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Вивчення характеру контакту мiж вiдкладами силуру

сеномэну в басейнi Днiстра мiж селами Анадоли

i

i

нижнього

Сокiл (Середн€ При

днiстров'я) дали нам можливiсть навести деякi новi данi про палеогео

rрафiчнi обетавини на Подiллi в досеноманський i нижньосеноманськиii
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час. На поверхнi силурiйських порiд
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було виявлено корку «пустинного
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загару»

i

слiди свердлiння м_орських

придонних

органiзмiв. Крiм

цього,

iii;ii~i~~~-~.·~··ii заслугову€ на увагу наявнiсть глауконiтово-кварцових пiскiв сеномэну
на контактi з силуром.

Як вiдомо {1, 2], вказана терито
рiя перед верхньокрейдовою транс
гресi€ю довгий час являла собою
область денудацii.
Внаслiдок сеноманськоi трансгресii море вкрило
величезнi площi континенту, що при
вело до утворення товщi осадачних
нашарувань

Слiди сверд.rtiння морськими органiз
мами-свердлiвцями поверхнi порiд си
луру

на

контактi

з

нижньосеноман

ськими вiдкладами (вертикальний перерiз).

1- першиА тип слiдiв свердлiиия; 11- тип
слiдiв свердлiния; 1- карбонатнi частинНО ОКременfлj ПОрОДИ СИЛуру; 2- глаукоНiТОВО·КВарцовi

пiски

нижньоrо

сеноману;

сеноману.

В межах Середнього Приднi
стров'я на нерiвнiй еродованiй по
верхнi вiдкладiв силуру, представ
лених вапнистими доломiтами i мер
гелями, незгiдно з перервою в осад
конагромадженнi
лежать
породи
В

нижнього сеном а ну.
приконтактНiЙ ЧЭСТИНi бЭЗЭЛЬНИЙ ШЭР НИЖНЬQ-

3 - пiщанl вапняки нижнього сеноману.

го сеномэну представлений глауконiтово-кварцовими пiсками (с. Ма
линовцi), якi на окремих дiлянках замiщуються пiщаними вапняками
(с. Дарабани). Породи базальнога шару сеномэну постiйно мiстять
значну кiлькiсть грубоуламкового матерiалу докрейданих порiд.
На контактi з :вiдклада1ми сеномэну в породах силуру спостерiгаЕть
ся значне окременiння у виглядi тоненькоi, гладкоi, зверху вiдшлiфова
ноi корочки сiрого або коричневато-чарнога кольору-так званий пу

стинний загар. Потужнiсть приповерхневоi окременiлоi частини силурiй

ських карбонатних порiд досягаЕ 3--4 см.
На окремих дiлrянках поверхнi порiд силуру на контактi з сенома
нам вiдмiченi численнi слiди свердлiння органiзмами-свердлувальника
ми, якi жили на днi нижньо-сеноманського моря. В планi вони являють
собою круглi нiрки дiаметром вiд 0,3 до 3 см. У вертикальному перерiзi
нiрки мають неоднакову конфiгурацiю, внаслiдок чого серед них можна

було видiлити два окремi типи.
П ер ш и й тип.
(рис., /). У вертикальному перетинi нiрки цього

типу, як правило, мають грушови·дну або краплеподiбну форми. Вузьки
ми шийками вони сполученi з .поверхнею породи. На площинi контакту
порiд ·сеноману з силуром дiаметр таких нiрок коливаЕться вiд 0,3 до
2,0 см, донизу вiн посту'tlово збiльшуЕться i вiдповiдно досягаЕ вiд 1 до
3,5 см. Глибина нiрок коливаЕться вiд 0,5 до 6 см.
Дно нiрок часто бува€ вкрите тоненькою плiвкою кальциту (0,5-1 мм) або щiльною вiдмiною гiдроокислiв залiза, а нiрки в цiлому ви-
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повненi глауконiтово-кварцовими пiсками (с. Малиновцi) або пiщано
карбонатним матерiалом, лiтологiчний -склащ якого в основному вi:дпо
вiдае скла•ду порi.д базальнаго шару сеноману. Серед матерiалу, що ви
повнюе нiрки, часто зустрiчаються також f1равiйнi уламки докрейдсвих
rюрiд (•силуру). Органiчнi рештки свер.длувальникiв, якi виточували н
породах вказанi нiрки, не виявленi.
Др у г и й
т и п.
(рис., //). Слiди свердлiння цього типу являють
собою тоненькi звивистi канальчики дiаметром вiд 2 до 4 млt i загаль
ною довжиною до 5-7 см. Такi канальчики занурюються в .породи си
луру в одному мiсцi, а в iншому виходtять з них. Iнодi канальчики мають
U-подiбну форму. При цьому оби:два вiдгалуження U-подiбного каналу
виходять на поверхню вмiщаючоi ix силурiйськоi породи. Слiди сверд

лiння цього типу виявленi тiльки в околицях с. Дарабани, в мiсцях, де
силур контактуе з верствою пiщаного вапняку нижнього сеноману. Про
свердленi канальчики в породах силуру виповненi карбонатно-алеври
товим матерiалом, лiтологiчно тотожним з сеноманським пiщаним вап
няком.

