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ВСТУП

Дослідженням стратиграфії північно%

західного шельфу Чорного моря і прилеглих

територій займались фахівці різних наукових і

виробничих організацій, проте дослідження

геологічної будови Чорноморського шельфу і,

зокрема його крейдових відкладів, через не%

значну кількість піднятого кернового ма%

теріалу і його недостатню наукову обробку, до

останнього часу залишається не до кінця з’ясо%

ваним. В зв’язку з цим метою наших

досліджень було: палеонтологічне вивчення

всіх кернових матеріалів, що збереглися в ІГН

НАН України по верхньокрейдовим відкладам

української частини чорноморського шельфу,

узагальнення та сучасна інтерпретація резуль%

татів досліджень з цього питання попередніх

дослідників.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ

Було переглянуто керновий матеріал 11

морських свердловин: Олімпійська–400, Де%

сантна–1, Південно%Голіцинська–3, Гамбур%

цева–2, Одеська–2, Безіменна–2, Фланго%

ва–2, Каркінітська–2, Прадніпровська–2,

Іллічівська–2 та Південно%Бортова–2. Крім

того, з метою кращої кореляції сеноманських

відкладів чорноморського шельфу з одновіко%

вими прилеглого суходолу, безпосередньо ав%

торами були палеонтологічно досліджені зраз%

ки порід зі свердловин: Тендрівська–19, Вели%

коклинівська–20, Червоноукраїнська–2, Мир%

ненська–1 та Тарутінська–300.

Крім особистих матеріалів з вивчення речо%

винного складу порід та органічних решток з

розрізів більшості свердловин, використано та%

кож фондові звіти та інші друковані праці, де

висвітлено питання геологічної будови

північно%західного шельфу Чорного моря і

прилеглих регіонів. Аналіз цих досліджень вия%

вив значні розбіжності щодо інтерпретації гео%

логічної будови та характеру еволюції осадона%

копичення в межах досліджуваного регіону.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Відклади сеноману на північно%західному

шельфі Чорного моря та на прилеглих тери%

торіях мають значне поширення. Вони розкриті

свердловинами: Десантна–1, Гамбурцева–2,

Південно%Голіцинська–3, Безіменна–2, Одесь%

ка–2, Іллічівська–2, Південно%Бортова–2,

Флангова–2, Каркінітська–2, Прадніпровсь%

ка–2 і багатьма свердловинами на суміжних те%

риторіях (рис. 1). Утворення сеноману пред%

ставлені мергелями, вапняками і пісковиками,

здебільшого трансгресивно, рідше без перерви

залягають на підстеляючих верхньоальбських

відкладах і незгідно перекриваються туронськи%
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ми. Потужність їх коливається від кількох де%

сятків метрів (біля північної межі шельфу) до

658 м в Михайлівській депресії (св. Гамбурце%

ва–2) (рис. 2). В більшості випадків обсяг ярусу

скорочений. Лише в найбільш заглиблених

ділянках у складі сеноману можуть бути вста%

новлені всі три його під’яруси.

В межах Крайового уступу в його західній

частині (Олімпійська площа) відклади сенома%

ну відсутні, а в східній частині (Десантна струк%

тура) свердловиною Десантна–1 (інт. глибин

2368%2598 м) розкриті утворення нижнього се%

номану. В нижній частині вони складені темно%

сірими піскуватими вапняками, подекуди

Л.Ф. ПЛОТНИКОВА, Л.М. ЯКУШИН, І.І. ІЩЕНКО 

Рис. 1. Карта%схема північно%західного шельфу Чорного моря.
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НОВІ ДАНІ ПРО СТРАТИГРАФІЮ СЕНОМАНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ
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пісковиками з глауконітом і гравелітами з

Rotalipora appenninica (Renz), R. gandolfii

Luterb. et P. Sіlva, численними Orbitolinidae,

Spirocyclinidae та Miliolidae, а також Gartnerago

segmentatum і Eiffellithus turriseiffelіi. В окремих

інтервалах значно поширені радіолярії. Верхня

частина представлена переважно мергелями

темно%сірими до чорних сильно зкрем’яніли%

ми. Відклади незгідно підстеляються утворен%

нями верхнього альбу. В покрівлі з перервою за%

лягають породи середнього кампану. 

