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ПЕРЕДІ\ЮВА
О;щнм з основних чинників обrрунтованого прогнозу нафтогазо
носносrі є з· ясування особливостей формування і розвитку в осадовій товщі
порід-колекторів вуглеводнів (ВВ). Серед сучасних напрямів геолого
розвідувальних робіт на нафту і газ в Україні, зокрема у Причорноморсько
Кримській нафтогазоносній області (НГО), важливого значення набула
проб.1ема освоєння вуглеводневих ресурсів карбонатних формацій.
Верхньокрейдові карбонатні відклади цього регіону, поряд із
нижньокрейдовими та палеогеновими утвореннями, являють собою
вельми перспективний у нафтогазопошуковому відношенні об'єкт. Це
підтверджується відкритrям промислових покладів нафти і газу на площах
Серебрянській (Рівнинний Крим) та Шмідта (північно-західний шельф
Чорного моря), припливами нафти і газу, що отримані на Октябрській,
Карлавській, Бакальській, Серебрянській, Первомайській, Фланговій та
інших площах.
Втім, ефективність нафтогазопошукових робіт залишається доволі
низькою. Головною причиною цього є недостатня вивченість карбо
натного розрізу, складність будови резервуарів, які характеризуються
надзвичайною макро- та мікронеоднорідністю літологічного складу, що
зумовлене поліфаціальною природою карбонатних товщ та широким
розвитком післяседиментаційних процесів. Значний діапазон варіацій
колекторських властивостей порід, складна структура парового простору
істотно ускладнюють якісне розкриття і випробування нафтогазоносних
горизонтів, надійну ідентифікацію продуктивних інтервалів.
Вирішення зазначених питань лежить насамперед у площині
геолого-палеоокеанографічних досліджень, результати яких є седи
ментологічне підrрунтя формування нафтогазоносних комплексів. Поряд
з реконструкціями обстановок осадонагромадження важливе значення має
вивчення катагенетичних змін порід. Ці зміни зумовлюють істотний, а
часом і визначальний, вплив на формування та трансформацію колектор
ських властивостей карбонатних порід, що, у свою чергу, зумовлює
можливості знаходження у породах нафти і газу, їх запаси, методи
вилучення, коефіцієнти нафто- і газовіддачі.
Автори даної монографії узагальнили результати багаторічних
досліджень, які охоплюють питання різнорангових геолого-палеоокеано
графічних реконструкцій пізньокрейдового осадонагромадження в межах
Чорноморсько-Кримської континентальної околиці океану Тетіс, катагене
тичних перетворень карбонатних порід, вивчення їх ємнісна-фільтраційних
властивостей, визначення літогенетичних передумов формування
нафтогазоперспективних об'єктів.
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У першому розділі стисло розmянуті основні риси rеолоrічної будови
регіону. У другому розділі схарактеризовані методичні підходи, що були
застосовані при дослідженні карбонатних відкладів Каркінітсько
Північнокримського прогину. У третьому розділі висвітлені питання, що
стосуються глобальних геолого-палеоокеанографічних ситуацій
пізньокрейдового осадонаrромадження, літолоrо-петрографічних та
геофізичних ознак розвитку органогенних карбонатних споруд у регіоні,
характеристиці моделі карбонатонагромадження у періоди прояву
океанських безкисневих подій. У наступних розділах (IV, V, VI), які
становлять більшу частину книги, у стратиграфічній послідовності
розглянуті літолоrо-петрографічні особливості відкладів, палеоокеано
графічні реконструкції обстановок давнього карбонатоутворення, історія
крейдової седиментації. У сьомому розділі розглянуті сучасні петрофізичні
властивості карбонатних порід верхньої крейди регіону із застосуванням
математичних методів обробки та аналізу геолого-геофізичної інформації,
статистичного моделювання формування ємнісно-фільтраційних
властивостей із використанням всіх наявних геологічних, петрофізичних,
геофізичних матеріалів. У восьмому розділі схарактеризована зональна
модель післяседиментаційних перетворень карбонатних порід, яка
грунтується на оригінальній флюїдодинамічній концепції катагенезу. У
підсумковому дев'ятому розділі розглянуті седнменто-літогенетичні та
термобаричні умови формування перспективних у нафтогазоносному
відношенні об'єктів відкладів верхньої крейди регіону.
Викладені в роботі результати наукових досліджень авторів у різні
часи використовувалися в комплексних національних програмах НАН
України та Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", частково
опубліковані у друкованих виданнях, доповідях на численних міжнародних
нарадах.
Автори монографії - вчені Інституту геології і геохімії горючих
копалин (ІГГГК) Національної академії наук України - доктор геологічних
наук Костянтин Григорович Гриrорчук, кандидати геолого-мінералогічних
наук Володимир Петрович Гнідець, Ігор Михайлович Куровець, Олександр
Андрійович Приходько, Ігор Іванович Грицик та провідний інженер Ліна
Василівна Баландюк, кандидат геологічних наук Сергій Сергійович
Куровець Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу ([ФНТУНГ) Міністерства освіти і науки України.
Будь яка монографічна праця, відповідно до своєї природи,
грунтується на результатах, отриманих безпосередньо авторами, але
використовує й матеріали інших дослідників, які займалися раніше чи
працюють тепер над вивченням певних проблем. Питанням літології та
нафтогазоносності верхньокрейдовнх відкладів Причорноморсько
Кримської НГО присвятили свої праці М. Я. Апостолова, О. Т. Богаєць,
В. Г. Бондаренко, М. Є. Герасимов, В. В. Глушко, В. В. Гладун, Б. І. Денега,
Г. Н. Доленко, С. М. Захарчук, В. В. Колодій, А. Ф. Коморний,
А. Я. Краснощок, Я. Г. Лазарук, С. С. Луцьків, О. Т. Москальський,
М. В. Муратов, М. І. Павлюк, Р. Й. Палінський, О. І. Париляк.

Л. Г. Пла.хотний. Б. М. Полухтович, І. В. Попадюк, М. Р. Пустильніков,
С. П. Пустовойт, О. Д. Самарський, А. І. Самсонов, В. Й. Самсонов,
В. Б. Соллоrуб, С. М. Стовба, О. С. Ступка, А. В. Чек унов,
А. А. Шиманський, П. Ф. Шпак, А. Л. Шипілов та інші дослідники.
Автори монографії щиро вдячні керівникові відділу седиментології
провінцій горючих копалин ІГГГК НАН України, п р о фесору,
член-кореспонденту НАН України Ю. М. Сеньковському за наукову
підтримку. головному геологу ДП 'Південьекогеоцентр" І. М. Османову
(м. Сімферополь) - за надання необхідних геологічних матеріалів.
Висловлюється вдячність також рецензентам за конструктивні зауваження,
які були враховані під час підготовки роботи до друку, а також
співробітникам відділів седиментології та проблем нафтової геофізики
за співпрацю (приготування взірців порід та виконання лабораторних
досліджень, набір та редагування текстів, виконання графічних робіт).
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РОЗДІЛ І.

ОСНОВНІ РИСИ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ

Верхньокрейдовий платформовий комплекс карбонатних та rлинисто
карбонатних порід Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області формує
окремий структурний поверх осадового чохла, основними структурними елементами
якого є Причорноморський (Каркінітсько- Північнокримський) меrапроrин ,
Нижньопрутсько-(Придунайсько)-Кримське меrапідняття і Чорноморська
меrазападина (Тектонічна ... , 2006; Рис. 1.1).
Меrапрогин охоплює південну частину Північного Причорномор'я, північну
смугу Рівнинного Криму, суміжний північно-західний шельф Чорного і незначну
північно-західну ділянку Азовського морів. До нього приурочені також на захід від
Одеського розлому - Переддобрудзький і на схід від Чинrульської сідловини Північноазовський прогини. На південь від них розташовані крупні підняття (Північна
Добруджа, Кримське склепіння, Азовський вал) Нижньопрутсько-(Придунайсько)
Кримськоrо мегапідняття. З півночі прогини обмежені схилом Українського
кристалі<шоrо масиву (щита).
Каркі11ітсько-Пів11іч11окрю1ський проги11 Причорноморського меrапрогину,
основний структурний елемент району досліджень, охоплює південну частину
Північного Причорномор'я, півні<� Рівнинного Криму, північно-західний шельф
Чорного моря. Останній на пізньокрейдовий час представляв собою вузьку видовжену
широтного простягання асиметричну в розрізі з похилим північним та крутим
південним бортами структуру, в межах якої виділяються дві депресійні зони другого
порядку. Конседиментаційні підняття тут фактично не спостерігаються, виділяються
лише форми типу структурних носів, пережимів, перемичок тощо. Прогин
виповнений платформовими утвореннями різних стратиграфічних діапазонів, які
залягають на різновіковому фундаменті. Максимальна потужність осадового чохла
(до 8-9 к м) простежується західніше Тарханкутськоrо півострова у відомій
Михайлівській депресії. Потужність верхньокрейдових відкладів в осьовій частині
прогину досягає 2000 м і більше зменшуючись на бортах до 500-600 м.
Ни.ж11ьопрутсько-(Приду11аіісько)-Крю1ське.негапідІіЯmmя, структура першого
порядку, локалізована в південних районах регіону. Це структура широтного
простнрання, асиметрична в розрізі, з крутим північним та пологим південним
схилами. Потужність осадового чохла, від периферії до центру, коливається в межах
від 1500 до початкових метрів , при потужності верхньокрейдових відкладів до 500 м
(Тектонічна ... , 2006; див. рис. 1.1 ).
У складі мегапідняття виділяється низка структурних елементів вищого порядку.
На заході виокремлюється Придунайське підняття, на південь від якого знаходиться
підняття Губкіна; східна частина останнього занурюється і переходить в lллі<1івське
підняття, яке, у свою чергу, далі на схід межує 3 Центральнокримським підняттям.
Замикають на сході меrапідняття структурні елементи Гірськокримської споруди.
Потужність осадового чохла підняття Губкіна досягає, зростаючи в південному
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Рис. І. І. Текrонічна карта крейдового струкrурноrо поверху платформового чохла Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної
області (Те�понічна... , 2006).
PZ - Пізньопалеозойська сутура (Дунайсько-Терська), MZ - Мезозойські сутури (Печеняrа-Камена і Кримсько-Кавказька). І Причорноморський меrапроrин: !а - Південноукраїнська монокліналь; Іб - Північнокримський рифтоrенний прогин; Ів - Північноазооський
прогин; Ir - Середньоазовське підняття; Irl - Азовський вал; Ід - Індоло-Кубанський рифтоrеню1й прогин; ІдІ - Приморська монокліналь. 11 Нижньопрутсько-(Придунайсько)-Кримське мегапідняття: На - Гірськокримська склад часто-насувна споруда (за В. В. Юдиним); ІІб-Качинський
блок ранньомезозойської пасивної окраїни Лавразії з накладеним Альмі11ським прогином; ПбІ - Альмінський прогин; І/в- Центральнокримське
підняття; llr - Ільїчівське підняття; І!д - Підняття Губкіна; 1/е -Крайова ступінь (північна бортова зона Західночорноморськоrо рифтоrенноrо
прогину); Іlж-Придунайське підняття; Пз-Болrрад-Лиманський блок. Ш-Чорноморська меrазападина: Ша -Західночорноморський рифтоrенний
прогин; ІІ!б - Східночорноморський рифтоrенний прогин; ІІІв - Центральночорноморське залишкове рифтоrенне підняття; Шr - залишкове
рифтоrенне підняття Шатськоrо; ШrІ - підняття Тетяєва; Шд - Прикримсько-Кавказька зона складок; Ше -Передмізійський верхньоюрсько
нижньокрейдовий крайовий прогин. У квадраті -район досліджень.
Перелік родовищ: І - Приазовське, 2 - Морське, З - Сх.ідносаратське, 4 - Жовтоярське, 5 - Безіменне, 6 -Одеське, 7 - Голіцинське, 8
_ Архангельське, 9 - Південноголіцинське, 10 - Шмідтівське, 11 - Ярилrацьке, 12 - Чорноморське, ІЗ - Карлавське, 14 - Глібівське, 15 Краснополянське, І 6 - Оленівське, 17 - Західнооктябрське, 18 - Тетяніоське, 19 - Серебрянське, 20 - Задорненське, 21 - Кіровське, 22 Окrябрське, 23 - Стрілкове, 24 - Джанкойське, 25 - Піонічноказантипське, 26 - Актаське, 27 - Семенівське, 28 - Поворотне, 29 Північнокерченське, ЗО - Східноказантипське, З І - Північнобулганакське, 32 - Бойківське, 33 - Борзовське, 34 - Штормове, 35 - Кримське, 36
_ Південносиваське, 37 - Владиславівське, 38 - Балочне, 39 - Мошкарівське, 40 - Куйбишівське, 41 - Придорожне, 42 - Олексіївське, 43 Фонтанівське, 44 -Приозерне, 45 -- Субботіна, 46 - Сіноє. 47 - Західна Лебада, 48 -Східна Лебада.
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напrя\Іку чсрс'.І 1':раііову ступінь до північного борту Західночорноморського
р11фrон:нн\1І'О 11роп111у, ві..1 І ,10 4 км.
У ценгр;�льніЇt частині мегапідняття локалізований Альмінський прогин, що
яв.1яс собою нег.111бо�-у депресію, яка розмежовує зону піднять і Г ірськокримську
ё1с1а.1•1асто-11асувну спору;�у та накладена на Качннський блок ранньомезозойської
11.Jс11вної окшнщі Лавразії. Прогин мас ізометричну у плані й асиметричну в розр1зі, з
крутнм шв.1енним та похилим північним бортами. форму. Виповнений Альмінський
прогин. в основному. крейдовими. палеогеновими та неогеновими відкладами
ср�арною потужністю до 2000 м.
Ннжньопрутсько-(Придунайсько)-Кримське мегапідня ття в південному
напрямку меJh-ує 3 Чорноморською мегазападиною. Її структуру ускладнюють два
ве:111кі рнфтоrенні пропнш - За.хідно- та Східночорноморський, що розмежовані валом
АІUрусова. Осадовий чохол у межах прогинів виповнений крейдово-четвертинними
утвореннями. сумарна потужність яких перевищує 15 к м.
Страт11графічт11і 11арис.
Найдав11іші породи, вивчені в межах описуваної території. умовно відносяться
.10 пізю,ого протерозою - рштього па1еозою (байкальський структурний комплекс
(Прогноз..., 1981; Геологія..., 1986; Геологія..., 1985 та ін.). Вони розкриті у південних
(У<.,ь-Салrірська, Нижньогірська, Євпаторійська та інші площі) та центральних
(Голіцинська, Борисівська площі) частинах регіону і представлені зелени ми
метаморфічними сланцями, пісковиками та алевролітами. Сланці, досліджені в розрізах
Усть-Салгірської та Нижньогірської площ - епідот-карбонатно-хлоритового та епідот
актинолітового, альбіт-хлоритового, кварц-хлоритового та хлорит-кварцово
карбонатного , талько-хлорит-кварцового та іншого складу. У різній ступені
метаморфізовані поліміктові пісковики та алевроліти харакгерні для розрізів, розкритих
на Голіцинській та Борисівській площах.
Ка11 'я11овугільно-тріасові утворення (rерцинський структурний комплекс),
характеризуються більш значним просторовим поширенням. Вони пройдені рядом
пошукових свердловин у межах Новоселівського та Сімферопольського піднять, а
також у східній центрикліналі Каркінітсько-Північнокримськоrо прогину. Їх ро"Jріз
представлений широким за генезисом спектром порід, які відносяться до аспідної,
флішової, rлинисто-карбонатної, карбонатної та моласової формацій.
Умовно до 1111жньотріасов11х утворень відноситься розкрита в районі м.
Євпаторія карбонатна товща, яку склали строкаті доломіти, доломітизовані й оолітові
вапняки. Ймовірно, до цього ж вікового інтервалу відносяться й моласоподібні
утворення, розкриті біля міст Скадовськ та Генічеськ. Представлені вони перешару
ванням зеленкувато-сірих, інколи строкатих пісковиків, конгломератів, гравелітів.
алевролітів та глинистих сланців, сумарна потужність яких досягає 600 м.
Крім осадових утворень, серед порід герцинського структурного комплексу
значний розвиток мають інтрузивні породи кислого складу, вивчені у розрізах Мєлової,
Міжводненської, Балашівської та інших площ. Представлені вони, як правило,
гранодіоритами зеленкувато-сірого кольору, відзначено також граніти і мігматити.
Тріас-юрські утворення кімерійського струкгурного комплексу найбільш
просторово поширені. Поля їхнього розвитку зафіксовані в центральних та південних
районах Рівнинного Криму, у Присивашші та суміжних ділянках акваторії Чорного
моря. Представлені вони глинистими мергелями і карбонатними аргілітами, алевро
літами і пісковиками. В підпорядкованих кількостях у розрізі простежуються прошарки
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вуглистих та кременисто-вутлистих сланців. Значне поширення мають ефузивні
породи, серед яких переважають андезити й андезито-дацитові порфірити. Потужність
тріас-юрської товщі за деякими даними (Геология ... , 1969; О переходном... , 1970;
Славин ..., 1986) коливається від 1000-2000 м у східній частині Рівнинного Криму до
3000--4000 м - у західній.
На протерозой-мезозойських (тріас-юрських) утвореннях з різкою кутовою
неузгодженістю залягає потужна товща (понад 2500 м) теригенних, вулканогенних,
пірокластичних, осадово-вулканогенних та карбонатних порід ниж:11ьої крейди
(Геологія ... , 20 І О).
Відклади верхньої крейди в межах Чорноморсько-Кримського регіону
представлені доволі одноманітною в літологічному відношенні товщею вапняків
(переважно пелітоморфних, глинистих, рідше - органогенно-детритових та детри
тових) і мергелів із прошарками пісковиків, алевролітів та спонголітів. У розрізах
виділені утворення сеноманського, туронського, коньякського, сантонського, кампан
ського, маастрихтського та ранньопалеоценового віків загальною потужністю понад
3000 м (Стратиграфія .... 2006; Кореляція..., 1987; Фациальнь1е..., 1981 ).
Відклади сено.11011ського ярусу характеризуються регіональним просторовим
поширенням, при максимальній потужності до 500 м. Їх відсутність спостерігається
лише у склепінних зонах практично всіх конседиментаційних піднять - Кілісько
Зміїного, Каркінітсько-Центральнокримського та Балашівського. Границя з
вищезалеглими туронськими нашаруваннями проводиться за чіткою зміною видового
складу форамініфер і за глинистим, глинисто-карбонатним репером, який засвідчує
існування стратиграфічної неузгодженості між цими ярусами.
Утворення турон-ко11ьлк-са11то11у в межах регіону мають ширший
просторовий розвиток, ніж сеноманські, а їхня сумарна потужність досягає 800 та
більше метрів. При цьому відк лади туронського і коньякського ярусів за
мікрофауністичними та літологічними ознаками практично не розчленовуються, хоча
границя останніх із сантонськими утвореннями місцями доволі чітка: втім, ці
нашарування, зазвичай, розглядають сумісно.
Відклади кам11а11ського ят•с,, з локальною неузгодженістю перекривають
сантонські. Їх потужність у межах регіону коливається від початкових сотень метрів
до 400 м. Границі з сусідніми ярусами проводяться за зміною комплексу форамініфер,
видовий спектр яких є найширшим.
Утворення маастрихтського ярусу мають дещо меншу площу поширення,
ніж кампанські, зокрема у Західному та Північному Причорномор'ї, Гірському Криму,
а також у склепінних зонах конседиментаційних піднять - Новоселівському, Середньо
азовському та і�1ших. Максимальні потужності (900-1ООО м) відкладів ярусу простежені
в центральних районах Рівнинного Криму.
Відклади дат-ра11ньопелеоие11ового ярус�•, які завершують верхньокрейдовий
розріз, характеризуються найменшим просторовим поширенням, а їх потужність
коливається від початкових метрів до 300 м. Залягають вони з стратиграфічною
неУ'згодженістю на маастрихтських породах, часто з формуванням базального репер
ного горизонту, а перекриваються неузгоджено теригенними різновидами палеогену.
Кай11озойські утворен11я представлені вапняками палеоцену, глинами та
мергелями еоцену, переважно глинистими породами олігоцену-нижньоміоцену
(майкопська серія).
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!J.шшm)пі r1c1cp111·щm і пт:рuшкu.
К..�рбон;_�тні т..� глш111сто-к;_�рбонатні уrворення всрхн1,о·і крс�іди Причорномор
с1,ко-Кр11мської н..1фтог,во1юсної обл..�сті в цілому характеризуються низькою ємністю
т..� про1111кністю. J;_i лсяк�1мн даним11 (Прогноз ... ,1981; Фациальн1,1с ..., 1981;
Гсшю1·ія... , І 9Хб ), ·іх щільність коливапься від 2,0 до 2,67 г/см3 , а пористість - від 0,3
;10 2() 0·'о при ,1омінантних значеннях 2-8 'Уо. Фільтраційні властивості забезпечуються
ро'3внтком відкритих тріщин та сутуро- стнлолітових швів.
Породи-колектори у ссноман-маастрихтських відкладах характеризуються
локальним просторов11м поширенням. Представлені вони головно органогенними
та органогенно-дстритовими, інколи пелітоморфними вапняками, домінантний
розвиток яких простежено на південних та північних схилах Каркінітсько-Північно
кримського прогину. Породи відрізняються інтенсивною тріщинуватістю та широким
розвитком сутуро-стилолітових швів.Останні відкриті, або ж заліковані глинистою,
mинисто-бітумінозною, вуглисто-глннистою речовиною, інколи великокристалічним
кальцитом. Тріщини різноспрямовані. найчастіше субгоризонтальні, тонкі прямолінійні
або ледь звивисті, переривчасті. Зумовлена тріщинами пористість незначна ( 1-2 %),
але проникність часто досягає 650х І 0·15м 2 (Прогноз ...,1981).
Як породи-rюкришки у верхньокре1щовому розрізі регіону розглядаються пачки
і горизонти мергелів, вапнистих глин та аргілітів. Останні простежуються в різних
частинах розрізу товщі, і мають локальне просторове поширення. Їх якість, як правило,
невисока, а потужність часто не перевищує 10-50 м.

Нафтогазоносність веохньокоейдового комп1екс1

1•

З карбонатними утвореннями верхньої крейди досліджуваного регіону
пов'язані 20 (13 на суші та 7 на акваторії Чорного моря) нафтових, газових та газо
конденсатних родовищ. Найбільші серед них за запасами - Шмідтівське, Архан
гельське, Чорноморське, Краснополянське, Глібівське, Карлавське газові та газокон
денсатні, а також Серебрянське нафтове родовище. Нестабільні короткотривалі при
пливи газу та конденсату з верхньокрейдових уrворень (дебіти до 260 тис. м3/добу)
мали місце на площах Голіцина і Штормова (Прогноз ...,1981; Наукове ..., 2005;
рис. І.І).
Розвідані початкові видобувні запаси вуглеводнів, за деяк ими данию1
(Наукове ...,2005), становлять: 133 тис. тонн нафти на Серебрянському родовищі та
85,8 тис. тонн на Октябрському.
Поклади масивно-пластові склепінного типу, іноді тектонічно обмежені,
пов'язані з органогенно-детритовими та детритовими вапняками переважно
ранньопалеоценового, рідше сеноманського та коньякського віків, які відносяться до
колекторів порово-тріщинного, тріщинно-порового типу з низькою ємністю та
проникністю.

Попередні досл іджетtя.

Особливості геології верхньої крейди Чорноморсько-Кримського регіону
вивчалися численними колективами геологів ІГН та ІГГГК НАН України, УкрДГРІ,
ВО "Кримгеологія" (ДП "Південьекогеоцентр"), ДП "Науканафтогаз" та ін.
Серед друкованих праць, останнього часу, в яких розглянуто окремі питання,
можна відзначити підсумкові монш11афії (Стратиграфія..., 2006; Геологія..., 1984, 1985,
1986; Корреляция ..., 1987; Фациальнь1е ..., 1981 та ін.). Окрім того, результати
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досліджень локального або зонального планів викладені в численних звітах, виконаних
у тематичній експедиції ВО "Кримrеолоrія" (В. Г. Бондаренко, М. Я. Апостолова, Л. І.
Кухтіна та і11ші геологи, 1970-2011 роки).
Подібного спрямування роботи проводились і в Львівському відділенні
УкрДГРІ, а результати узагальнені у звітах О. Т. Боrайця, В. Г. Бойчук, Б. М. По
лухтовича , О. Д. Самарського та інших дослідників.
У вищезазначених роботах подана детальна літологічна та мінералого
петрографічна характеристика верхньокрейдових утворень локальних ділянок
Рівнинного Криму, Причорномор'я та північно-західного шельфу Чорного моря. Також
викладені результати аналізу просторово-вікового розвитку різних типів розрізів
вивчених товщ, висвітлені деякі аспекти, що пов'язані з палеогеографічними
особливостями їх осадонаrромадження.
Не заперечуючи високого рівня цих робіт, відзначимо, що грунтувалися вони
переважно на літолоrо-фаціальних побудовах, які у випадку карбонатних утворень
несуть лише елементи генетичної інформації. Прогнозування ж зон розвитку
найважливіших в економіLшому аспекті банко-рифових утворень потребує , на нашу
думку, глибокого генетичного їх вивчення. Власне розв'язанню цієї проблеми і
присвячено дану роботу.

lh

РОЗДІЛ 11.

МЕТОДИКА СЕДИМЕНТО-ЛІТОГЕНЕТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДІВ

Питанням геології верхньокрейдового комплексу Південного нафтогазоносного
регіону присвячені численні роботи (Прогноз ..., 1981; Геологія ..., 1986;
Минералого ..., 1967; Петрографическое ..., 1978; Петрографическое ..., 1981;
Исследование ..., 1988; Геологическая ..., 1989; Оперативнь1й..., 1990 та ін.), у яких
подана детальна літологічна та мінералого-петрографічна характеристика відкладів
окремих ділянок Рівнинного Криму і Причорномор'я, наведені результати аналізу
просторово-вікового поширення різних типів розрізів, розглянуті деякі седименто
палеогеографічні аспекти.
Ці дослідження, в основному, грунтуються на літолого-фаціальних побудовах,
які несуть лише елементи генетичної інформації. Результати згаданих робіт являють
собою багате джерело фактичного матеріалу, але дозволяють уявити собі лише
фрагменти загальної будови пізньокрейдового карбонатного шельфу. Прогнозування
ж зон розвитку найважливіших в економічному аспекті банко-рифових утворень
потребує, на наш погляд, глибшого генетичного вивчення карбонатних порід,
відновлення регіональної картини карбонатної шельфової седиментації.
Для вирішення цих питань був застосований методичний підхід, який базується
на загальній теорії карбонатної седиментації на шельфі (Уилсон ..., 1980; Селли ... ,
1989). Автори названих праць обгрунтували певну послідовність фаціальних поясів
від берегової лінії углиб басейну (фаціальна структура за працею: Селли ... , 1989;
рис. 2.1). Стабільність послідовності фаціальних поясів дозволяє прогнозувати
обстановки седиментації у нерозбурених ділянках.
Виходячи з комплексної моделі карбонатного шельфу (Селли ..., 1989;
Уилсон ..., 1980; Irwin..., 1969 та ін.), було виділено чотири основні обстановки
осадонагромадження:
• зовнішній шельф;
• передовий схил або рифовий осип;
• бар'єр;
• лагуна або внутрішній шельф.
В основу виділення цих обстановок були покладені результати літологічних
та мінералого-петрографічних досліджень. При цьому, згідно з (Уилсон ..., 1980),
використовувалися структурно-текстурні особливості порід, вміст біоти, її спектр,
домішка теригенного матеріалу та інші мінералого-петрографічні параметри.
Враховувалися дані інтерпретації кривих ГДС, бралися до уваги латеральні
варіаціїпотужностей окремих стратиграфічних підрозділів.
Коротко зупинемося на характерних особливостях, притаманних відкладам
зазначених фаціальних зон.
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І :,;
У че;к.1х юв11іш11ього шельфу переважало нагромадження карбонатних мулів
і 11 он кою нечіткою шаруватістю. із вмістом біоти до І 0-15 %, у складі якої домінували
11.1ш1кто11ні фор.�мініфери (50-SO %) 1 ; рештки водоростей. моховаток та криноідей,
оої:LІІ. 11еш1п11 та і11тракласп1 відсуп1і. домішка кластич1юго матеріалу не перевищує
І О "'о. Шв1цкість осцонаrромадження мінімальна, а криві ГДС характеризуються
\І.Іксима:1ь1юю ро]члснованістю.
В утвореннях нередового схилу зменшується кількість мікриту. зростає вміст
біоти (до 10-30 '%) та rрубокрнсталічного кальциту (спарит). У складі біоти збіль
шупься кількість бентосних форамініфер (5-15 %). а планктонних - зменшується (2040 '\,). 1'являються рештки водоростей. моховаток та криноідей (до 5-1О%), спікули
к.1рбонатннх губок (15-35 %).
Відклади бар'єрної зони вирізняються практично повною відсутністю мікриту
(до 5-1О%,). домінуванням у комплексі форамініфер бентосних форм. Вміст спа.риту.
натомість, досягає 20-30 %. Збільшується й загальний вміст біоти (40-80 % об'єму
породи). а в її складі основну роль відіграють водорості (25-35 %) , моховатки (2030 %), криноідеї (10-20 %). Вапняки - основний компонент розрізу - представлені
головно у�·вореннями типу rрейнстоун, бафлстоун, баундстоун, за термінологією
(Уилсон .... 1980). Швидкість оса.дона.громадження макс11мальна для даного страти
rрафічного підрозділу, а криві ГДС характеризуються слабкою розчленованістю.
В угвореннях внугрішнього шельфу знову зростає вміст мікриту, а біоти - падає
до І 0-30 %. В її складі домінують бентосні форамініфери (25-35 %), водорості (2030 %). моховатки ( І 0-30 %), крнноідеї ( І 0-15 %), з'являються фекальні пеллєти.
Крім вищеописаних структурно-текстурних та палеоекологічних показників,
для просторової локалізації фаціальних зон карбонатного шельфу використовувалися
також і деякі літогеохімічні параметри (з урахуванням матеріалів із робіт: Проблемь1 ... ,
1984; Лебедев ..., 1982; Махнач... , 1984).
Нерівномірність наrромадження певних хімічних елементів у різних зонах
шельфу спричинено як зміною вмісту у відкладах глинистої та кластичної домішок,
бітумінозністю відкладів, специфікою складу фауни, так і геохімічними особливостями
умов седиментації. За рахунок різного механізму осадонагромадження мі кроелементів
(Cr, Со - пов'язані з нерозчинним залишком; Мо, V - з органічним вуглецем, або з
ними обома - Ni, Cu; а також із фіксацією в скелетах організмів - Sr та ін.), різні
біофаціальні зони характеризуються дещо відмінним їхнім вмістом (див. рис. 2.1). Це
дозволяє використовувати співвідношення певних мікроелементів у фаціально
генетичному аспекті.
Внутрішній шельф і передовий схил не можна вважати об'єктами '3 повною
відсутністю органогенних споруд. Так, у зоні передового схилу шельф занадто глибо
кий для їх утворення, однак конседиментаційні рухи в межах локальних структур
могли привести до виникнення умов, сприятливих для утворення біогенних будов.
Такі ж умови могли місцями виникати і в зоні внутрішнього шельфу. Як відлшчає
Р. Селлі (Селлі .. ., 1989), ланцюжки рифів можуть бути розсіяні по всій лагуні.
Наявність охарактеризованих біофаціальних зон у межах шельфу обов'юкова,
тому, як зазначає Р. Селлі (Селлі ... , 1989), "у випадку двох свердловин, одна з яких
розкрила утворення зовнішнього шельфу, а еквівалентний інтервал другої відповідає
1 Для визначення вмісту конкретних органогенних решток проводились їх підрахункн у межах
площі шліфа (площа близько 1,5 см').
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лагунним відкладам, у проміжку між н�1ми необхідно шукати бар'єрну (рифову) зону".
Прогнозуючи просторову позицію зони органогенних будов, ми змушені були, у зв 'яз ку
з вельми нерівномірною вивченістю території бурінням, досить часто користуватися
цим принципом. Крім того, карбонатні товщі окремих віків часто складені утво
рен�1ями декількох фаціальних зон, що було наслідком циклічного характеру карбо
напюї шельфової седиментації. У кожному конкретному випадку визначення обста
новок осадонаr1:юмадження проводшюся за домінантною у розрізі фаціальною зоною.
Як зазначалося у Передмові, окрім седиментолоrічних факторів, важливу роль
у формуванні природних колекторів карбонатних відкладів відіграють процеси
постдіагенезу. Вивчення останніх здійснювалося згідно з методичними принципами
флюїдодинамічної концепції катагенезу (Гриrорчук ... , 2012). Відповідні реконструкції
грунтуються на врахуванні таких чинників, як тектонічний режим басейну, динаміка
флюїдів, літолого-фаціальні, петроrрафі•tні та петрофізичні особливості відкладів.
Основним при цьому є тектонічний та термобари•ший режими, вплив яких на
катагенез опосередкований динамікою флюїдів у певних фаціально-rенетичних рамках.
Процеси катагенезу характеризуються циклічним розвитком: інфільтраційний
та ексфільтраційний етапи. Останнім властива латеральна неоднорідність прояву, що
зумовлене седиментолоrічш1ми та літолоrо-фаціальними факторами. В ексфільтра
ційному катагенезі вперше виділено пасивний та активний підетапи, які визначають
характерні особливості структурних і речовинних трансформацій порід. При цьому т.
зв. ,,корові хвильоводи" відіграють важливу роль у розвит ку регіональних накла
дених процесів, з якими пов'язане формування резервуарів катаrенетичноrо типу
проміжних осередків нагромадження вуглеводнів.

РОЗДІЛ ІІІ.

ДО ПРОБЛЕМИ РО ЗВИТКУ ПІЗНЬОКРЕЙДОВИХ
КАРБОНАТНИХ ОРГАНОГЕННИХ СПОРУД У
КАРКІНІТСЬКО-ПІВНІЧНОКРИМСЬКОМУ
ПРОГИНІ

З точки зору оuінки перспекпtв нафтогазоносності карбонатних нашарувань
першочергове значення має в11явлення біогенних споруд (рифи, біогерм 11, бістроми),
які являють собою утворення, найбільш сприятливі для формування якісних порід
колекторів на різних етапах літогенезу.
Для багатьох вікових інтервалів фанерозою характерним є розвиток лавинного
біогенного седиментогенезу (Лисиuь1н..., 1982) з формуванням різного типу біогенних
споруд. Ці процес11 тісно пов'язані з т. зв. карбонатш1ми платформами (Уилсон ...,
1980) із стандартним набором фаuіальних поясів (по траверсу від суходолу у відкрите
море): внутрішній шельф-бар'єрна зона - зовнішній шельф-океанічний басейн. З
огляду на принцип фаціальної збалансованості (Сел..r111 .... 1989), неодмінн11ми членами
uієї послідовності є й рифова (бар'єрна) зона.
На основі детальних петрографічних досліджень (визначення структурних
типів порід, складу їх біотичних комплексів, у деякій мірі геохімічних параметрів тощо)
і комплексної моделі карбонатного шельфу (Селли ..., 1989) були створені (Гнідець ... ,
1992; Григорчук ..., 1992-1994) біофаuіальні схеми дпя відкладів сеноманського, турон
сантонського, кампанського, маастрихтського та ранньопалеоценового в1юв з просто
ровою локалізацією смуги ймовірного розвитку біогенних споруд. Згодом ряд
дослідників (геологи УкрДГРІ, ДП "Науканафтогаз") висловили сумніви (усні
повідомлення) стосовно можливості формування органогенних акумулятивних тіл у
середній та, особливо, пізній крейді регіону. Останнє аргументувалось аномально
високим для фанерозойського часу рівнем океану, що мало би виключити можливість
розвитку карбонатних платформ і, відповідно , рифових утворень. Як на еталонному
об'єкті, при цьому, наголошувалося на седиментогенезі верхньокрейдових нашарувань
Північноморського басейну, де розвинені карбонатні акумулятивні тіла винятково
гравітитового типу (Brasher ..., 1996).
У зв'зку з uими зауваженнями розглянемо деякі аспеrпи зазна•1еної проблеми
(палеобіогеографічна зональність крейдового віку, динаміка трансгресій та регресій
тощо), а також певні фактичні матеріали по Причорноморсько-Кримській нафто
газоносній області.

3.1. Літолого-петрографічні та геофізичні ознаки наявності
органогенних споруд у верхній крейді
Верхньокрейдові відклади представлені доволі одноманітною товщею,
сформованою широким спектром карбонатних утворень (вапняки, глинисті вапняки,
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мергелі, rnинисrі мергелі), з підпорядкованими прошарками rnинисrих та кременисrих
(спонголіти, опоки, гези) різновидів, загальною максимальною потужністю понад
3000 м. Їх формування відбувалось у трансгресивну (сеноман-кампан) та регресивну
(кампан-даній) стадії розвитку регіону, в межах карбонатного шельфу, в діапазоні
глибин водойми 0-200 м (Гнідець ... , Григорчук . . . , 1992-1994). При цьому для
кожного вікового діапазону пізньої крейди регіону локалізована бар'єрна зона, в розрізі
якої домінують карбонатні нашарування типу грейн-, баунд- та рудстоунів, складені
(на 70-80 %) уламками та фрагментами черепашок форамініфер, пітонеллами,
фрагментами криноідей, моховаток, водоростей та колоніальних організмів (можливо,
корали). Фактичні дані за окремими площами наведені у таблиці З. І.
Узагальнення фондових матеріалів (Исследование..., 1988; Анализ., 1980;
Г сологическая... , 1989; Изучение... , 1974; Литолого...,1968, 1971, 1972; Петрограф...,1978;
Анализ..., 1978 та і11.) підтвердило існування органогенних споруд пізньокрейдового
віку в межах Чорноморсько-Кримського регіону. Так, за даними літолого-петро
графічного вивчення, а також сейсмогеологічних досліджень (Геологическая..., 1989),
у розрізі верхньої крейди регіону на різш1х стратиграфічних рівнях спостерігається
розвиток водоростево-моховаткових біогермних тіл. Максимальне їх поширення
фіксується у відкладах турон-коньяк-сантону, але речовинні ознаки існування таких
утворень виявлені й у сеноманських, кампанських, маастрихтських та нижньопалео
ценових відкладах у районах Оленівської. Тарханкутської, Новосельської, Красно
сельської, Каламітської, Сєвєрної та ін. площ (рис. З. І). Так, у верхній частині сеноману
у св. Карлавська-12 відзначені (Исследование..., 1988) вапняки з підвищеним вмістом
уламків моховаток, а у св. Вишняківська-1 -фрагментів коралів. У відкладах турону
Рівнинного Криму виділені (Анализ..., 1978) тіла, складені органогенними вапняками
потужністю 10--200 м та протяжністю до 7-10 км. Породи складе11і •шсленними
,,ерепашками пітонелл (30--90 %), які формують своєрідні "колоніГ', різноманітними
форамініферами, уламками двостулкових молюсків, остракодами, поодинокими
радіоляріями та спікулами губок.
Локалізовано декілька , субширотно видовжених, ділянок розвитку біогенних
тіл, розміщених субпаралельно за траверсу з півдня на північ в межах Тарханкутського
півострова Рівнинного Криму (північно-східний сх11л Ка..памітського виступу і західний
схил Новоселівського підняття).
Перша (південна) ділянка охоплює північні схили Кіровсько-Карлавського
палеопідняття. Вона простягається на 45 км, проходить південніше Чорноморської,
черезКарлавську, північніше Глібівської і Кіровськоїструктур. Верхньокрейдовий розріз
детально вивчений на Карлавській площі, де встановлено його ш1клічний характер,
що відображається у чергуванні пелітоморфних вапняків із невеликим (до 20 %)
вмістом форамініфср. i·J вапняками, які містять до 70--80 % форамініфер . пітонелл та
колоніальних ор1·анізмів. У межах даної зони, на сейсмічш,х профілях , зафіксовані
ро"Щуви (до 650 м) потуж1юсті 1уронських відкладів.
Друга ділянка охоплює північні схили Бакальсько-Міжводненського палео
ніднятrя. В утвореннях середньої •�ас:..,шш розрізу турону тут (св. Міжводненська-5,
інт. 3422-3443, 3474--3478, 3538-3588 м) розкриті вапняки зі значним вмістом
пітонелл (до 60-70 %). На часових ро·Jрізах, що проходять через ділянку, намітилися
ро-щуви площин у туронській карбонатній товщі розміром І,5х2,5 км при потужності

Т.�бшщя 3.1. Інтервал11 розвитку органогенних вапняків пізньої крейди
за петрографічними даними
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ПІІ

Органогенні залишки
Площа. �·всрдлов1ша

Глиб11на(м)

ВміLї
(%)

І

Родшковська-5

І

СЕНОМАН

21 ІS-2121
2227-2231
2560-2565

20
20
15

І

2

3

Тендрівська-2

Мслова-6

С к л а д- зростання вм1сту ->

Криноідсї- спікули
губок
Криноідеї- спікулн
губок
Криноідеї - водорості форамініфери

2399-2402

15

Криt1оідсї - водорості форамі11іфери

1540-1543
1604-1605
160.S-1633
1714-1717

30-40
25-40
IS-25
20-25

Водоростіфорамініфери
Криноідеї- водорості
форамініфери
Водорості форамініфери
Крнноідеї - водоросn форамініфери

І

І

Криноідеїфорамініфери водорост1

Карлавська-8

3451-3456

30-35

Березівська-І

1889-1894
189S-1903

15-20
1.S-20

Форамініфер11 криноідеї
Форамі11іфери криноідсй

6

Голіцина-4

3600-3606

40-50

Водорості - криноідеїфорамініфери

7

Гамбурцева-2

2703-2709

50-60

Серпуліди - спікули фрагменти молюсків водорості

8

Оленівська-4

2952-2954

25-30

3017-3018

2.S-30

Карбонаті
уламки
(%)

20-45
20-45
40

35-40

10

15

20-35
20-25

20-25
30-40
30-40
\О
-

ТУРОН
Водорості - криноідсїфорамініфери
Водорості - кршюідеїфорамініфери

20
20

9

Глібівська-26

285S-2862

40-45

Водорості - ОС'llJЗКОДИ крнноідеїфорамініфери

-

\О

Мєлова-6

1329-1331

40-45

Водорості - крнноідеїфораміttіфери

-

Криноідеїфорамініфери

20-25

11

Мслова-3

І12S-ІІЗІ
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Продовження табн. 3.1

№

Органогенні залишки

Карбонатні
уламки
(%)

ІП1

Площа, свердло в и на

Глиб ина (м)

12

Міжводненська-5

3422-3443
3474-3478
3538--3588

ІЗ

Півиічиосеребрянська-4

14

Півиічносеребрянська-4

15

Родніковська-5

144S-\450

18--25

Крнноідеї - водорості форамініферн

Зs-45

16

Оленівська-б

2160-2162

18--20

Водорості - крнноідеї форамініфери

60-65

17

Олснівська-4

2791-2792

30---40

Водорості - криноідеїфорамініфери

-

18
19

Октябрська-8

1338--1343

18--25

Остракодн - спікули

2S-30

Глібівська-26

2693--2697

10--15

Водоростіфорамініфери

10

20

Гамбурцівська-2

2082-2090

Зs-40

Водоростіфорамініфери

10

21

Серебрянська-б

1767-1774

2S-З5

Моховатки -водорості форамініфери

-

22

Вншняківська-2

Верхи коиьяка

�

23

Донузлавська-1

1750--1927

�

24

Схід� ююканкойська-1

2013--2018

2S-З5

Моховатки - вод0рості - форамініфери

-

25

Джанкойська-5

2300--2304

2S-35

Водорості - моховатки - форамініфери

-

26

Балашівська-2

2130--2134

45-50

Криноідеї - форамініфери - водорості

2S-30

27

Балашівська-6

2147-2151

Крииоідеї-фораміиіфери-водорості

-

28

Глібіоськв-25

2256-2261
2374-2379

20--25
2S-30

-

2379--2384

25-30

Пітонелли
Моховатки - вод0- форамініфери
3,ості
орамініфери - мохо-

Вміст
(%)
ТУРОН

С к л а д- зростанн я вмісту->

60-70

Пітонелли

1600--1750

39--50

Остракоди -двосrулкові
-nпонелли

2354---2500

--40

Колоніальні організми
(корали?)

