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О. В. IBAHHIKOB
HOBI ДАНI ПРО НИЖНЬОКРЕйДОВI ВIДКЛАДИ РАИОН}'
КАНIВСЬКИХ ДИСЛОКАЦiй
Район Канiвських дИСJ1окацiй розташовуеться в зонi переходу двох
rеолоriчних структур - Азово-Подiльського кристалiчного масиву на за
ходi та Днiпровсько-Донецько'i западини на сходi.
Таке положения району Канiвських дислокацiй обумовило його тек
тонiчну природу, утворення геологiчних структур, вираз останнiх в су
часному рельЕфi та лiтологiчний склад осадових верств.
Осадовi вiдклади дослiджуваного району частково вiдмiннi фацi
ально вiд аналогiчних вiдкладiв Днiпровсько-Донецько'i западини.
Крейдовi вiдклади району Канiвських дислокацiй мають значне по
ширення. Вони зустрiчаються в природннх вiдслоненнях, а також прой
денi свердловинами.
Першi вiдомостi про крейдовi вiдклади райоl'у Канiвських дисло
кацiй знаходимо у К М. Феофiлактова [7], А. Д. Карицькоrо [3],
Г. А. Радкевича [4-5], якi говорять про 'ix розповсюдження i дають
вiдомостi, · в загальних рисах, про потужнiсть i петрографiчний склад
порiд. Щодо вiку цих порiд, то К. М. Феофiлактов i А. Д. Карицький
вiдносять 'ix до сеноману. Знаходження в крейдяних вiдкладах Ammo
r1ites (Schloenbachia) inflatus So\v. дало Г. А. Радкевичу пiдставу зроби
ти висновок, що крейдовi вiдклади окоJ1иць Канева трохи старiшi, нiж
тv.повi вiдклади сеноману (зона Pecten asper).
В. В. Рiзниченко [6], проводячи на протязi декiлькох рокiв сво'i дос
лiдження в цьому районi i посилаючись на Г. А. Радкевича, вiдносить
верству з Ammonites (Schloeпbachia) inflatus Sow. до самого нижнього
горизонту сено!Vанських вiдкладiв.
В. Г. Бондарчук [2] в сво'iх працях вiдносить крейп:янi вiдклади
району Канiвських дислокацiй до сеноману.
В 1947 роцi М. Ф. Балуховський в пiвденнiй частинi району на
пiдставi лiтологiчного складу порiд i фауни видiляе в крейдяних вiд
кладах сеноман-альбський горизонт.
Слiд зазначити, що наведена М. Ф. Балуховським фауна Exogyra
conica не € керiвною для альбського горизонту (вона е в списках
срауни Г. А. Радкевича i вiднесена ним до сеноману). Б'агато
дослiдникiв вважають, що Exogyra conica може зустрiчатися як в
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бiльш низью1х, так i в бlльш високих горизонтах крейди (1:'iд барему
JIO сеноману ВIШЮЧНО).
Наявнiсть нижнекрейдових вiдкладiв в межах пiвденноi частини
району Канiвських дислокацiй доказу€ться О. К. Каптаренко Черноусо-

Рис. 1. l.ucin:i tPhaeoides) downesi Woods.
БОЮ на пiдставi мiкропалеонтолоriчних
КОГО i 0.'IЬХОВЧИК.

дослiдже1!ь iз ярiв J<:остянець·

Нижнекрейдовi (верхньоальбськi) вiдклади, за даними наших дос·
лiджень, розповсюдженi в пiвденнifi частинi району. Вони спостерi·
r аються в природних вiдслоненнях Мар'"iного яру, Меланчиного поrоку.
а також в ярах с. Пекарi.
Нижня частина верхньоальбського горизонту представлена пiсками
щiльними, жовтувато-зеленуватими, з уламками фауни, дуже погано,

Рис. 2. Lucina (Phaeoides) downesi Woods.

збережностi. Верхнiй горизонт представлений пiсками сiро-зеленими з
прошаруванням щiльного пiсковику (мiсцями пухкого).
Для характеристики нижнекрейдових верхнеальбських вiдкладiв
:нижче ми наводимо найбiльш типове вiдслонення з району Map'"iнoi
гори (лiвий борт Map'iнoro яру, поблизу гирла, яке прорiзуе високий
правий схил Днiпра) зверху вниз:
1. Пiсковик сiрий. щiльний, роздрiбнений на дрiбнi плитки - 0,15 м.
2. Пiсок сiро-зелений, з прошарками такого ж кольору пiсковику,
тонкозернистого, глауконiтовоrо - 0,4"5 м.
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3. Пiсок темнозелений, рiзнозернистий, з крупними зернами кварцу.
До низу пiсок поступово ста€ тонкозернистим, з включениями уламкiв
темносiро-зеленого пiсковику. В пiсковику знайдено скам'янiле дерево.
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Рис. 3. Exogyra arduennensis d'Orblgny.