В Каркінітському прогиніі сеноманські

відклади розкриті свердловинами: Південно%

Голіцинська–3 і Гамбурцева–2. Свердлови%

ною Південно%Голіцинська–3, що розташо%

вана на півночі Каркінітського прогину,

відклади сеноману розкриваються в інтервалі

глибин 3988%4450 м. Нижня частина розрізу

(інт. глибин 4127%4450 м) представлена вап%

няком темно%сірим, слюдистим, масивної

текстури, міцним з включенням у нижній

частині уламків чорних аргілітів верхнього

альбу. У вапняках встановлені нижньосено%

манські Rotalipora brotzeni (Sіgal), R. gandolfii

Luterb. et P. Sіlva., а також типовий для ниж%

нього сеноману нанопланктон Eiffelithus turriH

seifelii і амоніт Schloenbachia subvarians Parkh.,

а також численні представники Orbitolinidae.

Верхня частина відкладів складена вапняком

темно%сірим глинистим, слабко слюдистим,

тріщинуватим, донизу більш масивним (інт.

глибин 3988%4127 м). У відкладах знайдені

Rotalipora cushmani (Morr.), R. reicheli (Morn.),

а також радіолярії та спікули губок. За фо%

рамініферами вік цих утворень визначається

як середній%верхній сеноман (або нижня час%

тина верхньосеноманського під’ярусу).

Відклади з перервою залягають на верхньо%

альбських і незгідно перекриваються ниж%

ньотуронськими.

В св. Гамбурцева–2 сеноманські відклади

розкриті в інтервалі глибин 2844%3480 м і також

представлені трьома під’ярусами, з яких се%

редній і верхній не досить чітко розрізняються

за планктонними форамініферами. Нижній

під’ярус (інт. глибин 3480%3083 м) складений

вапняком чорним глинистим. Тут присутні ти%

пові нижньосеноманські форамініфери

Rotalipora brotzeni (Sіgal) та нанопланктон:

Gartnerago segmentatum, Eiffelithus turriseifelii, а

також двостулковий молюск Inoceramus crippsіi

Mant. Середній%верхній під’ярус (інт. глибин

2844%2980 м) в нижній частині представлений

мергелем темно%сірим, до чорного, щільним,

іноді кременистим, слюдистим, тріщинуватим

з дзеркалами ковзання з Rotalipora reicheli

(Morn.) і R. cushmani (Morr.). У верхній частині

(інт. глибин 2980%2844 м) – складений вапня%

ком темно%сірим, міцним, кременистим,

дрібнозернистим з форамініферами Rotalipora

cushmani (Morr.), Gavelinella cenomanica Brotz. і

нанопланктоном Litraphidites acutus і Helenia

chiastia. Відклади сеноману залягають на верх%

ньоальбських і з перервою перекриваються

нижньотуронськими. Як і в попередній сверд%

ловині, контакт між сеноманськими і туронсь%

кими відкладами позначений товщею пе%

ревідкладених порід.

В східній частині Кілійсько%Зміїного

підняття (Одеська та Безіменна структури) се%

номан розкритий свердловинами Одеська–2 та

Безіменна–2). В св. Одеська–2 сеноманські

відклади пройдені в інтервалі глибин 2837%

3077 м. Вони складені переважно чорними

мергелями, кременистими, тріщинуватими,

міцними з прошарками глин. В них знайдені

форамініфери Rotalipora appenninica (Renz.),

R. brotzeni (Gand.), нанопланктон Gartnerago

segmentatum і Eiffellithus turriseiffelii – типові для

нижнього сеноману, а також численні чере%

пашки Orbitolinidae і Dicyclinidae. Відклади

підстеляються утвореннями верхнього альбу.

Верхня межа їх встановлена за геофізичними

даними.

Свердловина Безіменна–2 в інтервалі гли%

бин 1848%2182 м розкрила лише верхньосено%

манські відклади, представлені вапняковисти%

ми пісковиками, що переходять у гравеліт. В

них знайдені форамініфери Rotalipora cushmani

(Morn.), Whiteinella paradubia (Sіgal.) у вигляді

кременистих ядер, нанопланктон Lithraphidites

acutus та численні черепашки Orbitolinidae. Ці

відклади підстиляються незгідно утвореннями

верхнього альбу. Зважаючи на мішаний сено%

ман%кампанський комплекс форамініфер у

верхній частині розрізу (інт. глибин 1770%

1848 м), у покрівлі їх незгідно залягають поро%

ди верхнього кампану. 

