад основних різновидів гірських порід аюдазького комплексу
малих інтрузій, мас/% [38]
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1 Si02 45,89 47,62 55,92 50,46 72,96 70,82
2 Ті02 3,86 0,69 0,74 2,22 0,03 -

3 Р20 5 0,34 0,17 0,16 - - -

4 аі2о 3 13,91 16,67 16,76 16,60 13,84 15,03
5 Fe20 3+Fe0 14,48 12,96 9,16 12,14 2,34 2,07
6 МпО 0,15 0,20 0,23 0,18 0,03 -

7 MgO 7,58 4,31 2,05 4,25 0,15 1,26
8 СаО 9,77 10,24 7,43 6,31 0,79 2,51
9 Na20 2,87 2,37 3,52 3,66 3,80 4,63
10 К20 0,41 0,94 0,82 1,91 5,25 2,54
11 bnn 0,24 3,82 2,83 1,68 0,50 0,84
12 £ 99,50 99,90 99,72 | 99,89 99,79 99,70
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1 Si02 55,70 53,82 56,19 65,87 65,97 53,81
2 ТЮ 2 0,70 0,72 - 0,30 - -

3 Р20 5 0,24 0,32 - 0,15 - -

4 > ю о 17,86 17,91 16,21 14,31 17,50 12,46
5 Fe20 3+Fe0 8,72 9,19 10,08 5,38 2,17 9,29
6 Мп 0 0,20 0,21 - 0,16 - -
7 MgO 2,93 2,77 2,70 0,93 1,20 5,48
8 СаО 5,22 7,58 7,59 3,30 2,69 4,23
9 Na20 4,75 3,23 3,18 4,15 4,41 3,41
10 К20 1,12 0,89 0,73 1,25 1,76 1,36
11 bnn 2,57 2,88 3,13 3,71 4,19 4,24
12 X 99,50 99,50 99,81 99,50 99,89 99,78

Таблиця 3.3. Хімічний склад порід бодрацького вулканогенного комплексу, мас./% [39]

№ з/п Компоненти

М ісце відбору проб
І фаза вкорінення

Дайки долини р. Бодрак
Долерито- 

базальти [31]
Двопіроксенові базальти 

За Щербаковою М. Н. Долерити [31 ]

1 Si02 46,31 51,31 49,00
2 Ті02 0,89 0,66 0,78
3 Р20 5 не визн. 0,14 не визн.
4 А 120 з 16,73 17,07 17,48
5 Fe20 3+Fe0 10,22 9,67 9,08
6 МпО не визн. 0,17 0,20
7 MgO 6,09 6,98 3,72
8 СаО 6,98 9,03 7,80
9 Na20 2,96 2,63 2,33
10 К20 0,80 0,48 0,09
11 b n n 8,40 1,84 9,76
12 X 99,38 99,98 100,04



№ з/п Компоненти

М ісце відбору проб

III фаза вкорінення IV фаза вкорінення
Дайки долини р. Альма Масив Партизанський

Гіперстен-авгітові базальти Роговообманкові 
андез ито-дацити 

[39]

Біотит-роговообманкові
дацити

(За В.М. Ряховським)
1 Si02 48,73 51,65 61,43 63,40
2 ТЮ2 0,86 0,79 - 0,39
3 Р20 5 0,06 0,08 - 0,09
4 А120 3 17,71 17,65 17,64 16,94
5 Fe20 3+Fe0 10,67 11,35 7,00 4,53
6 МпО 0,18 0,12 - 0,17
7 MgO 4,42 5,22 2,08 1,95
8 СаО 8,90 9,99 5,91 3,90
9 Na20 2,80 2,20 3,84 3,83
10 К20 0,84 0,38 1,08 1,77
11 bnn 4,33 0,37 1,41 2,63
12 І 99,50 99,80 100,39 99,60

4 ТЕКТО Н ІК А

У геотектонічному плані територія аркушів L-36-XXIX (Сімферополь), L-36-XXXV (Ялта) включає фра
гменти двох крупних мегаструктур. На півночі -  це Скіфська плита, фундамент якої складений різновіковими 
складчасто-метаморфічними комплексами байкалід і герцинід, на півдні -  споруда Гірського Криму, відродже
ного постплатформного орогена, сформованого на місці кімерійської складчастої структури. Границею цих 
структур є шовна зона зчленування, яка простягається у субширотному напрямку в центральній частині площі 
аркушів.

У структурному відношенні в геологічній будові території за складом, ступенем метаморфізму та умо
вами заляганням порід виділяються два структурні поверхи: нижній -  фундамент доальпійської консолідації 
(V-J3), верхній -  альпійський платформний чохол (Kr Q) [27, 28, 50].

Нижній (доальпійський) структурний поверх (V-J3)
У складі нижнього (доальпійського) структурного поверху виділені байкальський (V-Є), герцинський 

(С,_2), нижньокімерійський (T3-J2) та верхньокімерійський (J3) структурні яруси.
Байкальський структурний ярус (V-Є)

Характеристика будови байкальського структурного ярусу наводиться за геофізичними даними та ре
зультатами глибокого буріння на нафту і газ. Найбільш древній венд-кембрійський структурно-речовинний 
комплекс (СРК) встановлений у свр. Нижньогірська-6 (інт. 3183-2745 м), за межами площі, поблизу північної 
рамки аркушів, у розрізі Нижньогірського виступу [27], який на півночі площі у гравітаційному полі фіксуєть
ся локальними додатніми аномаліями.

Виступ, ймовірно, відноситься до байкальської гірської споруди, вісь якої простежується від району 
м. Білогірська в північно-східному напрямку (за даними гравірозвідки) і яка є горст-антикліналлю, обмеженою 
розломами.

В районі м. Білогірськ та с Богате цей припіднятий блок (за даними електророзвідки) залягає на глиби
нах менше 1 км [27]. За даними сейсморозвідки по профілю ГСЗ Новоолексіївка-Білогірськ-Привітне, занурен
ня його підошви простежується у південному напрямку з 12 до 16 км [37]. У межах Гірського Криму утворення 
байкальського структурного ярусу, ймовірно, занурені на глибину понад 20 км, а потужність їх досягає 10 км 
[26].

Розломна тектоніка. До розломів байкальського етапу відносяться розломи глибокого закладення, про
явлені (за геофізичними матеріалами) зонами шириною до 10 км, які неодноразо активізувалися в різні періоди 
геологічного розвитку. Зокрема, це Братсько-Перекопський розлом субмеридіонального простягання розлом, 
який уже у герцинський тектонічний етап становлення структур розділяв Новоселівське і Сімферопольське пі
дняття (на етапі мезозойської активізації амплітуда цієї складової деформації досягла 400 м).



Фрагменти Салгирсько-Октябрського (північно-західного) розлому амплітудою до кількох кілометрів 
ускладнювали будову байкальської Гірськокримської споруди і контролювали межі палеозойського Сімферо
польського підняття [27]. Салгирсько-Октябрський глибинний розлом встановлено за данними ГСЗ, він про
стежується по поверхні Мохо, яка в зоні розлому зафіксована на глибині 10-12 км, що значно вище, ніж за його 
межами. Розлом неодноразово активізувався -  в тріас-ранньоюрський час, ймовірно, перетинав Південнокрим
ську геосинкліналь, поділяючи її на дві структурно-формаційні зони -  східну і західну, з різним характером 
складчастості [95]; в середньоюрський час з ним пов’язане вкореніння інтрузій, а в післяюрський, він, можли
во, зумовив розворот Чатирдазького блока стосовно загального структурного плану, а також закладення Сал- 
гирської ерозійно-тектонічної западини.

ГерЦИНСЬКИЙ структурний ярус (Сі_2)
Герцинський структурний ярус в межах аркуша проявлений Сімферопольським виступом -  глибою- 

масивом. Цей структурний ярус складений верхньопалеозойським СРК (утвореннями зуйської та новоселівсь- 
кої світ) і розкритий численними свердловинами в центральній частині площі під відкладами середньої юри 
або нижньої крейди. Абсолютні відмітки його поверхні змінюються від +27 (свр. 57) на півдні до -1300 м 
(свр. 1-36, 1-Кр) на півночі.

Кристалічні сланці, що складають ярус (чорно- і зеленосланцевої формацій), утворились за рахунок ме
таморфізму осадових відкладів піщано-кременисто-глинистого і глинисто-мергелисто-вапнякового складу. З 
герцинським структурним ярусом пов’язаний також зуйський комплекс малих інтрузій, представлених силами 
і дайками метаперидотитів та пікритів.

Для зазначеного ярусу характерне магнітне поле невисокої інтенсивності та дещо підвищений регіона
льний фон поля сили тяжіння.

Визначене простягання герцинських складчастих структур -  переважно, північно-західне -  грунтується 
на аналізі матеріалів КМЗХ і ГСЗ, зокрема, профілю Новоолексіївка-Джанкой-Білогірськ [101].

Сімферопольський виступ, ймовірно, є периклінальною частиною герцинського підняття . Вздовж схід
ної межі його фіксується зміна напрямку простягань залишкових аномалій сили тяжіння з північно-західного 
(характерного для герцинських структур) на північно-східне, яке відображене в зональності байкальського фу
ндаменту.

За даними геотраверсу Тарханкут-Керч [37], потужність герцинського структурного ярусу зменшується 
від Новоселівського підняття (10 км) в південно-східному напрямку і в межах аркушів складає 2-8 км.

Розломна тектоніка. Формування структурно-речовинного комплексу герцинід контролювалося активі
зованими зонами розломів, закладених у байкальський час.

До герцинських розломів відносяться, очевидно, Кримський (в зоні зчленування Скіфської плити і мега- 
нтиклінорію Гірського Криму), Калинівський глибинний розлом, який з північного заходу обмежує Сімферо
польське підняття та Бітацький, що впливав на формування Бітацького прогину.

Кримський розлом є головним регіональним розривним порушенням, простеженим за даними ГСЗ на 
всіх сейсмічних горизонтах; добре вирізняється і в магнітному полі. Це зона зближених диз’юнктивних пору
шень шириною до 10 км, північно-східного простягання, з якою пов’язані прояви магматизму, гідротермальні 
зміни. Тектонічна активність зони найбільша протягом альпійського етапу розвитку (субвертикальний скид 
амплітудою до 2 км).

Нижньокімерійський структурний ярус (T3-J2)
Нижньокімерійський структурний ярус складає більшу частину площі в межах Південнокримської гео

синкліналі, Кримсько-Кавказького палеорифту і Центральнокримського підняття. Він утворений флішоїдною 
формацією верхнього тріасу -  нижньої юри (нижній під’ярус) і теригенно-вулканогенною формацією нижньої- 
середньої юри (верхній під’ярус).

Породи структурного ярусу дислоковані в систему складчастих структур, формування яких контролю
валось регіональними розломами глибокого закладення, порушених додатково внутрішньоструктурними роз
ломами, ускладненими стиснутими, зрідка перекинутими складками.

Південнокримська геосинкліналь, закладена на байкальському і герцинському складчастих фундаментах, 
успадковано розвивалась протягом кімерійського етапу. Ця складчасто-блокова структура підпорядкована ор
тогональній і діагональній системам наскрізних глибинних розломів. За структурно-тектонічними, літолого- 
фаціальними, палеографічними, геофізичними особливостями в її будові виділяються структури II порядку: 
Качинське, Південноузбережне і Туацьке підняття, утворені породами нижнього і верхнього структурних 
під’ярусів та Бітацький прогин (верхній під’ярус).

Качинське підняття -  це блокова горстоподібна структура, яка на півночі і північному заході обмежена 
Кримською шовною зоною, а на сході -  Салгирсько-Октябрським глибинним розломом, який відокремлює йо
го від Туацького підняття. Ядро підняття складене відкладами таврійської серії і середньої юри, інтенсивно 
зім’ятими в складки, які утворюють систему дрібних плікативних форм (зокрема, у верхів’ях рр. Каспана, Сти
ля) шириною до 0,5-1 км, із амплітудою до 300 м, іноді перекинутих. У цілому, ці дислокації є вторинними, а 
визначають блокову внутрішню будову підняття розривні порушення. Найбільш крупним блоком є Альмінсь- 
ко-Лозівська зона піднять, проявлена в північно-західній частині структури. Вона побудована паралельними,



орієнтованими в північно-східному напрямку, лусками порід кримської і ескюрдинської світ, по розривних по
рушеннях Кримської шовної зони зчленування Скіфської плити та Гірськокримської споруди. Породи зони ін
тенсивно дислоковані, просякнуті інтрузивними утвореннями бодрацького комплексу.

За геофізичними даними потужність нижньокімерійського СРК досягає 3500-4000 м.
Південноузбережне підняття знаходиться у південно-західній частині площі. Східна межа його контро

люється Маломаячкинським розломом глибокого закладення (відгалуженням більш древнього Салгирсько- 
Октябрського); північно-західний схил перекритий відкладами Південнозахідного прогину, а південний борт 
занурюється під рівень Чорного моря.

На площі аркушів ця структура має північно-східне простягання, з північним і північно-західним падін
ням порід, ускладнена плікативною складчастістю та диз’юнктивними порушеннями. У складчастій структурі 
підняття виділяється ряд структур вищого порядку: Ялтинська, Гурзуфська і Алупкинська антикліналі, розді
лені грабеноподібними синкліналями, в будові яких приймають участь середньоюрські відклади, зім’яті в по
логі широкі складки північно-західного простягання. Антикліналі мають північно-східне простягання осей, яд
ра складені перем’ятими породами таврійської серії, крила -  середньоюрськими відкладами. Внутрішня блоко
ва будова підняття не ясно виражена, але підтверджується геофізичними даними [95].

Туацьке підняття займає південно-східну частину аркушів, лінійно витягнуте у північно-східному на
прямку вздовж узбережжя Чорного моря.

Південна границя підняття обмежена Південноузбережним глибинним розломом, а північна схована під 
відкладами накладеного СхідноКримського прогину. Більша частина підняття (між містами Алуштою і Суда
ком) складена з кількох складок схід-північно-східного простягання. Шарнір його ундулює, глибоко занурюю
чись на схід (в межах Судацького прогину) та здіймаючись у західній частині, на фоні загального підняття 
Алуштинського блока, і регіонального -  у центральній частині (села Привітне-Морське).

До найбільш крупних лінійних структур, розташованих на південному заході підняття, належить Соняч- 
ногірська антикліналь, з південно-східним простяганням осі та падінням південного крила, ускладненого флек
сурами, під кутами 45-30°, північного -  20-30°. В центральній частині знаходиться Туацька антикліналь північ
но-східного простягання (до 10 км) симетричної будови, з падінням порід в приосьовій частині 30-55°, в півні
чному крилі -  60°. Сууксинська антикліналь, розташована північніше, має субширотне простягання, а шарнір її 
занурюється на захід. Будова складки різко асиметрична: північне крило падає під кутом 55-70° (в приосьовій 
частині зворотне -  65-70°), південне виположується до 10°. Південне крило антикліналі є одночасно північним 
крилом (довжиною до 5 км) Кизилтаської синкліналі, вузької витягнутої (до 1 км) в північно-східному напрям
ку складки, шарнір якої плавно ундулює. Падіння її південного крила -  45°, в приосьовій частині складки 
більш пологе, до 20°. Тарахтаська антикліналь простягається від долини р. Ворон на північний схід. Шарнір 
складки здіймається на межиріччі рр. Карагач-Суук-Су і занурюється на захід. Будова симетрична, падіння по
рід на крилах -  до 40°.

Перчемська антикліналь, дугоподібної в плані форми, простягається субширотно (до 6 км), занурюю
чись на схід, падіння північного крила -  35-40°, південного -  30°.

Розломами північно-східного, північно-західного і субмеридіонального простягання підняття розбите на 
ряд блоків. В західній його частині, зоні Салгирсько-Октябрського розлому, виділяється поперечна припіднята 
структура -  Алуштинське склепіння. Глибинні розломи північно-західного і північно-східного напрямків (Ма- 
ломаячкинський і Центральний) обмежують цю структуру, в будові якої приймають участь відклади таврійсь
кої серії. Субширотним Демерджійським розломом структура поділяється додатково на північну структуру- 
блок, яка занурюється в межі молодої Салгирської депресії, і південну, з кутами падіння порід 30-70°, перева
жно, на південний схід. За геофізичними даними (ГСЗ) ця структура успадковує антиклінальний перегин древ
нього фундаменту з потовщеною потужністю земної кори [37].

Бітацький крайовий прогин (структура II порядку) простежується у північно-західній частині Південно
кримської геосинкліналі, в зоні зчленування її з палеозойським Сімферопольським підняттям. Межі прогину 
обумовлені Кримською шовною зоною на півночі і Бітацьким розломом на півдні.

У будові структури беруть участь середньоюрські породи теригенної формації. Напрямок простягання 
осі прогину -  схід-північно-східний. Переважаючі кути падіння північного крила 20-30°, південного (дислоко
ваного складніше) -40-60° (свр. 2-І, 30-1 [68]); в долині р. Салгир падіння порід -  вертикальне до перекинутого. 
Довжина прогину -  до 30 км, ширина -  до 10 км, глибина -  650 м.

Центрапьнокримське підняття, структура І порядку нижньокімерійського структурного ярусу, просте- 
жена у північно-західній частині площі і виражена Сімферопольським виступом фундаменту. Ця успадкована 
структура II порядку, межі якої контролюються з заходу глибинним Салгирсько-Октябрським розломом, скла
дена нижньокімерійським тріас-середньоюрським СРК (аргіліто-алевролітовим). Він розкритий численними 
свердловинами на абсолютних відмітках 0-250 м [68].

Північний занурений схил виступу зчленовується з південним крилом Гвардійського жолобу, який про
стежується вздовж північної рамки аркуша. Породи, що його складають, різного ступеню дислокованості, з ку
тами падіння від 10 до 30°, зрідка 50-80°, місцями перем’яті, брекчійовані та вміщують малі інтрузії і дайки пі- 
внічнокримського інтрузивного комплексу.



Повсюди вони залягають незгідно на карбонових породах, що їх підстеляють як відносно слабо дисло
кований геосинклінальний покрив. Потужність структурного комплексу досягає 1000 м, зменшуючись у пів
денному напрямку до 150-200 м в межах байкальських і герцинських виступів. Породи верхнього під’ярусу 
обмежено поширені, порівняно з нижнім -тріасово-нижньоюрським.

Кримсько-Кавказький палеорифт, структура І порядку нижньокімерійського структурного ярусу, пред
ставлений в межах аркушів південно-західною частиною, обмеженою зі сходу виступом байкальського фунда
менту. Складений СРК, схожим з представленим розрізом Східнокримської СФЗ [10], нижня частина якого ро
зкрита на Слав’янській ділянці (за межами площі, поблизу північної рамки аркуша) і свр. Лазарівською-1 
(інт. 3521-3606 м). Абсолютні відмітки поверхні рифту зростають з заходу на схід з 3250 до 3750 м. Вісь про
гину простягається в північному напрямку. Сумарна потужність розрізу структурного ярусу досягає 1000 м. 
Породи верхньої частини розрізу (товща аргілітів середньої юри) дислоковані значно слабше нижньої 
(слав’янської товщі). Кути падіння -  10-30°, збільшуються поблизу розломів.

Розломна тектоніка. Формування ранньокімерійських структур супроводжувалося дизюнктивними 
проявами, головним чином вздовж бортових зон тектонічних порушень глибокого закладення та супутньою 
активізацією розломів палеозойського фундаменту. Так, формування Центральнокримського підняття і Крим
сько-Кавказького палеорифту контролювалось активізованими глибинними розломами рифейського і герцин- 
ського фундаментів, а на будову Південнокримської геосинкліналі, окрім глибинних, впливали активізовані 
розломи глибокого закладення -  менш масштабні, але більш локалізовані.

Серед останніх, за геологічними та геофізичними даними [9, 95, 99], виділяються дві діагональні систе
ми порушень: північно-східна -  Демерджійський, Качинський, Долгоруківський, Щебетівський розломи та пі
внічно-західна: Гурзуфський, Ялтинський, Маломаячкинський, Центральний, Молбайський розломи. Це роз
ломи типу скидів, скидо-зсувів. Вони характеризуються широкими зонами дроблення і гідротермальних змін, з 
амплітудами (по юрських і крейдових породах) до 1000 м, з ними пов’язані прояви вулканізму.

Щебетівський [87] скид простежується від с. Дачне на захід у субширотному напрямку. Він контролю
вав розподіл середньоюрських фацій. Активізований в пізньоюрський час, стає структуроутворюючим, відді
ляючи Судацький прогин, амплітудою до 800 м.

Гурзуфський [95] розлом простежується від смтГурзуф на північний схід, перетинаючи Південноузбе- 
режне і Качинське підняття. Контролював розподіл фацій у відкладах середньої і верхньої юри, а на поверхні 
виражений зсувами північно-західного простягання та припіднятим Гурзуфським блоком; з ним пов’язаний 
аюдазький комплекс малих інтрузій.

Ялтинський [52] розлом простежується від м. Ялта на північний захід, через долину річок Коккозка, 
Бельбек, де виражений скидо-зсувами; на південному узбережжі супроводжується ланцюгом інтрузій бодраць- 
кого субвулканічного комплексу.

Молбайський [88] розлом простежується від с. Морське на північний захід, через долину р. Ворон і пів
денний борт Молбайської котловини. У південній частині виражений Громівською системою скидів та скидо- 
зсувів. У межах Туацького підняття є границею, по якій змінюється характер складчастості нижньокімерійсь
кого СРК -  від ізоклінального на заході до брахіформного на сході.

Маломаячкинський і Центральний розломи північно-західного напрямку [63] простежуються вздовж 
Демерджийської і Чатирдазької блок-монокліналей, і є проявами Салгирсько-Октябрського глибинного розло
му. Вони обмежують поперечний блок -  Алуштинске склепіння, яке розділяє Південноузбережне і Качинське 
підняття, і супроводжуються кастельським і аюдазьким комплексом інтрузій.

Качинська зона [41] розломів ускладнила будову північної частини підняття, контролювала простягання 
Альмінсько-Лозівської зони піднять і виражена розломами насувного типу.

Долгоруківський розлом [99], що розмежовує однойменний блок з Демерджійським і Карабійським, був 
активізований у ранньокрейдовий час, по ньому верхньоюрські вапняки контактують з крейдовими глинами. 
Амплітуда скиду 300-500 м.

Демерджійський розлом [99] простежується у північно-східному напрямку, вздовж південних схилів 
Карабійського блоку, контролював межі Східнокримського прогину.

Південнокалинівський розлом субширотного напрямку [50], в межах Центральнокримського підняття, 
активізований в ранньокрейдовий час, контролював північну межу Сімферопольського підняття і Гвардійсько- 
го жолоба, що до нього примикає.

Серед локальних розломів переважають системи діагональних порушень: північно-східних, північно- 
західних. За морфологією серед північно-східних виділяються підкиди і підкидо-зсуви та зсуви, з падінням 
площин змішувачів на південний схід під кутами 50-80° і амплітудою переміщення до 300 м на півдні площі 
(Ялтинський, Рибачинський, Алуштинський розломи). В північній частині (Заріченський, Індольський розло
ми) падіння змішувачів -  північно-західне.

Порушення північно-західного простягання представлені скидами, підкидами, зсувами, переважно кру
того падіння, до вертикального, з амплітудою переміщення до 1 км. До них віднесені Верхоріченський, Сухоа- 
льмінський на заході площі та Малоріченський, ПівнічноДемерджійський, Кутуробинський, Екчидазький, То-



болівський -  на сході. Локальні розломи, ймовірно, -  тріас-середньоюрського віку. Більшість з них відноситься 
до міжблокових, активізація яких була багаторазовою.

Верхньокімерійський структурний ярус (J3)
Верхньокімерійський структурний ярус, складений морською карбонатною і моласовою формаціями 

верхньої юри, поширений тільки в межах мегантиклінорію Гірського Криму на півдні площі. В його будові ви
діляються два під’яруси: нижній -  переважно карбонатний, відділений регіональною (передтитонською) пере
рвою від верхнього -  карбонатно-теригенного.

Породи верхньокімерійського структурного ярусу утворюють, порівняно з нижньокімерійськийм, більш 
спокійно побудовані й крупніші складчасті структури мегантиклінорію Гірського Криму, серед яких на площі 
виділяються структури II порядку: Південнозахідний, Східнокримський і Судацький прогини, ускладнені роз
ривними порушеннями.

Південнозахідний прогин (представлений на площі його східною частиною) простягається від Бабуган- 
яйли на сході до Ай-Петринської -  на заході. Північно-західна межа прогину контролюється Гірськокримсь- 
ким, а східна -  Маломаячкинським розломами глибокого закладення; на півдні прогин межує з Південноузбе- 
режним підняттям.

Прогин дугоподібно вигнутий, його простягання змінюється від субмеридіального на північному-сході 
до субширотного на заході. Поперечна будова прогину асиметрична: зокрема, північний його борт крайовим 
Гірськокримським розломом піднятий на 800 м, порівняно з осьовою частиною. Збережені останці північного 
борту (гори Біюк-Таушан, Бойко, Басман-Кермен) представляють собою окремі конседиментаційні синкліналі. 
Поздовжна асиметрія проявляється у поступовому зануренні підошви прогину в західному напрямку. Східчасті 
перегини його основи (до 100 м) зафіксовані в підстеляючих середньоюрських відкладах на контакті Нікітсь- 
кого, Ялтинського і Ай-Петринського блоків [95].

Внутрішня моноклінальна будова прогину ускладнена пологою складчатістю III порядку -  пологими 
крупними флексурними згинами шарів і пластів в районі гір Чучель, Чорна, Роман-Кош.

Диз’юнктивні порушення ще більше ускладнюють будову прогину. Зокрема, ними обмежуються окремі 
блоки -  монокліналі. Бабуганський блок характеризується переважно субмеридіальним простяганням шарів з 
падінням на північний схід (30-40°), Гурзуфський -  відображає перегин в середньоюрській основі, складений 
він теригенним верхньокімерійським СРК, з близьким до меридіонального простяганням та падінням порід в 
північно-східному і північно-західному напрямках. У будові Ялтинського і Ай-Петринського блоків прийма
ють участь також і більш молоді (порівняно зі східною частиною) глинисто-карбонатні відклади ялтинської і 
беденекирської світ, субширотного простягання.

Східнокримський прогин знаходиться у східній частині Головного пасма, простежуючись від долини 
р. Салгир на заході до східної рамки аркушів. Західним обмеженням прогину вважають Центральний глибин
ний розлом, а на півдні він межує з Туацьким підняттям. Північне крило прогину, простежене по лінії с. Бога- 
те -  г. Агармиш, контролюється Кримською шовною зоною зчленування Скіфської плити та Гірськокримської 
споруди.

Будова прогину відрізняється асиметрією у поперечному перетині, що зумовлено більш крутим падін
ням південного борту, складеного потужними верхньоюрськими відкладами, тектонічною рухомістю в північ
ному напрямку. Так, падіння порід південного схилу -  північно-західне, під кутом 40-60°, в приосьовій частині 
-  15-20°, північного борту -  пологе, 3-5°. Шарнір прогину поступово занурюється на схід-північий-схід. Серед 
плікативних деформацій, які ускладнюють внутрішню будову структури, переважають прості лінійні і брахі- 
формні антиклінальні і синклінальні складки. На заході вони відмічаються в районі гір Північна Демерджі, За- 
мана, на північному сході -  в районі Куртинської балки.

Розривними порушеннями ортогональної системи прогин розділяється на кілька крупних, зміщених 
один відносно іншого, блоків-монокліналей: Чатирдазький, Демерджійський, Долгоруківський, Карабійський 
та Синьокаменський.

Чатирдазький відокремлений блок вирізняється меридіональним видовженням. Залягання порід монок- 
лінальне, з падінням на захід під кутом 40-45°. Долгоруківський блок, північно-східного простягання, межує на 
півдні з Карабійським (субмеридіональним), і є відносно припіднятим, з амплітудою до 500 м. По Суатканській 
зоні розлому відклади Демерджійської світи в ньому контактують з більш молодими -  ялтинської і беденекир
ської світ.

У Демерджійському блоці субширотного простягання переважає північ-північно-західне падіння порід 
під кутом 30-40°. По однойменних розломах північно-східного напрямку він розділений на північну (масив Пі
внічна Демерджі-Тирке), відносно припідняту (до 300 м), та південну частини. Синьокаменський блок- 
монокліналь відрізняється складнішою будовою і поділяється на кілька менших блоків III порядку: Кокташсь- 
кий, Єленівський і Перевалівський. Кокташський -  серповидно вигнутий на південь, поділений Громівською 
зоною розломів на дві частини: північно-західну, відносно опущену, з азимутом падіння порід 350-55°, під ку
том 20-50°, та південно-східну -  припідняту, з амплітудою 0,3-2 км. Єленівський блок складений монокліналь- 
но залягаючими породами з азимутом падіння до 10°, під кутом 35°. Перевалівський блок зміщенний (відносно 
попереднього) на північний захід на 0,9 км і характеризується азимутами падіннями від 45° до 350°, кутами па



діння 20-30°.
Судацький прогин знаходиться у південно-східній частині площі, між мисами Чикен (район Нового Сві

ту) та Алчак (район Судака). Північна межа його з Туацьким підняттям контролюється Щебетівським розло
мом глибокого закладення. В межах аркушів прогин виражений західним центриклінальним замиканням. Най
більш крупними плікативними структурами, що його ускладнюють, є Манджильська і Судацька синкліналі. 
Манджильська займає північну частину прогину, вісь її простягається в північно-східному, згодом широтному, 
напрямках. Шарнір синкліналі найбільше занурений в східній частині. Падіння північного крила більш круте, 
до 75°, південного -  до 45°, в ядрі -  пологе; в зоні центрикліналі -  східне, під кутом 30°. Судацька синкліналь 
розташована в південній частині прогину, дугоподібної в плані форми, асиметричної будови, з падінням півні
чного крила під кутами 20-65°, південного -  30°. Судацька синкліналь Екчидазьким розломом північно- 
західного напрямку поділяється на два блоки: Перчемський -  західний, ускладнений Перчемською антиклінал
лю, і Ліванський -  східний, опущений, з амплітудою до 100 м.

Розломна тектоніка. Відіграє важливу роль у формуванні верхньокімерійського структурного ярусу. 
Для структур мегантиклінорію Гірського Криму характерна моноклінально-блокова будова, яка контролюється 
порушеннями, в основному, північно-західного, менше північно-східного напрямків, більшість з яких просте
жується з нижньокімерійського структурного поверху.

Розломи північно-східного орієнтування, поздовжні відносно простягання порід, відносяться, переваж
но, до підкидів або скидів. Так, крайовим розломом Головної гряди, північне крило Південнозахідного проги
ну, -  підкид (з амплітудою до 800 м). Скид (з амплітудою 700-800 м) такого ж напрямку розмежовує Північну і 
Південну Демерджі і простежується до с. Генеральське. Північніше, в межах Східнокримського прогину, про
стягається Суатканський міжблоковий розлом, з амплітудою північного крила підкиду на Карабі-яйлі 800- 
900 м. Ці розломи проявлені на поверхні зонами підвищеної тріщинуватості, закарстованості та кальцитизації у 
вапняках, шириною до 50 м.

Порушення північно-західного напрямку, у вигляді круто спадних скидів і скидо-зсувів, характеризу
ються незначними розмірами, амплітудою вертикального зміщення 100 м, горизонтального -  до 300 м. Деякі з 
них відносяться до міжблокових, зокрема, скидо-зсув Гурзуфського блока та Нікітський. В межах Східнокрим
ського прогину до них належать розломи розгалуження Молбайського розлому глибокого закладення, по яко
му титонські вапняки контактують з нижньокрейдовими глинами.

До порушень північно-західного напрямку відноситься і Алчацька система підкидо- і скидо-зсувів (То- 
болівський, Екчидазький, Кутуробинський), яка пересікає Судацький і Східнокримський прогини, з ампліту
дою горизонтального зміщення до 1,5 км, вертикального -  до 300 м [100].

Верхній (альпійський) структурний поверх (Кд-Q)
Відклади альпійського структурного поверху залягають незгідно, часто зі значною перевою, на різнові

кових докрейдових породах -  від венд-кембрійских до верхньоюрських.
У будові цього структурно-речовиного комплексу, що залягає, в цілому, моноклінально, виділяється ряд 

формацій: теригенно-глиниста -  нижньокрейдова; теригенно-карбонатна -  верхньої крейди -  еоцену; глиниста 
-  олігоцену -  нижнього міоцену та теригенна -  пліоцен-четвертинна.

У структурному відношенні верхній структурний поверх поділяється на два структурні яруси: нижньоа- 
льпійський і верхньоальпійський.

Нижньоальпійський структурний ярус (K^-N'i)
У складі цього структурного ярусу виділяється три під’яруси: нижній поширений у межах Північного 

схилу мегантиклінорію Гірського Криму, Центральнокримського підняття і Індоло-Кубанського прогину, се
редній і верхній -  тільки у двох останніх.

Північний схил мегантиклінорію Гірського Криму -  це структура І порядку, утворена в зоні зчленування 
власне мегантиклінорію та епігерцинської Скіфської плити, на єдиній, але гіпсометрично різній основі. Пів
денна межа структури визначається Кримським глибинним розломом і проводиться по виходах на денну пове
рхню нижньокрейдового структурно-речовинного комплексу, на півночі структура межує з Внутрішнім куес- 
товим пасмом.

Структура (в центральній частині площі ) має дугоподібну в плані форму, розломами глибокого закла
дення поділяється на Севастопольсько-Сімферопольську і Східнокримську монокліналі, що в свою чергу роз
ділені Салгирською ерозійно-тектонічною западиною.

Севастопольсько-Сімферопольська монокліналь (структура II порядку) займає західну частину структу
ри і утворена нижньокрейдовим структурно-речовинним комплексом, який полого (під кутом 10-15°) занурю
ється в північно-західному напрямку під більш молоді відклади. Вона ускладнена Булганацькою депресією 
[99], яка простягається в долині однойменної річки і виявлена за гравіметричними даними. Розмір депресії -  
7x3 км, вона орієнтована в північно-східному напрямку, на сході обмежена Салгирською ерозійно- 
тектонічною западиною (структура II порядку). Виражена як накладений прогин, в основі якого розкриті відк
лади таврійської серії нижньокімерійського структурного ярусу, і тільки на східному її борту нижньокрейдові 
відклади трансгресивно залягають на верхньоюрських вапняках. Прогин доволі простої будови: вісь його про



стягається у субмеридіональному напрямку, породи полого (8-12°) падають на північний захід, і тільки поблизу 
східної межі кути падіння зростають до 35°. Контакти структури інгресивні, вони “заходять” в бокові блоки, 
що прилягають поруч. Південною межею прогину є широтний ПівнічноДемерджійський підкид, по якому від
клади салгирської світи контактують з відкладами таврійської серії або байдарської світи.

