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Запропоновано зональний поділ кампанських відкладів верхньої крейди
на території північної окраїни Донбасу за форамініферами. Виявлено п’ять мікрофауністичних зон у кампані. Для кожної форамініферової зони визначено характерні види та види-індекси.
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Відкладам кампану на території північної окраїни Донбасу присвячені дослідження багатьох науковців, які заклали основи стратиграфічного поділу кампанських
відкладів Північного Донбасу, ще з кінця XVIII ст. Предметом нашого розгляду є детальний зональний поділ кампану за форамініферами. Це питання зумовлює необхідність
розглянути праці попередніх дослідників. Особливу увагу буде приділено працям з форамініфер, починаючи з 50-х років ХХ ст. Наприклад, у 1952 р. О. Конопліна [18] однією з перших за форамініферами запропонувала стратиграфічний поділ верхньокрейдової товщі мергельно-крейдових порід північно-західної окраїни Донецького басейну. У
підсумку виділено відклади всіх ярусів верхньої крейди. В. Горбенко 1959 р. [14] простежив зв’язок мікрофауністичних комплексів з діаграмами стандартного електрокаротажу та детально розчленував верхньокрейдові відклади північно-західної окраїни Донбасу. У 1960 р. В. Горбенко [15] проаналізував вертикальний розвиток верхньокрейдових форамініфер північно-західної окраїни Донбасу і навів послідовне оновлення видового складу в часі, що дало змогу дрібно стратифікувати літологічно майже одноманітну крейдово-мергельну товщу верхньої крейди. М. Бланк і О. Липник 1962 р. [5] у статті про межові верстви між кампанським і маастрихтським ярусами на північній окраїні
Донбасу виділили 13 верств з наведенням комплексів викопних решток, у тому числі
характерних форамініфер, і дійшли висновку, що межу треба проводити в підошві “мечикурівських верств”. У 1966 р. Б. Косенко і О. Липник [19] за літолого-каротажними
та мікрофауністичними даними розробили схему розчленування верхньокрейдових відкладів північних і північно-західних окраїн Донбасу. У статтях М. Бланк і В. Горбенко
[3, 4] детально розчленували верхньокрейдову товщу Північного Донбасу, вони виділили горизонти та шари (тепер підсвіти), всього 24 стратиграфічні одиниці, у всіх ярусах
верхньої крейди цієї території схарактеризовані макро- та мікрофауною. Потім ці дані
доповнено та узагальнено в фундаментальній колективній монографії “Атлас верхнеме© Веклич Олена, 2014
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ловой фауны Донбасса” [2], де наведено і описано численні знахідки викопних решток
Північного та Південного Донбасу.
Колектив авторів 1980 р. опублікував монографію “Пограничные отложения сантона и кампана на северном обрамлении Донбасса” [22], в якій у розрізах СхідноЄвропейської платформи наведено результати досліджень з визначення віку “птерієвих
шарів”. Також біостратиграфічно розчленовані примежові відклади сантону та кампану
за белемнітами, форамініферами й іншими групами викопних решток. Виконано кореляцію з розрізами деяких інших регіонів Європейської палеобіогеографічної області. На
території Донбасу в розрізі с. Закітне Донецької області за комплексами форамініфер у
відкладах визначено вік і з’ясовано інші шари (тут і далі вікові та стратиграфічні послідовності наведені від давніших до молодших або знизу вверх): з Gavelinella stelligera та
Gavelinella clementiana clementiana (IV – сантон); з Gavelinella dainae та Orbignyna inflata
(V – верхній сантон–нижній кампан); з Cibicidoides temirensis (VI – нижний кампан); з
Cibicidoides aktulagayensis (VII – верхній кампан). О. Липник 1975 р. [20] обґрунтувала
виділення в північній частині України стратиграфічних одиниць від сеноманського до
маастрихтського ярусів, де визначила у виділених під’ярусах форамініферові зони. У
північній частині України в кампанському ярусі вже були виділені зони за макрофауною: нижній під’ярус – Gonioteuthis quadrata, верхній під’ярус – Belemnitella mucronata і
Belemnitella langei. Обсягу кампанських відкладів цієї території, у тому числі окраїн
Донбасу, як зазначила О. Липник [20], відповідають три мікрофауністичні зони:
Brotzenella insignis нижньокампанського під’ярусу, Brotzenella monterelensis і
Globorotalites emdyensis верхньокампанського під’ярусу. Ці форамініферові зони вперше 1974 р. були визначені А. Григялис, В. Акимець, О.С. Липник [16] для нижнього
кампану, нижнього і верхнього горизонту верхнього кампану Руської (нині Східноєвропейської) платформи.