-

КОНЬЯК-САНТОН

Колоніальні вапнякові
водорості - nітонелли
Моховатки - водорості форамініфери nітоиелли

КАМПАН

40--45

ВІІТКІІ

-
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Продовження табл. 3.1

І s�
І

ІІЛ

І

Гlлоша. свер.11овю1а

Глибина(м)

Вміст
(%)

І

І

Органогенні залишки

КАМПАН

С кл а да-зростання вмісту ->

Карб онатні
уламки
(%)

29

Тетянівська-1

230&-2313

20--25

Форамініфери -мохо-

30

L�лічівська-2

939--947

65-70

Моховатки - вод0рості - форамініфери

ЗІ

Одеська-2

1754--1760

25-35

Водорості -форамініфери - крююідеї

10--15

32

Олімпійська-400

2236-2242,2

75--85

Форамініфери
криноідеї -моховатки

-

МААСТРИХТ

-

ватки

\807,S-1823

2&-35

Моховаткифорамініфери
водорості

ГоліWJна-1

2660--2674

IS-25

Моховатки -вод0рості-форамініфери

-

35

Чаплінська-2

1441-1448

55--(,()

Спікули - криноідеї

-

36

Новоолексіївська-І

1565-1566,7

25-30

Форамініфери водорості

-

37

Задорненська-1

1227-1232
1390--1393

15-25
15-25

Моховатки - криноідеї JІОдорості -спікули

10
10

38

Фруюенська-1

1000---1017

25-35

Моховатки -водорості

-

33

Джанкойська-З

34

10

200-250 м, які інтерпре1)'ЮТЬСЯ як акумулятивні тіла. Останні виділяються й за даними
інтерпретації ГДС у св. Бакальська-1 О та -18.
Третя ділянка локалізована у межах північного схилу Чапаєвсько-Борисівського
палеовиСl)'П)'. Відклади рифових фацій тут зафіксовані у середній частині турону в св.
Серебрянська-4, -14 та Північносеребрянська-1. У св. 4 (інт. 1600-1750 м) у розрізі
турону виділяються прошарки вапняків, які на 30-90 % складені овальними та
сферичними тілами пітонелл, остракодами, великими фрагментами двостулкових
молюсків. У св. Північносеребрянська-1 (інт. 2354-2500 м) поряд із названими
організмами виявлена значна кількість колоніальних організмів (ймовірно, корали).
Четверта (північна) ділянка розвитку біогенних карбонатних тіл прогнозується
на схилах Ільїнського та Первомайського палеопіднять.
У коньякських відкладах у районі Серебрянської депресії спостерігалися
вапняки, збагачені колоніальними організмами (ймовірно, корали), вміст яких в
окремих зразках становить 45-90 % (св. Північносеребрянська-1, інт. 2213-2300 м).
Потужність сформованих ними тіл становить 40-50 м, а розміри не перевищують
І ,5х2,5 км. Тут же у відкладах кампану виділено горизонти з підвищеним вмістом
біоти, у складі якої домінують водорості, бентосні форамініфери (міліоліди), криноідеї
(св. Кашганівська-1, Східноворонківська-1, Серебрянська-б) (Исследования... , 1988).
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Б
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Рис. З. І. Регіональний геологічний перетин
лінією св. Знам'янська-Каркінітська (Анализ..., 1978).
1 - органогенні споруди.
У межах північно-західного шельфу Чорного моря також виямено подібні
утворення. Так, за результатами дослідження шламу із Флангової та Одеської площ
(східний схил Кілійсько-Зміїноrо висrупу, Одеський масив), у відкладах кампан
коньяку вивчені органоrенно-детритові вапняки з численними уламками та фрагмен
тами водоростей, моховаток і навіть коралів (Геолоrическая... , 1989).
У верхньокампанських відкладах, розкритих св. Олімпійська-400 (Крайова
с-rупінь), описаний криноідно-моховатковий вапняк із вмістом орrаноrенних залишків
75-85 % (фраrменnt велико- та дрібнокомірчастих моховаток, великі уламки криноідей,
дрібні черепашки форамініфер) (Геолоrічний... , 2002).
За інтерпретацією сейсмічних матеріалів (Недосєкова ... , 2000), у межах
шельфової частини Каркінітсько-Північнокримськоrо прогину виділено та класи
фіковано декілька типів біогенних акумулятивних тіл. Перший тип - це морфолоrічно
виражені (бар'єроподібні) орrаноrенні споруди у сеноман-коньяк-туронській частині
розрізу, які контролюються південним схилом валу Губкіна, а далі поширюються на
північ (можливо, вздовж Одеського роз.ламу, східний схил Кілійсько-Зміїноrо виС"І)'llУ)
і приймають субширотну орієнтацію у районі струпур Біостромна-Іванівська
(Голіцинське та Каркінітське підняття). Другий тип - це тіла морфологічно
слабовиражені, з лінзоподібною сейсмострупурою і редукованою верхньою части
ною, складені шлейфово-уламковими вапняками кампану-маастрихту. Останні,

простежені ш півдсшюму схилі валу Губкіна, просторово зміщені у бік Чорноморської
'Jападнш1 відносно прогнозованої бар'єрної зони сеноман-rурону. Третій тип орга�1огенні споруди коньяк-турону, що надбудовували ск лепінні частини
конседнмснтаційних піднять у межах глибокого шет,фу (на схід та південь від описаних
вище проп-юзоваю1х бар'єрних споруд -структури Корнілова, Олімпійська та ін.).
У районі Голіц11нського підняття, методами сейсмостратифікації (Овсєснко ...,
І-Іедосєкова ..., 1997-1998), у кампанському ярусі виділена органогенна споруда
потужністю 50-240 м та завдовжки 8 км, що знаходиться серед карбонатно
тернгенних відкладів у діапазоні глибин 2,7-2,9 км.
Отже, як видно з наведених вище даних, підтверджується практичн о
повсюдний розвиток біогенних акумулятивних тіл у розрізі верхньої крейди
Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області. Ймовірності формування
споруд даного типу в межах вивченого регіону не суперечать і палеоокеноrрафічні
умови карбонатного седиментогенезу пізньокрейдовоrо часу (палеобіоrеографічна
зональність та динаміка евстатичних коливань змін рівня Світового океану).

3.2. Палеобіогеоrрафічна зональність.
Динаміка евстатичних змін рівня океану
Як показують реконструкції (Москвин ..., 1979), субширотний розвиток
морських організмів, палеоботанічних поясів, а також регіональна орієнтація зон
осадонагромадження узгоджено свідчать про близький до сучасного розподіл пізньо
крейдових кліматичних зон Євразії. Чорноморський реrіон у крейдовий час знаходився
в Тетидній частині Східносередземноморської субпровінції, тоді як Північноморський
- відносився до північноєвропейської провінції (рис. 3.2). За реконструкціями
(Sшitl1 ..., 1973), палеоширотне положення регіонів становить, відповідно, 10-15"
та 30-35 ° північної широти, що, з огляду на важливість палеокліматичних умов для
формування того чи іншого типу карбонатних осадів, дає підстави стверджувати, що
Північноморський басейн палеоокеанографічно не є адекватним для порівняльного
аналізу з Причорноморсько-Кримським.
Другий важливий чинник літофаціальних варіацій карбонатних нашарувань
- це зміни рівня океану, які, згідно (Найдин ..., 1986), проявлялися несинхронно у
зазначених палеобіоrео'l)афічних зонах.
Загалом для пізньої крейди нараховується від 6 до 9 транс'l)есивно-регресивних
імпульсів (Schlanger..., 1986; Нас..., 1987) амnліrудою до 100-250 м. З огляду на
сенонський максимальний рівень моря (близько 300 м вище від сучасного), такі
регресивні епізоди могли спричинити виникнення (на певний час) умов. сприятливих
для розвитку фаціально сбалансованої (Селли ..., 1989) зональності карбонатного
палеошельфу з появою зони банко-рифових уrворень.
Можливість існування останніх теоретично можна арrуменrувати, зокрема,
за співвідношенням середніх швидкостей росту рифів - 3-1О м/ І ООО років (Ильин...,
1988) та швидкості пізньокрейдовоrо підняття рівня океану (до О, І м/ І ООО років).
За матеріалами (Найдин... , 1986) коротко розглянемо динаміку зміни рівня
океану протягом пізньої крейди.
Перший реfl)есивний епізод прослідковується на межі раннього та середнього
сеноману в екваторіальній області. Пізніше проявилася доволі інтенсивна ранньо-
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Рис. 3.2. Біогеографічна зональність та поширення коралових і рудистових рифів
пізньокрейдовоrо віку (Москвин... , І 979).

І - Північна Америка, 2 - Євразія, 3 - Південна Америка, 4 - Африка, 5 - Індія. б Західна Антарктика, 7 - Східна Антарктика, 8-Австралія. Біогеографічні зони: А- північна
помірна, Б- приекваторіальна область Тетіса, С- південна помірна. / - площі континентів,
не вкриті морем протягом крейди, 2 - шельфові моря, 3 - крейдова смуга рифів.

туронська трансгресія (рис. 3.3). Пізньотурон-ранньокампанський етап характе
ризувався дуже контрастним режимом трансгресій та регресій. Наприкінці раннього
турону проявилася екваторіальна регресія, на початку пізнього турону- трансгресія
незначної інтенсивності.
Наприкінці пізнього турону в Тетидній зоні мала місце регресія, що проявилося
місцями у зміні карбонатонагромадження - евапорнтонагромадженням і майже
повсюдно - в появі плитководних утворень типу "твердого дна" та інших.
Наступні етапи регресії у приекваторіальному поясі приурочені до кінця
коньякського віку, межі сантон-ранній кампан, кампан-маастрихт, до кінця раннього
маастрихту, межі маастрихт-палеоцен.
При цьому більша частина екваторіальних регресій відповідає трансгресіям у
Північноєвропейській провінції і навпаки.
Головними рифоутворш1ми організмами крейди були рудисти і корали
(Уилсон... , 1980; Москвин ... , 1979; Arthur..., 1979). Причому перші відігравали
вирішальну роль у формуванні резервуарів вуглевод11ів, зокрема в районі Перської та
Мексиканської заток (Arthur.... 1979; Buchem ..., 2002; Bein... , 1976; Alsarhan ..., 1995).
Рудистові споруди належать до т. зв. "безкаркасних рифів" (Кузнецов .... 1996). Харак
терною особливістю цих утворень є домінування у складі споруд мікрозернистих
вапняків (мад-пакстоуни, ·3а переваги вакстоунів) з облимовальними ореолами чере-
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Рис. З.З.Динаміка зміни рівня Світового океану (Найдин ... , 1986; Schlaпger ...,
1986; Нас ..., 1987) та модель просторово-вікового розвитку карбонатних
акумулятивних тіл у верхній крейді.

І - органогенні карбонатні споруди, 2 - перевідкладені карбонати, 3 - літогерми, 4
- загальна зміна рівня океану, 5 - високочастотні флуктуації рівня океану.

пашкового детриту, утвореного при руйнуванні рудистів. За цими ознаками вони
подібні до палеозойських уолтсортських фацій (Уілсон... , 1980).
Залежність рудистових споруд від неужгодженостей (Buchem ... , 2002; Bein...,
1976; Alsarhan ..., 1995) може служити підтвердженням припущення щодо можливості
формування бар' єрних утворень до моментів падіння рівня Світового океану. Це
рудистові рифи сеноману, турону, маастрихту Близького Сходу (Alsarhan ... , 1995),
сантон-кампану Італії (Бондаренко ... , 1984), кампану Західних Карпат (Misik... , 1966).
За матеріалами (Москвин ..., 1979; Красилов ..., 1985), рудистові рифи кінця
мезозою тяжіють до приекваторіальної смуги, де власне в цей час знаходився
досліджуваний регіон. Втім, дотепер у літературі відсутні дані про наявність решток
останніх у його межах. За винятком згадки (Муратов ..., 1973) щодо знахідки
невизначених залишків рудистів у відкладах верхнього турону околиць м. Бахчисарай,
останні часто визначаються у крейдових нашаруваннях на Балканах, у Туреччині й
Закавказзі.
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Отже, цілком правомірно було б очікувати розвитку цих організмів і в межах
Причорноморська-Кримського палеошельфу.
У відкладах сеноману, турону та коньяку регіону знайдено (Анализ ..., 1978)
колоніальні організми, які поки що недіагностовані і здогадно віднесені до коралів.На
мікроскопічному рівні, зrідно з (Уилсон..., 1980), залишки цих організмів подібні між
собою. Можна припускати, що це фрагменти рудистових черепашок. Крім того,
враховуючи дані з роботи (Уилсон ..., 1980). карбонатні черепашкові пісковики на
схилах палеопіднять (Недосєкова ..., 2000) можна віднести до шлейфів руйнування
рифових (у т.ч. з рудистами) утворень. Ці продукти являють собою т. зв. субстерео
фітичні утворення (Марьенко ..., 1978), які формуються завдяки гравітаційному
переміщенню за падінням палеорельєфу. Пітонеллові (до 90 %) вапняки (турон).
розвинені на схилах конседиментаційних піднять, також відносимо до субстерео
фітичних утворень схилових фацій.
В апікальних частинах піднять прогнозуємо розвиток власне стреофітичних
(банко-рифових) утворень, які, судячи з наявних даних, були скупченнями водоростей,
моховаток, криноідей, рудистів та коралів.
За найвищого рівня океану (сантон-кампан) розвиток рифових та схилових
фацій був спорадичним, натомість у депресіях могли формуватися утворення типу
літогермів .
На від.\1іну від Тетидної області, у Північноєвропейській домінувало пелаrічне
нагромадження коколітових мулів. Резервуари вуглеводнів, зокрема у
Півніс1номорському басейні, пов'язані з утвореннями гравітаційних потоків (Brasher...,
1996).Такі тіла фіксуються головно у маастрихтських відкладах, що цілком природно,
якщо взяти до уваги відомий значний регресивний епізод кінця пізньої крейди. За
даними (Hildreht ..., 1996) подібного типу утворення фіксуються в окремих інтервалах
розрізу сеноман-коньяку північно-західної та центральної Європи.
З огляду на вищесказане, очевидним є те, що рудистові споруди приурочені,
головним чином, до сеноману, турону та коньяку в певній мірі маастрихту (Тетидна
область), а перевідкладена гравітаційними потоками крейда - до маастрихту. Сантон
кампанські віки пізньої крейди являють собою, відповідно до наявних даних, інтервал
з невідомою природою порід-колекторів.
У зв'язку з цим хочемо акцентувати увагу на таких утвореннях, як горизонти
"твердого дна", вузлуватої крейди (noduled chalk), які реrіонально поширені у відкладах
писальної крейди Європи (Хзллем ..., 1983). Ці утворення, як характерні текстури,
дозволяють фіксувати банкоподібні споруди у верхньотурон-сантонських відкладах
Нормандії (Кеппеdу ..., 1974), де досягають 50 м заввишки та 1,5 км у перетині. Їх
нашарування підкреслюється горизонтами твердого дна, вузлуватої крейди та креме
невими виповненнями ходів мулоїдів. Залишки організмів практично відсутні, за
винятком моховатко-криноідних калькаренітів, які складають (у перешаруванні з
глинистою крейдою) пачку завтовшки близько 60 м. Подібні банки детально досліджені
також у товщі маастрнхту і данію, де їх спочатку інтерпретували як гігантські дюни.
Натомість тепер у них знаходять усе більше спільних рис із палеозойськими спорудами
уолтсортського типу.
У зв'язку із з'ясуванням природи вищеописаних споруд не можна не згадати
т. зв . "літогерми", виявлені у районі Багамської банки у зоні дії Флоридської течії
(Neumann ... , 1977). Глибина розвитку літогермів становить 600--700 м, а висота
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досягає 50 м. Вон11 вкриті ліп1фікованою кіркою, складеною, головним чином,
біомікр11т::�м11. На поверхні літоrермів розвинений комплекс прикріплених організмів
(корали, морські лілії. коралові поліпи тощо). Важливим початковим фактором
немснтщії (утворення кірки) є океанографічні чинники, зокрема система циркуляції
океанської води. Власне. у східній частині Флоридської ТСLІЇі існує висхідний потік
.:1ш1ю1х вод, що прюводнть до порушеfІНЯ карбонатної рівноваги і спр11яє утворенню
"твердого дна", на якому пізніше розвивається комплекс організмів.

3.3. Особливості розвитку органогенних споруд у періоди
безкисневого седиментогенезу
У сеномані й туроні, внаслідок зниження температури океанів, виникали значні
температурні градієнти між високими та низькими широтами, а глобальне підняття
рівня океанів сприяло залученню окремих епіпелагіLJНІІХ басейнів до глобальної
гідросферної циркуляції Світового океану ("пснхосферний", за Зубаков ..., 2001,
клімато-океанічш1й режим). Формування сеноманських, збагачених органічною
речовиною (ОР), нашарувань у Причорноморсько-Кримському басейні ми пов'язуємо
1 розвитком апвелінгового ефекту. У зв 'яз1,.-у з відсутністю у цей час активного річкового
скиду в асоціації з глинисто-бітумінозними нашаруваннями формувалися карбонатні
товщі. До межі сеноман-турону приурочена подія ОАЕ-2, а коньяк-сантону- ОАЕ-З;
обидві відбулися під час великого евстатичного імпульсу (Jarvis ..., 1988), т. зв.
"пленусовоїтрансrресїі, з якою пов 'язане формування пленусових мергелів південно
східної Англії (їх перехідний розріз розглядається як еталонний). Ця трансгресія, згідно
з (Найдин ..., 1994), прослідковується у межах усієї Східноєвропейської платформи,
на Мангишлаці й у Копет-Дазі.
З цією трансгресивною подією пов'язано багато біологічних, геохімічних та
седиментологічних подій глобального масштабу (Найдин ..., 1994). Якраз у цей час
на великих просторах Європейської палеобіогеоrрафічної області виникали сприятливі
умови для розвитку стагнації. Вважається, що остання мала "ковзний" характер від
місця до місця і охоплювала лише окремі ділянки дна. Басейнів власне евксинного
типу не було.Згідно з (Найдин..., 1994), такі обстановки не можна відносити до типу
саме аноксії (умови повної відсутності кисню), точніше буде класифікувати їх як умови
кеноксії (частково анаеробні). Це підтверджується відсутністю страп1графічно
безперервних горизонтів, які відповідають фазам дефіциту КfІсню. Горизонти у
більшості випадків виражені "пунктирно" (Найдин ... , 1994), що відображало
локальний характер умов стагнації.
Вищезазначена специфіка прояву (пунктирний характер) аноксичних гори
зонтів (сеноман-турон), а також "розпливчастість" коньяк-кампанської фюи ОАЕ-З
(це може свідчити про наявність декількох різновікових підфаз) потребує створення
відповідної палеоокеаноrрафічної моделі.
Враховуючи морфоструктурні особливості При Lюрноморсько-Кримського
басейну (наявність бар'єру - архіпелагу островів), а також беручи до уваги дані ·3
роботи (Schlanger ..., 1986) щодо високочастотних флуктуацій рівня океану в пі"Jній
крейді (нараховують до 6 значних імпульсів трансгресій з амплітудою І 00--250 м,
згідно з (Нас ..., 1987) - до 8-9), пропонується така модель безкисневого седименто
генезу пізньої крейди з парагенним карбонатонагромадженням (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Принципова модель розв�пку карбонатних органогенних споруд у періоди
безкис�1евоrо седименто1-енезу в межах Чорноморського епіпелагічноrо басейну
(верхня крейда).
А - перша стадія нюькоrо рівня океану, Б - стадія високого рівня океану, В - друга
стадія ншькоrо рів11я океану, Г - ре1ультап111й параrене·шс карбонатних та аноксичних
ссднмснтів. / - доверхньокрсйдова повер,шя; 2 - карбонатні та гли11исто-кврбо11атні мули;
3 - біогенні споруди; 4 - карбонатно-rшшисті мули, збагачені ОР; 5 - ділянки високої
біопроду�пивності у зоні фотос1111те·Jу; 6 - карбонатні піски; 7 - пр11поверхневі течії; 8 "11111би1111і" води, насичені біш·енами; 9 - ос,1дже11ш1 ОР; /О І І - масова загибель плаюсrону
("органогенний дощ"); 11 - банко-рнфоаі спорущ1; 13 - карбонатні і rлини1."То-карбонап1і
відклади; /4 - карбшшт110-глш111сrі відклади 1 високим вмістом ОР.

На lїіL.1ЇЇ ншь1,.1.1п.1 рівня океану у Прнчорноморсь1,.-о-Кримському епіпелаrічному
6ассііні нагром::uжува.111ся п:11пково.:�.ні t.:i.o 50-1 ОО м) карбонатні відклади. На
ПL11UfШ\ .1і.111нка.х .1на формува.111с11 органогенні карбонатні споруди (біогермн, банки),
� 1ап3.111на.х - пннщїо-карбонатні пелітові мул 11. На зовнішній брівці палеошельфу
оке� Тетіс .1іяв. унас.1і.1ок вертнка.r�ьної щі.1ьнісної стратифікації вод (термоклин)
апве,1інг. У цій .1ілянці н::uхо.1женн11 гл11б11нн11х. збагачених біогенними елементами
во.1. спр11чннюва.10 і пі.:rrрнмувало існування вел11к11х об'ємів живої матерії (фіто
план1,.ї0н із вшюві.lннм трофічним ланцюж1,.-ом: рослнннощні організми, риби). Випа
.1ання ві.1�1ер,1ої органічної речовини викликало виникнення у придонних шарах води
.:�.ефіUІП)' кисню і. відповідно. наqюмадження карбонатно-глннистих та карбонатних
му.,ів. збагаченнх ОР. кремнеземом, фосфатами.
На стадії пі.lвищення рівня океану термоклин поширювався у межі епіпелаrіалі,
з ві.1повідюrм переміщенням зони апвелінгу, де у прибережних ділянках формувалися
осади. збагачені органікою та біогенними елементами. Поглиблення водойми спричи
нювало за�ухання акrивності каркасобудівних організмів (звуження ареалу поширення
банко-рифових утворень). У межах більшої частини палеошельфу домінувало
нагромадження mюmсто-карбонатних мулів із фоновим вмістом органічного вуrnецю.
На настутmій стадії знюкення рівня океану активність апвелінгу в межах шельфу
затухала (його зона зміщувалася в бік відкритого океану). Припинення надходження
поживних речовин спричинювало загибель великих мас планктону і тих організмів,
що його споживали. Лавинна седиментація біогенних залишків викликала регіональ
ний розвиток аноксії у внутрішньошельфових западинах. На підвищеннях дна
поновлювалося формування органогенних споруд.
У результаті (див. рис. 3.4) сформувалася певна літологічна ритмічність із
дискретним поширенням як органогенних споруд, так і "безкисневих" осадів. При
цьому очевидною є приналежність перших і других до різних стратиграфічних рівнів
(діахронність) у різних частинах седиментаційного басейну.
Літологічні асоціації "чорносланцевих" та карбонатних нашарувань середньої
крейди детально описані для ряду районів Середнього Сходу (Van ... , 2002). Тут
охарактеризовано три седиментаційні послідовності, що включають басейнові фації,
складені перешаруванням збагачених ОР (до 14 %) і збіднених ОР пачок вапняків, а
також мад- та вакстоунів з великою кількістю кремнезему. З наближенням до узбере)ЮІ(Я
ці утворення заміщуються біокластичними грейнстоунамн, які формують акумулятивні
тіла типу біостромів. Власне такою сприятливою просторово-віковою асоціацією
пояснюється аномально висока нафтогазопродуктивність відкладів крейди Серед
нього та Близького Сходу (Demaison..., 1980).
Подібного типу парагенезиси (апвелінгові нашарування - карбонатні відклади)
зафіксовані й стосовно інших інтервалів часу, зокрема, такі утворення описані у
відкладах верхнього тріасу (Jarvis ..., 1988) та нижнього девону (Нас ... , 1987).
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РОЗДІЛ IV.

ЛІТОЛОГО-ЛІТМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВІДКЛАДІВ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ
4.1. Сеноман

Сеноманські утворення у межах Каркінітсько-Північнокримського осадово
породного басейну залягають, як правило, трансгресивна на нижньокрейдових
(альбських), а локально - й на давніших породах. Але на ряді площ простежуються
поступові переходи верхньоальбських відкладів у сеноманські, і тоді границя між ними
проводиться дещо умовно (Лещух ..., 1987; Осадконакопление ..., 1985; Регио
нальная ... , 1968; Стратиграфия ... , 1968). З вищезалеглими породами відклади сено
ману пов'язані переважно поступовими переходами, а межа між ними проводиться
за чіткою видовою зміною комплексів мікрофауни, літології та, відповідно, каротажу.
ЛітофацІЇ і типи розрізів се11ома11ських відкладів
Проведені нами літолого-фаціальні дослідження сеноманських відкладів
дозволили встановити розвиток у їх складі теригенних, карбонатних та кременистих
утворень, які, згідно з типізацією (Киселев ..., 1983), формують п'ять літологічних
комплексів із трьох серій (рис. 4.1) .
У північних районах досліджуваної території значне просторове поширення
має змішана карбонатно-крененисто-пса\tітова серія, у складі якої виділено три
літологічні комплекси: переважно карбонатна-кременистий (псаміти 0-25 %,
карбонатні породи 25-50 %, кременисті породи 25-50 %); переважно псамітово
кременистий (псаміти 25-50 %, карбонатні породи 0--25 %, кременисті породи 2550 %) та переважно карбонатна-псамітовий (псаміти 25-50 %, карбонатні породи
25-50 %, кременисті породи 0--25 %).
Переважно к арбонатна-псамітовий літологічний комплекс сеноману
локалізований у вигляді практично ізометричного, невеликого за площею, ареалу у
Присиваській частині регіону. Сеноманські відклади у його межах, із кутовою
неузгодженістю, залягають на верхньоальбських, а перекриваються, теж із кутовою
неузrодже11істю теригенними утвореннями турону. В розрізі спостерігаються дві
частини: нижня, переважно теригенна, та верхня - карбонатна. Теригенні породи
представлені рі"Jнозершн.їими пісковиками та алевролітами, які за розрізом угору
заміщуються мергелями, а ще вище - вапняками. Серед пісковиків нижньої частини
ро·Jрізу деколи простежуються шари (потужністю до 8 м) опокоподібних глин.
Потужні1..їь комплексу зростає від декількох до 150 і більше метрів.
Середній склад переважно карбонатна-псамітового комплексу такий: пісковики
-від 11 до 54 % po"Jpi"Jy (середнє 42 %); алевроліти- від Одо 39% ( 15 %); аргіліти-від
О до 7 % (3 %); вапняки - від О до 19 % (5 %); мергелі - від 9 до 49 % (26 %) та
силіцити - від 2 до 17 % (9 %).
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Рис. 4.1. Літолоrо-фаціальна схема сеноманських відкладів.

Літологічні серії та комплекси: з.11іша11а карбо11атио-креме11исто-псаwітова: І переважно карбонатно-кременистий, 2 - переважно карбонатно-псамітовий, 3 - переважно
кременисто-псамітовий; аргілітова: 4 - арrілітовий з прошарками псамітів і карбонатних
порід, 5 - псаміто-карбонатно-арrілітовий; карбонат11а: 6 - карбонатний з прошарками
псамітів та арrілітів; 7 - відсутність відкладів; 8 - ізопахіти; 1-1' - літмолоrічний перетин.

Переважно карбонатно-кременистий та переважно кременисто-псамітовий
літологічні комплекси змішаної карбонатно-креиенисто-псамітової серії фаціально
заміщують один одного і локалізовані у виrnяді великого, практично єдиного ареалу
у північно-західному Причорномор'ї (див. рис. 4.1 ). У розрізі простежується дві
частини: нижня - териrенно-кремениста (нижній сеноман) та верхня - карбонатна
(верхній сеноман). Теригенно-кремениста частина розрізу, ПО'І)'Жність якої становить
2-30 м, складена ритмічним чергуванням прошарків гезів, глауконіт-кварцових
алевролітів та пісковиків. У підпорядкованих кількостях відзначаються прошарки
спонrолітів, опок та вапняків. Карбонатна частина розрізу ПО'І)'Жністю від 1 2- до 60 м
вирізняється більшим поширенням, а ніж нижня теригенна і складена іноцерамовими
та кремнеземовими вапняками, трепелами. Іноцерамові вапняки (потужністю до І
2 м) розвинені практично всюди; вони відіграють роль літологічного реперу.
розмежовуючи відклади нижнього і верхнього сеноману. На ряді площ відмічасться
фаціальне заміщення іноцерамових вапняків глауконіт-кварцовими алсвролітnмн з
конкреціями фосфоритів (північно-західні райони регіону). Тут же віщ1шчапься й
заміщення кремнеземових вапняків, потужність яких варію(· від 6 до 40 м,
крейдоподібними відмінами.
Середній склад переважно карбонатно-кременистоrо літологічного комплексу
такий: пісковики - від О до27 % розрізу (середнє 12 %); алевроліпt - від О до20 % (2 %);
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аргіліти - від О до 18 % (2 %); вапняки - від О до 58 % (35 %); мергелі - від О до 28 %
(6 %); кременисті породи - від 23 до 63 % (43 %).
Пісковики та алевроліти простежуються у вигляді невитриманих прошарків
потужністю від 0,4-0,7 до 20 м, які часто заміщуються за латераллю піскуватими
халцедоновими спонrолітами або піскуватими вапняками. Пісковики світло
зеленкуватого, зеленкуватого, зеленкувато-сірого кольору, що зумовлене різним
вмістом глауконіту, переважно різнозернисті й псамо-алевритисті (розмір кластичноr о
матеріалу - від 0,06 до 0,5 мм, при домінуват1і значень від О, І до 0,3 мм). Породи
слабозцементовані, крихкі, але різновиди з кременистим цементом щільні, міцні.
Текстура порід масивна, іноді лінзовидношарувата.
Кластичний матеріал, вміст якого становить 40-98 %, на 90-98 % складений
кутастими та напівобточсними, часто кородованими зернами кварцу. Значно рідше
відл�а•1аються зерна польових шпатів (мікроклін, ортоклаз, до 5 %), уламки
кременистих та карбонатних, іноді фосфат11их порід (до 5 %), поодинокі кристали
доломіту, кліноптилоліту, ш1риту та луски мусковіту.
Головним аутиrенним мінералом псамітів є глауконіт, вміст якого в породах
коливається від 5 до 50 % (домінують значення 10-20 %), а сантиметровими про
шарками - й до 90-98 %. Це блідо- та густозеленоrо кольору стяжіння ізометричної
форми, а також неправильні агрегати, морфологія яких повністю контролюється
формами міжзернових пор. Окрім глауконіту, серед аутиrенних мінералів відзначаються
кристали і стяжіння фосфатів, карбонатів та ангідриту.
Пісковики містять значну кількість (до 5-20 %) органогенного детриту
карбонатної (форамініфери, призми іноцерамів тощо) та кременевої (спікули губок)
фауни.
Комплекс акцесорних мінералів псамітів складений (до 90 %) непрозорими
рудними мінералам�,. серед яких вирізняються гематит, лейкоксенізований ільменіт,
пірит та магнетит.
Цемент пісковиків (5-60 %) полімінеральний- rідрослюдисто-кременистий.
гідрослюдисто-карбонапшй, іноді мономінеральний - rідрослюдистий, карбонатний
(кальцитовий, доломітовий) та кремеш1ст11й (ізотропна кремениста речовина,
криптозернистий халцедон). Тип цементу порово-базальний , ба:шльний, іноді
конформно-інкорпораuійний та плівково-поровий.
Силіщпн в p0'3pi"Ji комплексу мають значне поширення і простежуються, у тій
ч�, іншій кількості, 11ракт11ч1ю на всііі швнічній частині регіону. Серед них вирізняюrься
гс"JІІ, спош·оліп1, (Шоки, трепели, :�шлцсдоноліти 1 домішкою теригенного матеріалу.
ГІ! 1111аляr.11оть у вигляді окрсмнх пачок m прошарків пmужністю 1-2 м. Породи
псреваж,ю ,юристі, крихкі зсленкувuто-жовтого. світло-зеленкуватого або сірого
кольору, •1ш.-ю мі'-ї·ять 11сr1равильної форми кременисті жовна. ТеКС"І)'ра порід масивна.
іноді каnерно1на або і:�шітова. JУІ'>tовле,ш наявністю численних ходів мулоїдів.
Ге111 сКJщдс11і 'J ошuювнх спікул губок ( І 0-20 %,). ,ерен глауконіту та уламків
кнuрцитів алсвро-r,самітової ро·1мірності ( 1 S-40 %), а rакож кремнезему (кристобаліт.
халцедон), що '-'Т11нов1пь їх осtюву. Спорадично віюначаються ·,ерна nWJьoвoro шпаrу
і луски мусковіту. Ро·шоділе,шй КJ1астич1шй матеріал нерівномірно, чере·1 що в де1хих
ділянках порода 1аміщупься споюuлітом. ще в інших - переходить у пісковик обо
алевроліт.
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Глауконіт у гезах трапляється у вигляді зерен неправильної або ізометричної
форми розміром до 0,5 мм. Зерна кварцу - алевритової розмірності кутастої, рідше
напівобточеної форми. часто зі слідами регенерації. Основна маса, халцедонового та
кристобалітового складу. характеризується тонко-, іноді грубоагрегатною структурою.
Доволі часто халцедон формує дрібні сфероліти або, у вигляді тонких прошарків (до
0,07 мм), облямовує зерна кварцу, глауконіту та спікули губок.
Спонголіти мають значне поширення і просторово тісно пов' язані з вищеопи
саними гезами. Породи світло-сірого, жовтувато-сірого, зеленкувато-сірого та білого
кольору, переважно щільні й міцні, часто з лінзоподібною та горизонтальношаруватою
текстурою, зумоаленою чергуванням прошарків різного мінерального складу.
Речовинний склад спонголітів зіставляється зі складом гезів, але тут основним
породоформувальним компонентом виступають опалові та халцедонові спікули губок,
вміст яких коливається від 70 до 90 %. Для порід характерний також підвищений
вміст глауконіту - до І 0-20 %. Кластичний матеріал (до 15 % ) складений зернами
кварцу, поодинокими зернами польових шпатів та лусками мусковіту. Цементувальна
маса - оптично ізотропний кремнезем або халцедон. Останній, часом має тонкоагре
гатну структуру, іноді формує сфероліти. Як правило, сферолітовий та грубокриста
лічний халцедонрозподілений у місцях скупчення спікул губок.
Утворення аргілітової та карбонатної літологічних серій являють собою
практично єдиний комплекс взаємопов'язаних закономірними фаціальними заміщен
нями, генетично споріднених літотипів. Останні мають найбільше, серед вищепере
рахованих літологічних серій, просторове поширення і локалізуються у межах північно
західного шельфу Чорного моря та центральних районів Рівнинного Криму, де фор
мують два комплекси аргілітової серії - аргілітовий з прошарками псамітів та
карбонатних порід (псаміти 0-25 %, карбонатні породи 0-25 %, аргіліти 50-75 %) і
псаміто-карбонатно-аргілітовий (псаміти 0-25 %, карбонатні породи 25-50 %, аргіліти
50-75 %), а також карбонатний з прошарками псамітів та аргілітів комплекси (псаміти
0-25 %, карбонатні породи 50-75 %, аргіліти 0-25 %) карбонатноїсерії(див. рис. 4.1).
Літологічна структура розрізу названих комплексів переважно трикомпо
нентна і характеризується перешаруванням глинистих порід (до 12-56 % розрізу),
мергелів (0,2-15,0 м; 35-53 %) та вапняків (від 0,5 до 20,0 м; 4-44 %). У зонах,
наближених до центрів вулканічної діяльності, відзначається локальна домішка
вулканогенного та вулканоміктового матеріалу, вміст якого коливається від поодиноких
зерен і уламків до 15-20 %, і лінзовидними скупченнями до 65-80 %. У склепінних
зонах конседиментаційних піднять, у розрізі товщі простежуються прошарки алевро
псамітових і навіть псефітових різновидів.
За співвідношенням основних літотипів у межах Каркінітсько-Півиічно
кримського прогину виділено два типи розрізу сеноману: східний (карбонатний) та
західний (глинистий) (рис. 4.2).
Глинистий тип розрізу розкритий свердловинами у межах північно-західного
шельфу Чорного моря (структури Г амбурцева, Голіцина) і характеризується
домінуванням аргілітів, сумарний вміст яких перевищує 50 %, та мергелів (45 %) з
малопотужними (0,2-2,0 м) прошарками вапняків.
Карбонатний тип розрізу домінує на теренах Тарханкутського півострова
(Борисівська, Оленівська, Мєлова структури) і характеризується розвитком у його
структурі шарів вапняків (потужністю від 0,2 до 20,0 м; 23-44 %) та мергелів (О,515,0 м; 37-53 %), при незначному вмісті аргілітів ( 12-29 %).
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Рис. 4.2. Літологічні розрізи сеноманських
відкладів Каркінітсько-Північнокримськоrо
осадово-породного басейну:

І - аргіліти (rлини), 2 - мергелі, J - вапи11ки.
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Таблиця. 4.1. Потужність і відсотковий вміст порід у розрізах сеноману
Площа. свердповнна

І

Гопішша-3
Голіцнн:�-2
Гамбурuева-2
Одеська-2
Борнсівська-1
Міжвощ�енська-4
Мєлова-4
Аврорівська-1
Чорноморська-5
Оленівська-6

apriпirn,
м
203
176
370
56

35
112
170
88
50
106

мергелі,
м
194
150
2ff)
246
135
81
308
96
107
156

вапняки. аргіліти,
м
%
23
14

48
52

228
133

11
11
52
29
37
23
26

зо

зо

102
54
61
148

56

мергелі,

вапняки,
%

46

6
4
5
42

%

44

39
47
45
35
53
40
49
38

44

13
18
23
28
36

З метою встановлення літофаціальної структури сеноманських відкладів
проведений аналіз просторового розподілу товщоформувальних компонентів:
вапняки, мергелі та аргіліти (табл. 4.1 ).