Східнокримська монокліналь (структура II порядку) простягається у субширотному напрямку, будова її 
ускладнена поперечними прогинами і підняттями, структура розбита порушеннями (амплітудою до 100 м) на 
припідняті і опущені блоки. Так, в центральній частині монокліналі виділяється Білогірсько-Богатівський 
структурний виступ північно-східного простягання. Припідняте залягання фундаменту підтверджується аналі
зом гравітаційного поля [97, 98].

На північних схилах Карабі-яйли, між селами Міжгір’я і Зеленогір’я, вирізняється Молбайська ерозійно- 
тектонічна котловина субширотного простягання, яка контролюється однойменним глибинним розломом і 
представляє собою готерив-баремський накладений прогин, з амплітудою до 300 м у відкладах верхньої юри. 
Західна частина монокліналі ускладнена Зуйською тектоно-ерозійною улоговиною апт-сеноманського віку, яка 
поділяє структуру на дві частини: Литвиненківську і Зуйсько-Мазанську. Подібна Сімферопольська улоговина 
знаходиться в північній частині Салгирської котловини.

Центральнокримське підняття (структура І порядку) займає центральну частину площі аркушів, і успа
дковує положення Сімферопольського герцинського виступу -  складчастої споруди, орієнтованої поперек Гір
ського Криму. В межах цієї структури вирізняються фрагменти структур II порядку: Гвардійський жолоб, Но- 
воцарицинське і Сімферопольське підняття, Альмінська западина.

Південною частиною Центральнокримського підняття є Сімферопольське підняття (структура II по
рядку), орієнтоване в північно-західному напрямку. Південною межею його є мегантиклінорій Гірського Кри
му, на півночі і південному заході підняття воно обмежене Південнокалинівським і Салгирсько-Октябрським 
розломами глибокого закладення (якими відділяється від позитивних структур Гвардійського жолобу і Альмін- 
ської западини), а на сході межує з Новоцарицинським підняттям.

У будові структури приймають участь нижньокрейдовий і верхньокрейдово-еоцеоновий СРК, будова 
яких контролюється поперечними і поздовжніми розломами. За гіпсометрією нижньокрейдового СРК, (приб
лизно 400 м по покрівлі готерив-баремських відкладів), підняття вважається продовженням північного схилу 
мегантиклінорію Гірського Криму. У склепінні цього підняття простежується Зуйсько-Бурульчинський прогин, 
амплітудою 200-350 м, близького до широтного простягання.

Гвардійський жолоб (структура II порядку) представлений його південною частиною, розташований на 
північному заході площі, південною межею його є Сімферопольський виступ. В межах аркуша виражений Ко- 
тельниківською синклінальною зоною північно-західного простягання (з амплітудою 400 м) -  структурою III 
порядку нижньокімерійського структурного ярусу. На відміну від антиклінальних зон Сімферопольського під
няття, палеогенові розрізи жолобу характеризуються суттєво теригенним складом відкладів (свр. 35 Со [65]).

Альминська западина (структура II порядку) представлена на площі західною частиною. На півночі кон
тролюється Салгирсько-Октябрським глибинним розломом і межує з Сімферопольським підняттям, а на півдні 
по шовній зоні зчленовується з північним схилом мегантиклінорію Гірського Криму. Покрівля структурного 
ярусу залягає на відмітках +250 м, занурюючись у західному напрямку.

Новоцарицинське підняття (структура II порядку) примикає до Сімферопольського зі сходу. За геофізи
чними даними, виражене лише в рельєфі поверхні байкальського фундаменту [97]. В структурному плані ниж
ньокрейдовий СРК представлений кількома різними структурами. Так, на крайньому сході виділяється Топо- 
лівський поперечний прогин, осьова частина якого збігається з долиною р. Булганак, і який виражений у ниж- 
ньокрейдовому і верхньопалеогеновому СРК. Загальне простягання порід в його межах -  північно-східне. На 
північному зануренні Білогірсько-Богатівського виступу виявлена Аджиларська зона відносно припіднятого 
залягання готерив-нижньобаремських відкладів (амплітудою до 200 м), з пологим південним крилом, підтвер
джена сейсмічним розрізом [97]. Західніше цього підняття виділяється Новокримський прогин [97], якому від
повідає глибоке занурення опорного геоелектричного горизонту. Вісь прогину якого занурюється у північному 
напрямку. Прогин, у цілому, є депресією тектоно-ерозійного типу, яка виповнена апт-альбськими відкладами, і 
вироблена в палеодолинах двох крупних доаптських річок. В центральній частині структури простягаються 
субмеридіонально видовжене Мельничне підняття, в будові якого готерив-баремські відклади відсутні, а апт- 
альбські (північно-східного борту) залягають на породах фундаменту, та Зибінське, яке моноклінально зану
рюється в східному напрямку.

Для структури нижньокрейдового СРК характерні численні розривні порушення, які розбивають її на 
ряд припіднятих та опущених блоків.

Індоло-Кубанський прогин (структура І порядку) знаходиться у північно-східній частині аркушів, в ме
жах яких представлений західною гілкою -  власне південною частиною Індольського прогину (структура II 
порядку). У будові прогину нижньокрейдовий СРК представлений верхньою частиною, починаючи з верхньо
го барему. За геофізичними даними, профіль прогину асиметричний, [50, 97] з більш крутим південно- 
західним крилом, ускладненим системою порушень. Осьова частина прогину по нижньокрейдових відкладах 
зміщена відносно палеогенової у південно-західному напрямку.



Розломна тектоніка. На площі аркушів більшість структур II порядку контролюється кімерійськими, а 
також активізованими древнішими порушеннями фундаменту. За морфологією, це підкидо-насуви та підкиди. 
Окрім них, будова структур цього структурного ярусу ускладнена розломами різного напрямку сантон- 
кампанського віку, коли в умовах тангенційного стиску формувались субширотні зони власне альпійської скла
дчастості. Більшість з них виділяється за матеріалами граві- і електророзвідки [89], частина -  за геоморфологіч
ними ознаками. Так, через Сімферопольське підняття простежена Сімферопольська система малоамплітудних 
порушень північно-східного напрямку. Продовження її спостерігається в межах Долгоруківського і Карабійсь- 
кого блоків -  зокрема, це система підкидо-зсувів північно-західного простягання. Повсюди східні блоки припі- 
дняті відносно західних, а амплітуда вертикального зміщення складає 50-200 м, з падінням змішувачів близь
ким до вертикального. Східне крило Сімферопольського (крейдового) виступу [97] “зірване” Квітковським 
скидом, по якому занурена західна частина Новокримського прогину. Аджиларська припіднята зона контролю
ється однойменним підкидом субширотного напрямку. Східна частина схилу мегаантиклінорію Гірського Кри
му розбита на окремі блоки Отлуцьким і Булганацьким розломами північно-східного і північно-західного на
прямків, з амплітудою від 100 до 500 м, з крутими (65-70°) кутами падіння. Порушення мають кулісоподібний у 
плані характер, амплітуда їх затухає в північному напрямку.

Верхньоальпійський структурний ярус (N2i-Q)
Зазначений ярус завершує загальну структуру дослідженої території. Він залягає з різко вираженою ку

товою і стратиграфічною незгідністю на нижньоальпійському структурному ярусі і поділяється на два 
під’яруси: нижній (N2r N \) і верхній (N2-Q). Входить до складу фрагментів структур І порядку: Центральнок- 
римського підняття і Індоло-Кубанського прогину.

В межах Центральнокримського підняття, яке охоплює північно-західну частину площі аркушів, нижній 
структурний під’ярус складає Передгірське пасмо Кримських гір та верхню частину Сімферопольського і Но- 
воцарицинського піднять.

Сімферопольське підняття -  це поперечна успадкована структура II порядку з моноклінальним заляган
ням пластів (азимут падіння -  330-340°, кути 1-2°). Північна межа з Новофедорівським прогином приурочена до 
Південнокалинівського розлому глибокого закладення. Південний борт структури порушений Північнобітаць- 
ким підкидом. На заході Сімферопольське підняття межує з Альмінською западиною (структурою II порядку) по 
активізованому Салгирсько-Октябрському розлому. Новоцарицинське підняття примикає до Сімферопольсь
кого з північного сходу, в зоні закриття Новофедорівського прогину. Перехід між ними виражений серією суб- 
широтних скидів амплітудою до 10 м (район с. Зибіно).

У будові структурно-речовинного комплексу Новофедорівського прогину (структури II порядку), на від
міну від морських відкладів суміжних структур, приймають участь і субаквальні верхньоміоцен- 
нижньопліоценові.

Верхній структурний під’ярус в межах Альмінської западини і Новофедорівського прогину представле
ний теригенним комплексом порід, потужністю до 80 м, яка на північних схилах Сімферопольського і Новоца- 
ринського піднять зменшується до 50 м.

Індольський прогин (структура II порядку) охоплює південну частину Індоло-Кубанського прогину. 
Структура успадкована від одноіменного нижньоальпійського прогину, з найбільш прогнутою південною час
тиною. Верхній і нижній структурні під’яруси в межах цієї структури представлені морськими структурно- 
речовиними комплексами порід, потужністю до 700 м.

Розломна тектоніка. Проявляється у вигляді неотектонічних порушень пізньоолігоцен- 
ранньочокракського і середньо-верхньопонтичного часу. Переважна більшість розломів успадковані -  пов’язані 
з активізацією та оновленням раніше існуючих. Ці тектонічні порушення представлені підкидо-зсувами або 
підкидами та скидами. Вертикальна амплітуда зміщення незначна (до перших десятків метрів), горизонтальне 
переміщення -  до 2 км. Виразно проявляються на геологічних розрізах зміною рівнів опорних горизонтів та їх 
потужностей, а також за різкою зміною літолого-фаціального складу підрозділів. Такі порушення доволі часто 
спостерігаються у відслоненнях неогенових порід. Зокрема, амплітуда зміщення в неогенових відкладах по Ко- 
лодязенському підкиду північно-східного напрямку становить до 150 м. Амплітуди активізованих скидів на 
межі з Альмінською западиною по підошві пліоцену складають 20 м, а на межі з Індольським прогином, по пі
дошві еоплейстоцену, -  до 40 м.

Прояви неотектоніки (середньоміоценово-четвертинний час) на площі аркуша відображені, переважно, 
вертикальними і диференційованими рухами окремих блоків (рис. 4.1) [14]. Так, протягом цього часу більша 
частина площі Гірськокримської споруди і Сімферопольського підняття зазнавала висхідних рухів. Ізобази су
марних амплітуд неотектонічних рухів (відносно підошви середньоміоценових відкладів) в їх межах змінюють
ся від +1000 м на півдні, досягають максимуму в центральній частині Гірськокримської споруди, і зменшують
ся до 0 на півночі, повторюючи контур Центральнокримського підняття. На північному сході площі вирізняєть
ся Індоло-Кубанський прогин, який протягом цього часу прогинався, що відображено у повноті і потужності 
стратиграфічного розрізу (ізобази сумарних амплітуд досягають 700 м).

Протягом сучасного (голоценового) етапу відбувалися і продовжуються неотектонічні рухи різних зна
ків. За даними геодезичних спостережень [14] державної реперної мережі та режимних спостережень за рівнем



Чорного моря в межах Гірськокрямської споруди спостерігається стабільний (0,2-3,4 мм) підйом території, об
межений нульовою лінією на півдні, сході і півночі площі. У південній частині нульова лінія проходить майже 
вздовж підніжжя Головного пасма Кримських гір. Південніше від неї швидкості сучасних нисхідних вертика
льних рухів змінюються від 0,6 (м. Судак) до -1,1 мм (м. Ялта), а на сході (район с. Кіровське) і півночі площі 
становить -0,4 мм, з тенденцією до зменшення в цих напрямках.

Стосовно тектонічної природи та історії геологічного розвитку півдня України, і Криму зокрема, існують 
і інші уявлення та погляди, що ґрунтуються, в першу чергу, на засадах тектоніки плит і геодинамічних реконст
рукціях та побудовах. Як приклад, нижче наводиться фрагмент останньої геодинамічної моделі будови Криму 
(за В. М. Рибаковим та А. А. Пасинковим, 2007 р.), зокрема Гірської та Передгірної частини території. Геоди
намічна еволюція Криму, за цими авторами, має наступне трактування.

Кримський складчастий регіон вважається активною континентальною окраїною Східноєвропейської 
платформи (СЄП), яка включає латеральний ряд СРК, структурованих до зовнішньої зони (акреційний клин), 
магматичної дуги та тилової (рифтової) зони; з півдня ця активна окраїна обмежена глибоководною западиною 
Чорного моря.

У ранньому-середньому палеозої південна окраїна .Лавразії в районі сучасного Криму була, в основному, 
пасивною окраїною океанічного типу. Активне стиснення Прикримсько-Кавказського сектору Середземномор
ського поясу призвело до скорочення окраїнного басейну і зіткнення в ранньому візе вулканічної дуги з окраї
ною Лавразії, з абдукцією океанічної дуги окраїнного басейну на пасивну окраїну континенту. Основні перемі
щення цього часу відбуваються у верхній (геомобільній) частині земної кори по зоні пластичних деформацій, 
що залягає на глибині 15-20 км.

Режим стиснення в пізній пермі -  ранньому тріасі відносно стабілізувався, а пізньотріасове -  ранньоюр- 
ське розкриття Тетісу південіше Криму виражається смугою інтенсивно зім'ятих глибоководних відкладів, що 
проявлявляються, зокрема, і в Північній Добруджі та у Гірському Криму. Власне у Криму пізньотріасові -  ран- 
ньоюрські відклади (континентального схилу і підніжжя) представлені флішем, а норійські глибоководні фації 
океанічної кори -  спілітами. В результаті цього розкриття відбувається часткове розклинування і розсовування 
прирощених до південної межі Лавразії терейнів, алохтонів і мікроплит на Кримському обрамленні. Відповідно 
до глобальної реконструкції, до кінця ранньої юри деструктивні тенденції змінюються скороченням північної 
гілки океану Тетіс. Уздовж Усього південного обрамлення Кримсько-Керченської частини Лавразії формується 
акреаційний, лусковий ороген і система передових прогинів (Бітацького і Індоло-Кубанського), виповнених 
грубоуламковою моласою. У результаті субдукції, у ранньому байосі формується вулканічна острівна дуга, з 
виверженням лав контрастного андезиту базальт-ріолітового складу і активним експлозивним вулканізмом, 
пов'язаним з зоною поглинання океанічної кори (північного падіння) під Понтійсько-Закавказську мікроплиту. 
В процесі скорочення північної (задугової) гілки океану Тетіс відбувається реверсія полярності острівної дуги 
поблизу островодужного сектора, з падінням зони субдукції уже на південь. Повне поглинання океанічної кори 
і закриття глибоководної западини південніше сучасного Криму знаменуються зміною верхньотріас- 
середньокеловейського флішу континентального схилу верхньокеловейським шельфовим. Глибоководна запа
дина (з океанічною корою) зберігається аж до пізньої юри, а ділянками, між Кавказьким обрамленням СЄП і 
Закавказькою мікроплитою, -  і до ранньої крейди.

З пізнього келовею (а місцями з середнього бату) на південному обрамленні плити починається розмив 
сформованого ізоклінально-лускового орогену складчастого поясу. У субконтинентальних умовах тут накопи
чуються червоноколірні конгломерати, а в гальці починають переважати породи розмиву флішу континенталь
ного схилу. На внутрішньому шельфі Західних Понтид формуються рифові вапняки, а на зовнішньому -  глини 
з прошарками сидериту і масивами рифових вапняків.

З пізнього оксфорду, в умовах відносної стабілізації, на шельфі південної окраїни СЄП формується пояс 
рифових вапняків (які складають Долгоруківську та Карабі яйли, гори Чомбай та Агармиш), а флішово- 
конгломератова товща утворюється в умовах колізії терейнів з утворенням прогину, виповненого конгломера
тами. Постколізійна геодинамічна обстановка виражена потужною товщею мілководних органогенних вапня
ків. Подальше формування складчастої споруди Гірського Криму визначається його розташуванням на межі тих 
мікроплит, що зближаються і послідовно пристиковуються: з південного заходу -  Понтійської, а з південного 
сходу -  Дзірульської.

Відносна тектонічна стабілізація при поступовому скороченні площі басейну змінюється у пізньому ва- 
ланжині -  ранньому готериві активною колізією. Верхньоюрські -  нижньокрейдові вапняки, а також теригенні 
відклади шельфу СЄП, насуваються на континент по пластичному флішовому підгрунтю. В результаті цього, на 
площі аркушів формується власне гірсько-складчастий ороген.

У баремі -  ранньому апті до південного обрамлення Криму пристиковуються Понтійська і Дзірульська 
мікроплити, а також останці середньоюрської вулканічної острівної дуги. В результаті формується Судацько- 
Карадазький алохтон. В процесі переміщення і зіткнення мікроконтиненти і фрагменти вулканічних острівних 
дуг зазнали різного ступеня підвертання щодо стабільної Євразії. Зокрема, сумарні підвертання східної частини 
Криму (Судацько-Карадазький алохтон) досягали 49°.



Західнокримський алохтон , що включає мис Айя, Ай-Петринську, Нікітську і Бабуган яйли, ймовірно, 
пристикований до Кримського орогену в пізньому баремі -  ранньому апті. Характер відкладів цього алохтону 
значно відрізняється від Східнокримського, де підґрунтя покриву формують нижньо-середньоюрські вугленосні
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Шкапа інтенсивності неотектонічних рухів, в м

Рис. 4.1. Схема неотектонічних і новітніх рухів
1 -  ізобази сумарних амплітуд неотектонічних рухів земної кори (м); 2 -  неотектонічно активні локальні структури; 
З-кільцеві аномалії, виділені заданими дешифрування космічних знімків; 4 -  неотектонічно активні розривні порушення: 
а -  достовірні, б -  ймовірні; геологічні межі: 5 -  платформних і орогенних структур -  Центральнокримського підняття і 
Гірськокримської споруди; 6 -  Індоло-Кубанського прогину; 7 -  ізолінії швидкості сучасних вертикальних рухів, мм/рік; 
8  -  пункти вимірювання швидкості вертикальних рухів і ії значення, мм/рік



теригенні відклади і байос-середньобатські вулканогенно-осадові утворення. На них залягають зірвані з підгру
нтя верхньокеловейсько-оксфордська моласа і верхньокеловей-титонські карбонатні бокситовмісні відклади. У 
підошві і фронтальній частині покривів формуються олістростромові брилоподібні горизонти. Завершують роз
різ яйл відносно глибоководні глинисті відклади нижньої крейди (включно з баремом). За характером розрізу, 
зокрема присутністю нижньо-середньоюрських вугільних пластів і верхньоюрських бокситоносних порід, ало
хтон західної частини Гірського Криму вважається реліктом Західних Понтид.

На тому ж баремському, а можливо, і ранньоаптському етапі, пристиковується тектонічний лускоподіб
ний останець г. Чатир-Даг, розвернутий на 90° відносно загального простягання яйл. У підошві переміщеного 
масиву верхньоюрських -  нижньокрейдових вапняків формується олістостромовий горизонт потужністю до 
120 м. У підстелюючих конгломератах новоавтохтону простежуються зони меланжу потужністю більше 50 м, а 
біля підніжжя північного схилу Чатир-дагу (в районі с. Мармурове) титонські вапняки насунені на нижньоапт- 
ські аргіліти, що свідчить про ранньоаптський кінцевий етап переміщення цього вапнякового масиву. Ймовір
но, що також у баремі -  ранньому апті до східної частини Гірського Криму було причленовано (з південного 
сходу) Судацько-Карадазький алохтон. У його складі, зокрема, зустрічаються островодужні байос-батські утво
рення Кара-Дагу, тріас-середньоюрські глибоководні флішові відклади континентального схилу і його підніж
жя, теригенні бат-келовейські утворення, глинисто-карбонатні з рифовими вапняками верхньокеловей- 
нижньокімериджські породи, титон-беріаська моласа і нижньокрейдові глинисті породи.

Зважаючи на наявність бокситів, Судацько-Карадазький алохтон слід вважати відторженцем Західних 
Понтид або Закавказької мікроплити. Таким чином, у баремі -  апті практично повністю закривається задуговий 
басейн (ймовірно, залишковий північної гілки Мезотетісу). До південного краю СЄП, нарощеного Скіфською 
плитою, примикають у районі Криму Дзірульська та Понтійська, а з заходу -  Мізійська мікроплити.

У середньому-пізньому альбі тут формується зона субдукції з північним падінням під Понтійську і Зака
вказьку мікроплити.

Імпульс стиснення в Кримсько-Кавказькому секторі відрізнявся короткотривалістю і змінився відступом 
вулканічної дуги. Туфи, туфопісковики середньо-пізньоальбської -  ранньосеноманської залишкової острівної 
дуги зустрічаються у відкладах Передгірського Криму. Активне зміщення дуг викликало розтяг в їх тилу, деко
мпресію астеносфери і початок задугового рифтингу, а згодом і спредінгу. Центральна частина рифту заповню
ється глибоководними глинистими і вулканогенно-осадовими утвореннями, потужність яких в центральній час
тині рифту досягає 1500 м. В результаті спредінгу уздовж всієї смуги виходів нижньокрейдових порід утворю
ються субпошарові насуви (з північним падінням), зміщені по тріас-юрських флішових відкладах. У південно- 
західному Криму раніше переміщені у північному напрямку верхньоюрські вапняки валанжин-баремських ало
хтонів насуваються на південь, з утворенням у фронтальних частинах покривів олістостромів і зон олістомела- 
нжу з глинистим аптським і туфогенним альбським матриксом.

На площі аркушів в альб-сеномані на Передгірську і Гірську частини Криму з північного сходу насунуто 
алохтон, в якому змішуються ( разом з шельфовими утвореннями задугового юрського басейну) грубоуламкові 
моласові середньо-верхьоюрські і нижньокрейдові відклади південно-західного борту Індоло-Кубанського про
гину. Активізація переміщень південно-західного напрямку викликана, очевидно, накладенням деформацій пів
денного і західного румбів.

В результаті активізації стискуючих переміщень західного напрямку, центральна частина Азовського 
моря, що входить до складу структури Новоцарицинського алохтону, і його західна фронтальна зона були під
няті і розмивалися аж до майкопу. З кінця раннього сеноману і до кінця раннього еоцену в Криму встановлю
ється відносно стабільний режим в умовах стиснення і скорочення басейну седиментації.

З початку середнього еоцену режим стиснення змінився розтягом, що привело до розщеплення палеоост- 
рівної дуги. Пізньоеоценові підняття, викликані зіткненням Іберійської, Апулійської і Паннонської мікроплит з 
Євразійською плитою, різко змінили палеогеографічну обстановку в Середземноморському регіоні і Південній 
Європі. Від океану відокремились Чорноморська і Південокаспійська западини (Паратетіс), і у їх басейнах в 
олігоцені -  ранньому міоцені відкладалась уже суттєво глиниста майкопська серія, а у середньому-пізньому 
міоцені -  теригенно-карбонатні відклади. На початок олігоцену в Східночорноморській западині поглинання 
субокеанічної кори закінчилося. Інтенсивне покривоутворення з формуванням субпошарових покривів в Криму 
приходиться на середній міоцен і пізній міоцен -  пліоцен. Загальне здіймання гірськоскладчастої споруди Гір
ського Криму продовжується в результаті переміщень; закладається сучасний куестовий рельєф, що підновля
ється згодом у процесі верхньопліоценових піднять.

Покривно-складчастий характер будови орогену Гірського Криму простежується на захід (в район краю 
континентального схилу) і на схід та південь від Керченського півострова, по усій ширині шельфу. У пізньому 
міоцені -  ранньому пліоцені на передгірних рівнинах формується червоноколірна моласа, що обрамлює Гірсь- 
кокримській ороген. У пізньому пліоцені площа акваторій морів скорочується, в них відбувається накопичення 
піщано-глинистих відкладів на фоні прогинання, а на континентальних рівнинах продовжують формуватись 
червоноколірні глинисті відклади.

Активне неотектонічне гороутворення Кримської частини орогену пов'язане також з впливом переважа
ючих колізійних процесів на прикримському секторі окраїни СЄП і комплексними колізійно-



псевдосубдукційними процесами в зоні Кримсько-Таманської окраїни плити.
Як приклад, на геодинамічній карті площі аркушів (рис. 4.2) відображено: геодинамічні обстановки; 

умови залягання і співвідношення алохтонів і автохтонів; вікові і структурні взаємини СРК підрозділів страти- 
фікованих утворень, інтрузивних і інших СРК; літолого-фаціальні та структурні особливості СРК, що визнача
ють геодинамічні обстановки їх формування. Легенда, складена до геодинамічної карти, наведена у вигляді 
таблиці.

У верхній частині таблиці розміщені послідовно такі графи: геодинамічні обстановки (пасивних окраїн 
континентів, колізійні); СРК; серії порід; геодинамічні формації і їх групи, що складають виділені СРК; знаки 
формацій і їх групи; індекси СРК, що відповідають конкретним геологічним особливостям Кримського регіону.

Рис. 4.2. Геодинамічна карта вивченої площі (аркуші L-36-XXIX, -XXXV) 
за матеріалами А. А. Пасинкова, В. М. Рибакова



умовні позначення до рис. 4.2

4

1 -  вік тектонічного покриву; 2  -  границі регіональних алохтонів терейнів; 3  -  скиди; 4 -  границі між СРК та міжформаційні

5 ІС ТО РІЯ  ГЕО Л О ГІЧ Н О ГО  РО ЗВИ ТК У

Літопис історії геологічного розвитку Криму наведений в роботах багатьох дослідників, але певні події 
та етапи давнішніх часів трактуються ними по-різному. Автори розділу притримуються у викладі ранньої істо
рії розвитку регіону поглядів [27, 28, 29], які грунтуються на аналізі геолого-геофізичних даних щодо будови 
верхніх шарів земної кори Криму і визначаються, в першу чергу, співвідношеннями між активними структур
ними елементами альпійського тектонічного плану і давніх структур різновікового доальпійського фундаменту.

Головною особливістю тектонічного положення Кримського регіону є належність його до Причорномор
ської гілки Середземноморського мобільного поясу, яка розташована між двома крупними геоблоками древньої 
(карельської) консолідації -  Східноєвропейським і Чорноморським. Останні складені потужними (до 10-12 км) 
різновіковими структурно-формаційними (певними) комплексами різного простягання, сформованими у кілька 
епох після карельського розвитку цієї площі в умовах геосинклінального режиму. Доальпійська історія геологі
чного розвитку Криму у цілому, та дослідженої площі зокрема, характеризується кількома перебудовами текто
нічних планів і змінами геодинамічних режимів розтягу і стиску, з закриттям або інверсією первинних струк
тур. Так, у байкальську епоху геосинклінальний розвиток регіону еволюціював, очевидно, під впливом тектоні
чних рухів шляхом міграції зон геосинклінальних прогинань з півдня на північ, з відповідним залученням но
вих ділянок древньої платформи у геосинклінальний режим. Внаслідок інтенсивного прогинання ця територія 
стала областю нагромадження потужних (до 8 км) осадових товщ нижньогірської серії (V-Є). У герцинську 
епоху, у пізньому палеозої, на венд-кембрійському фундаменті під впливом розтягу сформувався Новоселівсь- 
ко-Сімферопольський прогин північно-західного простягання. Він простежується з Рівнинного Криму в межі 
центральної і східної частини Гірського, і є накладеною (різко незгідно) на приосьову зону байкалід структу
рою. У прогині відбувалось накопичення потужних відкладів зуйської і новоселівської світ. Наприкінці палео
зою на місці прогину формується інверсійна орогенна споруда -  Центральнокримське підняття, яке згодом було



пенепленізоване і занурене під рівень моря. Його залишки збереглись у вигляді окремих масивів (Сімферополь
ський), межі яких контролювалися глибинними розломами. Кімерійський палеотектонічний план регіону ви
значався, в першу чергу, наявністю двох крупних структурних зон розтягу -  Південно- і Північнокримського 
рифтів, сформованих в межах внутрішньоконтинентального морського басейну. Найбільш крупним і глибоким 
з них був Південнокримський, який простягався з області сучасного Гірського Криму через Керченський півос
трів на Кавказ. Утворений ще у палеозої материнський масив вапняків представляв собою, очевидно, прироз- 
ломний бар’єрний риф, який обрамляв з півночі геосинклінальний прогин. Мілководні карбонатні фації верх- 
ньопалеозойських відкладів мали локальне поширення, заміщуючись на південь потужними теригенними відк
ладами власне Південнокримського рифту (таврійська серія). Межі цього ранньокімерійського трогу визнача
лись, очевидно, зонами крайових розломів -  Кримського і Південноузбережного. Ці кімерійські прогини суб- 
широтного простягання, “обтікали” байкальські і герцинські виступи або накладалися на них у вигляді грабе
нів. Незважаючи на значну трансформацію в кімерійську епоху тектогенезу, древні виступи фундаменту збере
глися і у сучасному структурно-тектонічному плані. Зокрема, це виступ байкальського фундаменту на північ
ному сході і герцинський (Сімферопольський) виступ у центрі площі. Північна частина останнього опущена і 
перекрита верхньопалеозойськими, тріасовими і крейдово-палеогеновими відкладами, а південна різко зануре
на по Передгірській зоні розломів. За геофізичними даними, вона простежується під центральною і східною 
частинами Гірського Криму.

На рубежі тріасу і юри в кімерійських прогинах відбуваються процеси складкоутворення та інверсійні 
рухи, пов’язані з салгирською фазою тектогенезу. Проходить утворення складок в тріас-нижньоюрських відк
ладах, зародження і формування Качинського, Південнобережного, Туацького, Центральнокримського піднять і 
сполучених з ними інтрагеосинклінальних прогинів. У виповненні останніх (Південнозахідного, Східнокримсь- 
кого, Судацького, Бітацького, Кримсько-Кавказського) приймають участь середньоюрські відклади, а по мірі їх 
накопичення, межі цих прогинів розширюються.

Пізньобайоський час ознаменувався інтенсивною вулканічною діяльністю, з накопиченням порід вулка
ногенної формації (меласької, привітненської і карадазької світ). Формування цього комплексу пов’язують з 
тектонічною фазою стиснення і закриттям рифтової зони, а різноманіття літологічного складу, мінливість фацій 
і потужностей -  з активізацією тектонічних рухів, які у пізньоюрський час набули різко диференційованого 
характеру. У межах Південнокримського прогину в середньоюрський час почалася епоха багаторазових трансг
ресій і регресій, які проходили в умовах нестабільного тектонічного режиму. Трансгресії цього часу поширюва
лися з півдня, з поступовим зміщенням басейну на північ.

Регіональними підняттями кінця середньої -  початку пізньої юри завершується ранньокімерійський гео
синклінальний етап розвитку Криму. На зміну йому приходить орогенний, який супроводжується загальною 
інверсією геосинкліналі. У кінці пізнього келовею відбувається відновлення морського осадконакопичення у 
межах сучасної споруди Гірського Криму, а гористою сушею залишається область Центральнокримського під
няття.

У пізньоюрський час південна частина території аркушів, очевидно, мала вигляд неглибокого моря з ар
хіпелагами гористих вулканічних островів, на обрамленні яких уже у кінці пізнього келовею відбувається заро
дження крупних біогермних масивів, які разом утворюють “Великий кримський бар’єрний риф” [9], що про
стежується через увесь сучасний Гірський Крим. Трансгресія оксфорд-ранньокімериджського моря супрово
джувалась накопиченням, в основному, карбонатної формації. Чергова короткочасна активізація орогену відбу
вається у пізньому кімериджі. Вона зумовила регіональну перерву в осадконакопиченні, а уже титонський час 
характеризується умовами карбонатно-теригенного осадконакопичення в межах мілководного шельфу.

З початку крейдового періоду наступає альпійський етап розвитку території: ранньоальпійський і пізньо- 
альпійський. На основі аналізу циклічності осадконакопичення протягом цих етапів, виділяються окремі стадії: 
ранньокрейдова, пізньокрейдово-еоценова, олігоцен-ранньоміоценова, середньо-пізньоміоценова, пліоцен- 
плейстоценова.

Геодинамічний режим тектогенезу на ранньокрейдовій стадії геологічного розвитку території характери
зувався умовами розтягу і дискретного прогинання на фоні занурення у цей час древніх структур фундаменту (в 
основному, герцинських). Ці процеси, значною мірою, зумовили основні риси будови площі в межах Централь
нокримського підняття, Індоло-Кубанського прогину і Північного схилу мегантиклінорію Гірського Криму. 
Раннокрейдова трансгресія наступала з півдня по успадкованій з пізнього титону схемі і зумовила поліфаціаль- 
ний склад відкладів -  від відносно глибоководних до субаквальних. Базальні горизонти нижньої крейди (фікса
тори перерви) виражені конгломератами, а переважна частина розрізу складена глинистими відкладами, що 
перешаровуються з пісковиками або алевролітами. Межі ранньокрейдових басейнів з часом розширялись, на 
що вказують постійне і поступове омолодження у північному напрямку віку базальних горизонтів. Так, найдре- 
вніші нижньокрейдові утворення (беріас-валанжинські) встановлені лише в області сучасного Передгір’я і у 
межах Головного пасма Кримських гір. Далі на північ вони послідовно виклинюються -  спочатку беріас, зго
дом валанжин і готерив, що вказує на закономірне зміщення на північ берегової лінії моря.

Починаючи з баремського часу, центральна частина крейдового прогину розкривається на північ і море 
охоплює уже майже всю площу. На розподіл потужностей нижньокрейдових відкладів впливала смуга Центра-



льнокримських піднять, яка успадкувала склепінні частини занурених доальпійських складчастих споруд. 
Вплив цих піднять виражений у розрізах усього осадового чохла, на занурених ділянках проявляється лише у 
нижніх його горизонтах, місцями має інверсійний характер. Зокрема, в готерив-баремських відкладах, за розпо
ділом потужностей, виявлена лінійна, північно-східна і північно-західна, палеоструктурна зональність, успад
кована барем-аптськими палеодолинами давніх річок північно-східного простягання. Максимальні потужності 
(250-300 м) приурочені до інверсійного палеопрогину північно-західного простягання, який закладений у скле
пінній зануреній частині Сімферопольського виступу.

Протягом ранньої крейди басейн седиментації розвивався пульсаційно -  на фоні переважної трансгресії 
відзначається кілька короткотривалих регресійних циклів, зафіксованих у відкладах нижнього готериву- 
нижнього барему і нижнього альбу. У цей час, на фоні загального занурення древньої континентальної окраїни, 
в області шельфу відбувалися локальні блокові опускання, у результаті яких були закладені міжгірські Салгир- 
ська і Молбайська ерозійно-тектонічні котловини, виповнені беріас-апт-альбськими відкладами.

Структурний план верхньоальбських відкладів відрізняється відносною простотою, порівняно з готерив- 
аптським , що пов’язано, очевидно, зі стабілізованим тектонічним режимом. Для площі характерний розвиток 
неглибоких синклінальних улоговин структурно-ерозійного типу, пов’язаних з палеодолинами, але часто не 
узгодженими зі структурним типом базальної формації нижньої крейди.