В південній частині Південно%Української

монокліналі сеноманські відклади розкриті на

структурах Фланговій, Каркінітській та

Прадніпровській–2. Свердловина Флангова–2

розкрила сеноманські відклади в інтервалі гли%

бин 3252%3300 м. В нижній частині розрізу (інт.

глибин 3273%3300 м) відклади представлені

вапняком мармуровидним, сірим щільним з

Л.Ф. ПЛОТНИКОВА, Л.М. ЯКУШИН, І.І. ІЩЕНКО 
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Rotalipora сf. reicheli (Morn.) і R. appenninica

(Renz), які є типовими для середнього сенома%

ну, а також численними Orbitolinidae та

Cyclamminidae. Верхня частина розрізу (інт.

глибин 3282%3252 м) складена чорними

аргілітами, щільними, слюдистими, вапняко%

вистими, слабко алевритистими з Rotalipora

cushmani (Morn.) і Schackoina cenomana (Gand.)

та дрібними черепашками Orbitolinidae, які

вказують на середній%верхній сеноман. Сверд%

ловина не вийшла з сеноману. Верхня межа

встановлена за геофізичними даними.

Свердловина Каркінітська–2 пробурена на

північному сході Каркінітского прогину. Вона

розкрила сеноман в інтервалі глибин 3592%

3996 м (за геофізичними даними). Охарактери%

зовані фауною сеноманські відклади, в інтер%

валі відбору керну 3817%3832 м, представлені

вапняками мармуровидними плямисто%детри%

товими, сіро%білого кольору з типовими для

середнього сеноману Rotalipora сf. reicheli

(Morn.), Litraphidites acutus, Amphidonte conicum

(Sow.) та Orbitolinidae, а в інтервалі глибин

3927%3993 м – слюдистими сланцями з вклю%

ченнями кварцового матеріалу. В сланцях виз%

начені кременисті і сланцеві ядра форамініфер

Rotalipora сf. reicheli (Morn.). Свердловина не

вийшла з сеноману. Верхня межа відкладів з ту%

роном неясна через відсутність керну. Вік слю%

дистих сланців, що підстеляють вапняки, з ог%

ляду на присутність в них середньосеномансь%

ких форамініфер, слід було б датувати серед%

ньосеноманським.

В св. Прадніпровська–2 сеноманські утво%

рення, згідно Н. Трофімович, виділяються в

інтервалі глибин 2090%2095 м. Проте, виявле%

ний в інтервалі глибин 2129%2375 м комплекс

форамініфер дуже подібний до такого з св.

Одеська–2 та Безіменна–2, вік яких за фо%

рамініферами Rotalipora appenninica (Renz.) і

Rotalipora ticinensis (Gand.) та нанопланктоном

Octocyclus reinchardtii – сеноман%верхня части%

на альбу. За геофізичними даними межа між

альбськими та сеноманськими ярусами

орієнтовно може бути проведена на глибині

2210 м.

На Каламітському піднятті сеноман розкри%

тий на Іллічівській структурі свердловиною

Іллічівська–2 (інт. глибин 1745%2227 м). За фо%

рамініферами в них виділяється два під’яруси.

Нижній під’ярус (інт. глибин 2227%2007 м)

представлений переважно пісками і пісковика%

ми ясно%сірими, різнозернистими з Rotalipora

brotzeni (Gand.), R. globotruncanoides (Sig.),

R. micheli (Sac., Debourd.). і численними

Orbitolinidae. У верхньому під’ярусі (інт. гли%

бин 1745%2007 м) також переважають піскови%

ки. В середній їх частині (інт. глибин 1788%

1795 м) відмічений прошарок мергелю, а у

верхній (інт. глибин 1745%1755 м) – пісковик

зеленувато%сірий з проверстками андезитів і

діабазових порфіритів, де знайдені Rotalipora

cushmani (Morn), Orbitolinidae і крупні аглюти%

новані форамініфери. Для всього під’ярусу ха%

рактерні форамініфери: Rotalipora cushmani

(Morn), R. reicheli (Morr.), Praeglobotruncana cf.

аumalensis (Sіgal.), Whiteinella paradubia (Sіgal.).

Присутність в їх складі виду W. paradubia

(Sіgal.), типового для верхнього сеноману,

свідчить про пізньосеноманський вік

відкладів. Л. Бойко встановив абсолютний вік

діабазів з верхньої частини розрізу цієї сверд%

ловини (інт. глибин 1608%1741 м) в 100±4 млн

років [1]. Сучасна інтерпретація цих даних при

від’ємному значенні похибки, датує їх вік як

верхньосеноманський, що підтверджується

знахідками форамініфер. Наявність в розрізі

утворень середнього сеноману не встановлена.