Рис. 4.3. Схеми літофацій відкладів сеноману ізоліт і відсоткового вмісту вапняків
та арrілітів.

І - ізопахіти, 2- свердловини і сумарна потужність горизонтів вапняків та аргілітів.
3 - відсутність відклапів.
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Побудовані літофаціальні схеми (відсотковий вміст та ізоліт ваrrnяків і аргілітів)
(рис. 4.3).
Прошарки вапняків рівномірно розподілені у розрізі сеноманської товщі, але
відіграють підпорядковану роль (4--44 % розрізу). При цьому є можливість виділити
два ареали (Серебрянський, Оленівський) їх максимального розвитку з сумарною
потужністю понад 1 ОО м.
Дещо інші риси, ніж у вапняків, має характер поширення аргілітів. Насамперед
це пов'язане з більш значним просторово-віковим їх розвитком, що проявляється і в
підвищених сумарних потужностях, які досягають 50-370 м. Глинисті утворення
формують практично єдиний ареал, що охоплює західні райони регіону - акваторію
північно-західного шельфу Чорного моря та суміжні ділянки суходолу.
Мі11ералого-петрографіч11і особливості відІ<Jlадів
Як зазначено вище, в розрізі сеноманської товщі Каркінітсько
Північнокримського осадова-породного басейну домінують карбонатна-глинисті
літотипи - мергелі, глинисті мергелі та вапнисті аргіліти.
Мерге1і та глинисті .нергелі формують прошарки та пачки потужністю від
початкових метрів до 40 м (табл. 4.1). Породи сірого і темно-сірого кольору з
органогенно-детритовою й пелітоморфною структурою, масивною, рідко гори
зонтальношаруватою текстурою. Основна маса мергелів складається з дрібно
зернистого кальциту, глинистих мінералів (гідрослюда, каолініт) і рівномірно
розподіленого у породі органогенного детриту (10-20 %). Трапляються також невеликі
плями бурої органіки й уламки обвуглених рослинних решток, гнізда та тонкі включення
піриту. Вміст уламкового матеріалу, до складу якого входять алевритові зерна кварцу,
польових шпатів, луски мусковіту, досягає 7-1О %. На деяких площах у мергелях
наявний пірокластнчний та вулканоміктовий матеріал, який, розподілений
нерівномірно, формує невеликі гнізда і лінзи, зрідка - малопотужні прошарки.
Вапняки представлені глинистими (вміст CaCO J близько 80 %) та
слабоглинистими (CaCOJ близько 90 %) різновидами. Інколи відзначаються прошарки
зернистих та кристалічнозернистих вапняків (біоспаритовий грейнстоун). потужність
їх окремих пластів досягає 30 м. Слід відмітити доволі широкий розвиток вапнякових
пісковиків (грейнстоунів), які містять до 15-35 °10 уламкових карбонатних зерен, значну
кількість спариту (до 30 %) та порід типу баундстоун, у яких головну роль відіграють
рештки водоростей, що формують специфічний скелет породи. При цьому
спостерігається чергування прошарків, збагачених або біогенними рештками, або
глинистою речовиною. Шаруватість підкреслюється водоростями (завтовшки 0,080,3 мм), які часом простягаються через весь шліф. У св. Голіцина-З (рис. 4.4) довжина
фрагментів водоростей досягає 8 мм при товщині 0,03-0,05 мм. Спостерігаються
форамініферові сфери, окремі кременеві спікули. Вміст біогенних решток становить
35-45 %, домішка кла1.-тнчного матеріалу (кварц, глауконіт) - 8-1 О%. Плямами (О,О&-0,4 мм) розвинений кремнезем та кристалічний кальцит (спарит).
Іноді спостерігаються спікулові вапняки (вміст біоти до 45 %). Розмір спікул
становить 0,01--0,06 мм, наявні окремі великі (до О,15 мм) форамініфери (рис. 4.5-4. 7).
Вапняки сірі, попелясто-сірі, детритово-пелітоморфні з масивною та лінзо
видно-плямистою текстурою, часто інтенсивно скременілі, з нечастими прожилками,
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Р11с 4.4. Ор1а1югс11110-у:�а�1ков11й вапннк шаруватої мікротскстурн ·1 фрагментами
во1tоростей (а)та коло11іаш,1111х орrані·н,1ів (б).
Cu. К.1ртшська-12. інт. 3345-3347 м (1:с1юма11). Ніколі 11.

Рис. 4.5. Спікуловий вапняк.
Со. Кар.�авська-12. і1п. 3415-3419 м
(сеноман). Ніколі 11.

Рис. 4.6. Вапняк органогенний
перекристалізований (біоспарит)
Св. Міжводненська-5, інт. 3763-3766 м
(се11ома11). Ніколі Х.

Рис. 4.7. Вапняк водоростево-сr1ікуловий
зі світло-жовтими бітумами.
Св. Октябрська- 1, інт. 1594--1598 м
(сеноман). Ніколі 11.
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випоонс11ими темно-бурими бі1умами та ка.J1ьцитом. Породи складені пелітоморфним
кальцитом з домішкою (5-25 %) глинистого матеріа.JІу, а також органогеннго дстриrу
( І 0-30 %). Дуже незначна кількість уламкооого матеріалу (1-2 %) а.JІевритової
розмірності представлена кутастими зернами кварцу, ізометричними зернами
глауконіrу, а також фосфатизованими уламками орга11іки. В зернистих та криста
лічнозернистих оапняках пелітоморф1шй ка.JІьцит (мікрит) наявний у дуже незначній
кількості, добре виражені карбонатні зерна ( І 0-40 %) і перекриста.JІізований ка.JІьцит
( І 0-30 %). Тип перекриста.JІізації - від плямистої до масивної. Розмір криста.JІів
кальциту становить 0,06-0,25 мм (іноді до 0,4 мм). На периферії ділянок пере
кристалізації місцями спостерігаються темно-бурі біrуми.
Вапнисті аргіліти, натомість, темно-сірого кольору, тонкошаруваті, щільні, з
пелітоморфною, ділянками - органогенно-уламковою струКl)'J)ОЮ. У їх основній масі
переважає глинистий матеріа.JІ (гідрослюда, каолініт) і пелітоморфний кальцит.
Домішка органогенного детриту (до І О%) представлена ка.JІьцитовими черепашками
форамініфер і спікулами губок.
Особливості пош11рен11я біоге1111их решток
На початку пізньокрейдового періоду (в ранньому сеномані), на тлі зага.JІьного
насrупу моря на сушу, проявилася короткочасна регресія (Нас ..., 1987; Schlanger ...,
1986). Це евстатичне зниження рівня Світового океану в межах вивченого регіону
фіксується за рядом показників, зокрема за низьким вмістом у відкладах решток
планктонних форамініфер, які є індикаторами палеоглибин басейну. Так, ріст
концентрацій планктонних форамініфер знизу вгору за розрізом сеноману становить:
у св. Каштанівська-1 - від 16 до 50 %; св. Родніковська-5 - від 8 до 50 %; св. Березівська
\ - від 25 ДО 60 %.
Характер просторового поширення планктонних форамініфер дає змогу
отримати певне уявлення про па.JІеоглибини сеноманського седиментаційного
басейну (рис.4.8).На схемі лока.JІізовано декілька ділянок з підвищеними глибинами
водойми (понад 100 м, вміст планктонних форамініфер - понад 50 %). Найбільше за
площею поле максима.JІьних глибин охоплює центра.JІьну частину північно-західного
шельфу Чорного моря (район площі Голіцина). Невеличкі за розмірами глибоководні
ділянки фіксуються у районах Західнотарханкутського, Серебрянського та Джанкой
ського Па.JІеопрогинів.
Слід відзначити, що, згідно з даними (Долицкая ..., 1972), у межах сучасного
Гірського Криму (район м. Бахчисарай) у сеноманський час нагромадження відкладів
відбувалося в досить глибоководних умовах (континента.JІьний схил - зовнішній шельф,
150 або й більше метрів). Але ці поодинокі дані не дозволяють навіть приблизно
намітити rут Па.JІеобатиметричні зони.
Вищезгадані "глибоководні" западини розміщені у межах поля середніх глибин
(50-1 ОО м, "форамініферове число" 20-50 %), яке охоплює більшу частину акваторії
Чорного моря, Тарханкутський півострів та центра.JІьні райони Рівнинного Криму.
Зона з "форамініферовим числом" І 0-20 % та па.JІеоглибинами 20-50 м вузькою
субширотною смугою простежується у північних районах акваторії Чорного моря й у
Присивашші.
У північному Причорномор'ї глибини седиментаційного басейну не перевищу
Ва.JІИ 20 м ("форамініферовий показник" - менше І О%).
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Рис. 4.8. Характер поширення органогенних решток у відкладах
сеноману.
Вміст,%: / - нижче 10, 2 - \0-20, З - 20--50, 4 - понад 50; 5 - ізопахіти; 6 свердловини, де проводилися дослідження.
Характер просторового поширення криноідей у певній мірі дає можливість
якісно оцінити варіації солоності сеноманської водойми, оскільки rолкошкірі дуже
чуrливі до її коливань, зокрема до опріснення. Як видно, мінімальний вміст решток
криноідей (менше І О%) властивий сеноманським відкладам північно-західної акваторії
Чорного моря, Тарханкуrськоrо півострова та південної частини Рівнинного Криму.
У північному напрямку вміст криноідей у породах зростає, досягаючи максимуму на
території північного Причорномор'я. Така картина розподілу вищеназваних організмів
може свідчити про певне опріснення південних ділянок седиментаційного басейну.
Мінімальний вміст (до 10 %) спікул карбонатних губок (див. рис. 4.8) у
сеноманських відкладах фіксується в межах західної частини акваторії Чорного моря,
а також на сході реrіону. Максимальні їх концентрації у виmяді вузької смуги субширот
ноrо простягання простежуються від площі Гамбурцева - на заході через північні
райони Тарханкуrськоrо півострова до Ведмедівської площі - на сході.
Загальний вміст біоти (див . рис. 4.8) у відкладах сеноману харакrеризується
відсутніС110 істотних коливань: на більшій частині території значення цього параметру
не перевищує І О%. Невеликі за площею ареали, де вміст біогенних решток становить
20--25 %, локалізовані у центральних ділянках Тарханкутського півострова й у
Присивашші.
Статистичне опрацювання результатів біофаціальних досліджень із застосу
ванням методу головних компонент (Смирнов ..., 1975) дозволило встановити
наявність кореляційних зв'язків між певними параметрами і деталізувати типізацію
окремих проб (рис. 4.9).
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Рис. 4.9. Групування порід відкладів сеноману в просторі факторів F 1 та F2 •

А. Фаціальні зони (1-4): І -зовнішнього шельфу, 2-передового схилу, З -бар'єрна,
4- внуrрішньоrо шельфу. Точки 1-21 відповідають площам: І - Родніковська, 2-Оленівська,
З - Тендрівська, 4 - Генічевська, 5 - Каховська, 6 - О�пябрська, 7 - Каштанівська, 8 Слов'янська, 9-Глібівська, 10-Вишняківська, 11-Гамбурuева, 12- Голіцина, 13-Мєлова;
14 - Стрілкова, 15 - Карлавська, 16 - Березівська, 17 - Ведмедівська, 18 - Чорноморська,
19 - Борисівська, 20 -Джанкойська, 21 - Бакальська.
Б. Коефіцієнти кореляції біофаціальних показників (за результатами факторного
аналізу, понад 0,55): а-додатні, б-від'ємні. Біофаціальні показники ( 1-10): І -планктонні
форамініфери, 2- остракоди, З - водорості, 4-моховатки, 5- криноідеї, 6-карбонаrnі спіку:щ
7 - біота, 8 - мікрит; 9 - спарит, І О -кластика.

Існування додатніх кореляційних зв'язків було встановлене між кількістю
кластичноrо матеріалу і решток водоростей (0,52), а також кластичного матеріалу і
криноідей (0,51 ). Від'ємними зв'язками характеризуються вміст решток планктонних
форамініфер та водоростей (-0.52), мікр •rrу та біоти (-0,63 ), а також мікриту та спариту
(-0,70).
Аналіз особливостей розподілу проб у просторі факторів (відсоток загальної
мінливості 51.5) дозволяє стверджувати, що більшість із них була сформована у
відносно глибоководних умовах - у межах зон зовнішнього шельфу та передового
схилу (Родніковська, Октябрська, Мєлова, Березівська, Джанкойська та інші rшощі).
Певна частина точок-проб потрапляє у поле поширення осадів внуrрішньоrо шельфу
(Генічевська, Каховська, Тендрівська та інші площі). Як відклади бар' єрної зони
сеноманського палеошельфу інтерпретуються породи окремих інтервалів розрізів,
розкритих на Мєловій, Родніковській та деяких інших площах.
Літмологічна циклічність сенаманськи."' відкладів

Для �к.-тановлення особливостей літмологічної струкrури розрізу, вивчення
різнорангової циклічнос,і сеноманських відкладів проведено їх детальніше досліджеин.я
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в межах Каркі11ітсько-Північнокримського прогину. У процесі вивчення виділялися
нітміти - тіла надпородного рівня ( Карогодин ... , 1980), які являють собою асоціації
породних тіл (шарів). В основу цієї процедури покладено результати інтерпретації
Мrлова Олешвrькn
св. 4
со. 6

Борисівська
св. І

Чорноморська М1жоод11снська
св. 4
св. 5

а

�!)!)___ _

Аороріоська
со. І

Лргітт

о

ваlN�,ш

ю

.
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Рис. 4.10. Літмологічний перетин сеноманських відкладів і класифікаційна
літмологічна трикутна діаграма (а).
Положення перети1-1у - див. рис. 4.1.
ГДС (радіоактивні методи) з пошаровою літологічною типізацією розрізу. При побу
довах використовували класифікаційну літмологічну трикутну діаграму (рис. 4.1 О а).
Відтак шляхом підрахунку вмісту головних товщоформувальних компонентів
(вапняк, аргіліт, мергель) з'ясовувалася літмологічна будова товщі (табл. 4.2). Загалом
виділено чотири типи літмітів: (І) вапняковий (вапняків понад 50 %); (2) мергельний
(мергелів понад 50 %); (З) глинистий (аргілітів понад 50 %); (4) змішаний (вапняки,
мергели та аргіліти приблизно в однаковому співвідношенні).
Таблиця 4.2. Відсотковий вміст літмітів у відкладах сеноману
Площа, свердловина
Одеська-2
Гамбурцева-2
Голіцииа-2
Голіцина-З
Оленівська-б
Чориоморська-5
Аврорівська-1
Мєлова-4
Міжводненська-4
Борисівська-1
Середнє

Літмітн,%

І-П

ш

IV-V

44

15

41

з
о
5

24

з

35

о

о

52
45
17
7
33

1S

22

10
8
7

47

ІЗ

зо

35
43
14
45
33
62
17
40

36

VI-VII

о

64

зо

52
ІО

о

42
24
50

о

27

У результаті досліджень, проведенних стосовно 15 свердловин, що пробурені
у межах Рівнинного Криму та північно-західного шельфу Чорного моря, в розрізі
сеноману було виділено від 8 до 20 літмітів регіонального, зонального та локального
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поширення потужністю від 20 до 60 м (див. рис. 4.1О). Найбільш поширені мергельні
(поля IV-V, у середньому- 36 % сеноманського розрізу) та mинисті (поля VI-VII, 27 %)
літміти. Дещо менше - змішані (поле ІІІ, 22 %) та вапнякові (поле І-11, 15 %) літміти.
Найбільш цікаві у нафтогазопошуковому відношенні вапнякові літміти (поля 111) домінують у розрізах, розкритих на площах Оленівська (24 %), Борисівська (47 %)
та Одеська (44 %) (див. табл. 4.2). На Борисівській площі їхня загальна потужність
становить 140 м, а потужність окремих пачок варіює від 0 ,5-1,0 м до 20 м. На Одеській,
при сумарній потужності описуваних літмітів близько 260 м, домінують прошарки
потужністю до 5 м (див. рис. 4. І О).
Глинисті літміти домінують у розрізах площ Гамбурцева і Голіцина північно
західного шельфу Чорного моря та Міжводненської й Аврорівської- Рівнинного Криму.
Потужність окремих прошарків, пачок аргілітів та mинистих мергелів не перевищує 5 м.
Згідно з результатами пе-q>ографічних досліджень (понад 600 шліфів), вапняки,
що домінують у літмітах першого-другого класу, представлені значною мірою
тріщинуватими різновидами з кавернами та стилолітовими швами (особливо це
властиве утворенням турон-сантонського та кампанського горизонтів), відкритими і
залікованими карбонатна-глинистим матеріалом. Вміст карбонату кальцію в них
становить 80-99 %. Органогенний матеріал (20-85 %) у породах розподілений
нерівномірно і представлений черепашками бентосних, зрідка планктонних фора
мініфер, спікулами карбонатних губок, фрагментами моховаток, коралів, водоростей
(вміст останніх місцями досягає 80 %), члениками криноідей.
Мергелі й аргіліти , що є основними компонентами літмітів шостого-сьомого
класу, відрізняються підвищеним вмістом глинистого матеріалу, зменшенням кількості
органогенних решток, зростанням вмісту планктонних форамініфер, відсутністю
кристалічного кальциту.

4.2. Турон-коньяк-сантон
У межах Каркінітсько-Північнокримського осадова-породного басейну
відклади верхів галича - низів сенону в більшості випадків поярусна не розчле
новуються: в одних ділянках виділяються коньяк-сантонські, в інших - ту рон
сантонські, у ще інших -турон-коньяк-сантонські утворення. Це зумовило необхідність
прове дення досліджень для вікового інтервалу: ту рон-сантон.
Турон-коньяк-сантонський час характеризувався регіональним підняттям рівня
Світового океану, а також потеплінням клімату, яке досягло максимуму в кампанський
вік (Найдин ..., 1986; Schlanger ..., 1986; Нас ... , 1987). Щоправда, на біолітограмах ,
побудованих нами для цього відтинку часу, н е простежується прогресивна будова
розрізу вивченої товщі (на літмологічних перетинах спостерігаються певні транс
гресивні тенденції - у верхній частині розрізу вміL, карбонатних утворень зростає). У
більшості випадків товща турон-сантону має складну структуру, що проявляється у
чергуваш1і різних фаціальних зон і засвідчує існування декількох седиментаційних
циклів. Характерно також, що карбонатність туронських відкладів знизу вгору за
розрізом зростає від 88 до 99 %, а коньяк-сантонських - зменшується від 99 до 78 %.
(св. Карлавська-8, Октябрська-1, Мєлова-3, -6, Родніковська-5).
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Літофаціі і типи розрізу турон-коньяк-санто11ських відкладів

За особливостями розподілу потужностей турон-сантонських нашарувань
виділено декілька су бширотно видовжених депоцентрів, які тяжіють до південного
борта Каркінітс ько-Північнокримського прогину (північна з она Су ліно
Тарханкутського розлому; рис. 4.1 І). Максимальні потужності товщі простежуються
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Рис. 4. І І. Схема потужності відкладів турон-сантону
Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну.
І - ізопахіти, 2 - відсутність відкладів.
Таблиця 4.3. Потужність і відсотковий вміст вапняків та аргілітів у розрізах
турон-коньяк-сантону
№

пп
І
2

з

4

5

6
7
8

9

ю

11
12
ІЗ
14

Площа,
свердловина

Гамбурцева-2
Голіцина-2
Голіцина-З
Шмідrа-6
Штормова-5
Одеська-2
Борисівська-1
Аврорівська-1
Міжводненська-4
Чорноморська-5
Оленівська-б
Мєлова-4
Центральна-І
Каркінітська-2

Загальна
потужи., (м)
838
423
743
524

неповний
423
1002
ffJ7

(IJ2

635
1456
741

неповний

298

Apriлiru

Вапняки

м

%

м

%

20
54
31
67
35

2
13
4
20

453
188
425
134
148
180

54
45
57
39
41
43

290
245
258
501
547
50
92

41
41
41
35
73
19
45

зо

2(»

125
fь

73
181
'І/

76
80

ю

7
19
18
11
11
12
4

'І/

13

40<!

36
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Борнсівська
св. І

Аврорівська
св. І

М іжводне1-1ська
св. 4

Чорноморська
св. 5

Рис. 4.12. Літологі•1ні розрізи турон-коньяк-сантонської
товщі Каркінітсько-Північнокримського осадово
породного басейну:

І - аргіліти (глини), 2 - мергелі, 3 - вапнякн.
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Каркінітська
CD. 2
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о,Рис. 4.12. Продовження.
у межах Оленівського та Серебрянського (потужність понад І ООО м), дещо менші
( 800-900 м)- Гамбурцевського та Голіцинського депоцентрів.
Літологічна струкrуратовщі у межах регіону трикомпонентна: перешарування
аргілітів (сумарна потужність 20-204 м, 2-27 % розрізу), мергелів ( І 08-778 м, 2354 %) та вапняків (50-547 м, 19-73 %) (та бл. 4.3). На локальних ділянках просте
жуються малопотужні (до О, І м) прошарки чорних глин (коньякський ярус), а також
карбонатизованих (доломітизованих) спонголітів.
За характером співвідношення вищеназваних порід у межах Каркінітсько-Пів
нічнокримського осадово-породного басейну виділено два типи розрізу турон-коньяк
сантонськоїтовщі: центральний (глинистий) і периферійний (карбонатний) (рис. 4.12).
Глинистий тил розрізу розкритий свердловинами в осьовій зоні прогину (площі
Шмідrа, Каркінітська та Центральна) і характеризується домінуванням у його струкrурі
глинистих та карбонатно-глинистих літотипів (понад 60 %) з підпорядкованими
прошарками вапняків.
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Рис. 4.13. Схеми літофацій відкладів rурон-сантону: ізоліт і відсоткового вмісrу
вапняків та аргілітів.
І - ізопахіти, 2 - свердловини та сумарна потужність (або відсотковий вміст)
вапняків та аргілітів, 3 - відсутність відкладів.
Карбонатний тип розрізу домінує у межах струкгур Гамбурцева, Аврорівської,
Борисівської, Мєлової і характеризусrься доволі широким розвитком карбонатних порід
(понад 50 %), при незначному вмісті аргілітів (глин) (див. рис. 4.12).
Існування, у межах Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного
басейну, двох літологічних типів розрізу rурон-сантонської товщі підкреслюється й
поширенням літофаціальних комплексів (рис. 4.13). Так, у південних районах території
фіксуються максимуми сумарної потужності (290-550 м) вапняків, які домінують у
трьох ділянках: Гамбурцевська (54 %), Голіцинська (57 %) та Оленівська (73 %).
Дещо інший характер поширення мають rnинисті породи, які переважають у
розрізах центральних районів регіону, де формують практично ізометричний ареал
(сумарна потужністю аргілітів 125-204 м).
Мінерш�ого-петрографічні особливості відкладів
У rурон-сантонському розрізі виділяється декілька типів карбонатних порід:
вапняки органогенні, органогенна-детритові, пелітоморфні rnинисті та слабоглинисті,
часом скременілі, мергелі та глинисті мергелі. Характерне, зокрема для rуронських
відкладів, перешарування пелітоморфних вапняків зі вмістом черепашок форамініфер
до 20 % і вапняків органогенних, у яких вміст біогенних решток досягає 70-80 %
(форамініфери, пітонелли, водорості та колоніальні організми). Найбільш типовими
для вивченої товщі є: вапняки органогенні та органогенна-детритові, пелітоморфні,
глинисті, крейдоподібні та мергелі.

5 ()

Ор,·шю,•ен11і та оfJ,'ШІО,'е111ю-детр11тові вапняки представлені світло-сірими і
біт1м11 поро,1ам11 з мисивною текстурою, органогенною й органогенно-детритовою
структурою. Карбонатність порід ста�юв1пь 88-99 %. Породи переважно щільні,
фарфороподібні з ч11сленними сутуров11ми швами, що виповнені темно-сірою
ІЛfІНИСТUІО рСЧUВИІІОІО.

Основна маса вапняків складена пелітоморфним кальцитом, з незначною
домішкою глинистого, інколи кластичного карбонатного матеріалу. Вміст біоти, яка
11редставлена переважно черепашками форамініфер. рештками водоростей, пітонелл,
поодиноких прюм іноцерамів, досягає 65-75 % (рис. 4.14, 4.15).
Вапняки північних (Більшоклинівська, Каіркінська площі) та східних (Сєвєрна,
Первомайська, Джанкойська площі) районів регіону містять домішку кластичного
матеріалу (до 15 %). Останній розподілений у породах нерівномірно і представлений
зернами кварцу та польових шпатів кутастої необточеної форм 11, розміром 0,02-0,08
мм. У вапняках із розрізів північних площ у відчутних кількостях визначаються
вуглефікований рослинний детрит і світло-зелені зерна глауконіту.
Пелітоморфні вапняки в межах регіону формують шари потужністю до 20 м.
Це темно-сірі, сірі різновиди з дрібнозернистою та пелітоморфною структурою і
нечітко шарованою текстурою. Вміст карбонату кальцію в них коливається від 78 до
83 %. Кластичний матеріал (1-5 %) алевритової розмірності розподілений у породі
рівномірно і представлений переважно обточеними уламками карбонатних порід;
іноді трапляються зерна кварцу і луски мусковіту. Вміст біоти становить 5-20 %, а в її
складі домінують планктонні та бентосні форамініфери.
Вап11яки глинисті скренені7і простежуються переважно в розрізах коньякського
ярусу Тарханкутського півострова. Так, у св. Родніковська-5 вміст SiO досягає 20 %
(інт. 3434-3469 м), Глібівська-26 - 35 % (інт. 2660-2666 м), Голіцина�3 - 12 % (інт.
3156--3163 м). Характерна домішка аутигенного піриту (до І О%), який спостерігається
у вигляді скупчень дрібних кристалів, що виповнюють порожнини в черепашках
форамініфер і тяжіють до ділянок, збагачених мінералами кремнезему.
Вапняки світло-сірого та темно-сірого кольору, щільні, переважно з плямистою
текстурою, зумовленою нерівномірним скременінням та перекристалізацією . Потуж
ність прошарків незначна і варіює від початкових міліметрів до 15-40 см. Структура
порід дрібнозерниста або пелітоморфна. Основна маса вапняків складена гли11исто
карбонатною речовиною з незначною домішкою кремнезему, який наявний і в
основній масі порід, і разом з піритом виповнює ізометричні порожнини, каверни.
Спорадично відзначаються кременисті включення: від окремих зерен 0,3-0,5 см до
суцільних прошарків брудно-голубого кольору потужністю 1-2 см (Оленівська,
Первомайська площі)
Кластичний матеріал, алевритової розмірності трапляється в кількості до І О%
складений обточеними зернами кварцу, уламками карбонатних порід, лусочками
мусковіту, зрідка (до J-2 %) - ізометричними світло-зеленими зернами шауконіту.
Вміст біоти звичайно не перевищує І 0-20 %. Міліметровими прошарками і
лінзоподібними ділянками спостерігається домішка вулканітового матеріалу (до 2025 %). Це, в основному, плагіоклази розміром, за короткою віссю, 0,06--0,6 мм і зерна
кварцу, rnауконіт, хлоритизований біотит, уламки скременілої основної маси вулканітів
(0,4--0,6 мм). Спостерігається вкрапленість зерен піриту розміром 0,08-0,3 мм. Біота
(28-30 %) представлена форамініферами, водоростями, уламками двостулкових.
O
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Рис. 4.14. Водорості в орга�ю1·стю-унамковому вапняку.
Св. Карлавська-12, інт. 3309--3313 м. Ніколі 11.

а

Рис. 4.15. Пітонен,1ові вапняк11.

а - св. Оленівська-б, і11т. 300Н 3016 м; б

б

св. Го:1іщ111а-4, інт. 3102- 3112 м. Ніколі 11.

а
б
Рис. 4.16. Пітонслловнй ваrшяк '3 фрш·ментам11 водоросн:іі, кr1шоідей. мо:ховагок.
Св. Голіщша-4, і1п. 3279 32Н4 м. Ніколі 11 (а), Х (б).

S2
коралів('!)(OJ мм). Внявлено інтракласп1 мікритових вапняків (0,4х0,9 мм; рис. 4.16).
Ваппюш ,'.1ш111сті пелітоморф11і й дрібнозернисті, характеризуються світло
сірим, сірим та білим кольором, переважно масивною, інколи плямистою текстурою,
яка 'Jумовлена нерівномірним розподілом у породі глинистого матеріалу та біоти. Як
11рав11ло. ці в,шняю1 розбиті системою різноспрямованих волосоподібних тріщин,
в1111овнених кальцитом або глинистим матеріалом. Характерна наявність мікро
порожнин (0,02-0.2 мм) овальної та ізометричної форми, що виповнені піритом,
шауконітом, кальцитом або фосфатними мінералами.
Основна маса вапняків, пелітоморфна або дрібнозерниста, складена каль
шrrом (76--80 %), з незначною домішкою (до 5 %) глинистого матеріалу. Вміст біоти у
породах незначний (5-20 %), але багатий за видовим складом: форамініфери, спікули
губок, криноідеї, пітонелли та інші форми. Причому, в деяких прошарках вапняків
вміст пітонелл досягає 70 %.
Вапнякові брекчії описані в розрізах сантону, розкриті на площі Єлізаветівська
(св. 464,521), де вони формують пласти потужністю до l,0-l,5 м. Породи світло
сірого, сірого із зеленкуватим відтінком кольору, плямуватою текстурою, зумовленою
різним забарвленням уламків (0,5-4 см) вапняків, серед яких переважають дрібно
зернисті, органогенні, пелітоморфні глинисті вапняки, інколи відзначаються мікро
кристалічнозернисті різновиди. Цементаційна маса складена пелітоморфним або
дрібнозернистим кальцитом з незначною домішкою глинистого матеріалу.
Крейдоподібні вапняки білого кольору, масивні й щільні, часто розбиті волосо
подібними, слабохвилястими, різноспрямованими, переривчастими тріщинами.
Виповнені вони дрібнозернистим кальцитом, інколи глинистим матеріалом. Відзна
чено наявність сутурових швів.
Основна маса порід складена пелітоморфним, дрібнозернистим кальцитом з
незначною домішкою глинистого матеріалу. Харак-rерні розсіяні вкраплення піриту,
іноді відзначаються ромбоедри доломіту. Вміст біоти становить 15-25 %. Це рештки
та цілі черепашки бентосних форамініфер і пітонелл, уламки іноцерамів і стулки
остракод, спікули карбонатних губок. Розподілений органогенний детрит у породах,
збагачуючи окремі лінзи та малопотужні прошарки, нерівномірно.
Мергелі детритові дрібнозернисті найбільш характерні для сантонської
частини розрізу північно-східної частини території (Передова, Генічеська та ін. площі),
хоча окремі прошарки цих утворень простежуються й у турон-коньякських розрізах
центральних (площа Шмідта) і західних (площа Гамбурцева) ділянках регіону.
Породи темно-сірі або світло-сірі, із зеленкуватим відтінком, з масивною та
лінзоподібна-шаруватою текстурою, зумовленою нерівномірним розподілом
буруватого (насиченого органікою) глинистого матеріалу, пелітоморфною мікро
структурою. Основна маса мергелів має глиниста-карбонатний склад ( вміст карбонату
кальцію до 74 %). Характерна доволі значна (до 20-25 %) домішка алевритового
матеріалу, який представлений обточеними зернами кварцу, рідко уламками
карбон�пних порід, лусками мусковіту. Глауконіт, світло-зеленого кольору й алевритової
розмірності, розподілений у породі рівномірно, а його кількість не перевищує І %.
Д.'Ія розрізів коньяк-сантону цих же ділянок харак-rерні малопmужні прошарки
(до 1-4 см) темно-сірих до чорних слабокарбонатних глин. В основній масі наявні
дрібні луски гідрослюди, мікрозернистий кальцит та дрібні черепашки rmанктонних
форамініфер (площа Гамбурцева).
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Особл11вості поширення біогениих решток

Xapaiaep поширення решток планктонних форамініфер дозволяє в загальних
рисах охарактеризувати палеоглибини турон-сантонської водойми (рис. 4.17).
Локалізовано дві ділянки із значними палеоглибинами моря (понад І ОО м, вміст
планктонних форамініфер перевищує 50 %). Одна з них, більша за площею,
локалізована в межах акваторії Чорного моря і фіксусrься за результатами досліджень
відкладів сантонськоrо віку у св. Гамбурцева-2 та Шмідта-б. Значно меншу за
розмірами глибоководну ділянку намічено, правда вже за l)'РОНськими відкладами, у
центральних районах Рівнинного Криму (Березівська площа). Ці дані свідчать про
конседиментаційний розвиток Південно-Голіцинської грабен-синкліналі і
Серебрянського прогину, що було притаманне й Тарханкутському прогину, де кількість
план�аонних форамініфер у відкладах досягає 40-45 %.

Рис. 4.17. Xapaiaep поширення органогенних решток у відкладах
турон-сантону.
Вміст,%: / - нижче 10, 2 - 10-20, 3 - 20-50, 4 - більше 50; 5 - свердловини, де
проводилися біофаціальні дослідження; 6 - відсутність відкладів.
Що стосується території сучасної південно-західної частини Гірського Криму
(район м. Бахчисарай), то у l)'РОНський час тут існували глибоководні умови (зовнішній
шельф -континентальний схил), які виникли ще у сеномані. Починаючи з сантону,
режим басейну осадонагромадження змінився. Зменшення кількості решток
планктонних форамініфер, розширений видовий спектр та збільшена кількість у породах
бентосних форм свідчать про обміління басейну (зона передового схилу-зовнішній
шельф). Та, оскільки в цей час відбувалося регіональне підвищення рівня Світового
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uю.:а11у. то ві;1ша.чена особл11вість пов 'яз:111:.1, ймовірно, з висхідними рух:�ми цієї
'І:lСТІІІІІІ rегіОІІ)'.
Зона помірних глнбин (50-100 м, "форамініферове число" 20-50 %) охоплює
більшу часп111у Рівю1шю1·0 Криму т.1 Присивашшя, а також вузькою смугою облямовує
1л11бuково.111у частину водоймн в межах акваторії Чорного моря. Зона палеоглибин
20 50 м (вміст планктонннх форамініфер 10-20 %) у вигляді вузької с муги
субшнротного простягання охоплює '3 півночі й півдня глибоководні ділянки. У
Північному і Західному Причорномор'ї палеоглибини турон-сантонської водойми не
перевнщуваш1 20 м.
Більшій част11ні вивченої території притаманний доволі низький вміст у
породах решток криноідей (див. рис. 4.17). Концентрація їх дещо зростає у Північному
і Західному Прнчорномор 'ї й на сході Рівнинного Криму.
Мінімальний вміст спікул карбонатних губок відзначений на ділянках зі
зн:.1чн11ми пмеоглнбинамн (див. рис. 4.17). У межах з:�хідної частини акваторії, а
також південних та північно-західних ділянок Рівнинного Криму, вміст у породах
спікул губок значно зростає.
Н:.1 більшій частині Причорноморсько-Кримської нафтогоносної області
загмьна кількість біогенних решток у породах не перевищує І О % і лише в межах
Ч)ЬОХ невеликих за площею ділянок їх вміст зростає до 45 % (див. рис. 4.17). Одна із
цих ділянок локалізов:�на в районі площ Карлавська, Глебівська, Бакальська (вміст
біоти до 27 %), друга - поблизу Вишняківської (до 43 %), а третя - Новоолексіївської
(до 11 %) площ.Треба також відзначити значне поширення у відкладах турону пітонелл.
Зона їх найбільшого (від 30 до І ОО %) розвитку простягається вузькою смугою від
площі Мєлової, через Карлавську і Бакальську, на Каштанівську площу. Підвищений
вміст пітонелл характерний і для відкладів турону, розкритих св. Голіцина-4,
Єлізаветівська-64, Вишняківська-2, Генічеська-5.
Статистичний аналіз результатів біофаціальних досліджень турон-сантонських
відкладів, проведений за методом головних компонентів (Смирнов ..., 1975), виявив
деякі відмінності (порівняно із сеноманськими утвореннями) у взаємозв'язках значень
(рис. 4.18). По перше, це відсутність кореляційних зв'язків між вмістом у породах
класти,шого матеріалу та іншими похідними. По-друге, для турон-сантонських
утворень характерні, на відміну від сеноманських, сильні додатні кореляційні зв'язки
між вмістом водоростей та вмістом моховаток (0,65), а також від'ємні - між вмістом
планктонних форамініфер та вмістом криноідей (-0,55). Як і для сеноманських порід,
їм властиві від'ємні значення між вмістом планктонних форамініфер та вмістом
водоростей (-0,68), між мікритом та біотою (-0,61), мікритом та спаритом (-0,77).
Розподіл проб у просторі факторів F 1 та F2 (відсоток загальної мінливості 50,7) показав, що переважна частина вивчених зразків сформована в межах
зовнішнього шельфу та передового схилу (див. рис. 4.18). Хоча слід зауважити: в
більшості проаналізованих розрізів відзначені утворення різних біофаціальних ·юн.
Так, у турон-сантонських відкладах, що розкриті на Родніковській площі, типізовано
відклади ВНУЧ)ішнього шельфу, бар'єрної зони, передового схилу, зовнішнього шельфу.
Найцікавіші в економічному аспекті утворення бар'єрної зони виявлені в розрізах
Оленівської, Мєлової, Стрілкової та деяких інших площ.

55
А
15

9

Б:�,
у__)�---б
Біота
Криноідеі

Карбона,ні
СПІf.."}'JП,І

-4

Мох

оо!І11СН

Водорості

·З

І

І

·2

22 б

Мікрш

Класmка
Ос,

а одв
р к

•

4�

І

·l

Рис. 4.18 . Групування порід відкладів турон- сантону у просторі факторів F I та F�·
А. Фаціальні зони (1 -4): / -зовнішнього шельфу, 2- передового схилу, З- бар'єрна,
4 - внуrрішньоrо шельфу. Точки 1-23 відповідають площам: І - Родніковська,2-Оленівська,
3 - Армянська, 4 - Генічеська, 5 - Нижньогірська, б - Октябрська, 7 - Каштанівська, 8 Слов'янська, 9- Глібівська. 10- Вншняківська, 11 - Єлі1аветівська, 12- Голіцинська, 1 3 Мєлова, 14 - Стрілкова. 15 - Карлавська. 16 - Березівська, 17 - Ведмедівська, 18 Центральна, 19- Одеська, 20 - Шмідта, 21 - Бакальська. 22 - Новоолексіївська. 23 Красноперекопська.
Б. Коефіцієнти кореляції біофаціальних покюників (за результатами факторного аналізу,
понад 0,55 %): а - додатні, б - від'ємні. Біофаціальні показники (1-10): / - планктонні
форамініфери, 2 - остракоди, 3 - водорості, 4 - �оховатки, 5 - крнноідеї, 6 - карбонатні
спікули, 7- біота. 8 - мікрит. 9- спарит, І(}- кластнка.