Тектонічна активізація в пізньоальбський час в межах давніх структур і різнонаправлених блоків фунда
менту супроводжувалася утворенням або підновленням численних розломів. Інверсійні рухи ендогенного хара
ктеру в межах мегантиклінорію Гірського Криму проходили на фоні загального регіонального стиску мобільно
го поясу, обумовленого зближенням крупних літосферних плит. Субвертикальні порушення трансформуються 
в субгоризонтальні системи підкидів і підкидо-насувів [50, 100]. Цей час визначає, загалом, початок формуван
ня підняття Гірськокримської споруди.

Подальшими трансгресіями пізньокрейдового -  палеогенового віку була охоплена більша її частина, але 
в умовах направленого висхідного здіймання в олігоценовий час сліди її були повністю знищені денудацією.

Дугоподібний у плані вигин Гірськокримської споруди (південно-західніше м. Сімферополя) пов’язаний, 
ймовірно, з впливом активізованих похованих байкальських і герцинських структурних комплексів, які перети
наються в районі Салгирської котловини і Карабі-яйли, і які визначали осьову припідняту (острівну) частину 
площі, що входила до складу Туацького і Південноузбережного піднять.

У пізній крейді і палеогені чергові трансгресії морського басейну проходили на фоні виникнення нових 
структур. Зокрема, у цей час на сході закладається Індоло-Кубанський прогин. Почали оформлюватись струк
тури II порядку: на заході -  Альмінська западина, в центральній частині -  Сімферопольське, а на сході -  Ново- 
царицинське підняття. В північній частині площі вирізнився Гвардійський жолоб, який відокремлює Сімферо
польське підняття від розташованого північніше Новоселівського.

На рубежі раннього і середнього міоцену, з початком пізньоальпійського (заключного) етапу розвитку, 
відбувається перебудова структурного плану території і формування основних структур: Центральнокримсько- 
го підняття, Індоло-Кубанського прогину і Гірськокримської споруди. Центральну частину аркушів займає 
Центральнокримське підняття, виражене успадкованим Сімферопольським поперечним виступом, менш конт
растним ніж у донеогенових відкладах. Він складається з дугоподібного продовження північного схилу Гірсь
кокримської споруди і Новоцарицинського підняття (на сході). В їх будові приймають участь відклади мілково
дного середньо-пізньоміоценового моря. В межах успадкованого Індоло-Кубанського прогину (Індольської гіл
ки) відбувалось відкладення більш глибоководних, в основному, глинистих фацій, а диференційованість басей
нів по глибині була незначною.

Слід відзначити помітну перебудову структурного плану площі в меотичний час. У межах північної 
центрикліналі Салгирської ерозійно-тектонічної котловини і у Новофедорівському прогині (в межах давніх еро
зійних улоговин) тоді відкладались моласоїдні континентальні формації.

Наприкінці пізнього міоцену проявився новий цикл висхідної неотектонічної активізації. Раніше сфор
мований Евксинський басейн в кінці понту (босфорський час) регресує, і уже в ранньому кімерії море вкриває 
лише східну частину площі аркушів. На суші формуються субаеральні та субаквальні відклади. Посилюються 
процеси здіймання і денудації Гірсько-кримської споруди, зокрема Качинського, Південноузбережного і Туаць
кого ранньокімерійських піднять. В зоні Салгирсько-Октябрського глибинного розлому закладається міжгірсь- 
ка депресія, а з пізнього меотису -  долина пра-Салгиру. Наприкінці акчагильського віку у східні райони Рів
нинного Криму по протоці Манич проникають води трансгресії Каспійського басейну.

У ранньому еоплейстоцені морський басейн остаточно покидає територію аркушів. Протягом четвертин
ного періоду відбувається остаточне оформлення основних структурних і рельєфних елементів Криму.

У пізньому пліоцені -  еоплейстоцені відбувається особливо активний ріст Кримських гір, що виразно 
проявляється утворенням на їх схилах та біля підніжжя потужного шлейфу алювіально-пролювіальних і колю- 
віальних конусів виносу та шлейфів (березанські галечники, масандрівська світа). Областю денудації стають 
виходи верхньоюрських вапняків у Гірському Криму, а також споруди Сімферопольського і Новоцарицинсько
го піднять. Подальше здіймання Кримських гір з супутньою денудацією і ерозією приводить до формування 
рельєфу яйл та передгір’їв, близького до сучасного.



У середньонеоплейстоценовий час продовжуються висхідні рухи на Сімферопольському піднятті і в об
ласті Гірськокримської споруди. Навпаки, супутні процеси прогинання продовжуються в Індольському прогині 
та Альмінській западині; закладаються і розвиваються долини річок по зонах активізованих розломів. На водо
ділах та рівнинах формуються еолово-делювіальні відклади, у балках і річках відкладаються алювіальні і алю
віально-пролювіальні піски й галечники. На південному узбережжі Криму утворюється комплекс колювіальних 
і зсувних відкладів.

Результатом ендо-екзогенних процесів цього часу вважається зміна напрямку простягання долини р. Са- 
лгир з субмеридіонального і північно-західного на північно-східний. Поступова міграція русла пов’язується з 
активізацією розломів північно-східного простягання та, відповідно, висхідними рухами в області Сімферо
польського підняття, які й визначили у остаточному варіанті сучасне положення долини.

У пізньонеоплейстоценовий час еволюційний план розвитку площі Рівнинного Криму, в основному, збе
рігається, а нова фаза здіймання Гірського Криму викликала подальший вріз річкових долин і збільшення інте
нсивності денудаційних процесів.

В епоху неотектонічної нестабільності, посиленої сейсмогенними поштовхами, під дією гравітаційних 
сил відбувається тектонічно-гравітаційне сповзання окремих масивів кримських яйл на північ. Амплітуди екзо- 
тектонічного переміщення складають перші сотні метрів (гори Бойко, Басман-Кермен та ін.) [9].

На протязі голоцену під впливом денудаційних і акумулятивних процесів, пов’язаних з різнонаправле- 
ними сучасними рухами, продовжується формування і скульптурне оформлення рельєфу.

6 ГЕО М О РФ О Л О ГІЯ  ТА РЕЛ ЬЄФ О У ТВО РЮ Ю Ч І П РОЦ ЕСИ

У межах аркушів виділяються дві геоморфологічні провінції-морфоструктури 1-ого порядку -  Гірського і 
Рівнинного Криму. Поєднання екзогенних та ендогенних рельєфотворних процесів зумовило формування тут 
різноманітних типів і форм рельєфу, що перебувають у тісному зв’язку з геологічною будовою та особливостя
ми проявів новітніх тектонічних рухів.

Найбільш поширеними є ерозійно-тектонічний, структурно-денудаційний, ерозійно-акумулятивний, еро
зійно-денудаційний та гравітаційний типи рельєфу (див. “Геоморфологічну схему масштабу 1:500 000”).

Геоморфологічне районування виконане на засадах історико-морфогенетичного принципу, згідно якого 
сучасний рельєф території розглядається як низка різновікових генетично обумовлених поверхонь вирівнюван
ня. їхні взаємовідношення, узагальнення спільних морфогенетичних ознак та подібних рис будови, історії фор
мування зумовили виділення у згаданих провінціях відповідних геоморфологічних підпровінцій та областей.

Провінція Гірського Криму
Провінція Гірського Криму охоплює центральну та східну частини мегантиклінорію Гірського Криму від 

г. Бедене-Кир на заході до г. Сотра на сході. У складі провінції виділяються дві підпровінції -  Головне пасмо 
Кримських гір і Кримське Передгір’я.

Підпровінція Головного пасма Кримських гір відноситься до найвищої (від 1545 м (г. Роман-Кош) до 
485 м (г. Сотра) частини Кримських гір, складених тріас-юрськими, юрськими і нижньокрейдовими відклада
ми -  вапняками, пісковиками, конгломератами, глинами. Різнофаціальність відкладів та висхідна неотектонічна 
активність цієї зони зумовили різний характер та масштаби проявів денудаційних процесів, які призвели зага
лом до значного горизонтального (2,8-3,7 км/км2) і різкого вертикального (>1000 м) розчленування Головного 
пасма. Особливості структурної будови обумовили розвиток тут, переважно, структурно-денудаційного і еро
зійно-денудаційного типів рельєфу, з короткими гостровершинними або зглаженими хребтами і міжгірськими 
котловинами ерозійно-тектонічного походження. Поєднання спільних морфогенетичних ознак обумовило виді
лення у межах цієї підпровінції чотирьох геоморфологічних областей: Яйлинське Центральногір’я, Східногір’я, 
Південноузбережжя та північний схил Головного пасма.

Область Яйпинського Центральногір’я (1-1.1) займає найбільш високогірну частину Головного пасма і у 
межах групи аркушів охоплює (зі заходу на схід) східну частину Ай-Петринської, Ялтинську, Нікітську, Бабу- 
ганську, Долгоруківську, Чатирдазьку та Демерджі-Карабійську яйли. Найвища ділянка у межах дослідженої 
території та Криму -  це Бабуганська яйла, з вершиною г. Роман-Кош висотою 1545,3 м над рівнем моря. На схід 
простежується поступове зниження висоти яйл до 800-1100 м (Карабі-яйла). Центральногірське пасмо просте- 
жене на 80 км, при ширині від 1 (Ялтинська яйла) до 20 км (Карабі-яйла). Масиви яйл Центральногір’я склада
ються з системи вузьких плосковершинних гряд, розділених вузькими зниженими перемичками (Кебитський, 
Ангарський перевали). Вони мають вигляд вирівняних платоподібних височин, часто з двома виразними повер
хнями вирівнювання, що межують по уступах висотою 150-200 м, і східчасто знижуються у північному напря
мку. Перша з них -  це поверхня найвищих яйл з абсолютними відмітками 1350-1450 м та окремими вершинами 
висотою більше 1500 (гори Роман-Кош, Чатир-Даг, Кемаль-Ечерек, Зейтин-Кош та ін.). Друга, нижча, відпові
дає нижньому плато Чатир-Дагу, Ялтинській та Ай-Петринській яйлам, з абсолютними відмітками 1100-1250 м



та окремими вершинами висотою до 1300 (гори Бедене-Кир, Ендек та ін.). У цілому, первинна поверхня вирів
нювання Яйлинського Центральногір’я абразійного походження, початок формування її пов’язується з ранньо- 
крейдовою трансгресією і наступним препаруванням у подальшому, на фоні висхідних горотворних рухів [52, 
64, 94].

Структурно-денудаційний тип рельєфу області сформувався у процесі вибіркової денудації і препару
вання різною мірою стійких до денудації порід з утвореннями поверхонь схилів, броньованих моноклінально 
залягаючими пластами вапняків верхньої юри або нижньої крейди. Власне структурними реліктовими формами 
рельєфу вважаються окремі вершини та гребені, а також тектонічно обумовлені уступи. На Долгоруківській 
яйлі, зокрема, виразно проявляються відпрепаровані антиклінальні і синклінальні складки, а на Карабі-яйлі по
ширені структурні схили. Тектонічно обумовлені елементи рельєфу, зокрема, по розломах, спостерігаються 
вздовж західного схилу Чатир-Дагу, між г. Півн. Демерджі і Півд. Демерджі (балка Курлюк-Су) та ін.

Ерозійно-денудаційний тип рельєфу характерний для привершинної частини Головного пасма, де прояв
ляється молодими глибоко врізаними (до 600 м) ущелинами верхів’їв річкових долин. Зокрема, це обриви і по
верхні східного підніжжя Чатир-Дагу (зі сторони с. Мраморне).

У рельєфі поверхонь яйл домінуює карстовий ландшафт. Карст виражений різними класичними для від
критого типу формами: котловинами, карами, воронками, понорами, вертикальними колодязями та шахтами і 
субгоризонтальними печерами. Найбільш закарстованими ділянками є південна частина Ай-Петринської та 
центральна і північно-східна частини Ялтинської, Бабуганської яйл, особливо Карабі-яйла, де широко розпо
всюджені як поверхневі, так і підземні карстові форми і елементи рельєфу. Карстові лійки (воронки), які найча
стіше зустрічаються на плато яйл Головного пасма, мають, зазвичай, асиметричну у перетині форму; глибина їх 
становить 5-10 м; діаметр -  30-50 м, інколи до 300 м [64]. Колодязі представляють собою відкриті порожнини, 
переважно, округлої у плані форми, з вертикальними стінками, розмірами від 2-5 до 50 м в діаметрі і глибиною 
від 15-20 до 500 м. Карстові воронки, місцями, групуються у цілі системи -  карстові поля. Серед карстових пі
дземних порожнин слід відмітити вертикальні шахти, поширені у зонах найбільшої тектонічної тріщинуватості, 
які досягають у масивних і шаруватих вапняках найбільших глибин. До таких відносяться шахти “Каскадна” 
(глибина 246 м) на Ай-Петринському плато, “Бездонна” (163 м) і “Хід конем” (150 м) на Чатирдазькому плато, 
“Аверкієвка” (145 м) на Долгоруківській яйлі, “Солдатська” (560 м), “Молодіжна” (261 м), “Миру” (135 м) на 
Карабійському плато.

Область Східногір'я (1-1.2) виділяється між долинами річок Тонас і Сала і характеризується середньогі- 
рним розчленованним рельєфом. Максимальні абсолютні відмітки знижуються зі заходу на схід -  від 983,9 
(г. Караул-Тепе) до 540,7 м (г. Кучук-Губ-Тепе), кути нахилу поверхонь коливаються від 20 до 40°; вертикальна 
розчленованість складає 400-700 м/км2, горизонтальна -  3-5 км/км2. Основними рельєфотворними процесами 
тут є ерозія, денудація та акумуляція. Основні структурні поверхні і морфоскульптурні форми рельєфу сформо
вані за рахунок препарування стійких гірських порід різними агентами денудації. До них відносяться східчасті 
структурні схили, відпрепаровані по пластах конгломератів, пісковиків, вапняків, які в рельєфі виражені систе
мою протяжних терасовидних площадок шириною від 1 до 1 0  м, обмежених з одного боку гравітаційним усту
пом, та структурні схили спрямлених поверхонь, броньованих пластами пісковиків, конгломератів або вапняків, 
з кутами нахилу від 3-4 до 15-20°.

Серед денудаційних поверхонь і форм рельєфу флювіального генезису виділяються ерозійні схили, утво
рені процесами струминного (делевого) змиву, а також ерозійні схили крупних ярів та балок, ерозійні уступи, 
цирки та ущелиноподібні долини, які вироблені в скельних і напівскельних породах. Профіль ерозійних схилів 
яружно-балкової мережі, зазвичай, ввігнутий, зрідка прямий; їх протяжність -  до 3-4 км. Відносні перевищення 
схилів досягають 600 м, а крутизна їх змінюється від 12-16 до 35°. Остаточне активне моделювання таких пове
рхонь відбувалось, очевидно, починаючи з пізнього неоплейстоцену, тому їх вік визначається як пізньонеоп- 
лейстоценовий. Ерозійні уступи -  це круті і субвертикальні поверхні з кутами нахилу від 20 до 60° і висотою 
від 5-7 до 35-40 м, які часто розділяють різновікові акумулятивні тераси і обмежують денудаційні рівні. Ерозій
ні цирки, у вигляді амфітеатру, що замикають ерозійні долини, мають видовжену або складно окреслену ізоме
тричну конфігурацію, діаметром до 2-3 км. Ущелиноподібні долини обмежені з обох сторін ерозійними усту
пами з кутами нахилу від 45 до 80°; висота стінок від 20-30 до 100-120 м.

Ерозійно-акумулятивний тип рельєфу об’єднує генетично однорідні поверхні, утворені у результаті оса- 
дконакопичення. Серед них виділяються поверхні делювіальних шлейфів, алювіальних терас, днищ балок і 
тимчасових водостоків, а також поверхні делювіально-соліфлюкційного мікрорельєфу та колювіально- 
делювіальних нагромаджень. Поверхні делювіальних шлейфів неоплейстоцен-голоценового віку, з кутами на
хилу 4-8°, найбільш поширені в бортах та днищах приток р. Індол, де досягають довжини 3,5 км [100]. Поверхні 
алювіальних, алювіально-пролювіальних та пролювіально-делювіальних накопичень пізньонеоплейстоцен- 
голоценового віку сформовані в днищах долин річок та крупних балок. Так, у верхів'ях рр. Індол і Мал. Карасі- 
вка перша надзаплавна тераса цокольна, з перевищенням до 4,5 м. Наявність тут сучасних ерозійних врізів сві
дчить про активну донну ерозію.

Морфологічно делювіально-соліфлюкційний рельєф виражений “натічними” псевдотерасами -  опливи- 
нами, поширеними в межах ерозійних схилів крупних долин і балок, складених, переважно, аргілітами, крутиз



ною 12-35°. Зокрема, ширина таких терас складає 10-20 м, інколи -  30-50 м; перевищення їх одна над одною 
складає 8 - 1 2  м [1 0 0 ].

Поверхні обвально-осипних і колювіально-делювіальних накопичень формуються біля підніжжя крутих 
гравітаційних схилів і часто прихилені до них. У цілому для таких поверхонь характерна видовжена у плані 
форма шлейфів, орієнтованих вздовж схилів; довжина їх може досягати кількох кілометрів, ширина -  до 1 ,0  км 
[100]. Схили їх характеризуються крутим нахилом до долин водотоків і хаотичним хвилястим мікрорельєфом, 
утвореним нагромадженнями брилово-щебенистого матеріалу.

Область північного схилу Головного пасма (І-1.3) характеризується середньо- і низькогірним інтенсивно 
розчленованим, пологосхиловим рельєфом. Область виділяється на ділянці між долинами ррічок Бельбек -  Ко- 
козка на заході і притоками р. Салгир на сході. До неї входять північні схили Бабуганської, Нікітської, Ялтин
ської та Ай-Петринської яйл.

Область характеризується розвитком густої і глибоко врізаної річкової та яружно-балкової мереж, які на
дають рельєфу обрисів системи розмежованих середньо-низькогірних височин і увалів.

Найбільш високою і розчленованою є поверхня, складена плоскими вершинами гір Хуш-Кая, Сютюра і 
Бойко, її висотні відмітки -  1000-1200 м, тобто відповідають рівню нижнього плато яйл. Нахилена вона на пів
денний захід і часто має східчасті обриси. Частина схилів бронюється пластами вапняків, і тоді їх крутизна згі
дна з падінням порід (6-10°), а в районі с. Многоріччя формуються окремі масиви-останці, обумовлені літологі
чним різноманіттям поширених тут порід. На північ і захід поверхні таких відрогів поступово знижуються, на
буваючи більш м’яких обрисів, і поступово переходять у слабогорбисту рівнину. Вузькі звивисті вододіли роз
межовані крутосхилими долинами. Так, у верхів’ях річок Біюк-Узень і Піссара, в результаті інтенсивних еро
зійних процесів (на фоні неотектонічного здіймання), формуються глибокі урочища (Камбич). В південній час
тині цієї області знаходяться Великий Кримський каньон. Східні і північні його схили урвисті, з потужним 
шлейфом щебенисто-брилових навалів біля підніжжя. Закладення каньйону відбувалось по одній з опіряючих 
розлом відкритих тріщин північно-східного простягання, яка згодом почала розширятись і поглиблюватись під 
впливом ерозійно-карстових процесів. Довжина каньйону -  близько 2,0 км, ширина у нижній частині -  250- 
300 м, у верхній -  3-20 м; глибина врізу -  близько 300 м.

Окрім структурно-денудаційного, широко розповсюджений в області ерозійно-акумулятивний тип рель
єфу, виражений реліктами надзаплавних терас і поверхнями делювіальних шлейфів та колювіально- 
делювіальних нагромаджень.

Рештки річкової тераси, що відносяться до п’ятого терасового рівня, збереглись у долинах річок Бельбек, 
Альма і Кача та їхніх приток (Стиля, Каспана і Чуїн -Ілга). Зазвичай, у правому борту річкових долин рівень 
тераси вищий, ніж у лівому, що пов’язано, мабуть, з блоковими переміщеннями у кінці середньочетвертинного 
часу. Тераса слабо нахилена в сторону долини, ширина її не перевищує 10-15 м. Четвертий терасовий рівень, 
що відповідає черкасько-трубізькому ступеню, зафіксований лише у долині р. Бельбек, де має перевищення над 
руслом 18-20 м, а ширину -  до 150 м. Третій терасовий рівень пізньонеоплейстоценового віку поширений в усіх 
крупних долинах у вигляді площинних терасових поверхонь шириною 150-200 м і висотою 12-15 м над запла
вою [94]. Перший терасовий рівень, що відповідає “садовій” надзаплавній терасі кінця пізньонеоплейстоцен- 
голоценового віку, простежується вздовж русел усіх головних річок області, досягаючи ширини 300-400 м. По
верхня тераси плоска, вирівняна, нахилена (1-2 °) вниз за течією й у сторону русла; її перевищення над урізом 
водотоків -  3-4 м, ширина руслової частини річок не перевищує 5-10 м. Поверхні, складені колювіальними і 
колювіально-делювіальними відкладами, поширені вздовж підніжжя денудаційних уступів, утворюючи схили з 
хаотичним хвилястим мікрорельєфом.

До техногенних форм рельєфу у цьому районі відносяться греблі та дамби Щасливенського, Зеленівсько- 
го і Загірського водосховищ, відвали та виїмки закинутих кар’єрів поблизу с. Щасливе.

Область Південноузбережжя (1-1.4) охоплює смугу узбережного суходолу шириною від 2,5 до 4-5, а у 
районі м. Алушта -  до 10-12 км. Вона простягається вздовж підніжжя Головного пасма Кримських гір від 
г. Кішка на заході до мису Алчак-Кая на сході, і виражена середньогірним інтенсивно розчленованим крутос
хилим типом рельєфу. Від підніжжя урвищ яйл, що характеризуються абсолютними відмітками від 300-400 на 
заході до 40-50 м на сході, у напрямку моря, на досить короткому проміжку, спостерігається різке зниження 
висот рельєфу зі значними ухилами поверхні (від 10° до 20-30°). На південному узбережжі горизонтальна розч
ленованість рельєфу досягає 7 км/км2 -  найбільша у Криму. На глинистих породах середньої юри і таврійської 
серії поширений складно хвилястий ерозійно-пагорбистий рельєф. Для нього характерна наявність вузьких зви
вистих вододілів, видовжених від підніжжя яйл до берега моря, розчленованих глибоко врізаними крутими V- 
подібними і коритоподібними (у нижніх течіях) долинами. Важливим чинником рельєфоформування є також 
гравітаційні процеси, які зумовлюють утворення у верхній частині схилу брилових навалів (“хаосів”), обваль- 
них та осипних конусів і шлейфів. Західніше м. Алушта широко розповсюджені поверхні, складені вапнякови
ми брекчіями, зміщеними масивами і блоками верхньоюрських порід, що відносяться до масандрівської світи.

Значні площі області займають зсуви -  як древні, стабілізовані, так і сучасні, активні. Потужність древніх 
зсувних нагромаджень досягає 70-100, голоценових -  25-50 м. Базис підошви давніх зсувів знаходиться, як пра
вило, нижче рівня моря на 50-60 м, а сучасних -  на рівні моря або на 5-7 м нижче. Вирізняються численні зсувні



форми і елементи рельєфу -  зсувні потоки і язики, депресії циркоподібної форми зі східчастим поздовжнім 
профілем, уступи і стінки відриву та інші.

Річкові долини, вироблені у різних літологічних відкладах, густо еродують вузьку смугу Південного бе
рега; їхня довжина не перевищує 3-10 км. Для них характерні незначні водозбірні басейни, слабо виражені те
раси і дуже крутий поздовжній ухил русел (до 200-250 м/км) [52]. Ширина ерозійних схилів не перевищує 1- 
1,5 км. В середній і нижній течіях деяких річкових долин вирізняються фрагменти першої, другої і третьої над
заплавних терас. Третя (трубізько-вільшанська) тераса пізньонеоплейстоценового віку найкраще виражена у 
долинах річок Алачук, Ускут і в Арпатській балці, де її ширина -  100-200 м і висота -  до 50 м над сучасним 
врізом. Друга (вільшансько-деснянська) надзаплавна тераса виражена слабо, а найбільш значні її релікти зу
стрічаються в середній течії р. Андус. Перша (“садова”) надзаплавна тераса простежується в усіх вироблених 
долинах, і досягає (разом з заплавою) ширини 300-450 м. У районах розвитку верхньоюрських вапняків гірські 
річоки утворюють водоспади -  Учан-Су, Джур-Джур . До днищ деяких долин в гирлових частинах бокових 
приток приурочені пролювіальні конуси виносу розмірами 300-500x700-1200 м; кути нахилу їхньої поверхні -  
від 2-4 до 8-12°.

Своєрідної ландшафтної привабливості південному берегу Криму додають поширені між м. Алушта і 
смт Гурзуф відпрепаровані денудацією куполоподібні інтрузії -  масиви Аю-Даг, Кастель, Урага, Чамни-Бурун.

Вагомий внесок у формування видовищного скульптурного рельєфу узбережжя вносить і морська абра
зія, що зумовлює звивисту конфігурацію берегової лінії, формування берегових уступів-кліфів, вузьких бухт і 
пляжів та красивих скелястих мисів (Ай-Тодор, Март’ян) та скель-відторженців у морі (Адалари, Діва, Парус). 
Завдяки високій енергетиці рельєфоутворних факторів рельєф області Південноузбережжя постійно оновлю
ється, тому вік його основних геоморфологічних форм і елементів визначається як четвертинний.

Підпровінція Кримського Передгір’я прилягає до північних схилів Головного пасма Кримських гір. 
Кримському Передгір’ю притаманний найбільш виразний і своєрідний структурно-денудаційний, куестовий 
тип рельєфу, зумовлений бронюванням глинисто-мергелистих товщ стійкими до денудації, моноклінально за
лягаючими вапняками крейди, палеогену і неогену. У межах підпровінції вирізняються області Внутрішнього і 
Зовнішнього паєм.

Область Внутрішнього пасма Кримського Передгір’я (1-2.1) простежується субширотною смугою на ді
лянці між долинами р. Булганак на заході та р. Індол на сході, і характеризується низькогірним інтенсивно роз
членованим полосхиловим рельєфом пізньоміоценового -  голоценового віку. Південна межа області трасується 
вздовж підніжжя північного схилу Головного Пасма, а північна -  по поздовжній міжгірній долині. Внутрішнє 
пасмо складене породами верхньої крейди і палеоцену, що моноклінально залягають з пологим (8 - 1 0 °) падінням 
на північний-захід і північ. В його будові вирізняється кілька куестових гряд, субпаралельно розташованих і 
орієнтованих з південного-заходу на північний схід, з урвистими уступами південної експозиції. Зокрема, у 
районі м. Сімферополь у складі Внутрішнього пасма проявляються три східчасті куестові поверхні: нижньок- 
рейдова (складена вапняками готериву і барему), верхньокрейдова (мергелі і вапняки сеноману-турону) і палео
генова (нумулітові вапняки). Східніше вони простежуються і в районі м. Білогірськ, де перевищення перших 
уступів досягає 15-20 м, а виразної нумулітової куести (з півдня) -  50-70 м (Біла скеля). Північні схили цих ку- 
ест пологі, кут їх нахилу відповідає куту нашарування бронюючих порід. Абсолютні відмітки вершин куесто
вих гряд зростають у східному напрямку від 300 до 700 м (г. Кубалач -  739 м).

Головними чинниками формування денудаційного типу рельєфу, який переважає в області, є водна еро
зія, площинний змив, зсувні і обвально-осипні процеси. Серед форм рельєфу цього типу виділяються: схили, 
броньовані пластами міцних порід, структурно-денудаційні уступи, окремі гребеневидні вододіли та ерозійні 
долини, зсувні і обвально-осипні шлейфові поверхні. Поверхня Внутрішнього пасма на півночі плавно перехо
дить у схилову ерозійно-денудаційну поверхню пізньонеоплейстоцен -  голоценового віку, що утворює поздов
жню міжкуестову долину з асиметричними схилами і пологохвилястим днищем. Ерозійно-акумулятивний тип 
рельєфу в області представлений фрагментарними поверхнями алювіальних річкових терас, пролювіально- 
делювіальних і алювіально-пролювіальних шлейфів, днищами балок і тимчасових водостоків. Найбільш поши
рений він у долинах річок Салгир, Альма, Зуя, Бурульча, Карасівка і Булганак. Річка Салгир (у її верхній і сере
дній, в межах аркушів, течії) утворилась при злитті річок Ангара і Аян, які мають V-подібні долини і живлення 
карстовими водами. При виході долини в область розвитку крейдових порід ширина її зростає (до 2-4 км), вира
зно проявляються (поблизу сіл Перевальне і Зарічне) ерозійно-акумулятивні надзаплавні тераси (до 6 -ти у цьо
му районі). Найвища VIII (будацько-донецька) тераса ранньонеоплейстоценового віку збереглась у долині 
р. Ангара. Ширина її становить 300-500 м, висота над урізом -  до 100 м; знаходиться на абсолютних позначках 
550-600 м. Поверхня її полого нахилена на захід, і складена вона галечниками і суглинками. Тераса VII-рівня 
(донецько-крукеницького ступеня, або “нововасилівська”) розташована на абсолютних позначках 425-525 м в 
долині р. Салгир; її перевищення над руслом -  70-75 м. П’ята надзаплавна тераса (хаджибейсько-черкаського 
ступеня) утворює еродовану поверхню, нахилену на північний-захід; ширина її до 2  км, відносна висота -  60- 
80 м [64]. Третя надзаплавна тераса (трубізько-вільшанського ступеня) поширена практично в усіх долинах рі
чок і має вигляд розчленованої сучасними балками поверхні, нахиленої в сторону русел річок. У долині р. Са
лгир (с. Зарічне) ця поверхня простежується на абсолютних позначках від 350 до 450 м; ширина її -  до 3 км,



висота -  30-60 м. У долині р. Булганак перевищення такої тераси над руслом складає 12-15 м [99]. Друга надза
плавна тераса (вільшансько-деснянського ступеня) поширена в долині р. Салгир і її приток. Релікти її спостері
гаються також у бортах долин річок Зуя, Бурульча і Карасівка. Перевищення її над руслами -  2-4 м; нижче за 
течією вона переходить у похований стан. Перша надзаплавна (“садова”) тераса поширена в усіх долинах, її 
висота становить 0,7-1,5 м над руслом, ширина -  від 50 до 500 м.

Алювіально-пролювіальні і пролювіально-делювіальні відклади утворюють пологохвилясті шлейфи в 
прибортових частинах долин річок Зуя, Бурульча і Тонас, де виражені полого нахиленими в сторону русла по
верхнями (пізньонеоплейстоценово-голоценового віку), площею до кількох квадратних кілометрів. Активізова
ні зсуви зосереджені в місцях підтоплення (р. Булганак, притоки р. Салгир) водами водосховищ та на підріза
них глиняними кар’єрами ділянках (села Мар’їно, Курці).

Область Зовнішнього пасма Кримського Передгір’я  (1-2.2) простежується у північно-східному напрямку, 
субпаралельно Внутрішньому, смугою шириною від 5 до 15 км -  від русла р. Булганак на заході до р. Індол на 
сході. Абсолютні відмітки її поверхонь коливаються від 200 до 300-350 м.

Південно-східні та південні урвисті схили, складені щільними породами (вапняками, пісковиками, мер
телями), мають перевищення над поздовжньою долиною внутрішнього пасма більше 100 м. Довгі і пологі пів
нічно-західні і північні схили пасма, згідні з моноклінальним падінням неогенових порід (2-5°), мають вигляд 
підвищеного, полого нахиленого плато, що поступово переходить у Рівнинний Крим. Структурно-денудаційна 
слабо горбиста поверхня цих куест (пізньопліоценово-неоплєйстоценового віку) виразно простежується на ді
лянках виходів на денну поверхню (сс. Урожайне, Донське), в основному, тортонських і сарматських піскови
ково-вапнякових порід. Окрім структурно-денудаційного, широке розповсюдження в області має і ерозійно- 
акумулятивний тип рельєфу, виражений реліктами надзаплавних терас, а вододільні простори між долинами 
річок Зуя, Бурульча, Карасівка в мініатюрі повторюють будову Передгірного району Криму. Балки орієнтовані 
з півдня на північ, вхрест простягання порід, а їх притоки закладені серед відносно “м’яких” відкладів. Крупні 
балки (Бергуба, Чонграв, Джургунь) мають круті схили-борти і зберігають виразні ерозійні риси далі на північ, 
порівняно з долинами річок.

Сучасна ерозійна активність в долинах передрівнинної частини області різко знижується -  тут в періоди 
повеней та злив проявляється, переважно, бокова ерозія, яка призводить до підмиву берегів (або терас), складе
них пухкими породами. Поперечний профіль більшості долин стає трапецієвидним (річки Салгир, Бурульча, 
Карасівка). Долини доволі широкі (до 3-5 км у середній течії), з пологими західними і відносно крутими схід
ними бортами [68]. В межах території в долинах річок простежується до п’яти рівнів надзаплавних терас. Най
більш високе положення займає дев'ята-десята (кизилджарсько-ногайська) тераса еоплейстоценового віку, яка 
збереглась на вододілах річок Салгир -  Зуя -  Бурульча і Булганак -  Індол. Вона охоплює реліктові вирівняні 
поверхні давньої шлейфової рівнини, висотою над врізом долин 40-50 м [50]. В північному і північно-східному 
напрямках поверхні її фрагментів знижуються і занурюються під лесовий неоплейстоценовий покрив на глиби
ну 10-18 м. Сьома (донецько-крукеницька) тераса найкраще виражена в долині р. Салгир, простежуючись по 
обох її бортах смугою шириною 0,8-2 км від с. Гвардійське уверх за течією. У районі с. Красна Зорька тераса 
цокольна, абсолютні відмітки її поверхні -  180-200 м, перевищення над руслом -  більше 20 м. П’ята (хаджибей- 
сько-черкаська) тераса також добре виражена в долині р. Салгир (від с. Октябрське до с. Укромне). Ширина її 
униз за течією зростає від 400 м до 2 км, висота відносно заплави -  10-20 м. Поблизу с. Амурське, при різкому 
повороті долини на схід, ця тераса виклинюється. У долинах річок Бурульча, Карасівка тераса V-ro рівня виді
ляється також по обох бортах долини, абсолютні позначки її поверхні становлять 160-220 м. Третя (трубізько- 
вільшанська) надзаплавна тераса простежується в долинах річок Салгир і Бурульча, фрагменти її збереглись і в 
гирлах деяких крупних балок. У лівому борту долини р. Салгир, на ділянці між селами Андріївка -  Амурське, 
тераса має ширину до 2 км, а у правому -  до 500 м. Висота її над руслом -  5-8 м, а униз за течією знижується до 
2-3 м. В долині р. Бурульча третя надзаплавна тераса простежується вузькою смугою на абсолютних позначках 
110-120 м, висота її сягає 5 м [50]. Перша (“садова”) тераса поширена в усіх долинах. Зокрема, в долині р. Сал
гир максимальна ширина її -  до 1,0 км, а по мережі правих приток -  200-600 м. Висота тераси в середній течії 
р. Салгир (і її приток) -  3,5-4 м, в пригирлових частинах вона зливається з заплавою. Поверхня її складена гале
чниками і суглинками, рівна, плоска, повсюди розорана.

