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Отже, виділення місцевих стратонів - верств за літологічними ознака
ми - ми вважаємо доцільним, його можна використати в разі середньо- та
крупномасштабного картування території. Однак вік цих стратонів потребує
уточнення за даними мікро- та макрофауни.
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Палеонтологічні дослідження - це важлива складова успішного вирі
шення питань стратиграфії, прогнозування та розшуків родовищ корисних
копалин. Останніми роками досягнуто великих успіхів у вивченні стратиг
рафії юрських відкладів Переддобруджського прогину. Однак проблемним
питанням стратифікації верхньоюрського розрізу є визначення межі верхньо
го Оксфорду - нижнього кімериджу, яку не фіксують на каротажних діаграмах
і не визначають за керновим матеріалом більшості свердловин.
У межах Переддобруджського прогину відклади верхнього оксфорду,
як і нижнього кімериджу, представлені переважно вапняками органогенними
і органогенно-уламковими, а в найбільше прогнутій його частині - глинами.
За різними джерелами визначають поступовий перехід від верхнього Окс
форду до нижнього кімериджу в усіх районах прогину [1 ,6 ,9 ].
Відклади добре палеонтологічно характеризовані двостулковими мо
люсками, коралами, гастроподами та форамініферами пізньооксфордськогоранньокімериджського віку [1-8]. Уважали, що великі потужності та рідкісні
знахідки амонітів унеможливлюють розмежування відкладів пізнього окс
форду і раннього кімериджу [1,9].
У світло-сірих, з буруватим відтінком аргілітах, піщанистих, вапнис
тих в інтервалі 887,4—899,7 м розрізу св. 323, пробуреній поблизу с. Колесне
Східного району прогину (стратотиповий розріз саратської світи) [9], визна
чено комплекс вапнякового нанопланктону: Waiznaueria barnesae (Black and
Barnes) Perch-Nielsen, W. britannica (Stradner) Reinhardt, W. manivitiae Bukry,
W. fossacincta (Black) Bown and Cooper, Lotharingius crucicentralis ( Medd)
Grim, Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt Faviconus multicolumnalus
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Bralower, Biscutum dubium (Noel) Grim, Stephanolithion bigolii Deflandre
bigotii, Podorhabdus grassei Noel. Наявність видів Faviconus mullicolumnatus
Bralower та Lotharingius crucicentralis (Medd) Grim датує вік цих порід пізнім
оксфордом-раннім кімериджем всіх комплексах наявні зональні види верх
нього Оксфорду і нижнього кімериджу.
Ранньокімериджський комплекс вапнякового нанопланктону визначе
но в брунатно-бурих аргілітах, піщанистих, слюдистих, вапнистих, з дзерка
лами ковзання та відбитками молюсків, розкритих св. 224 (інтервал 378 510 м) у с. Мусайту Західного району прогину. Його утворюють види:
Watznaueria barnesae (Black and Bames) Perch-Nielsen, W. fossacincta (Black)
Bown and Cooper, W. britannica (Stradner) Reinhardt, W. maniviliae Bukry,
Cyclagelosphaera margerelii Noel, Biscutum dubium (Noel) Grim, Zeugrhabdotus
erectus (Deflandre) Reinhardt, Z. fissus Grim and Zweili, Stephanolithion bigotii
Deflandre bigotii, Schizosphaerella punctulala Deflandre and Dangeard, Anfractus
harrisonii Medd, Axopodorhabdus cylindratus (Noel) Wind and Wise, Faviconus
mullicolumnatus Bralower, Staurolithites lumina Bown, S. quadriarculla (Noel)
Wilcoxon, S. stradneri (Rood) Bown. За таксономічним складом комплекс від
повідає субзоні NJ15b / Hexapodorhabdus cuvillieri зони NJ15 / Cyclagelos
phaera margerelii [10] в об’ємі раннього кімериджу.
Подібний комплекс нанопланктону визначено в зразках керна сверд
ловин 213 (інт. 577-585 м) та 82сб г (інт. 452-459 м) Центрального району
прогину.
У темно-сірих аргілітах, міцних, з прошарками вапняків, розкритих
св. № 8 на глибині 615 м у долині р. Кагул Західного району прогину (алуатська світа) [9], визначено комплекс вапнякового нанопланктону: Watznaueria
barnesae (Black and Bames) Perch-Nielsen, W. fossacincta (Black) Bown and
Cooper, W. britannica (Stradner) Reinhardt, W. maniviliae Bukry, Lotharingius
crucicentralis (Medd) Grim, Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt,
Stephanolithion bigotii Deflandre bigotii, Stephanolithion sp., Biscutum dubium
(Noel) Grim, Staurolithites leptostaurus (Cooper) Bown, S. lumina Bown,
Schizosphaerella punctulala Deflandre and Dangeard, Octopodorhabdus decussatus (Manivit) Rood, Tubirhabdus patulus Rood, Discorhabdus criotus Bown. 3a
наявністю видів Discorhabdus criotus Bown, Lotharingius crucicentralis (Medd)
Grim, Staurolithites leptostaurus (Cooper) Bown, S. lumina Bown, Octopodorhab
dus decussalus (Manivit) Rood та відсутністю виду Stephanolithion bigotii
Deflandre maximum Medd комплекс відповідає середньому Оксфорду - ран
ньому кімериджу.
У найпрогнутішій частині прогину породи оксфорду-кімериджу в
розрізах свердловин (8 та ін.) містять численні комплекси вапнякового нано
планктону, за якими вік нерозмежованої товщі - середній Оксфорд - ранній
кімеридж. Залягає вона на відкладах раннього Оксфорду, а перекрита порода
ми конгазької світи, у якій вапнякового нанопланктону нема. Нижня її межа
визначена за зникненням зонального виду раннього Оксфорду Stephanolithion
bigotii Deflandre maximum Medd. Комплекс нанопланктону містить як види,
що зникають у середньому Оксфорді, так і ранньокімериджські. У Східному
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районі прогину в нерозмежованій товщі визначено комплекси вапнякового
нанопланктону пізнього оксфорду-раннього кімериджу, що підтверджує ви
сновок Л. Романова [5] про вік відкладів, що підстелють строкатоколірні по
роди верхнього кімериджу-титону [3], у яких вапняковий нанопланктон не
визначено.
Наведені фактичні матеріали доводять появу виду Stauroltyites Іитіпа
Bown у відкладах раннього кімериджу Переддобруджського прогину. Цей
вид також входить до складу ранньокімериджських комплексів вапнякового
нанопланктону Гірського Криму. Тому межею його появи необхідно вважати
ранній кімеридж, а не пізній, як це зазначено у П.Р. Боуна [10].
Результати дослідження доводять значення вапнякового нанопланкто
ну в стратифікації юрських відкладів Західного Причорномор’я.
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Викопні скам’янілі рослинні смоли (ВС) і найкоштовніший їхінй
різновид - бурштин-сукциніт (БС) - відомі людині з глибокої давнини. Понад
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