Літмологічна циклічність туро11-ко11ьяк-са11то11ських відкладів

Аналіз особливостей варіацій літмологічної структури турон-сантонської товщі
регіону виявив домінування літмітів вапнякового (поля 1-11, 40 %) та мергельного
(поля IV-V, 34 %) типів, найменш поширені угворення глинистого (поля УІ-УІІ, 6 %)
типу (табл. 4. 4 ). Загалом, у вив•1ених розрізах виділяється від 5 до 3 5 літмітів
регіонального, 'Зонального або локального поширення потужністю від 20 до 400 м
(типовіші 20-40 м; рис. 4.19).
Загальна потужність і особливості літмологічної структури ро'3рі'3у турон
сантонської товщі регіону фіксуюrь широкий ро·ш�пок вапнякових літмітів (поля l-ll)
у ро'3рі'3ах св. Мєлова-4 (84 %), Голіцина-З (65 %) та Гамбурцева-2 (59 %).
Якщо на Мєловій та Голіцинській ділянках ці відміності виявляють практично
наскрізний рювиток, а потужність їх окремих пачок максимальна (до 200-400 м). то
на Гамбурцевській та Борисівсько-Аврорівській ділянках вони поширені дискретно
на рілшх гіnсометрl1чних рівнях, а їхня потужність, як правило, не перевищує40 м.
Слід від"Jtшчити, порівняно 'J аналогічними ршрізами ссноманської товщі, відчутне
зміщення ареалів ро"Jвитку ваrшякових літмітів вбік Мєлової й Аврорівської площ.
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Рис. 4.19. Літмолоrічні перетини турон-сантонської товщі
та класифікаційна літмолоrічна трикуrна діаграма (а)
(просторове положення перетинів -див. рис. 4.11 ).
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Таблиця 4.4. Відсотковий вміст літмітів у турон-сантонських відкладах
№

пп
І

2

з

4
5
б
7
8
9

ІО

11
12

Площа,
свердловина
Гамбурцева-2
Голіцина-2
Голіцина-З

Шмідт-б

Одсська-2
Борисівська-1
Аврорівська-1
Міжводненська-4
Чорноморська-5
Оленівська-б
Мєлова-4
Каркінітська-2
Середнє

Літміти,%

(-11
59

43
65
24
43
33
31
43
34
14
84

7

40

ш
5
33

з

40

9
ІЗ
9
17
16

22

5
71

20

IV-V

34
19
32
18
48
34

40

37
47
63

11
22
34

VI-VII

2
5

о

18

о

20
20

з
з
І

о
о

6

Глинисті літміти турон-сантонської товщі, на відміну від карбонатних, мають
незначне просторове поширення. Поля їх розвитку тяжіють до Шмідтівської,
Борисівської та Аврорівської ділянок. Потужність літмітів становить 20-40 м.

4.3. Кампан
Відклади кампану мають найбільше просторове поширення серед
верхньокрейдових утворень Причорноморсько-Кримського осадово-породноrо
басейну. Потужність їх досягає 600 м. З нижчезалеrлими відкладами сантону вони
мають зону поступового переходу, а їх верхня границя відзначається літологічною
чіткісnо.
Літофац,ї й типи розрізу відкладів кампа11у
За характером латерального розподілу потужностей відкладіввиявлено п'ять
депоцентрів (до 600 м), що тяжіють до осьової зони Каркінітсько-Північнокримськоrо
прогину (рис. 4.20).
За особливостями літологічної структури товщі виділено два типи розрізу глинистий (північний) і карбонатний (південний) (рис. 4.21).
Глинистий тип розрізу ( структури Флангова, Голіцина, Шмідта, Каркінітська)
характеризується доволі значним розвитком у його структурі глинистих порід (понад
30 %) (див. рис. 4.21). Останні формують як малопотужні прошарки (початкові
сантиметри) в пачках мергелів та вапняків, так і горизонти потужністю до 20 м. Вміст
вапнякових прошарків у цих розрізах не перевищує 20-25 %.
Карбонатний тип розрізу (Аврорівська, Борисівська, Мєлова, Штормова та ін.
структури) характеризується домінуванням карбонатних порід (45-55 %) при
незначній кількості аргілітів (3-16 %).
За особливостями латеральних варіацій сумарних товщин (ізоліт) і відсоткового
вмісту вапняків та аргілітів у розрізах (рис. 4.22) локалізовано три, ізометричні у плані.
ареали домінування карбонатних порід (Аврорівський, Мєловий, Штормовий)
потужністю 200-250 м, що тяжіють до південного борта Каркінітсько-Північно-

:
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Рис. 4.20. Схема потужності відкладів кампану
Каркінітсько-Північнокримськоrо осадово-породного басейну.

І - ізоnахіти, м; 2 - відсутність відкладів.

кримського прогину (табл. 4.5). Натомість глинисті утворен ня переважають у межах
північного борта прогину, де формують значний за площею ареал потужністю І 00200 м (аргілітів - понад ЗО%).
Таблиця 4.5. Потужність і відсотковий вміст вапняків, мергелів та аргілітів у розрізах
відкладів кампану

Одеська-2
Гамбурцева-2
Голіцииа-2
Голіцина-З
Оленівська-б
Чорноморська-5
Аврорівська-1
Мє.лова-4
Міжводненська-4
Борисівська-1
Каркінітська-2
Шміаm-6
Штормова-5
Південнобортова-1
Флангова-2
Центральна-І

Мергелі

Аргіліти

Площа, свердловина

Вапняки

м

%

м

%

м

%

36
)()8
158
94
63
ЗІ
58
37
40
13
186
164
35

16

152
272
149
199
179
136
271
143
140
218
233
259
177
130
156
236

fЯ

32
160
93

зо

�

ІІЗ
72.

20

40
25
17
9

)О

15
14

з

36

зо

10
ІЗ

33
16

50
37
52
47
38
47
59
48
52
45
48
49
56
46
51

ю

138
193
251
63
112
190
ІОІ
117
148
70
71
151

15

23
23
36
53
43
26
38
45
19
22
41
ЗІ
21
33
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Флангова
св. 2

Одеська
св. 2

Голіциr�а
св. 2

1760

Голіцина
св. 3

Шмідта
св. 6

Каркі11ітська
св. 2

Борнс,вська
І

2651

Аврорівська

І

Борнс1вська

св. І

Міжводне11ська

св. 4

Чорноморська

св. 5

Олс11івськ'1

св. 6

Мєлова
св 4

Півдсшюбортова
св. І

[:=J1-2[:=JJ

Рис. 4.21. Літологічні розрізи кампанських відкладів
Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну:
1 - аргіліти (глини), 2 - мергелі, З - вапн.якн
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Рис. 4.22. Схеми літофацій відкладів кампану: ізоліт і відсотковий вміст вапняків та
арrілітів.
1- ізопахіти, 2- свердловини і сумарна поrужність (або відсотковий вміст) вапняків
та арrілітів, З - відсутність відкладів .
Мінералого-петрографічні особливості відкладів
Асоціація порід кампанського віку представлена карбонатними, карбонатно
rлинистими та глинистими утвореннями, загальна потужність яких коливається від
початкових метрів до 600 і більше (при домінуванні значень до 200 м). Це мергелі з
характерними малопотужними (до l,5 м) прошарками зеленкувато-сірих глин або
аргілітів; вапняки, що, як правило, зв'язані поступовими переходами з більш
глинистими різновидами; аргіліти (глини) з домішками карбонатного матеріалу та
органогенного детриту.
МакросІФпічно вапняки світло-сіроrо, ciporo, молочно-білого кольорів. Глинисті
відміни вирізняються зеленкуватим відтінком . Породи щільні й міцні, часто з
товстоплитчастою окремішністю.
Структура порід пелітоморфна, зрідка орrаноrенно-детритова та орrаногенно
пелітоморфна, текстура масивна, інколи горизонтально- або лінзоподібношарувата,
зумовлена нерівномірним розвитком глинистого та теригенного матеріалу, а також
органогенного детриту. Досить часто траrmяються субrоризонтальні стилолітові шви,
виповнені глинистим та алевритовим матеріалом.
Вміст карбонату капьцію у вапняках варіює у межах 90-98 %, у глинистих
різновидах - 80-89 %. Характерне зниження карбонатності порід, при збільшенні
вмісrу глинистого та алевритового матеріалу, у північному напрямку до 75-81 %.
Основна маса вапняків та мергелів має пелітоморфну структуру, глинисто
карбонатний, кременисто-карбонатний або карбонатний склад. Глинистий матеріал
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розподілений часто нерівномірно, утворює лінзоподібні скупчення та прошарки (до
1-3 см) (рис. 4.23--4.29). Теригенний матеріал (до 10 %) псамо-алевритової розмірності
(0,06-0,2 мм) розподілений у породах рівномірно.
У складі класп,чного матеріалу переважають кутасті й напівобточені зерна
кварцу, рідше польових шпатів і блідо-зеленкуватого глауконіту, уламки карбонатних
та теригенних порід, кварцитів, лусочки мускові·rу. Характерна наявність спариту
грубокристалічного кальциту. Вміст біоти, яка переважно складена планктонними
форамініферами, варіює від І О до 70 % (середнє 25 %): відчутну роль відіграють також
залишки моховаток, водоростей, криноідей, спікули карбонатних губок, остракод,
іноцерамів (див. рис. 4.23--4.29). Характерне зростання вмісту біоти за розрізом згори
донизу, налриюшд, у св. Центральна- І - від І 0-12 % до 20-15 %. У вапняках з верхньої
частини розрізу товщі відзначаються включення сірого кременю (св. Сельського-40,
інт. 1968-1973 м). Серед аутигенних мінералів (2-3 %) відзначені глауконіт, кальцит,
доломіт, ангідрит та пірит. Останній наявний як у вигляді окремих дрібних зерен, так
і лінзовидних скупчень, зрідка конкрецій (1,5х1,5 см). Для відкладів північних районів
регіону характерна наявність розсіяної вуглефікованої та піритизованої органіки.
Мергелі, як правІШо, горизонтальношаруваті із вмістом органогенного детриту
до 15-35 %. Лінзовидно-шарувата текстура зумовлена нерівномірним розподілом
дрібноагрегатного халцедону (світло-сірі прошарки) та глинистого матеріалу, часто
насиченого бітумами (темно-сірі прошарки).
Особл11вості поширеш,я біогеш,их решток
Особливості поширення у вивчених породах peurroк планктонних форамініфер
дозволяє в загальних рисах охарактеризувати палеоглибини турон-сантонської
водойми (рис. 4.30). Поле максимальних глибин (планктонних форамініфер більше
60 %, глибина понад 1 ОО м) вузькою, субширотного простягання зоною локалізоване
в осьовій частині Каркінітсько-Північнокримського прогину - від Одеської до
Аврорівської площ (див. рис. 4.30).
Заслуговує на увагу те, що глибоководна западина тяжіє до Північнокримської
депресії, Південномихайлівської й Південноголіцинської грабен-синкліналей, що може
свідчити про їхній конседиментаційний розвиток. Зона максимальних глибин
оконтурена полем із глибинами 50-1ОО м ("форамініферовий показник" - 20-50 %).
Зона з "форамініферовим числом" 10-20 % і, відповідно, глибинами 20-50 м вузькою
смугою простягається в межах акваторії Чорного моря і центральної частини Рівнин
ного Криму. На більшій же частині вивченої території, яка охоплює Причорномор'є і
схід Рівнинного Криму, глибини кампанського моря не перевищували 20 м ("фора
мініферове число" менше 10 %).
Описана картина просторового розподілу глибин кампанського седимен
таційного басейну за форамініферами непогано корелюється з даними, одержаними
при вивченні особливостей поширення водоростей (див. рис. 4.30). Останні, як
відомо, живуть на глибинах до 20 м.
Поля максимального вмісту залишків водоростей (понад 10-20 %) відзначені
на сході й півночі Рівнинного Криму, у Північному та Західному Причорномор'ї.
Мінімальний їхній вміст характерний для Тарханкутського півострова та прилеглої
акваторії.
Поширення моховаток не виявляє чіткої відповідності з рештками інших
організмів. Смуга їхнього максимального вмісту простежується від св. Чаплінськн-2,

Рис. 4.23. Форамініфери у пеліто
морфному вапняку.
Св. Карлавська-16, інт. 2253-2258 м.
Збільшення 40. Ніколі 11

Рис. 4.24._ Розсіяна ангідритизація у
пелпоморєЬному вапняку.
Св. Кіровська-і, інт. 1976-1980 м.
Збільшення 60. Ніколі Х.

Рис. 4.25. Про?f<ИЛКИ з кре�неземом,
свпл�и б1тумами та шритом
у пелпоморфному вапняку.
Св. Серебрянська-9, інт. 1679-1683 м.
Збільшення 100. Ніколі 11.

Рис. 4.26. flрожилки жовтих біту мів у
пелпоморфному вапняку
Св . Тендрівська-19, інт. 2128-2130 м
Збільшення 60. Ніколі П.

Рис. 4.27. Вапняк пелі7:оморфний із
прожилками анпдриту
Св. Родніковська-4, інт. 1021-1026 м.
Збільшення 50. Ніколі Х.

Рис. 4.28. Стилоліт частково
ви�:�овнений світло-жовтими бітумами
та пдрослюдою. Вапняк r�елітоморфний.
Св. Центральна-\, гл. 2485 м.
Збільшення 50. Ніколі 11.

Рис. 4.29. Ваnня� nітонеллово-спікуловий.
Св. Центральна-\, нп. 2992-2995 м. Збщьшення
65. Ніколі 11.

63
через Тетянівську-1 та Єлізаветінсь ку -464, до Глібівської-25 з відгалуженнями у
напрямку площ Агайманівська та Голіцина. Мінімальний вміст залишків моховаток
відзначений у межах акваторії Чорного моря, на заході та сході Рівнинного Криму
(див. рис. 4.30).
Вміст біоти у відкладах коливається від 5 до 33 % (див. рис. 4.30). Максимуму
він досягає у межах Одеської, Іллічівської, Глібівської та Бакальської площ, а також на
сході Рівнинного Криму.
Вищеописані особливості знаходять підтвердження за результатами факторного
аналізу (метод головних компонентів).
Серед змі11ннх величин використаний вміст у породі(%) залишків: планктонних
форамініфер, остракод, водоростей, моховаток, криноідей, карбонатних спікул, а також
біоти, мі криту, спариту та кластичноrо матеріалу. Виразні від' ємні кореляційні зв' язки
відмічені між вмістом планктонних форамініфер та вмістом водоростей (-0,68),
планктонних форамініфер та карбонатних спікул(-0,55; модуль фактора F), а також
між вмістом мікриту та вмістом спариту(-0,63) і мікриту та біоти(-0,85; модуль фактора
F2) (рис. 4.3 І).

Рис. 4.30. Характер поширення органогенних решток у відкладах кампану.

Вміст,%: / - менше 10, 2 - 10-20, J - 20-50, 4 - більше 50; 5 - ізоnахіти, м; 6 свердловини, де проводилися дослідження; 7 - відсутність відкладів.

Особливості розподілу проб у межах факторів (відсоток загальної мінливості
50,2) дозволили виявити наступне. По-перше. просторово доволі чітко виокремлю
ються чотири фаціальні зони: зовнішний шельф, передовий схил, бар' єрна, внуrрішній
шельф. По-друге, більшість проб типізується головно як утворення зовнішнього та
внутрішнього шельфу. По-третє, розглядані відклади відзначаються низьким вмістом
(порівняно з маастрихтськими утвореннями) біоти в цілому.
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Рис. 4.31. Групування порід відкладів кампану у просторі факторів F 1 та F2.
Фаціальні зони (1-4): 1 -зовнішнього шельфу, 2 - передового схилу, 3 - бар'єрна,
4 - внутрішнього шельфу; точки 1-26 відповідають площам: 1 - Одеська, 2 - Голіцинська,
З - Федорівська, 4 - Іллічівська, 5 - Чорноморська, 6 - Карлавська, 7 - Глібівська, 8 Задорненська, 9 - Бакальська, 10- Каштанівська. 11 - Серебрянська, 12 - Єлизаветінська,
ІЗ - Тетянівська. 14 - Джанкойська, 15 - Балашівська, 16 - Передова, 17 - Східно
джанкойська, 18 - Нижньогірська, 19 - Стрілкова, 20 - Генічеська, 21 - Ведмедівська, 22 Новоолексіївська, 23 - Воскресенівська. 24 - Чаплінська, 25 - Агайманівська, 26 Каховська.
Ліпщологіч11а І(икліч11ість кампанських відкладів
У розрізі відкладів кампану виділено (рис. 4.32) від одного до 18 літмітів
локального або зонального поширення потужністю від 20 до понад 200 м. Домінують
літміти мергельного (IV-V, 48 %) класу при мінімальній частці глинистого (VI-VII,
10 %) (табл. 4.6).
Широкий, практично наскрізний, розвиток найбільш цікавих у нафтогазо
пошуковому відношенні літмітів вапнякового (1-11) ряду простежується в межах трьох
ділянок: Штормової (23-63 % розрізу), Оленівсько-Чорноморської (3 7-68 % розрізу)
та Борисівсько-Аврорівської (40-43 % розрізу), які просторово тяжіють до південного
борта Каркінітсько-Північнокримського прогину (зона Суліно-Тарханкутського
розлому). При цьому, якщо у межах Оленівсько-Чорноморської ділянки локалі:юване
одне потужне (близько 200 м) карбонатне тіло в середній частині розрі·3у, то на інших
ділянках окремі малопотужні (20-40 м) тіла фіксуються на різних гіпсометри•1ш1х
рівнях.

Літміти глинистого класу (VI-VII, 1 О%) простежуються у виr:ляді лінзовидш1х

тіл потужністю 20-40 м у верхній частині кампанськоrо розрізу (див. рис. 4.32).
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Рис. 4.32 Літмолоrічні перетини кампанської товщі та класифікаційна літмолоrічна
трикутна діаграма (а).
Положення перетинів - див. рис. 4.20.

t,6

Таблиця 4.6. Відсотковий вміст літмітів у відкладах кампану
Площа,
свердловина
ОдL'Ська-2
Гамбурцева-2
Гопіцнна-2
Гопіц11на-3
Оле111вська-6
Чорноморська-5
Аврорівська- 1
Мєлова-4
М1жводненська-4
Борнсівська-1
Каркінітська-2
Шмщm-6
Штормова-5
П івденнобортова-1
Фланrова-2
Цешральна-1
Середнє

Літміrn
1-11

о

15
20

5

37
68
40

в

21
43

в

7
41
9

о

23
22

ІІІ

о

зо

20

2Ь
5
5

9
15
29

5

35
19
17
36
59
17
20

IV-V

100
44
15
53
58
22
44

Т7

43
52
35
48
42

55

29
56
48

VI-VП

о

11

45

16

о
5

7

о
7

о

Z2

2Ь

о
о

12
4
10

4.4. Маастрихт
Мастрихтський вік прикметний зміною тенденцій еволюції рівня Світового
океану: у ранньому маастрихті завершився трансгресивний цикл друтого порядку, а у
пізньому-мала місце регресія (глобальна евстатична подія кінця крейди) (Schlanger...,
1986; Нас..., 1987 ).
Маастрихтська товща загальною потужністю близько 1 ООО м сформована
різноманітними за складом карбонатними літотипами. Границя з нижчезалеглими
кампанськими відкладами поступова. Місцями (північні та східні терени Рівнинного
Криму) фіксусrься передмаастрихтська перерва: відсутні верхи кампану та низи
маастрихту, у підошовній частині розрізу простежуються прошарки дрібнозернистих
пісковиків (Новоселівська, Передова, Стрілкова та інші площі).
У результаті інтенсивних висхідних тектонічних рухів західні й південні ділянки
регіону (Західне і, частково, Північне Причорномор'є, Центральнокримське та
Середньоазовське підняття) були виведені зпід рівня моря і піддані денудаційним
процесам. У той же час центральні райони регіону інтенсивно прогиналися. Внаслідок
цього в осьовій зоні Каркінітсько-Північнокримського прогину сформувався
субширотно видовжений депоцентр (до 700-1 ООО м) з похилим північним і крутим
південним бортами, численними різноплановими структурними формами вищої
категорії (рис. 4.33).
У межах решти території (північні й південні ділянки акваторії північно
західного шельфу Чорного моря, Північне Причорномор'я, Присивашшя , східні терени
Рівнинного Криму) спостерігаються незначні варіації потужності маастрихтської товщі
( І 00-200 м, з локальними максимумами до 400 м).
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Рис. 4.33. Схема потужності відкладів маастрихrу Каркінітсько-Північнокримського
осадово-породного басейну:
І - ізопахіти, м; 2 - відсутність відкладів.
Літофац,ї і типи ро1різу маастрихтських відкладів
Літологічна структура маастрихтської товщі подібна до вищеописаних
підрозділів верхньої крейди: перешарування аргілітів (23 % розрізу), мергелів (48 %)
та вапняків (29 %) з підпорядкованими прошарками дрібнозернистих пісковиків,
алевролітів та кременистих порід (рис. 4.34, табл. 4. 7). За характером співвідношення
Таблиця 4.7. Потужність і відсотковий вміст вапняків, мергелів та аргілітів
у розрізах маастрихrу
Площа,

свердnовина

Одеська-2
Голіwtна-2
Гоніцина-3
Оленівська-б
Чориоморська-5
Аврорівська-1
Мс�ова-4
Міжводнеиськв-4
Борисівська-1
Каркінітська-2
Шмі.аm-6

Штормовuя-5

Південнобортовв-1

Фланrова-2

ЦеІfl1)8JІЬИВ-1

ІнтервІLЛ, м аргіліпt, мергелі,
1555-17&:J
2367-2527
2456-2651
957-156)
2642-34!0
1866-2458
0-258
1933-2675
1980-2686
2586-2782
2889-2984
2020-2262
312-564
2702-2928
2208-2478

м

м

88

104
71
124
277
4ІО

71
47
116
95
51

25
222
63

42

39

42
34
50
47
Серсднr

m

lffi

313

364

74
47
117

136

103

125

83ПНІІКН,

м

аргіліm,

•;.

13
18

43
44

212
263
268
130

19
12
9

'В

"}fJ7

279
44
14

ю

К2
73
91!

24

10

зо

9
26
39

мерге.'1і,

•;.

83ПНІІКН.

51
44
62

6
12
14

46
54

47

40
42
52

47
47

14

4R
54

19
13

46
48

18

22

46

%

)5

34

44
50
28

39
27
14
34
32
32
)5

19
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А1рор1аськn
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Рис. 4.34. Літологічні розрізи маастрихтських відкладів
Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну.
1 - аргіліти (глини), 2 - мергелі, J - вапняки.
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Рис. 4.34. Продовження
основних товщотворннх компонентів виділяються південний (карбонатний) і
північний (глнннстий) типи розрізу маастр11хтськнх відкладів.
Глинистий тип розкритий свердловш1ами в межах північної частини шельфу
Чорного моря (площі Одеська, Голіцина, Шмідта й ін.) (див. рис. 4.34, табл. 4.7).
Характеризується він домінуванням аргілітів, глн1шстнх мергелів, мергелів
(понад 80 % розрізу) з підпорядкова1шми прошарками вапняків. На противагу
глинистому, у карбонатному пtпі розрізу ( площі Аврорівська, Мrлова, Центральна та
ін.) переважають мергелі. глн11исті, пелітоморфні та органогенно-детритові вапняки
(понад 70 % розрізу) "J прошарками аргілітів та глнннстнх мергелів. При цьому
карбонатні породи тяжіють до верхньої частини розрізу.
Існування у межах Каркінтсько-Північнокр11мського осадово-породного
басейну двох типів розрізу маастрихтської товщі підтверджується й особливостями
просторового поширення фаціальних комплексів (рис. 4.35).
Карбонатні утворення являють •1іткий максимум у центральних районах регіону,
де формують сильtю видовжений ареал субширопюго простягання, що просторово
тяжіє до півлешюго борrа Каркі11ітсько-Півні•шо1,.-рнмського npornнy (сумарні потужності
вапняків понад 211-27!! м). МШ<С11маль1ю 1\і літотипи домінують у розрізі двох ділянок:
Мєлова (понад 50 % ро1рі·1у) й Аврорівська (110над 44 %) (див. рис. 4.35).
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D < 20 %
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Рис. 4.35. Схеми літофацій відкладів маастрихту: ізоліт і відсотковий вміст вапняків
й аргілітів.

1 - ізопахіти, 2 - свердловини і сумарна потужність прошарків вапняків та аргілітів,
З - відсутність відкладів.

Ареал переважного розвитку аргілітів (сумарна товщина 112-239 м) тяжіє до
центральних ділянок регіону. Щоправда, істотно глинисті розрізи характерні для
північних і західних частин регіону: ruющі Голіцина, Одеська, Шмідта та ін. (понад 40 %
розрізу).
Мінералого-петрографічні особливості відкладів
У літологічній структурі маастрихтської товщі Каркінітсько-Північнокримського
прогину, як було вже відзначено вище, головними товщотворними компонентами є
аргіліти, мергелі та вапняки. На локальних ділянках відзначаються прошарки піско
виків, алевролітів та кременистих порід.
Ваппяки превалюють у верхній частині розрізу маастрихту, де формують
горизонти потужністю до ЗО м. Породи попелясто-сірого, світло-сірого кольору, і11коли
із зеленкуватим відтінком, досить щільні, міцні, часом тріщи11уваті 'J •1ислеш1ими
стилоліто-сутуровими швами, які зазвичай виповнені карбонат1ю-глинистим мате
ріалом, ангідритом, бітумами (рис. 4.36-4.41 ). Текстура порід масивна, не•1ітко
лінзоподібно-шарувата, зумовлена нерівномірним розподілом глинистого матеріалу.
Основна маса вапняків пелітоморфна, зрідка дрібнозерниста глинисто
карбонатного складу з мінливим вмістом алевритового та кременистого матеріалу.
Теригенний матеріал (1-2 до 5-25 %), розміром 0,05-0,1 мм, розподілений у
породах нерівномірно і представлений, головним чином, напівобточеними й
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Рис. 4.36. Вапняк глинистий з
вузлуватою текстурою, розсіяним
скременінням та кавернам и .
Св. Голіuшш-4, інт. 2270-2278 м.
Збільшення 90. Ніколі Н.
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Рис. 4.37. Прожилок ангідриту з
кремнеземом в органогенно-уламковому
перекристалізованому вапняку.
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Рис . 4.38. Органоген110-уламковий
піскуватий ваГІняк .

Рис. 4.39. Ро"Jсіюш доломітизація в
органо�·сшю-уламковому вапняку.

Рис. 4.40. Спікуно�шй ваш1як 'J

Рис. 4.41. Вап11як 11елітоморфю1й із

Св. Клспінінськи-1, п1. 1219 м.
Збільшс1111я 90. Нік011і 11.

рu·Jсіяш1м скрсмсніш1ям.
Св. Орловсько-2, і1п. 1707 1709 м.
Збільшеttня 60. Ніколі 11 .

Св. Орновськи-2, і1п. 1517-1526 м.
1бі111,шс1111я 90. Ніколі Х.

світло-жовтими бітумам••·
('в. С'срсбри11ська-І, і1п. 967 974 м.
Збільшення 65. Ніколі 11.
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обточеннмн зернами кварцу. зрідка польових шпатів, уламками карбонатно-глинистих
порід, лусками мусковіту.
Органогенний детрит ( l 5-80 %) складений черепашками й уламкам и
бентосних форамініфер, спікулами губок, фрагментами водоростей та моховаток,
криноідей, стулками остракод .
Серед аутигенних мінералів слід відзначити постійну наявність у породах
глауконіту (світло- та темно-зелені зерна) і піриту (нерівномірно розподілені
вкраплення та скупчення окремих кристалів). Відначаються також (до 20 %)
ромбоедричні кристали доломіту (див. рис. 4.39).
Мергелі в літологічній структурі маастрихтського розрізу мають більше
просторове поширення ніж вапняки. Вміст карбонату кальцію становить 40-73 %,
органогенного детриту - до l 0-50 %. Породи світло- та темно-сірого кольору 1
зеленкуватим відтінком. з масивною й лінзовидно-шаруватою текстурою, зумовленою
нерівномірним розподілом глинистого матеріалу.
Сюіцити в розрізі маастрихту локально розвинені лише у верхній частині
розрі"Зів північних районів регіону. де вони формують пласти і лінзи потужністю до
2,5 м. Представлені переважно спонголітами; зрідка відзначаються прошарки опок
та гезів. Текстура порід нечітколінзоподібно-шарувата, зумовлена нерівномірним
розподілом органогенного детриту і глинистого матеріалу. Вміст карбонатної
речовини, яка характеризується нерівномірним розподілом у породах, становить І 025 %. У складі органогенних решток, на відміну від інших утворень розрізу, істотне
значення мають одно- та тривісні спікули кременевих губок.
Серед теригенних утворень у розрізі маастрихту найчастіше трапляються
аргіліти й алевроліти.
Алевроліти простежуються у вигляді малопотужних прошарків (до І ,О м) та
лінз у пачках мергелів нижньої частини розрізу східних районів Рівнинного Криму і
Північного Причорномор'я. П ороди сірі та світло-сірі середньої щільності з
нечітколінзоподібно-шаруватою текстурою, яка зумовлена нерівномірним розподілом
глинистого матеріалу, а також звуглених та піритизованих рослинних решток.
Кластичний матеріал, вміст якого змінюється від 50 до 70 %, алевритової розмірності
(0,04-0, І мм), розподілений у породах нерівномірно. Він складений кутастими та
напівобточеними зернами кварцу, польових шпатів, зрідка уламками карбонатно
глинистих порід та кварцитів, лусочками мусковіту та біотиту. Аутигенні мінерали
представлені зеленкуватими зернами глауконіту й ромбоедричними доломіту,
кристалами піриту. Кількістю до 20 % у породах наявний органогенний детрит, за
видовим складом подібний до описаного у вапняках. Цемент базальний, контактно
поровий (30-50 %), глинисто-карбонатного складу. Вміст СаСО 3 в алевролітах
коливається від І О до 40 %.
Прошарки та лінзи аргілітів переважають у верхній частині розрізу товщі, хоча
поодинокі їхні пачки відзначені й серед мергелів нижньої частини. Це темно-сірі, часом
чорні породи з лінзоподібною- та нечіткошаруватою текстурою, складені пеліто
морфною карбонатно-глинистою речовиною (вміст СаСО3 25--42 %), у якій нерівно
мірно розподілений кластичний матеріал алевритової розмірності (до 20-40 %). Серед
органогенних решток, постійно наявних у кількості І 0--30 %, домінують черепашки
форамініфер, поодинокі спікули губок.

73

Особливості пошире11пя біоген11их решток

Регресивний характер маастрихтських відкладів регіону підтверджується
особливостями розвитку комплексів форамініфер.
Проведені дослідження показали, що у більшості випадків вміст у відкладах
маастрихту планктонних форамініфер (палеобатиметричний показник) зменшується
знизу вгору за розрізом. Наприклад, у св. Голіцина-І їх кількість скорочується від 40
до 20 %, Каштанівська-l - від 35 до О%, Задорненська-1 - від 35 до О%, Джанкойська
З - від 18 до О %, що співмірне зі зменшенням палеоглибин морського басейну,
відповідно, від l ОО до 50, від 60 до 20, від 80 до 15, від 50 до 15 метрів.
Особливості батиметрії маастрихтського седиментаційного басейну досить
виразно відображені на схемі біофаціальної зональності, зокрема на схемі поширення
планктонних форамініфер (рис. 4.42). Поле максимальних глибин (понад 100 м)
охоплює частину західну - Тарханкутського півострова (район Західнооленівської
площі) та південну - акваторії Чорного моря. Зона палеоглибин 50-100 м (вміст
планктонних форамініфер 20-25 %) займає центральну частину акваторії Чорного
моря і схід Тарханкуrського півострова. Вона облямована вузькою смугою мілководної
зони (20-50 м). На півночі, півдні та сході Рівнинного Криму, а також у Причорномор'ї,
домінували вкрай плитководні обстановки осадонагромадження (глибини до 20 м,
форамініферове число близько І О%).

D1•:•J-1Ш.•Об-1
Рис. 4.42. Характер поширення органогенних решток у відкладах
маастрихту.
Вміст,%: / - менше 10, 2 - 10--20, 3 - 20-50, 4 - більше 50; 5 - свердловини, де
проводилися дослідження; 6 - ізопахіти, м; 7 - відсуrність відкладів.
Характер розподілу водоростей - жителів малих глибин - загалом проти
лежний описаному вище (див. рис. 4.42). Мінімальний вміст водоростевих решток
відзначений у відкладах, що розвинені на території Тарханкутського півострова й у
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південній частині акваторії Чорного моря. Підвищена їх к ількість фіксується у
північному Причорномор'ї (район Великоклинівської площі). Якщо порівняти з
кампанськнм часом, у маастрихті істотно зросли показники максимального вмісту у
відкладах водоростевих решток (від 27-32 до 32-52 %), що може бути пов'язане із
загальним обмілінням басейну седиментації. В той же час знизився абсолютний вміст
фрагментів моховаток (див. рис. 4.42). Так, на більшій LJастині території їх кількість
становить менше І О%. Відзначено лише три ділянки підвищеної концентрації в районі
Великоклинівської, Балашівської та Миколаївської площ.
Розподіл вмісту біоти в описуваних відкладах характеризується виразною
тенденцією до зростання за геотраверсом з південного заходу на північний схід (див.
рис. 4.42). Як порівнювати з кампанськими відкладами, у маастрихтських підви
щилися також максимальні показники вмісту біоти загалом від 33 до 43 %. Це може
свідчити про поліпшення екологічних умов середовища і, ймовірно, пов' язане не тільки
з розширенням площі мілководної ейфотичної зони, а й із потеплінням клімату напри
кінці маастрихту, що підкреслює Е. Хеллемом (Хзллем ..., 1983).
Статистичне опрацювання результатів біофаціального аналізу (факторний
аналіз, метод головних компонентів, Смирнов .... 1975) виявив деяку різницю взаємо
зв'язків змінних маастрихтської товщі, порівняно з кампанською (рис. 4.43). По-перше,
для маастрихтських відкладів характерна відсугність від'ємного кореляційного зв'язку
між планктонними форамініферами і карбонатними спікулами (-0,28 порівняно з
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Рис. 4.43. Групування порід відкладів маастрихту у просторі факторів F 1 таF2 •
Фаціальні зони (1-4): 1 - зовнішній шельф, 2 - передовий схил, 3 - бар'єрна, 4 внутрішній шельф; точки 1-21 відповідають площам: І - Флангова, 2 - Штормова, З Федорівська, 4 - Голіцина, 5 - Чорноморська, 6 - Карлавська, 7 - Бакальська, 8 - Зuдор
ненська, 9 - Каштанівська, І О - Єлизаветівська, 11 - Миколаївська, 12 - Джанкойська, І З Східноджанкойська, 14 - Передова, 15 - Балашівська, 16 - Ведмедівська, 17 Великоклинівська, 18 - Херсонська, 19 - Новоолексіївська, 20 - Генічеська, 21 - Нижньо
гірська.
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-0,55 для кампанських). Натомість зберігається зв'язок між планктонними
форамініферами та водоростями (-0,65). По-друге, воднораз із від'ємним кореляційним
зв' язком між вмістом у відкладах мікриту та вмістом біоти (-0,72), мікриту та спариту
(-0,73) відзначаються чіткі зв'язки між вмістом теригенного матеріалу та вмістом
мі криту (-0,57), біоти та спариту ( +0,55).
Особливість розподілу проб у межах факторів (відсоток загальної мінливості51,9) показує , що на вивченій території серед маастрихтських відкладів наявні
утворення усіх фаціальних зон (див. рис. 4.43). При цьому значно збільшена (супроти
кампанського басейну) площа поширення відкладів передового схилу за рахунок
утворень зовнішнього шельфу.
Літ.мологічиа ц11кліч11ість маастр1tхтськІL1: відкладів

Як зазначено вище, маастрихтський вік прикметний зміною тенденцій еволюції
рівня Світового океану: в ранньому маастрихті завершився трансгресивний цикл
друтого рангу, а в пізньому- мала місце значна регресія (Найдин ..., 1986; Schlanger...,
1986; Нас ... , 1987). Ця трансгресивно-регресивна природа товщі доволі чітко
фіксується за особливостями поширення літмітів: угору за розрізом зростає значення
істотно карбонатних літмітів, де їх товщина перевищує 200 м (рис. 4.44).
У літмологічній структурі маастрихтської товщі регіону виділено понад 20
літмітів потужністю від 20 до 200 м. Значне просторово-вікове поширення мають
літміти мергельного (45 %) класу, при практично однаковому віковому поширенні
інших трьох ( 17-19 % розрізу) (табл. 4.8).
Таблиця 4.8. Відсотковий вміст літмітів у відкладах маастрихту
Площа,
свердповина

Інтервал, м

Одеська-2
Голіцина-2
Голіцина-З
Оленівська-б
Чорноморська-5
Аврорівська-1
Мслова-4
Міжвод11енська-4
Борнсівська-1
Каркінітська-2
Шмідm-6
Штормова-5
Півдсrшобортова-1
Фланruва-2
Центральна-І

1555-1760(205м)
2367-2527 (160 �·)
2456-2651 (195м)
957-1563(606м)
2642-341 О(768м)
1866-2458(592м)
0-258(258м)
1933-2675(742м)
\980-2686(706 М)
2586-2782(196м)
2889-2984 (95м)
2020-2262(242 М)
3\2-564(252м)
2702-2928(226м)
2208-2478(270м)
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Вапнякові літміти (1-11 клас)локалізовані у верхній частині маастрихтської товщі
(див. рис. 4.43, перетин 1-1), де їх вміст у розрізах становить 33-50 % (площі
Аврорівська, Мєлова). Ці літміти характерні й для розрізів південної частини північно-
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Рис. 4.44. Літмологічні перетини мааст рихтської товщі та класифікаційна
літмологічна трикутна діаграма (а).
Просторове положення перетинів - див. рис. 4.32.
західного шельфу Чорного моря (площі Штормова, Центральна, 33- 35 %). Зате 8
розрізах північної частини акваторії беззастережно домінують мергельні літміти (IV
V клас, 30-70 %) при повній відсутності карбонатних.
Глинисті літміти (VI-VII класів) у межах вивченого регіону мають локальне
поширення на різних гіпсометри чних рівнях (площі Одеська, Голіцина, Шм ідта,
Міжводненська та ін.), де вони формують малопотужні (20-40 м) горизонти (див.
рис. 4.44, табл. 4.8).
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РОЗДІЛ V.