До ерозійно-акумулятивного типу рельєфу відноситься і полого нахилена поверхня вододілів річок і ба
лок пізньонеоплейстоценово-голоценового віку, складена пролювіально-делювіальними відкладами (РІП-Н). 
Цей тип широко розповсюджений в міжріччі р. Салгир -  Зуя -  Бурульча на заході і Карасівка -  Бурульча на 
сході. Це широкі вирівняні вододіли з сильно виположеними схилами, які поступово і плавно переходять у по
верхні терас річкових долин або днищ балок.

Провінція Рівнинного Криму
Провінція Рівнинного Криму охоплює у структурно- геоморфологічному відношенні південно-східну ча

стину Тарханкутсько-Новоселівської височини, східну частину Альминської акумулятивної рівнини, південну 
частину Центрально-кримської підвищеної структурно-денудаційної рівнини та західну частину західного При- 
азов’я (підпровінції).



Підпровінція Тарханкутсько-Новоселівської структурно-денудаційної височини (Н-1) простежуєть
ся у межі аркушів з північного заходу, утворюючи східний фланг структурно успадкованого замикання одной
менної структури. В морфологічному плані височина має вигляд підвищеної розчленованої рівнини, що полого 
знижується у північно-східному напрямку.

Головними генетичними типами рельєфу тут є структурно-денудаційний та ерозійно-акумулятивний. До 
структурно-денудаційного типу рельєфу належить пагорбиста поверхня вирівнювання пізньоміоцен- 
ранньопліоценового віку (Nr N2), яка знаходиться на абсолютних позначках від +50 до +80 м. Первинна повер
хня перекрита субаеральними палеоґрунтовими утвореннями плейстоцену, невеликої потужності. Ерозійно- 
акумулятивний тип рельєфу височини виражений мережею балок, які сформувались на фоні неотектонічного 
підняття площі в четвертинну добу.

Підпровінція Альминської акумулятивної рівнини (ІІ-2) на території аркушів займає невеликий за 
площею фрагмент відносно підвищеної північно-східної її частини (на замиканні), що переходить у схил Зов
нішнього передгірного пасма. На півночі рівнина межує з Тарханкутсько-Новоселівською структурно- 
денудаційною височиною. Сформована рівнина на первинній поверхні кизилджарської і будацько-донецької 
терас, складених галечниками та гравійниками і перекритих малопотужним лесовим покривом еоплейстоцену. 
Вона має пологий нахил (2-5°) на північний захід і знаходиться на абсолютних відмітках до +120 м (максималь
на + 140 м у районі с. Гвардійське). Основний тип рельєфу тут ерозійно-акумулятивний, виражений слабо розч
ленованою вирівняною поверхнею, складеною елювіально-делювіальними верхньонеоплейстоценовими відк
ладами.

Підпровінція Центральнокримської підвищеної структурно-денудаційної рівнини (ІІ-З) у морфост- 
руктурному відношенні розташована в підвищеній центральній частині площі, північніше м. Сімферополя. На 
заході вона прилягає до Тарханкутсько-Новоселівської височини, на сході межує з підпровінцією західного 
Приазов’я, на півдні поступово переходить у полого нахилену горбисту поверхню Зовнішнього пасма Перед
гір’я.

Реліктова поверхня рівнини датується міоцен-ранньонеоплейстоценовим віком (Nr P,). Абсолютні позначки її 
поверхні плавно знижуються на північ від +(60-70) м до +50 м. Ця похила (2-5°) рівнина складена еолово- 
делювіальними та елювіально-делювіальними відкладами неоплейстоцену. Головними факторами моделювання її 
сучасного рельєфу були процеси еолової, елювіально-делювіальної та алювіальної акумуляції на фоні малоамплітуд- 
ного ерозійного розчленування. Величини горизонтального і вертикального розчленування рельєфу рівнини незначні 
та становлять, відповідно, 0,4-1,2 км/км2 і 12,5-15 м; загальний ухил місцевості -  0,002-0,006 [50].

Підпровінція ерозійно-акумулятивної низинної рівнини західного Приазов’я (ІІ-4) знаходиться на 
крайньому північному сході площі, на заході межує з підпровінцією Центральнокримської підвищеної структу
рно-денудаційної рівнини. Її незначний фрагмент у межах аркушів має вигляд низинної поверхні вирівнювання, 
Щ О  сформувалась протягом еоплейстоцену -  П ІЗН Ь О ГО  неоплейстоцену (Е-Рпі) у нижній і середній течіях долини 
р. Булганак на фоні стійкого неотектонічного прогинання цієї площі. Абсолютні позначки сучасного рельєфу не 
перевищують +(30-40) м, поступово знижуючись на північний схід. З накладених ерозійно-акумулятивних 
форм вирізняються фрагменти полого нахилених поверхонь днищ балок пізньонеоплейстоцен-голоценового 
віку (РІІГН), з перевищенням над руслом перші метри. Характерною особливістю цього району є значна (до 
50 м) потужність субаквальних (знизу) та субаеральних (у верхній частині розрізу) плейстоценових відкладів та 
незначні масштаби проявів сучасних ерозійних процесів.

До техногенних форм рельєфу рівнини відноситься густа іригаційна мережа та ділянка Північнокримсь- 
кого каналу.

7 ГІДРО ГЕО Л О ГІЯ

Площа аркушів розташована в межах двох гідрогеологічних басейнів другого порядку: Рівнинно- 
Кримського басейну пластових напірних вод (артезіанський басейн) -  И та Гірсько-Кримського басейну плас
тово-блокових напірних вод -  Л [92], які відрізняються складністю гідрогеологічних умов. У будові цих басей
нів виділені наступні основні водоносні горизонти та комплекси, що приурочені до четвертинних, неогенових, 
палеогенових, крейдових, юрських та тріасових відкладів (рис. 7.1):

водоносний горизонт в алювіальних верхньонеооплейстоцен-голоценових відкладах (аРш-Н);
- водоносний горизонт в алювіально-пролювіальних верхньонеоплейстоцен-голоценових відкладах (арРш-Н);
- водоносний горизонт в алювіально-пролювіальних верхньонеотейстоценових відкладах (арРш);
- локально-водоносний комплекс у  неоплейстоцен-голоценових зсувних і колювіально-делювіально- 

пролювіальних відкладах (z,cdpP-H);
водоносний горизонт в елювіально-делювіальних, еолово-делювіальних, пролювіально-делювіальних не- 

оплейстоценових відкладах (ed,vd,pdP);
водоносний горизонт в алювіальних, алювіально-пролювіальних еоплейстоценових відкладах (а,арЕ);



- локально-водоносний горизонт в елювіально-колювіальних пліоцен-еоплейстоценових відкладах 
(ecN2-E);

- локально-водоносний комплекс у  пліоценових відкладах (N2);
- водоносний горизонт у  меотис-понтичних відкладах (Njm+p);
- водоносний горизонт у  сармат-меотис-понтичних відкладах (N iS + m + p ) ;

- водоносний горизонт у  середньоміоценових відкладах (N,2);
- водоносний комплекс в еоценових відкладах (Р2);
- водоносний комплекс у  палеоценових відкладах (£]);
- водоносний комплекс у  відкладах нижньої крейди (Kj);
- локально-водоносний комплекс у  відкладах верхньої юри -  нижньої крейди (J3-K4);
- водоносний комплексу верхньоюрських відкладах (J3);
- локально-водоносний горизонт зони тріщинуватості в середньоюрських відкладах (J2);
- локально-водоносний горизонт зони екзогенної тріщинуватості порід таврійської серії (T3-J1).
У розрізі відкладів осадового чохла простежується декілька регіонально витриманних водотривів: тав

рійської серії верхнього тріасу -  нижньої юри, відклади верхньої крейди, майкопської серії верхнього палеоге
ну -  нижнього неогену, красноперекопської світи нижнього-середнього сармату і ряд місцевих водотривів:, 
середньої юри, марийської і тайганської товщ нижньої крейди, палеоцену, верхньої частини еоцену, нижнього 
міоцену, багерівської світи меотису, пліоцену, елювіально-делювіальні відклади неоплейстоцену, що і визначи
ло можливість утворення наступних водоносних горионтів та комплексів.

Водоносний горизонт в алювіальних верхньонеоплейстоцен-голоценових відкладах (аРщ-Н) має обмежене 
поширення у заплавах та перших надзаплавних терасах річок Салгир, Бурульча, Зуя, Кача, Альма, Булганак, 
Мокрий Індол, Карасівка, Мала Карасівка, Бельбек, Судак, Кутлак.

Водовмісними є супіски, суглинки з галькою, гравієм та жорствою. Потужність водомістких порід скла
дає 0,2-11,8 м. Глибина залягання рівня грунтових вод в алювіальних відкладах коливається від 1,8-2,8  до 9,4- 
13,5 м. На всій площі поширення горизонт є першим від поверхні. Водовмісні породи підстелюються більш 
щільними відкладами різного віку та генезису. Питомі дебіти змінюються від 86,4 до 427,6 м3/добу. Коефіцієн
ти фільтрації різні і складають, переважно, 19,39-25,13 м/добу (для річок Судак і Кутлак 3,3-123,3 м/добу). За 
хімічним складом води гідрокарбонатні, хлоридно-гідрокарбонатні натрієво-кальцієві. Води горизонту прісні, з 
мінералізацією 0,5-0,9 г/дм3. Живлення горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, вод 
зрошення на поливних площах; розвантаження -  експлуатаційним водовідбором, випаровуванням на площах з 
близьким до поверхні заляганням водоносного горизонту та перетоком у нижні водоносні горизонти.

Води цього горизонту в межах Рівнинного Криму використовуються для зрошення та, незначною мірою, 
для господарсько-питного водопостачання; а для південного берега Криму є основним джерелом водопоста
чання господарств і курортних селищ (алювій р. Кутлак (1), рр. Судак, Суук-Су, Карджа-Карагач).

Водоносний горизонт в алювіально-пролювіальних верхньонеоплейстоцен-голоценових відкладах (арРщ-Н) 
приурочений до русел, заплав і перших надзаплавних терас та розповсюджений вузькими смугами у долині 
річок Кримського Передгір’я (р. Бештерек) та Гірського Криму (річки Улу-Узень, Алачук, Ворон та інші). Є 
першим від поверхні горизонтом. Водовмісними є гравійно-галечні відклади з суглинистим заповнювачем, по
тужністю від 5 до 10 м. За літологічним складом водовмісні відклади досить неоднорідні як в поздовжньому, 
так і в поперечному зрізі долин. Водотривом є породи таврійської серії, середньої юри. Води, зазвичай, безнапі
рні (середні течії річкових долин і верхів’я), а в гирлових частинах мають субнапірний характер. Потужність 
водоносного горизонту змінюється від 1,0 до 24,5 м. Водозбагаченність горизонту різна, зокрема, питомі дебіти 
у свердловинах та колодязях коливаються в широких межах -  від 0,172 до 250,5 м3/добу. Коефіцієнти фільтра
ції теж різноманітні, як у вертикальному, так і в горизонтальному плані, і змінюються від 0,01 до 33,5 м/добу. 
За рахунок вилуговування як водовмісних, так і корінних відкладів простежується поступово від верхів’я річок 
до їх гирла зміна мінералізації вод (від 0,5 до 2,5 г/дм3) та хімічного складу: гідрокарбонатні кальцієві стають 
гідрокарбонатно-сульфатними магнієво-кальцієвими, сульфатно-гідрокарбонатними кальцієво-магнієвими.

Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, поверхнево
го водостоку. Рух та розвантаження грунтових вод проходить за напрямком річкових долин в басейн Чорного 
моря та долини р. Салгир (р. Бештерек).

Води цього водоносного горизонту використовуються для господарсько-питного водопостачання курор
тних селищ. Ділянки Ускутська, Арпатська, Андуська, Біюк-Узенська, Канацька, Алачуцька (2), Шеленська, Верон
ська складають Гірське родовище прісних вод, а Улу-Узенська (3) відноситься до Західно-кримського родовища.

Водоносний горизонт в алювіально-пролювіальних верхньонеоплейстоценових відкладах (арРш) поширений у 
долинах річок Карасівка і Мала Карасівка. Горизонт є першим від поверхні і приурочений до відкладів ІІ-Ї надзаплавної 
тераси. Складений гравійно-галечними відкладами з супіщаним і суглинистим заповнювачем та суглинками з гравієм 
потужністю 4,8 -8 ,8  м. Водотривом є елювіально-делювіальні глини неоплейстоцену. Глибина залягання рівня води змі
нюється в межах 0,6-3,9 м. Водозбагаченність різна, залежно від потужно сті, сортованості та складу водовмісних порід. 
Потужність водоносних відкладів -  від 3 до 8 м. Питомі дебіти змінюються від 10,3 до 125,3 м3/добу, коефіцієнти 
фільтрації складають 0,6-10,7 м/добу.
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Рис. 7.1. Схема поширення водоносних горизонтів та комплексів



Водоносні горизонти та комплекси, що залягають першими від поверхні:1 -  водоносний горизонт в алювіальних верх- 
ньонеоплейстоцен-голоценових відкладах (аРш-Н); 2 -  водоносний горизонт в алювіально-пролювіальних верхньонеоплей- 
стоцен-голоценових відкладах (арРш-Н); 3 -  водоносний горизонт в алювіально-пролювіальних верхньонеоплейстоценових 
відкладах (арРш); 4 -  локально-водоносний комплекс у неоплейстоцен-голоценових зсувних і колювіально-делювіально- 
пролювіальних відкладах (z,cdpP-H); 5 -  водоносний горизонт в елювіально-делювіальних, еолово-делювіальних, пролюві
ально-делювіальних неоплейстоценових відкладах (ed,vd,pdP); 6 -водоносний горизонт в алювіальних, алювіально- 
пролювіальних еоплейстоценових відкладах(а, арЕ); 7 -  локально-водоносний горизонт в елювіально-колювіальних пліо
цен- еоплейстоценових відкладах (ecN2-E); 8 -  локально-водоносний комплекс у пліоценових відкладах (N2); 9 -  водонос
ний горизонт у меотис-понтичних відкладах (Р^т+р); 10 -  водоносний горизонт у сармат-меотис-понтичних відкладах 
(NjS+m+p); 11 -  водоносний горизонт у середньоміоценових відкладах (N^); 12 -  водоносний комплекс в еоценових відкла
дах (Р2); 13 -  водоносний комплекс у палеоценових відкладах (Р]); 14 -  водоносний комплекс у відкладах нижньої крейди 
(Кі); 15 -  локально-водоносний комплекс у відкладах верхньої юри -  нижньої крейди (J3-K[); 16 -  водоносний комплекс у 
верхньоюрських відкладах (J3); 17 — локально-водоносний горизонт зони тріщинуватості в середньоюрських відкладах (J2), 
18 -  локальний водоносний горизонт зони екзогенної тріщинуватості порід таврійської серії (T3-Jt). Границі водоносних 
горизонтів та комплексів, що залягають нижче перших від поверхні: 19 -  водоносного комплексу в пліоценових відкла
дах (N2). 20 -  водоносного горизонту в меотис-понтичних відкладах (Njm+p), 21 -  водоносного горизонту у середньоміоце
нових відкладах (N]2), 22 -  водоносного комплексу в еоценових відкладах (Р2). Водотривкі породи: 23 -  глини краснопере- 
копської світи верхнього міоцену (Njкр), а -  що залягають нижче першого від поверхні водоносного горизонту; 24 -  глини 
майкопської серії олігоцен-міоцену (P3-N ,/??&), а -  що залягають нижче першого від поверхні водоносного горизонту; 
25 -  відклади новопавлівської, кумської та альмінської світ еоцену (¥2пр+аІ); 26 -  водотривкі відклади верхньої крейди 
(К2), а -  що залягають нижче першого від поверхні водоносного горизонту; 27- глини марийської товщі (К^тг); 28 -  глини 
тайганської товщі (K,tj); 29 -таврійської серії верхнього тріасу -  нижньої юри (T3-J,). Інші умовні позначення: ЗО -  низ
хідне джерело: зверху -  його назва і індекс водоносного підрозділу; зліва -  дебіт, тис. м7добу, справа -  мінералізація води, 
г/дм3; 31 -  свердловина: зверху -  її номер на карті і геологічний індекс водоносного горизонту; ліворуч: у чисельнику -  де
біт, м3/добу, у знаменнику -  зниження рівня, м; праворуч: у чисельнику -  глибина статичного рівня, м (статичні рівні, що 
встановлюються вище поверхні землі позначаються знаком +), у знаменнику -  мінералізація води, г/дм-’; блакитно-червоний 
колір вказує на гідрокарбонатно-хлоридний тип води, червоно-жовтий -  на хлоридно-сульфатний; 32 -  свердловини, що 
виявили термальні води: праворуч у чисельнику -  температура води на виливі, °С; 33 -  водозабірні споруди, що працюють 
на затверджених ДКЗ СРСР, ДКЗ України, УкрТКЗ експлуатаційних запасах підземних вод: зверху -  їх номер та геологіч
ний індекс водоносного горизонту; ліворуч: у чисельнику -  сумарний дебіт, тис. м3/добу на 2006 рік, у знаменнику -  міне
ралізація води, г/дм3; 34 -  група водозабірних свердловин на мінеральні води: зверху -їх номер та геологічний індекс водо
носного горизонту; ліворуч: у чисельнику -  сумарний дебіт, м3/добу, у знаменнику -  мінералізація води, г/дм ; праворуч: 
індекс типу води за її використанням; 35 -  геологічні розломи: а -  достовірні, б -  ймовірні; 36 -  водосховище; 37-  канал. 
Границі: 38 -  гідрогеологічних басейнів другого порядку: И -  Рівнинно-Кримський басейн пластових напірних вод, 
Л -  Гірсько-Кримський басейн пластово-блокових напірних вод; 39 -  розповсюдження гідрогеологічних підрозділів.

За хімічним складом води водоносного горизонту сульфатно-гідрокарбонатні, хлоридно-сульфатні, хло- 
ридно-гідрокарбонатні натрієво-кальцієві; мінералізація -  до 1 г/дм3. Живлення горизонту відбувається шляхом 
інфільтрації атмосферних опадів та вод зрошення на поливних площах. Розвантаження здійснюється випарову
ванням, на окремих ділянках -  за межі долин у водоносні відклади схилів водорозділів. Води горизонту вико
ристовуються для місцевого водопостачання та малого зрошення.

Локально-водоносний комплекс у  неоплейстоцен-голоценових зсувних і колювіально-делювіально- 
пролювіальних відкладах (z,cdpP-H) розповсюджений у межах Південного узбережжя Криму у вигляді окремих 
потоків на різних рівнях від поверхні землі. Водовмісними є гравійно-галечні, брилові, щебенисто-жорств’яні 
відклади з суглинистим і супіщаним заповнювачем та зсувні масиви і блоки. Підстеляються відклади цього 
комплексу водотривкими породами таврійської серії і середньої юри. Потужність відкладів -  від 2-5 до ЗО м,



обводнених зон -  від 0,2-0,3 до 8-16 м. Водозбагаченість низька. Дебіти джерел -  10,36 - 247,1 м3/добу, коефіці
єнти фільтрації змінюються від 1 до 18,9м/добу. Формування комплексу відбувається за рахунок тріщинно- 
карстових вод зсувних масивів вапняків та інфільтрації атмосферних опадів. Рух води спрямований у сторону 
моря. Води, переважно, гідрокарбонатні кальцієві з мінералізацією 0,3-0, 6  г/дм3. Практично всі каптовані дже
рела використовуються для водопостачання і місцевим населенням.

Водоносний горизонт в елювіально-делювіальних, еолово-делювіальних, пролювіально-делювіальних неоп- 
лейстоценових відкладах (ed,vd,pdP) розповсюджений у північно-східній частині площі, де залягає першим від 
поверхні. Водовмісними є суглинки з прошарками і лінзами піску та супіску, гравійно-галечні відклади. Поту
жність горизонту змінюється від 1,0 до 15,0 м. Водотривом слугують суглинки та глини еоплейстоцену. Глиби
на залягання рівня коливається в межах 0,5-12,8 м, збільшуючись в напрямку від схилів до центру вододільних 
ділянок. Водозбагаченність відкладів дуже низька, питомі дебіти свердловин складають 0,51 -4,32 м3/добу, кое
фіцієнти фільтрації коливаються в межах 0,04-0,5 м/добу. Хімічний склад вод горизонту різний, але переважа
ють хлоридно-сульфатні магнієво-натрієві, сульфатно-хлоридні магнієво-натрієві. Мінералізація змінюється від 
0,3 до 22,6 г/дм3. Формування вод різного складу та коливання мінералізації (від прісних до солонуватих) зумо
влено низькою водопровідністю порід, слабкою дренованістю території, тісним взаємозв’язком з сольовим ре
жимом порід зони аерації, підняттям рівнів внаслідок місцевого зрошення (до критичних значень) та інтенсив
ними процесами випаровування. Живлення горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, 
зрошення та фільтрації вод з каналів. Розвантаження йде в горизонти та комплекси, що гіпсометрично заляга
ють нижче, а також випаровуванням. Практичного значення водоносний горизонт не має.

Водоносний горизонт в алювіальних, алювіально-пролювіальних еоплейстоценових відкладах (а,арЕ) заля
гає першим від поверхні на схилах та вододілах долин річок Салгир, Бурульча, Булганак та Мокрий Індол. Во
довмісні породи представлені галечниками, гравієм та пісками, невідсортованими, грубошаруватими з нерівно
мірним вмістом суглинистого заповнювача. Потужність водовмісних порід складає 0,5-10,6 м. Нижнім водот
ривом є щільні глини пліоцену потужністю 4-26,0 м. На ділянках відсутності водотриву галечники та гравійни- 
ки безводні, повністю здреновані і слугують областю живлення для горизонтів, що залягають нижче. Водозба
гаченність відкладів невелика, питомі дебіти свердловин становлять 0,08-30,24 м7добу. Глибина залягання рів
нів змінюється від 2,2 до 16,0 м. Води прісні, з мінералізацією до 0,5 г/дм3, сульфатно-гідрокарбонатні магніє
во-кальцієві. Живлення горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, а розвантаження 
проходить перетіканням в горизонти та комплекси, що залягають нижче. Води комплексу, через низьку водоз
багаченість, практичного значення не мають.

Локально-водоносний горизонт в елювіально-колювіальних пліоцен-еоплейстоценових відкладах (ecN2-E) 
розповсюджений у південно-західній частині площі, вздовж підніжжя Ялтинської яйли, приурочений до відкла
дів масандрівської світи потужністю 50-100 м, складених зі зміщених блоків, брил, валунів вапняків з 
жорств’яно-щебенистим супіщано-суглинистим та глинистим заповнювачем. Горизонт є першим від поверхні. 
Потужність обводненої зони складає від 5-6 до десятків метрів. Підстеляється водотривкими відкладами тав
рійської серії. Обводненність горизонту нерівномірна, дебіти джерел коливаються від 2,59 до 155,5 м3/добу. 
Коефіцієнти фільтрації -  від 1 до 18,9 м/добу. Води прісні з мінералізацією 0,3-0,6  г/дм3, гідрокарбонатного 
кальцієво-натрієвого або кальцієвого складу.

Живлення здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та за рахунок тріщинно-карстових 
вод зміщених блоків. Розвантаження комплексу проходить шляхом випаровування та джерелами. Води горизо
нту використовуються для водопостачання місцевого населення (ділянка Гаспро-Лівадійська (4) Західнокрим- 
ського родовища.

Локально-водоносний комплекс у  пліоценових відкладах (N2) поширений на невеликій площі на крайній 
півночі, де залягає першим від поверхні, а в східному напрямку занурюється під більш молоді відклади, де стає 
другим і більше від поверхні.

Водовмісними є тонко-дрібнозернисті глинисті піски, слабозцементовані пісковики, що зустрічаються у 
вигляді лінз та прошарків у товщі глин пліоцену. Загальна потужність водоносних прошарків змінюється від 1,8 
до 21,0 м. Потужність глин водотриву -  від 1,5 до 5 м. Глибина злягання комплексу -  14,6-45,7 м. На більшій 
частині площі поширення води комплексу напірні (величина напору -  12,5-40,0 м). Рівні встановлюються від 
10,85 нижче поверхні землі до +1,2 м. Питомі дебіти свердловин низькі -  0,025-24,19 м3/добу, коефіцієнти філь
трації змінюються від 0,01 до 2,19 м/добу. За складом води гідрокарбонатно-хлоридні магнієво-натрієві, хлори- 
дні натрієві, хлоридні кальцієво-натрієві з мінералізацією від 1 ,2  до 6 ,8  г/дм3.

Живлення водоносного комплексу, в основному, йде за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та пе
ретоку вод нео- та еоплейстоценових горизонтів. Розвантаження відбувається частково експлуатаційним водо
відбором з окремих свердловин за межами аркуша та перетоком у водоносні горизонти, що залягають нижче у 
розрізі. Використання вод комплексу обмежене.

Водоносний горизонт у  меотис-понтичних відкладах (N^rn+p) розповсюджений на крайньому північному 
сході площі, де залягає другим та третім від поверхні і є міжпластовим. Верхній водотрив -  глини пліоцену. 
Водовмісними породами є вапняки органогенні, оолітові, з прошарками глин, загальною потужністю 10-70 м. 
Нижнім водотривам є глини багерівської світи меотису.Глибина залягання горизонту коливається від 120 до



320 м. Рівні встановлюються на глибинах 0,5-52,4 м від поверхні землі. Водозбагаченність неоднорідна і суттє
во змінюється залежно від пористості, тріщинуватості, літологічного складу та фільтраційних властивостей 
порід. Питомі дебіти свердловин -  від 7,77 до 129,6 м3/добу. Коефіцієнти фільтрації водовмісних порід зміню
ються від 0,7 до 6 , 6  м/добу. Води слабо солонуваті, солонуваті, хлоридно-натрієві.

Живлення відбувається за рахунок перетоку вод з пліоценового комплексу, що залягає вище. Розванта
ження водоносного горизонту здійснюється експлуатаційним водовідбором з окремих свердловин.

Водоносний горизонту сармат-меотис-понтичних відкладах (NiS+m+p) є першим від поверхні на півні
чному схилі Зовнішньої гряди. Занурюючись в північному напрямку, він стає другим і більше від поверхні. Тут 
між водовмісними відкладами понту, меотису і сармату відсутні водотриви і тому вони об’єднані в єдиний го
ризонт. Це пористі кавернозні органогенно-детритові вапняки з прошарками пісків і пісковиків, загальною по
тужністю до 170 м. Нижнім регіональним водотривом є глини красноперекопської світи потужністю від 43 до 
84 м. Глибина залягання горизонту збільшується з півдня на північ до 100 м, відповідно, і напори, які сягають
40,0 м. Водоносність відкладів змінна. Питомі дебіти свердловин коливаються від 17,28 до 1296 м3/добу. Кое
фіцієнти фільтрації водовмісних порід змінюються в широких межах -  від 0,5 до 10 м/добу. Води прісні, з міне
ралізацією 0 ,4-1,0 г/дм3, гідрокарбонатно-хлоридні магнієво-кальцієві, на півночі і північному сході мінераліза
ція зростає до 3 г/дм3, води стають хлоридними натрієвими. Живлення водоносного горизонту на ділянках заля
гання першим від поверхні відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, північніше, в зануреній 
частині також за рахунок перетоку вод з водоносних горизонтів, що залягають вище. Розвантаження здійсню
ється експлуатаційним водовідбором з окремих свердловин.

Водоносний горизонту у  середньоміоценових відкладах (N)2) першим від поверхні простежується у ви
гляді вузької смуги у Кримському Передгір’ї, на півночі території він міжпластовий. Приурочений до водопро
никних відкладів, які представлені вапняками пористими, тріщинуватими та кавернозними, пісками, піскови
ками, потужністю від 6,0 до 50-100 м. Нижнім водотривом горизонту є глини майкопської серії. Водотривкою 
покрівлею горизонту в занурених частинах є глини нижнього-середнього сармату (красноперекопська світа). 
Глибина залягання горизонту в центральній частині площі змінюється від 29,0 до 160,0 м, а на більш занурених 
ділянках (на сході) -  від 290 до 650 м, де води стають напірними і напори складають від 75,0 до 554,5 м. Водоз- 
багаченість горизонту зумовлена різною потужністю і ступенем тріщинуватості, пористості та закарстованості 
вапняків, фільтраційними особливостями пісків та пісковиків. Питомі дебіти свердловин складають 4,32- 
67,3 м7добу, на зануренні -  до 345,6 м3/добу, коефіцієнти фільтрації -  0,4-20,56 м/добу. Мінералізація води, 
переважно, близько 1 г/дм’, з зануренням зростає до 3,0 г/дм3 і більше. За хімічним складом води гідрокарбона
тно-хлоридні натрієві, хлоридні натрієві. Поповнення водоносного горизонту відбувається шляхом інфільтрації 
атмосферних опадів на ділянках виходу відкладів на поверхню, розвантаження і перетоку води з водоносних 
горизонтів і комплексів, що залягають гіпсометрично вище. Використовуються води горизонту для питного та 
господарського водопостачання.

Водоносний комплекс в еоценових відкладах (Р2) поширений першим від поверхні в межах Передгірної 
частини площі у вигляді смуги від долини р. Бурульча до долини р. Булганак. Водоносний комплекс приуроче
ний до вапняків, пісковиків з прошарками мергелів бахчисарайської та сімферопольської світ. Верхнім водот
ривом для напірних вод комплексу є мергелі і глини новопавлівської та кумської світ. Обводнені відклади роз
криті на глибинах від 22 до 417 м. В напрямку занурення на північ, північний схід зростає потужність водовмі
сних порід -  від 9-40 до 200 м, напір води зростає до 122 м і більше. Рівні встановлюються на глибинах від -6,5 
до +15,5 м. Водозбагаченість порід нерівномірна, дебіти змінюються від 302,4 до 2030,4 м3/добу, питомі дебіти 
-  від 47,5 до 133,9 м3/добу. Коефіцієнти фільтрації становлять 1,8-8,5 м/добу. Мінералізація води комплексу -  
від 0,4 до 1,3 г/дм3, тобто води переважно прісні. Води сульфатно-гідрокарбонатні натрієво-кальцієві, гідрокар- 
бонатно-сульфатні магнієво-кальцієві. При зануренні в північному напрямку вони стають хлоридними натріє
вими з мінералізацією 12,1 tMmj і температурою +23°С (води термальні).

Живлення водоносного комплексу проходить за рахунок інфільтрації атмосферних опадів на ділянках 
виходу вапняків і пісковиків на поверхню. Часткове розвантаження здійснюється на схилах долин річок і балок, 
що глибоко прорізають Внутрішню гряду, де спостерігаються низхідні джерела з дебітом до 259,2 м3/добу, та 
окремими свердловинами (м. Сімферополь, родовище “Сегада” (5)).

Водоносний комплексу палеоценових відкладах (Р^ поширений у вигляді вузьких смуг у Передгірському 
Криму на заході і сході площі, де є першим від поверхні. Водовмісними породами є органогенно-детритові вап
няки, іноді піскуваті, тріщинуваті та пісковики. У північному напрямку комплекс різко занурюється, стає дру
гим і більше від поверхні. При зануренні води стають напірними. Нижнім водотривом є відклади верхньої 
крейди, верхнім -  мергелі, глини і аргіліти качинського регіоярусу. Водозбагаченість вод палеоценових відкла
дів непостійна, інколи вони зовсім безводні. Питомі дебіти змінюються від 0,12 до 181,4 м3/добу; коефіцієнти 
фільтрації -  від 1,0 до 0,005 м/добу, залежно від ступеня тріщинуватості і роздробленості водовмісних порід. 
Рівні встановлюються на відмітках від -3,61 до +7,3 м. Води прісні, з мінералізацією до 1 г/дм3, гідрокарбонат
но-хлоридні натрієві. На зануренні, під потужною товщею еоцену та майкопської серії, зменшується обводнен- 
ність і збільшується мінералізація до 4,5 г/дм  ̂води стають хлоридні натрієві. На прояві “Грушівка-Лічебне” (1) 
води комплексу відносяться до типу мінеральних столових [75]. Води напірні, хлоридні натрієві з мінералізаці



єю 3,0-4,5 г/дм3; дебіт свердловин -  7,78-1045,44 м3/добу (при зниженні рівня від 60,1 до 7,8 м). Живлення від
бувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів на площі залягання комплексу першим від поверхні. Роз
вантаження здійснюється водовідбором з окремих свердловин.

Водоносний комплекс у  відкладах нижньої крейди (Kj) поширений у центральній частині площі, де він 
виходить на денну поверхню, в північному напрямку занурюється під більш молоді відклади, де залягає другим 
і більше від поверхні. Водовмісними породами є тріщинуваті і слаботріщинуваті вапняки і пісковики, гравеліти 
та конгломерати, з прошарками пісків, пісковиків, що локально поділяються на дві частини відкладами водот
ривких аргілітів та глин марийської та тайганської товщ. Потужність водоносних зон комплексу змінюється в 
широких межах -  від 10 до 140 м. В області живлення водоносний комплекс, переважно, безнапірний, а зану
рюючись на північ, води стають напірними. Водозбагаченність водоносного комплексу тісно пов’язана з літо
логічним складом порід і їх потужністю. Зокрема, найбільша водозбагаченність комплексу спостерігається в 
смузі межиріччя Бештерек -  Зуя, в області напірної фільтрації нижньокрейдового водоносного комплексу. Пи
томі дебіти свердловин тут складають 43,20-207,36 м3/добу, а у Бештерек-Зуйському водозаборі -  до 
518м3/добу (6 ). В північному напрямку водозбагаченність зменшується, питомі дебіти складають 34,56- 
36,28 м3/добу. На схід і захід від межиріччя питомі дебіти ще нижчі -  0,86-17,28 м3/добу. Коефіцієнти фільтра
ції змінюються від 0,156 до 3,76 м/добу.

Поблизу області живлення води комплексу, переважно, сульфатно-гідрокарбонатні кальцієво-натрієві і 
гідрокарбонатно-сульфатні натрієво-кальцієві з мінералізацією 0,4-0,8  г/дм3. На зануренні вони стають хлорид- 
но-гідрокарбонатними кальцієво-натрієвими, хлоридними кальцієво-натрієвими, сульфатно-хлоридними натрі
євими та хлоридними натрієвими при збільшенні мінералізації до 4,2 г/дм3. Води відносяться до термальних, а 
температура води на виливі збільшується в напрямку занурення від 11-17 до 54-81 °С. Термальні води комплек
су мають певні бальнеологічні властивості, вмісни йод, бор, бром. Живлення комплексу відбувається за раху
нок атмосферних опадів на площі залягання його першим від поверхні і перетоку води з закарстованих вапняків 
верхньої юри у місцях, де водоносні комплекси верхньої юри і нижньої крейди мають гідравлічний зв’язок. Ча
сткове розвантаження вод комплексу відбувається безпосередньо в області живлення гідрографічною мережею. 
Прісні води використовуються для водопостачання, зокрема, водовідбір у 2006 р. складав 1,033 тис.м3/добу. 
Затверджені експлуатаційні запаси мінеральних вод, в якості лікувально-столових, на П’ятихатському [73] ро
довищі (2) та проявах “Білоглінське” (3) і “Грушівка-Лічебне” (1).

