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Subdivision and correlation of the Lower Cretaceous sedimentary sequences within the Plain Crimea
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Saki-Nizhnegirskiy, the Belogirskiy and the Indolskiy (Western district) ones have been distinguished.
It is proposed new stratigraphic chart for the Lower Cretaceous rocks subdivision of this region.
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Опираясь на глубокую обработку, ревизию и критический анализ всех имеющихся материалов по палеонтологии, стратиграфии и литологии нижнемеловых отложений Равнинного
Крыма, проведено их расчленение и корреляцию. В результате структурно-фациального
районирования территории выделены пять районов: Северокрымский, Центральнокрымский, Сакско-Нижнегорский, Белогорский и Индольский (западный подрайон). Предложена
схема стратиграфии нижнемеловых отложений этого региона.
Ключевые слова: нижнемеловые отложения, расчленение и корреляция, структурнофациальное районирование, региональная стратиграфическая схема, Равнинный Крым.
Вступ
У геологічній будові осадового чохла Рівнинного Криму нижньокрейдові відклади відіграють важливу роль. Через значні глибини
залягання означені відклади й досі залишаються слабо дослідженими. Даних про геологічну будову цих відкладів та їх фауністичну
характеристику недостатньо і на теперішній
час. Це ускладнює вирішення питання структурно-фаціального районування території,
кореляції одновікових та різнофаціальних утворень, побудови кондиційних місцевих та
регіональної стратиграфічних схем, а також
палеогеографічних реконструкцій ранньокрейдового морського басейну.
Мета даної роботи – стратиграфія нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму
та створення регіональної стратиграфічної
схеми цих утворень.
Матеріал та методика досліджень
Матеріалом для написання цієї роботи слугували всі наявні у нас дані з палеонтології,
стратиграфії та літології нижньокрейдових
відкладів території Рівнинного Криму, що
ґрунтувалися на результатах буріння 196
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нафтогазових свердловин по 61 площі,
щорічних звітах тресту «Кримнафтогазрозвідка», тематичних звітах Львівського відділення УкрДГРІ та ВНДГНІ, інших фондових
та друкованих матеріалах.
Для розчленування нижньокрейдових
відкладів у розрізах глибоких свердловин
Рівнинного Криму та їх кореляції використано сучасні вітчизняні («ГеоПоиск») та
іноземні (Petrel, компанії Schlumberger)
програмні пакети по обробці та інтерпретації сейсмічних та геолого-геофізичних матеріалів, геофізичну основу (каротаж) з
урахуванням існуючих структурних побудов
по відкладах нижньої крейди, а також палеонтологічні визначення відносного геологічного віку порід.
В роботі за північну межу території
дослідження прийнято границю між Східноєвропейською платформою та Скіфською
плитою за даними [Тектонічна…, 2007; Тектоніка…, 1959 та ін.].
Методи дослідження: геофізичний,
стратиграфічний, палеонтологічний, біостратиграфічний, літологічний, сейсмостратиграфічний та геологічного моделювання.
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Обговорення результатів
Історія дослідження нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму розпочалася у
50-ті роки XX ст. [Волошина и др., 1973; Геология…, 1984; Лещух, 1992; Стратиграфія…,
2013 та ін.]. Значний внесок у з’ясування
геологічної будови та стратиграфію цих
утворень зробили О.Т. Богаєць, В.Г. Бондаренко, С.М. Захарчук, Л.Г. Плахотний,
Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Г.М. Волошина,
Г.А. Орлова-Турчина, Л.М. Голубнича, М.А. Воронова, О.Ю. Каменецький, Н.І. Черняк,
В.Є. Железняк, М.Д. Менкес, Н.М. Жабіна,
Я.М. Тузяк, Н.А. Савицька, Р.А. Коваленко,
Л.Г. Мінтузова, Н.А. Трофимович та ін.
Провідна роль у дослідженні нижньокрейдових відкладів належала тресту
«Кримнафтогазрозвідка», а також УкрНДГРІ,
Інституту геологічних наук НАН України та
ВНДГНІ.