СЕДИМЕНТОЛОГО
ПАЛЕООКЕ АНОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ
ПІЗНЬОЇ КРЕЙДИ

В основу моделювання просторово-вікового розвитку порід-колеrаорів і
резервуарів різного типу покладено результати седиментолого-палеоокеанографічних
реконс�рукцій для окремих с�ратиграфічних підрозділів верхньої крейди Каркінітсько
Північнокримського прогину. Літогенетичне підгрунтя цього полягає у встановлених
(Ильин ..., 1988; Нефтегазоносность ..., 1987; Марьенко ..., 1978; Фортунатова ...,
2007; Рифьr ..., 2011 та ін.) закономірностях літофізичної cтpyrrrypи утворень різних
фаціальних поясів карбонатних палеошельфів. Так, біогенні карбонатні споруди
бар'єрної зони хараrаеризуються розвитком, головним чином, порід-колеrаорів
пористого типу, а акумулятивних тіл зони передового схилу - пористо-тріщинних та
тріщинних порід-колеrаорів. У першому випадку природні резервуари відносяться
переважно до масивно-пластового склепінного типу, а в другому - до літологічно
обмеженого типу. Ці особливості спри•rинені передусім обстановками осадо
нагромадження, що зумовлює головні особливості літологічної cipyraypи товщі, як і
низкою післяседиментаційних подій, що також характеризуються певною специфікою
прояву в різних фаціально-генетичних типах відкладів.
К линоформні карбонатні тіла фронтальних органогенно-уламкових шлейфів
останнім часом стали розглядати як новий nш нафтогазоперспеrаивних об'єктів
(Фортунатова... , 2007; Рифь1 ..., 2011 ). Вони відрізняються від біогермних та рифових
утворень умовами залягання і хараrаером розвитку порід-колекторів. Клиноформним
тілам притаманне чергування глинистих і карбонатних порід. При цьому уламкові
детритові вапняки складають різнорангові цикліти в перешаруванні зі шламовими.
пелітоморфними, глинистими вапняками і мергелями, збагаченими органічною
ре•ювиною. У межах конусів виносу виділяються акумулятивні й руслові частини, і
різні за вмістом глинистих та карбонатних уламкових порід. Колекторські горизонти
хараrаеризуються складним лінзоподібним розвитком, мають незначні потужності
(переважно до l Ом). При цьому вміст порід-колеrаорів у розрізі не перевищує ЗО% у
проксимальних і 5 % у дистальних частинах клиноформ.
Отже, побудовані й представлені нижче палеоокеанографічні моделі обста
новок пізньокрейдового седиментогенезу фактично являють собою прогнозні
(літофізичні) схеми розвитку перспеrаивних порід-колеrаорів і резервуарів вуглеводнів.
Причому, якщо виділені в розрізі й за латераллю карбонатні споруди та шлейфи їхнього
руйнування є горизонтами порід-колеrаорів, то мергельно-глинисті утворення
зовнішнього шельфу - флюїдоупори різної категорії.
Варто зазначити, що в попередніх роботах (Гнідець .... 1992-1994) для окремих
віків пізньої крейди було спрогнозовано розвиток бар'єрної ·зони і передового схилу у
вигляді суцільних смуг. Додаткові седиментолого-палеоокеанографічні, літолого
літмологічні та петрографічні дослідження проведені в рамках цієї роботи, дозволиш�
деталізувати раніше встановлену картину. Зокрема, дискретно локалізувати деякі

l1ргшюген11і спору:111 та )l)авітаціііні продуктн їхнього руйнування (фронтальні й rnлові
оrганогснно-ула�,кові шлс11ф11).
У побу-1овах �111 спнралися на пр11нц11пову модель карбонатного шельфу
(Ссллн.... 1989; Хзллсм ..., 1983). Інтервали розрізу з переважанням вапняків (вап
няків більше 50 °'о, аргілітів менше 10 %) інтерпретуємо як бар'єрну (банко-рифову)
біофацію. вапняків і мергелів (вапняків 25-50 %, аргілітів І 0--30 %)- передового схилу
та внутрішнього шельфу. 3домінуванням аргілітів (вапняків менше 25 %, аргілітів більше
30 °о) - зовнішнього шельфу. Це добру корелюється з даними (Фортунатова ... , 2007),
відпові.1но до яких утворення органогенних споруд характеризуються коефіцієнтом
глинистості менше І О%. а клиноформні тіла карбонатних конусів виносу- І 0---30 %.
Згідно з цнм, для окремих віків верхньої к рейди в межах Каркінітсько
Північнокримського прогину в розрізі й за латераллю виділено зазначені біолітофа
ціальні одиниці.
Загалом. враховуючи однотипний набір порід і близькі середні значення
фільтраційна-ємнісних властивостей (ФЄВ) окремих літотипів (Прогноз ..., 1981;
Наукове ... , 2005 та ін.), можна було би передбачати й близькі харак теристики
резервуарів різних біофаціальних зон.Водночас неоднакові кількісні співвідношення
у поширенні окремих типів порід створюють і певну специфіку в характеристиках
резервуарів. Так, у межах органогенних споруд резервуари є відносно однорідні, тобто
породи-колектори складають практично увесь розріз, а низькопористі літотипи
вирізняються обмеженим розвитком, що 3умовлює формування практично єдиної
флюїдної системи. Натомість розріз клиноформ є більш диференційованим: черrування
горизонтів із різними ФЄВ і мергельна-глинистих непроникних горизонтів, що
спричинює розвиток багатопластових, у певній мірі ізольованих один від одного
резервуарів.
Отже, виділені нами прогнозні поля органогенна-уламкових шлейфів, воче
видь, складені комплексом окремих к линоформних тіл з неоднорідним просторово
віковим розвитком. Оскільки такого типу утворення розглядаються як новий тип
перспективних об'єктів, то для пошуків у них резервуарів та пасток ВВ необхідні
комплекс цілеспрямованих сейсмогеологічних досліджень будови і розробка нових
підходів картування й вивчення їх внутрішньої СТJ)уюури. Особливо, якщо врахувати,
що к ліноформні тіла конусів виносу орієнтовані переважно ортогонально до
ПJІОстягання біогенних споруд.

5.1. Сеноман
Біофаціальна структура. На седиментолого-палеоокеанографічному
перетині біогенні споруди зафіксовані в районі Мєлової-Оленівської та Борисівсько
Серебрянської площ (рис.5.1). Потужність сеноманських нашарувань тут перевищує
400---500 м (при товщині окремих карбонатних пачок І 0--90 м). Між цими ділянками
потужність товщі зменшується до 250 м, паралельно в її СТJ)уктурі зростає частка
мергельних та мергельна-глинистих різновидів. Останні набувають максимального
розвитку на Чорноморсько-Бакальській ділянці й інтерпретуються як утворення
зовнішнього шельфу.
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Рис. 5.1. Біофаціальна струюура відкладів сеноману.

] -бар'єрна зона. 2-орrаногенно-уламкові шлейфи передового схилу. З-зовнішній

шельф. Поноження перетину -див. рис. 4.1.

Біофаціальна зонш,ь11ість. На основі проведених досліджень (див. розд. IV)
створено біофаuіальну модель карбонатного шельфу для відкладів сеноманського віку
(рис. 5.2).

�: '--

c=i1

Рис. 5.2. Седиментаційна модель. Сеноман.

Біофаціальні зони: 1 - внутрішній шельф. 2 - бар'rрна. З - орrаноrенно-уламкові
шлейфи передового схилу, 4 - зовнішній шеJІьф, 5 - суходіл; 6 - ізопахіти; 7 - напрямки
скиду уламкового матеріалу: а ·- основний, б -- другорядний.

Зона юrтішньию 111с1ьфу локалізована в межах південно-західної частини
вивчено,·о регіону ( Михайлівська депресія). Тут переважали глибини моря понад 1 ОО м
і формувалися переважно глинисто-вапнисті мули з невеликим вмістом біоти (до І О%)
та класшю1. У складі органогенних решток домінували планктонні форамініфери
(глобігсрннн) і спікули карбонатних губок.
Сеноманські нашарування зони зовнішнього шельфу складені переважно
темно-сірими та сірими пелітоморфними, місцями скременілими мергелями з
малопотужними прошарками вапняків. Породи характеризуються масивною, рідше
тонкошаруватою текстурою і незначним вмістом теригенного алевритового матеріалу.
Утворення органогенно-_��1а,1ковn,; шлейфів (зо11а передового cxw1y) розвинені у
фронтальних частинах біогенних споруд. Умови седиментації тут характеризувалися
помірними глибинами (50--100 м), а формувалися переважно глинисто-вапнисті й
вапнисті мули, уламкові продукти руйнування біогермі в. Як порівняти з утвореннями
зовнішнього шельфу, вміст біоти в описуваних різновидах дещо зростає ( І 0-30 %), а
в її складі зменшується кількість решток планктонних форамініфер і збільшується вміст
їх бентосних форм, сnікул карбонатних губок, криноідей та карбонатних зерен
Відклади зони передового схилу розкриті свердловинами Родніковська-1, -5,
Карлавська-8, -12, фрагментарно Голіцина-2, Чорноморська-5, Бакальська-17,
Борисівська-2, Каштанівська-1, Глібівська-26, де у розрізі сеноману намічаються дві
частини: нижня - істотно мергельна і верхня - вапнякова, що фіксується відповідним
збільшенням карбонатності порід (від 54--69 до 77-92 %). Така картина, ймовірно,
пов'язана з регресивним епізодом наприкінці сеноману (див. рис. З.З), коли
активізувалися процесируйнування біогенних споруд з перевідкладанням уламкового
карбонатного матеріалу на їхніх схилах. Орrаноrенно-уламкові шлейфи прогнозуються
на таких ділянках: І) на схід від Одеської площі (район структур Осетрова й Анчоус);
2) в акваторії Чорного моря, на захід від Тарханкутського півострова (район структур
Західнооленівська й Альбатрос) і на південь від Каркінітської структури.
Сеноманські відклади цієї біофаціальної зони представлені мергелями,
органоrенно-уламковими вапняками та спонголітами. Останні мають незначне
поширення й трапляються у витляді малопотужних прошарків та лінз у пачках вапняків.
Потужність розрізу коливається у широких межах - від 66 до 489 м, при переважних
показниках близько 300 м.
Бар'єрна зона локалізується у вигляді трьох великих органогенних споруд:
Одеської, що тяжіє до східного схилу Кілійсько-Зміїного підняття, Оленівської та
Серебрянської 1 , які розвинені на північному схилі Новоселівського підняття (Тархан
кутський півострів) (див. рис. 5.2). Окрім того, намічено ще три (менші за площею)
ділянки розвитку карбонатних органогенних утворень: у межах південного борта і
східної центрикліналі Джанкойського прогину, на схилах Каркінітськоrо підняття. У
сеноманських розрізах Джанкойської ділянки простежується 4--5 пачок органогенних
та органогенно-детритових вапняків потужністю до І ОО м. Існування Каркінітської
споруди прогнозується передусім за сейсмогеологічними даними (Кухтіна ... , 1980) і
загальними літофаціальними особливостями товщі.
Седиментація у межах виділених ділянок відбувалася в мілководних умовах
(20--50 м), а домінувало тут біогенне карбонатоутворення. Характерним для відкладів
1 Туг і далі назви органогенних споруд даються за пошуковими струКl)'рами, шо 111аходяться
в їхніх межах.
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є значний вміст біоти (35-40 %) і доволі широкий її видовий спекrр (бентосні фора
мініфери, криноідеї, спі кули та ін. форми).
Літмологічна структура розрізу органогенних споруд доволі складна. Так,
Оленівська органогенна споруда складається із серії карбонатних тіл (до І О) потуж
ністю від І О до 11 Ом, які перешаровуються з відкладами внутрішнього шельфу (див.
рис. 4.1 О, 5.1). Такого ж плану є і літмологічна структура Серебрянської й Одеської
споруд.
Асоціація порід бар'єрної зони представлена, головним чином, вапняками,
які за своїми структурними особливостями і речовинним складом близькі до зони
передового схилу. Слід відзначити широкий розвиток вапнякових пісковиків
(грейнстоунів), які вміщують до 15-35 % уламкових карбонатних зерен і значну кількість
спариту (до 30 %). Доволі часто простежуються вапнисті породи типу баундстоун, у
яких переважають рештки водоростей, що формують специфічний скелет породи.
Область внутрішнього шельфу займає найбільшу за площею частину вивченої
території, охоплюючи Північне і Західне Причорномор'є, а також Присивашшя (див.
рис. 5.2). У цій області переважали мінімальні для сеноманського седиментаційного
басейну глибини водойми, які не перевищували 20 м, і формувалися тут вапнисті,
вапниста-глинисті, глинисті та кременисті мули й піски. Вміст біогенних залишків в
останніх рідко перевищував І О %, а їх видовий спекrр, як порівняти з описаними
зонами, значно розширився: криноідеї й водорості, планктонні й бентосні фора
мініфери, остракоди, іноцерами та моховатки.

5.2. Турон-коньяк-сантон
Біофаціш,ьна структура. Розвиток біогенних споруд доволі чітко фіксується
(рис. 5.3) у межах <ютирьох ділянок: Мєлово-Оленівська, Борисівсько-Аврорівська,
Голіцинська та Гамбурuівська. Сумарна потужність вивчених нашарувань на них
перевищує І ООО м (при товщині окремих вапнякових пачок І 00-500 м). Між цими
ділянками розвинені карбонатні кластогенні утворення передового схилу і мергельна
глинисті відклади зовнішнього шельфу. Потужність товщі тут не перевищує 500 м.
Причому, якщо в межах північного борта Каркінітсько-Північнокримського прогину
(Одесько-Борисівський перетин) утворення зони зовнішнього шельфу виявляють
наскрізний розвиток у верхній частині розрізу (потужність до 300 м) то в межах
південного (Мєлово-Аврорівський, Одесько-Штормовий перетини) і на решті
частини території ці відклади розвинені спорадично на різних гіпсометричних рівнях,
а потужність їх окремих пачок варіює від 20 до 40 м.
Біофа1(іШІь11а 1онш,ь11ість. Зоиа зовиіишьо.'о шельф�• локалізована (рис. 5.4)
у південно-західній частині регіону (Південноголіцинська та Каркінітська грабен
синкліналі). Седиментація у межах зони відбувалася на глибинах понад 100 м, і
формувалися тут переважно глиниста-вапнисті мули 'J невеликим (до 10 %) вмістом
біоти. У складі останньої переважали планктонні форамініфери. Потужність турон
сантонських відкладів у межах зони досягає 500-1ООО м.
Утвореиия ор<'ано.·е111ю-_�,и1,нков1L\' ишейфів зmш передово.·о схилу локалізо
вані у фронтальних частинах органогенних (біогермних) споруд. Перша ділянка
розташована на північ від Гамбурцівської споруди (район структур Осетрова,
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Рис. 5.3. Біофаціальна структура відкладів турон-сантону.
/- бар'єрна зона, 2 - органогенно-уламко в і ш лейфи
передового схилу, З - зовнішній шельф.
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Рис. 5.4. Седиментаційна модель. Турон-сантон.

Біофаціальні зони:} -внутрішній шельф. 2-зовнішній шельф, З-бар'єрна зона. 4органогенно-уламкові шлейфи передового схилу, 5 - суходіл; 6 - ізопахіти; 7 - напрямки
скиду уламкового матеріалу: а - основ�1ий, б - другорядний.

Анчоуста, Прирозломна). Друта - розвинена на південь-південний схід від Голіцин
ськоїспоруди (район структур Шмідта і Бортовоі). Третя ділянка простягасrься уздовж
північного схилу Оленівської споруди: від стру ктур Карлавська та Міжводненська в
напрямку стру�пур Західнооленівська та Східноархангельська.
Породи передового сх.нлу характеризуються збільшеним вмістом, як порівняти
з відкладами зовнішнього шельфу, решток планктонних форамініфер і біоти в загалом,
а також спариту і карбонатних уламкових зерен. Потужність відкладів цієї зони
коливається від 400 до 670 м.
Виділено декілька органогенних масивів бар 'єрпоїзони: Голіцинський, Гамбур
цівський, Оленівський, Серебрянський, Джанкойський (див. рис. 5.4). Морфологія
карбонатних тіл близька до аналогічних утворень сеноману. Розміри становлять
l 5x 120 км, а окремих споруд - \ 5-2Ох40--50 км при максимальній потужності товщі
понад 1000 м. Джанкойська споруда вирізняється дещо меншими показниками
потужності -до 350 м.
Асоціація порід бар' єрної зони представлена, в основному, вапняками органо
генними, органогенно-детритовими, інколи пелітоморфними глинистими та слабо
глинистими, часом скременілими. Характерне, зокрема для туронських відкладів
Борисівської й Одеської ділянок, перешарування пелітоморфних вапняків зі вмістом
черепашок форамініфер до 20 % та вапняків органогенних, у яких вміст біогенних
решток досягає 70--80 % (форамініфери, пітонелли, водорості та колоніальні організми).
Карбонатні породи до того ж характеризуються підвищеним вмістом грубокриста
лічного кальциту (спарит), наявністю уламкових карбонатних зерен. Наприклад, у

1.:u. Ро;1ніков1.:ькі-l та -5, Олснів1.:ьк:.1-6. Глсбів1.:ью1-26 у кр11сталічнозсрнистих вапняках
1біо1.:1шр1по1шіі 1·рсіінсгоун). які :-.1:.�югь доволі значне просторове поширення, вміст
як -1іагенсп1ч1101-о. так і катигенсп,чного спариту кол11вається від 15 до 30 %, а частка
уламковнх карбо11атн11х зерен досягає 20-60 %.
5.3. Каl\шан
БіофаціtL1ьна струкп9ра. Шнрокий розвнток банко-р11фов11х споруд (бар'єр11а
зона) фіксується перет11ном (рис. 5.5, 1-1'): потужне (до 300 м) практично монолітне
в.�пнякове тіло (Оленівсько-Аврорівське) простягається суцільною смугою вздовж
Тархан1,.1"r1.:ького півострова. Облямовують його малопотужні (20-40 м) утворен�1я
передового схилу та зовнішнього шельфу. Причому останні максимально поширені у
прнпідошовній часnші товщі і простягаються від Мrлової до Міжводненської структур.
Розвиток відкладів бар'єрної зони прогнозується й у межах перетш1у структур
Одеська-Центральна (див. рис. 5.5. ІІІ-ІІІ'), де вони формують потужні (до 150 м),
але розшаровані передсхиловими утвореннями тіла н.� східному (нижній кампан) та
західному (верхній кампан) схилах Штормового підняття. Широко розвинені тут,
особливо на Одесько-Гамбурцівській ділянці, й утворення зовнішнього шельфу.
Ще більше поширення утворень зовнішнього шельфу спостерігається на Одесько
Борисівськом:у перетині (див. рис. 5.5.11-11' ), що протягаrться уздовж північного борта
Каркінітсько-Північнокримського прогину. Потужність зовнішньошельфових утворень
тут досягає 200 м, а в середній частині розрізу їх ршшаровують нечисленні, локального
поширення тіла утворень передового схилу та бар'єрної зони потужністю до 20-40 м.
Біофаціш�ь11а зо11ш,ь11ість. Зона зовніитього шельфv (рис. 5.6) займає значну
мощу, охоплюючи фактично усю територію південно-західного шельфу Чорного моря.
Глибини басейну тут досягали 100 та більше метрів, а формувалися переважно
глинисті мули з невеликим вмістом карбонату кальцію й біоти (до 10 %). У складі
останньої переважали черепашки планктонних форамініфер (глобігериніди, інколи
гетерогеліциди).
Асоціація порід зони зовнішнього шельфу представлена різноманітними
глинистими (аргіліти) і глинисто-карбонатними (мергелі, глинисті мергелі, глинисті
вапняки) утвореннями, загальна потужність яких коливається від початкових метрів
до 400 та більше (при переважних показниках до 200 м).
Утворення органогеюю-уланкових ULТ/ейфів зо11и передового схилу поширені
у фронтальних частинах органогенних споруд (див. рис. 5.6). Це - ділянка між
Одеською й Осетровою структурами (середня частина кампанських відкладів).
Переважно в низах та середині розрізу розвиток таІО1х утворень прогнозується уздовж
північного схилу Гамбурцівсько-Штормового масиву (структури Осетрова, Анчоус,
Прирозломна, Східноархангельська).
Органогенно-уламкові тіла - продукти руйнування Чорноморсько-Аврорів
ського масиву локалізовані в акваторіальній частині уздовж північного узбережжя
Кримського півострова, досягаючи району Каркінітської структури (див. рис. 5.5). При
цьому вони, головним чином, тяжіють до нижньої та верхньої частин кампанських наша
рувань. На південь від Тарханкутського півострова прогнозується розвиток органо
rеЮІо-уламкових клиноформних тіл, генети<mо пов'язаних з біогенною спорудою Бортова.
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Рис. 5.5. Біофаціnльна структура відкладів кампану.

J - бар'єрна зона, 2 ·- орп1ноrс11но-уламкові шлейфи передового схилу, 3 - зовнішній
шельф. Просторове положення перепшів див. рнс. 4.20.
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Рис. 5.6. Седиментаційна модель. Кампан.
Біофаціальні зони:/ - вн)'11Jішній шельф, 2- зовнішній шельф, 3 -бар'єрна зона, 4 органогенна-уламкові шлейфи передового сх11лу, 5 - суходіл; 6 - ізопахіти; 7 - напрямки
скиду уламкового матеріалу: а - основний, б - другорядний.
Зона передового схилу характеризується меншими глибинами басейну
(переважно 50-100 м), зростанням вмісту біоти (від 10 до 70 %, середнє 25 %) та
широким її видовим спектром. Поряд з планктонними форамініферами, кількість яких
порівняно із зоною зовнішнього шельфу зменшується, відчутну роль відіграють
залишки моховаток, водоростей, криноідей, остракод, іноцерамів, спікули карбонатних
губок.
Аналіз наявного геологічного матеріалу дозволив виділити три великі органо
генні споруди, які просторово дещо зміщені на північний схід від вищеописаних турон
са1rrонських утворень. Це Гамбурцівсько-Штормова споруда, а також Чорноморсько
Джанкойський архіпелаг (Бортовий, Чорноморсько-Аврорівський, Джанкойський
масиви) (див. рис. 5.6). Зауважено значне розширення площ останніх при оптимумі
потужності тіл понад 400 м. Натомість спорудоформувальні процеси згортаються у
межах північних районів регіону - зона Голіцннського, ймовірно, й Каркінітського
піднять, що, на нашу думку, зумовлене загальним підняттям рівня водоймн в
кампанський час.
Глибини басейну осадонагромадження у бар'єрній зоні не перевищували 2050 м, а серед утворень домінували зернисті вапняки (грейнстоуни) в перешаруванні
з органогенними вапняками. Породи характеризуються значним зростанням кількості
біоm (до 35-55 %), у складі якої домінують водорості, бентосні форамініфери (міліоліди),
криноідеї. Для порід зони характерна наявність спариту - грубокри1.-талічного кальциту.
Зона внутрі1и11ього шельфу охоплювала значну частину кампанського седи
ментаційного басейну (Західне і Північне Причорномор'є, Присивашшя, також
північно-східні райони Рівнинного Криму). В її межах переважали мінімальні глибини
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водойми (до 20 м), а відкладалися карбонатні та rnинисті мули з різноманітним вмістом
(від 5-6 до 60---70 %) і широким видовим спектром біоти. У складі останньої прева
лювали залишки водоростей, криноідей, карбонатні та кременисті спікули губок ,
моховатки, бентосні форамініфери.
Асоціація порід зони внутрішнього шельфу представлена, в основному,
мергелями з мінливим вмістом глинистого і кременистого матеріалу. Потужність
відкладів товщі змінюється від початкових метрів до 350 м при переважних показниках
близько 100---150 м. Як правило, у розрізі досить чітко виділяються дві частини. Для
нижньої характерні мергелі з підпорядкованими прошарками глинистих вапняків та
аргілітів. У верхній частині розрізу поряд з мергелями розвинені вапняки, відзна
чаються також прошарки аргіліті в, алевролітів, спонголітів та гезів. Загальний вміст
кременистих і теригенних порід не перевищує 20 %.

5.4. Маастрихт
Біофаціальиа структура маастрихтських відкладів доволі •1ітко виявляє
регресивну природу розрі"Jу (рис. 5. 7). Найвиразніше це фіксується перетином І-І', де
від"Jначається домінування зовнішньошельфових умов на початку маастрихтського
часу і бар'єрних - наприкінці.
Характерно, що на профілі 11-11' (див. рис. 5.7), який простягається уздовж
північного борта Каркінітсько-Північнокримського прогину, утворень біофаціальної
бар'єрної зони не зафіксовано. Розріз складений переважно відкладами зовнішнього
шельфу та передового схилу.
Біофаціальиа зональиість. На основі проведених досліджень побудована
модель карбонатного маастрихтського шельфу (рис. 5.8), яка показала виразне
скорочення. як порівняти з кампанським. ареалу розвитку седиментаційних обста
новок зов11іи111ього ше7ьфу. Ця область охоплює лише центральну частину акваторії
північно-західного шельфу Чорного моря. Тут домінували глибини водойми понад
\ ОО м, формувалися вапнякові мули, з істотною домішкою глинистого матеріалу, про
що, "Jокрема, свідчить ни"Jький вміст у відкладах карбонату кальцію. Серед органо
генних решток у глинисто-вапнякових мулах домінували плашаонні форамініфери:
глобігериніди, гетерогеліцндн. Загальний вміст біоти не перевищував 5-11 %.
Утворення органогеппо-ули.нкових шлейфів 1он11 передового с:пІ.7_1'
облям овують фронтальні частюtн органогенних масивів (див. рнс. 5.8). Масив
Штормовий сформував клиноформні язикоподібні тіла на його північному схилі. З
Оленівсько-Джанкойським масивом пов'Я"Jана смуга ро·Jвнтку карбонатних кластолітів
уздовж півні•,ного узбережжя Кримського півострова. Балашівський масив доставляв
карбонатний уламковий матеріал у райо1-1 Каркінітської затоки. Скадовський
Тендрівської коси.
Маастрихтський шельф відрізнявся від кампанського ·.Jбільшенням ареалів
. на ву"Jькою
роз витку бар 'ip1111x утворст,. У межах акваторії Чорного моря ця ·ю
переривчастою смугою простягалася від Гамбурцівської, чере'J Штормову. 1111
Центральну структури. Далі на схід ·юна ршширювалася й охоплювала східну та
північну частину Рівшшного Криму (Тарханкутський півострів, Джанкойська
L--rруктура).
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Рис. 5.7.Біофаціальна струкгура відкладів маастрихту.

Седиментологічні з01щ: / - бар'єрна, 2 - органогенно-уламкові шлейфи передового
схилу, 3- зовнішній шельф. Просторове положення перетинів - див. рис. 4.33.

При цьому локалізовано декілька органогенних споруд. У межах північно-'Jах.ід
ного шельфу Чорного моря (Штормова) практично ізометричне тіло 15-20 х 30-50 км
завтовшки понад 400 м. У межах Рівнинного Криму і Тарханкутського півострова потужний (понад І ООО м) Оленівсько-Джанкойський комплекс органогенних споруд
розміром 30-40 х 150-200 км. У північному Причорномор'ї локалізовані невеликі за
площею (5-1 Ох 15-20 км) та потужністю (до 400 м) Скадовська і Балашівська споруди
(див. рис. 5.8). Слід відзначити, що, на відміну від сеноманських і турон-сантонських
органогенних споруд, формування яких відбувалося на структурних уступах зон
розломів (скидів), описувані утворення сформувалися на нижчих ділянках внугрішньо
шельфового басейну.
Існування бар'єрної зони на сході регіону підтверджується результатами
попередніх досліджень (Изучение ... , 1974), якими на Балашівській, Медведівській та
Новоолексіївській структурах була оконтурена літофаціальна 'Jона органогенних та
органогенно-детритових утворень. Крім того, лінзовидні тіла органогенних ваr1няків
фіксувалися на Північній та Волочаївській площах, а також у межах Вншняківсько-
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Рис. 5.8. Седиментаційна модель. Маастрихт.

Біофаціальні зони: / - вну�рішній шельф, 2 - зовнішній шельф. З - бар' єр на зона, 4 органоrеюю-уламкові шлейфи передового схилу, 5 - с уходіл; 6 - ізопахіти.

Каштанівської зони складок (Исследование ..., 1988). У св. Бакальська-11 спосте
рігаються пачки, які за геофізичними ознаками визначаються як органогенні вапняки
(Изучение..., 1974).
Седиментація у межах бар'єрної зони відбувалася на глибинах до 20-50 м, де
формувалися біогенні карбонатні відклади. Вміст біоти в породах з окремих іІПервалів
розрізу досягє 80 %, в середньому в товщі не перевищує 10-30 %. У її складі
переважали рештки водоростей, моховаток, криноідей та бентосних форамініфер.
Обстановки внутрішнього шельфу охоплювали територію Північного
Причорномор'я, Присивашшя, центральні та північні частини Рівнинного Криму,
східні та південні ділянки акваторії північно-західного шельфу Чорного моря (див.
рис. 5.8).
Асоціація порід зони внутрішнього шельфу досить одноманітна і складена
перешаруванням мергелів та вапняків. Поодинокі пласти органогенних вапняків та
теригенних порід (алевроліти, аргіліти та пісковики) простежуються у нижній та
верхній частинах маастрихтського розрізу. Потужність товщі у межах зони змінюється
від початкових метрів до 500 м при домінуванні показників 150-200 м.
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РОЗДІЛ Vl.

ІСТОРІЯ ПІЗНЬОКР ЕЙДОВОГО
ОСАДОНАГРОМАДЖЕННЯ.
ПРИЧОРНОМОРСЬКО-КРИМСЬК А
КОНТИНЕНТ АЛЬНА ОКРАЇН А ТЕТІСУ

Теригенна седиментація. яка протягом першої половини крейдового періоду
домінувала на Причорноморсько-Кримському шельфі в пізній крейді, змінилася
біоrеним (карбонатним) осадонаrромадженням. Подібну картину встановлено й для
інших регіонів, зокрема для північної Атла1-1тики, де піл1ьокрейдова частина розрізу
вирізнясrься значним скороченням теригенного скиду. Така закономірність крейдового
седиментоrенезу була зумовлена широким розвитком трансгресій у пізньокрейдовий
час (Найдін . .. , 1992).
Узагальнення результатів вищевикладених біофаціальних та літоrеохімічних
досліджень і створення на їх основі моделей карбонатного шельфу для сеноманського,
турон-сантонськоrо, кампанськоrо та маастрихтського віків дозволило прослідкувати
еволюцію деяких рис карбонатної седиментації, встановити їхні просторово-часові
варіації, виявити головні фактори, що її визначали.
Підвищення рівня моря у сеноманський час викликало зміни (у порівнянні з
пізнім альбом) низки особливостей седиментоrенезу на Причорноморсько-Кримсь
кому палеошельфі. Насамперед зменшилася швидкість осадонагромадження. Так, у
Рівнинному Криму вона не перевишувала 40 Б, у районі Тарханкутськоrо півострова
- 70 Б, тоді як у пізньому альбі її покази перевищували І 00-150 Б. У порівнянні з
nізньоальбським часом, знизилася інтенсивність надходження у басейн уламкового
матеріалу: значення відповідного параметру (сумарний вміст елементів кластофільної
асоціації-Ті, Zг, Cr, Ga) становить 0,03---0,15 пporn 0,24---0,25 у пізньому альбі (рис. б. І).
На початку сеноманської епохи фіксується короткочасна регресія, яка, разом з
конседиментаційними висхідними рухами, спричинила на окремих ділянках регіону
неповноту розрізу сеноману, а також визначила специфіку умов седиментації в межах
різних структурних одиниць. Загалом же, на протязі сеноману Причорноморсько
Кримська водойма поглибилася внаслідок трансгресії лише в районі східної
центрикліналі Михайлівської депресії. На двох інших ділянках віюначене деяке
обміління седиментаційного басейну. Біофація бар'єрних утворень максимально була
розвинена в районі Тарханкутськоrо півострова, а також на північному борті
Михайлівської депресії. На цих же ділянках фіксується зростання швидкості
осадонагромадження, тоді як на сході такі тенденції не спостерігалися .
У середині сеноману також простежується нетривалий епізод глобального
зниження рівня океану, який у межах досліджуваного палеошельфу досить виразно
фіксується зміною спектра біоти, зокрема в розрізах відкладів, розкритих св.
Родніковська-5, Оленівська-б, Карлавська-8, Мєлова-6. У ранньому та пізньому
сеномані тут домінувала така біогенна асоціація (у напрямку збільшення): бентосні
форамініфери - карбонатні губки - плаmпонні форамініфери, а в середині епохи істотно зменшилася кількість планктонних форамініфер, з'явилися водорості, криноідеї;
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Рис. 6.1. Еволюція крейдового осадонагромадження за літогеохімі,,ними і
мінералого-петрографічними показниками.
Розріз (1-9): 1 -пісковики, 2- алевроліти, 3 -аргіліти, 4 -кременисті породи, 5 мергелі, 6 - глинисті вапняки, 7 -піскуваті вапняки, 8 -вапняки, 9 -вулканіти. Склад біоти
(10-16): 10- бентосні форамініфери, 11 - планктонні форамініфери, 12 - остракоди, 13 водорості, 14- моховатки, 15 -кр1шоідеї, 16-губки. Структура порід (17-20): 17 -біота, 18
-мікріт, 19-спарит, 20-кластичний матеріал. Глинисті мінерали (21-24): 21-каолініт, 22
- хлорит, 23 - іліт, 24 - монтморилоніт. Мінерали легкої фракції (25-28): 25 -кварц, 26 польовий шпат, 27 -уламки порід, 28 -глауконіт.
часом чільне місце у складі біоти посідають карбонатні губки. Все це однозначно
вказує на зменшення глибин палеоводойми в цей час.
Результати палеонтологічних досліджень сеноманських відкладів Північного і
Західного Причорномор'я також фіксують наявність двох циклів седиментації, які
встановлюються за зміною комплексів форамініфер та нанопланктону наприкінці
раннього сеноману.
Із границею ранньо- та пізньосеноманськоrо циклів седиментації пов 'язаний
епізод нагромадження вапнякових мулів з високим вмістом кремнезему (до 50 %) і
цеолітів (до 50 %). Характерно, що такі утворення фіксуються на багатьох ділянках

cr ю у. Рс1-рссія, очс1нt11110. 1н1кл11кu1ш істот11і ]міни гіл.родинаміки n 1шлеово11оймі,
r 11
,мі1111.1а шляхи гра1н:портувш1 11я, кі,1ькість і площу джерел кластичного матеріалу.
1окрсм..1. у юну руй11ува11ня могли бути виведені вулканічні споруди пізньоальбського
віку. які поставля.1и спсш1фіч111111 матеріал для формування 1<рсмнеземо- та цсоліто11місннх мулів . Про ш: може свідч11п1 'Jначення сумарного вмісrу елементів-індикаторів
ІJІІ.:111ву вулкано- та пірок.'lасп,чного матеріалу основного складу (Ті, У, Сг, Мп, Ni,
Со. Cu, Zr). Так, якщо у верхах та низах ро]різу відкладів, розкритих св. Східно
Джанкоііська-1, Медведівська-1, Карлавська-8 та Мєлова-6, вміст цих мікроелементів
11сресічно становить 0,036 %, то в його середній частині досягає 0,21 % (див. рис. б. І) .
Турон-сантонськнй час знаменувався загальним підвищенням рівня океану з
11сзш1чною регресією на початку коньякської епохи. Але результати біофаціальних
досліджень не виявили 11омітної прогресивної тенденції у будові відкладів цього віку.
Частіше за все спостерігається складна структура, яка проявляється у чергуванні в
ро3різі відк.,1адів різних біофаціальних зон, що може засвідчувати наявність декількох
цикл ів седиментації.
Збільшення глибини палеоводойми в цей час спостерігалося лише в районі
східної центрикліналі Михайлівської депресії, тоді як на її північному борті та на сході
регіону глибини зменшувалися. Швидкість карбонатонагромадження на бортах
Михайлівської депресії зростала і досягла в цей час значень 80-1 ОО Б. Біофаціальна
структура карбонатної товщі в районі Михайлівської депресії стала більш складною,
що проявилося в появі додаткової (третьої) біофаціальної зони (передового схилу або
зовнішнього шельфу).
Це, можливо, було наслідком ускладнення морфології дна палеоводойми
(ймовірно, в результаті диференційних тектонічних рухів) на тлі трансгресії моря.
Значення утворень бар' єрної зони, якщо порівняти із сеноманським часом, на бортах
Михайлівської депресії зменшилося, а на сході регіону- зросло.
Евстатичне підвищення рівня океану було нейтралізоване тектонічними рухами
й у межах сучасної території південно-західної частини Гірського Криму. В rуроні тут
існували глибоководні умови (зовнішній шельф- континентальний схил), які виникли
ще у сеноманський час. Але вже в сантоні режим седиментаційного басейну змінився:
почався регресивний етап розвитку.
Характерно, що й карбонаrnість туронських відкладів знизу вгору за розрізом
зростає від 88 до 99 %, а коньяк-сантонських - знижується від 99 до 78 %. Це стало
наслідком флуктуацій рівня моря, яких з альбу по маастрихт нараховується до шести.
Згідно з результатами літогеохімічних досліджень, солоність вод палеобасейну
від сеноману до турон-сантону зменшилася . Глибина палеоводойми зросла, що
фіксується як біофаціальними, так і геохімічними даними. Зростання вмісrу в осадах
СаСО 3 фіксує загальну трансгресивну тенденцію розвитку осадового басейну.
Зниження концентрації Мп та У у відкладах свідчить про збільшення Eh середовища
(див. рис. 6.1 ).
Інтенсивність теригенного скиду в седиментаційний басейн у турон-сан
тонський час (порівняно з сеноманом) відчутно впала, через що відклади вирізняються
вельми низьким вмістом елементів літогенної групи (Si, А І, Fe, К, Mg, Мп та ін.). При
цьому характерно, що в сеноманську епоху теригенний скид складався переважно з
продуктів руйнування осадових порід, а в rурон-сантонську - вивержених кислих і
основних порід. Це можна пов'язати з інверсією тектонічного режиму в перед-
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коньякський час, що супроводжувалося, зокрема в межах Іллічівського підняття,
розмиванням вулканогеюю-осадового комплексу. Це зумовило й формування у конь
якський час (переважно в межах Тарханкутськоrо півострова) глиниста-карбонатних
мулів із кремнеземом, (Si02 - 12-35 %). Аридні кліматичні умови вивітрювання в
областях денудаuії (сеноман) у турон-сантонський час змінилися семіаридними, що
зумовило зростання хімічної зрілості глинистої речовини, яка надходила з теригенним
скидом.
Пізньокрейдова трансгресія досягла свого максимуму в кампанський час, що
досить виразно проявилося в межах Причорноморська-Кримського палеошельфу,
зокрема на периферії Михайлівської депресії. Так, у районі структури Голіцина
збільшилася глибина водойми, що викликало трансформацію седиментаційного
режиму і зумовюю домінування фаціальних умов передового схилу. Особливо істотні
зміни фаціальної структури карбонатного шельфу відзначені на сході Михайлівської
депресії, де в кампа�1і панували зовнішньошельфові умови осадонагромадження. На
тлі поглиблення водойми швидкість седиментації знизилася від 80-1ОО до ЗО Б. Втім,
на сході регіону подальше обміління супроводжувалося незначним зростанням
швидкості нагромадження осадів. Щоправда, в їхньому складі подекуди істотну роль
відігравали териrеню утворення.
Літогеохімічні показники умов седиментації свідчать, що дЛЯ кампанської епохи
були характерні нормальна морська солоність вод, максимальні глибини басейну
седиментації, максимальний вміст СаСО3 у відкладах і мінімальні концентрації V та
Мп. Кластичний матеріал у басейн надходив у дуже малій кількості, а в його складі,
здогадно, домінували продукти руйнування гранітоїдів, вивітрювання яких відбувалося
в семіаридних умовах (див. рис. б. І).
У маастрихті завершився пізньокрейдовий трансгресивний цикл, а протягом
нього відзначено три регресивні епізоди.
У межах Причорноморська-Кримського палеошельфу регресивний характер
маастрихтських відкладів досить виразно підтверджується зміною комплексу біоти,
зокрема, від початку віку й до його завершення зменшується число планктонних
форамініфер, зростає значення водоростей, криноідей, карбонатних губок. Наприклад,
вміст планктонних форамініфер знизу вгору за розрізом відкладів маастрихту
знижується у св. Голіцинська-1 від 40 до 20 %, Каштанівська-1 - від 25 до 5 %,
Задорненська-1 - від 35 % до О, Джанкойська-5 - від 18 % до О, що вказує на зменшення
глибин палеоводойми, відповідно, від 1 ОО до 50 м, від 60 до 20 м, від 80 до І 0--15 м,
від 50 ДО 10-\5 М.
Регресія в маастрихті супроводжувалася зростанням значення більш мілко
водних утворень. Так, площа поширення бар'єрної зони збільшилася на всій території
регіону, а максимальну питому вагу вона мала на північному борті Михайлівської
депресії. При цьому значно зросла швидкість карбонатонагромадження (від 33-35 до
40-70 Б). Як підкреслюють відомі дослідники, для маастрихтської епохи повсюдно
реєструються найвищі для пізньої крейди швидкості нагромадження карбонатів, що
пов'язується зі зростанням біопродуктивності пелаrіалі в цей час.
За результатами літоrеохімічних досліджень, у маастрихтському віці в провінці,�,'\
живлення, які поставляли дуже мало кластичного матеріалу, домінували семіаридні
кліматичні умови.
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Пізньомаастрихтська регресія продовжувалася і в ранньому палеогені. Біофа
ціаль1шм11 дослідженнями виявлене загальне обміління Причорноморсько-Кримської
rшлеоводойми. Глибини седиментації зменшилися по всій території басейну. У
фаціальній структурі карбонатної товщі зросла частк а плитководних утворень
(внутрішній шельф, бар'єрна зона). При цьому остання займала основне місце в
(."'t'руктурі товщі на бортах Михайлівської депресії.
Регресивна природа відкладів цього часу підкреслюється й літогеохімічними
показниками. які. зокрема, фіксують збільшення солоності вод на тлі зменшення глибин
басейну. До того ж зросла інтенсивність надходження кластичного матеріалу, який,
щоправда, складався переважно з продуктів руйнування осадових порід. Останнє
цілком природне, оскільки регресія моря вивела на денну поверхню значні площі
осадових утворень, у т. •1. і карбонатних, які руйнувалися і скидалися у залишкові
водойми.
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РОЗДІЛ VII. ПЕТ Р ОФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ
Як було показано вище, верхньокрейдові утворення Причорноморсь ко
Кримської нафтогазоносної області залягають у діапазоні тибин від декількох до понад
4500 метрів. Представлені вони різноманітними за генезисом карбонатними,
глинисто-карбонатними та карбонатно-глинистими літотипами, з локальними
прошарками алевролітів та пісковиків. Широкий спектр порід, стру�пурно-текстурні
особливості й різний ступінь післяседиментаційних перетворень зумовили
різноманітність їх ємнісно-фільтраційних властивостей.
Породи-колектори регіону простежуються практично у всьому розрізі верхньої
крейди, але характеризуються дискретним поширенням. Представлені вони
органогенно-детритовими та органогенними вапняками бар'єрної зони, рідше
пелітоморфними вапняками суміжних фацій. Роль флюїдоупорів відіграють пачки
аргілітів та мергелів зони зовнішнього шельфу. Характерна для регіону й наявність у
розрізі верхньокрейдової товщі неправдивих колекторів (проникний неколектор,
колектор-неколектор, хибна покришка). Останні представлені пелітоморфними та
глинистими вапняками, з різним вмістом органогенного детриту (як правило, І 0-25 %),
зони внуІ1Jішнього шельфу та частково - передового схилу. Це непроникні покришки,
які втрачають екранувальні властивості в результаті розвитку тріщин та стилолітів.
В табл. 7.1 приведені узагальнені значення петрофізичних властивостей порід
верхньо ї крейди. В подальшому для кожного літолого-стратиграфічного горизонту
проведено статистичну обробку петрофізичних даних.
Се11ома11ськіутворе1111я в межах Каркінітсько-Півні•шокримського осадово
породного басейну, як правило, трансгресивно залягають на нижньокрейдових
(альбських), а локальними ділянками - й на більш древніх породах. Представлені
вош1 теригенними, карбонатними та креме11истими нашаруваннями сумарною
потужністю від декількох до понад 600 метрів. Потужність окремих горизонтів варіює
від перших сантиметрів до 20 і більше метрів.
Аналіз комплексу ГДС, для розрізів середнього і верхнього сеноману, виявляє
характерні значення позірного опору 8-20 Омм та інтервального часу 130-200 мкс/м
для карбонатної частини розрізу. Останній значно зростає в теригенній частині, де
його значення сягають 250-550 мкс/м, а опір 7-10 Омм (рис. 7.1, 7.2).
Обробка результатів петрофізичних досліджень, проведених на сеномансью1х
відкладах регіш1у, до'.Jвошtла встановити наявність кореляційних зв'язків між певними
параметрами та визначити їхні головні статистики (табл. 7.2, 7.3).
Згідно "J цими даними (діапазон глибин 1000-4500 м), середня об'ємна
щільність( 8) порід становить 2,57 г/см3, відкрита пористість(К,,) змінюється в межах
О,11-29,34 % (середнє 3,06 %), а проникність (К"Р) - від пра�пично непроникних
(менше 0,0 Іх10- 15 м2 ) до Н, 12хІО- 15 м1 . Карбонатність порід(() варіює від І,6до 86,3 1%
(середнє 59,9 %). Слід від:шачити, що вапняки (вміст карбонату кальцію 74-87 °о)
сеноману хара�перизуються вищими ·шачсннями ємнісна-фільтраційних власn,востеіі

Таблиця 7.1 Узагальнені значення ємнісно-фільтраційних параметрів та
карбонатності порід верхньої крейди
Каркін ітсько-Північнокримського осадово-породного басейну
№

п/п

І

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
ІЗ
14
15

16

17

18
19

20

21

tz2
23
24

25
26
28

Площа

Міжводненська
Серебрянська
Серебрянська
Серебрянська
Красноярська
Чорноморська
Бакальська
Рилєєвська
Тетянівська
Родніковська

Родніковська
Карлавська
Тетянівська
Борисівська
Окrябрська
Генічеська
Карлавська
Карлавська
Північносеребрян.
Бакальська
Опябрська

М(ЛОВЗ

Міжводненська
Міжводненська
Серебрянська
Серебрянська
Серебрянська
Серебрянська

Св.