У 1981 р. О. Липник за бентосними форамініферами і С. Люльєва за вапняковим
нанопланктоном [21] розробили детальніший поділ на зони та підзони верхньокрейдових відкладів Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), суміжного з окраїнами Донбасу
регіону. У кампанських відкладах на всій території ДДЗ О. Липник [21] за вертикальним поширенням форамініфер виділила чотири мікрофауністичні зони: у нижньому
кампані – Gavelinella clementiana clementiana i Brotzenella insignis, у якій виділено три
підзони – Gavelinella bistellata, Bolivinoides decoratus i Cibicidoides aktulagayensis; у верхньому кампані – Brotzenella monterelensis (з двома підзонами – Eponides grodnoensis і
Gavelinella clementiana laevigata) і Globorotalites emdyensis (з двома підзонами –
Cibicidoides voltzianus і Stensioeina stellaria). Вона зазначала [21], що у кампанських відкладах ДДЗ:
– зоні Gavelinella clementiana clementiana на Донбасі, на думку О. Липник можливо, відповідають два шари [21]: шар IV – з Gavelinella stelligera, Gavelinella clementiana
clementiana (= шару з Gonioteuthis quadrata gracilis) і шар V – з Gavelinella dainae,
Orbignyna inflata (= шару з Belemnitella mucronata mucronata) [22]. Зона визначена і в
інших районах колишнього СРСР, де є вид-індекс;
– зона Brotzenella insignis [16] є аналогом зони Cibicidoides temirensis Мангишлаку за В.П. Василенко [6] і визначена в інших нижньокампанських розрізах багатьох районів колишнього СРСР. Підзона Gavelinella bistellata зафіксована не тільки в розрізах
ДДЗ, й у відкладах окраїн Донбасу, де вперше описано зональний вид нижнього кампану, у Конксько-Ялинській западині, Білорусі [21]. Підзоні Bolivinoides decoratus еквіва-
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лентний на окраїнах Донбасу шар VI з Cibicidoides temirensis, Bolivinoides decoratus
decoratus [22], а також частині зони Bolivinoides decoratus decoratus (колишньої ФРН),
Мангишлаку та ін. Підзоні Cibicidoides aktulagayensis на окраїнах Донбасу синхроний
шар VII з Cibicidoides aktulagayensis, схарактеризований видом-індексом та появою нових форм серед аглютинувальних форамініфер – нодозаріід, аномалінід, болівінітид та
ін. [22];
– зона Brotzenella monterelensis є аналогом зони Cibicidoides aktulagayensis [6],
комплекс форамініфер зони близький до комплексів інших розрізів верхнього кампану
багатьох регіонів колишнього СРСР і Західної Європи. Відклади підзони Eponides
grodnoensis поширені на території Східноєвропейської платформи [21]. Підзона
Gavelinella clementiana laevigata поширена в ДДЗ та багатьох регіонах колишнього
СРСР і Західної Європи [21];
– зона Globorotalites emdyensis виділена в окремих регіонах Східноєвропейської
платформи – Литві, Білорусі, України. У Східному Донбасі з трьох виділених
Ю. Нікітіною 1956 р. [23] зон маастрихту зона Cibicides ex gr. spiropunctatus (= зоне
Belemnitella langei) відповідає зазначеній вище. Підзона Cibicidoides voltzianus відповідає зоні Cibicides ex gr. spiropunctatus східної частини Великого Донбасу [23], аналогами цієї підзони є однойменна зона нижнього маастрихту Мангишлаку [6] і нижня частина зони Cibicides voltzianus Конксько-Ялинської западини [21]. Підзона Stensioeina
stellaria є аналогом верхньої зони нижнього маастрихту Мангишлаку [6] – Cibicides
orcinus, відклади підзони наявні на території Білорусі, Литви [21].
У монографії “Практическое руководство по микрофауне СССР. Т. 5. Фораминиферы мезозоя” [25] в західних районах Східноєвропейської платформи за форамініферами в кампанському ярусі визначено чотири зони: у нижньому кампані – Gavelinella
clementiana clementiana і Cibicidoides temirensis; у верхньому кампані – Brotzenella
monterelensis і Globorotalites emdyensis. О.Г. Олферьєвим і О. Алексєєвим 2003 р. Зональной стратиграфической шкале верхнего мела Восточно-Европейской платформы [24],
а пізніше Л. Копаєвич у докторській дисертації [17] зазначили, що форамініферова зона
Angulogavelinella gracilis, яка раніше займала проміжне положення між верхнім кампаном і нижнім маастрихтом [25], тепер зачислена до верхньої частини верхнього
під’ярусу кампану [24, 17]. У 2012 р. Г. Олександрова, В. Беньямовський,
В. Вишневська і Л. Копаєвич опублікували статтю [1], присвячену тричленному поділу
кампану на території Східноєвропейської платформи, з виділенням середнього кампану
за різними групами викопних решток (бентосних і планктонних форамініфер, диноцист
та радіолярій). В. Беньямовський і Л. Копаєвич [1] запропонували виділяти середній
під’ярус кампану в обсязі форамініферової зони Brotzenella monterelensis. Зона
Brotzenella monterelensis раніше відповідала нижній частині верхнього кампану [25], а
тепер – виокремленому середньокампанському під’ярусу [1].