Територія Рівнинного Криму має доволі
складну геологічну будову. В її межах виділяються такі тектонічні структури: на півночі –
Північнокримський прогин, ускладнений поздовжнім Чапаєвсько-Бакальським виступом;
в центрі – Новоселівське і Сімферопольське
підняття та Зуйсько-Усть-Салгирська зона
підняттів; на заході – Саксько-Сімферопольський виступ; на південному заході – Альминський і Калинівський прогини; на сході –
Новоцарицинський виступ та Нижньогірська
сідловина; на південному сході – Білогірський прогин і Гончарівсько-Шубинська зона
підняттів та ін. [Лычагин, 1958; Богаец, 1973
та ін.].
Тектонічні структури відрізняються повнотою розрізів, умовами розвитку й осадконакопичення у ранньокрейдову епоху, що
зумовлено складнопобудованим структурним планом ранньокрейдового етапу розвитку території, який відображає значною
мірою будову фундаменту [Богаец, 1973].
Найбільш повні відомості про стратиграфію нижньокрейдових відкладів території
Рівнинного Криму наведені в колективній
монографії за редакцією П.Ф. Гожика [Стратиграфія…, 2013]. Стратифікація означеного регіону відображена у стратиграфічних
схемах 1984 р. [Геология…, 1984], 1993 р.
[Стратиграфические…, 1993] та модернізованих схемах 2013 р. [Стратиграфія…,
2013].
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Проведені нами комплексні дослідження
нижньокрейдових відкладів дозволили уточнити їх геологічну будову та запропонувати
свій варіант структурно-фаціального районування території.
За характерними рисами геологічної будови нижньокрейдових відкладів у межах
території дослідження виділено п’ять структурно-фаціальних районів (СФР): Північнокримський, Центральнокримський, СакськоНижньогірський, Білогірський та Індольський (західний підрайон) (рис. 1).
Північнокримський СФР займає територію
однойменного прогину, в якому нижньокрейдові відклади поширені суцільно і представлені континентальними відкладами
верхнього барему, нормально-морськими,
рідше континентальними чи нормальноморськими відкладами апту і морськими та
вулканогенними відкладами альбу. Нижньокрейдові відклади з розмивом залягають
на утвореннях кристалічного фундаменту,
верхнього тріасу чи середньої юри і перекриваються відкладами верхньої крейди.
Розкрита товщина відкладів нижньої крейди
від 230 м на заході Тарханкутського півострова (Чорноморська площа) до 2350 м в
осьовій частині прогину (Серебрянська
площа).
Центральнокримський СФР розташований в північній частині території Центральнокримських підняттів та включає Новоселівське підняття, північну частину Новоцарицинського підняття і Нижньогірську сідловину.
На території району нижньокрейдові відклади поширені суцільно і представлені континентальними, рідше прибережно-морськими
відкладами барему, прибережно- та нормально-морськими відкладами апту і морськими та вулканогенними утвореннями
альбу. З розмивом залягають на утвореннях
кристалічного фундаменту, верхнього тріасу
чи середньої юри і перекриваються відкладами верхньої крейди, палеогену чи неогену. Розкрита товщина відкладів нижньої
крейди від 510 м на сході Нижньогірської
сідловини (Усть-Салгирська площа) до 1045 м
(Клепинінська площа).