Описанi вище слiди свердлiння першого типу морфологiчно подiбнi
до нiрок, висвердлених тортонськими молюсками (Sphenia sp. та iн.) в
гальках вапнякiв крейдового вiку, вiдмiчених в пiсках тортону на Во
.пино-Подiллi [3]. Слiд вiдмiтити, що С. 1. Назаревич [4], який згадуе
про грушови.днi нiрки в силурi околиць Малиновець, вважав ix слiдами
життедiяльностi лiтодомусiв сеноманського вiку.

Щодо точного палеонтологiчного визначення органiзмiв-свердлiвцiв,
слiди я.ких збереглися у виглядi двох аписаних вище морфологiчних ти
пiв нiрок, то зробити йога поки що неможливо через вiдсутнiсть скелет
них решток.

Наведений матерiал дае змогу уточнити палеогеографiчнi обетавини
на Середньому Приднiстров'i в досеноманський i ранньосеноманський
час.

Внявлена кора «загару пустинi» на поверхнi карбонатних порiд си
луру утворилаоя внаслiдок iнтенсивного вивiтрювання осадачних порiд
нижнього палеозою в досеноманський час. В ранньосеноманський час

територiя була дiлянкою мiлководного моря з сильними донними течiя
ми. На початку сеноманськоi трансгресii доннi течii спричинилися до
дуже повiльного осад1конагромадження на ОК'Ремих дiлянках моря i мiс
цями розминали дно. Окремi види молюскiв-свердлiвцiв, що заселяли у
великих кiлькостях такi дiлянки скалистого дна, всвердлювалися в твер
дий субстрат для захнету вiд сильних донних течiй.
Наявнiсть верстви глауконiтово-кварцових пiскiв нижнього сенома
ну на контактi з силуром також вказуе на умови великоi рухомостi вод

них мае, оскiльки, як вiдомо (4, 5], вiдкладання значних кiлькостей гла
уконiту проходить в тепловодних морських басейнах (з лiтньою темпе
ратурою на поверхнi води бiльше
15° С) на неглибоких дiлянках з
сильними донними течiями при сповiльненому осадконагромадженнi.
Все це говорить про мiлководний характер трансгресуючого сеноман
ського моря, в якому iснували сильнi доннi течil. Останнi дiйсно зумо
вили дуже повiльне осадконагромадження в ранньосеноманський час.

+

В свою чергу, наявнiстю течiй до певноi мiри можна з'ясувати вiдносно
малу потужнiсть вiдкладiв нижнього сеноману в захiдних районах Се
реднього Приднiстров'я в порiвняннi з товщ·иною осадочних утворень
цього ж вiку в межах пiвденно-схiдноi частини Приднiстров'я.
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Резюме

На поверхности пород силу:ра в ~пределах Среднего Приднестровья
была выявлена кора пустынного загара и следы сверления меловыми
молюсками-сверлильщиками. Указанные факты, а также присутствие
на

контакте

с

породами

силура

глауконитово-кварцевых

песков

нижне

сеноманского возраста подтверждают трансгрессирующий характер се
номанского моря и

указывают на

существоваю1е в нем

сильных донных

течений. Последние обусловили крайне медленное, порой отрицательное
осадканакопление в раннесеноманское время.
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NEW DATA ON ТНЕ PALEOGRAPHIC CONDITIONS DURING
ТНЕ UPPER CRETACEOUS TRANSGRESSION ON ТНЕ
SOUTHWESTERN SLOPE OF ТНЕ RUSSIAN PLATFORM
(Presented
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Porfi·ryev, Member Academy of Sciences, Ukrainian SSR)
Summary

А desert sunburn crust апd tгa.c.es of the boring of cretaceous mollusks W·ere found оп ,th.e surface of Siluri.an rocks within th.e Middle Dniester area. Thes·e fact·s, as \\rell as the pr·esence of glauconitic-quartz sands
of Lower Senoman age at tЪе contact with the Siluria.n rocks, confirm tl1e
tr~ansgгessive пatur.e of the Senoman sea .and indicate that it had ·strong
ЬоИоm currents. These curr,eпt~s r.esulted in the very ,slo\v sediment deposition during the Early Senoman.
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ПРО МЕТОДИКУ ВIДОКРЕМЛЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТIВ
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У зв'язку iз збiльшення.м комплексу геологорозвiдувальних робiт по
з'ясуванню нафтогазоносностi Степоного Криму, в рядi структур знай
денi промисловi нафтогазопрояви у карбонатних вiдкладах крейдового
i нижньокрейдового вiку. Тут в резулыатi геолого-геофiзичних дослi
джень знайденi численнi розривнi порушення, якi, можливо, зумовили
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