Локально-водоносний комплекс у  відкладах верхньої юри -  нижньої крейди (J3-Ki) поширений в східній 
частині площі, в межах схилів Головного пасма Кримських гір, де він залягає першим від поверхні і приуроче
ний до відкладів двоякірної світи, де обводненими є уламкові вапняки та пісковики. Площа поширення блоково 
дислокована тектонічними порушеннями. Комплекс розкритий свердловинами (на глибинах 8-71 м) та колодя
зями; зустрічаються джерела. Водозбагаченність комплексу по площі різна, зокрема, дебіти джерел коливають
ся від 43,2 до 345,6 м3/добу. Підземні води, загалом, прісні, з мінералізацією до 0,8 г/дм3. За хімічним складом 
води гідрокарбонатні кальцієві, кальцієво-натрієві.

Живлення і режим горизонту підпорядковані кліматичній зональності та структурним особливостям. Ро
звантаження здійснюється численними джерелами та каптованими колодязями для потреб місцевого населення.

Водоносний комплекс у  верхньоюрських відкладах (J3) поширений в межах схилів та яйл Гірського Кри
му, де він є, переважно, першим від поверхні. Верхньоюрські водовмісні відклади представлені тріщинуватими, 
інтенсивно закарстованими вапняками. Вони локально обводнені і не утворюють єдиного дзеркала, рухаються 
та локалізуються по окремих каналах, які контролюються тектонічними порушеннями.

Живлення вод комплексу відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів на площах виходів 
вапняків на поверхню. Розвантаження здійснюється у вигляді численних, часто висхідних, джерел на південно
му і північному схилах Головного пасма, а також субмаринними виходами у Чорному морі. Потужність обвод
нених порід складає 58-240 м. Розходи джерел коливаються в межах від 46,65 до 571,9 м3/добу, зрідка -  до
3386.9 тис. м3/добу (найбагатоводніше джерело Головної Гряди -  Карасу-Баші, що дає початок р. Карасівка).

Води гідрокарбонатні кальцієві, гідрокарбонатно-хлоридні натрієві з мінералізацією до 1 г/дм3. Місцями,
в області занурення під нижньокрейдові відклади, мінералізація зростає до 2 г/дм3. На північному схилі Голов
ного пасма стік потужних джерел зарегульований і вони є головними постачальниками вод у крупні водосхо
вища (Аянське, Білогірське, Тайганське та інші).

Одне з найпотужніших джерел -  Аян -  є одним із витоків р. Салгир (середній багаторічний розхід -
48.9 тис. м3/добу). Водопад Джур-Джур, що бере початок з джерела на південно-східному схилі Північного Де- 
мерджі, має середній багаторічний розхід 20,3 тис. м3/добу.

Підземні води верхньоюрських відкладів мають визначальне значення для водного господарства півден
ного узбережжя Криму як основне джерело водопостачання населених пунктів та курортів.

Локально-водоносний горизонт зони тріщинуватості в середньоюрських відкладах (J2) є першим від по
верхні в області Гірського Криму, де малопотужні водоносні горизонти пов’язані з вивітрилими породами вер
хньої частини розрізу. Площа поширення виділеного горизонту розбита тектонічними розломами на блоки, то
му єдине дзеркало підземних вод відсутнє. Водовмісні пісковики і алевроліти мають різний ступінь тріщинува
тості, що впливає на їх водопровідність та водозбагаченість. Потужність таких прошарків -  6,0-20,0 м. Розходи



джерел коливаються по площі від 0,086 до 64,8-172,8 м3/добу. Питомі дебіти свердловин -  30,2-71,71 м3/добу. 
Води горизонту прісні, на окремих ділянках солоні. Мінералізація коливається від 0,36 до 8,4 г/дм3. Склад води 
різний, переважає гідрокарбонатно-сульфатного кальцієво-магнієвий. Підземні води, розкриті окремими сверд
ловинами, -  хлоридно-сульфатні натрієві, іноді сульфатно-хлоридні натрієві.

Живлення горизонту відбувається за рахунок перетоку підземних вод з водоносних горизонтів та ком
плексів, що залягають вище, по зонах тектонічних розломів і за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Роз
вантаження здійснюється численними джерелами. Практичного використання горизонт не має.

Локально-водоносний горизонт зони екзогенної тріщинуватості порід таврійської серії (T3-Ji) має ло
кальне поширення лише у верхній вивітрилій зоні та зоні дроблення, що примикає до тектонічних порушень, і 
виділений вздовж ерозійних врізів крупних балок і річок: Шелен, Нефан-Узень та Ворон. Границі розповсю
дження горизонту виділені досить умовно, так як їх положення багато в чому залежить від водозбагаченості 
сезону року.

Обводнені зони мають потужність 16-34 м. Води безнапірні, гідравлічно зв’язані з водами в алювіально- 
пролювіальних відкладах верхньонеоплейстоцен-голоцену. Обводненість -  низька, водопровідність -  
0,01 м2/добу, дебіти джерел коливаються від 0,086 до 2,592 мУдобу. За хімічним складом води прісні та помір- 
носолонуваті з мінералізацією від 0,8 до 5,5 г/дм3, різного складу: сульфатно-гідрокарбонатні кальцієво- 
магнієві, гідрокарбонатно-сульфатні натрієво-кальцієві. Такий різноманітний склад обумовлений довготрива
лим контактом з водовмісними відкладами.

Живлення обводнених зон відбувається шляхом перетоку з перекриваючого водоносного горизонту (у 
верхів’ях балок) верхньонеоплейстоцен-голоцену і за рахунок інфільтрації атмосферних осадів. Розвантаження 
підземних вод проходить в Чорне море. Води горизонту практичного значення не мають.

8 К О РИ СН І КОПАЛИ НИ ТА ЗА К О Н О М ІРН О С ТІ ЇХНЬОГО
РО ЗМ ІЩ ЕН Н Я

Територія аркушів відрізняється доволі різноманітним складом корисних копалин. За комплексом міне- 
рагенічних та структурно-формаційних особливостей територія входить до складу Гірськокримського і Рівнин
но кримського структурно-мінерагенічних районів [54].

Гірськокримський район характеризується розвитком поліметалічної, ртутної та золоторудної мінералі
зацій корінного типу. Головні рудоутворні процеси пов’язані з гідротермальною діяльністю, проявленою у шлі
хових ореолах розсіювання ртуті, золота, поліметалів, титаномагнетиту. До осадового типу відносяться бокси
ти, горючі копалини (представлені кам’яним вугіллям), прояви ювелірно-виробної (оніксу мармурового), опти
чної і п’єзооптичної (ісландського шпату) сировини.

В Рівниннокримському структурно-мінерагенічному районі виявлена, в основному, екзогенна мінералі
зація: геохімічні ореоли міді, ртуті і комплексні мідно-поліметалічні, а також аномальні пункти золоторудної 
мінералізації, глауконіте- та фосфоритовмісні породи, бентонітові глини, вапняки для содової промисловості 
[89, 6 8 , 54].

Загалом на площі виявлені різні групи корисних копалин, але промислове значення мають тільки неме- 
талічні корисні копалини і підземні води.

Горючі корисні копалини
Тверді копалини

Вугілля кам’яне
Виявлено одне -  Бешуйське (V-1-88) родовище, розташоване на північному схилі Головного пасма 

Кримських гір, в верхів’ях р.Чуюн-Ілга [94]. Вмісні породи -  аргіліти, алевроліти, пісковики бешуйської світи. 
Родовище представлене 4 невитриманими пластами вугілля з моноклінальним падінням на захід (42-44°), два з 
яких розроблялися. Потужність вугленосної пачки -  49 м, вугільних пластів -  0,25, 0,3, 1,7, 0,8 м. Встановлено 
низку їх роздувів, але загалом, з глибиною спостерігається зменшення потужностей. На глибині 160-200 м пла
сти зрізано площиною розлому.

Вугілля довгополуменеве, належить до сапропеліто-гумусових, складених, головним чином, вітреном та 
клареном, склад непостійний. Вугілля низького ступеня вуглефікації, чисті прошарки блискучого смолянисто- 
чорного вугілля трапляються не часто. Теплоємність -  4000-4500 ккал, зольність -  від 24,49 до 74.93% (серед
н я -  35-50%), вміст летких -  від 10,74 до 29,88%, смоли 6,69-7,7%, газу 50-70 дм3 на 1 кг зольного вугілля, сір
ки -  1,6-3,5%. У покрівлі або підошві пластів вугілля зустрічаються гнізда та лінзи гагату.

Родовище відноситься до осадових, непромислових, збільшення запасів неможливе. Законсервоване.



Металічні корисні копалини
Металічні корисні копалини відносяться до трьох підгруп: кольорових, рідкісних і благородних.

Кольорові метали
Кольорові метали представлені алюмінієм, титаном, міддю, свинцем, цинком.

Алюміній
Виявлено один рудопрояв алюмінієвих руд Басман-Керменський (V-1-89), розташований на одноймен

ному масиві на північному схилі Головного пасма Кримських гір.
Вапняковий масив г. Басман-Кермен є реліктом бар’єрного рифу, на борту пізньоюрської геосинкліналі, 

відмінною рисою якої є структурна розчленованість та перерви в осадконакопиченні. В структурному плані 
пізньоюрські відклади утворюють пологу, розбиту розломами синклінальну складку зі збереженим від ерозії 
східним крилом. Алюмінієві руди залягають на закарстованій поверхні вапняків яйлинської світи, утворюючи 
чотири розрізнених лінзоподібних тіла (ближче до осьової частини синкліналі), представлені сіалітами, алітами, 
бокситами. Найбільша лінза знаходиться на східному крилі синкліналі і простежується по простяганню на 820, 
по падінню -  на 250 м; потужність -  3,7 м. Вміст глинозему коливається від 20 до 45,5%, кремнієвий модуль -  
0,57-2,2. Промислового значення рудопрояв не має.

Титан
У районі відомий один прояв титаномагнетиту -  Верхньокурганівський (ІІ-2-29), пов’язаний з відклада

ми білогірської світи верхньої крейди, де в кількох прошарках кварцових пісковиків потужністю 4-22 м на гли
бині 34-75 м виявлено вміст титаномагнетиту від 1,3 до 42,8 кг/т, титану -  0,7-1,0%. Прояв відноситься до екзо
генних розсипних, недостатньо вивчений, з нез’ясованими перспективами.

Мідь, свинець, цинк
Поліметалічна мінералізація в ореолах та аномальних пунктах свинцю, цинку, міді, інколи срібла, прояв

лена, здебільшого, в Гірськокримському, менше -  в Рівниннокримському мінерагенічних районах, в породах 
тріасу, нижньої та середньої юри [50, 52, 53, 64, 6 8 , 89, 90, 90, 100]. Зустрічається в незначних масштабах в 
Привітненському, Веселянському, Лозівському, Альмінському рудопроявах ртуті, в районі гори Аю-Даг виді
лено прояв Аюдазький (V-2-98). Сульфідна мінералізація представлена вкрапленістю халькопіриту, галеніту, 
сфалериту, локалізується в габро-діоритах крайової зони інтрузії.

Рідкісні метали
Рідкісні метали представлені ртуттю і стронцієм.

Ртуть
Е межах аркушів виявлені рудопрояви з корінною ртутною мінералізацією і ореоли розсіювання. Корінні 

рудопрояви локалізуються в осадових та інтрузивних породах тріасу, нижньої та середньої юри. Найбільші вмі
сти ртуті приурочені до теригенних грубоуламкових відкладів (конгломератів, пісковиків) і пов’язані із зонами 
підвищеної тріщинуватості і гідротермальних змін. Інтрузивні тіла характеризуються незначними масштабами 
прояву гідротермальної мінералізації, зруденіння нерівномірно розміщене в екзоконтактовій зоні. Рудні тіла 
жильної або неправильної форми, максимальна потужність -  до 3 м, розміри по простяганню -  до 10 м. Головні 
рудні мінералами: кіновар, галеніт, пірит, сфалерит, халькопірит; жильні мінерали -  діккит, кальцит, кварц, 
халцедон. Кіновар представлена агрегатами кристалів у вигляді гнізд, окремих зерен розміром до 3 мм в зрост- 
ках з кальцитом. Вміст ртуті -  до 6><10‘ °. Мінерали цієї групи є продуктами низькотемпературних гідротерм, 
що супроводжували вкорінення інтрузивних порід в середньоюрський час. До рудопроявів з корінною (види
мою) мінералізацією відносяться: Лозівський (III-1-51), Веселянський (ІІІ-4-72), Привітненський (IV-3-86), 
Альмінський (IV-1-77), Малосалгирський (ІІІ-1-48). Усі рудопрояви малоперспективні.

В межах аркушів ореоли розсіювання кіноварі пов’язані з грубоуламковими або алювіальними відклада
ми верхньої юри, крейди, четвертинного віку. В шліхових ореолах зустрічаються до 50-100 зерен кіноварі на 
шліх, в літохімічних -  до 1-5 10'5% ртуті [52, 54, 6 8 , 99, 100].

Стронцій
Головним видом корисної копалини на стронцій є мінерал целестин. Виявлений один прояв целестину 

(Киргуцький ІІІ-3-65), приурочений до вапняків демерджійської світи верхньої юри (сумісно з однойменним 
проявом гіпсу).

У верхній частині пласта гіпсу потужністю 25 см простежено 5 тонких січних прожилків (1-2 см) (а та
кож окремі зерна) рожевого щільного тонковолокнистого селеніту (різновид гіпсу), по яких розвивається жов
то-рожевий целестин, що вирізняється шовковистим блиском. Збагачені целестином проверстки вміщують 
20,8% оксиду стронцію. Середній вміст стронцію в гіпсах -  не більше 0,05%. Прояв слід вважати перспектив
ним [93].

Благородні метали
Золото

Відомості про золотоносність Криму, і площі аркушів в тому числі, наведені в роботах багатьох дослід
ників [21, 80]. Зруденіння відноситься до ендогенного (корінного) та екзогенного (розсипного) типів.



До першого належать прояви золото-кварц-сульфідної мінералізації, пов’язаної з гідротермально зміне
ними породами на контакті з інтрузивними утвореннями, виявлені в палеозойських (карбон) і мезозойських 
(тріас, юра) відкладах. Верхньокурганівський рудопрояв (ІІ-1-23) [6 8 , 89] розкритий біля однойменного села на 
глибинах 233-243 та 250-254 м. Мілонітизованим мусковіт-хлоритовим, кальцит-епідот-мусковітовим сланцям 
новоселівської світи карбону притаманна тонкорозсіяна золото-кварц-сульфідна мінералізація, у складі якої 
переважає золото, пов’язане з піритом. Крім золотовмісного піриту воно виявлене і у вільній формі. Згідно з 
даними пробірного аналізу (лабораторія УкрДІМР, м. Сімферополь), вміст його становить 0,04-0,18 г/т, крім 
цього визначено до 0 ,6  г/т срібла.

На дослідженій площі також виявлені численні точки мінералізації золота [76] в корінному заляганні в 
мезозойських гідротермально змінених відкладах тріасу, нижньої і середньої юри. Вони приурочені до відомих 
сульфідно-кіноварних рудопроявів, генетично пов’язаних з інтрузіями (Аюдазький, Лозівський, Альмінський, 
Оползнівський) або приурочених до тектонічно змінених порід (Привітненський, Веселянський, Сонячногірсь- 
кий). Пробірним аналізом в поодиноких пробах з 5-10 протолочоквагою 5-15 кг визначено вміст Аи -  0,01 - 
0,15 г/т.

Екзогенна мінералізація золота проявлена в юрських, крейдових, неогенових і четвертинних відкладах. 
Юрські і крейдові породи є вторинними (проміжними) золотоносними колекторами.

Серед юрських порід потенційно золотоносними вважаються груботеригенні відклади -  в основному, 
конгломерати бітацької, бешуйської, тапшанської і демерджійської світ, з якими і пов’язані виявлені точки мі
нералізації [76]. Вміст золота в них не перевищує 0,015-0,05 г/т, розміри зерен -  до 0,1x0,1x0,5 мм. З териген
них крейдових відкладів особливої уваги заслуговують піщані відклади мазанської світи, до якої приурочені 
рудопрояви Литвиненківській (ІІ-2-31) та Мазанський (II-1-27). На Литвиненківському рудопрояві у трьох про
бах (із дванадцяти) виявлено золото, відповідно 1,2, 10 знаків (в перерахунку 0,07 г/м3). На Мазанському рудо
прояві золотини трапляються частіше (від 1 знака до 0,12 г/м3). Золото цих рудопроявів дрібне (0,02-0,1 мм), 
переважно, округлої форми, з мікрогорбистою, шагреневою або гладкою поверхнею; переважають об’ємні зна
ки [76]. Піонерський рудопрояв (III-1-55) виявлений в пісках салгирської світи верхнього альбу. Три із шести 
бороздових проб вміщують золото в кількості від 0,02 до 0,5 г/м3 [76].

До розрізів крейдових відкладів приурочені і інші точки мінералізації, з незначним вмістом золота або 
недостатньо вивчені: Кримрозівська, Зуйська, Фундуклинська [76], Ангарська [91].

В грубоуламкових неогенових відкладах казанківської товщі, північніше м.Сімферополь, в кількох про
бах із свердловин (на глибині 6-10 м) виявлено від 1 до 19 знаків золота, найбільший вміст -  0,392 г/м3 [89].

Найпоширенішими по площі є золотоносні четвертинні відклади еоплейстоценових алювіальних і алюві
ально-пролювіальних галечників вододілів Передгірської рівнини (від р. Салгир на заході до р. Сухий Індол на 
сході), потужністю до 20 м. Так, на правобережжі р.Салгир (район с.Укромне), у лівому борту р.Бурульча (ра
йон с. Мельничне), у правому борту р. Сергіївка (район с. Найдьонівка) та поблизу с. Некрасове в цих відкладах 
виявлені [76] пласти, потужністю 2-3 м, з ваговим вмістом золота: від 0,16 до 1,67 г/м3. Найбільша золотина має 
розміри 0,47x0,27 мм. Дещо біднішими, але теж золотоносними є алювіальні відклади річок Салгир, М. Салгир, 
Зуя (з притокою Фундукли), Бурульча, Карасівка, Булганак, які розмивають вторинні колектори розсипного 
золота. Потужність алювіальних відкладів коливається від 3,5 до 5,5 м, ширина золотозбагачених пластів -  до 
500 м. Вміст золота коливається від 0,01 до 0,25 г/м3; золото дуже дрібне (менше 0,1 мм).

Усі прояви золота вивчені прогнозно-геологічними роботами недостатньо, не з’ясовані їх перспективи
[76].

Неметалічні корисні копалини
Неметалічні корисні копалини представлені гірничохімічною, гірничорудною та будівельною сирови

ною.
Гірничохімічна сировина

Серед гірничохімічної сировини виділяється сировина хімічна (вапняки для содової промисловості), аг
рохімічна (фосфорити) та сировина для хімічних меліорантів грунтів (гіпс).

Сировина хімічна  
Вапняки для содової промисловості

Розвідано два родовища вапняків, придатних для використання у виробництві кальцинованої соди.
Корисною копалиною на Північнобаксанському (ИІ-2-60) родовищі є вапняки солов’ївської світи, поту

жністю від 29,6 до 85,6 м (середня -  67,7 м), на Білогірському (ІІ-4-44) -  вапняки бахчисарайської та сімферо
польської світ еоцену, потужністю від 3,8 до 38,9 м.Обидва різновиди вапняків придатні для виготовлення ка
льцинованої соди, згідно з тимчасовими кондиціями [55]: вони мають хімічно чистий склад (СаС03 -  95-99%, 
MgC03 -  1-1,12%, Si02 -  1,07-1,13%, А120 3 + Fe20 3 -  0,36-0,75%), межу міцності при здавлюванні не менше 
10 МПа. Родовища відносяться до комплексних, ці ж вапняки можуть бути використані у цукровій (РСТ 
УРСР 1451-71), цементній (ТУ 21 УРСР 568-71 і ТУ 400-1-196-72) промисловостях (за умови відповідності ко
ефіцієнту насичення, силікатного і глиноземного модулів), у виробництві будівельного вапна (ОСТ 21-27-76).

по



Вони також придатні при офлюсуванні агломерату залізних руд (ОСТ 14-63-80), для вапнування (нейтралізації) 
кислих ґрунтів і підкормки свійської худоби і птахів (ТОСТ 14050-78, ОСТ 21-37-78, ТУ 21-9-78). Крім цього, 
вапняки фракції менше 40 мм Північнобаксанського родовища придатні для виробництва будівельного щебеню 
(ТОСТ 3267-82), піску, кладочних та штукатурних розчинів (ТОСТ 8736-85), дорожних матеріалів (РСТ 528-85), 
вапнякового борошна (ТОСТ 14050-75).

С и р о в и н а  а г р о х і м і ч н а  
Фосфорити

Площа поширення фосфоритоносних порід приурочена до відкладів пізньої крейди (в заходній і центра
льній частинах площі), палеоцену і еоцену (в центральній та східній частинах площі). Встановлена низка про
явів: Аджиларський (ІІ-3-38), Айлянма-Кая (ІІ-3-36), Білогірський (ІІ-3-37), Мічурінський (ІІ-3-35), Сімферо
польський (III-1-50), Курський (ІІ-4-45) [71].

Фосфоритовмісні прошарки (один чи два), представлені глауконітовими, кременисто-глауконітовими пі
сковиками палеоцену потужністю 0,1-4,0 м, трапляються на більшій частині проявів (окрім Сімферопольсько
го). На останньому слабо фосфатизованими є глауконітові мергелі крейди (потужність прошарків -  до 4 м). У 
розрізі Білогірського прояву фосфоритовмісний шар приурочений до підошви нумулітових вапняків еоцену, 
потужність його -  0 ,2 -0 ,4 м.

Фосфорити представлені у вигляді поодиноких кутастих жовен розміром 3-7 см, фосфатизованими улам
ками фауни, розсіяною дрібною галькою, гравієм або брекчією фосфатизованих мергелів. Нефосфатна частина 
складена, переважно, карбонатами, менше -  кременисто-карбонатна. Фосфоритовмісні прошарки глауконітових 
пісковиків містять Р2О5 від 0,35 до 1,9%, глауконітові мергелі -  в середньому 0,1%.

Хоч зазначені фосфоритові прояви відносяться до бідних (вміст Р20 5 від 12 до 20,5%), в цілому вважа
ються перспективними, і тільки Сімферопольський -  з нез’ясованими перспективами [71].

С и р о в и н а  д л я  х і м і ч н и х  м е л і о р а н т і в  ґ р у н т і в
Гіпс

Прояв Киргуцький (НІ-3-66), виявлений за 4 км на захід від с. Зеленогір’я, на південному схилі г. Киргуч. 
Вмісні породи -  відклади демерджійської світи верхньої юри. Корисною копалиною є пласт гіпсу потужністю 
25 см, що залягає на поверхні хемогенних вапняків і простежений по простяганню на 150 м. За хімічним скла
дом гіпс відноситься до “чистих”: вміст (у %) СаО -  34,22; S03 -  38,69-38,80; Н20  -  22,37-23,09; у домішках 
присутні (%): Si02 -  2,4-2,68; Fe20 3 -  0,61; А120 3 -  0,71-0,99; ТЮ2 -  0,02-0,05; Р20 5 -  0,01-0/036. Цей гіпс може 
використовуватися для гіпсування солонцюватих і кислих грунтів, чим досягається зменшення вмісту розчин
них солей (NaCl і MgCl2) та привнесення дефіцитного кальцію. Прояв вважається перспективним [93].

Гірничорудна сировина
Гірничорудна сировина представлена сировиною оптичною та п’єзооптичною, адсорбційною, ювелірно- 

виробною (напівдорогоцінне каміння), виробною, а також сировиною для облицювальних матеріалів (декора
тивне каміння).

С и р о в и н а  о п т и ч н а  т а  п ’є з о о п т и ч н а  
Ісландський шпат

Ісландський шпат виявлено в кількох проявах, в основному, у вапняках судацької та демерджійської світ 
юри, де він приурочений до тріщин потужністю 0,5-3,0 м (інколи з розширенням до 5-10 м), заповнених каль
цитом. В жилах (лінзах, гніздах) поміж непрозорих кристалів молочно-білого кальциту трапляються напівпро
зорі та прозорі кристали власне ісландського шпату, розміром від 3-5 мм до 10-20 см.

В усіх проявах -  Карабіяйлинському (ІІІ-3-64), Алчацькому (ІІІ-4-73), Веселянському (ІІІ-4-70), якість 
кальциту в основній масі низька, тому видобуток ісландського шпату нерентабельний. Прояви відносяться до 
неперспективних [67].

С и р о в и н а  а д с о р б ц і й н а  
Глина бентонітова

Виявлено 4 прояви бентонітових глин -  Карагачинський (IV-1-74), г. Мильна (ІІІ-1-58), Баклинський (IV- 
1-76), Бодрацький (IV-1-78), і розвідано одне -  Курцівське (ІІІ-1-54) родовище. Вмісні породи -  мергелі куд- 
ринської світи верхньої крейди. Бентонітові глини залягають у вигляді лінзоподібних проверстків потужністю 
від 0,3-0,5 (на заході території) до 0,5-2,5 м (в центральній частині). Складені монтморилонітом з домішками 
кальциту, доломіту, та ін. Середній хімічний склад (в %): СаО -  2-32; MgO -  2,5-8; А120 3 -  8-18; Fe20 3 -  1,6-4,5; 
Si02 -  30-58. Бентонітові глини можуть використовуватися в виробництві кераміки, в будівництві, а також у 
сільському господарстві. Активовані (збагачення силікатом за хімічної обробки кислотами НС1 та H2S04) бен
тонітові глини придатні як адсорбент в олійно-жировій та нафтовій промисловості. На відміну від природних, 
активовані глини виявляють високу каталітичну активність при полімеризації і високу адсорбційну здатність 
щодо парів бензину. Можуть входити до складу оптимальних формувальних сумішей при ливарному виробни
цтві, згідно з ГОСТ 3226-57, ГОСТ 3594-47 [96]

Прояви бентонітових глин вважаються перспективними [79].



С и р о в и н а  ю в е л і р н о - в и р о б н а  ( н а п і в д о р о г о ц і н н е  к а м і н н я )
Включає агат та онікс мармуровий.

Агат
Виявлений Карагацький (IV-1-75) прояв агатів розташований на лівобережжі р. Альма, поблизу с. Кизи- 

лівка. Агати приурочені до вулканогенних відкладів карадазької світи, де зустрічаються у вигляді окремих миг
далин або жовен (конкрецій, секрецій) розміром від 1-2 до 5-6 см. Колір, переважно, світлий, рожевий, блакит
ний, блідо-фіолетовий з ефектним смугастим або “пейзажним” малюнком. Знайдені досі зразки агатів не відпо
відають вимогам галузевого стандарту щодо розмірів і за декоративністю відносяться до третього гатунку. 
Прояв промислового значення не має, агати використовуються майстрами для виготовлення колекційних та 
демонстраційних виробів і зразків.

Онікс мармуровий
Виділено 5 проявів -  Ендеківський (V-1-93), Алмалицький (V-1-94), Беденекирський (VI-1-99), Пенди- 

кюльський (VI-1-100), Каскадний (VI-1-101), які знаходяться, здебільшого, на яйлах, у вапняках верхньої юри. 
Породи інтенсивно закарстовані, часто тектонічно порушені і сильно тріщинуваті, з численними карстовими 
печерами та шахтами, де мармуровий онікс утворює натічні форми, товщиною 0,4-1,0 м. Колір жовто- 
коричневий з різноманітними відтінками, текстура мікрошарувата, смугаста та радіально-промениста, структу
ра інкрустаційна (від коломорфної до хвилясто-верствуватої), середньокристалічна. Онікс легко обробляється, 
добре полірується, набуваючи декоративного вигляду. Найвивченішим є прояв Беденекирський: об’ємна маса 
оніксу 2,2-2,62 t / c m j , межа міцності в повітряно-сухому стані -  21,4-41,6 МПа, водопоглинання -  0,67-1,93%, 
хімічний склад (в %): Si02 -  0,22-2,06; ТЮ2 - 0,008-0,026; А120 3 - 0,25-1,06; Fe20 3 - 0,11-0,33; FeO - 0,10-0,17; 
CaO - 53,48-54,67; MgO - 0,43-0,62; MnO - 0,003-0,004; K20  - 0,02-0,10; Na20  - 0,038-0,34; P20 5 - 0,023-0,069; 
S03 - 0,013-0,045. Прояв перспективний [44]. Решта проявів не задовільняють вимогам ОСТ-41.117-76 щодо 
блочності, малоперспективні. Мармуровий онікс обмежено використовується як місцевий колекційно- 
декоративний матеріал.

С и р о в и н а  в и р о б н а  
Гагат

Виявлено один прояв гагату -  Бешуйський (V-1-87), пов’язаний з однойменним родовищем кам’яного 
вугілля, приурочений до відкладів бешуйської світи. Гагат у вигляді гнізд та лінз довжиною 5-20 см і близько 
5 см в поперечнику трапляється, зазвичай, у покрівлі та підошві вугільних пластів на контактах з глинистими 
прошарками. Гагат смолянисто-чорного кольору, щільний, блискучий, твердий, з однорідною афанітовою стру
ктурою, складений вуглецем (80%), воднем (6%), азотом (1%), сіркою та киснем (13%), добре полірується, на
буваючи оксамитового блиску. Прогнозні запаси незначні. Прояв відноситься до неперспективних. Гагат вико
ристовується місцевим населенням для виготовлення дрібних кустарних виробів.

Сировина для облицю вальних м атеріалів (декоративне каміння)
Вапняки мармуризовані

На території відомо два розвіданих родовища облицювальних матеріалів -  Біюк-Янкойське (IV-2-81) та 
Гаспринське (VI-1-116), корисною копалиною яких є мармуризовані вапняки байдарської та масандрівської 
світ.

Вапняки коралові, пелітоморфні, прихованокристалічні та брекчієподібні масивні, різного ступеня пере
кристалізації; розвідана потужність -  18-72 м. Вапняки мають красиве строкате забарвлення (від білого, кремо
вого до червонувато-рожевого), високі декоративні властивості, добре поліруються. За якісними показниками 
задовільняють вимогам ГОСТ 9480-84 для виробництва облицювальних плит для внутрішнього і зовнішнього 
облицювання. За технічними показниками блоки характеризуються: розмірами (об’єм блоків) від >4,5 до 6,0 м3 
(І група), та від >0,01 до 0,4 м3 (V група); межею міцності -  1,5-15,0 МПа; маркою морозотривкості -  15. Най
більш декоративні різновиди, окрім облицювальних плит, використовуються для виготовлення декоративних і 
сувенірних виробів. Знаходять також застосування мармурове “кришиво” для мозаїчних виробів та у декорати
вній штукатурці. Запаси мармуризованих вапняків значні, але висока тріщинуватість порід різко зменшує мож
ливість їх широкого використання. Через це родовище Гаспринське було зняте з балансу, а Біюк-Янкойське 
вважається резервним.

Сировина будівельна
Представлена вапняками для пиляльних стінових матеріалів і будівельного вапна та гіпсу, сировиною 

для бутового каменю (щебеню), піщано-гравійною та цегельно-черепичною.
С и р о в и н а  д л я  п и л я л ь н и х  с т і н о в и х  м а т е р і а л і в

Вапняки
Родовища пиляльних вапняків розташовані в Передгірській частині і Рівнинному Криму. Вмісними по

родами є різні за віком і літолого-структурними особливостями вапняки: одеських верств понту (6 родовищ), 
багерівської і акманайської світ меотису (3 родовища), херсонської світи сармату (1 родовище), бахчисарайсь
кої і сімферопольської світ еоцену (5 родовищ).



Основною корисною копалиною є нумулітові вапняки, розвідані на Білогірському (ділянка Вишенна, II- 
3-33), Проломівському (ІІ-3-34), Беш-Терецькому (ІІ-1-26), Малинівському (ІІ-4-43), Некрасівському (ІІ-4-42) 
родовищах, які за фізико-механічними властивостями відповідають вимогам ГОСТ 4001-84 щодо сировини для 
пиляльних стінових матеріалів (в основному, стінових блоків площею > 0,1 м2). Вони характеризуються насту
пними показниками: потужність пиляльних шарів -  від 3 до 33 м, водопоглинання -  1,4-15,6%, об’ємна маса -  
1001-2710 кг/м3. Марка каменю -  “25”-“400” та “100”-“250” (на Малинівському родовищі). Коефіцієнт морозо
тривкості -  0,65-1,0, коефіцієнт розм’якшення -  0,36-1,0.

Стінове каміння виготовляється також з менш міцних неогенових вапняків-черепашників (мактрових, 
конгерієвих) і оолітових. Потужність пластів цих вапняків менша -  від 1 до 14 м. На родовищах, зазвичай, роз
відано 1-2 пласти, інколи різновікових. Зокрема, на Підгірненському (1-3-14), Степнівському (1-3-16), Північно- 
привільненському (1-4-22) виявлено по два шари потужністю від 3 до 6 м, на Південнолучівській ділянці Півні- 
чнопривільненського родовища -  один середньою потужністю 4,6 м. Фізико-механічні властивості вапняків 
схожі: об’ємна маса -  1290-2107 кг/м3, водопоглинання -  2,3-17,7%, густина -  2,68-2,75 г/см3, пористість -  28,0- 
44,4%, коефіцієнт морозостійкості -  0,59-1,0; марка каменю, переважно, -  “25”-“50”. Використовуються вапня
ки для виготовлення дрібнорозмірного стінового каменю.

Найбільший попит у населення мають пиляльні вапняки-черепашники одеських верств. Вони легко роз
пилюються, мають низьку теплопровідність. У цих відкладах розвідані родовища: Новозуївське (1-1-3), Колодя
зне (1-2-7), Бешаранське-IV (1-2-10), Тургенівське (1-2-8), Чонгравське (1-2-9), Придорожнє (1-2-11). Шари вап
няків-черепашників мають полого моноклінальне або субгоризонтальне залягання. Потужність продуктивних 
пластів -  1-4 м, скельного розкриву -  до 8 м. За якістю вапняки відповідають вимогам ГОСТу 4001-84: об’ємна 
маса -  1300-1500 кг/м3, водопоглинання -  14-26%; марка каменю -  “4”-“7” .