У працях [12, 13] та в колективній монографії [26] у верхньокрейдових відкладах
північної окраїни Донбасу також виокремлено середній під’ярус кампану за бентосними форамініферами в обсязі зони Brotzenella monterelensis, із зазначенням виду-індексу
та характерних видів зони [12, 13]. Окрім того, у статті [12] у відкладах розрізів визначено систематичний склад форамініфер у комплексах, виявлено однакові види форамініфер з суміжними територіями та виконано їхнє зіставлення з Міжнародною стратиграфічною шкалою [28]. Загалом, з 2009 по 2014 р опубліковано низку статей [7 - 13] за
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результатами дослідження ранньо-, середньо- та пізньокампанських форамініфер у кампанській товщі Північного Донбасу з визначенням форамініферових зон.
У 2013 р. в колективній монографії “Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у 2 т. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою
України” [26] детально описано стратиграфію верхньокрейдових відкладів України (у
тому числі кампанських відкладів північної окраїни Донбасу), наведено кореляцію місцевих, регіональних і глобальних підрозділів та зроблено зіставлення з підрозділами
МСШ 2008 р. [28]. У цю працю ввійшли модернізовані та оновлені стратиграфічні схеми фанерозою України.
З огляду літератури зрозуміло, що кампанські відклади північної окраїни Донбасу добре вивчені та стратиграфічно розчленовані за різними групами викопних решток,
проте зональний поділ за форамініферами цієї території не зроблено. Отримані нами
результати досліджень форамініфер у відкладах північної окраїни Донбасу дають змогу
інакше поглянути на кампанський ярус верхньої крейди і визначити зональний поділ,
виділити форамініферові зони з підзонами, що підтверджено характерними видами форамініфер і видами-індексами цих зон та підзон.
Відклади кампанського ярусу досліджуваної території складені різноманітними
карбонатними породами, здебільшого мергельно-крейдовими. Найповніші розрізи простежено в долинах річок. У межах північної окраїни Донбасу кампанські відклади належать до криволуцької та сидорівської світ березинського регіоярусу (горизонту) [26].
Кампанські відклади в межах північної окраїни Донбасу представлені тепер трьома
під’ярусами: нижнім, середнім, верхнім [26, 12, 13], відповідно до МСШ 2008 р. [28].
Вони добре палеонтологічно обґрунтовані, що дає змогу виділити макрофауністичні (за
амонітами, іноцерамами та белемнітами) і мікрофауністичні (за форамініферами) зони
(рис. 1).
У відкладах нижнього кампану Північного Донбасу виділено дві зони: нижню –
Gonioteuthis granulatа quadrata / Inoceramus balticus / I. Azerbaydjanensis, і верхню –
Gonioteuthis quadrata quadrata / Belemnitella praecurcor mucronatiformis [27, 26], відклади
яких об’єднані в криволуцьку світу з трьома підсвітами: нижня – маяківська, середня –
талівська, верхня – нижнянська. За форамініферами в нижньому кампані виділяється
відповідно макрофауністичним дві зони: Gavelinella clementiana clementiana і
Cibicidoides temirensis.
На північній окраїні Донбасу у відкладах середнього кампану виділено зону
Belemnitella mucronata з трьома підзонами: Belemnitella mucronata alpta, Belemnitella
mucronata mucronata, Hoplitoplacenticeras coesfeldiense / Belemnitella mucronata senior
[27, 26], якій відповідає форамініферова зона Brotzenella monterelensis [13, 14, 27]. Середньо- та верхньокампанські відклади охоплює сидорівська світа, до середньокампанських відкладів зачисляють нижню частину сидорівської світи – це три підсвіти: сентянівська, тарасівська, розалинівська.
У відкладах верхнього кампану Північного Донбасу виділено зону Belemnitella
langei з двома підзонами: нижня – Bostrychoceras polyplocum, яка відповідно розділена
на Belemnitella langei minor і Belemnitella langei langei та верхня – Belemnella licharewi /
Belemnitella langei, najdini [27, 26]. Цій зоні відповідають форамініферові зони
Globorotalites emdyensis (нижня зона верхнього кампану) [7] та Angulogavelinella gracilis
(тепер верхня зона верхнього кампану) [10]. Верхньокампанські відклади цього регіону
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виділені в верхню частину сидорівської світи – це чотири підсвіти: мащинська, точильненська, георгіївська, менчикурівська.
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Рис. 1. Cхема зонального поділу та детальної стратиграфії кампанського ярусу північної окраїни Донбасу
за форамініферами.
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Отже, далі наведемо систематичний склад кампанських форамініфер у відкладах
досліджених нами розрізів (п’ять відслонень і свердловини) Північного Донбасу та детальнішу на характеристику форамініферових зон, запропонованих нами з урахуванням
сучасних вимог стратиграфії.
Нижній кампан. На території північної окраїни Донбасу в нижньокампанських
відкладах визначено дві форамініферові зони: Gavelinella clementiana clementiana та
Cibicidoides temirensis, у другій виділено три підзони – Gavelinella bistellata,
Bolivinoides decoratus і Cibicidoides aktulagayensis.