5
8
9
17
2
5
17
І

6
4

5

15

з

І
10
5
10
ІЗ
І
9
24
І

4
5
7
8
9
11

Глибнна,
м

3681-3778
2707-2741
2140-2186
2738-2819
21172324
4413-4540
3731-3743
3214-3284
2991-3001
1875-2290
2088-2429
3524-3804
3156-3207
4203-4435
1486-1859
2064-2220
3437-3856
3236-3329
2870-3012
3573-3677
1759-1794
\312-1757
3008-3019
3582-3630
1583-1795
1700-1807
1669-1887
1630-1836

Об'ємна
щільність, г/см-'

оід-до

2,62-2,68
2,53-2,57
2,4-2,54
2,48-2,61
2,47-2,61
2,55-2,63
2,64-2,66
2,62-2,63
2,57-2,67
2,46-2,62
2,52-2,6
2,49-2,64
2,46-2,6
2,59-2,63
2,37-2,58
1,85-2,51
2,54-2,64
2,62-2,63
2.55-2,61
2,59-2,66
2,33-2,57
2,45-2,62
2,56
2,6-2,66
2,19-2.5
2,38-2,54
2,31-2,56
2,27-2,51

Відкркга
11ористість, %

сср.

від ло
-

сер.

2,64
2,55
2,46
2,.54
2,53
2,6
2,65
2,63
2,63
2,58
2,57
2,57
2,57
2,61
2,5
2,13
2,62
2,63
2,59
2,63
2,49
2,56

0,16-0,98
1,03-2,25
4,89-10,5
1,17-7,68
2,13-7,24
0,36-3,39
0,46-0,97
0,33-0,65
0,88-2,67
0,85-7,61
0,92-4,82
1,2-4,46
0,44-6,16
0,91-3,07
4,73-12,66
6,71-29,34
0,47-3,35
0,26-0,39
0,57-5,65
0,26-2,76
І,34-10,19
0,74-5,56
3,67-3,79
0,11-1,9
5,68-18,2
5,05-10,55
4,25-12,68
5,96-15,24

0,59
1,72
7,92
4,37
4,64
І.З
0,72
0,47
1,61
2,19
2,07
2,00
1,42
2,01
7,44
19,16
1,75
0,32
2,36
1,02

2,64
2,39
2,44
2,44
2,38

4,88
2,5

0,72
10,5
8,44
8,35

10,68

Газопро1шкність, хІ О·"м'

Кіль-

0,01
0,01-0,І
0,01
O,D\
0,01-0,05
O,D\
0,01
0,01-0,3
0,01-0,77
0,01
0,01
0,01
0,01-О,І
0,01-0,1 т

6
3
ІЗ
4
4
6
2
3
4
8
15
24
8
8

0,01-8,12
0,01

4
14

0,01

2

0,01
U,01
O,D\
0,01

4
5
2
11
15

O,QI

O,QI

0,01
O,D\
0,01

КЇСТh

І

20

13

22

Карбонатнісrь, %
11ід -до

сер.

48,8-67,3
28,7-48,8
71,6-83,1
68,7-84,0
58,9-86,2
22,6-53,1
25,2-69,2
72,4-76,4
62,9-76,2
42,8-75,9
41,3-82,3
38,3-81,5
19,0-58,\
33,1-68,2
63,5-82,З
1,6-72,5
8,2-65,9
28,5-61,7
36,2-77,1
55,5-87,3

58,І
39,7
78,5
76,7
78,5
45,І
47,2
74.З
68,7
63,8
59,5
55,3
47,9
52,5
70,7
14,7

51,23-84,8
78,3
37,1-82.4
60,2-86,8
83,2-98,6
81,1-91,2
52.5-90,3

64,4

52

45,8
58,7
72,7

Кіш.кісn)

7
4
13
4
5
6
2

з

6
16
15
24
8
8

з

6

20

6

з

12

.,:,
0-,

Вік

K,s
K�s
K�s
к;s
к, s
к;s
K2 s
K,s
к:s
к: 5
к:s
к:s
к: s
к; 5
K,s
к;s
К, s
к:s
к:s
s

к:к:
к:s
s

64,9
75,2
89,7
86,7
77,7

5
3
11
15
20
13
24

K2 k-st

к., t
К.,-st
Кz-t-st
К., t-st
к; 1-st

Продовження табл. 7.1
№
п/п
29

зо

31
32
33
34
35

36
тт

38
J9

41

41
42
43
44
45

,fJ

48

41)
50

51
52
53
54
55

56

Площа
Серебрянська
Серебрянська
Красноярська
Бакальська
СтрілІ!Dва

Рилєєвська
Тетхнівська
Серебрянська
Октябрська
Октябрська
Північиосеребрян.
Дону1Лавська
Окпбрська
Октябрська
Красноперекоп.
Октябрська
Родніковська
Родкіковська
Серебрянська
Серебрянська
Серебрянська
Оленівська
Глібівська
Тетянівська
Тетииівська
Борисівська
Північносеребрян.
Бuальська

Св.
14
17
2
17
20
І
6
12
3
24
7
І
3
1
2
І
4
5

4

5

6
6

26

І
3
І

І
9

Глибина,
м
1490-1806

2109-2627
1515-1992
2935-3024
1699-1701
3005-3074
2560-2915
1sm.1644
1263-1286
1022-1032
1938-2013
1786-1867
1374-1838
1222-1277
21бб-2m
1515-1824
1205-1864
14ІО-1963
1444-1447
1715-1730
1653-1778
2021-3106
2(RJ..2770
2392-2476
2630-2811
3174-3355
1944-2779
2761-3508

Об'єІІІНа
щільність, г/смJ
від-до
сер.
2,39-2,58
2,39-2,59
2,27-2,5
2,56-2,59
2,24-2,28
2,54-2,55
2,56-2,62
2,39-2,48

2,48
2,52
2,37
2,57
2,26
2,58
2,43
2,42

2,3-2.51
2,54-2,59

2,56

2,57-2,6

2,58

2,54-2,64
2,27-2,55
2,43-2,59
2,44-2,49
2,32-2,47
2,34-2,52
2,53-2,61
2,5-2,57
2,5-2,55
2,28-2,6
2,58-2,63
2,43-2,62
2,56-2,6

2,58
2,43
2,51
2,47
2,43
2,44
2,57
2,54
2,53
2,52
2,61
2,53
2,58

ВіцкрІfПІ

и Газопрон к Кільність, ХІ 0·11м2
кість
р.
се

Карбонатність,%
від-до

сер.

6,61
6,04
10,5
3,39
14,9
4,73
4,31

66,8-90,3

80,4
2,8
81,6
82,9

пористі сть,%
від-до
2,92-10,17
3,34-10,7
5,53-14,04
2,67-4,11
14,3-15,5
4,44-5,02
2,19-5,58
6,86-9,72
7,88-14,5
5,76-10,0
6,08-13,8
5,38-7,41
1,35-9,7
4,01-5,22
2,93-3,38
1,05-5,23
4,67-14,57
2,33-12,87
7,43-9,17
8,15-10,81
5,01-11,31
1,72-4,75
3,42-6,31
4,84-6,54
2,94-13,8
1,15-3,81
1,32-9,8
2,45-4,39

10,9
7,9
9,98
6,4
5,51
4,61
3,16
3,26
9,1
5,58
8,5
9,33
8,4
3,13
4,64

0,01
0,01
0,01
0,01
0,05-0,08
0,01
0,01-0,59
0,01-0,06
0,01
0,01
0,04-2,4
0,04-4,4
0,01
O,QI
0,01
0,01
0,01
O,QI
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

5,69
2,12
5,31
3,57

0,01-0,05
0,01-0,lh
0,01
0,01

8,2

5,55

17
9

17

2
2
І
9
4
7
2
12
2

26

2
2

8

10
12
5

4
24
3
8
4

18

20
2

62,0-94,4
70,6-92,0
80,8-84,9
86,9-90,7
87,2-92,8
68,9-98,9
63,2-74,6
83,5-99,5
54,7
77,0-93,6
94,6-97,4
80,2-99,4
94,7-95,6
79,2-81,8
51,75-73,11
73,0-94,2
81,4-92,4
82,4-86,0
79,2-84,8
63,1-98,0
83,2-88,6
84,5-95,9
93,2-99,4
54,0-98,7
74,6-93,1
37,6-89,І
71,8-87,3

88,8

90,0
84,0
69,5
90,9
87,6
96,0
91,4
95,1
80,5
63,5
87,6
89,7
84,4
82,3
89,4
85,6
89,8
94,9
87,4
81,4
77,0
80,0

Кількість
17

9
17
2
2
2
10
4
7
І
12
2
26
2
2
8
16
12
5

7
25
6
8
4
6

18

23
4

Вік
К, t-sl
К., t-st
t-sl
K2k-st
К,t-k

к;

К., І
К, t-st
К, st
К, st
К, st
К, st
К,t-k
К,t
К, st
К,t
К,t-k
К., t-st
t-st
�st
К, st
К, t-st
К, t-st
К,k-st
К,k-st
Кzk-st
К.., t-st
t-sl
t-sl

К.::

К.::
К.:

'°

-.І

Продовження табл. 7.1
№
п/п
57

58

оо
61
62
6З

64

65

67
(Я

70

71
72

73

74
75

76
77
78
79

ю
81
82
83

Площа

Св.

Глибина,
м

Оленівська
Задорненська

3
1
4
5
7
2
2
7
20
2

2160-2820
1933-2648
2867-3019
2770-2789
2109-2117
1442-1450
1074-1124
2710-2908
1515-1605
1136-1507

Міжводн нс а
е ьк

Міжводненська
Серебрянська
К расноярська
Баранівська
Бакальська
Стрелкова
Серебрянська
Іллічівська
Бакальська
Знаменська
Октябрська
Октябрська
Родніковська

Голіцинська

Оленівська

Чорноморська

ТСТJІНівська
Тетянівська
Борисівська

Генічеська

Південноолексіївська
Карлавська

Красногвардій.

Воскресенівська

І
8

І
3
1

5

І
6
5
І
3
1

5

6

14
2
І

2666
2808-2834

Об'ємна
щільність, г/см'
від-до
сер.
2.58-2,63
2,52-2,63
2,51-2,58
2,58-2,6
2,52
2,31-2,34
1,99-2,33
2,51-2,63
2,06-2,37
2,16-2,41

2,61
2.57
2,56
2,59
2,33
2,11
2,58
2.,23
2,3

2,54

2,6-2,61
2,53-2,56

1701-1709
1260-1263
1046-1 І 17
І 120-1282
2802-2913
1647-2021
3654-3763
2194-2317
2618-2630
2741-3092
1770-1861
1775-2050

2,35-2,51
2,51-2,55
2,5-2,55
2,56-2,63
2,5-2,54
2,56-2,57
2,56-2,61
2,23-2,33
2,48

2405-2424
1383
1495-1525

2,58-2,64
2,27
2,26-2,29

2,55
2,45
2,53
2,53
2,61
2,53
2,56
2,59
218

2,62

Відкрита
пор истість, %
Газо11р оннк- Кільвід-до
сер. ність,хІО·"м' кісп,
0,29-1,71
0,76-4,19
2,4-5,37
1,79-3,55
5,25
11,65-12,4
10,9-24,8
1,35-6,05
9,97-21,74
9,62-18.56
4,48
0,61-1,87
5,42-6,8
6,19-9,12
3,64-8,83
6,22-12,35
4,63-6,98
3,93-6,78
0,78-3,2
4,58-5,72
2,79-2,91
1,75-4,27
12,6-16,3
15,2-19,4
1,03-3,69
15
13,7-14,5

0,78
2,71
3,65
2,67
12,01
19,42
3.35
15,6
13,3
1,24
5,95
7.6
61,3
8,38

6,1
5,03
1,42
5,22
2,85
2,8
14,5

0,01
O,QI
0,QI
0,01
O,QI
0,01
О,ОІ-4,7т
О,ОІ-О,5т
0,03-0,2
0,04-0,3
0,04
0,05-0,07
0.01-14,5
0,01
O,QI
O,QI
O,QI
0,оІ

O,DI

0,01-0,05
0,01
О,оІ
0,01
0,01

5
5

ІО

2
І
3

ю

14

зо
9
І
2
3
2
2
4
6
7
4
4
2
4
2
3

1,92
6

І

Карбонашість, %
від-до

сер.

89,3-96,4
62,16-97,86
63,0-89,0
79,0-86,5

92,4
R7,9
81,9
82,7

66,383,1
43,989,5
68,4-89,3
39,7-81,6
79,6-85,9
71,8
70,1-80,0
89,0-91,1
83,4-86,4
85,8-93,6
85,7-90,5
77,2-91,1
79,486,1
73,2-81,5
72,6-82,4
70,9-79,9

77,4
71,3
81,6
61,3
83,5

62

88,8-95,8

81,1-83,2
65,6-84,4

31,6-85,3
53,8
71.7-72..5

Кіпькість
5
5
14
2
І
3

10

14

зо
9
І

75,1
90,1
84,9
89,7
8,8
83,2
831
78,5
73,5
75,4
90,6
82.І

2
3
2
2
4
б
7
4
7
2
4
2
4

70,9

4
І

2

Вік
K2l-Sl

к;юn

І(,, 1-st

�km

Кikrn
К:ikrn
�km
�krn
K2 krn
Кikm
�krn
К,km
к.:;юn
к;km

К,krn
к.:;krn
к;krn
К,km
к.:;юn
i(km
K�km
i(km
к.:;km
к.;юn
К..,krn
к.:;krn
к;krn

Продовження табл. 7.1
№
п/п

Площа

84

Оленівська
Задорненська
Міжводиенська
Джан(О)ЙСЬка
Серебрянська
Бакальська
о"їЯбрська
Карлавська
Родніковська
Голщннська
Оленівська
Тетянівська
Борнсівська
Генічеська
Красно перекоп.
НнJІfНЬОгірська
Красногвардійська
Передова
Балашівська
Оленівська
Оленівська
Задорненська

8S

1111

89

�
91

92

'13
94
95
96
ffl

<ж
f1}

ІОО
101
І02
103
104

IOS

Св.

з

І
5
17
12
18
2
8

s

І

6

з

І
5

4

6
2
4

6

6

229
І

Глнб11на.

м

1589-1939
1770-1819
2319-2350
1419-1710
649-1059
1831-1851
1226-1308
1902-2074
9�1035
2424-2528
ІІ ІО-1116
2004-2011
2587-2626
1375-1651:1

1833-11180

1811-1936
1150-1368
18131839
1700-1760
1149-1536
9118-!052
1168-1438

Об'ємна
щільність, г/см'

В ідкрита

пористість, %

від -до

сер.

від-до

2,52-2,56
2�'7-2,59
2,54-2,56
2,18-2,41
1.93-2,25
2,34-2,4

2,54
2,48
2,55
2,29
2,11
2,37

2,41-2,56
2,31-2,33
2,39-2,43
2,26--2;!.7
2.44-2,5
2,55-2,56
2,36-2.49
2.4-2.5
2,31-2.51
2,26-2,29
2,37-2,61
2,28-2,55
2,35-2,46
2,17-2,29
2.41-2.55

2,48
2,32
2,41

1,47-4,43
4,2-10,З
3,17-3,7
8,42-17,58
14,6-26,8
10,2-12,2
8,13-8,77
4,21-10,9
13,0-13,8
10,7-11,5
15,1-15,2
5,78-8,17
3,113-4,11:1
8,86-12,22
6,74-10,68
5,9-12,65
14,1-15,6
3,46-12,52
6,21-15,32
7,06--11,%
15,2-19,6
4,36-8,52

2,46
2,55
2,41
2,46
2,43
2,28
2,49
2,4
2,41
2,23
2,48

Газопроник- Кіль1 2
сер. ність,х10· \1 кість

2.55
7,25
3.48
13,2
19,88
11,3
7,6
13,4
10,8
7,13
4
10,5
8,35
8,99

14,91
8,89

12,2
9,37
17,52
6,07

4
2

0,01
0,01
0,01
0,05-1,Іт
0,08-0,5
0,04-0,08
0,01
0,04-0,36
0,01
0,01

5
5
2
2
2
2

0,01
О.О\
0,01
0,01
0,01
O,Ql
0,01-0,44
0,01-0,17
0,01
0,Ql
0,01

2
4
3
6
2
10
3
7
4
4

з

8

з

Карбонатність,%
від-до

сер.

71,56-89,63
83,76-93,З
23,9-68,2
62,383,5
60,2-68,2
84,5-89,8
85
70,9-72,1
84,4-87,7
86,6--89,6
84,4-84,9
73,7-80,3
72,2-73,5
56,1-80,8
74,8-80,7
17,6-67,7
43,8-61,2
18,1-79,І
32,7-59,2
77,53-95,84
76,28-82,7
55,4-61:1,34

82,6
88,5
49,1
73,4
65,4
86,5
71,5
85,9
88,3

77,3
72,8
70,5
77,8
40
53,9
41,3
50,4
88,7
80,2
61,5

Кіль-

Вік

4
2

з

К.,km
к;km
�m
К.,m
к";m
К.::m
К.::m
К.::m
К.::m
К.::m
К.::m
К.::m

з

К.,m
к;m
�m
�m
�m
К.,m

кість

з

8
5
5
І

2
2
2

2
4
5
6
3
ІЗ
7
4
4

к;m

к,m

i(m
к;m
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Рис. 7 .1. Типова геолого-геофізична характеристика карбонатних
відкладів сеноману (св. Гамбурцева-2).
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Рис. 7 .2. Типова геолого-геофізична характеристика теригенних відкладів
сеноману (св. Десантна-\ ).
(об'ємна щільність - 2,40-2,66 г/см3 , середнє 2,52 г/см3 ; відкрита пористість-0,3329,34 %, середнє 7,9 %), ніж їх більш глинисті відміни - мергелі (вміст карбонату
кальцію 28,7-74,8 %; об'ємна щільність - 2,46-2,68 г/см3 , середнє 2,60 г/см3 ; відкрита
пористість - 0,11-7,61 %, середнє 1,58 %).
Як видно з наведених табличних даних, кореляційні зв'язки між петро
фізичними параметрами порід сеноманського розрізу малоінформативні, що зумовлено
значною неоднорідністю їх літологічного та мінералого-петрографічного складу, а
Таблиця 7.2. Кореляційна матриця петрофізичних параметрів порід сеноману
Г1иб1111а,,11

Гл11бина, м
Щільність, кг/м1
К,,, о/о
\gКпр

С,%

Щільність, кгІ,11J

к,,, �\;

lg кпр

С, �.10

І
0,49

І

-0,48

-0,97

0,07

-0,29

0,27

І

-0,22

OJ2

-0,24

-0,22

І

І

також різноманітною будовою парового простору. Простежуються сильні від'ємні
кореляційні зв' язки (-0,97) між параметрами відкритої пористості та щільності порід.
Значно слабша залежність показника щільності порід та відкритої пористості від
глибини залягання.

І 02 ---------------------------------Гістограми розподілу параметрів К,,, 8та С порід сеноману і графік змін їхніх
значень за глибиною залягання зображені на (рис. 7.3, 7.4).
Гістограми усіх наведених параметрів неоднорідні та асиметричні і характе
ризуються, як правило, одно- рідко - двовершинними кривими розподілу, одна з
Таблиця 7.3. Головні статистики петрофізичних параметрів порід сеноману
Го.10в11і стап111ст11ки

Середнє
Стандартна похибка
Медіана
Мода
Стандарп,е відх.JL�ення
Дисперсія в11бірк11
Ексцес
Асиметрія
Мінімум
Максимум
Сума
Кіnькіm.

Щі�ь11ість.
г/е,11

-'

2.,57
0,01
2.,6
2.,63
0,11
0,01
1533
-3,49
1.85
2,68
408,5
159

Відкрита
пор11стість.

%

3,06
0,34
1,47
0,26
4,29
18.45
13.18
3,24
О.І І
29,34
487,19
159

lg кпр

-1.89
0,03
-2
-2
0,39
0,15
25,51
4,68
-2
0,91
-233,04
123

Карб011ат11ість,

%

59.86
1,51
62.9
62,9
18,73
351,12
І.ЗІ
-1,05
1,6
87,3
9218,51
154

яких відображає породи-колектори, а інша - породи-неколектори. В проаналізованій
вибірці (діапазонглибин 1000-4500 м) максимальна кількість взірців порід має об'ємну
щільність 2,6--2,7 г/см3 ( 46 % взірців), відкриту пористість - 0-1 О % (80 % взірців) та
карбонатність - 5�0 % (24 % взірців).
При цьому в карбонатних літотипах сеноману майже непомітні варіації вмісту
в них карбонату кальцію з глибиною залягання порід (рис. 7.4).
Особливості розподілу коефіцієнту пористості порід вказують на помітне
зменшення параметру зі збільшенням глибини залягання, тоді як їх проникність дещо
зростає (див. рис. 7.4). На глибині 2000--2500 м відзначається відчутне покращення
ЄФВ порід (зменшення щільності порід до 2, l г/см3 при зростанні параметрів відкритої
пористості до 25 %}, що можна пояснити розвитком у карбонатних породах
доломітизації, перекристалізації, вилуговування.
Турон-сантонські утворен11я Каркінітсько-Північнокримського осадово
породного басейну виявляють складу літологічну струюуру розрізу, в якій домінують
мергелі та вапняки з підпорядкованими горизонтами аргілітів. Максимальна
потужність товщі сягає понад 1000 м при потужності окремих літологічних
горизонтів до 20 м.
Криві ГДС карбонатних нашарувань турону та коньяку виявляють позірні
опори від l О до 30 Омм та інтервальний час 130--21 О мкс/м, шо відповідає таким
же вищеописаним сеноманським. Водночас сантонські відклади характеризуються
малими низькими позірними опорами 3-8 Омм (зрідка до 22 Омм) та високим
інтервальним часом 190--220 мкс/м (Рис. 7.5).
Згідно з даними статистичної обробки петрофізичних параметрів турон
сантонських порід, вивчених у діапазоні глибин 1205-3505 м, їх середня щільність
становить 2,46 г/см3 , пористість змінюється в межах 0,29-18,2 % (середнє значення
7,32 %), а проникність-від практично непроникних до О,64х 10-15 м2 (табл. 7.4, 7.5).
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Рис. 7.3 Гістограми петрофізичних параметрів (К" о, С)
відкладів сеноману.
о
\.,,І

---'---_l___
I. .
,. . . .

Відкрита порисrісrь, о/о
10
20
ЗО
___j__-'-._ __ J

О

1000

1500

•

І

•

1 8' ' • ·
�І 18\ .:
і•• •

2500

-І
і

J.,.
І•

af
:i::

�

і

•

3000 і"

:-.

=t
,·...�

...

20

1000 -1·-___J _______i

L_ _

2000-'•

:!:

о

1500

-і

ї

2000 �

•
•• •

�'8
:!:

�
L...

2500

3000

3500 І

4000....,

4000

4500 ---• •

4500

5000

5000

К�атнісrь, о/о
40
60

3

во

1.8
1000 -\

100

-1- __j_ -- l ____ :.___ L_.. J ______:_ ___ )

. ..
. ..
.
. . . , . .•:.aJ..... ...
. .. .. . . .. .
.. ... .,. .
. . . .-·... . ;..• •...• ..i,.•8.Jt,,...•. І.:"'
. ....... ..
І•••

. . ..

1500

2

Щіпьнісrь, г/см
2.4
2.2

2.6

. . .
. ... . . ..,,,,_,. .·-r.....

• 4 І

2000

2500

�

-·.
..
. ;..
.•
::,.
-..•...
:"

:!:

3000

L...

3500

4000
4500

5000
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(св. Гамбурцева-2).

І 06----------------------------------

Карбонатність порід варіює від 37,6 до 99,5 % (середнє 83,7 %). Слід відзначити
харшперне зростання в rурон-сантонському розрізі, порівняно з сеноманськими
різнов11дами, вмісrу в породах карбонату кальцію (середнє 59,9 проти 83,7 %).
Аналіз залежності ЄФВ порід від вмісту в них карбонату кальцію (діапазон
37,6--75,0 % та 75,0-98,9 %) не виявив значних коливань параметрів: середня об'ємна
щільність 2,41 r/см3 та 2,48 г/см3, відкрита пористість, відповідно, - 8,5 % та 7,2 %.
Кореляційні зв'язки між петрофізичнимн параметрами турон-сантонських порід
виявляють значимі від'ємні зв'язки (-0,97) між об'ємною щільністю та відкритою
пористістю, які аналогічні таким же сеноманським. Водночас відзначається деЯ1<е
зростання. порівняно з сеноманським розрізом, впливу глибини залягання порід на
величини їх об'ємної щільності (коефіцієнт кореляції 0,55) та відкритої пористості
(-0,51 ). Зв' язок між коефіцієнтами проникності і всіма іншими параметрами відсутній.
Таблиця 7.4. Кореляційна матриця петрофізичних параметрів порід
турон-сантону
Гп1161111а, л,

Глибина, м

Щіль нісп., кг/м 1

Щі.ль11ість. к.·І.и'

кп' %

lgK..,,

С,%

І
0,55

І

к•. %

-0,51

-0,97

lgK"P

0,13

-0,02

0,09

І

С,%

0,02

0,29

-0,21

0,04

І

І

Гістограми розподілу параметрів К,,, 8 та С та графік змін їхніх значень з
глибиною для порід турон-сантону прак-гично аналогі чні таким сеноманських
відкладів (рис. 7.6, 7.7). Вони неоднорідні й асиметричні, одновершинні. Піки
домінуючих значень об'ємної щільності rурон-сантонських літотипів спостерігаються
Таблиця 7.5. Головні статистики петрофізичних параметрів порід
rурон-сантону
Голов11і стат11ст11к11

Середнє
Стандартна похибка
Медіана
Мода
Стандартне відхилення
Дисперсія вибірки
Ексцес
Асиметрія
Мінімум
Максимум
Сума
КількіС'Тh

Щіль11ість,

гІсл,3
2,46

0,01
2,47
2,56
0,09
0,01
-0,65
-0,41
2,19
2,64
765.22
3ІО

Відкрита
пор11стість,

Іg к"р

7,32
0,18
6,86
ІО
3,51
12,35
-0,57
0,34
0,29
18,2
2563,2
350

-1,91
0,02
-2
-2
0,32
0,10
26,55
4,73
-2
0,64
-600,74
314

%

Кар6011ат11ість.

%

83,71
0,54
85,7
89,4
10.22
104,51
1,71
-1.22
37,6
99,5

29216,3 І
349

107
в діапазоні 2,5-2,6 г/см3 (40 % взірців), відкритої пористості -4---6 та 8--1О% (відповідно,
25 та 20 % взірців), карбонатності - 80-95 % (понад 70 % взірців).
Коефіціснт пористості турон-сантонських порід регіону зменшується, а щільність
збільшується з глибиною їх залягання (див. рис. 7.7). Водночас проникність порід
турон-сантонських відкладів дещо зростає за глибиною їх залягання, що може
вказувати на формування в них тріщиююї пористості.
Слід відзначити широкий розвиток у турон-сантонському розрізі порід
колекторів із підвищеними ЄФВ (об'ємна щільність до 2, 19 г/см3 , відкрита пористість
до 20 %) у діапазоні глибин від 1000 до 2500 м.
Відклади кампа11у мають найбільше просторове поширення серед
верхньокрейдових утворень Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного
басейну. Розкриті вони багатьма свердловинами в Рівнинному Криму, у Причорно
мор'ї і північно-західному шельфі Чорного моря, де їх потужність досягає 600 м. З
підстиляючими відкладами сшпону вони мають поступовий перехід, а верхня гра
ниця вирізняється літологічною чіткістю. Розріз кампанської товщі представлений
перешаруванням вапняків, глинистих вапняків, мергелів із прошарками (локальними
ділянками до - 20 %) аргілітів. Потужність прошарків аргілітів до - 1,5 м (локальними
ділянками до - 20 м), карбонатних порід - до 50 м.
Карбонатні відкпади як у верхній, так і в середній •шспшах розрізу кампану харакrе
риз у ються позірними опорами 7-10 Омм та інтервальним часом 280-340 мкс/м.
Прошарки глинистих вапняків, які простежуються у середній частині розрізу,
вирізняються позірним опором до 25 Омм та інтервальним •�асом І 60-200 мкс/м.
Піщана- алевролітові нашарування західних ділянок досліджуваного району харак
теризуються значеннями позірного orropy 1-5 Омм та інтервальним часом І 90300 мкс/м, що значно нижче аналогічних параметрів сеноманського розрізу (рис. 7.8).
Петрофізичні параметри утворень (діапазон глибин І 07�3804 м) кампанського
віку регіону не набагато відрізняються від аналогічних вищеописаних сеноман
сантонських. Об'ємна щільність порід в інтервалі глибин І 000-4000 м змінюється від
1,99 до 2,64 г/см3 (середнє 2,46 г/см3 ), відкрита пористість- від 0,61 до 24,76 % (се
реднє 7,28 %), а проникність - від непроникних (менше 0,01х10- 15 м2) до І ,16х І О- 15 м2 .
Вміст карбонату кальцію в породах варіює від 31,6 до 95,8 % (середнє 71,99 %)
(табл. 7.7).
З огляду на аналіз кореляційних матриць (табл. 7.6), "Jначимі додатні зв'язки
спостерігаються між об' ємною щільністю порід і глибиною залягання (О,75) та від'ємні
- між відкритою пористістю порід і глибиною залягання (-0,75), відкритою пористістю
й об'ємною щільністю (-0,98). Проникність порід кампанської товщі з глибиною їх
залягання не зростає, що вказує на відсуrність у них �ріщинної пористості. Відсуrністю
в породах кампану тріщинної пористості (вторшшої) пояснюється й наявність
значимих кореляційних зв'язків між параметрами об'ємної щільності та відкритої
пори<.,ості відкладів за глибиною їх "Jалягання.
Гістограми розподілу параметрів К,,. � та С відкладів ка.мпа.ну характе
ризуються, як правило, одно- та двовершинними кривими розподілу, одна з яких
відображає породи-колектори, а інша - породи-неколектори (рис. 7.9). Піки параметрів
об'ємної щі.J1ьно<.,і припадають на значення 2,2-2,3 (12 %, взірців) та 2.5-2.6 г/см-'
(50 %), відкритої пористості - 0-10 % (50 %), карбонатності - 80--90 �;. {37 °:;.).
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Таблиця 7.6. Кореляційна матриця петрофізичних параметрів порід камлану
Глибииа,.н
Глибина, м

Щільиість, кгІ.н1

Кп.%

lgKnp

С,%

І

Щільність, кг/м'

0,75

І

Кп.%

-0.75

-0,98

І

1
0.15

lgKnp

-0,35

-0,49

0,49

С,%

-0,15

0,15

-0,04

1

Таблиця 7.7. Головні статистики петрофізичних параметрів порід
кампану
Головиі стапшстик-11

Щільність,
11

Іс.

г

Середнє
Стандартна похибка
Медіана
Мода
Стандартне відхилення
Дисперсія вибірки
Ексцес
Асиметрія
Мінімум
Максимум
Сума
Кількість

1

2,46
0,01
2,54

2,58
0.17
0,03
-0,19
-1,04
1,99
2,64
452,66
184

Відкр11та
пористість,

lgKnp

Карбонатність,
%

7;2.8
0,46
4,61
1,45
6.36
40,49
-0,44
0,90
0.61
24,76
1384,85
190

-1,58
0,05
-2
-2
0,65
0,42
3,78
1,90
-2
1,16
-271,56
171

71,99
1,04
75,1
81,5
14,40
207,54
-0.44
-0,65
31,6
95,8
13750,36
191

%

Графік змін петрофізичних значень з глибиною залягання порід засвідчує
закономірне зменшення параметрів відкритої пористості порід та зростання об'ємної
щільності. Характерна наявність покращених значень ємнісна-фільтраційних
параметрів кампанських порід регіону в діапазоні глибин l 000-2000 м (рис. 7 .1О).
Відю�адимаастрихту на північно-західному шельфі Чорного моря розкриті
багатьма свердловинами. В більшості розрізів, це товща перешарувань вапняків, із
прошарками мергелів і вапнистих пісковиків, максимальною потужністю близько
1000 м.
Як і вищеописані відклади, розріз маастрихту, за даними ГДС, характеризується
позірними опорами в межах 2-5 Омм та інтервальним часом 150-200 мкс/м (рис.
7.11).
Кореляційні матриці та головні статистики петрофізичних параметрів
маастрихтських відкладів наведені в таблицях 7.8 і 7.9. Згідно з цими даними
(вивчений діапазон глибин 649-2730 м), середня об'ємна щільність порід становить
2,39 г/см3 , відкрита пористість змінюється в межах 2,49-26,78 % (середнє 10,7 %), а
проникність - від практично непроникних до 1, 1х10· 15 м�. Карбонатність порід варіює
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Рис. 7.11. Типова геолого-геофізична характеристика відкладів маастрихту (св .
Флангова-2).
в межах від 17,6 %до 95,8%при середніх значеннях для даного глибинного інтервалу
досліджень - 66,9%.Відзначається відносне покращення ЄФВ порід зі збільшенням
вмісту карбонату кальцію. Об'ємна щільність вапняків (вміст карбонату кальцію 75,595,8 %) варіює в межах 2,17-2,61 г/см3 (середнє 2,38 г/см 3 ), а відкрита пористість від 3,46до 19,63%(середнє 11,0 %),тоді як більш глинисті літотипи (вміст карбонату
кальцію 17,6-74,2 %) характеризуються значеннями об'ємної щільності в межах
1,93-2,57 г/см 3 (середнє 2,40 г/см3 ), а відкрита пористість -2,49-26,78% (середнє
10,34 %).
Таблиця 7.8. Кореляційна матриця петрофізичних параметрів порід
маастрихту
Глибина.л,

Щільність, кгІм1

кп. %

ІgКЛ/1

С,%

І

Глибина, м
Щільність, кr/м

0,62

І

Кп,%

.{),59

.{),95

ІgКпр

.{),14

-0,25

О.ЗІ

І

С,%

.{),07

-0,05

.{),01

-0,19

3

І

І
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Таблиця 7.9. Головні статистики петрофізичних параметрів порід маастрихту
Голов11і статист11к11
Середнє
Стандартна похибка
Медіана
Мода
Стандартне відхилення
Дисперсія вибірки
Ексцес
Асиметрія
Мінімум
Максимум
Сума
Кількість

Щіль11ість.
гІс.11

3

2,39
0,01
2,40
2,47
0,13
0,01
1,71
-1,05
1,93
2,61
229,49
%

Відкрита
пор11стість,
%

10,69
0,46
ІО,68
7,99
4,61
21,28
1,05
0,75
2,49
26,78
!058,79
g:}

lg кпр

Карбо11ат11ість,
%

-1.66
0,05
-2
-2
0.53
0,28
0.72
1,37
-2
0,04
-151,65
91

66,87
2,01
72,85
68,2
19,89
395,89
0,15
-{),99
17,6
95,84
6554
98

Коефіцієнт кореляції між величиною пористості й об'ємною щільністю
становить -0,95. Спостерігаються також кореляційні зв'язки між об'ємною щільністю
та глибиною залягання порід (0,62) і відкритою пористістю та глибиною залягання
порід (-0,59). Інші кореляційні зв 'язки між петрофізичними параметрами
малоінформативні через значну неоднорідність мінерального складу і різну будову
пустотного простору порід.
Гістограми розподілу параметрів К,� 8 та С і графік змін їхніх значень з
глибиною для карбонатних порід зображені на рисунках 7.12, 7.13.
Гістограми усіх наведених параметрів неоднорідні та асиметричні, одно- й
двовершинні. Максимальне число спостережень параметрів об'ємної щільності
припадає на діапазон значень 2,4--2,5 (35 % визначень), відкритої пористості - 8-12 %
(40 %), карбонатності порід- 70-80 % (51 % ).
Коефіцієнт відкритої пористості карбонатних порід помітно зменшується зі
збільшенням глибини залягання.
Результати досліджень петрофізичних властивостей порід свідчать, що у
верхньокрейдових відкладах наявні різноманітні за типом карбонатні колектори при
великій ролі тріщинуватості й кавернозності. Все це зумовлює великий діапазон
коливань петрофізичних параметрів та їх контрастність. Спостерігається зміна ємнісно
фільтраційних параметрів карбонатних порід за глибиною: відкрита пористість порід
за глибиною зменшується, а проникність дещо збільшується у зв 'язку з формуванням
тріщин та каверн.
Як показали результати статистичної обробки даних лабораторних досліджень,
коефіцієнт відкритої пористості верхньокрейдових порід регіону найтісніше
корелюється з їх об'ємною щільністю (коефіцієнт кореляції r - 0,95) і структурно
речовинними характеристиками. Останні більшою мірою впливають на проникність,
ніж на пористість порід.
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Рис. 7.12. Гістограм и петрофізичних параметрів (К,,, б. С) відкладів
маастрихrу.
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Рис. 7 .13. Характер зміни петрофізичних параметрів з глибиною порід маастрихту.
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РОЗДІЛ VШ. ОСОБЛИВОСТІ КАТАГЕНЕТИЧНИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ ПОРІД
Об'єктом детального дослідження стали відклади верхньої крейди східної
центрикліналі Каркінітсько-Північнокримського прогину. Моделювання історії ката
генетичних перетворень порід проведене за профілем св. Мєлова-4- Оленівська-6Чорноморська-5 - Міжводненська-4- Борисівська-1 - Аврорівська-1.
Особливості катаге11ет11•1111,х 11еретворе11ь 11орід
Як зазначається (Фаціальні ..., 1981). колектори t<арбонатної товщі верхньої
крейди вивчені вкрай недостатньо. При цьому питання їхнього просторово-вікового
розвитку в ході катагенезу практично не порушувалися й не порушуються. В
узагальнювальній роботі (Наукове ..., 2005) відзначається, що в цілому природні
колектори верхньокрейдових відкладів формувалися під впливом низки процесів:
раннього постлітифікаційного розущільнення (короткочасні перерви - діастеми з
перекристалізацією основної маси та розчиненням скелетних решток); палео
карстових явищ, пов'язаних із міll)ацією метеорних розчинів; гіпогенного аллогенезу
та ряду інших "екзотичних" процесів.
Однак при цьому не наведено конкретних прикладів просторово-вікової
локалізації тих чи інших їхніх генетичних типів.
fрунтуючись на результатах власних літолого-петрографічних досліджень, а
також враховуючи літературні дані (Фаціальні ..., 1981; Прогноз ..., 1981; Бондаренко ...,
1977; Наукове ..., 2005), зазначаємо, що карбонатні породи верхньої крейди були
охоплені такими основними катагенетичними процесами: перекристалізація й
ангідритизація як основної маси, так і окремих органогенних решток; скременіння;
поро- та каверноутворення, формування тріщин та стилолітів. Ці процеси фіксуються
й окремо, й у різноманітних комбінаціях.
Перекристалізація проявлена головним чином в органогенно-уламковнх
вапняках і супроводжується, зазвичай, проявами ангідриту (рис. 8.1 ). Тип
перекристалізації змінюється від розсіяної до плямуватої та масивної. Так, у вапняку
із св. Оленівська-б (див. рис. 8.1) проявлений масивний тип: вміст новоутвореного
кальциту досягає 60 %, розміри кристалів варіюють від 0,02 до 0,35 мм. Подібна картина
спостерігається й у глинистому вапняку (див. рис. 8. І). Натомість органогенно
уламковий вапняк (див. рис. 8.1) хара к т еризуст ься плямуватим тн пом
перекристалізації, розміри кристалів при цьому не перевищують 0,2 мм. Характерно,
що в пелітоморфних глинистих вапняках перекристалізовані винятково органогенні
рештки.
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Рис. 8.1. Вапняки органогенно-уламкові перекристалізовані, з проявами
ангідрmу
а - св. Оленівська-б, інт. 2160-2162 м (коt1ьяк -сантон.). Ніколі Х; б - св.
Міжводненська-5, іtп. 3763-3766 м (ссноман). Ніколі Х; в, г - св. Родніковська-4, інт.
2055-2060 м (rурон). Ніколі 11 (в), Х (г).