У вiдслоненнi чiтко простежуються прошар,ш пiсковику, якi виступають
у виглядi карнизiв -1,25 м.
4. Той же сiро-зелений пiсок з прошарками роздрiбненого пiскови
ку. Мiсцями пiсковик охристо-бурого кольору. В пiсках спостерirаються
ходи рослин, якi заповненi тонкозернистим пiском - 3,8 м.
'5. Пiсковик свiтлосiрий, з зеленуватим вiдтiнком, дуже крихкий,
з вохристо-бурим нальотом на зламах - О,1О м.
6. Пiсок сiро-зелений, крупнозернистий, з уламками пiсковику
фауни. Серед уламкiв Exogyra arduenneпsis Woods - 0,35 м.

Рис. 4. Pecten gaultinus Woods.
1 • • Iicoк свiтло-жовтувато-сiруватий,
тонкозернистий, глауконiто·
вий, з ходами рослин - 1,1 м.
8. Пiсок зелений, рiзнозернистий, переважно тонко- i крупнозерни�
стий. з уламками фауни Pesten (Syncueloпema) orblcularis Sowerby 0,10 м.
9. Пiсок сiро-зелений, тонкозернистий, глауконiтовий - 0,35 м.
10. Пiсок зелений, крупнозернистий, в нижнiй частинi з iржаво бу
рими прошарками -0,10 м.
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11. Пkок свiтло-жовтувато-зеленуватий, з стяжiннями ciporb щiль11ого пiсковику. Пiсковик на зламах мае охристо-бурий колiр - 0,8 м.
12. Пiсок зелений, крупнозернистий, глауконiтовий - 0,10 .,t.
13. Пiсок свiтлосiрий з жовтуватим вiдтiнком i окремими глибами
пiсковику - О, 7 м.
14. Пiсок сiро-зелений, тонкозернистий з уламками . пiско1�ику.
В пiску та пiсковику мiститься фауна Luciпa (Pliaeoides) - 2,2 м.

Рис. 5. Pervinguieria ех. gr. inflata Sow.

15. Пiсковик жовтувато-зе,'Iенvватий, роздрiбнений, на контактi з
iржаво-бvрими пiсками, Е фауна Cucullaea ef grabra Park - 2, 7 м.
16. Пiсок сiро-зелений, тонкозернистий, щiльний, глау1юнiтовий, з
залишками уламкiв фауни - 0,6 м.
17. Кре:VIниста галька димчатого кольору рiзних розмiрiв, до О, l 5-

Рис. 5. Pervinguieria ех gr. inflata Sa\V.

0,25 м в дiаметрi, яка залягае на юрських, келовейських пiщаннх гли
нах, щiльних.
У вiдслоненнi Мар'iного яру крейдова товща потужнiстю до 19 метL
рiв; вона пiдстелюеться келовейськими глинами (No 17), а nокриваеть
ся пiсками канiвського ярусу. Тут крейдова, товща починаеться галеч
ником, який показуе на початок морськоi трансгресii, а галечна верства
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покриваеться пiсками, якi свiдчать про те, щ6 море .було мiлким. Рiз
Р.озернистий склад пiскiв, наявнiст1;> в них залишкiв флори, (скам'янiле
дерево) свiдчать про близькiсть берега. Серед наших знахiдок фауни
виявились такi форми, якi ранiше· не були вiдомi для I(анiвського райо
ку. Д<;> них належ;э.ть: Lucina (Phaeoides) downesi Woods 1 (див. рис. 1, 2),
Exogyra arduennensis d'OrЪigпy (див. рщ:. 3), Ресtеп gaultinus Woods
(див. рис. 4), Pervingueiria ех gr. iпflata Sow. (див. рис. 5, 6).
Bci цi форми безсумнiвно е характерними для верхньоальбськоrо
горизонту нижньо1 крейди. В зв'язку з цим слiд зазначити, що в спи
сках фауни крейдяних вiдкладiв Г, А. Радкевича вiдсутнi типовi форми,
посилаючись на якi можна було б робити висновок про належнiсть ЦИ!С
вiдкладiв до нижньокрейдового вiку.
Знаходження названо1 фауни. в крейдовiй товщi району I(анiвських
.дислокацШ д.J:;воляе твердит11, що товща порiд, лiтологiчно представ
�'lена пiсками i пiсковиками i яка ранiше вiдносилась до сеноману, в
дiйсностi вiдносwгься до верхнього альбу. Ми маемо переконливi фаунi
стичнi пiдтвердження того, що в альбський час в районi I(анiвських
дислокацiй iснував морський басейн.
Нашi висновки збiгаються з висновками О. 1(. I(аптаренко-Черноу
сово'i, яка на основi мiкрофауни вважаЕ, що в районi I(анiвських дис
локацiй присутня нижня крейда, але знайдена макрофауна, про яку
згадано вище, свiдчить про певний горизонт нижньо1 крейди, а саме
про верхнiй альб.
Отже, данi макрофауни i мiкрофауни безперечно дають пiдставу
видiляти новий стратиграфiчний горизонт з нижньоi крейди - верхньо
альбський - району I(анiвських дислокацiй..
Детальний опис знайденоi верхньоальбськоi макрофауни дамо в
настушюму.