Всього держбалансом враховано 14 родовищ пиляльних вапняків. Запаси родовищ підраховані за проми
словими категоріями. Родовища відносяться до середніх. У промисловій розробці перебуває 8 родовищ, які ре
нтабельно використовуються приватними підприємствами. Вихід товарного каменю складає, у середньому, 
50%. Видобуток ведеться поуступно відкритими кар’єрами. Відходи розпилу, а також скельний розкрив родо
вищ, придатні також для виготовлення карбонатного щебеню та піску (задовільняють вимоги РСТ УРСР 5028- 
85, РСТ УРСР 5014-82), вапнякового борошна для вапнування кислих ґрунтів (ГОСТ 14030-75), будівельного 
вапна (ОСТ 21-27-76), для підгодівлі худоби та птахів (ОСТ 21-37-78). Можливе використання їх як флюсів для 
металургійної промисловості. Стіновий матеріал вказаних родовищ використовується як у Криму, так і за його 
межами (до 50% видобутку).

С и р о в и н а  д л я  б у д і в е л ь н о г о  в а п н а  т а  г і п с у  
Вапняки

На держобліку знаходяться два родовища еоценових вапняків -  Бештерецьке (II-1-25) та Сімферопольсь
ке (III-1-49), і одне родовище вапняків нижньої крейди -  Баксанське (ИІ-2-61). Останнє родовище відноситься 
до комплексних, вапняки якого придатні також і для бутового каменю (щебеню).

Потужність продуктивних горизонтів еоценових вапняків -  10-45, крейдових -  14-23 м. Вміст (в %): 
СаС03 -  89,12-99,72, MgC03 -  0,21-2,96, глинистих домішок (Si02+ А120 3) -  0,36-8,0. Вапняки, згідно з 
ГОСТ 5331-63, ОСТ 21-27-76, ГОСТ 22688-77, відносяться до класу А, Б, В і придатні для отримання будівель
ного вапна І і II ґатунку. Родовища не розробляються.

Мергель крейдоподібний
Розвідано одне родовище -  Барасханське (ІІ-2-28). Корисною копалиною є крейдоподібні мергелі прохо- 

лодненської світи середньою потужністю 26,1 м, які інколи по латералі заміщуються крейдою. В розрізі зустрі
чаються прошарки (3-20 см) і жовна кременю та сірої глини. Потужність розкривних порід -  2,3 м. Мергелі ро
довища за вмістом СаС03 (у середньому 89%) можуть використовуватися як крейда будівельна, але через вели
ку кількість речовин, що не розчиняються в соляній кислоті (80,5% проб вміщують понад 5% нерозчинного 
залишку), присутність включень (домішок кременю та глини) та велику вологість (27,1%) вони потребують зба
гачення. Тому запаси родовища перезатверджені, згідно з ГОСТ 14050-78, в якості сировини для вапнування.

На сьогодні родовище розробляється.
С и р о в и н а  д л я  б у т о в о г о  к а м е н ю  ( щ е б е н ю )

Для виробництва бутового каменю (щебеню) використовуються інтрузивні та осадові карбонатні породи.
Інтрузивні породи

До родовищ інтрузивних порід відносяться Шархинське (V-2-96), Трудолюбівське (IV-1-79), діабазів, ді
абазових порфіритів -  Лозівське (ІІІ-1-52), Петропавлівське (ІІІ-1-56), Курцівське (НІ-1-57). Ці породи відпові
дають вимогам до сировини за ГОСТ 23845-86 і придатні для виробництва щебеню -  згідно з ГОСТ 8267-82, 
бутового каменю -  ГОСТ 22132-76.

Масив інтрузивних порід Шархинського родовища здіймається у рельєфі на 50 м у вигляді асиметрично
го купола розміром 650x500 м. Потужність продуктивної товщі -  31,2-173,6 м (до позначки +300 м), середня



потужність розкриву -  7,8 м. Межа міцності плагіограніту при стисканні в повітряно-сухому стані становить
55.2- 241,6, в насиченому водою -  48,9-160 МПа; вміст глинистої фракції -  0,3-4,6%; марка буту та щебеню -  
1200-1400. Монолітні блоки придатні також для виробництва декоративних облицювальних виробів.

Тіла габро-діабазів, діабазів, діабазових порфіритів бодрацького субвулканічного комплексу, які розроб
ляються, мають штокоподібну або пластоподібну форму, видовжену на 250-400 м, шириною 50-150 м. Середня 
розвідана потужність -  до 50 м, середня потужність порід розкриву - 1 0  м. Межа міцності в повітряно-сухому 
стані становить 38,8-160,9, у насиченому водою стані -  31,8-121,5 МПа, вміст глинистих частинок -  0,2-5,2%. 
Марка бутового каменю -  600-1400. Породи Лозівського родовища придатні також для використання у якості 
щебеню для баластного шару залізничних шляхів (ТОСТ 7392-78), і наповнювача важких бетонів (ТОСТ 10268- 
80), Петропавлівського -  як матеріали нерудні для щебенисто-гравійних основ автомобільних шляхів 
(ГОСТ 25607-83), а Курцівського -  на пісок, отриманий методом сухого збагачення із відсіву (ГОСТ 8736-77).

Діоритові порфірити розвідані на Трудолюбівському (IV-1-79) родовищі, залягають у вигляді пластового 
тіла потужністю від 42,8 до 81,7 м. Розвідані до глибини 100 м, потужність розкриву -  до 15,0м (середня -  
9,92). Межа міцності при стисканні в повітряно-сухому стані -  70,2-201,8, у насиченому водою -  67,7-
281,0 МПа, вміст глинистих частинок -  0,2-1,0%, марка щебеню -  1200-1400. Відсів після виробництва щебешо 
використовується як пісок (після промивки та фракціювання). Діоритові порфірити придатні також для вироб
ництва облицювальних виробів.

Вапняки
Для виробництва бутового каменю (щебеню) придатні також вапняки меотису -  Привільненське (1-4-21) 

родовище, нижньої крейди -  Черемисівське (ІІ-3-39) і Баксанське (ИІ-2-61), верхньої юри -  Улянівське (ІІ-3-41), 
Північноулянівське (ІІ-3-40), “Караджа” (ІИ-4-69), Мраморне (IV-2-80).

Додатково сировинна база будівельного каміню поповнюється за рахунок попутного видобутку його на 
родовищах пиляльних вапняків (породи твердого розкриву, відходи випилювання).

Вапняки, загалом, характеризуються наступними цільовими середніми показниками: межа міцності в по
вітряно-сухому стані -  30,6-77,0, водонасиченому -  40-140 МПа, вміст глинистих частинок -  0,2-2,2%. Вони 
задовольняють вимогам ГОСТ 23845-86 до сировини, придатної для виробництва щебеню, ГОСТ 8267-82 -  на 
щебінь марки 400-1200 для будівельних робіт, ГОСТ 22132-76 -  на бутовий камінь марок 300-1200, 
ГОСТ 25607 -  на матеріали нерудні для щебенистих основ та покриття автомобільних шляхів. Окрім того, такі 
вапняки придатні для виробництва будівельного вапна класу А, Б, В, Ж (ОСТ 21-27-76), а за умови дотримання 
відповідних тепло-технологічних умов випалювання, вони придатні і для отримання повітряно-кальцієвого бу
дівельного вапна 1-3 гатунку (ГОСТ 9179-76).

Попутно з відходів розпилу мармуризованих вапняків родовища Мраморне (IV-2-80) виготовляють деко
ративне кришиво, а з крупних монолітів (не розтрісканих після вибухових робіт) і облицювальну плитку.

С и р о в и н а  п і щ а н о - г р а в і й н а  
Пісок

На держбалансі знаходяться Кримрозівське (ІІ-2-30) родовище нижньокрейдових пісків (мазанська світа) 
і Вишенне (1-3-18) середньоміоценових (бриківсько-веселянські верстви об’єднані).

Піски мазанської світи кварцові дрібно-різно зернисті, глинисті, з лінзами та прошарками глин (потужні
стю 2-3 м), пісковиків (до 1 м), гравійно-галечних відкладів (2-3 м). Середня потужність продуктивної товщі -  
26,3 м.

Піски характеризуються наступним гранулометричним складом (у %): вміст гравію розміром > 5 мм -  
2,8-4,7, розміром > 10 мм -  2,5-5,7; вміст зерен піску розміром 0,14-0,5 мм -  47,5-85,8, менших за 0,14 мм -
14.2- 52,5; модуль крупності -  0,5-2,2, середній -  1,0, вміст глини, пилу -  12,5-34,8. Мінеральний склад пісків 
(у %): кварц -  90-95, пісковики -  5-10, халцедон та польовий шпат -  до 5.

Піски не відповідають цільовим Державним стандартам, але згідно з вимогами ТУ 0143267.001-95 “Пісок 
для штукатурних і кладочних розчинів родовища “Кримська Роза”, дорозвідані запаси ділянки цього ж родо
вища (ДСТУ Б В.2.7-32-95) придатні для виробництва дрібноштучних силікатних виробів.

Піски середнього міоцену відрізняються від пісків мазанської світи. Так, потужність продуктивної товщі 
родовища Вишенне -  1,0-12,5 м (середня 6,2 м), розкривних порід -  до 2,5 м.

До корисної копалини віднесені піски, якість яких невитримана по літералі: модуль крупності -  від 0,8 до 
2,0, прохід крізь сито № 016 -  від 9,1 до 31,9%, вміст пилуватих і глинистих частинок -  від 0,1 до 4,4%. балан
сові запаси затверджені як піски місцевого значення, і як такі, що придатні для благоустрою, рекультивації та 
планування території (згідно з ДСТУ Б В.2.7-29-95) за категоріями В і Сі.

Кримрозівське родовище на сьогодні розробляється, а Вишенне підготовлене для промислового освоєн
ня.

В умовах дефіциту такої корисної копалини, піски вказаних родовищ використовуються місцевими буді
вельними організаціями в суміші з якісними річковими пісками та з добавками (більше норми) вапна або цеме
нту.



Сировина цегельно-черепична  
Глини

Для цегельно-черепичної сировини використовуються глини мар’їнської товщі крейди на родовищах 
Мар’їнське (ІІІ-1-53) та Партизанське (III-1-59), і межи гірської товщі -  на Зеленогірському (ІІ-2-32) родовищі. 
Потужність продуктивного горизонту глин мар’їнської товщі коливається від 16,5 до 39,2 м, порід розкриву -  
від 4,2 до 8,2 м, середня розвідана потужність глин межигірської товщі Зеленогірського родовища -  33,8 м, по
рід розкриву -  1,3 м. Глини середньо-низькодисперсні, легкоплавкі, пластичні, з незначним вмістом карбонат
них включень. Запаси Марийського родовища затвердженні як сировина для виробництва будівельної цегли 
марок “100”-“ 150” (згідно з ГОСТ 530-71) і штампованої черепиці для покрівель (згідно з ГОСТ 1808-71); Пар
тизанського -  як сировина для виробництва будівельної цегли марок “100-125” (згідно з ГОСТ 530-54), Зелено- 
гірського -  як глиниста сировина для виробництва керамічної цегли та каміння (згідно з ГОСТ 9169-75 і 26594- 
85); отримана цегла задовольняє вимогам ГОСТ 530-80 “Цегла та каміння керамічне”. Окрім цього, глини при
датні для виробництва керамічної плитки, черепиці та дренажних труб.

Води
Підземні води

Підземні води представлені мінеральними, прісними і термальними водами.
Мінеральні води

Мінеральні води приурочені до водоносних комплексів готерив-баремських та альбських відкладів ниж
ньої крейди і локально водоносних комплексів палеоценових та середньоеоценових відкладів.

Мінеральні води водоносного комплексу готерив-баремських відкладів нижньої крейди (Kjg+br) розкри
ті на Білоглинському (III-1-47) родовищі [74] і видобуваються свердловиною на П’ятихаткинському (1-2-4) ро
довищі як мінеральні питні води торгівельної марки “Бішулі” [73]. Вмісні породи -  дрібно-середньозернисті 
пісковики, залягають на глибинах від 300 до 975 м. Розкрита потужність цього водоносного горизонту на 
П’ятихаткинському родовищі становить 211м, на Білоглинському -  від 18,7 до 60,7 м. Води напірні, 
п’єзометричні рівні у свердловинах установилися на позначках від +8 до +125 м, дебіти на самовпливі станови
ли від 28,5 до 4061 м3/добу, температура води на гирлі свердловин -  від +24 до +53°С. Мінералізація вод на Бі
логлинському родовищі -  2,34-2,84, на П’ятихаткинському -  1,19-1,38 г/дм3. За висновками УНДІ медичної 
реабілітації та курортології, вода зі свердловини П’ятихаткинського родовища відноситься до лікувально- 
столової, є кондиційною для внутрішнього вживання з лікувальною метою і відповідає вимогам ДСТУ 878-93 
“Води мінеральні, питні. Технічні умови”. За хімічним складом ці води хлоридно-гідрокарбонатні натрієві, сла
бо лужні (pH 7,8-8,2), без вмісту специфічних компонентів та властивостей. Вміст основних іонів (в екв. %): 
гідрокарбонат-іону -  35-60, хлор-іону -  25-50, іонів натрію та калію > 90. Вміст токсичних елементів і сполук у 
воді не перевищує ГДК або вони взагалі відсутні; за санітарно-гігієнічними показниками води відносяться до 
здорових [73].

На ділянці родовища “Грушівка-Лічебне” (ІІ-4-46) горизонти мінеральних вод приурочені до тріщинува
тих аргілітів та лінзовидних піскуватих прошарків у глинах альбського ярусу, а також до вапняків та пісковиків 
палеогену.

Зокрема, у відкладах альбу встановлено [75] два лінзовидні горизонти на глибинах 0-20 та 40-90 м. Води 
їх напірні, сульфатно-хлоридні натрієві та сульфатні кальцієво-натрієві. П’єзометричні рівні становлять від +1 
до +9 м (дренуються також в долинах річок Кучук-Карасу, Біюк-Карасу низкою джерел); мінералізація -  3,2- 
4,2 г/дм3, з вмістом біологічно активних мікроелементів в некондиційній кількості. Коефіцієнт фільтрації ста
новить 0,085-0,84 м/добу, водо провідність -  1,12-14,4 м7добу, дебіт у свердловинах -  3,46-86,4 м3/добу (при 
пониженні рівня до 18,5 м). Мінеральна вода відноситься до типів питних столових та лікувальних [75].

Водоносні горизонти мінеральних вод в палеогенових відкладах залягають на глибині 300-400 м. Води їх 
напірні, хлоридні натрієві, з мінералізацією 3,0-4,5 г/дм-5, відносяться до типу мінеральних столових. 
П’єзометричний рівень становить від +0,2 до +1,8 м вище поверхні землі, дебіт свердловин -  7,78- 
1045,44 м3/добу (при пониженні рівня від 60,1 до 7,8 м), коефіцієнт фільтрації -  3,18 м/добу [75].

Прісні води
Родовища прісних вод представлені 4-ма основними водоносними горизонтами і комплексами: водонос

ний горизонт середньоміоценових відкладів (N]2), водоносний горизонт середньо-верхньосарматських відкладів 
(N1S2+3), водоносний комплекс готерив-баремських відкладів нижньої крейди (K,g+br), водоносний, локально 
водоносний комплекс верхньоюрських відкладів (J3). В долинах річок поширені також води водоносного гори
зонту неоплейстоценово-голоценових алювіальних відкладів (аР-Н).

Прісні води експлуатуються сьома родовищами, що складаються з кількох ділянок, які практично є само
стійними родовищами із затвердженими запасами. Зокрема, в межах території на Новоселівському родовищі -  
це ділянка Красногвардійська (1-1-1), на Білогірському -  Красногвардійська-2 (1-2-5), Білогірська 1-1 (1-3-15), 
Білогірська 1-2 (1-2-6), Білогірська-2 (1-3-17), Нижньогірська-2 (1-3-12), Нижньогірська-3 (1-3-13), Совєтська-2 
(1-4-19), Совєтська-3 (1-4-20). Сімферопольське родовище на дослідженій площі представлене ділянкою Беште-



рек-Зуйською (II-1-24), а Східнокримське -  Білогірською-3 (ІН-3-63) і Кіровською 3-2 (ІІІ-4-68). До Західнок- 
римського родовища відносяться ділянки: Карабійська 1-1 (ІН-2-62), Карабійська 1-2 (ІН-3-67), Чатирдазька 1-1 
(IV-2-82), Чатирдазька 1-2 (IV-2-84), Демерджійська (IV-2-106), Ялтинська (V-1-91), Соколинська (V-1-92), Га- 
спро-Лівадійська (VI-1-115), Алупкинська (VI-1-102), Гурзуфсько-Запрудненська 1-1 (V-2-95), Гурзуфсько- 
Лівадійська 1-2 (V-2-97).

Гірське родовище складається з Веронської (ІІІ-4-105), Алуштинської 1-1 (IV-2-83), Алуштинської 1-2 
(ІІІ-4-71), Ускутської (IV-3-108), Арпатської (IV-3-109), Андуської (IV-3-111), Канацької (IV-3-110), Алачуцької 
(IV-3-112), Біюк-Узеньської (IV-2-113), Шеленської (IV-4-114), Бахчисарайської 1-2 (IV-2-85), Бахчисарайської 
1-1 (V-1-90), Улу-Узеньської (IV-2-107) ділянок. На Судацькому родовищі -  ділянки Судацька -1 (ІИ-4-104) та 
Кутлацька (III -4-103).

Прісні води використовуються для господарчо-питного водопостачання.
Термальні мінеральні води

Термальні води приурочені до водоносного комплексу готерив-баремських відкладів нижньої крейди і 
виявлені на Октябрській площі (І-1-2) [65]. Покрівля водовмісних кварц-глауконітових пісковиків залягає на 
глибинах 872-1841 м, потужність -  від 59 до 379 м. П’єзометричні рівні встановлювались на позначках від +130 
до +180 м, дебіти свердловин становлять від 7 до 57 дм3/сек. Основний іонно-сольовий склад вод хлоридно- 
гідрокарбонатний натрієвий. Температура води на гирлі свердловин при самовиливі становить +53-81, серед
ня -  +62°С. Мінералізація вод збільшується у північно-західному напрямку від 1,3 до 43,8 г/дм3. Термальні води 
цього водоносного комплексу також мають певні бальнеологічні властивості, вмісни йод, бор, бром. Шкідливі 
компоненти відсутні або їхній вміст не досягає ГДК.

Для рудних і нерудних корисних копалин провідна роль щодо закономірностей їх розміщення належить 
стратиграфічному, тектонічному і мінерагенічному факторам. Розподіл інших загальнопоширених корисних 
копалин, зокрема і будівельних матеріалів, визначається, здебільшого, літолого-фаціальним контролем.

Роль тектонічного фактора виражена у розташуванні корінних золотопроявів, які виявлені, зокрема, в 
утвореннях палеозою і приурочені до зон розломів. Так, у регіональному тектонічному плані Верхньокурганів- 
ській (ІІ-2-30) рудопрояв золота локалізований в зоні глибинного субширотного розлому на границі шовного 
зчленування структур Гірського Криму та Скіфської плити. Інтенсивність сульфідизації (з вмістом золота до 
1 г/т) порід та протяжність зони розлому визначають його перспективність на пошуки золота та срібла. Законо
мірності розміщення розсипних проявів золота визначаються стратиграфо-генетичними і палеогеографічними 
критеріями. На фоні висхідних неотектонічних рухів Гірськокримської споруди у пліоцені-плейстоцені, відбу
валась активна денудація середньо-верхньоюрських та нижньокрейдових теригенних відкладів -  первинних 
розсипних колекторів. Перевідкладення та збагачення матеріалу у вигляді алювіально-пролювіальних шлейфів 
на передгірних рівнинах (еоплейстоценові галечники), руслового та терасового алювію в долинах річок визна
чають їх потенціал як можливих вторинних колекторів золота.

Ртутно-поліметалічне зруденіння підпорядковане металогенічній зональності. На характер ендогенної 
мінералізації впливає глибина ерозійного зрізу, зокрема Південноузбережної, Качинсько-Курцівської і Бідаць
кої структур. Основними рудоконтролюючими факторами мінералізації гідротермального і телетермального 
типів є доволі широкі поля розвитку інтрузивних тіл габро-долеритів, долерито-порфіритів, плагіогранітів, ная
вність рудопідвідних глибинних розломів та потужних зон дроблення у вузлах перетину порушень.

Закономірності розміщення жовнових та зернистих фосфатних руд визначаються кількома мінерагеніч- 
ними факторами. Фосфатоносні верстви стратиграфічно приурочені, в основному, до приконтактових нижніх 
частин розрізів палеоцену та еоцену, і пов’язані з теригенно-кременисто-карбонатно- фосфоритоносною фор
мацією [54]. Літологічний фактор зумовлює приуроченість фосфоритів до базальних верств, складених глауко- 
ніт-карбонатними пісковиками і органогенними або пелітоморфними вапняками. Концентрації п’ятиоксиду 
фосфору зосереджені у фосфоритових жовнах, менше -  в цементі пісковиків. Структурно-тектонічний, палеоге- 
графічний і формаційний мінерагенічні фактори регіонального характеру визначають приуроченість фосфори- 
товмісних горизонтів до платформних конседиментаційних структур, сформованих в узбережних динамічних 
умовах мілководного моря.

Закономірності розміщення бентонітових глин зумовлені, головним чином, стратиграфічним, мінераге- 
нічним факторами. Вони приурочені до мергелистих порід кудринської світи і входять до складу мергельної 
фосфоритоносної морської формації. Малопотужні пласти високоякісних бентонітів утворились шляхом галь- 
міролізу, подальшого діагенезу і епігенезу тонкої пірокластики пізньокрейдових вулканів активізованої плат
форми Рівнинного Криму.

Закономірності розміщення родовищ пиляльних вапняків обумовлені належністю їх до карбонатної ор
ганогенної (палеогенової) формації Кримського Передгір’я, а також до неогенової карбонатної формації Рів
нинного Криму. До рифогенної верхньоюрської формації Гірського Криму відносяться вапняки мармуризовані, 
сировина для бутового каменю (щебеню), прояви ісландського шпату.



9 О Ц ІН КА П ЕРСП ЕКТИ В РАЙ О Н У

Основні перспективи виявлення на території аркушів нових родовищ пов’язані з неметалічними корис
ними копалинами, головним чином, з вапняками для хімічної промисловості та різними видами будівельних 
матеріалів. Наявна сировинна база для виробництва будівельних матеріалів, загалом, на сьогодні, достатня для 
забезпечення потреб регіону в пиляльних вапняках, бутовому камені, цегельно-черепичних глинах, карбонатній 
сировині для виробництва вапна, щебеню.

Сировинна база пиляльних стінових матеріалів може бути розширена, головним чином, за рахунок розві
дки палеогенових пиляльних вапняків у Сімферопольському та Білогірському районах, а також приросту запа
сів на флангах наявних родовищ. Зокрема, у Білогірському районі [111] на неорних малопродуктивних для сіль
ського господарства землях прогнозні ресурси пиляльних нумулітових вапняків оцінюються близько 
300 млн м3. При ГДП-200 [50] виявлена низка перспективних площ розвитку пиляльних вапняків, об’єднаних в 
Колодязненську та Золотівську групи високоперспективних та перспективних ділянок. Колодязненська група 
(розташована між селами Новозуївка та Колодязне) представлена понтичними вапняками-черепашниками по
тужністю 0,5-6,6 м, неміцні різновиди та продукти розпилу яких можна використовувати також у шляховому 
будівництві. Золотівська група розташована на південь від с. Золоте. Корисна товща представлена вапняками 
меотичного регіоярусу потужністю від 2,2 до 15,0 м, потужність розкривних порід -  0,2-9,2 м.

Нагальної необхідності в проведенні спеціальних робіт з розширення сировинної бази для виробництва 
будівельного вапна на даній території немає. Більшість кар’єрів з видобутку пиляльних та будівельних вапняків 
(бут та щебінь) можуть забезпечити виробництво будівельного вапна за рахунок використання відходів та розк
ривних карбонатних порід найбільших родовищ -  Некрасівського (ІІ-4-42), Білогірського (ІІ-З-ЗЗ), Проломівсь- 
кого (ІІ-3-34), Беш-Терецького (II-1-26), Мраморного (IV-2-80), Баксанського (ІИ-2-61) та інших.

У Гірському Криму виявлені та рекомендовані для проведення пошуково-розвідувальних робіт площі ро
звитку вапняків, придатних для комплексного використання на облицювальні матеріали, флюсову та содову 
сировину, бут та щебінь, а також виявлені окремі масиви та поля розвитку вулканогенно-осадових порід, при
датних на бут та щебінь [94]. Вказується також на значні перспективи виявлення нових родовищ високо декора
тивних (облицювальних) мармуризованих верхньоюрських вапняків на північних схилах Чатир-Дагу та Карабі- 
яйлі [72]. Хоча у Гірському Криму й достатньо поширені вапняки та вивержені породи, потенційно перспекти
вні для виробництва декоративно-облицювального каміння, але промислове використання їх обмежується через 
те, що вони розташовані в курортних зонах або на водозбірних площах яйл та їхніх схилах. Геологорозвідува
льні роботи в першу чергу рекомендується провести на Чомбайській та Каратавській площах [72].

Велика кількість кальцитових жил та карстових пустот у верхньоюрських карбонатних породах Гірсько
го Криму дозволяє вважати поля розвитку цих порід перспективними на пошуки нових проявів оптичного ка
льциту. Рекомендується продовжити пошукові роботи на Карабіяйлинському (ІН-3-64) та Веселянському (ІІІ-4- 
70) проявах ісландського шпату.

Сировинна база хімічної промисловості регіону може значно зрости за рахунок затвердження в ДКЗ за
пасів Північнобаксанського (ІІІ-2-60) та Білогірського (ІІ-4-44) родовищ вапняків, придатних, в першу чергу, 
для содової промисловості. Запаси продуктивних товщ повністю підготовлені для промислового освоєння. Піс
ля затвердження запасів та відведення земель тут можна створити гірничо-видобувне підприємство, продуктив
ністю не менше 5 млн.т. гірської породи на річок [55]. Резервними для приросту запасів для содової промисло
вості є валанжинські вапняки Південної ділянки Баксанського родовища [63].

Перспективи розширення сировинної бази облицювальних матеріалів визначаються потребами Криму в 
облицювальних виробах, які щороку зростають. Розширення такої бази можливе при проведенні геолого- 
економічної оцінки перспективних Каратавської, Чомбайської, Когуйської, Кубриалінської, Тай-Кобинської, 
Іванівської, Веселянської ділянок [72] мармуризованих вапняків у відкладах верхньої юри -  нижньої крейди, на 
яких підраховані запаси за категорією С2.

Проблема прогнозування та пошуків корінних і розсипних родовищ золота є завжди актуальною. Про
гнозно-геологічні дослідження [76] виявили скромні перспективи ендогенної золотоносності району, яка зви
чайно супроводжує процеси гідротермального середньо-низькотемпературного поліметалічного зруденіння, 
пов’язаного з інтрузивним магматизмом. Однак, зеленосланцеву формацію палеозою (за аналогією з Верхньо- 
курганівським рудопроявом) слід оцінювати як доволі перспективну золоторудну, незважаючи на глибинність 
залягання. Рудна зона опробувана не на всю потужність, не достатньо вивчені також умови її залягання. Для 
уточнення параметрів цієї рудної зони та визначення вмісту золота на всю потужність необхідно пробурити 
профіль свердловин середньою глибиною 300 м. Не виключено, що цей рудопрояв є пластоподібним покладом і 
приурочений до насуву, а золото трапляється у вигляді тонко дисперсних вкраплень [76].

Перспективними для довивчення золотоносності території є, в першу чергу, теригенні товщі юри та 
крейди (як можливі проміжні розсипні колектори золота), зокрема бітацькі конгломерати і відклади мазанської 
світи. Потужність товщ юрських конгломератів сягає 3500 м, протяжність -  десятки кілометрів, а досі опробу
вана лише незначна частина розрізу, хоча сам факт їх золотоносності сумнівів не викликає [76]. Не менший



потенційний інтерес викликають конгломерати та піски мазанської світи, потужність яких досягає 300 м. В 
опробуваній в кар’єрах тільки верхній частині розрізу золото зустрічається найчастіше. Перспективи золотоно
сності вказаних відкладів як проміжного колектора золота, та як джерела надходження його в молодші (в першу 
чергу алювіальні четвертинні) відклади доволі високі, хоча й потребують більш вагомих досліджень.

Певні перспективи з точки зору розсипної золотоносності мають також алювіальні відклади долин річок 
Альма, Салгир, Зуя, Бурульча, Карасівка, Булганак, Мокрий Індол. Для її завірки рекомендується пробурити 
вхрест простягання долин по дві-три лінії свердловин з відповідним опробуванням [76].

Потребує довивчення і Верхньокурганівський (ІІ-2-30) прояв титаномагнетиту -  для остаточного визна
чення його перспектив. Виявлені в підошві розрізу сеноманських відкладів титаномагнетитвмісні пісковики 
можуть свідчити про наявність більших і багатших об’єктів на суміжних територіях. Доцільною може бути пос
тановка легких пошукових робіт (з магнітометрією) в зоні Сімферопольського підняття на ділянках неглибоко
го залягання підошви верхньої крейди [68].

Пошуки ртуті на площі визнані безперспективними. Але, зважаючи на непрямі ознаки, варто було б про
довжити роботи в комплексі з перспективною оцінкою сульфідного зруденіння на Малосалгирській, Лозівській, 
Альмінській та Веселянсько-Привітненській площах. В межах Бітацького/йрогину аномально підвищений вміст 
ртуті встановлений в зоні Північнобітацького розлому і в межах його південного крила, через що можна вважа
ти, що Малосалгирська ртутоносна зона продовжується на схід, до р. Зуя [68, 54].

Рекомендується також довивчення проявів фосфоритів з опробуванням на Р20 5 кожної верстви розрізу 
верхньої крейди -  палеогену. Дані хімічного та спектрального аналізів свідчать про схожість складу кримських 
та середньоземноморских фосфоритів, що побічно вказує на певну ймовірність виявлення в Криму зернистих 
фосфоритів [54, 71].

Довивчення бентонітових глин повинно бути спрямованим, в першу чергу, на визначення речовинного 
складу та фізико-механічних властивостей, орієнтоване на можливе агрохімічне використання [54].

Як перспективну на гіпс та стронцій виділено ділянку на південному схилі г. Киргуч [93], де виявлено і 
розкрито виробками пласт гіпсу з орієнтовними ресурсами близько 500 тис. т. Проверстки і прожилки целести
ну вміщують до 20% оксиду стронцію. Рекомендується проведення пошуково-розвідувальних робіт, особливу 
увагу надати перервам в осадконакопиченні в покрівлі оксфорду -  підошві кімериджу.

Рекомендується також проведення пошуково-оцінювальних робіт нач^армуровий онікс в смузі поширен
ня сірокольорової вапнисто-мергелистої та рифової формацій верхньої юри. Найперспективнішим може вважа
тися прояв Беденекирський (VI-I-99) (прогнозні ресурси за категорію Р2 -  4216 т), на якому мармуровий онікс 
відповідає вимогам ОСТ 41.117-76 [44].

Певний практичний інтерес для видобутку агатів на Карагацькому (IV-1-75) прояві мають алювіально- 
делювіальні розсипи лівобережних приток р. Альма, які перетинають пласти туфів та порфіритів андезитового 
та андезито-базальтового складу карадазької світи.

До дефіцитних будівельних матеріалів Криму відносяться будівельні піски. В процесі пошукових робіт у 
межах перспективних площ ГІередгірського Криму виявлено та оцінено кілька ділянок поширення пісків мазан
ської світи, на яких підраховані (категорії С2+Рі) забалансові запаси некондиційних, здебільшого дуже глинис
тих, пісків. Ділянки Мазанська, Кримрозівська, Монетненська знаходяться на флангах відомих родовищ і мало- 
перспективні. За якістю найкращими є кварцові піски Дмигрівської та Кримрозівської (східна частина) ділянок, 
на яких середньоваговий вміст пилу та глини становить 14,5-17,6%, що дозволяє вважати їх перспектив ними 
для виробництва дрібноштучних силікатних виробів. Загалом, вказані піски не відповідають вимогам стандар
тів для виробництва бетонів та розчинів і в будівництві доріг, тому, з огляду на літолого-фаціальні особливості, 
перспективи виявлення кондиційних пісків мазанської світи у межах території відсутні.

До більш якісних, хоча й менш поширених, належать середньоміоценові піски -  кварцові, білі, дрібнозе
рнисті, добре відсортовані, які характеризуються невеликою кількістю карбонатних домішок і мінімальним 
вмістом глини. Зокрема, при ГДП-200 [50] виділено високоперспективну ділянку “Мельники” площею 
600 тис. м , з потужністю корисної товщі -  3,0 м, піски якої можуть використовуватись у виробництві скла. 
Прогнозні ресурси її за категорією Р3 становлять 1,8 млн м3.

Значні перспективи щодо виявлення нових родовищ цегельно-черепичної сировини пов’язуються з діля
нками Константинівська, Заліська, Багатівська, Цвіточненська, Ароматненська, Казантаська та ін., з сумарними 
прогнозними ресурсами за категоріями Pj+P2 -  133 млн м3 [50, 99]. На Зеленогірському (ІІ-2-32) родовищі мож
ливий приріст запасів цієї сировини в кількості до 56 млн м3на малопродуктивних землях, що прилягають до 
родовища.

10 Е К О Л О ГО -ГЕО Л О ГІЧ Н А  ОБСТАН О ВКА

Крим вважається одним з найбільш освоєних у господарському відношенні регіонів України, який і на
далі динамічно розвивається. Саме тому тут виразно проявляються зміни екологічного стану геологічного сере



довища (ГС) під впливом зростання техногенного навантаження. Територія аркушів якраз і охоплює найбільш 
контрастні різнопланові природні ландшафтні комплекси -  від Рівниннокримського степового на півночі до 
Гірськокримського і Південноузбережного у центрі площі та на півдні. Тут також знаходяться крупні агропро
мислові та міські агломерації (зокрема м. Сімферополь) та рекреаційно-курортна зона південного берега Криму 
(з містами Ялта, Алушта, Судак), які теж відзначаються своєрідною еколого-геологічною обстановкою.

В процесі роботи над розділом, окрім цільових аналітичних матеріалів, враховувались і інші фактори: 
територія відноситься до зони високої, 6-8 бальної, сейсмічності; грунтові води Рівнинного Криму і Передгір’їв 
та пластово-блокові горизонти підземних вод Гірського Криму та узбережжя належать до незахищених; вміст 
радіонуклідів за останні 10 років не перевищував 0,5 Ки/км2 по Cs-137 та 0,02 Ки/км2 по Sv-90. Результативні 
матеріали покладені за основу при побудові “Схематичної карти екологічного стану геологічного середовища” 
(рис. 10.1).

Ландшафтне районування. На основі типізації та генералізації класів, родів та видів ландшафтних 
складових на території аркушів виділяються дві природні ландшафтні провінції: А -  Рівниннокримська степова 
та Б -  Гірського Криму.

