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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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Мета впроваджуваного дослідження -  детальна стратифікація верх- 
ньоюрських відкладів західної частини північного борту Дніпровсько- 
Донецької западини за вапняковим нанопланктоном і аналіз його таксономіч
ного складу.

Для визначення нижньої границі морських титонських (волзьких) і 
верхньокімериджських відкладів Дніпровсько-Донецької западини ми вивча
ли нанопланктон у зразках колекції І.М. Ямниченка зі стратотипового розрізу 
волзького ярусу біля селища Городище [2]. Було встановлено такі основні на- 
нопланктонні події: перша поява виду Stephanolithion brevispinus (Wind and 
Wi s e ) Bo wn  у верхній частині амонітової зони «eudoxus» (або в нижній ча
стині амонітової зони «autissiodorensis» за П.Р. Боуном) [9, 10]; остання поява 
виду Anfractus harrisonii Medd на межі верхнього кімериджу і нижньоволзь- 
кого під'я русу (верхня частина амонітової зони «autissiodorensis» [9, 10]); пе
рша поява виду Stephanolithion atmetos Cooper в амонітової зоні «sokolovi» (у 
нижній частині амонітової зони «klimovi» за П.Р. Боуном) [9, 10].

В усіх зразках верхнього кімериджу [2] розрізу «Городище» встанов
лено єдиний комплекс вапнякового нанопланктону: Watznaueria barnesae 
(Bl ack)  Pe r ch- Ni e l sen ,  W. fossaeincta (Black)  Bown,  W. britannica 
( St r adner )  Rei nhardt ,  Cyclagelosphaera margerelii Noel ,  Zeugrhabdotus 
erectus (Def l andre)  Re i nhard t ,  Z  fissus Gri in and Zwei l i ,  Staurolithites 
lumina Bown,  S. aff. leptostaurus (Cooper )  Bown,  S. quadriarculla (Noel)  
Wi l coxon,  Biscutum dubium (Noel)  Gri in,  B. constans (Gorka)  Black,  
Stephanolithion bigot і і Def l andr e  bigot ii, S. brevispinus (Wind and Wise)  
Bown,  Axopodorhabdus aff. cylindratus (Noel)  Wind and Wise,  
Stradnerlithus fragilis (Rood and Barnard)  Pe r ch- Ni e l s en ,  Truncato- 
scaphus aff. intermedins Perch-Ni e l sen .  За таксономічним складом він від
повідає нанопланктонній субзоні NJ16a / Anfractus harrisonii зони NJ16 / 
Stephanolithion brevispinus [9].

Для кореляції верхньоюрських відкладів Дніпровсько-Донецької запа
дини зі суміжними регіонами було досліджено на вапняковий нанопланктон 
зразки керну свердловини 913 Бєлгородського району (Росія) з колекції 
Д.М. П'яткової. В світло-сірих вапняках із глибини 389,5 м встановлено чис
ленний комплекс вапнякового нанопланктону: Watznaueria barnesae (Bl ack)  
Pe r ch- Ni e l sen ,  W. fossacincta ( Black)  Bown,  W. britannica ( St r adner )  
Re i nhardt ,  Cyclagelosphaera margerelii Noel ,  Zeugrhabdotus erectus 
(Def l andre)  Rei nhardt ,  Z. fissus Griin and Zwei l i ,  Biscutum dubium 
( No e l ) Gr u n ,  B. dorsetensis Varol  and Gi rgi s ,  Polypodorhabdus escaigii 
Noel ,  Retecapsa cf. R. schizobrachiata ( Gar t ne r ) Gr i i n ,  Axopodorhabdus cyl
indratus (Noel)  Wind and Wise,  Faviconus multicolumnatus Bra l ower ,  Lo- 
tharingius crucicentralis (Medd)  Griin and Zwei l i ,  Stephanolithion bigot і і 
Def l andr e  bigot і і, Anfractus aff. harrisonii Medd,  Staurolithites quadriarculla 
(Noel)  Wi l coxon.  За наявністю видів Fcnuconus multicolumnatus Br a l ower  
і Lotharingius crucicentralis (Medd)  Griin and Zwei l i  він відповідає наноп
ланктонній субзоні N J15b / Hexapodorhabdus cuvillieri зони NJ15 / Cyclagelos
phaera margerelii в об’ємі амонітової зони Amoeboceras rosenkrantzi верхньому
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Оксфорду Бореальної провінції [9, 10]. На відкладах верхнього Оксфорду не
згідно залягає товща темно-сірих міцних аргілітів, що не містить залишків 
вапнякового нанопланктону. За наявністю в комплексах видів Staurolithites 
leptostaums ( C o o p e r ) B o w n  і Staurolithites lumina В own до верхнього кі- 
мериджу слід віднести товщу глин інтервалу 361,3-377,4 м. Відсутність виду 
Stephanolithion brevispinus (Wind and Wi s e ) B o w n  свідчить*a зменшений 
стратиграфічний об’єм верхнього кімериджу порівняно з розрізом «Городи
ще». Перша поява видів Stephanolithion atmetos Coope r  (глибина 361,3 м) і 
Stephanolithion brevispinus (Wind and Wi s e ) B o w n  (глибина 346 м) фіксує 
порушення послідовності головних нанопланктонних подій, що підтверджує 
висновок В.М. Преображенської про наявність перерви на межі верхнього кі
мериджу і нижнього волжину [5].

