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При розчленуванні осадових товщ південних шельфів України прева
люють геофізичні та літостратиграфічні методи. Біостратиграфічному мето
ду, особливо за планктонними організмами, не надається належної уваги. На
віть при незначному відборі керну в свердловинах, коли знижуються можли
вості прямих геологічних методів, він залишається результативним.

Вапняковий нанопланктон досліджували у відкладах з інтервалу 2370- 
2375 м (забій) свердловини Прадніпровська-2 (див. рисунок 1) [2]. У світло- 
сірих піщанистих вапняках, міцних, тріщинуватих, виявлено численний ком
плекс вапнякового нанопланктону: Watznaueria barnesae (Black and 
Barnes)  Pe r ch- Ni e l sen ,  W.fossacincta (Black)  Bown and Cooper ,  
W. britannica (St radner )  Re i nhard t ,  Zeugrhabdotus erectus (Def l andre)  
Rei nhardt ,  Biscutum dubium (Noel)  Grun,  B. constans (Gorka)  Black,  
Staurolithites sp., Axopodorhabdus sp. Визначено види Nannoconus aff. minutus 
Br onn i mann  та Nannoconus kamptneri Br onn i mann  minor Bra l ower ,  що 
з’являються в ранньому беріасі. За таксономічним складом комплекс наноп
ланктону відповідає пізньому титону -  ранньому беріасу.

У темно-сірих аргілітах інтервалу 3080-3120 м свердловини Десантна- 
1 (див. рисунок 1) комплекс вапнякового нанопланктону складають види: 
Watznaueria barnesae (Black and Barnes)  Perch-Nie l sen ,  W. fossaeincta 
(Black)  Bown and Cooper ,  W. britannica (St radner )  Re inhardt ,  
W. manivitiae Bukry,  Zeugrhabdotus erectus (Def l andre)  Rei nhardt ,  
Z diplogrammus (Def l andre)  Burnet t ,  Diazomatolithus lehmanii Noel ,  Rete- 
capsa sp., Lithraphidites carniolensis Def l andre ,  Cretarhabdus conicus 
Braml e t t e  and Mar t ini ,  Polypodorhabdus escaigii Noel ,  Cyclagelosphaera 
deflandrei (Manivi t )  Roth,  Staurolithites sp., Eiffellithus sp., E. turriseiffelii 
(Def l andre)  Rei nhardt ,  Eprolithusfloralis (St radner )  Stover  та інші. На
явність виду Eiffellithus turriseiffelii (Def l andre)  Re i nhar d t  вказує на вік 
відкладів не давніше пізнього альбу.
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Рис. Карта-схема району дослідження
Збіднілий комплекс нанопланктону пізнього альбу виявлено в чорних 

слюдистих аргілітах інтервалу 2905 м: Watznaueria barnesae (Black and 
Barnes)  Perch-Ni e l sen ,  W. fossacincta (Black)  Bown and Cooper ,  Eif

fellithus turriseiffelii (Def l andre)  Re i nhar d t ,  Manivitella pemmatoidea 
( De f l a nd r e ) Th i e r s t e i n ,  Helenea chiastia Wo r s l e y .

Відклади верхнього альбу -  сеноману розкриті свердловиною Одеська- 
2 на інтервалі 2837-3200 м (див. рисунок). У чорних кременистих тріщинува
тих мергелях інтервалу 2938-2949 м встановлено численний комплекс вапня
кового нанопланктону: Watznaueria barnesae (Black and Barnes )  Perch-  
Ni e l sen ,  W. fossacincta (Black)  Bown and Cooper ,  W. britannica 
(St radner )  Re i nhardt ,  W. manivitiae Bukry,  Cyclagelosphaera margerelii 
Noel ,  Staurolithites sp., Eprolithus floral is (St radner )  Stover ,  Zeugrhabdotus 
diplogrammus (Def l andre)  Burnet t ,  Z. embergeri (Noel )  Perch-Niel sen,  
Z xenotus (Stover)  Burnet t ,  Z. aff. “elegans” (Gar tner )  Burnet t ,  Eiffellithus 
turriseiffelii (Def l andre)  Re i nhard t ,  Eiffellithus sp., E. aff. monechiae Crux,  
Broinsonia sp., Rhagodiscus achlyostaurion (Hil l )  Doeven ,  Helicolithus trabe- 
cu/atus (Gorka)  Verbeek,  Tranofithus gabalus Stover ,  T orionatus 
Re i nhard t ,  Tranolithus sp., Stoverius achylosus ( St over )  Pe r ch- Ni e l sen ,  
Rhagodiscus splendens (Def l andre)  Ve r beek ,  Assipetra infracretacea 
(Thier s t e in)  Roth,  Prediscophaera columnata (Stover )  Perch-Ni e l sen  та 
інші. Наявність видів Eiffellithus turriseiffelii (Def l andre)  Re i nha r d t  і 
E. aff. monechiae Crux характерна для пізнього альбу, а вид Zeugrhabdotus 
xenotus (Stover)  Burne t t  зникає в ранньому сеномані (за П. Боуном) [4]. 
Визначений комплекс нанопланктону датує вік відкладів пізнім альбом -  
раннім сеноманом, що підтверджує висновок Л.Ф. Плотнікової [1].

102



Вапняковий нанопланктон у відкладах інтервалу 3077 м не досліджу
вався за відсутністю зразків, що унеможливлює встановлення межі альбу -  
сеноману.

У породах інтервалу 562-572 м свердловини Обручево-1 (див. рису
нок ) комплекс нанопланктону представлений видами: Predisc osphaera col- 
umnata (Stover)  Pe rch-Ni e l sen ,  Micula sp., Lithraphidites sp.^Quadrum aff. 
intermedium Burnet t ,  Uniplanarius sp. та іншими. За таксономічним складом 
він беззаперечно вказує на пізньокрейдовий вік відкладів. За фондовими ма
теріалами ці відклади умовно віднесені до тріасу [3].

У пісковиках інтервалу 1765-1775 м свердловини Матроська-1 (див. 
рисунок) в комплексі нанопланктону наявні види Micula sp. та Eprolithus 
floralis (St radner )  Stover ,  що свідчить про крейдовий вік порід. У сірих ва
пняках з залишками макрофауни інтервалу 1500-1508 м в комплексі вапняко
вого нанопланктону визначено види Micula sp. та Eiffe/lithus turriseiffelii 
(Def l andre)  Rei nhardt ,  що підтверджує пізньокрейдовий вік порід (не да
вніше пізнього альбу -  коньяку).

Біостратиграфічні дослідження осадових товщ дають змогу заощадити 
значні кошти при плануванні буріння нових пошуково-розвідувальних сверд
ловин. При достовірному визначенні віку порід вапняковий нанопланктон 
здатний вказати напрямок пошуку вуглеводневих потоків.
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Проблемним питанням стратиграфії Дніпровсько-Донецької западини 
лишається палеонтологічне обґрунтування морських титонських (волзьких) 
відкладів. Довгий час їх виділяли в стратиграфічних схемах умовно [8].

Значний внесок у вивчення верхньої юри Дніпровсько-Донецької запа
дини зробили: Б.П. Стерлін, І.М. Ямниченко, В.М. Преображенська, 
М.А. Воронова, О.К. Каптаренко-Черноусова, Й.М. Шайкін, Д.М. П’яткова, 
К.І. Кузнецова, Ф.І. Кац, М.Н. Пермякова та інші [1,3,4, 6-8].
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