Відклади зони Gavelinella clementiana clementiana (нижня частина нижнього
кампану) виявлені у розрізі Куп’янської опорної свердловини 1 (с. Підвисоке, Харківська обл.). Наприклад, у зразку 122, у керні 124 з інтервалом 387,40–390,75 м представленому мергелем блакитно-сірим, щільним виявлена асоціація форамініфер нижньокампанського ярусу. Ця зона визначена в нижній частині криволуцької світи. Форамініфери
представлені переважно бентосними видами: аглютинованими Spiroplectammina rosula
(E h r .), Gaudryina rugosa (O r b .), Orbignyna variabilis (O r b .); секреційними Sitella
carseyae (P lu mm.), Gavelinella clementiana clementiana (O r b .), G. clementiana
pseudoexcolata (K a l.), G. stelligera (Ma r ie ), G. santonica A k ., G. umbilicatula (Mj a tl .),
G. dainae (Mj a tl.), Cibicidoides aktulagayensis (V as s .), Stensioeina exculpta exculpta
(R e u s s ), S. pommerana B r o tz., Bolivinoides strigillatus (C h ap m.), Gyroidinoides turgidus
(H a g .), Valvulineria laevis B r o t z., Praebulimina ventricosa Br o tz ., Globorotalites
michelinianus (O r b .) та ін., планктонними формініферами Globotruncana arca (Cu s h m.).
У форамініферовому комплексі зі свердловини визначені такі характерні види
зони Gavelinella clementiana clementiana: Gaudryina rugosa (O r b .), Orbignyna variabilis
(O r b .), Bolivinoides strigillatus (Ch a p m.), Gavelinella santonica Ak ., Gavelinella
clementiana clementiana (O rb .).
Зона Gavelinella clementiana clementiana північної окраїни Донбасу зіставлена з
аналогічною нижньокампанськиою зоною, визначеною О. Липник у відкладах ДДЗ [21].
У комплексі форамініфер Куп’янської опорної свердловини у зразку з інтервалом
387,40–390,75 м є такі види: Gavelinella dainae (Mj a tl .), вид-індекс Gavelinella
clementiana clementiana (O rb .), зрідка екземпляри Gavelinella stelligera (Mar ie ),
Bolivinoides strigillatus (Ch a p m.), які однакові з видами зони Gavelinella clementiana
clementiana з нижньокампанських відкладів ДДЗ.
Відклади зони Cibicidoides temirensis (верхня частина нижнього кампану) виявлені у відслоненні с. Маяки (Донецька обл.) [12]. Вони представлені крейдою білою,
писальною, дзвінкою, місцями з кременями сірими та чорними різного розміру. Ця зона
за чинними стратиграфічними схемами [26] визначена у верхній частині криволуцької
світи (імовірно, нижнянській підсвіті) північної окраїни Донбасу.
Форамініфери з нижньокампанських відкладів розрізу представлені переважно
аглютинованими бентосними формами Spiroplectammina rosula (E h r .), Gaudryina
laevigata Fr a n k e, Plectina convergens (Ke ll .), Heterostomella praefoveolata Mj a tl.,
Arenobulimina vialovi W o lo s c h ., A. convexocamerata W o lo s c h ., Dorothia pupoides
(O r b .), Orbignyna sacheri (Re u s s ), O. ovata H ag ., O. variabilis (O rb .), O. simplex
(R e u s s ), Voloshinovella laffittei (M ar ie ), V. tertia W o lo s c h . Секреційні бентосні види –
Sitella carseyae (P lu mm.), Osangularia cordieriana (O r b .), Gavelinella clementiana
clementiana (Or b .), G. umbilicatula (M j at l.), G. clementiana pseudoexcolata (K al .), G.
bistellata (G o r b e n .), G. dainae (Mj a tl.), G. stelligera (Mar ie ) – поодинокі, Brotzenella

ЗОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ КАМПАНСЬКИХ …

69

insignis (L i p n .), Cibicidoides temirensis (V a s s .), C. aktulagayensis (V as s .), Frondicularia
chapmani P er n . , Gyroidinoides umbilicatus (O rb .), G. turgidus (H ag .), Valvulineria
biconvexa L i p n . , Neoflabellina rugosa (Or b .), Stensioeina pommerana B r o tz., S. exculpta
exculpta (R eu s s ) – поодинокі, Eponides biconvexus Ma ri e, Globorotalites michelinianus
(O r b .), Bolivinoides decoratus decoratus J o n ., B. laevigatus laevigatus Mar ie , Bolivinitella
galeata V a s s ., Pullenia dampelae D ai n та ін. Планктонні форамініфери –
Rugoglobigerina rugosa (Mar ie ), Globotruncana linneiana (O r b .), G. arca (Cu s h m.), G.
cretacea N e ck ., Heterohelix pseudotessera (Cu s h m.).
Характерними видами зони Cibicidoides temirensis з цього відслонення є:
Gavelinella clementiana clementiana (O r b .), G. clementiana pseudoexcolata (K al .), G.
dainae (Mj a tl .), Cibicidoides temirensis (V as s .), Bolivinitella galeata V a s s ., Bolivinoides
decoratus decoratus J o n ., Rugoglobigerina rugosa (M ar ie ).