Саксько-Нижньогірський СФР знаходиться у південній частині території Центральнокримських підняттів та охоплює
південну частину Новоселівського підняття,
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1 – the boundary between the East European platform and Scythian plate; 2 – the boundaries of structural-facies areas; 3 – the Northern boundary of the Crimean fold structures;
4 – anchor well; 5 – structural-facies areas: I – North-Crimean, II – Central Crimean, III – Saki-Nizhnegorskіy, IV – Belogіrskіy, V – Indоlskіy (Western district)

Fig. 1. Structurally faceline zoning of the lower Cretaceous deposits of the Plain Crimea

1 – границя між Східноєвропейською платформою та Скіфською плитою; 2 – межі структурно-фаціальних районів; 3 – північна границя Кримської складчастої споруди;
4 – опорні свердловини; 5 – структурно-фаціальні райони: I – Північнокримський, II – Центральнокримський, III – Саксько-Нижньогірський, IV – Білогірський та V – Індольський (західний підрайон)

Рис. 1. Структурно-фаціальне районування нижньокрейдових відкладів території Рівнинного Криму

Саксько-Сімферопольський виступ, Альминську западину, Сімферопольське підняття та
південну частину Новоцарицинського підняття. На території району нижньокрейдові
відклади поширені суцільно і представлені
континентальними, прибережно- та нормально-морськими відкладами готериву,
барему, апту та морськими і вулканогенними утвореннями альбу. Нижньокрейдові
відклади з розмивом залягають на утвореннях верхнього тріасу чи середньої юри та
перекриваються з переривом відкладами
верхньої крейди. Розкрита товщина відкладів нижньої крейди від 360 м (Сакська
площа) до 670 м (Євпаторійська площа).
Білогірський СФР займає більшу частину території однойменного прогину та
Гончарівсько-Шубинської зони підняттів. На
території району нижньокрейдові відклади
поширені суцільно і представлені континентальними, прибережно- та нормально-морськими відкладами беріасу, валанжину,
готериву, барему і нижнього апту. Нижньокрейдові відклади згідно залягають на утвореннях верхньої юри і перекриваються з
переривом відкладами верхньої крейди чи
палеогену. Розкрита товщина відкладів нижньої крейди – до 700 м (Тамбовська площа).
Індольський СФР розташований на території однойменного прогину та представлений в межах Рівнинного Криму своїм
західним підрайоном. На території підрайону нижньокрейдові відклади поширені
суцільно і представлені прибережно- та
нормально-морськими відкладами апту й
альбу. Нижньокрейдові відклади незгідно
залягають на утвореннях середньої юри і
перекриваються з переривом відкладами
верхньої крейди чи палеогену. Розкрита
товщина відкладів нижньої крейди – до 462 м
(Шубинська площа).
Нижче наведено стратиграфію нижньокрейдових відкладів території Рівнинного Криму.
КРЕЙДОВА СИСТЕМА
НИЖНІЙ ВІДДІЛ
Відклади нижнього відділу крейдової системи широко розвинені на досліджуваній
території. Вони представлені утвореннями
беріаського, валанжинського, готеривського, баремського, аптського й альбського
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ярусів. Відклади нижнього відділу крейдової
системи складені, головним чином, глинистими (аргіліти та глини) утвореннями з
підпорядкованим значенням теригенних
(алевроліти, піски, пісковики, конгломерати,
брекчії та гравеліти), вулканогенно-уламкових (туфи, туфіти та туфопісковики), карбонатних (вапняки та мергелі) та кременистих
(опоки та спонгіоліти). Товщина означених
відкладів змінюється від 231 м на Чорноморській площі до 2346 м на Серебрянській
площі.
Беріаський ярус. Відклади цього ярусу
в межах Рівнинного Криму мають обмежене
поширення і розкриті свердловинами лише
на території Гончарівсько-Шубинської зони
підняттів Білогірського СФР (рис. 1). Відклади беріаського ярусу вузькою смугою
простягаються вздовж Кримського передгір'я і виклинюються в напрямку на північ,
північний захід, північний схід та схід. Вони
представлені різноманітними вапняками з
прошарками мергелів, алевритів, аргілітів,
пісків і конгломератів. Товщина утворень
ярусу – до 230 м (св. Холмогірівська-1).
Дані відклади розкрито бурінням у розрізах глибоких свердловин на Тамбовській,
Видненській, Південновидненській, Журавкинській, Холмогірівській та Північновладиславівській площах. Ранньоберіаський вік
відкладів підтверджено за форамініферами:
Pseudocyclammina compressa Wolosch.,
P. cylindrica Redm., P. taurica Wolosch., Haplophragmoides aff. subaequale (Mjatl.), Melathrocerion spinalis Gorb., Rectocyclammina
schouberti Hott. [Стратиграфія…, 2013; Волошина, 1966; Жабіна, 1996; Жабіна, Мінтузова, 2000], Trocholina alpina Leup.,
T. elongata Leup. [Каменецкий, 1963] та молюсками: Calpionella alpina Lor., C. elliptica
Cad. [Лещух, 1989].