Рівниннокримська провінція (на площі аркушів -  фрагмент її південної частини) знаходиться у межах 
Причорноморської низинної пластово-акумулятивної рівнини з її південно-степовими ландшафтами, і поділя
ється на дві групи ландшафтів (з урахуванням геохімічної спеціалізації): А-І -  підпровінція Присивасько- 
Приазовської низовини з кальцієвими і соленосними класами ландшафтів (Са2+, Na+-CP, SO4'2'). Полиново- 
злакові та луково-полинові степи на темно-каштанових слабо- і середньосолонцюватих ґрунтах, ділянками на 
солонцях лучних, сформованих на лесоподібних суглинках, агроландшафти на їх місці. Характеризуються міг
рацією елементів у процесі вітрової ерозії та їх акумуляцією в западинах і долинах річок та балок.

А-ІІ -  підпровінція Тарханкутсько-Центральнокримського підвищено-рівнинного степу з кальцієвими, 
кальцій-натрієвими класами ландшафтів (Са 2, Ca+2-Na+). Природні типчаково-ковилові та кам’янисті різнотра- 
вно типчаково-ковилові степи на чорноземах південних малогумусних, ділянками -  на чорноземах карбонат
них, сформованих на суглинках та глинах, інколи елювії карбонатних порід та агроландшафти на їх місці. Ха
рактеризується інтенсивною міграцією елементів у процесі змиву ґрунтів і вітрової ерозії та їх акумуляцією у 
зниженнях рельєфу. Провінція Гірського Криму найбільш диференційована, охоплює кримські Передгір’я 
(центральні частини Зовнішнього та Внутрішнього паєм), власне Гірськокримську споруду та її південні схили 
(Південноузбережна зона) і характеризується висотною субширотною зональністю гірсько-лісових та лісово- 
степових груп ландшафтів. В її межах виділяються чотири підпровінції [91]. З півночі на південь: Б-1 -  підпро
вінція Кримського Передгір’я з кальцієвими, кисло-кальцієвими (Са2+. Н+-Са2+) класами ландшафтів на похилих 
поверхнях куестових гряд та в міжгірних долинах. Степові луки у поєднанні з лісостеповою рослинністю і ни
зькорослими листяними лісами на карбонатних щебінчастих чорноземах та елювії корінних порід, ділянками 
агроландшафти на їх місці.

Підпровінції Б-ІІ -  низько- і середньогір’я, Б-ІІІ -  високогір’я Гірського Криму з кальцієвими (Са2“) гір
сько-лісовими та гірсько-луковими (яйлинського типу) групами ландшафтів на схилах та плато Головного пас
ма Кримських гір. Буково-соснові ліси та високогірні луки на бурих гірсько-лукових і дерново-буроземистих 
щебінчастих ґрунтах на елювії карбонатних закарстованих порід, та на бурих і дерново-буроземних щебінчас
тих ґрунтах (на схилах), частково заповідні.

Б-IV -  підпровінція південного узбережжя Криму з кальцієвими, кисло-кальцієвими (Са2", Н-Са2ь) кла
сами ландшафтів на крутих, часто зсувних схилах та в амфітеатроподібних котловинах. Дубово-фісташкове та 
ялівцево-кущове рідколісся, ландшафтно-паркова рослинність на коричнево-щебенистих ґрунтах, ділянками 
агроландшафти та рекреаційно-курортні агломерації на їх місці. Для територій підпровінцій Б-І, Б-ІІ, Б-IV влас
тива інтенсивна міграція техногенних елементів при змиві ґрунтів водою та зі стоком води. Для високогірних 
яйл (Б- III) характерні прояви процесів карстоутворення та, в основному, добре збережені природні ландшафти, 
на значних площах заповідані.

Техногенне навантаж ення. В межах груп ландшафтів Присивасько-Приазовської низовини голов
ним чинником впливу на стан ГС є сільськогосподарський меліоративний. Більша частина цієї території розо
рана та зайнята зерновими культурами, причому на долю земель з інтенсивним зрошенням припадає до 50% 
площі. Режим зрошення земель в умовах низинного рельєфу призвів до підвищення рівнів ґрунтових вод (на 2- 
3 м), підтоплення окремих площ і зростання їх мінералізації (до 7-9 г/дм3), що призводить до збільшення їх кис
лотності [88]. Остання, в свою чергу, сприяє розчиненню і включенню в міграцію сполук важких металів техно
генного походження. У межах цієї площі проходить частина Північнокримського каналу, наслідком багаторіч
ного функціонування якого, також є підтоплення і заболочування на окремих ділянках прилеглих земель.

Негативний біохімічний вплив на стан ГС чинять також тваринницькі ферми і місця складування різних 
побутових відходів, які сприяють активному надходженню в ґрунти і ґрунтові води, в першу чергу, азотних 
сполук-нітратів, які перевищують гранично-допустимі концентрації (ГДК) інколи у 5-10 разів. Відмічено також 
підвищений вміст ДДТ, ДДЕ, фазалану, рогору, що пов’язано з локальним забрудненням зі складів отрутохімі
катів [67].
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Рис. 10.1. Схематична карта екологічного стану геологічного середовища



Границі: 1 -  ландшафтних провінцій (А -  Рівниннокримська степова, Б-Гірського Криму), 2 -  груп ландшафтів (А-І -  При- 
сивасько-Приазовської низовини, А-ІІ -  Тарханкутської підвищеної рівнини, Б-І -  похилих поверхонь куестових гряд, кот
ловин Кримського передгір’я, Б-ІІ -  низько- і середньогірський, Б-ІІІ -  високогірський, Б-IV -  південноузбережний); 
З -  родів ландшафтів; 4 -  зон бальності землетрусів, в розриві контура -  бальність, у дужках -  техногенний приріст бально- 
сті; 5 -  територій з різною інтегральною оцінкою екологічного стану геологічного середовища; 6 -  ділянок з різним екологі
чним станом геологічного середовища; 7 -  границі міст; 8 -  інші населені пункти. Екологічний стан геологічного середо
вища: 9 -  помірно напружений, 10 -  задовільний. Роди ландшафтів: 11 -  низинні слабо розчленовані денудаційно- 
акумулятивні рівнини різного генезису (Р.Г.В. -  2-8 м); 12 -  підняті денудаційні і ерозійно-денудаційні рівнини (Р.Г.В. 
>10 м); 13 -  куестові пасма в поєднанні з міжпасмовими зниженнями і передгірними нахиленими рівнинами; 14 -  хребти і 
масиви Головного пасма в поєднанні з міжгірними котловинами і долинами; 15 -  південний макросхил Головного пасма -  
схили різної крутизни в поєднанні з древніми поверхнями вирівнювання; 16 -  трасаквальні та аквальні ландшафти: річки, 
лимани, озера, водосховища. Техногенні об’єкти, що впливають на стан геологічного середовища: 17 -  зрошувальні ме
ліоративні системи; 18 -  тваринницькі комплекси та птахофабрики, які є встановленим джерелом забруднення; 19 -  заліз
ниці; 20 -  склади отрутохімікатів і мінеральних добрив; 21 -  водосховища; 22 -  магістральні канали; 23 -  кар’єри нерудних 
корисних копалин; 24 -  склади ПММ; 25 -  полігони твердих побутових відходів, сміттєзвалища. Інтенсивне забруднення 
геологічного середовища токсичними хімічними елементами: 26 -  контур забруднення водоносних горизонтів, у розриві 
контуру -  хімічні аніони, елементи-забрудники: а -  четвертинного віку, б -  пліоценового і міоценового віку, в -  палеогено
вого, крейдового віку; 27 -  локальні забруднення водоносних горизонтів хімічними елементами і сполуками, в чисельнику -  
хімічні знаки забруднення, в знаменнику -  коефіцієнт концентрації, 28 -  контур площинного забруднення грунтів важкими 
металами, у розриві -  хімічні елементи-забрудники, 29 -  пестицидне навантаження, кг/га в рік, а -  5-10; б -  10-30, в -  30-50; 
ЗО -  локальне забруднення грунтів важкими металами, в чисельнику -  елементи-забрудники, в знаменнику -  коефіцієнт 
концентрації. Інші знаки: 31 -  ділянки з ураженістю небезпечними ЕГП та явищами понад 50% площі (3 -  зсуви, К — карст, 
П -  підтоплення, О -  осипи); 32 -  абразія (більше 5 м3 на пог. м/рік), 33 -  зони інтенсивного розвитку техногенних ЕГП, 
34- псевдоформула екологічної оцінки стану геологічного середовища.

ОЦІНКА РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Індексу псев- 
доформулі

Рівні забруднення хімічними 
елементами та їх сполуками

Мінералізація,
г/дм3

Забруднення хімічними елементами та їх сполу
ками

Класи небезпеки
І II

В' Небезпечний 1,5-3,0 2,0-3,0 5-10
В Помірно небезпечний 1,0-1,5 1-2 1-5

Припустимий <1 <1 <1
ОЦІНКА УРАЖЕНОСТІ ТЕРИТОРІЇ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ЕКЗОГЕННИМИ І ЕНДОГЕННИМИ ПРОЦЕСАМИ І ЯВИЩАМИ
Індекс у псев- 

доформулі
Ступені ураженості території 
небезпечними ЕГП і явищами

Сумарна ураженість 
території

Розвиток небезпечних ЕГП і явищ з 
урахуванням техногенної активізації

Е1 Сильний 25-30
Інтенсивне підтоплення, зсуви, карсти у 
відкритій і напівиокритій формі розвитку 
і абразія та переробка берегів

Е Середній 10-25 Сезонне затоплення і підтоплення, яруж
на і площинна ерозія

е Помірний 3-10 Помірний розвиток окремих ЕГП, явищ
ОЦІНКА РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДІВ

Індексу псевдофор- 
мулі

Рівні забруднення Забруднення грунтів та донних відкладів важкими металами
Класи небезпеки, ГДК/сЬон

І II III
Г1 Небезпечний 2-3 2-3 10-20

4-6 5-10 15-30
Г Помірно небезпечний П2 1-5 1-10

2-4 2-10 2-15
Припустимий <і

1-2
<1
1-2

<1
1-2

Більша частина території групи Тарханкутсько-Центральнокримських ландшафтів (А-ІІ) зазнає зростаю
чого техногенного вшіиву у зв’язку зі зміною структури землекористування. Територія інтенсивно використо-



вується, в основному, під богарне землеробство та сади і виноградники. Разом з розширенням площі останніх 
зростає пестицидне та мінеральне навантаження -  від 3,8 до 15,5 кг/га. Значний об’єм в структурі техногенного 
навантаження на ГС займають також хімічні і біохімічні об’єкти [67]. Це точкові джерела забруднення, які ви
никають при недотримуванні санітарно-технічних норм збереження отрутохімікатів, міндобрив, відходів тва
ринництва. Серед техногенних літохімічних аномалій сільськогосподарського впливу найбільш поширені [88]:

-  моноелементні аномалії міді з вмістом, у середньому, -  40 мг/кг (площею 2*2 км );
-  поліелементні аномалії міді, ртуті, фосфору (площею від 3-4 до 8-10 км2) з вмістом міді -  40-50 мг/кг, 

фосфору 1,2-1,5 г/кг, ртуті -  0,042 мг/кг;
-  аномалії фосфору і фтору, які займають локальні ділянки площею від 3-4 до 15-20 км2. Концентрація 

фосфору в них складає від 1 до 2 г/кг, фтору -  від 450 до 650 мг/кг.
У межах ландшафтів похилих поверхонь куестових гряд і міжгірних долин (Б-І) зосереджена значна час

тина промислового, сільськогосподарського і, частково, рекреаційного потенціалу Криму, які здійснюють знач
ний негативний вплив на стан ГС, в першу чергу, на ґрунти і ґрунтотворні породи, що виражається в зміні їх
нього хімічного складу і фізико-механічних властивостей. Сільськогосподарські угіддя охоплюють до 70% за
гальної площі ландшафтів, з яких до 35% зайняті під сади і виноградники. Ці території характеризуються під
вищеним рівнем пестицидного навантаження і місцями сумарний вміст залишкових пестицидів в ґрунтах дося
гає З ГДК. Нітратного забруднення ґрунтового шару зазнає до 20-25% площ сільськогосподарських угідь. Нор
мальний геохімічний фон нітратів для регіону становить 11,0 мг/кг, а аномальні техногенні значення досягають 
44 мг/кг [88]. Найбільш значні такі аномалії виявлені в районі с. Садове Нижньогірського району -  від 218 до 
436 мг/кг. Ця лінійна аномалія простежена по простяганню на відстань до 10 км.

Разом з внесенням у ґрунти мінеральних та органічних добрив надходить і певна кількість важких мета
лів, які в результаті міграції і накопичення утворюють окремі ореоли забруднення ґрунтового покриву, порід 
зони аерації та ґрунтових вод. Так, в кількох місцях виявлені групи літохімічних аномалій елементів міді, свин
цю, фосфору, фтору, ртуті, миш’яку, а також нітратів техногенного типу, пов’язаних із сільським господарст
вом (агротехногенні). Зокрема, невеликі аномалії ртуті, з вмістом ртуті від 0,04 до 0,07 мг/кг, в окремих точ
ках- до 0,58 мг/кг, зустрічаються у долинах рр. Салгир, Біюк-Карасу [88]. Незначні аномалії свинцю та ртуті 
площею перші квадратні кілометри виявлені на окремих ділянках малих населених пунктів, джерелом їх є гос
подарські і побутові звалища, місця стоянок автотранспорту та заправки пального. Концентрація свинцю в них 
коливається в межах 32-50 мг/кг, а ртуті -  від фонових до 0,85 мг/кг. Моноелементні контрастні аномалії свин
цю (до 1500 мг/кг) виявлені на ділянках складів ГПР в районі сс. Садове та Жемчужина Нижньогірського райо
ну. Вміст свинцю в ґрунтах тут перевищує ГДК у 50 разів. Аномалії миш’яку встановлені поблизу автостради 
Сімферополь-Москва, за 2 км на північний схід від сел. Октябрське. Розміри аномалії -  38 км2, вміст миш’яку 
складає 40-63 мг/кг, тобто 20-31 ГДК.

При всій різноманітності вказаних джерел техногенного впливу на ГС, найбільш негативний вплив чи
нять викиди і стоки промислових підприємств та комунальних господарств великих міст. Так, на території аг
ломерації мм. Сімферополь і Білогірськ різної інтенсивності забруднення ґрунтового покриву свинцем досягає 
60%. Серед них встановлені окремі ділянки дуже сильного забруднення, з ГДК до 150-190. Розташування біль
шої частини міста Сімферополь в глибоких долинах річок Салгир, Малий Салгир визначає тут своєрідний сла- 
боінверсійний, а в зимово-осінній період -  часто застійний режим атмосфери, який сприяє накопиченню легких 
сполук-забрудників -  викидів у нижніх повітряних шарах, а згодом і у літосфері. Така ситуація призводить до 
того, що у Сімферополі, за відсутності дуже крупних промислових об’єктів, рівень забруднення повітряного 
басейну дорівнює середньому по Україні. Зокрема, середньорічні концентрації формальдегіду і бензопірену тут 
досягають 2-3 ГДК, максимальні разові концентрації двоокису азоту перевищують 4 ГДК, окису азоту -  4 ГДК. 
В цілому, екологічний стан ГС м. Сімферополь є доволі напруженим [84].

Негативний техногенний вплив пиловидних викидів в атмосферу і твердих відходів кар’єрів (де джере
лом забруднення є ртуть), разом з викидами вихлопних газів транспортом, виражається у розвитку протяжних 
контрастних літохімічних аномалій ртуті в ґрунтах і донних відкладах місцевих водойм. Так, в межах і околи
цях Лозівського кар’єру на бут і щебінь коефіцієнт концентрації ртуті в межах потоків розсіювання складає 8- 
8,2. Вміст ртуті в пролювії балок -  0,38-0,45 мг/кг (при фоновому 0,097 мг/кг), в донних мулах -  до 3*104 мг/л. 
Тверді стоки цього кар’єру частково надходять і у Сімферопольське водосховище, забруднюючи його ртуттю.

Гірсько-лісові та гірсько-лукові ландшафти, характерні для низько-середньогір’я і високогір’я Криму (Б- 
II, Б-ІІІ), (частково займають і південні схили та поверхню яйл Головного пасма Кримських гір) є найменш ан
тропогенно освоєною територією Криму. Невеликі площі з доволі інтенсивним техногенним навантаженням 
знаходяться в долинах крупних річок Салгир, Біюк-Карасу, Бештерек, Індол. При відсутності промислових під
приємств, основним джерелом впливу на стан ГС тут є сільгоспугіддя, населені пункти, поодинокі кар’єри, ав
тошляхи та інфраструктура гірського туризму. В умовах похилих і крутих схилів внесені добрива і пестициди, 
госпфекальні неочищені стоки фільтруються в підземні і поверхневі води. Впливом автомобільних викидів ви
кликані локальні аномальні значення у ґрунтах свинцю, цинку, ртуті, які перевищують ГДК (максимальна кон
центрація цинку -  до 150 мг/кг, свинцю -  до 320 мг/кг).



Для цих ландшафтів характерні активні прояви екзогенних геологічних процесів (ЕГП) -  обвали, осипи, 
зсуви, лінійна та площинна (долева) ерозія, селі, карстові явища [67]. Ці процеси мають циклічний або сезонний 
характер і визначаються природними чинниками. Зокрема, підвищення кислотності опадів (викиди підпри
ємств) відіграє активізаційну роль в карстових процесах і пригнічує біоценоз. Локальні фактори -  шляхове бу
дівництво, туризм призводять до активізації на окремих ділянках лінійної ерозії і площинного змиву (при по
рушенні дернового шару); підрізка схилів викликає зсувні явища. Порушення правил пожежної безпеки турис
тами призводять до пожеж, які знищують унікальні ліси та порушують ландшафтну красу довкілля.

Ландшафти південного узбережжя Криму (Б-IV) займають найменшу площу аркушів, але є найбільш 
привабливими і перспективними з точки зору рекреації і курортного відпочинку. В цілому, при високому рівні 
освоєності цієї території, на стан ГС тут впливає аграрна спеціалізація (до 40% площі) та значне техногенне 
навантаження об’єктами селітебного і рекреаційного типів. Сільськогосподарські угіддя зайняті, переважно, 
виноградниками та садами, технологія вирощування яких передбачає внесення добрив і засобів захисту рослин 
у підвищених кількостях. Зокрема, формування локальних техногенних грунтово-геохімічних аномалій (до 4- 
12 ГДК) тут пов’язане з тривалим використанням пестицидів при обробці ріллі. Ґрунтово-геохімічні аномалії 
миш’яку (інтенсивністю 8-24 мг/кг) та міді спостерігаються на більшій частині площ садів і виноградників. 
Аномалії ртуті та фосфору (1,0-1,2 г/кг), часто в комплексі з аномаліями миш’яку і міді, розповсюджені на 50- 
55% площі сільськогоспугідь.

Промисловість місцевого значення території представлена, в основному, переробними підприємствами, 
що розташовані у містах Ялта, Алушта, Судак та деяких селах південноузбережної зони. Вони виступають дже
релом локального забруднення грунтів важкими металами, зокрема, цинком, міддю і нікелем. У районі берего
вої смуги західної частини ПБК аномальні концентрації важких металів (сурма, миш’як, хром, цинк) виявлені 
біля Нікітського ботанічного саду, міст Гурзуф, Алупка, Ялта. У районі від Алушти до Судака розміщуються 
ділянки з максимальним забрудненням важкими металами -  Малорічинська, Сонячногірська, район Морського, 
Судака. Залишкові пестициди (ДДТ, ДДЕ) виявлені в донних осадках водойм поблизу сіл Сонячногірське, Ри
баче [90]. Високе антропогенне забруднення спостерігається в гирлах річкових долин, куди зі стічними водами 
надходить до 73 т загального азоту, 10 т фосфору, 4.6 т СПАР.

Значну шкоду ландшафтам цієї території наносять гірничодобувні підприємства -  кар’єри поблизу Судака, 
Алушти. Тут також широко проявляються екзогенні процеси: лінійна ерозія, селі, площинний змив, зсуви, абразія. 
Зокрема, зсувами охоплено до 30% території, а ступінь ерозійного розчленування складає від 2-3 до 7 км/км2.

Для усіх ландшафтів площі аркушів одним із головних джерел забруднення наколишнього середовища є 
транспорт, в першу чергу, автомобільний. Забруднення зумовлене складом вихлопних газів, де найбільш шкід
ливими вважаються тетраетилсвинець у бензині і металоорганічні сполуки дизельного палива. Ці сполуки 
утворюють лінійні техногенні ґрунтово-геохімічні аномалії свинцю, ртуті і бензопірену і супроводжуються 
окремими аномальними точками барію, стронцію, міді і хрому. Ширина аномалій свинцю і ртуті в степових 
районах коливаються від 25 до 90-95 м, в гірській місцевості (Ангарський перевал) подекуди перевищує 350 м. 
Так [88], вздовж автомагістралі Сімферополь-Москва виявлені комплексні лінійні ґрунтово-геохімічні аномалії 
свинцю (80-120 мг/кг) і ртуті (0,06-0,07 мг/кг) шириною від 60 до 95 м. В межах цих аномалій присутні також 
цинк (120-200 мг/кг), хром (300-1500 мг/кг) та одиничні аномальні точки групи токсичних хімічних елементів 
(у мг/кг): талію -  1,5, ртуті -  0,065-0,2, молібдену -  3,2, олова -  6,3-8, свинцю -  32, цинку -  150-250, фосфору -  
1-1,2 та марганцю -  0,9 г/кг.

У межах усіх ландшафтних зон серед факторів техногенного навантаження ГС проявляються селітебні 
типи впливу. Основними з них є механічні порушення ґрунтів, зміна гідрогеологічних умов під впливом втрат 
комунікацій, зміна інженерно-геологічних параметрів ґрунтів, активізовані просадочні та зсувні процеси. Най
більше навантаження прямо залежить від густоти населення та концентрації підприємств, і тому властиве круп
ним населеним пунктам.

Інтенсивна господарсько-підприємницька діяльність потребує значних обсягів водних ресурсів. Питне 
водопостачання в межах площі аркушів здійснюється за рахунок експлуатації водоносних горизонтів четвер
тинних, поетичних, меотичних, сарматських, середньоміоценових, крейдових та верхньоюрських відкладів.

В умовах існуючого режиму експлуатації, зокрема алювіальних ґрунтових вод і пліоценового водоносно
го горизонту, суттєвих регіональних змін у рівневому і гідрохімічному режимах не відзначається, але спостері
гаються деякі локальні збільшення масової концентрації солей хлор-іону, сульфат-іону в межах передгірської 
рівнини (рр. Мокрий і Сухий Індол, Булганак, Бештерек) поблизу населених пунктів [67, 88]. Вміст хлор-іону 
коливається від 0,53 до 31,15 г/л, сульфат-іону -  0,75-23,9 г/л і зменшується з глибиною. Аномалії токсичних 
елементів також мають локальний розвиток. Зокрема, забруднення важкими металами виявлено в Передгірському 
Криму (у мг/дм3): біля м. Сімферополь -  аномалії ртуті -  0,0006-0,06, берилію -  0,05, фтору -  2, брому -  364, бору -  
84,15, цинку-7 ; аномалії біля м. Білогірськ -  фтору -  2, брому -  84,25, бору-36,44. На деяких ділянках спостерігається 
хімічне і бактеріологічне забруднення. Нітратний і нітритний азот фіксується в рр. Альма, Індол, Біюк-Карасу (вміст 
нітрат-іону -  60-200 мг/дм3, нітріт-іону -  7,2-200 мг/дм3)- Так, в водах головної річки Криму -  Салгир, вміст нітрітів 
складає від 53,9 до 154 мг/дм3 (1,2-3 ГДК), в Сімферопольському і Аянському водосховищах -  перевищує З ГДК [84].

У понт-меотис-сарматському водоносному комплексі в результаті потужного техногенного впливу від-



булися регіональні зміни гідродинамічного і гідрохімічного режимів, погіршення санітарного стану. Внаслідок 
підтягування більш мінералізованих вод з нижніх горизонтів спостерігається підвищення масової концентрації 
солей до 1,3-1,6 г/дм3. В даний час водозабори експлуатуються і для технічних потреб. Гідрохімічні аномалії 
сполук азоту приурочені до населених пунктів, і є, в основному, комплексними. Вміст (мг/дм3) нітрат-іону змі
нюється від 60 до 1768, нітріт-іону -  від 7,0 до 105, іона амонію -  20-150. У порівнянні з аномаліями в водах 
горизонтів, що залягають вище, спектр водних мігрантів токсичних елементів звужується і представлений ртут
тю, свинцем, марганцем, кадмієм. Джерелом забруднення понт-меотис-сарматського комплексу пестицидами є 
місця збереження твердих і рідких отрутохімікатів, оброблені ними сільськогосподарські масиви. В водах при
сутні залишкові пестициди, часто зустрічається рогор, L і V, ізомери ГХЦГ, рідше ДДТ. Максимальний вміст 
рогору -  0,2 ГДК, а з інших забрудників наявні феноли (до 2 ГДК), СПАР (до 4ГДК), нафтопродукти (до 
15 ГДК). Такими ж пестицидами забруднений водоносний горизонт середньоміоценових відкладів, який для 
господарсько-питного водопостачання експлуатується в Сімферопольському районі.

Нітратне забруднення комплексу, за даними режимних спостережень, відзначається в межах м. Сімфе
рополь, де масова концентрація нітрат-іону у 1,4-2,9 разів перевищує гранично допустимі значення.

Внаслідок техногенного впливу спостерігається погіршення якості підземних вод палеогенового і крей
дових водоносних горизонтів (в межах передгірського Криму), встановлено нітратне і бактеріальне забруднен
ня вод. На території промислових підприємств м. Сімферополя (ВАТ “Сантехпром”, фабрика “Україна” і ін.) 
максимальний вміст нітратного азоту у воді досягає 1,2-1,9 ГДК.

Для господарсько-питних потреб населених пунктів і оздоровниць південного берега Криму використо
вуються тріщинно-карстові води верхньоюрських відкладів. Головним фактором техногенного впливу на водо
носний горизонт є поверхневі джерела забруднення. До них відносяться випас худоби на яйлах, стихійні стоян
ки туристів, звалища сміття, тваринницькі комплекси і ін. Негативні наслідки впливу цих джерел спостеріга
ються в деяких водопунктах Білогірського району, де встановлене нітратне (3-4 ГДК села Суничне, Синьо- 
кам’янка) і бактеріальне забруднення. Виявлено осередок забруднення, приурочений до санаторія ім. Чехова, де 
у воді джерела Дарсан вміст ГКП складає 23 [91].

На основі аналізу сучасного стану грунтів, підземних вод та основних екзогенних процесів, згідно з кри
теріями оцінки екологічного стану геологічного середовища (табл. 10.1), в межах аркушів виділяються площі з 
помірно напруженим і задовільним станами геологічного середовища.

До перших віднесені території, на північному заході і північному сході аркушів, з негативними змінами в 
одному або двох компонентах, тобто ділянки з інтенсивним підтопленням (Е'), підвищеною мінералізацією ос
новного експлуатаційного водоносного горизонту (В, В'), забрудненням ґрунтів (Г). На більшій частині площі, 
незважаючи на окремі прояви негативних факторів (Е’ -  карст, зсуви, абразія; В' -  умовно захищений основний 
водоносний горизонт), геологічне середовище близьке до природного і екологічно безпечне, тобто відповідає 
задовільному стану.

Таблиця 10.1. Критерії оцінки екологічного стану геологічного середовища
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Примітки: Hj -  напір водоносного горизонту, що залягає вище,
Н2 -  напір водоносного горизонту, що залягає нижче, ш0 -  потужність водотриву



висновки
Роботи з підготовки до видання комплекту Держгеолкарти-200 Кримської серії аркушів L-36-XXIX 

(Сімферополь), L-36-XXXV (Ялта) на основі оновлених стратиграфічних схем та уніфікованої серійної легенди 
дозволили укласти базовий комплект геологічних карт нового покоління території. Отримані нові геологічні 
матеріали суттєво доповнили, інколи переглянули відомі та визначили сучасний погляд на геологічну будову 
площі.

До основних результатів роботи слід віднести наступне:
1. Створено комплект карт, що включає геологічні карти і карти корисних копалин дочетвертинних 

утворень та четвертинних відкладів, на яких систематизовано увесь фактичний матеріал попередніх дослі
джень, з врахуванням останніх інструктивних документів та схем. Авторами у процесі підготовки до видання 
доповнені та ухвалені в НСК оновлені стратиграфічні кореляційні схеми рифей-палеозойських, міоценових і 
пліоценових відкладів, завдяки чому геологічні карти стали більш детальними і інформативними, а стратигра
фічні границі краще обгрунтованими.

2. На основі аналізу матеріалів глибокого буріння та переінтерпретації раніше відомих, в т.ч. геофізич
них, вдалося деталізувати та вперше, для цього рівня картування, висвітлити основні риси геологічної будови 
венд-кембрійського, палеозойського і мезозойського фундаментів регіону;

-  приведені у відповідність з кореляційними стратиграфічними схемами усі об’єкти картування і 
скорельовані одновікові різнофаціальні комплекси мезозою і кайнозою.

3. Створено принципово новий варіант карти дочетвертинних утворень, що грунтується на літолого- 
стратиграфічному принципі картування з виділенням регіональних та ряду місцевих і допоміжних підрозділів 
(серії, світи, верстви, товщі).

4. Стратифікація четвертинного розрізу виконана згідно з кліматолітною шкалою, проведене сучасне 
структурно-геоморфологічне районування території досліджень.

5. Систематизовано фактичні матеріали стосовно магматизму регіону і конкретно площі картування. Зо
крема, виділено п’ять комплексів нестратифікованих утворень, які відрізняються мінералого-хімічним складом 
порід, умовами залягання, походженням та віком.

6. Проведена комплексна геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів з врахуванням останніх да
них, суттєво переглянуто структурно-тектонічний план будови території, у тому числі різновікових фундамен
тів, деталізовано та обґрунтвовано успадкованість неотектонічних структур.

7. Охарактеризовано стан сучасної мінерально-сировинної бази регіону і наведена оцінка перспектив її 
розширення, в основному, за рахунок традиційних корисних копалин -  підземних вод і будівельних матеріалів. 
Отримані нові результати щодо золотоносності порід і відкладів, поки в ранзі пунктів мінералізації, які вказу
ють на певну ймовірність виявлення на площі розсипних і корінних родовищ золота.

8. На сучасному рівні охарактеризована еколого-геологічна обстановка середовища, з відповідним ці
льовим районуванням території, значно довивчена гідрогеологія району.