Зона Cibicidoides temirensis північної окраїни Донбасу (с. Маяки) зіставлена з
нижньокампанською зоною Brotzenella insignis визначеною О. Липник у відкладах ДДЗ
[21], і є її аналогом. Форамініферовий комплекс налічує види Gavelinella stelligera
(M ar ie ) (поодинокі), появу і розвиток Gavelinella bistellata (G o r b e n .), Cibicidoides
temirensis (V a s s .), Bolivinoides decoratus decoratus J o n . Наявність в асоціації цього розрізу зазначених вище видів свідчить про її нижню підзону Gavelinella bistellata (нижня
частина нижнього кампану), визначену О. Липник у відкладах ДДЗ [21]. Вузьке вікове
поширення виду-індексу Gavelinella bistellata (G o r b en .) та його чисельність мають важливе стратиграфічне значення. Однаковими видами для підзони Bolivinoides decoratus
(середня частина нижнього кампану), визначеної О. Липник у відкладах ДДЗ [21], і
комплексу форамініфер розрізу с. Маяки є Gavelinella dainae (M j a tl.), Brotzenella
insignis (L ip n .), Cibicidoides temirensis (V as s .) та чисельність виду-індексу Bolivinoides
decoratus decoratus J o n . Підзона Cibicidoides aktulagayensis (верхня частина нижнього
кампану) встановлена О.С. Липник у відкладах ДДЗ [21] визначєна і в цьому відслоненні. Для підзони характерне існування видів Gavelinella umbilicatula (Mj a tl .),
Osangularia cordieriana (Or b .), Bolivinoides decoratus decoratus J o n ., B. laevigatus
laevigatus Ma r ie , Pullenia dampelae D ai n , Cibicidoides aktulagayensis (V a s s .), закінчення існування Gavelinella bistellata (G o r b e n .), G. dainae (M j at l.), G. stelligera
(M ar ie ) та ін.
За МСШ 2008 р. [28] бентосні форамініфери Бореальної провінції в нижньому
кампані представлені такими зональними видами-маркерами: Globorotalites ?
michelinianus, Stensioeina exculpta exculpta, Bolivinoides strigillatus, Gavelinella
(Pseudogavelanella) clementiana, Stensioeina pommerana та видом Gavelinella stelligera.
На початку та в середині нижнього кампану почали існування зональний вид-маркер
Neoflabellina rugosa і види Osangularia cordieriana, Bolivinoides decoratus decoratus, а
закінчив існування в середині нижнього кампану зональний вид-маркер Bolivinoides
strigillatus. Наведені зональні види-маркери та інші види форамініфер є також у розрізах Куп’янської опорної свердловини і с. Маяки. Однаковим для обох шкал є стратиграфічне поширення видів Bolivinoides strigillatus, Gavelinella clementiana clementiana та
Bolivinoides decoratus decoratus.
Середній кампан. На території Північного Донбасу в середньокампанських відкладах визначено форамініферову зону Brotzenella monterelensis, розділена на дві підзони: Eponides grodnoensis і Gavelinella clementiana laevigata. Ця зона виявлена у відк-
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ладах нижньої частини сидорівської світи у відслоненнях с. Сидорове Донецької обл. та
с. Збірне Луганської обл.
Відклади зони Brotzenella monterelensis (середній кампан) визначені у мергелях
піcкуватих, світло-сірих, дрібно- та середньозернистих у відслоненні с. Збірне (Луганська обл.) [8]. Визначена середньокампанська асоціація форамініфер представлена аглютинованими бентосними видами Heterostomella foveolata (Ma r s s .), H. praefoveolata
Mj a tl., Vialovella oblonga (R eu s s .), Spiroplectammina lingua A k im., Arenobulimina
vialovi W o lo s c h ., Orbignyna variabilis (O r b .), O. inflata (Re u s s .), O. ovata H ag .,
Voloshinovella tertia W o l o s c h ., V. laffitei (M ar ie ). Секреційні бентосні форми –
Neoflabellina rugosa (O r b .), Buliminella laevis (B e i s s e l .), Osangularia cordieriana (O rb .),
O. parva (Plo t n .), Gavelinella dainae (M j a tl.), G. clementiana pseudoexcolata (K al .), G.
clementiana clementiana (O r b .), G. clementiana usakensis (V as s .), Bolivina kalinini V a s s .,
Stensioеina pommerana B r o t z., Brotzenella monterelensis (Ma ri e), B. menneri (K e ll.), B.
taylorensis (C ar s .), Globorotalites cf. emdyensis V a s s ., G. planoconvexus Plo t n ., G.
michelinianus (O r b .), Pyramidina triangularis (Cu s h . e t P ar k .), Cibicidoides
aktulagayensis (V a s s .), C. eriksdalensis (Br o tz .), C. temirensis (Va s s .), C. voltzianus
(O r b .), C. (C.) spiropunctatus G al l. et Mo r r ., Bolivinitella galeata V a s s ., Gyroidinoides
obliquaseptatus ( Mj a tl.), G. turgidus (Ha g .), Eponides moskvini (K el l.), Verneuilina
munsteri R e u s s ., Bolivinoides decoratus decoratus (J o n .), Valvulineria praebiconvexa
L ip n ., Cibicides beaumontianus (O r b .), Dentalina soluta R e u s s . , Pseudouvigerina
cretacea C u s h m. та ін. Планктонні види – Globotruncana arca (Cu s h m.), G. rugosa
(M ar ie ), G. fornicata Plu mm.