Попередніми дослідженнями утворення
беріаського віку в Рівнинному Криму виділено у тамбовську товщу [Стратиграфія…,
2013].
Аналіз усіх наявних геолого-геофізичних
матеріалів по свердловинах площ Білогірського СФР з використанням палеонтологічних визначень відносного геологічного
віку та геофізичних методів дослідження дозволив виділити відклади нижнього під’ярусу беріаського ярусу у нижньокрейдовому
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розрізі, уточнити його стратиграфічні межі та
скорелювати в межах досліджуваного району.
Як результат, пропонується виділяти беріаські відклади у складі тамбовської світи.
Тамбовська світа виділяється вперше,
назва від с. Тамбовське Старокримського
району АР Крим. Спочатку була описана як
товща [Стратиграфія…, 2013]. Типовий розріз – св. Тамбовська-1 (інт. 3926-4033 м). Поширена на території південної частини
Гончарівсько-Шубинської зони підняттів.
Складена конгломератом в основі, вище –
різноманітними вапняками, головним чином
органогенними, з прошарками мергелів,
алевритів, аргілітів та пісків. Залягає незгідно
на відкладах титонського ярусу верхньої юри,
перекривається незгідно відкладами валанжину. Товщина відкладів товщі – до 230 м.
Охарактеризована форамініферами:
Pseudocyclammina compressa Wolosch.,
P. cylindrica Redm., P. taurica Wolosch., Haplophragmoides aff. subaequale (Mjatl.), Melathrocerion spinalis Gorb., Rectocyclammina
schouberti Hott., Trocholina alpina Leup.,
T. elongata Leup. та молюсками: Calpionella
alpina Lor., C. elliptica Cad.
Датована раннім беріасом за форамініферами.
Валанжинський ярус. Утворення валанжинського ярусу поширені на території дослідження [Каменецкий, 1963; Бурштар,
Каменецкий, 1962; Богаец и др., 1974 та ін.].
Вони розкриті глибокими свердловинами на
території Білогірського прогину та південної
частини Гончарівсько-Шубинської зони підняттів (Білогірський СФР) (рис. 1). Раніше
північною межею поширення валанжинських
відкладів вважалась умовна лінія Саки – Зуя –
Видненське [Богаец и др., 1974; Лещух, 1992
та ін.]. Нашими дослідженнями на території
Саксько-Сімферопольського і Новоцарицинського виступів та Нижньогірської сідловини
валанжинські відклади не встановлено.
Утворення валанжину представлені мілководними піщаними глинами, пісковиками
та органогенно-уламковими вапняками.
Товщина утворень ярусу на території Білогірського СФР – до 89 м (у розрізі св. Солдатівська-1).
Валанжинський вік відкладів підтверджено за молюсками: Pterotrigonia cf. сaudatа
Agas., Corbula cf. striatula Sow., Euphylloceras
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cf. serum Opp., Neocomites sp., Chlamys sp.,
Lithophaga cf. oblonga Orb., Astarte sp., Gervillia anceps Desh., Laternula agassizi Orb., Veniela weberi Mord., Goniomia archiaci Pict. et
Renev., Neocomites sp. [Каменецкий, 1963;
Лещух, 1987; Лещух, 1992], форамініферами:
Melatrokerion spirialis (Gorb.) [Геология…,
1984; Стратиграфія…, 2013], спорово-пилковим комплексом: Classopolis classoides (Pfl.)
Pock. et Jans., Inapertiropolienites magnus (R.
Pot.) Th. et Pfl., I. dubius (R. Pot. еt Ven.) Th. et
Pfl. [Воронова, 1994].