Основними питаннями, що не отримали однозначного вирішення і потребують подальшого до вивчення є:
-  уточнення особливостей геологічної будови нижніх частин розрізу осадового чохла (аспекти стратиг

рафії та тектоніки) шляхом буріння та геофізичними методами;
-  аналітичне обгрунтування віку окремих регіональних та місцевих стратиграфічних підрозділів ком

плексом сучасних методів (палеомагнітним датуванням, радіохронологією тощо;
-  біостратиграфічні дослідження -  створення обґрунтованої стратиграфічної схеми таврійської серії і її 

розчленування та картування, кореляція верхньоюрських і нижньокрейдових відкладів на основі мікрофауни;
-  уточнення корелятивних взаємовідношень морських і континентальних пліоценових та еоплейстоце- 

нових відкладів з метою вдосконалення стратиграфічної схеми;
-  довивчення опорних розрізів дочетвертинних і четвертинних відкладів Гірського і Передгірного Кри

му і кореляції їх з розрізами Рівнинного;
-  подальше вивчення та уточнення схеми магматизму району, порівняння магматизму Гірського і Рів

нинного Криму;
-  аналіз та вивчення нових тектонічних моделей будови структури Гірського Криму, а саме: біострати- 

графічних доказів насувної тектоніки, завірки встановлених сутурних швів і меланжу (шляхом буріння, сейсмі
чних, палеонтологічних досліджень);

-  визначення більш конкретних критеріїв розповсюдження, концентрації та пошуку родовищ або про
явів золота, ртуті, поліметалів;

-  моніторинг стану природного середовища.
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ДОДАТОК А

Список родовищ та проявів корисних копалин, які вказані на 
“Геологічній карті і карті корисних копалин дочетвертинних утворень” 

масштабу 1:200 000 аркушів L-36-XXIX, L-36-XXXV

Індекс 
клітинки 
та номер 
на карті

Найменування об’єкта, 
його місцезнаходження

Стан експлуатації родовища 
або стисла характеристика прояву

Г еолого- 
промисловий 
(генетичний) 

тип

Джерело ін
формації (но
мер за спис
ком літерату

ри)
1 2 3 4 5

Аркуш  L -36-X X IX
Металічні корисні копалини 

Кольорові метали 
Титан

И-2-29 Прояв Верхньокурганівсь- 
кий, за 1,5 км на схід від 
с. Верхньокурганне

Вмісні породи -  пісковики білогірсь- 
кої світи. Вміст титаномагнетиту -  
від 1,3 до 42,8 кг/т, вміст титану -  
0,7-1,0%

Розсип [68]

Рідкісні метали 
Ртуть

ІИ-1-48 Прояв Малосалгирський, 
між південною окраїною 
м. Сімферополь і 
с. Строганівка, на обох 
берегах середньої течії 
р. Малий Салгир

Кіноварна мінералізація в зоні інтен
сивної тріщинуватості, гідротермаль
но змінених конгломератів або флі- 
шоїдних піщано-глинистих відкладів 
бітацької світи потужністю від 0,5 до 
12,0 м, простежується -  на 300 м. 
Вміст ртуті від 1-2x10~5% до 1-3x10~3%. 
Збагачені ділянки в пісковиках потуж
ністю до 1 м в окремих гніздах (діамет
ром до 1-3 мм) вміщують ртуті від 0,01 
до 0,49%, інколи -  до 1,5%

Гідротерма
льний

[54]

III-1-51 Прояв Лозівський, на схі
дній окраїні с. Лозове, на 
обох схилах долини 
р. Салгир

Вмісні породи представлені переша
руванням піщано-глинистих і вулка
ногенно-осадових порід верхнього 
тріасу, прорваних серією інтрузій 
діабазових порфіритів. Мінералізація 
кіноварі приурочена до контакту піс
ковиків з діабазовими порфіритами, 
середній вміст ртуті -  від 3,6X 10"4 до 
5,1 хЮ'4%, максимальний -  2x10 3%

Гідротерма
льний

[54]

ИІ-4-72 Прояв Веселянський, за 
3,5 км на півд.-зах. від 
с. Веселе

Ртуть приурочена до невеликого суб- 
вулканічного тіла андезитових пор
фіритів та кальцитових жил, що заля
гають у пісковиках. Середній вміст 
ртуті -6 x 1 0~5%, максимальний -  
1,2хЮ‘4%

Гідротерма
льний

[54]

IV-1-77 Прояв Альмінський, на 
південь від с. Малинівка, 
охоплює лівобережжя 
р. Альма з її притоками та 
балками

Корінна мінералізація приурочена до 
контакту осадових порід карадазької 
світи юри з дайками двопіроксенового 
діабазового порфіриту бодрацького 
субвулканічного комплексу і представ
лена дрібними поодинокими кристала
ми кіноварі, пов’язаними з малопотуж
ними кварц-карбонатними та кальци
товими прожилками. Вміст ртуті не 
більше 0,02%. Кількість кіноварі в шлі
хах становить 100-200 зерен на шліх

Гідротерма
льний

[54]



Продовження додатку А
1 2 3 4 5

з малопотужними кварц- 
карбонатними та кальцитовими 
прожилками. Вміст ртуті не більше 
0,02%. Кількість кіноварі в шліхах 
становить 100-200 зерен на шліх

IV-3-86 Прояв Привітненський, на 
захід від с. Привітне

Вмісні породи представлені пере
шаруванням пісковиків та глин 
кримської світи. Кіноварь у вигляді 
примазок та тонкорозсіяної вкрап- 
леності (розмір окремих зерен -  
0,01-0,3 мм) приурочена до ділянок 
дроблення та гідротермально змі
нених порід в зонах тектонічних 
порушень. Середній вміст ртуті -  
6х 10~3%, максимальний — 1,2х 10"4%

Гідротермальний [54]

Стронцій
ІИ-3-65 Прояв Киргуцький, за 4 км 

на захід від с. Зеленогір’я, 
на південному схилі 
г. Киргуч

Вмісні породи -  прошарок гіпсу 
(25 см) у конгломератах демер- 
джійської світи. Целестин у вигляді 
прошарків (1 -2 см), прожилків та 
окремих зерен; вміст оксиду строн
цію -  20,8%

Гідротермальний [93]

Б л аго р о д н і м ета л и
Золото

II-1-23 Прояв Верхньокурганівсь- 
кий, на півд.-зах. від 
с. Верхньокурганне, пра
вобережжя р. Бештерек

Золото приурочене до зелених сла
нців палеозою на глибині 233-243 
та 250-254 м, вміст -  від 0,02 до 
1,0 г/т. Золотовмісний мінерал-  
пірит, золото виявлено і у вільній 
формі (електрум)

Г і дротермал ьний [76]

II-1-27 Прояв Мазанський, західна 
околиця с. Мазанка, піща
ний кар’єр

Вмісні породи -  піски мазанської 
світи з лінзами глин та гравелітів, 
видима потужність -  28,5 м. Розмір 
золотин -  0,1-0,02 мм (переважають 
об’ємні знаки), вміст -  від 1 знака 
до 0,12 г/м3 (в підошві кар’єру)

Теригенний [76]

11-2-31 Прояв Литвиненківський, 
с. Литвиненкове, правий 
берег р. Зуя, піщаний 
кар’єр

Вмісні породи -  піски мазанської сві
ти видимою потужністю 11,5 м. Золо
то виявлено окремими знаками в 
трьох із дванадцяти проб (розміром 
0,07-0,02 мм) вміст, відповідно, -1 ,2 ,  
10 знаків (в перерахунку 0,07 г/м3)

Теригенний [76]

III-1-5 5 Прояв Піонерський, за 2 км 
на північ від с. Піонерське, 
на вододілі річок Салгир і 
Малий Салгир

Приурочений до пісків салгирської 
світи, на глибині 3-7 м в трьох із 
шести проб виявлено вміст золота 
від 0,02 до 0,5 г/м3

Теригенний [76]

Неметалічні корисні копалини 
Г ір н и ч о х ім іч н а  с и р о в и н а  

Хімічна сировина 
Вапняки для содової промисловості

ІІ-4-44 Родовище Білогірське, за 
12 км на схід від м. Біло- 
гірськ

Не розробляється Осадовий [63]

ІИ-2-60 Родовище Північнобаксан- 
ське, за 2 км на півн.-зах. 
від с. Міжгір’я

Не розробляється Осадовий [55]



Продовження додатку А
1 2 3 4 5

Сировина агрохімічна 
Фосфорити

ІІ-3-35 Прояв Мічурінський 
(г. Бурундук-Кая), за 
0,5 км на південь від 
с. Мічурінське, на право
бережжі р. Кучук-Карасу 
(Мала Карасівка)

Вмісні породи -  теригенно- 
кременисто-карбонатні відклади 
товщі пісковиків і вапняків біло- 
кам’янського регіоярусу з двома 
проверстками фосфоритів (жовна і 
галька піщанистих фосфоритів та 
фосфатизованої фауни, конгломе- 
ратоподібні фосфорити на мергели- 
стому цементі) потужністю 0,1- 
0,3 м, простежених на 0,8-1,5 км. 
Вміст Р20 5-  13,25-19,75%

Осадовий [71]

ІІ-3-36 Прояв Айлянма-Кая, за 
0,6 км на півн.-сх. від 
м. Білогірськ (г. Айлянма- 
Кая), південніше 
с. Пролом

Вмісні породи -  лінзоподібні про
шарки кременисто-глауконітових 
пісковиків (1,5-2,0 м) у товщі піс
ковиків і вапняків білокам’янського 
регіоярусу. Фосфорити представле
ні жовнами у пісковиках з вмістом 
Р20 5-  17,41-20,5%. У вапняках 
трапляються уламки фосфатизова
ної фауни

Осадовий [71]

ІІ-3-37 Прояв Білогірський (г. Ак- 
Кая), за 0,5 км на півн.-сх. 
від м. Білогірськ, на пра
вому березі р. Біюк-Карасу 
(Карасівка)

Вмісні породи -  нумулітові вапня
ки бахчисарайської та сімферо
польської світ нерозчленованих, в 
підошві з фосфоритовмісним про- 
верстком потужністю 0,2-0,4 м і 
протяжністю 4 км, складеним глау
конітовими пісковиками з гравієм і 
галькою фосфоритів (2-10 см), яд
рами фосфатизованої фауни, брек
чією фосфатизованих мергелів. 
Вміст Р20 5 у фосфоритах -  11,68%

Осадовий [71]

ІІ-3-38 Прояв Аджиларський, за 
0,6 км на півн.-сх. від 
м. Білогірськ (г. Аджилар)

Вмісні породи -  глауконітові піско
вики товщі пісковиків і вапняків 
білокам’янського регіоярусу. Фос
форити у вигляді поодиноких жо
вен та фосфатизованих уламків ме
ртелю, вміст Р20 5 -  до 15%

Осадовий [71]

ІІ-4-45 Прояв Курський, за 2 км 
північніше с. Курського, 
південні урвища г. Бор- 
Кая, на правому березі 
р. Сала (притока 
р. Мокрий Індол)

Вмісні породи -  малопотужні лінзи 
і проверстки глауконітових піско
виків вапнистих, кременистих з 
поодинокими жовнами фосфоритів 
у товщі вапняків білокам’янського 
регіоярусу. Вміст Р20 5 у проверст- 
ках -  0,1 -0,4%

Осадовий [71]

ІІІ-1-50 Прояв Сімферопольський, 
південна окраїна 
м. Сімферополь, лівий бе
рег р. Салгир

Вмісні породи -  прошарок (4 м) 
глауконітових мергелів з поодино
кими конкреціями фосфоритів у 
крейдоподібних мертелях кудрин- 
ської світи

Осадовий [71]

С ировина для хімічних меліорантів ґрунтів 
Гіпс

ІН-3-66 Прояв Киргуцький, за 4 км 
на захід від с. Зеленогір’я, 
південний схил г. Киргуч

Вмісні породи -  конгломерати де- 
мерджійської світи. Пласт гіпсу 
потужністю 25 см, по простяганню 
простежений на 150 м, вміщує

Хемогенний [76]



Продовження додатку А
1 2 3 4 5

прошарки (1-2 см), прожилки і поо
динокі зерна целестину

Г ір н и ч о р у д н а  си р о ви н а  
Сировина оптична та  п’єзооптична 

Ісландський шпат
ІИ-3-64 Прояв Карабіяйлинський, 

за 9 км на півд.-зах. від 
м. Білогірськ

Вмісні породи -  мармуровидні вапнякт 
демерджійської світи. Кристали кальци 
ту в жилах завширшки до 5-10 м

Гідротермальний [54

ІІІ-4-70 Прояв Веселянський, за 
0,5 км від північної окраї
ни с. Веселе

Вмісні породи -  вапняки судацької 
світи, сірі окальцитизовані, масив
ні. Напівпрозорі та прозорі криста
ли розміром до 10-20 см виявлені в 
жилах потужністю від 0,5 до 1,5 м, 
інколи з розширенням до 3-5 м; 
кристали часто вкриті “сорочкою” 
аморфного натічного кальциту за
втовшки 1-3 см

Гідротермальний [54]

ІІІ-4-73 Прояв Алчацький, за 1 км 
від східної окраїни м. Су
дак

Вмісні породи -  вапняки сірі, тон
ко-дрібнокристалічні, масивні ри
фові (судацька світа). Кристали 
кальциту (3-20 см) зустрічаються в 
жилах потужністю 0,3-1,0 м

Гідротермальний [54]

С ировина адсорбційна 
Глина бентонітова

III-1-54 Курцівське родовище, за 
4 км на пд. сх. від 
м.Сімферополь

Не розробляється Поствулканічний
вулканогенноо-
садовий

[96]

ИІ-1-58 Прояв Гора Мильна, на 
правому схилі г. Мильна, 
за 2 км на півн.-зах. від 
с. Кизилівка (Карагач)

Потужність пласта -  0,3 м. Хімск- 
лад (у %): Si02 -  50,66; А120 3 -  
14,66; FeO -  2,9; в.з.п. -  20,99

Поствулканічний
вулканогенноо-
садовий

[79]

IV-1-74 Прояв Карагачинський, за 
1 км на захід від 
с. Кизилівка (Карагач)

Потужність пласта -  0,3 м . Хімск- 
лад (в%): Si02 -  52,74; S03 -  0,38; 
CaO -  2,94; MgO -  4,73; A120 3 -  
15,60; Fe20 3 -  2,84; Ti02 -  0,50; 
в.з.п. -  18,86

Поствулканічний
вулканогенноо-
садовий

[79]

IV-1-76 Прояв Баклинський, на 
східному схилі г. Бакла, за 
4 км від с. Малинівка (Ку- 
курічоківка)

Пласт потужністю 0,2-0,55 м, про- 
стежений по простяганню на 
1500 м, по падінню -  на 200-250 м 
до глибини 50 м. Хімсклад (в%): 
Si02 -  50,32; СаО -  6,15; MgO -  
2,86; А120 3 -  13,72; Fe20 3 -  2,92; 
Ті02 -  0,30; в.з.п.-24,18

Поствулканічний
вулканогенноо-
садовий

[79]

IV-1-78 Прояв Бодрацький, за 
1,5 км на півд.-сх. від 
с. Скалисте, і за 3 км на 
пд.зх від с. Кизилівка

Пласт потужністю 0,3-0,35 м, про- 
стежений по простяганню на 450- 
500 м, по падінню (до глибини 
50 м) -  на 350-400 м. Хімсклад (у 
%): Si02 -  50,96; А120 3 -  13,72; 
Fe20 3 -  2,14; в.з.п.-24,76

Поствулканічний
вулканогенноо-
садовий

[79]

Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)
Агат

IV-1-75 Прояв Карагацький, за 
0,5 км на схід від 
с. Кизилівка

Приурочений до вулканогенних 
відкладів карадазької світи, пред
ставленої порфіритами та туфами 
андезитового та андезито- 
базальтового складу. Агат (халце-

Гідротермальний [44]



Продовження додатку А
1 2 3 4 5

дон) утворює мигдалини у порфі
ритах, розмір мигдалин -  від 0,5 до 
1-2 см, інколи досягає 10-12 см

С ировина для облицю вальних м атеріалів (декоративне кам іння)
Вапняки мармуризовані

IV-2-81 Біюк-Янкойське родовище, 
за 20 км на пд.сх. від м. 
Сімферополь, і за 0,3 км на 
пд.зх від с. Мраморне

Вміщуючі породи -  відклади бай- 
дарської світи. Корисні копалини -  
вапняки мармуризовані. Площа -  
4,5 га. Об’єм блоків - > 0,1 м3. Ви
хід блоків -  10,4%. Запаси за кате
горією А, В і С. Родовище компле
ксне. Вапняки згідно хімічного 
складу, в %: СаО -  53,5; MgO -  
0,01-1,27; Si02 -  0,92-1,96; А120 3 -  
0,02-0,4; Fe20 3 -  0,22-0,66; S03 -  
0,28-0,56; в.з.п. -  42,24-42,74 при
датні також для виробництва 
в’яжучих та металургійних флюсів. 
Не розробляється.

Пластовий [22]

С и р о в и н а  б у д ів ел ьн а  
Сировина для пиляльних стінових матеріалів 

Вапняки
1-1-3 Родовище Новозуївське, за 

2 км на півн.-сх. від 
с. Новозуївка

Корисна копалина -  вапняки одесь
ких верств, потужність пиляльного 
шару -  0,1-2,45 м, розкриву -  0,5 м, 
марка каменю “4-10”. Розробляєть
ся

Пластовий [61]

1-2-7 Родовище Колодязне, за 
0,5 км на півн.-зах. від 
с. Колодязне

Корисна копалина -  вапняки одесь
ких верств, потужність пиляльного 
шару -  1,4-4,2 м, розкриву -  0,1- 
6,0 м, марка каменю “4-25”. Розро
бляється

Пластовий [78]

1-2-8 Родовище Тургенівське, за 
2,5 км на зх. від с. Турге- 
нєве

Корисна копалина -  вапняки одесь
ких верств, потужність пиляльного 
шару -  1,0-3,2 м, розкриву -  0,9- 
8,0 м, марка каменю “4-10”. Розро
бляється

Пластовий [57]

1-2-9 Родовище Чонгравське, за 
2 км на півд.-зах. від 
с. Колодязне

Корисна копалина -  вапняки одесь
ких верств, потужність пиляльного 
шару -  1,0-3,1 м, розкриву -  0,1-2,0 
м, марка каменю “7-25”. Розробля
ється

Пластовий [60]

1-2-10 Родовище Бешаранське-IV 
(західна ділянка), за 2 км 
на півд. зх від с. Тургенєве

Корисна копалина -  вапняки одесь
ких верств, потужність пиляльного 
шару -  5,8-7,6 м, розкриву -  3-13 м, 
марка каменю “4-7”. Не розробля
ється

Пластовий 22]

1-2-11 Родовище Придорожнє, за 
6 км на півн.-сх. від 
с. Новожилівка

Корисна копалина -  вапняки одесь
ких верств, потужність пиляльного 
шару -  4-6 м, розкриву -  0,5-9,2 м, 
марка каменю “4-15”. Розробляється

Пластовий [72]

1-3-14 Родовище Підгірненське, 
за 0,5 км на півд.-зах. від 
с. Золоте

Не розробляється Пластови [59]

1-3-16 Родовище Степнівське, за 
4 км на зх. від с. Зибіне

Корисна копалина -  вапняки баге- 
рівської і акманайської світ, два 
пиляльні шари потужністю 0,1-9,3 і

Пластовий [58]



Продовження додатку А
1 2 3 4 5

2,6-10,8 м, розкрив -  0,2-4,0 м, про
міжний розкрив -  1,1-4,6 м, марка 
каменю “ 10-100” (переважно “25- 
50”). Не розробляється.

1-4-22 Родовище Північноприві- 
льненське, за 1,5-2,0 км на 
півд.-сх. від с. Привільне

Не розробляється Пластовий [105]

II-1-26 Родовище Беш-Терецьке 
(західна ділянка), за 1 км 
на південь від с. Донське

Корисна копалина — нумулітові 
вапняки сімферопольської світи, 
потужність пиляльного шару -  
10,6-32,4 м, розкриву -  1,7-7,2 м, 
марка каменю “25-75”. Не розроб
ляється

Пластовий [22]

ІІ-З-ЗЗ Родовище Білогірське 
(Вишенна ділянка), за 1 км 
на південь від с. Біла Ске
ля

Корисна копалина -  нумулітові 
вапняки сімферопольської світи, 
потужність пиляльного шару -3,1- 
12,0 м, розкриву -  від 0,2 до 4,5 м, 
марка каменю “35-75”. Розробля
ється

Пластовий [22]

ІІ-3-34 Родовище Проломівське 
(Пролом Східний), за 
0,3 км на півд.-зах. від 
с. Пролом

Корисна копалина -  нумулітові 
вапняки сімферопольської світи, 
сумарна потужність двох пиляль
них проверстків -  11,0-22,0 м, розк
риву -  0,5-15,0 м, марка каменю 
“25-200”. Розробляється

Пластовий [22]

ІІ-4-42 Родовище Некрасівське, за 
2 км на захід від с. Не- 
красівка

Корисна копалина -  нумулітові 
вапняки сімферопольської світи, 
середня потужність трьох пиляль
них проверстків -  10,2 м, середня 
розкриву -  5,9 м, марка каменю 
“75-300”. Розробляється

Пластовий [22]

ІІ-4-43 Родовище Малинівське, за 
4 км на півд.-сх. від с. Ма
линівка

Корисна копалина -  вапняки сім
феропольської світи, потужність 
пиляльного шару -  11,2-33,8 м, се
редня розкриву -  0,72 м, марка ка
меню “35-400”. Не розробляється

Пластовий [56]

Сировина для будівельного вапна та  гіпсу 
Вапняки

ІІ-1-25 Родовище Бештерецьке 
(східна ділянка), за 1 км на 
півд.-зах. від с. Донське та 
за 2 км на північ від 
с. Мазанка

Не розробляється Пластовий [22]

III-1-49 Родовище Сімферопольсь
ке, поблизу м. Сімферополь

Не розробляється Пластовий [22]

ИІ-2-61 Родовище Баксанське ком
плексне, за 1 км на північ 
від с. Міжгір’я (правий 
берег р. Бурульча)

Не розробляється Пластовий [22]

Мергель будівельний 
Мергель крейдоподібний

ІІ-2-28 Барасханське родовище, за 
1 км на півн.-сх. від с. Цвіточне

Розробляється Пластовий [22]

С и р о в и н а  д л я  бутового  к а м ен ю  (щ ебеню ) 
Діоритові порфірити

IV-1-79 Трудолюбівське родовище, 
за 5 км на схід від

Не розробляється Магматичний [22]



Продовження додатку А
1 2 3 4 5

с. Трудолюбівка
Габро-діорити, діабази, діабазові порфірити

III-1-52 Родовище Лозівське, за 
1 км на півн.-сх. від 
с. Лозове (правий берег 
р. Салгир)

Розробляється Магматичний [22]

ІИ-1-56 Родовище Петропавлівсь- 
ке, за 0,4 км на захід від 
с. Петропавлівка

Розробляється Магматичний [22]

III-1-57 Родовище Курцівське, за 
1 км на південь від 
с. Українка

Розробляється Магматичний [22]

Вапняки
1-4-21 Родовище Привільненське, 

за 1,5 км на південь від 
с. Привільне

Не розробляється Пластовий [22]

ІІ-3-39 Родовище Черемисівське, 
за 1,5 км на півн.-сх. від 
с. Черемисівка

Не розробляється Пластовий [22]

И-3-40 Родовище Північноулянів- 
ське, за 1,5 км на півд.-сх. 
від с. Криничне

Розробляється Пластовий [22]

ІІ-3-41 Родовище Улянівське, за 
1 км на півн.-зах. від 
с. Улянівка

Розробляється Пластовий [22]

ІИ-4-69 Родовище Караджа, за 5 км 
на північ від смт Судак

Розробляється Пластовий [22]

IV-2-80 Родовище Мраморне, за 
0,5 км на південь від 
с. Мраморне

Розробляється Пластовий [22]

Сировина піщ ано-гравійна 
Пісок

1-3-18 Родовище Вишенне, за 
2 км на півн.-зах. від с. Ви
шенне

Не розробляється Пластовий [62]

И-2-30 Родовище Кримрозівське, 
за 2,5 км на південь від 
с. Кримська Роза

Розробляється Пластовий [77]

Сировина цегельно-черепична 
Глини

И-2-32 Родовище Зеленогірське, 
за 1 км на захід від 
с. Зеленогірське

Розробляється Пластовий [70]

ІІІ-1-53 Родовище Мар’їнське, на 
південній околиці 
м. Сімферополь (за 10 км 
на півд.-сх. від залізничної 
станції)

Розробляється Пластовий [22]

III-1-59 Родовище Партизанське, за 
0,7 км на півн.-зах. від с. 
Партизанське

Розробляється Пластовий [22]

Води
П ід зем н і води  
Мінеральні води

1-2-4 Родовище П’ятихаткинське, 
поблизу с. П’ятихатки

Розробляється Пластовий [73]



Продовження додатку А
1 2 3 4 5

ІІ-4-46 Родовище “Грушівка- 
Лічебне”, р-н с. Лічебне, 
на схилах долини р. Ку- 
чук-Карасу (Мала Карасів- 
ка)

Не розробляється Пластовий та 
блочний

[75]

III-1-47 Родовище Білоглинське, 
поблизу с. Білоглинка, за 
4 км на північ від м. Сім
ферополь

Не розробляється Пластовий та 
блочний

[74]

Прісні води
Новоселівське родовище, ділянки:

1-1-1 Красногвардійська, 
смт Октябрське

Експлуатується Пластовий [92]

Білогірське родовище, ділянки:
1-2-5 Красногвардійська-2, 

с. Докучаєве
Експлуатується Пластовий [92]

1-2-6 Білогірська 1-2, с. Найдьо- 
нівка

Експлуатується Пластовий [92]

1-3-12 Нижньогірська-2, с. Садо
ве

Експлуатується Пластовий [92]

1-3-13 Нижньогірська-3, с. Садо
ве

Не експлуатується Пластовий [92]

1-3-15 Білогірська 1-1, с. Зибіни Не експлуатується Пластовий [92]
1-3-17 Білогірська-2, с. Мельнич- 

не
Експлуатується Пластовий [92]

1-4-19 Совєтська-2, с. Пруди Експлуатується Пластовий [92]
1-4-20 Совєтська-3, с. Привільне Експлуатується Пластовий [921
II-1-24 Сімферопольське родови

ще, Бештерек-Зуйська ді
лянка

Експлуатується Пластовий [92]

Східнокримське родовище, ділянки:
ИІ-3-63 Білогірська-3, с. Земляни- 

чне
Експлуатується Джерела [92]

ІІІ-4-68 Кіровська 3-2, с. Лісне Не експлуатується Джерела [92]
Західнокримське родовище, ділянки:
ІП-2-62 Карабійська 1-1, Карабі- 

Яйла
Не експлуатується Джерела [92]

ІИ-3-67 Карабійська 1-2, Карабі- 
Яйла

Не експлуатується Джерела [92]

IV-2-82 Чатирдазька 1 -1, схили 
хребта Чатир-Даг

Експлуатується Джерела [92]

IV-2-84 Чатирдазька 1-2, схили 
хребта Чатир-Даг

Не експлуатується Джерела [92]

Гірське родовище, ділянки:
ИІ-4-71 Алуштинська 1-2, с. Мор

ське
Не експлуатується Джерела [92]

IV-2-83 Алуштинська 1-1, 
с. Сонячногірське

Експлуатується Джерела [92]

IV-2-85 Бахчисарайська 1-2, с. Ізо- 
більне

Не експлуатується Джерела [92]

Термальні мінеральні води
1-1-2 Прояв “Октябрська пло

ща,” р-н смт Октябрське 
(Красногвардійський, 
Сімферопольський, Біло- 
гірський райони)

Потужність водовмісних піщаників 
готерив-баремських відкладів -  від 59 
до 379 м. Дебіти свердловин -  від 7 до 
57 л/сек., середня температура -  62°С, 
мінералізація -  від 1,3 до 43,8 г/дм3

Пластовий [65]



Продовження додатку А
1 2 3 4 5

Аркуш  L-36-X X X V

Горючі корисні копалини 
Тверді копалини

Вугілля кам’яне
V-1-88 Бешуйське родовище, за 

5,4 км на півн.-зах. від 
г. Роман-Кош

Законсервоване Пластовий [94]

Металічні корисні копалини 
Кольорові метали 

Алюміній
V-1-89 Прояв Басман- 

Керменський, за 5 км на 
півд.-сх. від урочища Шо
вковичне, за 1 км на пн. від 
г. Басман

Боксити залягають на закарстованій 
поверхні вапняків яйлинської світи, 
утворюючи лінзоподібні тіла потуж
ністю до 3,7 м. Вміст глинозему -  20- 
45,5%, кремнієвий модуль -  0,57-2,2. 
Прояв оцінений як неперспективний

Осадовий, кора 
вивітрювання

[54, 111]

Мідь, свинець, цинк
V-2-98 Прояв Аюдазький, на пів

денно-західному схилі 
г. Аю-Даг, за 0,5 км на 
півн.-сх. від “Артеку”

Мінералізація локалізується в габ- 
ро-діоритах крайової зони малих 
інтрузій аюдазького комплексу. 
Мінералізована ділянка розміром 
близько 2,0 м довжиною, потужніс
тю 20-30 см. Прожилково- 
вкраплена руда візуально вміщує 
10-20% піриту, галеніту і сфалериту 
(переважно пірит). Галеніт у вигля
ді окремих кристалів розміром 1- 
3 мм, сфалерит -  зерна неправиль
ної форми до 5-6 мм, пірит -  окремі 
кристали (0,2-5 мм) і агрегати не
правильної форми розміром до 
10 мм, піротин -  у вигляді пооди
ноких включень в сфалериті розмі
ром 0,01-0,06 мм. В мінералізованій 
породі вміст (в %) міді 0,0025, сви
нцю -  0,5, цинку -  0,8, ванадію -  
0,1, титану -  0,3, срібла -  0,0002. 
Рудопрояв неперспективний

Гідротермальний [52]

Неметалічні корисні копалини 
Гірничорудна сировина

Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) 
Онікс мармуровий

V-1-93 Прояв Ендеківський, за 
0,9 км на південь від г. Ен- 
дека

Вмісні породи -  вапняки пелітомо- 
рфні та мергелисті ялтинської сві
ти. Потужність лінзовидного тіла 
мармурового оніксу -  0,5 м, довжи
на -  до 20 м

Інфільтраційний [44]

V-1-94 Прояв Алмалицький, за 
2 км на пн. від г. Бедане- 
Кир (Ай-Петринська яйла)

Приурочений до тріщинуватих ор
ганогенно-уламкових, мергелистих 
та піскуватих вапняків беденекир- 
ської світи. Потужність пластопо
дібного тіла -  близько 0,5 м, дов
жина -  4-5 м. Декоративність задо
вільна, визначається жовто-

Інфільтраційний [44]



Продовження додатку А
1 2 3 4 5

коричневими смугами різних відті
нків. Дефектами є кавернозність та 
пористість. Прояв мало перспекти
вний

VI-1-99 Прояв Беденекирський, за 
7,5 км на захід від м. Ялта, 
за 1 км на схід від г. Беде- 
не-Кир

Приурочений до кількох печер кар
стової воронки розміром 60x65 м у 
відкладах беденекирської світи. 
Мармуровий онікс утворює ліній- 
но-видовжені “гривки” довжиною 
до 2-4 м і висотою до 1 м, стовпові, 
жилоподібні тіла або їхні брили. 
Прояв перспективний

Інфільтраційний [44]

VI-1-100 Прояв Пендикюльський, за 
3,5 км на південь від Енде- 
ківського прояву

Приурочений до тріщинуватих вап
няків яйлинської світи. Довжина 
жил оніксу -  до 2 м, потужність -  
0,6-0,9 м. Стіни карстової порож
нини вкриті оніксом товщиною 5- 
30 см; сталагміт діаметром до 0,8 м, 
висотою 0,7 м

Інфільтраційний [44]

VI-1-101 Прояв Каскадний, за 1,2 км 
на півн.-сх. від гори Ай- 
Петрі та за 4 км на півд.- 
сх. від прояву Беденекир
ський

Вмісні породи -  рифогенні та верс- 
твуваті вапняково-мергелисті відк
лади яйлинської світи. Встановлено 
7 виходів мармурованого оніксу, 
які утворюють жильні та гривопо- 
дібні тіла довжиною до 3-5 м, висо
тою до 0,8 м, потужністю до 0,4 м

Інфільтраційний [44]

Сировина виробна 
Гагат

V-1-87 Прояв Бешуйський, за 4 км 
на схід від гирла р. Чуюн- 
Ілга, Бешуйське родовище 
кам’яного вугілля

Гагат зустрічається сумісно з 
кам’яним вугіллям у відкладах бе- 
шуйської світи. Склад (у %): вуг
лець -  80, водень -  6, азот -  1, сірка 
та кисень -  13; густина -  1,24 г/см3. 
Промислового значення не має

Осадовий [94]

Б у д ів е л ь н а  с и р о в и н а  
Сировина для бутового каменю  (щебеню) 

Плагіограніт
V-2-96 Шархинське родовище, за 

15 км на півд.-сх. від 
м. Алушта

Розробляється Магматичний [22]

Води
П ідзем н і води  

Прісні води
V-1-90 Гірське родовище, ділянка 

Бахчисарайська 1-1, 
с. Многоріччя

Експлуатується Джерела [22]

Західнокримське родовище, ділянки:
V-1-91 Ялтинська, с. Ботанічне Експлуатується Джерела [92]
V-1-92 Соколинська, с. Многоріччя Не експлуатується Джерела [92]
V-2-95 Г урзуфсько-Запрудненська 

1-1, с. Фрунзенське
Експлуатується Джерела [92]

V-2-97 Г урзуфсько-Запрудненська 
1-2, землі с. Краснкам’янка

Не експлуатується Джерела [92]

VI-1-102 Алупкинська, м. Алупка Не експлуатується Джерела [92]



Список родовищ та проявів корисних копалин, які вказані на 
“Геологічній карті і карті корисних копалин четвертинних утворень” 

масштабу 1:200 000 аркушів L-36-XXIX, XXXV

Індекс 
клітинки 
та номер 
на карті

Найменування об'єкта, 
його місцезнаходження

Стан експлуатації родовища 
або стисла характеристика прояву

Г еолого- 
промисловий 
(генетичний) 

тип

Джерело ін
формації 

(номер за спи
ском літера

тури)
1 2 3 4 5

Аркуш  L -36-X X IX
Води

Підземні води 
Прісні води

IV-2-106 Західнокримське родови
ще, ділянка Демерджійсь- 
ка, землі м.Алушта

Експлуатується Пластовий [92]

Судацьке родовище, ділянки:
ІІІ-4-103 Кутлацька, с. Веселе Експлуатується Пластовий [92]
ІІІ-4-І04 Судацька-1, м. Судак Експлуатується Пластовий [921

Гірське родовище, ділянки:
ІІІ-4-105 Воронська, с. Морське Експлуатується Пластовий [92]
IV-2-107 Улу-Узеньська, м. Алушта Експлуатується Пластовий Г92]
IV-3-I08 Ускутська, с. Привітне Експлуатується Пластовий [921
IV-3-109 Арпатська, с. Привітне Експлуатується Пластовий [92]
IV-3-110 Канацька, с. Привітне Експлуатується Пластовий [92]
IV-3-111 Андуська, с. Рибаче Експлуатується Пластовий [92]
IV-3-112 Алачуцька, с. Рибаче Експлуатується Пластовий [92]
IV-3-113 Біюк-Узеньська, с. Мало- 

річенське
Експлуатується Пластовий [92]

IV-4-114 Шеленська, с.Морське Експлуатується Пластовий [92]

Аркуш  L -36-X X X V

Гірничорудна сировина
Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

Вапняки мармуризовані
VI-1-116 Гаспринське родовище, за 

0,5 км на півн.-сх. від 
смт Гаспра (Велика Ялта)

Не розробляється Пластовий [22]

Води
Підземні води

Прісні ВОДИ
VI-1-1 15 Західнокримське родови

ще, ділянка Г аспро- 
Лівадійська, смт Лівадія

Експлуатується Тріщинний [92]



Перелік пам’яток природи
Номер на 

схемі Назва і коротка характеристика пам’яток Тип пам’яток Категорія за 
значенням

1 Гора Ак-Кая (Біла Скеля) біля м. Білогірськ Г еоморфологічний М
2 Відслонення контакту верхньої крейди і палеогену поблизу 

с. Курське
Стратиграфічний м

3 Печера Вовчий грот біля с. Донське Археологічний м
4 Печера-грот Чокурча біля м. Сімферополь в долині р. Ма

лий Салгир
Археологічний м

5 Опорне відслонення порід бітацької світи поблизу греблі 
Сімферопольського водосховища

Стратиграфічний м

6 Півострів-брила пермських відкладів біля с. Мар’їне Стратиграфічний м
7 Розріз середньо-верхньоюрських відкладів по долині р. Во

рон біля с. Ворон
Стратиграфічний м

8 Відслонення середньо-верхньо-юрських відкладів в урочи
щі Панагія поблизу с. Зеленогір’я

Стратиграфічний м

9 Розріз середньо-верхньоюрських відкладів по долині 
р. Шелен біля с. Громівка

Стратиграфічний м

10 Печера Кизил-Коба (Червона) поблизу с. Перевальне Археологічний, спелеоло- 
гічний

д

11 Мис Алчак біля м. Судак Мінералогічний м
12 Урочище Бакла поблизу с. Скалисте Археологічний м
13 Ущелина Хапхал і водоспад Джур-Джур поблизу с. Гене

ральське
Гідролого-гідро- 
геологічний, мальовничий 
(естетичний)

д

14 Плато Чатир-Даг, Карабі-яйла Спелеологічний д
15 Розріз середньо-верхньоюрських відкладів в урочищі Тап- 

шан-Гя поблизу с. Лучисте
Стратиграфічний м

16 Урочище Демерджі поблизу с. Лучисте Геоморфологічний, мальо
вничий (естетичний)

д

17 Сонячногірське узбережжя поблизу с. Сонячногірське Г еоморфологічний м
18 Гора Кастель поблизу м. Алушта Тектонічний м
19 Кучук-Ламбатський “хаос” поблизу с. Малий Маяк Тектонічний м
20 Мис Плака поблизу м. Алушта Тектонічний м
21 Скеля Червоний Камінь біля с. Краснокам’янка Мальовничий (естетичний) м
22 Гірський масив Аю-Даг поблизу смт Гурзуф Тектонічний д
23 Скелі Адалари поблизу смт Гурзуф Геоморфологічний, мальо

вничий (естетичний)
м

24 Великий Каньйон Криму поблизу с. Соколине Ландшафтний д
25 Опорний розріз верхньоюрських відкладів в районі м. Ялта Стратиграфічний м
26 Водоспад Учан-Су поблизу м. Ялта Гідролого-

гідрогеологічний
м

27 Гора Ай-Петрі поблизу м. Ялта Г еоморфологічний, ланд
шафтний

м

Примітка: Д -  пам’ятки державного значення 
М -  пам’ятки місцевого значення