Відклади зони Brotzenella monterelensis (середній кампан) визначені також у
мергелях крейдоподібних і крейді білій, міцній у відслоненні с. Сидорове (Донецька
обл.) [9]. Зазначена форамініферова зона Brotzenella monterelensis за чинними стратиграфічними схемами [26] виявлена у нижній частині cидоровської світи (імовірно, сентянівській підсвіті) північної окраїни Донбасу, відклади якої датовано середнім кампаном.
Виявлений ще один середньокампанський комплекс тієї ж зони, де форамініфери
представлені аглютинованими бентосними видами Gaudryina laevigata F r a n k e ,
Heterostomella foveolata (Mar s s .), H. praefoveolata Mj a tl., Arenobulimina labirintica
W o l o s ch ., Plectina convergens (Kel l. ), Orbignyna inflata (R eu s s ), O. sacheri (Re u s s ),
O. ovata H ag ., Voloshinovella aequisgranensis (Be i s s .). Секреційні бентосні форми –
Neoflabellina rugosa (O rb .), Eponides biconvexus Ma r ie , E. archaelotus Plo t n ., E.
grodnoensis A k ., Globorotalites michelinianus (Or b .), Osangularia cordieriana (O rb .),
Gavelinella clementiana laevigata (Ma r ie ), G. clementiana pseudoexcolata ( K a l.), G.
umbilicatula Mj at l., Brotzenella monterelensis (M ar ie ), B. insignis (L ip n .), Euvigerina
aspera inflata Mar ie , Cibicidoides aktulagayensis (V as s .), C. eriksdalensis (Br o tz .), C.
voltzianus (O r b .), Sitella carseyae (P lu mm.), Bolivina kalinini V a s s ., Bolivinoides
decoratus J o n ., Gyroidinoides umbilicatus (Or b .), Stensioeina pommerana Br o tz ., S.
exculpta (R eu s s ), Pullenia dampelae D ai n , Bolivinita eleyi (Cu s h m.), Praebulimina
ventricosa (Br o tz .) та ін. Планктонні форамініфери – Globotruncana linneiana (O r b .), G.
globigerinoides (Ma ri e), G. morozovae V as s ., Globigerinelloides volutus (W h ite ),
Rugoglobigerina rugosa (Ma ri e).
Характерними видами зони Brotzenella monterelensis обох розрізів є
Heterostomella foveolata (Marss.), Plectina convergens (K e ll.), Gavelinella clementiana
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laevigata (Marie), Cibicidoides aktulagayensis (Vass.), C. voltzianus (O rb .),
Pseudouvigerina cretacea Cu s h m., Brotzenella monterelensis (Mar ie ).
На території північної окраїни Донбасу (с. Сидорове) в зоні Brotzenella
monterelensis визначені види форамініфер, які є характерними для підзони Eponides
grodnoensis (нижня частина середнього кампану), виділеної О. Липник у відкладах ДДЗ
[21], а саме: Brotzenella monterelensis (Ma ri e), Cibicidoides aktulagayensis (V as s .),
Bolivinoides decoratus J o n ., тут зникає Cibicidoides temirensis (V a s s .). Підзона
Gavelinella clementiana laevigata (верхня частина середнього кампану) визначена
О.С. Липник у відкладах ДДЗ [21], також виявлена у цому відслоненні. Основу зонального комплексу підзони становлять види, які характерні загалом для зони, а також трапляється масово вид-індекс Brotzenella monterelensis (Ma ri e) і поодинокі Cibicidoides
voltzianus (O rb .).
За МСШ 2008 р., [28] у середньому під’ярусі кампанського ярусу продовжують
існування бентосні форамініфери Бореальної провінції, представлені такими зональними видами-маркерами: Globorotalites ? michelinianus, Stensioeina exculpta exculpta, S.
pommerana, Gavelinella (Pseudogavelanella) clementiana, Neoflabellina rugosa та видами
Loxostomum (Bolvinitella) eleyi, Bolivinoides decoratus decoratus, Osangularia cordieriana,
також у середньому кампані почав існування вид Gavelinella monterelensis (= Brotzenella
monterelensis (Marie)). Наприкінці середнього кампану зональні види -маркери
Gavelinella (Pseudogavelanella) clementiana та Globorotalites ? michelinianus закінчили
розвиток. Стратиграфічне поширення виду Brotzenella monterelensis однакове для обох
стратиграфічних шкал. Перерелічені вище види форамініфер та вид-індекс Brotzenella
monterelensis (Marie), які наявні у відкладах відслонень с. Збірне і с. Сидорове північної
окраїни Донбасу, дають змогу корелювати розрізи нижньої частини сидорівської світи
Північного Донбасу зі стратонами МСШ 2008 р.
Верхній кампан. На території північної окраїни Донбасу у верхньокампанських
відкладах визначено дві форамініферові зони: Globorotalites emdyensis і
Angulogavelinella gracilis.
Відклади зони Globorotalites emdyensis (нижня частина верхнього кампану) виявлені у відслоненні смт Георгіївка (Луганська обл.) [7] у вапняках піскуватих, органогенно-детритусових, жовто-коричневих, які вище по розрізу мають зеленкуватий колір.