На вапняковий нанопланктон досліджено зразки керну з інтервалу 
502,4-582,25 м свердловини Олішевська-66, пробуреній поблизу м. Щорс. У 
глинах інтервалу 548,4-582,25 м нанопланктону нема. В усіх комплексах вап
някового нанопланктону, встановлених у глинах інтервалу 541,2-548,4 м, на
явний вид Staurolithites leptostaurus (Cooper )  Bown,  характерний для верх
нього кімериджу Дніпровсько-Донецької западини. Найбільший за таксоно
мічним та кількісним складом комплекс нанопланктону визначено у глинах 
інтервалу 504,9-510,55 м: Watznaueria barnesae ( Bl ack)  Pe rch-Ni e l sen ,  
W. fossacincta (Bl ack)  Bown,  W. britannica ( S t r adner )  Re i nhard t ,  Biscu
tum dubium (Noel)  Gri in,  Cyclagelosphaera margerelii Noel ,  Zeugrhabdotus 
erectus ( De f l a nd r e ) Re i nha r d t ,  Staurolithites lumina В о w n , & quadriarculla 
(Noel )  Wi l coxon,  S. leptostaurus (Cooper )  Bown,  Stephanolithion bigotii 
Def l andre  bigotii, S. brevispinus ( Wi nd  and Wise)  Bown,  Stradnerlithus 
fragilis (Rood and Bar nar d)  Pe r ch- Ni e l s en .  У ньому вперше встанов
лено вид Stephanolithion brevispinus ( Wi nd  and Wise)  Bown,  що дово
дить приналежність комплексу нанопланктонній зоні NJ16 / Stephanolithion 
brevispinus [9] в об’ємі нижньої частини амонітової зони «autissiodorensis» 
верхнього кімериджу [10] Бореальної провінції (вид Stephanolithion atmetos 
Cooper  не вия влено).

Вапняковий нанопланктон вивчали у глинах керну (інтервал 500,3- 
710,0 м) свердловини Сумська-11009 (західна частина північного борту Дніп
ровсько-Донецької западини). У глинах інтервалу 659,0-710,0м вапняковий 
нанопланктон не встановлено. Збіднілий комплекс із видів роду Watznaueria 
та поодиноких видів Stephanolithion bigotii De f l andr e  bigotii і Lotharingius 
crucicentralis (Medd)  Griin and Zwei l i ,  визначений у глинах інтервалу 
583,2-592,5 м, не заперечує оксфордському віку за І.М. Ямниченком [8]. Чис
ленний комплекс нанопланктону наявний у зразках керну з глибини 550,0 м: 
Watznaueria barnesae (Black)  Pe r ch- Ni e l sen ,  W. fossacincta (Black)  
Bown,  W. britannica ( St r adner )  Re i nhardt ,  Cyclagelosphaera margerelii 
Noel ,  Zeugrhabdotus erectus (Def l andre)  Re i nhardt ,  Zfissus Griin and 
Zwei l i ,  Retecapsa cf. R. schizobrachiata (Gar tner )  Gri in,  Stephanolithion 
bigotii Def l andre  bigotii, S. brevispinus ( Wind and Wise)  Bown,  Stauro
lithites quadriarculla (Noel )  Wi l coxon.  За першою появою виду Stephano-
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lithion brevispinus (Wind and Wise)  Bown комплекс належить наноплан- 
ктонній зоні NJ16 / Stephanolithion brevispinus [9] і відповідає амонітовій зоні 
«autissiodorensis» верхнього кімериджу [10]. У глинах інтервалу 502,0-550,0 м 
вид Stephanolithion atmetos Coope r  не встановлено.

Вивчення вапнякового нанопланктону має важливе наукове і практич
не значення. Воно дає змогу проводити детальне розчленування відкладів за 
Міжнародною стратиграфічною шкалою, зіставляти їх із відомими стратоти- 
повими розрізами.

У даному дослідженні за вапняковим нанопланктоном доведено не 
тільки пізньокімериджський вік глин, що залягають на розмитих відкладах 
Оксфорду північного борту Дніпровсько-Донецької западини, а й їх відповід
ність амонітовій зоні «autissiodorensis». Встановлений комплекс нанопланк
тону верхнього кімериджу збігається з комплексом в одновікових відкладах 
стратотипового розрізу «Городище» Бореальної провінції.

Наявність вапнякового нанопланктону підтверджує морський тип оса- 
дконакопичення в пізньому кімериджі та не доводить його в ранньотитонсь- 
кий (нижньоволзький) вік.
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