Краткое содержание
Ра.йон К:аиеве,ки.х дислока.цяй распоuюжен на восточном аклоне Азаво-Подо.льско
го КJ)Jilсталли,чеок'ого массиrва. т.а,кое ·раоооложение района Каневаки,х дислокаций
н,ашло свое огражение в его тектонической n:pll'pQЦe, в ст.роении, мощности и литоло
пвчеаком хараяrгере осадочпrых ооразован
, и,й.
Меловые отложения rрайона Каневоких дислО1Каu:ий имеют дОIВОJИЬНо ши·рО1Кое
распространение. Они встречены в естественных обнажениях, а также пройдены бу
ровыми скважинами. К. М. Феофилактов, А. Д. Карицкий, Г. А. Радкевич отн3сят
эти образования к сеноману.
К сеноману относят меловые отложения также и В. В. Резниченко (1928),
Б. Г. Бондарчук (1917), В. И. Славин (1954), Н. Ф. Балуховский (1947) в мело:�ых
отложениях выделяет сеноман-альбский горизонт на основании литолоrическоrо со
-става пород и фауны (Exogyra conica) 2 •
Наличие ни,юнемеловых отложений в пределах ЮЖ'НОЙ части ,района доказ1,1ваетоя О. К:. Каптарен:ко-Черноуоовой на оонован'И'И м111к;ропалеонтолоrически·х данных.
Ниж;немеловые отлQЖения, по наш111м даяным, расп,ространены в южной части
района. Они обна'Р'}'жены ,в естес,,венных обнажен'l!tЯХ Ма,рънноrо оврага, Мела1Нчи
ного IЮТ<Жа, Ха,юдноrо овраrа и др.
НИIЖ!НIЯЯ часть дан,ноrо ropll'ЗOIНТ.a предста•влена песками плотными, желтоват0с
зеленоватыми с обломками фауны очень
· плохой rох�ра1Нности,. Верхний rоризокr пред
ставлен песками серо-зелеными, с прослоями плотного песчаника (местами рыхл•JГо)·
общей мощностью oкOUio 19 м.
Ореди наших сборов фауны оказалll'СЬ такие формы, которые- ранее были неи,з
вестны для Каневскоrо района: Luciпa (Phaeoides) downesi Woods., Exogyra ardueп
nensis d'Orblgny, Pecten gaultiпus Woods, Pervinguieria ех gr. iпflata Sow.
1 При 1Канrгро.лъному оглядi у ВСЕГI nроф. В. П. Ренrартеном, Т. О. M двiJIIJ{o
op
niД'l'Вердила�сь належнkть •U)i�i фа·у,ни до •верХ!ньоrо альбу. Амонiт ,в1FЭ111ачений М. П. Лу
nовим.
2 Exogyra сопiса не является руководящей для сеномана и может встречат1,ся
в М�ЛQВЫХ ОТЛОЖеIО\1ЯХ от ба,ррема ДО сеномана 'ВКЛЮЧИТелhН().
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Все эти формы бесспорно ЯВJJЯЮТСЯ хараюерными мя верх,неальбского !'OIJ)'ll
зoнтa НИJЮНб'О мела.
ФаlП'ы 1На:хоЖJдmmя -перечне.ленных выше видов в мел·овой тмще района Ка1Rев
ских дислокаций заставляют нас с полной определенностью заключить, что толща по-·
род, лll'l'WJOl'Jl'Чeoки .111редс.таwrекна·я пескаМ'И и песчаю11Кам-и н •ранее ,относимая ·к се
номану, представляет н о в ы й для Канева с т р а т и r р а ф и ч е с к и й го р и з о и т
в е р х н е а л ь б с к и й. Мы имеем эдесь веские фаунистические доказательства того.
что в альбское время в К.аневском районе существовали морские условия.
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