Рис. 8.2. Водоростево
форамініфсрооий скрсменілий
вапняк.
Св. Карлаоська-12. інт. 3345-3347 м
(сеноман). Ніколі Х.

Рнс. Н.3. Перскrисталізованнй т а
скрсменілнй вапняк. На контакті чорні бітуми.
Св. Міжнод11е•1ська-.'і. інт. 3763-3766 м
(сенома11).
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Рис. 8.4. Органогенна-уламковий
перекристалізований та ангідри
тизований вапняк.
Св. Родніковська-4, інт. 2237-2241 м
(сеноман). Карбонатність - 91 %.

Рис. 8.6. Ангідритизація
по форамініферах.
Св. Міжводненська-5, інт. 2789-2794 м
(коньяк-турон).
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Рис. 8.5. Вапняк ангідритизован�,
Св. Карлавська-16, інт. 3468-3477:
(ссноман).

Рис. 8.7. Прожилки бурих бітумів
у пелі томорфному вапняку.
Св. Карлавська-12, інт. 3407-341 І м
(сеноман).

,

\

.��і·

Рис. 8.8. Стилоліт із бурими біl)'Мами в
мергелі.
Св. Карлавська-12, інт. 3638-3642 м
(сеноман).

Рис. 8.9. Стилолітовий прожилок
зі світло-жовтими біту мами в
пелітоморфному вапняку
Св. Оленівська-б, інт. І 985- І 9М9 м
( коньяк-сантон ).
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Характерно, що скременіння зазвичай асоціюється з ділянками найбільш
інтенсивної перекристалізації.Така картина, зокрема спостерігалася у св.Родніковська-5
(інт. 1480-1490 м, 2469-2470 м), Мєлова-6 (інт. 1216-1218 м, 1372-1376 м),
Карлавська-8 (інт. 1780-2790 м).
Ангідрит розвинений у різних типах порід. Так, в органогенна-уламковому
вапняку (рис. 8.4) він проявлений в асоціації з новоутвореним кальцитом. Порода
характеризується плямувато-масивною перекристалізацією (вміст новоутвореного
кальциту до 35 %, розміри кристалів - 0,03-0,25 мм), вміст сумірних кристалів
ангідриту становить 10-15 %. Більш масштабні прояви ангідриту (до 30--40 %)
спостерігаються (рис. 8.5) у глинистому вапняку. В породі також наявні тонкі
прожилки темно-бурих бітумів. У nелітоморфному вапняку ангідрит проявлений
винятково в органогешшх рештках (рис. 8.6).
Породи верхньої крейди характеризуються масштабним розвитком тріщин та
стилолітів. На думку (Фаціальні ..., 1981; Прогноз ..., 1981; Бондаренко ..., 1977;
Гринь ..., 1998) власне ці утворення відіграють вирішальну роль у формуванні
природних резервуарів і зумовлюють інтенсивні припливи флюїдів, у т.ч.
вуглеводневих, у локальних ділянках окремих структур. Виділяються принаймі три
генерації тріщин, які можуть бути як відкритими, так і залікованими мінеральною
речовиною (насамперед кальцитом) та бітумами. Простягання тріщин, прожилків та
стилолітів переважно субгоризонтальне й похиле.
Стилоліти виповнені переважно бітумами - як темно-бурими (рис. 8.7, 8.8),
так і світло-жовтими міграційними (рис. 8.9, 8.1О). Іноді в асоціації з останніми
спостерігається криптокристалічний кремнезем (рис. 8.11). Часто стилоліти є
відкритими (рис. 8.12).
У всій товщі верхньої крейди відзначаються (Фаціальні ..., 1981, Прогноз ...,
1981) відкриті мікротріщини, розвинені головним чином по нашаруванню порід.
Густота їх варіює в широких межах: від 0,01 до 4,68 см/см2 , розкритість становить
0,01-0,2 мм, довжина зазвичай не перевищує 3-5 см. Часом тріщини частково або
повністю заліковані мінеральною речовиною (насамперед кальцитом) (рис. 8.3, 8.14).
У св. Родніковська-5 (інт. 1434-1439 м) спостерігаються прожилки (до 0,08 мм)
кремнезему з порожнинами в центральній частині.
За даними (Бондаренко ..., 1977), максимальна кількість мікротріщин розви
нена у породах верхнього турону, коньяку та нижнього сантону, згідно ж (Фаціальні... ,
1981), - нижнього та середнього сеноману, нижнього турону, сантону та коньяку,
верхнього камnану та маастрихту. Отже, як видно, тріщинуватість проявлена у
відющцах практично всіх стратиграфічних підрозділів верхньої крейди, а її масштабність
на різних структурах та навіть у різних свердловинах однієї структури характеризупься
неоднорідністю просторово-вікового поширення.
Так, за результатами наших досліджень (Геодинамічні..., 2002) у верхній частині
сеноманських відкладів (св. Родніковськu-5, інт. 2102-2105 м), спостерігається велика
кількі\-"ТЬ стшюлітів із бурими бітумами, відкр•rrих (0,02-0,03 мм) тріщин із примазками
світло-жовтих. бітумів та виділеннями в роздува.х піриту. У св. Мєлова-6 та Березівська
І максимальна кількість тріщин та прожилків кальциту розвинена у верхніх горизонтах
сеноману, а у св. Мєлова-3 та Карлавська-12 - у нижніх. У св. Оленівська-6 спосте
рігається рівномірний розвиток тріщин по цілому розрізі турону, а у св. Карл11Вська-8

122---------------------------------

Рис. 8.10. Прожилок із жовтими
бітумами в оргшюгснно-уламковому
вапняку.
Св. Серсбряt1ська- І. інт. 967-974 м
(ма.�стрихт).

Рис. 8.12. Відкритий стнлоліт в
пелітоморфному вапняку.
Св. Серебря нська-9, інт. 1832-1836 м
(т урон).

Рис. 8.14. Прожилки кальциту в
пітонелловому вапняку.
Св. Оленівська-б, інт. 3167-3170 м
(rурон).

Рис. 8.11. Стилоліт 3j світло-жовтими
бітумами та кремнеземом в
пелітоморфному глинистому ваш1яку.
Св. Міжвою1с11с1,ка-5, і,п. 3586-3589 м
(туро11 ).

Рис. 8.13. Прожилки кальциту в
пелітоморфному вапняку.
Св. Оленівська-б, інт. 2015-2018 м
(коньяк-са11то11).

Рис. 8.15. Каверни в пітонеловому
вапняку.
Св. Міжводненська-5, інт. 3422-3423 м
(турон).
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Рис. 8.16. Поодинокі каверни в
орг::нюrешю-детрнтовому вапняку.
Св. Міжвощ1е11ська-5. інт. 3158-3164 м
(ко11ьяк-са11то11 ).

Рис. 8.17. Каверни о пелітоморфному
скременілому вапняку.
Св. Ссрсбря11ська-2, інт. 1726-1 739 м
(камnан).

тріщинуваті лише породи його верхньої •1астини.
Породи коньяк-сантону в св. Оленівська-4 тріщинуваті
слабо, натомість у св. 6 - доволі сильно.
Значна тріщинуватість порід ·гурону відмічена у
св. Бакальські-9. - І О, -17; Північносеребрянські- 1. -4, 5, -6. У низах турону часто виявляється па•1ка сильно
тріщинуватих вапняків, яка об'єднується із тріщи
нуватою пачкою порід верхів сеноману. Посилення
тріщинуватості відзначається у скрсменілих породах, а
Рис. 8.18 . Каверни в
також у різновидах, збагачених залишками пітонел.
мергелі скремснілому.
Для відкладів коньяку характерна така
особливість (Фаціальні . .., 1981; Прогноз ... , 1981): Св. Октябрська-1, інт. 17171721 м (сс11ома11).
вертикальні тріщини, в основному, відкриті, а гори
зонтальні - виповнені глинистою речовиною . Натомість на Ярилrацькій площі картина є зворотньою: відкриті переважно горизонтальні
тріщини. Останні у відкладах сантону виповнені бурими бітумами. Територіально
найбільш тріщинуваті породи турону-сантону тяжіють до райо11ів Міжводненської та
Бакальської структур; інтенсивність тріщинуватості зменшується в напрямку
Серебрянської, Північносеребрянської площ.
Породи турон-коньяку, розкриті tJa Воронківській площі, є більш тріщину
ватими у верхах розрізу. Тут переважають субгоризоtпальні тріщини з перетином до
2-3 мм. Субгоризонтальні тріщини мають сутурооий і сп1лолітовий характер, містять
пелітоморфний rлиtшстий матеріал, іноді кварц; часом у центральній частині вони
відкриті. Вапняки сантону ще більш тріщинуваті, ніж підстеляючі. Тріщини найчастіше
виповнені темно-бурими бітумами з пірнтом.
Якщо "Ja рахунок тріщинуватості істотно зроста�оть флюїдо11рооідні параметри
порід (Фаціальні .... 1981; Прогноз ...• 1981 ). то їхні ємнісні властивості зумовлені
передусім розвитком вторинних пор і каверн. Вони проявляються як в органоrенно
уламкових перекристалізованих вапняках (р11с. 8.15, 8.16 ), так і в пелітоморфних
скременілих вапняках та мергелях (рис. 8.17. 8.18).
При цьому пори та каверни також характеризуються просторово-віковою
нерівномірністю розвитку. Так, у св . Родніковська-5 у верхньо- та середньо-
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сеноманських відкладах спостерігасrься (Геодинамічні... , 2002) значна кількість (до 7 %)
відкритих пор розміром 0,01--0,06 мм (до 0,2 мм у нижній частині розрізу). У відкладах
сеноману, що розкриті св. Мєлова-3 та -6 відкриті пори розвинені спорадично і
головним чином в органогенних рештках (до 1 %, розмір до 0,04 мм). Подібні
особливості спостерігаються й на Карлавській площі.
У породах турону та коньяк-сантону відкриті пори зазвичай асоціюють із
ділянками найбільш інтенсивної перекристалізації та скременіння: св. Оленівська-4
(вміст пор 2--4 %, розмір до О,15 мм); Карлавська-8 (до З %, до 0,3 мм); Мєлова-6 (до
З%, до 0,2 мм); Родніковська-5 (2-5 %, 0,06-0,8 мм).
Моделі катаzенезу
Реконструкції процесів катагенезу rрунтуються на двох основних моментах.
Перший - періодизація катагенезу на основі моделювання історії занурення відкладів.
Другий - це визначення літофлюїдної зональності окремих літостратиграфічних
одиниць з метою виділення зон домінування певних режимів катагенезу, насамперед
ділянок максимального прояву консервації літогенетичних процесів, де формуються
своєрідні "енергетичні" котли з високою концентрацією флюїдодинамічної енергії
(Григорчук ... , 2012).
Літофmоїдна зональність осадових комплексів визначалася шляхом зіставлення
схем літофацій та інтенсивності занурення відкладів на момент завершення циклів
катагенезу.
Окремим елементом досліджень було проведення палеотемпературн их
реконструщій, що важливо для локалізації т. зв. вікна нестійкості карбонатних мінералів
(80-120 ° С), коли можуть утворюватися якісні породи-колектори. Палеотемператури
визначалися з огляду на їхні сучасні значення та співвідношення (Белоконь ..., 2004;
Леонов ..., 2004) з палеотепловим потоком.
Процедура подальших досліджень полягала в побудові літофлюїдних перетинів
на моменти завершення циклів катагенезу. На цих моделях виділені літофлюїдні типи
відкладів, регіональні зони розущільнення та палеоізотерми. Виходячи з цього,
локалізовано ділянки прояву регіональних накладених процесів (розвитку резервуарів
катагенетичного типу). Моделювання проводилося за профілем св. Мєлова-4Оленівська-6-Чорноморська-5-Міжводненська-4-Борисівська-1-Аврорівська-1.
Періодизація катагенезу пор ід базувалася на моделюванні історії занурення
верхньокрейдових відкладів. У результаті цих досліджень виділено два основні типи
історії катагенезу, які різняться за кількістю циклів та їхньою тривалістю (рис. 8.19 ).
І тип характеризується проявом чотирьох циклів катагенезу. Перший із них
завершився у сантонский, другий - маастрихтський, третій - олігоценовий час,
четвертий триває дотепер (св. Чорноморська-5, Міжводненська-5, Борисівська-1,
Аврорівська-1).
П тип вирізняється наявністю двох циклів, насамперед у зв' язку з інтенсивними
висхідними рухами протягом палеогенового та неогенового часу і, відповідно,
тривалим розвитком (близько 60 млн. років) активного підетапу ексфільтраційного
катагенезу.
Характеристика регіоншzьного т емового поля. Загальний стан геотермічної
активності регіону оцінено за розподілом величин теплового потоку (Гордиенко ...,
2004; Кутас... , 1999, 2003, 2007). Теплове поле північно-західного шельфу Чорного
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Рис. 8.19. Моделі історії занурення відкладів та періодизація катагенезу.
і-інфільтраційний етап; ексфільтраційний етап: 2-пасивний підетап, З-активний
підетап; 4 - ізотерми (0С).
моря вирізняється значною диференціацією. Густина теІlЛового потоку змінюється від
25-30 до 70 мВт/м2 і більше. Низькі й відносно стабільні теІlЛові потоки (35-55 мВт/м2)
характеризують південний край Східноєвропейської платформи. На Скіфській плиті
зрост ає загальний рівень теплового потоку і збільшується диференціація поля.
Переважають значення 50-60 мВт/м 2 , які визначають "фоновий" рівень. Низька
вивченість геотермічних умов на шельфі не дозволяє робити висновки про ано
мальність теплового поля. Ізолінія теплового потоку 60 мВт/м2 на півночі проходить
уздовж північного борта Каркінітсько-Північнокримського прогину. Але підстав для
продовження цієї аномаnії на захід від Одеської зони розломів немає. Цілком ймовірно,
що її продовженням є аномалія підвищених теІlЛових потоків (55-65 мВт/м2) у північній
частині Татарбунарського прогину. На захід від Одеської зони розломів значення
теплового потоку понад 60 мВт/м2 не встаноалені. Найбільше геотермічно активни
(60 80 мВт/м2 ) є Тарханкутський півострів.
Слід зауважити, що найбільш забезпеченим факп1чннм матеріалом є
Каркінітсько-Північнокримський прогин, у межах якого відкрито більшість родовищ
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Рис. 8.20. Схема розподілу "фонових" температур на глибині 2000 м.
Умовні позначення див. на рис. 1.1.
вуглеводнів. Температурне поле на зрізі 2000 м у його межах (рис. 8.20) досить
диференційоване і зменшується зі сходу (зона Євпаторійсько-Скадовського розлому)
на захід від 100 до 70 °С (зона Одеського глибинного розлому). Необхідно відзначити,
що ізотермою 80 °С виділено максимально прогріту зону (до І ОО 0С), яка розташована
як у межах шельфу (Голіцинське підняття), так і в районі Тарханкутського півострова.
Ізотерма 70 °С є границею менш прогрітого району, який тяжіє до Придобрудзького
прогину, де встановлено значну за площею територію розвитку низьких температур
(до 60 °С). У центральній частині Кримського півострова виділено температурну
аномалію (80-90 °С), пов'язану з Перекопським та Євпаторійсько-Новоселівським
підняттями. Спостерігається закономірне зменшення температур від цієї аномалії на
південь (80-70 °С) і на північ (до 80 °С).
Літофлюїдна зональність відкладів верхньої крейди rрунтувалася на
визначенні літофаціальної зональності відкладів певних стратиграфічних одиниць,
що оперте на результати літологічних та геолого-геофізичних досліджень окремих
свердловин. Оскільки в більшості басейнів розбуреність є вкрай нерівномірною. а
найбільший інтерес із точки зору оцінки перспектив нафтогазоносності являють власне
найменш вивчені бурінням ділянки, то будувалися літолого-фаціальні моделі 'J
елементами прогнозу. Останній здійснювався н а основі ссдимснтолого
палеоокеанографічних досліджень, які дозволили реконструювати обстаrювкн, що
призвели до формування певних типів осадових тіл (див. Розділ V).
Наступним кроком у визначенні літофлюїдних типів була локалі·щція діля�юк
різної інтенсивності занурення на момент активних підетапів ексфільтраційного
катагенезу (рис. 8.21 ).
У результаті цього локалізовано ділянки, найбільш сприятливі дня 11рояву
консервації літоrенетичних процесів з масштабним проявом у rюдальшому регіональ
ного накладеного катагенезу.
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Рис. 8.21. Схеми інтенсивності занурення крейдових відкладів.
Час: І - передкампанський, LI - передпалеоценовий, ІІІ - nередміоценовий; І -ізогіnсн
підошви крейдових відкладів; зони занурення: 2 - середньоїінтенсивності, З - максимальної
інтенсивн()(.-rі.
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Рис. 8.22. Моделі літофлюїдної зональності відкладів верхньої крейди.
Літофлюїдні зони (1-4): 1 - l, 2 - 11, 3 - ІІІ, 4 - IV; 5 - відсутність відкладів.
Враховуючи ці дві позиції (літофації та інтенсивність занурення), виділено
чотири основні літофлюїдні зони (регіонального типу), які загалом характеризуються
закономірним співвідношенням в осадових комплексах.
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І - істотно глинисті (мергельно-глинисті) пачки на ділянках максимального
занурення; 11 - суміжні (до зони І) комплекси, складені перешаруванням аргілітів та
вапняків на ділянках середньої інтенсивності занурення; ІІІ - віддалені від зони І
комплекси перешарування аргілітів та вапняків на ділянках помірного і слабкого
занурення; IV - вапнякові нашарування на ділянках із мінімальною інтенсивністю
занурення.
У відкладах верхньої крейди основне поле розвитку літофлюїдної зони І
локалізоване у приосьовій частині Михайлівської депресії (рис. 8.22). Ця ділянка
характеризувалася максимальною інтенсивністю занурення та домінуванням
мергельно-глинисп1х утворень зовнішнього шельфу.
Лише у притарханкутській частині ця зона складена, в основному, більш
вапнистими нашаруваннями передового схилу. Зона І фіксується й у районі
Серебрянської депресії, де утворена відкладами передового схилу (сеноман),
передового схилу і зовнішнього шельфу (кампан).
11 літофлюїдна зона розвинена на периферії першої і представлена головно
(акваторіальна частина) органогенними утвореннями бар'єрної смуги та суміжними
фаціями передового схилу. На Серебрянській ділянці зону II складають виключно
літотипи фації передового схилу. Виняток являють собою маастрихтські відклади, де
картина є зворотною.
Зона Ш розвинена на більшій частині території і складена переважно карбо
натними утвореннями внуrрішнього шельфу, в окремих випадках - передового схилу
та бар'єрної смуги (Серебрянська депресія - турон-сантон; Присиваський район кампан; Гамбурцівська, Голіцинська, Каркінітська, Іллінсько-Балашівська ділянки маастрихт). Характерна особливість зони - домінування умов слабкого занурення та
віддаленість від ділянок поширення мергельно-глинистих флюїдонасичених
нашарувань.
IV зона прогнозується поблизу палеосуходолів, де періодично відклади могли
знаходитися в умовах інфільтраційного катагенезу.
Основні катагенетичиі процеси вирізняються вельми неоднорідним розвитком
у породах верхньокрейдової товщі, що не дозволяє відтворити принципову картину
особливостей їхнього просторово-вікового поширення.У зв'язку з цим було проведене
моделювання історії катагенети•ших перетворень та еволюції колекторських
параметрів порід у межах східної центрикліналі Каркінітсько-Північнокримського
прогину, зокрема за профілем: св. Мєлова-4 - Оленівська-б - Чорноморська-5 Міжводненська-4 - Борисівська-1 - Аврорівська-1.
Для визначення стратиграфічних рівнів ймовірного прояву інфільтраційного
катагенезу був розглянут�1й характер змін (1-Iag ..., 1987) рівня Світового океану
протягом піл1ьої крейди (рис. 8.23 А). Епізоди його "Зниження (ранній-середній
сеноман, турон, сантон, кампан та маастрихт) вважаємо основними моментами прояву
інфільтраційних процесів. На користь цього свідчать дані (Фаціальні ..., 1981;
Прогноз . .., 1981; Исследование .. ., 1988; Наукове ..., 2005) щодо наявності на деяких
із цих стратиграфічних рівнів окремих площ слідів внутрішньоформаційш,х
незгідностей (діастем). При цьому у зо'я"Jку 1 додатковим ефектом висхідних рухів
(див. рис. 8.23 А) інфільтраційний вплив на породи верхніх горизонтів сантону п1
маастрихту мав би буп� масштабнішим.
Для ·3'ясувшшя просторової локалі·шції ділянок ро·1витку процесів інфільтра
ційного кuтш·ене'Jу 1юбудооано схему гіпсометрії підошви верхньої крейди 110 перед-
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Рис. 8.23. Передумови і прогнозні ареали прояву інфільтраційного катагенезу у
відкладах верхньої крейди.

А-крива зміни рівня океану за (Hag..., 1987; Eicher..., 1969) та інтервали розрізу,
перспективні для розвитку процесів інфільтраційного катагенезу: / - пов' язані з еnізодам11
зниження рівня океану, 2-nов'язані з регіональними висхідними рухами.
Б-підошва верхньої крейди на nередкампанський час: / -ізогіпси (м), 2- заnадию1,
3 -підняття, 4 -схили, 5 -ділянки, сприятливі для прояву інфільтраційного катагенезу.
В -ареали прояву інфільтраційного катагенезу: / -низи- та середина сеноманських
відкладів, 2 - верхи туронських відкладів, З - верхи сантонських відкладів, 4 - верхи
камnанських відкладів, 5 - верхи маастрихтських відкладів.

кампанський час (див. рис. 8.23 Б). Враховуючи дані щодо наскрізного розвитку
структурних форм (Прогноз..., 1981, Исследование..., 1988), а також відомий принцип
спадковості (Забродин ... , 1981), є підстави вважати, що ця схема відображає усеред
нену картину морфометрії пізньокрейдового басейну седиментації. Виділяються дві
депресії: Оленівсько-Карлавська та Рилєєвсько-Серебрянська, на периферії яких роз
ташовані Каркінітський, Октябрсько-Глібівський та Каштанівський виступи. Ділянкн
максимального перепаду глибин вважаємо найбільш сприятливими для прояву
інфільтраційних процесів (див. рис. 8.23 Б).
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Найпроникнішими від самого початку літогенезу, згідно з (Марьенко..., 1978),
є утворення бар'єрної зони та передового схилу. У зв'язку із цим були враховані
біофаціальні особливості відкладів окремих стратиграфічних підрозділів верхньої
крейди (див. рис. 5.2, 5.4, 5.6, 5.8). Це дозволило спрогнозувати просторово-вікову
локалізацію ділянок інфільтрогенних перетворень порід (див. рис. 8.23 В). Як видно,
вони приурочені головним чином до південних бортів вищезгаданих депресій.
Наприкінці першого циклу катагенезу (передкампанський час) прогнозуєгься
(рис. 8.24) неоднорідність вторинних перетворень порід. При цьому намічаються
ділянки локальних накладених процесів, які відносяться до інфільтраційного та
ексфільтраційного пасивного типів (див. рис. 8.23 А, Б). У зв'язку із загалом
незначними глибинами залягання (до 1700 м) верхньокрейдова товща в цій частині
території не була зачеплена процесами активного ексфільтраційного катагенезу.
Проявилися здебільшого фонові явища локального перерозподілу карбонатної
речовини в межах окремих літологічних тіл.
Що стосується інфільтраційних процесів, ділянки прояву яких показані на
моделі, то треба зазначити їхню різночасовість в окремих літостратиграфічних
одиницях. Найбільш ранні - розвивалися в районі Мєлової структури в нижньо
сеноманських відкладах. Наприкінці турону вони охопили верхні горизонти відкладів
цього віку на Мєловій та Борисівській структурах. У передкампанський час макси
мальний вплив інфільтраційних процесів прогнозується у сантонських відкладах
Борисівської та Аврорівської структур.
На рис. 8.24 А показані принципові риси флюїдного режиму та структурно
речовинні наслідки в ділянках прояву інфільтраційного катагенезу. Характерною
особливістю останнього є формування зон поро-каверноутворення, які за латераллю
заміщувалися смугами мінерального ущільнення. Але ця картина притаманна власне
часу прояву інфільтраційного катагенезу. Для даної моделі це - верхні горизонти
сантонських відкладів. Сеноманські й туронські утворення до передкампанського часу
зазнали певного зниження ємнісних параметрів унаслідок заліковування порожнин у
ході процесів пасивного ексфільтраційного катагенезу.
Масштабний розвиток останніх прогнозується в районі Чорноморської та
Міжводненської структур, де відклади сеноману й турону складені доволі потужними
мергельна-глинистими пачками (утвореНІ·ІЯ зовнішнього шельфу). Тут на границях
літогенетичних тіл формувалися пошарові тріщини (див. рис. 8.24 Б), які сприяли
еміграції ексфільтраційних розчинів із подальшим просуванням останніх по здійманню
вапнякових горизонтів, у яких розвивалися процеси перекристалізації з формуванням
мікропористості. В результаті цього в передкампанський час тут утворилися ділянки
порово-тріщинннх колекторів. Утім, якість їх була невисокою, що пов' юане з частковим
заліковуванням порожнин ангідритом та кальцитом. Останнє, зокрема, спричинене
знаходженням відкладів у зоні стабільності карбонатних мінералів (температура
менше 80 °С).
Окрім вищезазначеного, між св. Оленівська-б-Чорноморська-5 та Міжводнен
ська- 4 - Борисівська-1 виділяємо дві смуги розвитку субвертикальної літогенетичної
тріщинуватості (див. рис. 8.24). Формування останньої пов'язане з виразними
фаціальними заміщеннями на цих ділянках (градієнтний перехід глинистих уrворень
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Рис. 8.24. Модель післяседиментаційних процесів у відкладах сеноман-сантону на активному підетапі ексфільтраційного катагенезу.
Передкампанський час.

Біофаціїї: 1 - бар'єрна, 2-зовнішній шельф, З -передовий схил, 4- внугрішній шельф; ділянки прояву: 5 -інфільтраційного катагенезу,

6 -ексфільтраційного пасивного катагенезу; 7-літогенетич1-1і тріщини; 8- палеотемператури; 9- ексфільч�аційні розчини; /О-напрямок руху

ексфільтраційних розчинів; 11роцеси: // - перекристалізації, / 2 - ангідритизації; 13 -незмінені породи; 14 -літогенетнчна мікротріщинуватість.
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Рис. 8.25. Модель nісляседиментаційних процесів у відкладах верхньої крейди на
акrивному підетапі ексфільтраційного катагенезу. Передnалеоценовий час.

1 - положення регіональної зони розущільнення, 2 - зони розущільнення у відкладах,
3-4 - напрямки регіонального руху ексфільтраційних флюїдів, 5 - ділянки прояву процесів
регіонального накладеного катагенезу (резервуари катаrснетичноrо пшу), 6 - локальні
флюїдні перетоки.

зовнішнього шельфу у вапнякові акумулятивні тіла бар'єрної зони) і спричинене
неоднаковою здатністю літоrенетичних тіл різного речовинного складу до гравіта
ційного ущільнення.
Ці смуги тріщинуватості залучали до вертикальної міграції як розчини, що
виділялися із глинистих нашарувань сеноман-турону, так і флюїди з нижчезалеглих
утворень верхнього альбу. Можна прогнозувати, що це спричиняло різноманітну
прожилкову мінералізацію (кальцит, ангідрит, кварц, бітуми), а також утворення блоків
тріщинно-кавернозних порід.
Наприкінці другого циклу катагенезу ще виразнішою була просторова неодно
рідність літоrенетичних процесів (рис. 8.25). Так, інфільтраційні явища проявилися у
верхніх горизонтах маастрихтських відкладів на ділянках Мєлова-Оленівська та
Борисівська-Аврорівська структури, де прогнозуємо формування вторинних колекто
рів вилуговування. Подібні більш ранні утворення в коньяк-сантонських та туронських
відкладах за рахунок заліковування порожнин кальцитом та ангідритом у значній мірі
втратили свої ємнісна-фільтраційні властивості.
Щоправда, у відкладах низів сеноману (св. Мєлова-4) та верхів турону (св.
Борисівська-1) можна очікувати деяке покращення ФЄВ порід завдяки надходженню
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агресивних флюїдів, які формували локальні ділянки порово-кавернозних колекторів
(..вікно нестійкості" карбонатних мінералів - 80-120 °С) .
Процесам11 ш1с11в1юго ексфільтраційного катагенезу були охоплені середня
частина відкладів маастрихту, нижня - кампану (Чорноморська-Міжводненська
структури). Тут формувалася субгоризонтальна тріщинуватість на границях літоло
гі'Іннх пачок різного складу; у горизонтах вапняків тривали процеси перекристалі1аціі
порід. Однак, у зв'язку зі знаходженням відкладів у температурних умовах (менш е
80 °С) стабільності карбонапшх мінералів, тріщини й пори заліковувалися кальщrrом
та (або) ангідритом. тому покращення ФЄВ порід не відбувалося.
У районі Борисівської структури прогнозується формування зон субверп1кальної тріщинуватості у відкладах кампану та маастрихту. Подібні форми проявилися
в горішній частині маастрихтських нашарувань між св. Чорноморська-5 й Оле
нівська-б. По цих зонах із ділянок, охоплених процесами пасивного ексфільтраційного
катагене1у, були можливими локальні перетоки розчинів, які, втім, спричиняли
головним чином швидке заліковування тріщин і пор карбонатними мінералами.
У відкладах турону (Чорноморсько--Міжводненська ділянка) успадковано роз
вивалися процеси пасивного ексфільтраційного катагенезу. Тут відбувалося форму
вання другої генерації пошарових тріщин та субвертикальних зон тріщинуватості (між
св. Оленівська-Чорноморська та Міжводненська-Борисівська). На відміну від першого
циклу катагенезу, цей інтервал розрізу знаходився в температурних умовах нестійкості
карбонатних мінералів (80-120 °С), тому тріщини зберігали певну відкритість, ними
циркулювали агресивні розчини, які спричиняли формування вторинних колекторів
вилуговування. Інтенсифікації цих процесів сприяв розвиток регіональної зони
розущільнення (флюїдопровідності), у сферу впливу якої (регіональні накладені
процеси) потрапили відклади сеноману й турону (Чорноморсько-Оленівська і
Міжводненсько--Борисівска ділянки). Тут формувалися субгоризонтальні стилоліти з
бітумним виповненням, орієнтація яких у смугах субвертикальної тріщинуватості
могла змінюватися.
Основним джерелом ексфільтраційних флюїдів були глинисті нашарування
сеноману та верхнього альбу. В межах перетину розчини просувалися в напрямку
Оленівської та Борисівської структур, а в цілому по площі, враховуючи біофаціальну
структуру відкладів сеноману й турону (див.рис. 5.2, 5.4), могли рухатися й у бік
Карлавської, Бакальської та Серебрянської структур. У результаті цього на за1начен11х
ділянках формувалися резервуари катагенетичного типу, які охоплювали відклади
сеноману і турону. При цьому в районі Оленівської-Чорноморської струкrур
інтенсивність накладених процесів катагенезу й об'єми резервуарів були більш11ми
завдяки масштабності субвертикальної зони тріщинуватості, що сприяло акп1в11ій
міграції ексфільтраційних розчинів. Однак, як у районі Оленівської. так і Борнсівської
площ були відсутні як сприятливі структурні умови, так і екрануючі горизонти, тому
передбачаємо, що флюїди (у т.ч. вуглеводневі) розсіювалися . Натомість 11а
Чорноморській та Міжводненській структурах і структурні обстановки, і літофі·ш•1ні
особливості (комбінація горизонтів вторинних колекторів вилуговування та екра
нуючих мергельно-глинистих пачок) сприяли акумуляції ВВ. Виходячи з біофаціальної
будови сеноман-туронських відкладів, передбачаємо, що подібна картина була
притаманна й району Серебрянської-Північносеребрянської структур.
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Рис. 8.26. Модель післяседиментаційних процесів у відкладах верхньої крейди на
активному підетапі ексфільтраційного катагенезу. Передміоценовий час.

І - локальний перерозподіл ексфіпьтраційних флюїдів, 2 - підтоки флюїдів із
верхньоальбських відкладів. Решта умовних позначень див. на рис. 8.24, 8.25.

Наприкінці третього циклу катагенезу (передміоценовий <tac) верхньокрейдова
товща була охоплена комплексом як регіональних, так і зональних та локальних
процесів катагенезу (рис. 8.26).
Локальні інфільтрогеш1і перетворення проявилися лише у верхніх горизонтах
маастрихту на Мєловій структурі, де успадковано формувалися вторинні колектори
вилуговування. Решта подібних утворень попередніх інфільтраційних етапів зазнали
певного зниження літофізичних параметрів унаслідок новоутворення карбонатних
мінералів у ході локальних процесів пасивного ексфільтраційного катагенезу.
Масштабніше останні успадковано проявилися в районі Міжводненської структури
(відклади сеноману-турону та маастрихту). Однак ці об'єкти дещо різнилися за
характером вторинних перетворень. Так, у нашаруваннях ссноману-турону, �•е
зважаючи на формування чергової генерації тріщин, відбувалося їхнє часткове
виповнення карбонатними мінералами, оскільки пластові температури перевищувапи
120 °С, що ·шижувало ефективні значення ФЄВ порід. Натомість у маастрихтських
відкпадах унаслідок 11адходже11ня Щl)ССІІвн11х ршчинів формувалися якісні (оптимальні)
колектори (каверно-тріщи111ю1·0 типу).
У rорюонтах н11жньої чаL-тини маастрихту на 0Jtенівській структурі в ре·1ультаті
локальних r1ерt:.-токів флюїдів, у ·ш'я·JКу із ·шаходженням у температурному діnшно11і
стабільноL-ті карбонатних мінералів, відбуванося шв1щке ·3аліковування як тріщин, так
і пор та каверн.

І :1 (, ----------------------------------

Процссн рсгіо11ального накладеного катагенезу проявилися на трьох гіпсо
мстр11чю1х рівнях (д11в . рис. 8.26). Останні різнилися за літофлюїдодш1амічними
особт1ностям11. Hi.l верхньому рівні флюїди надходили із глинистих нашарувань
1шж11ьоrо-ссреднього еоцену. Відповідними процесами були охоплені відклади
кі.lм11а11у Оленівської структури та верхні горизонти маастрихту Міжводненсько
Бор11сівської ді.пяrrки. При цьому в першому випадку прогнозуємо існування флюїдних
(у г.ч. вуглеводневих) перетоків із боку св. Мєлова-4, де у відкладах верхнього альбу
ро1формовувався резервуар катагенетичного типу, утворений тут наприкінці другого
никлу катагенезу. У зв'язку з цим можна очікувати вельми складну структуру
резервуару у відкладах кампану, спричинену змішуванням розчинів різного типу та
вуглеводневих флюїдів різних генерацій.
На другому глибинному рівні проявилися процеси як регіонального, так і
локаль1ю-зональноrо накладеного катагенезу (див. рис. 8.26). Перші охопили відклади
турону Оленівської структури та кампану - Міжводненської, де були сформовані
резервуари капrенетичноrо типу. Локальний тип перетворень був розвинений в
нижніх горизонтах кампанських та верхніх - коньяк-сантонських відкладів Міжвод
ненськ(}-Борисівської ділянки. Тут, за рахунок накладання регіональної зони розущіль
нення на мерrельно-глинисті нашарування, у яких на пасивному підетапі катагенезу
проявилася певна літоrенетична консервація, відбувалась активізація міграції флюїдів
тріщинами та стилолітами.
Найглибша зона розущільнення сприяла дефлюїдизації глинистих нашарувань
сеноману (район Чорноморської структури), з яких розчини надходили в альбські
відклади блоків Оленівської та Міжводненської структур.
На рис. 8.27 наведено модель просторово-вікового розвитку та стадійності
формування порід-колекrорів верхньої крейди. При цьому треба зазначити, що відклади
сеноману, турону, коньяку та сантону зазнали впливу трьох циклів катагенезу, тоді як
кампану та маастрихту - тільки двох.
У зв'язку з цим природні колектори різняться за історією формування, сучасним
структурно-речовинним станом, просторовою локалізацією, що спричинило склад
ність морфології резервуарів та суперпозицію вторинних колекторів, утворених протя
гом різних циклів катагенезу. Це зумовило розвиток у верхньокрейдових нашаруваннях
переважно складних (комбінованих) порід-колекторів, ємність яких представлена
порами, кавернами, тріщинами, стилолітами (у різних співвідношеннях).
Тому дещо умовно виділяємо такі основні типи природних колекторів: (І)
каверно-поровий, (2) каверно-тріщинний, (З) стилоліто-тріщинний, які сформувалися
на різних етапах катагенезу.
Перший тип пов'язаний передусім з горизонтами вапняків бар'єрної біофа
ціальноїзони, які на початку катагенезу зазнали інфільтрогенного впливу, що спричи
нило формування каверно-порової ємності. Пізніше, на ексфільтраційному етапі
катагенезу, ці утворення суттєво змінювали свої колекторські параметри. Однак на
певних частинах території, навіть в одновікових горизонтах, ці процеси проходили
по-різному. Так, у колекторах, сформованих у верхніх горизонтах турону (район
Мєлової структури), протягом трьох циклів катагенезу фільтраційна-ємнісні власти
вості послідовно погіршувалися. Аналогічні утворення району Борисівської (.,,руктур11
характеризувалися діаметрально протилежною тенденцією розвитку (див. рис. 8.27).
Такі особливості пов'язуємо з різними палеотемпературами. У першому випадку
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відклади тривалий час знаходилися в умовах стабільності карбонатних мінералів
(темпераrури менше 80 °С), а у другому - в т. зв. вікні декарбонатизації (темпераrури
80-120 °С). Висок.і колекторські параметри маастрихтських відкладів району Мєлової
структури (Прогноз ... , 1981) зумовлені, на нашу думку, тривалим (від пізньої крейди
- дотепер) знаходженням під метеогенним впливом, а району Борисівської струкrури
- потраплянням порід (пасивні ексфільтраційні підетапи П та ІІІ циклів катагенезу) у
темпераrурні умови нестабільності карбонатних мінералів (див. рис. 8.25, 8.2б). В
одновікових відкладах. розкритих св. Оленівська-б, ємнісно-фільтраційні параметри
погіршувалися у зв' язку з розташуванням у зоні стабільності карбонатних мінералів.
Другий (каверно-тріщинний) тип природних колекторів формувався на
ексфільтраційних пасивних підетапах катагенезу. Максимально ці процеси проявилися
в утвореннях зовнішнього шельфу та передового схилу, які характеризувалися
наявністю флюїдонасичених мергельно-глинистих пачок у перешаруванні з гори
зонтами біоморфних та уламкових вапняків. Такі літофлюїдні особливості сприяли
розвитку пошарової літогенетичної тріщинуватості та каверноутворенню.
Утім, залежно від темпераrурних умов на послідовних циклах катагенезу,
еволюція ФЄВ порід на конкретних ділянках була дещо різною. Так, на Чорноморсько
Міжводненській оптимальні колектори у відкладах сеноман-rурону сформувалися
протягом друтого циклу катагенезу, згодом тріщини та каверни у значній мірі були
заліковані аутигенними мінералами, насамперед карбонатними. Подібні утворення у
відкладах маастрихrу та кампану набули підвищеної якості наприкінці третього циклу
катагенезу. У блоках же св. Мєлова-4 та Оленівська-б відбувалося послідовне зниження
колекторських параметрів порід.
Третій тип порід-колекторів формувався винятково на активних підетапах
ексфільтраційного катагенезу, коли на певних гіпсометричних рівнях тривало
масштабне утворення тріщин та стилолітів. Так, наприкінці II циклу катагенезу цими
процесами були охоплені відклади сеноману та rурону в Чорноморсько-Оленівському
та Міжводненсько-Борисівському районах. Наприкінці ІІІ циклу (передміоценовий
час) - найбільш масштабно стилоліто-тріщиноутворення проявилося у відкладах
коньяк-сантону, низів кампану та верхів маастрихrу. У блоках св. Чорноморська-5 та
Оленівська-б зазначені струкrурно-речовинні перетворення успадковано розвивалися
в нашаруваннях сеноман-rурону. Натомість у Міжводненсько-Аврорівській ділянці
утворені раніше тріщини та стилоліти були частково заліковані аутигенними міне
ралами.
Зони субвертикальної тріщинуватості в основному сконцентровані південніше
Борисівської структури й охоплюють окремі інтервали розрізу сеноманських ,
rуронських, коньяк-сантонських та маастрихтських відкладів; у районі ж св. Чорно
морська-5 - лише нашарування сеноман-rурону. Структурно-речовинна еволюція
цих літогенетичних тіл була різною. Так, у відкладах сеноману й турону вони
формувалися протягом трьох циклів катагенезу. При цьому найбільші їх порово
проникні параметри були притаманні другому циклу, натомість у вищезалеглих
утвореннях верхньої крейди - третьому.
Розглядаючи описану модель в цілому (див. рис. 8.27) очевидною є наявність
"вузлів" (інтервалів) суперпозиції різногенетичних і різновікових стилоліто-тріщинно
кавернових горизонтів. Зокрема, це відклади сеноману, rурону та кампану (блок св.
Чорноморська-5), rурону (блок св. Оленівська-б). На Міжводненсько-Борисівській
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Рис. 8.27. Модель просторово-вікового розвитку та стадійність формування різних
типів порід-колекторів.
І - флюїдоупори; 2 - фонові катагенетичні 1міни порід; 3 - трішинно-кавернові
колектори пасивних підетапів ексфільтраuійного катагенезу; 4 - субвертикальні зони
тріщинуватості; 5 - стнлоліто-тріщинні колектори активних підетапів ексфільтраuійного
катагенезу; 6 - стан і тип коллектора на кінець основних циклів катагенезу; 7 -тріщини: а
відкриті, б - частково заліковані; 8 - каверни: а - відкриті, б - частково заліковані; 9 стилоліm: а - відкр(Пі. б - частково заліковані; /О-газ: а - промне.пові припливи, б -прояви.