Ця зона визначена у відкладах георгіївської підсвіти сидорівської світи [26]. У пізньокампанському комплексі дослідженого розрізу визначено аглютиновані бентосні види –
Dorothia oxycona (Re u s s ), Ataxophragmium crassum caspium V a s s ., A. depressaeformis
Pl o tn ., Spiroplectammina lingua A k i m., Arenobulimina alta Plo t n . , Lituola taylorensis
tarchancutica W o lo s c h . , Lituola taylorensis taylorensis Cu sh m. et W a te r s . Секреційні
бентосні форми – Dentalina soluta R e u s s , Sitella carseyae (Plu mm.), Valvulineria laevis
Br o tz . , Osangularia parva (Pl o tn .), Stensioeina pommerana B r o t z., Discorbis scanica
Br o tz ., Eponides archaelotus Plo t n . Gyroidinoides umbilicatus (O rb .), Bolivinoides
laevigatus var. laevigata Ma ri e, B. delicatulus Cu sh m., Gavelinella midwayensis
(P lu mm.) var. compressa P lo tn ., Bolivina kalinini V as s . , B. cf. incrassata incrassata
( R e u s s ) , Cibicidoides voltzianus (O r b .), C. aktulagayensis (V as s .), C. propinquus P lo tn .,
Brotzenella monterelensis (Ma r ie) , Brotzenella taylorensis (Car s. ), Globorotalites
emdyensis V a s s ., G. umbonatus P lo tn ., Praebulimina ventricosa ( B ro tz . ), Reussella
paleoceniformis P lo tn . , Lamarckina plana P lo t n . , L. egregia P lo tn . , Marginulinopsis
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curvisepta (Cu s h m. et Go u d k.) та ін. Планктонні форамініфери – Globotruncana
cretacea (O rb .), Globigerinelloides volutus (W h i te).
В асоціації цього відслонення визначені характерні форамініфери зони
Globorotalites emdyensis: Ataxophragmium crassum caspium Vass., Cibicidoides
aktulagayensis (Vass.), C. voltzianus (O r b .), Brotzenella monterelensis (Ma r ie) , B.
taylorensis ( Ca r s . ) , Globorotalites emdyensis V a s s ., Bolivina kalinini Vass., B. cf.
incrassata incrassata ( R e u s s ) , Bolivinoides delicatulus Cu s h m. Особливістю комплексу
цього розрізу є наявність великих сочевицеподібних форамініфер виду Pseudosiderolites
muschketovi Z e r n . численних у зразках 3 - 6, 8- 10.
Верхньокампанські відклади північної окраїни Донбасу (смт. Георгіївка) зони
Globorotalites emdyensis зіставлені з однойменною зоною, визначеною О. Липник у верхньокампанських відкладах ДДЗ [21], а також з її нижньою підзоною Cibicidoides
voltzianus. Тут з’являються характерні види зони Cibicidoides aktulagayensis (V as s .),
Globorotalites emdyensis V as s . та наявні численні верхньокампанські види. У її нижній
підзоні широко розвинений вид-індекс Cibicidoides voltzianus (Or b .), який уперше трапляється в середньокампанській зоні, а також вид Bolivina kalinini V a s s .
Відклади форамініферової зони Angulogavelinella gracilis (верхня частина верхнього кампану) на Північному Донбасі визначені у відслоненні с. Шандриголове (Донецька обл.) [10] у мергелях крейдоподібних, білих та жовтуватих з включеннями кременів. Ця зона, імовірно, виявлена у відкладах менчикурівської підсвіти сидорівської світи
[26].
Комплекс форамініфер у цьому розрізі представлений аглютинованими бентосними видами Spiroplectammina suturalis K a l., Ataxophragmium lvovense W o l o s c h . , A.
pax W o lo s c h . , Gaudryina pyramidata Cu sh m., Plectina ruthenica (Re u s s ), Orbignyna
sacheri (Re u s s ), O. ovata H a g ., O. pinguis W o lo s c h . Секреційні бентосні форми –
Neoflabellina reticulata (R eu s s ), Osangularia navarroana (Cu s h m.), Gavelinella
clementiana laevigata (Ma r ie), Sitella laevis (Be is s .), Eouvigerina aspera (Ma rs s .),
Bolivina kalinini V a s s ., уламок B. decurrens (E h r.), Globorotalites emdyensis V a s s .,
Cibicidoides aktulagayensis (V a s s .), C. voltzianus (O rb .), C. bembix (Ma rs s .), С.
propinquus Pl o tn ., Gyroidinoides umbilicatus (O r b .), Valvulineria biconvexa L ip n . ,
Stensioeina pommerana Br o tz ., Cuneus minutus (Ma rs s .), Cibicides excavatus B r o t z.,
Reussella pseudospinulosa (T r o e ls .), Bolivinoides decoratus (J o n e s ) var. dracoformis
V as s . , Angulogavelinella gracilis gracilis (Ma rs s .), A. gracilis stellaria (V as s .),
Brotzenella taylorensis (C a rs .) та ін. Планктонні форамініфери – Rugoglobigerina rugosa
(P lu mm.), Globotruncana cretacea (O r b .), Heterohelix pseudotessera (C u s h m.).