Відклади без перерви залягають на верхньо%

альбських і незгідно перекриваються андезито%

вими порфіритами турон%коньякського віку.

В св. Південно%Бортова сеноманські відкла%

ди, згідно Н. Трофімович, умовно виділяються

в інтервалі глибин 770%1105 м та представлені

пісковиками зеленувато%сірими різнозернис%

тими, масивними, косошаруватими з провер%

стками гравелітів.

Для кореляції відкладів з такими суміжних

територій співставлені розрізи окремих сверд%

ловин Рівнинного Криму і Північного При%

чорномор’я. На північному заході Рівнинного

Криму сеноманські відклади виділені в обсязі

верхньої та середньої підсвіт краснополянсьої

світи (стратотип св. Карлавська–10, інт. гли%

бин 3452%3850 м) [2]. Вони представлені глини%

стими мергелями в середній і вапняками у

верхній підсвітах. Загальна потужність

відкладів біля 400 м. Вони віднесені до сенома%

ну за характерними форамініферами: Rotalipora

appenninica (Renz) і Rotalipora brotzeni (Gand.). В

межах Північного Причорномор’я, в

св. Тендрівська–19, сеноманські відклади роз%

криті в інтервалі глибин 2325%2680 м. Вони

представлені трьома під’ярусами: нижній – з

Rotalipora micheli (Sac., Debourd.), R. gandolfii

Luterb. et P. Sіlva і R. appenninica (Renz), се%

НОВІ ДАНІ ПРО СТРАТИГРАФІЮ СЕНОМАНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ



254

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Л.Ф. ПЛОТНИКОВА, Л.М. ЯКУШИН, І.І. ІЩЕНКО 

редній – з Rotalipora reicheli (Morn.) і верхній з

Rotalipora cushmani (Morn) і R. deeckei (Fr.).

Верхній і середній під’яруси представлені глау%

конітовими мергелями; нижній – органоген%

но%детритовими водоростевими вапняками з

Paraphillum primuvum Lemoіne. Відклади заляга%

ють на альбських і з перервою перекриваються

кампанськими. В св. Великоклинівська–20 ут%

ворення сеноману розкриті в інтервалі глибин

1908%1959 м. Відклади представлені мергелем і

вапняками та містять форамініфери середньо%

го сеноману Rotalipora cushmani (Morn) та улам%

ки Orbitolinidae. Залягають на верхньо%

альбських і незгідно перекриваються нижньо%

сантонськими. В св. Червоноукраїнська–2

відклади нерозчленованого середнього%ниж%

нього сеноману розкриті в інтервалі 615%

623,7 м і представлені світло%сірими алев%

ролітами з форамініферами Rotalipora reicheli

(Morn.), R. brotzeni (Gand.). Вони підстеляють%

ся верхньоальбськими та перекриваються по%

родами нижнього турону. Свердловиною, що

біля с. Мирне (Одеська обл.), відклади сенома%

ну, розкриваються в інтервалі глибин 714%

719 м. Вони представлені мергелем і містять

типові для сеноману Gavelinella cenomanica

Brotz. Відклади підстеляються альбськими та

перекриваються туронськими.

На півночі Переддобруджя в св. Та%

рутінська–300 сеноман розкритий в інтервалі

глибин 645%650 м. Він складений вапняковис%

тими пісковиками і містить велику кількість

уламків черепашок молюсків. На підставі

знахідок типових верхньосеноманських фо%

рамініфер Whiteinella paradubia (Sіg) відклади

віднесені до верхнього сеноману. Породи

незгідно залягають на верхньому альбі і пере%

криваються коньякськими.

ВИСНОВКИ

– проведено перегляд та ревізію кернового ма%

теріалу та літературних джерел по відкладах

сеноману північно%західного шельфу Чорно%

го моря;

– з’ясовано поширення, склад та особливості

геологічної будови сеноманських утворень

досліджуваного регіону;

– фауністично доведено наявність трьох

під’ярусів сеноману, в яких встановлені фо%

рамініферові зони: Rotalipora appenninica,

Rotalipora cushmani та Rotalipora reicheli;

– у межах Каркінітського прогину на межі сено%

ман%турону встановлена регіональна незгід%

ність, наслідком якої є утворення зон перевід%

кладення сеноманських відкладів в туроні.
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