ділянці максимальний розвиток утворень такого типу тяжіє до коньяк-сантонських
та низів кампанських відкладів, крім того, вони прослідковуються в сеноманських,
туронських та маастрихтських нашаруваннях.
Ця картина знаходить певне підтвердження за результатами літологічних та
геолого-геофізичних досліджень (Фаціальні ..., 1981; Бондаренко ..., 1977; Гринь...,
1998; Лукін ..., 2005), згідно з якими, в північно-західних районах Криму найбільш
тріщинуватими є коньяк-сантонські та нижні горизонти кампанських відкладів. З
деяких частин розрізу цих утворень керн неможливо було підняти через його
дезінтеграцію (св. Чорноморська-5, інт. 3884-4078, 4306-4338 м; св. Міжводненська4, інт. 2685-2693 м; св. Бакальська-1О, і1п. 2462-2773 м та ряд інш11х площ).
Складна літофізична будова верхньокрейдової товщі спричинила ускладнення
при проведенні нафтопромислових робіт. Так, при випробуванні свердловш1
(Чорноморська-5, інт. 4302-4369 м; Міжводненська-4, інт. 2907-3019, 3602-3716 м;
Бакальська-1 О, інт. 2698-2739 м, 2798-2883 м та інші) спостерігалися зна,ші припливи
бурового розчину, що пов'язується з його глибоким проникненням у тріщинуваті
колектори і блокуванням пластових, у т. ч. вуглеводневих, флюїдів (Наукове..., 2005).
Крім того, при збільшенні депресій на пласти відзначалося зниження при
пливів (св. Бакальська-10, Північні-І, -2), що спричиняється, на думку (Наукове ...,
2005), змиканням тріщин і деформацією колектора.
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Утім, не зважаючи на ці проблеми, після ряду додаткових заходів були оЧJИмані
припливи (у т.ч. промислові) власне з виділених нами інтервалів максимальної
тріщинуватості, пов'язаних насамперед з останнім циклом катагенезу (див. рис. 8.27).
Зокрема, з відкладів маастрихту (св. Північна-І - 120-828 мз /добу); коньяк-сантону
(св. Міжводненська-4 - 23-67,2 тис. мз /добу); сеноману (св. Бакальська-1 О- 2530 тис. мЗ /добу). У св. Чорноморська-5 спостерігалося інтенсивне розгазування з
переходом у регульований фонтан (відклади сеноману); подібні явища відзначені й у
св. Оленівська-б (відклади турону та сантон-кампану).
Це, з одного боку, засвідчує перспективність подібних літогенетичних утворень.
а з другого - вимагає спецнфічних підходів до їх випробування, оскільки такі ко�ектори
можна віднести до т. з. блокового типу (Скарятин ..., 2001). Останні складаються із
двох частин: І) матриці, де основна ємність та фільтрація зумовлені порами,
кавернами, каналами та дрібними тріщинами і 2) міжблоковими протяжними
тріщинами й зонами дроблення з роздувами, кавернами, великими порожнинами.
Останні, власне, й забезпечують основні припливи флюїдів. У зв'язку з цими
особливостями при нафтопромислових роботах не можна допускати значних депресій
на пласти як для запобігання закриття тріщин, так і недопущення підтоку підошовних
вод по міжблокових зонах. При використанні вторинних методів експлуатації
(заводнення) необхідно враховувати значну проникність останніх, оскільки це блокує
вилучення ВВ із матриці колектора.
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РОЗДІЛ ІХ.

ГЕОЛОГО-ПАЛЕООКЕАНОГРАФІЧНІ,
ЛІТОГЕНЕТИЧНІ ТА ТЕРМОБАРИЧНІ
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕР СПЕКТИВНИХ
НАФТОГАЗОНОСНИХ ОБ'ЄКТІВ

Геолого-палеоокеа11ографічні та літоге11ет11чні умови. Локалізація
нафтогазоперспективних об'єктів грунтувалася насамперед на седнментолого
палеоокеанографічному моделюванні, на основі якого виділені прогнозні резервуари
різних типів і рангів. Історико-катагенетичні реконструкції дозволили з'ясувати
просторово-часові особливості розвитку оптимальних колекторів.
Моделі (див. рис. 5.2, 5.4, 5.6, 5.8) поширення карбонатних акумулятивних тіл
(біогермів бар'єрної зони та кліноформ передового схилу), по суті, являють собою
літофізичні схеми прогнозного розвитку протоколекторів. Утім, необхідною
передумовою формування резервуарів є не тільки існування колекторськнх rоризо,пів,
але й наявність флюїдоупорів. Роль останніх. як зазначалося вище, відіграють
мергельно-rлинисті нашарування зони зовнішнього шельфу.
Встановлені особливості біофаціальної структури окремих ярусів показали
збільшення площі розвитку утворень зовнішнього шельфу від сеноману до кампану,
що, вочевидь, пов'язане з відомими тенденціями зміни рівня Світового океану
(Хеллем..., 1989). Зазначене зумовило необхідність розгляду питання щодо локалізіції
перспективних об'єктів окремо для сеноман-сантонської (трансгресивної) та кампан
маастрихтської (регресивної) частин верхньокрейдової товщі.
Термобарич11і умови. Для визначення особливостей розвитку покладів
вуглеводнів у досліджуваному районі проведено аналіз розподілу геотермобаричних
параметрів з використанням нових даних, отриманих у процесі пошукових робіт та
переінтерпретації опублікованих раніше матеріалів. На нашу думку, оптимальним є
використання таких геотермобаричних параметрів: розподіл "фонових" температур
на певних зрізах (для даного регіону на глибині 2000 м); значень середніх геотермічних
градієнтів в інтервалі "нейтральний шар"- максимальна глибина заміру температури
у свердловині; глибин залягання ізотермічної поверхні 150 °С; термобаричного
коефіцієнта (Кт = Т,)Р,,) та коефіцієнта гідростатичності (К,. = Р",ІР). Використ.ню
дані замірів початкових пластових температур (Tn1) і тисків (Р,,) у сведловинах при
проведенні геофізичних досліджень та випробувань на газових, нафтових та
газоконденсатних родовищах, а також пошукових площах.
Аналіз розподілу "фонових" температур на зрізі 2000 м у межах При чорно
морсько-Кримської нафтогазоносної області наведений у розділі "Особливості
катаrенетичних перетворень верхньокрейдових порід" і на рис. 8.20.
За розподілом середніх геотермічних градієнтів у межах досліджуваної тери
торії виділено дві різнопроrріті зони: високих значень геотермічного градіппа ( 3,5 4,0 °С/ІОО м), яка тяжіє до Кримського півострова, і низьких (до 3,0 "С/100 м) простягається в західному напрямку до Перемобруджя (рис. 9.1). Каркінітсько-
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Рис . 9.1. Схема розподілу середніх геотермічних fl)адієнтів.
Умовні позначення див. рис. 1.1.
Північнокримський прогин харакrеризусться значеннями геотермі•шого fl)адієнта 3,55,0 °С/ІОО м, Перекопське та Євпаторійсько-Новоселівське підняття - 3,5-4,0 °С/ІОО м,
Гірський Крим - 2,5-3,0 °С/ІОО м.
Для визначення прогнозних глибин залягання нафтових покладів при
гідростатичних тисках побудовано модель ізотермічної поверхні 150 °С - т. зв.
"нафтове вікно". Ці розрахунки зумовлені геологічною будовою дослі.:окуваної області,
глибинним тепловим потоком та процесами тепломасопереносу в інтервалі
"фундамент-поверхня Землі" (рис. 9.2). У східній частині досліджуваної території
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Рис. 9.2. Схем0 ро:нюділу гл11бн11 за;1яга�шя ізотермічної поверхні 150 "С
Умовні ІІО"JНІІЧСІІІІЯ див. рис. 1.1
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глибина залягання ізотермічної поверхні 150 °С змінюється від 4000 м (зofia
Євпаторійсько-Скадовського розлому) до 4500 м(зона Одеського розлому), у західній
частині -від 5000 м (зона Одеського розлому) до 6000 м (зона Арцизького розлому).
В межах Каркінітсько-Північнокримського прогину ця mибина становить 3500-4000 м.
Центральній частині півострова притаманні глибини 4000-4500 м, а на південь
(Сімферопольське підняrrя) та північ (Східноєвропейська платформа) спостерігається
занурення ізотермічної поверхні. Наведений аналіз геотермічних параметрів до·Jволяє
прогнозувати наявність покладів нафти в західній частині даної області до глибин
6000 м ( Осадчий ..., 2002, 2007).
За термобаричними даними у Південному нафтогазоносному регіоні(рис. 9.3)
виділяються три зони: нафтова( Т,11 - 340--370 К; Рт - 15 ,0-30,0 МПа); газоконденсатна
(390> Тп.,> 320 К; 36,0> Р111 > 16,5 МПа)та газова(Т,.,-291-425 К; ?111 -0,9-45,0 МПа).
Аномальність пластових тисків супєво впливає на фазовий стан вуглеводнів
(Колодій . . ., 2000; Осадчий ... , 2002, 2007; Атлас..., 1998). За коефіцієнтом
гідростатичності та термобаричним коефіцієнтом зони знаходяться в межах значень:
нафтова - 1,2 > к.. > 0,9; 21,7 > К"' > 12,3 К/МПа при 2500 > Н > 1770 м;
газоконденсатна - 1,2 > К,. > 1,7; 10,8 < Кт 19,3 К/Мпа при 2910 > Н> 1400 м та
газова - 0,9 < К, < 1,8; 143 > К"' > 9,84 К/МПа при 4420 > Н> 10 м (див. рис. 9.3). У
шельфовій області виділяються дві зони розподілу покладів вуглеводнів, залежно від
коефіцієнта гідростатичності та глибин їх залягання: верхня зона - газова, яка
характеризується такими параметрами: К., змінюється від І, І до 1,3 та глибини
залягання покрівлі продуктивних горизонтів у відкладах верхнього палеогену та
нижнього неогену від 400 до І ООО м. Винятком є газовий поклад Одеського родовища
у відкладах середнього палеогену, який пояснюється аномальним пластовим тиском
(К, = 1,78) на Н - 400 м. Нижня зона - газоконденсатна: К, > 1,2 при Н> \ООО му
ві�ікладах нижнього палеогену. Верхня зона- газова: Н сягає до ІООО м, К"' змінюється
від 25 до 70. Нижня зона - газоконденсатна: Н \ООО м, К"' змінюється від 10 до 25
(Осадчий ..., 2002, 2007; Грицик ..., 2007; Атлас..., 1998).
На рис. 9.4 наведений розподіл геотермобаричних параметрів у відкладах
верхньої крейди Причорноморсько-Кримської на�rrогазоносної області за результатами
випробувань у свердловинах при проведенні пошуково-ро"Jвідуваль1-111х робіт 11а
нафту і газ.
Таким чином, на основі аналізу розподілу термобаричних параметрів 011ділс11і
зони розміщення покладів оуглеводнів у вертикальному розрі"Jі 'Jалеж110 від 1ю•шткою1х
пластових температур і тисків та розрахункових термобари•ших коефіціп пів. Пою.ншю.
що харакгер зміни коефіцієнта гідростатичності "Jалежить від особливостей струюурно
тектонічної будови досліджуваної території.
Перспективиі об 'єкти верхиьокреtідового комn.і1ек,у. У відкладах сс1 юмш1сантону виділено 6 типів об'єктів, які віднесено до категорії перспективних (рис. І.) .5 ).
Перші чотири являють собою діляfІКИ успадкованого ро:Jвитку карбо11ап111х біо, е111111х
та кластогенних утворень.
Так, розвиток біоrермних с1юруд сенома11у й турон-сантону 11роr11tнупьсн 1ш
трьох ділянках. Перша охоплює західну •шстину Тарха11кутеько1·0 півострова (раііо11
Мєлової та Оленівської структур); друга - розвинена в райо11і Задор11енсько'і-Кіровської;
третя -Північносеребрянської-Тетянівсько'і с1руктур.
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Рис. 9.3. Графіки ро1поділу покладів ву1:псводнів Півлснного нафтогазоносного регіону залежно від:

а-· початкових пластових темпера·rур та тисків, б - косфіuіппа гідростатичності та глиб1111 їх заляга�1ня, в - тсрмобарнчного

коефіцієнта та глибин їх залягання.

Поклади: • - нафта, о · газ, Ф - га"Jоко11де11сат.
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Рис. 9.4. Графіки розподілу геотермобаричних параметрів у відкладах верхньої
крейди: а - початкові пластові температури та тиски, б - коефіuієнти rідростатич
ності та глибини заміру, в - термобаричні ко ефіuієнтн та глибини заміру.
Результати випробувань: • - нафта, о - газ, • - газоконденсат. ре - вода-газ,
v - вода.
Наскрізний розвиток карбонатних кластолітів зафіксовано між Одеською та
Гамбурцевською площами (район Осетрової структури), а також на півночі Тархан
кутського півострова у вузькій смузі - Чорноморська-Міжводненська Г
- лібівська плоші.
У районі площ Октябрська-Донузлавська та Джанкойська зафіксовано ділянки
розвитку біогермних утворень сеноману, які перекриті карбонатними кластолітами
турон-сантону. Зворотній характер перешарувань прогнозується в районі структур
Борисівська-Рилєєвська-Східноворонківська-Максимівська, а також у межах акваторії
Чорного моря на захід від Тарханкутського півострова (від Західнооленівської в
напрямку Прибійної та Східноархангельської структур).
Вищеописані ділянки характеризуються розвитком найпотужніших горизонтів
порід-колекторів, які представлені біоморфними та уламковими вапняками.
Перспективність uих утворень є різною, що зумовлене наявністю чи відсутt1істю
флюїдоекрануючих пачок. У зв'язку з uим виділені найперспективніші діляt1к11 (див.
рис. 9.5).
Перша перспективна ділянка розміщена між Одеською п1 Гамбурцсвською
структурами, включно з Осетровою. Тут можна виділити три типи об 'сктів. Перший
- представлений карбонатними кластолітами сеноман-сантону, другий·- тільки турОІІ
сантону, які перекриті флюїдоекрануючими мергельна-глинистими нашарунш111ям11
кампану(зона зовнішнього шельфу) . Третій об'єкт-це карбонатні кла<:юліп1 се11омш1у,
перекриті екрануючими горизонтами турон-сантону. У цій ділянuі. врпхову10•111
гіпсометрію залягання(Геолого ... , 2005) окремих горизонтів верхньої крсйд11 т.:1 їхню
біофаціальну структуру (див. рис. 5.1-5.4), прогнозуємо можливість ро1н1пку
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Рис. 9.5. Псрспе�пивні ділянки у відкладах сеноман-сантону.

а) Седиментаuійні тіла: ді.инки спадкового розв11т1,.-v: 1 - карбонатних улам кових шлейфів сеноману і турон-сантону, 2 - біоrермних
утворень ссноману і турон-сантону; ді.'ІJІнК11 розвитку: 3 - біогермних утворень сеноману та карбонатних уламкових шлейфів турон-сантону, 4
- карбонатних уламков11х шлейфів ссноману та біогермних утворень турон-сантону; дL'ІЯнк11 перекриття: 5 - уламкових шлейфів та біо гермів
сеноману утвореннями зовнішнього шельфу турон-сантону, 6 -уламкових шлейфів та біогермів турон-сантону утворенням11 зовшшнього шельфу
кампану. Біофаuіальні зони: 7- бар'єрна, 8-- уламкові шлейфи передового схилу, 9- зовнішній шельф.
б) Літогенетичні тіла: 10- зони тріщинуватих колекгорів.
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літологічних пасток. Останні являють собою тіла карбонатних кластолітів, які за
латераллю заміщуються мергельно-глинистими утвореннями зовнішнього шельфу: в
напрямку з Одеської на Осетрову (сеноман-сантон) та Гамбурцевської на Осетрову
(турон-сантон) структури.
дm•га 11ерспект11в11а діля11ка розміщена в південно-західній частин і
Тарханкутського півостова, поширюючись у прилеглу акваторію Чорного моря. Тут
можна виділити чотири типи об'єктів. Перший локалізований у районі Мєлової,
Родниківської, Західнооктябрської. Західномєлової структур і складений біогермним11
утвореннями сеноман-сантону, які перекриті екрануючими горизонтами кампа11у.
Другий - вузькою смугою прилягає з півдня до першого й утворений карбонатними
біогенними (сеноман) та кластогенними (турон-сантон) тілами, що перекриті
мергельно-глинистою товщею кампану. Третій - вирізняєп,ся лише 1вороп1ім
співвідношенням біофаціальних утворень сеноману й турон-сантону і 11ростяrасться
від Західнооленівської у напрямку Прибійної, Східноархангельської структур. Чствер111й
пш розвинений також в акваторіальній частині (прилягає з півдня та півночі до
третього) і складений біогермами та карбонатними кластолітами турон-сантону, що
перекриті екрануючими горизонтами кампану. Беручи до уваги біофаціальну
зональність відкладів (див. рис. 5.1-5.4) та структурні особливості (Геолого..., 2005),
прогнозуємо можливість формування літологічних пасток між Чорноморською та
Міжводненською структурами. а також в акваторії Чорного моря на схід від Прибійної
та Східноархангельської структур.
Третя пеоспеюпивна ділянка розміщена в межах північного борта Каркінітсько
Північнокримського прогину й охоплює Голіцинську та Шмідтівську площі.
Перспективність її зумовлена тим. що бар'єрні та карбонатні кластогенні утворення
турон-сантону перекриті флюїдоекрануючою товщею кампану.
Четверта 11ерс11ектив11а діля11ка складається із двох частин, які локалізовані
на схід та захід від Каркінітської структури. Резервуари тут складені бар'єрними й
уламковими утвореннями сеноману та мергельно-глинистими відкладами турон
сантону.
Вищеописані перспективні ділянки виділені на основі седиментолоrо
палеоокеанографічних показників і являють собою прогнозні резервуари зонального
рангу. У процесі катагенезу відбува.'lися певні зміни петрофізичних властивостей порід,
що утворюють їх. На прикладі східної центрикліналі Каркінітсько-Північнокримського
прогину показано історію постседиментаційних змін та формування приро дних
колекторів (див. рис. 8.20-8.23). У результаті цього локалі-зовано зони розвитку
колекторів тріщинного типу, які сформувалися на ексфільтраційному етапі катагенезу
(див. рис 9.5 б). Як видно, вони мають афаціальний характер. У районах Оленівської
та Борисівської структур вони підвищують позитивну оцінку виділених (за
седиментологічними критеріями) перспективних тіл. Натомість 11а ділянках
Чорноморська та Міжводненсько-Бакальска - відіграють самостійну роль. Ці дані
засвідчують, що вивчення процесів постдіагенезу є важливим слсме1пом, який
підвищує аргументованість прогнозу перспективних об'єктів.
У відкладах каwпан-.наастрихту виділено чотири н1ш1 11срсr1скп1в11их
об'єктів (рис. 9.6). Перші три є ділянками успадкованого рюв1пку карбонатних
біогенних та (або) кластогенних утворень. Так, ро1виток біогермних споруд камвuну
та маастрихту прогнозується на двох ділянках.
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Рис. 9.6. Перспективні ділянки у відкладах кампан-маастрихту.

а) Седиментаційні тіла; оі.ля.11ки спадкового розвитку: І - карбонатних уламкових шлейфів кампану і маастрихту, 2- біогерм1шх утворень
кампану і маастрихту; оі.ля11кирозвитку: З -карбонатних уламкових шлейфів кампану та біогермних утворень маастрихту, 4 - ділянки перекриrгя
уламкових шлейфів та біогермів кампану утвореннями зовнішнього шельфу маастрихту. Біофаціальні зони: 5 - бар'єрна, 6 -уламкові шлейфи
передового схилу, 7 - зовнішній шельф.
б) Літоrенетичні тіла: 9 -зони порових колекторів, 10- зони тріщинуватих колекторів.
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Перша - охоплює структури Штормову, Центральну та Кримську. Друга розвинена в північній частині Рівнинного Криму і простягається від Міжводненської
до Новоіванівської площі.
Успадкований розвиток карбонатних кластолітів спостерігається на трьох
діля11ках. Перша- облямовує з півночі структури Штормову, Центральну та Кримську,
включно з Архангельською площею. Друга- майже суцільною смугою простягається
в акваторії Чорного моря уздовж північного узбережжя Кримського півострова. Третя
ділянка - у вигляді невеликого поля розвинена на південь від Тарханкутського
півострова (між Октябрською та Південнобортовою площами).
Відклади, складені карбонатними кластолітами кампану та біогермними
у твореннями маастрихту, вузькою й майже суцільною смугою облямовують із заходу
та півночі велике поле наскрізного розвитку бар'єрної зони.
Четвертий тип перспективних об'єктів становить найбільший інтерес,
оскільки в цьому випадку йдеться про природні резервуари. Останні складені
карбонатними біогенними або кластогенними утвореннями кампанського віку, які
перекриті екрануючими горизонтами маастрихту (див. рис. 9.6). Виділено шість ділянок
розвитку такої будови кампан-маастрихтської товщі. Перша- локалізована в районі
Осетрової структури. Друга - у вигляді ізометричного поля розміщена на північ від
Гамбурцевської структури. Третя - розвинена на північний схід від Архангельської
площі (район структури Альбатрос). Четверта - розміщена на північний захід від
Тарханкутського півострова (на широті смт. Чорноморське). П' ята- охоплює територію
на схід від Каркінітської структури. Шоста - вузькою субширотною смугою
простягається від Бакальської банки до Сергіївської коси. Крім того, враховуючи
побудови (див. рис.5.5, 5.7), на Міжводненській площі прогнозуємо розвиток
локального типу резервуарів (структурного типу) в низах відкладів кампану та
маастрихту, а в середній частині розрізу кампану-резервуарів літологічного типу між
Шмідтівською й Голіцинською та Шмідтівською й Каркінітською структурами.
Виділені літогенетичні тіла порових та тріщинуватих природних колекторів
(див. рис. 9.6 б) дещо підвищують перспективи Чорноморської й Бакальсько
Аврорівської ділянок, а в районі Мєлової та Оленівської площ відіграють роль
самостійного прогнозного показника.
Підсумовуючи, треба зазначити, що незважаючи на широкий, успадкований
практично протягом усієї пізньої крейди, розвиток біогенних і к ластогенних
карбонатних акумулятивних тіл у північно-західній частині Рівнинного Криму, ця
територія має незначні перспективи. Майже весь розріз тут складений потенційними
породами-колекторами з локальними розвитком флюїдоупорних горизонтів, що не
сприяє формуванню великих резервуарів і зумовлює розсіяний характер нафто
газонагромадження (численні, але незначні за дебітами припливи вуглеводнів).
Для більш аргументованої оцінки цих об'єктів необхідне проведення додаткових
досліджень катагенетичних перетворень порід, оскільки, як було показано, ці дані
вносять певні корективи при визначенні перспектив на деяких ділянках.
На решті території можна намітити декілька ділянок з певною градацією
перспектив. До категорії високоперспективних відносимо ділянку між Одеською та
Гамбурцевською площами, включно з Осетровою структурою. Тут прогнозується
існування резервуарів на трьох стратиграфічних рівнях (сеноман, турон-сантон.
кампан), а також розвиток літологічних пасток.
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Перспективною вважаємо ділянку, що охоплює південно-західні терени
Тарханкутського півострова і прилету частину акваторії, де резервуари сформувалися
переважно у відкладах сеноману та турон-сантону з розвитком літологічних пасток у
західній частині ділянки.
Як середньоперспективну розглядаємо ділянку, розміщену між Каркінітською
та Борисівською площами, де резервуари приурочені до відкладів сеномаиу та кампану
(з супутнім розвитком пасток літологічного типу). До такого ж типу можна віднести
Голіцинсько-Шмідтівську ділянку, де потужні верстви бар'єрної зони та кластоліти
передового схилу перекриті екрануючими горизонтами кампану. Тут також
прогнозується існування літологічних пасток.
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висновки
Робота є узагальненням результатів седиментолого-палеоокеанографічних,
літогенети•ших і петрофізичних досліджень відкладів верхньої крейди Каркінітсько
Північнокримського проrnну, які проводилися в контексті з'ясування умов формування
природних резервуарів і колекторів вуглеводнів.
На основі опрацювання літологічних та геолого-геофізичних матеріалів для
окремих стратиграфічних підрозділів верхньої крейди (сеноман, турон-сантон, кампан,
маастрихт) встановлено характер просторового поширення відкладів і літологічну
структуру розрізу. Виділені й описані основні їх типи - карбонатний, глинистий та
перехідний, локалізовані ділянки максимального розвитку карбонатних утворень, які
у своїй більшості просторово тяжіють до південного борта Каркінітсько-Північно
кримського прогину (зона Суліно-Тарханкутського розлому), формуючи при цьому
локальні тіла наскрізного типу сумарною потужністю до 500-800 м.
Наведена характеристика мінералого-петрографічних особливостей відкладів
верхньої крейди. Найбільш цікаві в нафтогазопошуковому відношенні карбонатні
утворення представлені органоген�ю-детритовими, пелітоморфними, уламковими
різновидами світло-сірого кольору, масивної текстури з численними сутуро
стилолітовими швами, виповненими t<арбонатно-глинистим матеріалом та бітумами.
Органогенний детрит представлений, в основному, планктонними та бентосними
форамініферами, моховатками, криноідеями, остракодами, фрагментами колоніальних
організмів, спікулами губок кременистого та карбонатного складу.
Результати досліджень петрофізичних властивостей порід свідчать, що у
верхньокрейдових відю�адах наявні різноманітні за типом карбонатні та глинисто
карбонатні утворення при великій ролі тріщинуватості й кавернозності. Ємнісно
фільтраційні властивості складнопобудованих карбонатних колекторів верхньо
крейдових відкладів значно змінюються як по латералі, так і по вертикалі. Аналіти•ню
встановлено, що щільність керну змінюється від 1,85 до 2,65 г/см 3 , пористість- від
0,15 до 26,5 %, а проникність- від менше 0,01 до 14,5 х 10-15 м2 .
Встановлено циклічну будову товщі верхньої крейди. Виділено чотири типи
літмітів: карбш�атний, мергельний, глинистий, змішаний, регіонаr1ь�юго, 'Jонально,·о
або локального поширення. Карбонатні літміти, у розрізі яких домінують вапняки
(понад 50 %), потужністю від 20 до 400 м (у середньому блюько І ОО м) максимаr1ьно
поширені на сході (Аврорівська, Борисівська та Оленівська площі) та півдні (площі
Гамбурцевська, Штормова., Центральна) регіону. Глшшсті літміти (ар1·ілітів 1ю1ш;1 50 'Yu)
переважають у північних ділянках півні•ню-'Jахідного шельфу Чорного мuрн.
Побудовано седиментолого-палеооксанографі•11-1і моделі л.ля сс1юмш1сько1·0,
турон-сантонського, кампанського та маастрихтського віків 11і·шьої крс�ід11. Пр11 цьому
локалізована низка карбо11апшх споруд (Гамбурцевс1,ка, Штормова, Ож:11івсько
Аврорівська, Джанкойська, Голіцинська та ін.) в межах 11івдеюю1·0 та, локш1ь1ю,
півні•шого бортів Каркінітсько-Північнокримського прогину (на 11сриферії Кілійсько
Змії,юго, Каламітського, Новuселівського та, фрагментарно, Голіцш1ського піднять).
Встановлено закономірне фаціальне 'Jаміщеш1я у 11івдешюму наttрнмку карбонап111х
утворень бар'єрної зони органоге1шо-унамковими й уламковими nідкла:щмн
передового схилу та глинистим1-1 мулами ·ювні1ш1ього шельфу (осьова 1011а
Каркі11ітсько-Півні•шокримського прогш1у).
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Встаноалено зони розвитку банко-рифових споруд - Гамбурцевська, Штормова,
Оленівсько-Аврорівська, Джанкойська, Голіцина, які становлять найбільший
практичний інтерес. Виділено декілька зон з певною градацією перспектив. До
категорії високоперспективних віднесено ділянки між площами Одеською і
Гамбурцева, включно з Осетровською структурою, де прогнозується існування
резервуарів на трьох стратиграфічних рівнях (сеноман, турон-сшпон, кампан), а також
розвиток літологічних пасток. Високоперспективною є й ді,1янка, що охоплює
південно-західні терени Тарханкутськоrо півострова та прилеглу частину акваторії,
де резервуари сформовані переважно у відкладах сеноману та турон-сантону з
розвитком літологічних пасток у західній часn,ні ділянки. Як перспективну розглядаємо
територію, ро'Jміщену між Каркінітською та Борисівською площами, де резервуари
приурочені до відкладів сеноману та кампану (із супутнім розвитком пасток
літолоrі•шоrо типу). До такої ж категорії можна віднести й Голіцинсько-Шмідтівську
ділянку, де потужні утворення бар' єрної зони та кпастоліти передового схилу перекриті
екрануючими горизонтами кампану. Крім того, тут прогнозується існування й
літологічних пасток.
На основі аналізу розподілу температур та rеотермі•rних градієнтів
досліджуваного регіону встановлена зональність розміщення покладів вуглеводнів
по латералі, за термобаричними параметрами виділені зони їх розміщення у
вертикальномурозрізі. Виявлені особпивості сприятимуть rрунтовнішому вирішенню
теоретичних проблем, пов'язаних з формуванням, міграцією вуглеводнів та
збереженням їхніх пок.1адів, що дасть можливість підвищити ефективність
нафтоrазопошукових робіт.
Вищеописані перспективні ділянки, виділені на основі седиментолого
палеоокеанографі•ших і термобарич11их гrоказників, є 11ропюзними зонами розвитку
резервуарів. У процесі катагенезу відбувапися гrевні зміни петрофізичних аластивостей
порід, що їх складають. На прикладі східної центрик ліналі Карк інітсько
Північнокримськоrо прогину показана історія постседиментаційних змін та формування
природних колекторів. У ре"Jультаті, локалізовані зони ро3в�пку колекторів поровоrо
та тріщшшоrо типу, які сформувалися, відповідно. 11а інфільтраційному та
ексфільтра11ійному етапах катаге11езу. Ці зони мають афаціальний характер. На одних
ділянках вони підвищують по·зитивну оцінку виділених (за ссдиментолоrічними
критеріями) псрсr,ективних тіл, а в інших -- ві11іrрають самостійну роль. Ці дані
засвідчують, що вивчення процесів постдіагснсзу є важливим елементом, який
підвищуf' аргументованість прогнозу перспективних об'єктів.
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CONCLUSIONS
Т\1іs work represents а generalization of the results of sedimentological
paleooceanogrnphic and lithogenetic investigations ofUpper Cretaceolls deposits of the Karkinite
Nortl1 Crimean depression, whic\1 have been perfoпned in context of elucidation offormation
environments of tl1e natural гeservoirs of \1ydrocarbons.
Based оп the analysis of the lithological and geologica\-geophysical data оп separate
stratigraphic suЬdivisionsofthe Upper Cretaceoнs (Cenomaпian, Turoniaп-Santonian, Can1panian,
Maastrichtian) the clшracter oftl1e spatial distributioп ofdeposits and the litlюlogical structure of
the sequence Ішvе been established. Their main types have Ьееп distiпguished and described:
carbonate, сІауеу and transitional, the areas ofthe maxiшum development ofcarbonate deposits
are localised, wl1ich mainly are spatially tending to the southem side of the Karkinite-North
Crimean depression(zone ofthe Sulino-Tarkhankнt fault), foпning Ьу this the ІосаІ trougl1-type
bodies of the total thickness ofup to500-SOOm.
l11e mineralogical-petrogi:aphic peculiarities ofthe Upper Cretaceolls deposits are char
acterized. The most interesting in oi\-prospectiпg respect carbonate deposits are rep1·esented Ьу
the organogenic-detrital, pelitoпюrphic, clastic varieties of light-grey соІог, massive fabric with
numerous suture-stylolithic junctions, filled with carbonate-clayey material and bitнmen. Orga
nogenic detritus is represented шainJy Ьу planctonic and bentic foramiпifera, pearlweeds, criпoidea,
ostracods, fragments ofcolonial orgaпisms, sponge spicu\as of siliceous and carbonate compo
sition.
Тhе results ofrocks' petrophysical properties investigatioпs slюw that the Upper Cre
taceous deposits comprise the different type carbonate and clayey-carboпate rocks with а sig
nificant role of fracturing апd cavemosity. The capacity-filtration properties of the the Upper
Cretaceous carboпate reservoirs with the complex structure significantly change both laterally
and vertically. It was established analytically that the deпsity of core samples varies from 1 .85 to
2 .65 g/cm', porosoty-from0 .15 to26 .5 %, penneability-from less thaп О. О! to 14 .5 х 10- 15 m2•
Тhе сусІіс structure oftheUpper Cretaceous sequence has been establisl1ed. Four types
oflitmites have been distiпguished: carbonate, marly, сІауеу, and mixed, of regional ог ІісаІ exten
sion. Carbonate litmites, іп the sequence of which the limestons predominate (over 50%), with
thickness of20 to 400 m(average about l ОО m) are maximum spread at the east (Avrorivska,
Borysivska, Olenivska prospects) and south (Gamburtseva, Sl1tonnova, Tsentralna prospects)
ofthe region. СІауеу litшites(argillites over50%) are prevailing at northem areas ofthe north
westem shelfofthe Black Sea.
Sedimentological-paleooceanographic models for Cenomanian, Turonian-Santonian,
Campanian and Maastrichtian stages ofLate C1·etaceous have been made. А range ofcarbonate
accumulative constructions have Ьееn localized(Gamburtseva, Shtoпnova, Olenivsko-Avrorivska.
Dzhankoyska, Golitsyna and other) within tl1e southem and ІосаІІу southem sides ol'the
Karkinitsko-North Crimean depression (оп the periphery ofKiliysko-Zmiiпy, Kalamitsky,
Novoselivsky, \осаІІу Golitsynske highs). The regular facial substitution in the northern direction
ofthe carbonate deposits of the barrier zone Ьу the organogenic-detrital and clastic deposits of
the frontal slope and сІауеу nшds ofthe outer shelf(the axis zone ofthe Karkinitsko-North
Crimean depression) is established.
Zones of bank-reef structures GambLІrtseva, Shtoпnova, Olenivsko-Avrorivska.
Dzhankoyska, Golitsyna represent the greatest practical interest. Severa\ zones with certain gг,1dation ofprospects have been distinguished. То the range ofhighly prospcctive urc included thc
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areas between the prospects Odeska and Gamburtseva, including tl1e Osetrova stnictнre, where
the existence ofthe reservoirs at three stratigraphic levels (Cenomaлian, Turonian-Santonia11,
Campanian) as well as the existence ofthe lithological traps is forecasted. Highly prospective
also is the area, which covers the north-westem regions ofthe Tarkhankut peninsular алd the
adjacent part ofthe sea basin, where the reservoirs аге formed mainly in Сеnошаліал and Turonian
Santonian with the existense ofthe lithological traps in the westem part ofthe area. As the
prospective one we consider the агеа, located between the prospects Кarkinitska and Borysivska,
where the reservoirs occur in Cenomanian and Campanian (with simultaлeous existe11ce ofthe
lithological type traps). То the same range we сап regard the Golitsynsko-Shmidtivska агеа,
where the thick deposits oftl1e Ьапіеr zone and clastolites ofthe frontal slope are covered Ьу the
sealing horizons ofCanipanian. Besides, the existence ofthe lithological traps is forecasted.
Оп the base ofthe temperatшe distribution and geothennal gradient analysis for the
region under study the lateral zoning of accшnulations' location has Ьееп established. Ву
theппobaric parameters the zones oftheir occurrence in the vertical sequence have Ьееп distin
guished. Тhе revealed pec1.1Іiarities will facilitate the more grounded solution ofthe theoretical
problems, related to the fonnation. migration of11ydrocarЬons and their preservation in accumu
lations, which will allow to increase the efficie11cy ot'the оіІ- and gas-prospecting works.
The described above агеаs are distinguished оп the base of sedimentological
paleooceanographic indexes and represent the forecast reservoirs ofzonal range. In the co1.1rse
ofcatagenesis the certain changes ofpetrophysical properties ofthe rocks, which are fonпing
them, took рІасе. Оп thc example ofthe eastem ccntrocline oftl1e Karkinitsko-North Crimean
depression the history ofthe postsediшentary transtormations and fonning ofnat1.1ral reservoirs is
shown. As а result, the zones ofpore and fracturc type reservoirs оссшгеnсе, which have been
formed correspondingly at infiltrational and exfiltrational stages ofcatagenesis are localised. Тhese
zones ha,.:e an afacial character. Іл some areas they аге increasing the positive estimate ofthe
disting1.1ished (Ьу sedimentologica\ criteria) prospective bodies. ln others they рІау an indepen
dent role. Тhese data evidence that the investigation ofthe processes ofpostdiagenesis аге an
important element, which increases the validity ofprospective objects forecast.
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