Характерні види зони Angulogavelinella gracilis, які були виявлені в розрізі:
Gaudryina pyramidata Cu sh m., Spiroplectammina suturalis K al ., Orbignyna sacheri
(R e u s s ), Brotzenella taylorensis (C ar s .), Osangularia navarroana (C u s h m.), Cuneus
minutus (Mar s s .), Angulogavelinella gracilis gracilis (Ma r s s .).
Зона Angulogavelinella gracilis північної окраїни Донбасу (с. Шандриголове) може бути зіставлена з верхньою підзоною Stensioeina stellaria зони Globorotalites
emdyensis визначеної О.С. Липник у верхньокампанських відкладах ДДЗ [21]. У даному
відслоненні визначені форамініферові види Valvulineria biconvexa L i p n . , Stensioeina
pommerana B r o t z., Gavelinella clementiana laevigata (Ma r ie), Cibicidoides voltzianus
(O r b .), Reussella pseudospinulosa (T ro els .) і вид Angulogavelinella gracilis stellaria
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(V a s s .) (раніше Stensioeina gracilis (Ma rs s .) subsp. stellaria (V as s .)), які характерні і
для підзони Stensioeina stellaria з відкладів верхнього кампану ДДЗ [21].
За МСШ 2008 р. [28], у верхньому під’ярусі кампанського ярусу продовжують
існування бентосні форамініфери Бореальної провінції, такі як зональні види-маркери
Stensioeina pommerana, Bolivinoides laevigatus та вид Gavelinella monterelensis (=
Brotzenella monterelensis (Marie)). Наприкінці верхнього кампану закінчив розвиток зональний вид-маркер Neoflabellina rugosa, а на межі кампану - маастрихту починали існування два зональні види-маркери Neoflabellina reticulata і Osangularia navarroana.
Наявність у відкладах розрізу с. Шандриголове перерахованих вище видів (крім
Neoflabellina rugosa) свідчить про пізньокампанський вік порід, що підтверджено виявленими однаковими видами з МСШ 2008 р. [28].
Для кожної форамініферової зони, виявленої в кампанських відкладах північної
окраїни Донбасу, складено діаграми відсоткового вмісту аглютинованих і секреційних
бентосних, а також планктонних форамініфер (рис. 2). Упродовж кампанського часу в
морських відкладах на території північної окраїни Донбасу панівними були секреційні
бентосні форамініфери, значно менша кількість - аглютинованих бентосних форм, а
планктонних видів зовсім мало.
Отже, за. За результатами досліджень форамініфер у кампанських відкладах з
шести опорних розрізів північної окраїни Донбасу нами виявили ранньо-, середньо- і
пізньокампанські форамініферові комплекси з характерними видами та видамиіндексами. Це підтверджує доцільність тричленного поділу кампану відповідно до підрозділів МСШ 2008 р. Аналіз визначених форамініфер та їхніх комплексів дав змогу
визначити в кампанському ярусі північної окраїни Донбасу п’ять форамініферових зон.
В окремих з них виділено підзони за аналогією з зональним поділом кампанських відкладів ДДЗ за О. Липник. У нижньому кампані визначено зону Gavelinella clementiana
clementiana (нижню) та зону Cibicidoides temirensis (верхню), у верхній зоні виділено
три підзони – Gavelinella bistellata, Bolivinoides decoratus i Cibicidoides aktulagayensis; У
середньому кампані – зону Brotzenella monterelensis, у якій виділено дві підзони –
Eponides grodnoensis і Gavelinella clementiana laevigata; у верхньому кампані – зону
Globorotalites emdyensis (нижню) та зону Angulogavelinella gracilis (верхню). Для кожної зони складено діаграми, у яких зазначено відсотковий вміст бентосних (аглютинованих і секреційних) та планктонних форамініфер з розрізів північної окраїни Донбасу.
Окрім цього, виконано зіставлення ранньо-, середньо- верхньокампанських форамініферових комплексів північної окраїни Донбасу з одновіковими комплексами відкладів
ДДЗ. Простежено віковий діапазон визначених видів форамініфер дослідженої території та визначено їхнє співвідношення з бентосними форамініферами МСШ 2008 р. Бореальної провінції.
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Рис. 2. Діаграми відсоткового вмісту бентосних (аглютинованих і секреційних) та
планктонних форамініфер встановлених форамініферових зон у кампанських відкладах
північної окраїни Донбасу.
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In northern outskirts of Donbas foraminifera are suggested zonal division
Campanian sediments of the Upper Cretaceous. Five mikrofaunistyc zones established in
the Campanian. For every foraminiferal zones defined characteristic species and speciesindexes.
Key wods: zone, foraminifers, Campanian sediments, northern outskirts of Donbas.

ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ КАМПАНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ
ОКРАИНЫ ДОНБАССА ПО ФОРАМИНИФЕРАМ
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Предложено зональное деление кампанских отложений верхнего мела на территории северной окраины Донбасса по фораминиферам. Установлено пять микрофаунистических зон в
кампане. Для каждой фораминиферовой зоны определено характерные виды и виды-индексы.
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