Попередніми дослідженнями [Геология…, 1984; Стратиграфія…, 2013] в Рівнинному Криму до валанжинського ярусу
відносилась журавкинська товща та нижня і
середня підсвіти солдатівської світи.
Аналіз усіх наявних геолого-геофізичних
матеріалів по свердловинах площ Білогірського СФР з використанням палеонтологічних визначень відносного геологічного
віку та геофізичних методів дослідження дозволив виділити відклади валанжинського
ярусу в нижньокрейдовому розрізі, уточнити його стратиграфічні границі та скорелювати в межах досліджуваного району.
Пропонується виділяти валанжинські
відклади у складі солдатівської світи [Тузяк,
2010], залишивши в її складі нижню та середню підсвіти (власне валанжинські відклади). За типовий пропонується розріз св.
Солдатівська-1 (інт. 1393-1482 м). Світа поширена в межах Білогірського прогину та
Гончарівсько-Шубинської зони підняттів Рівнинного Криму. Поділяється на дві підсвіти:
нижню, до 45 м, складену аргілітами, сіроколірними пісковиками, глинами, піскуватоалевритовими мергелями і вапняками з
Pterotrigonia cf. сaudate Agas., Corbula cf.
striatula Sow., Euphylloceras cf. serum Opp.,
Neocomites sp., Chlamys sp., Lithophaga cf.
oblonga Orb., Astarte sp., та верхню, до 50 м,
складену аргілітами з прошарками мергелів, дрібнозернистих пісковиків та алевролітів з Gervillia anceps Desh., Laternula agassizi
Orb., Veniela weberi Mord., Goniomia archiaci
Pict. et Renev., Neocomites sp. Залягає
згідно на відкладах беріасу, перекривається
згідно відкладами готериву. Товщина відкладів світи – до 90 м.
Охарактеризована молюсками: Pterotrigonia cf. сaudate Agas., Corbula cf. striatula
ISSN 0367–4290. Геол. журн. 2016. № 2 (355)

Sow., Euphylloceras cf. serum Opp., Neocomites sp., Chlamys sp., Lithophaga cf. oblonga
Orb., Astarte sp., Gervillia anceps Desh., Laternula agassizi Orb., Veniela weberi Mord.,
Goniomia archiaci Pict. et Renev., Neocomites
sp., форамініферами: Melathrokerion spirialis
(Gorb.), спорово-пилковим комплексом:
Classopolis classoides (Pfl.) Pock. et Jans.,
Inapertiropolienites magnus (R. Pot.) Th. et
Pfl., I. dubius (R. Pot. еt Ven.) Th. et Pfl.
Датована валанжином за молюсками.
Готеривський ярус. Відклади готеривського ярусу більш широко представлені на
території Рівнинного Криму, ніж утворення
валанжину. Континентальні відклади поширені на більшій частині території дослідження. Морські утворення представлені
мілководними сіроколірними і строкатими
пісками, пісковиками, аргілітами, гравелітами і конгломератами, з прошарками вуглистих глин, мергелів та сіроколірних
піщаних органогенних і органогенно-уламкових вапняків. Вони поширені на території
Сімферопольського підняття, на півдні Новоцарицинського виступу та Нижньогірської
сідловини, у південно-західній частині Зуйсько-Усть-Салгирської зони підняттів, в
межах Саксько-Сімферопольського виступу
та Альминської западини, у Калинівському і
Білогірському прогинах та у південній частині Гончарівсько-Шубинської зони підняттів
(Саксько-Нижньогірський та Білогірський
СФР) (рис. 1). Товщина відкладів готеривського ярусу змінюється від перших метрів
(св. Євпаторійська-8) до 228 м (св. Південновидненська-1).
Готеривський вік відкладів підтверджено
за молюсками: Natica karakaschi Peel, Protocardia sphaeroidea Forb, Chlamys robinaldinus Orb., Lithophaga cf. oblonga Orb,
Crioceratites ex gr. duvalii (Lev.), Pterotrigonia
cf. сaudata Agas. [Каменецкий, 1963; Лещух,
1987, 1992], форамініферами: Dorothia
cummi (Zedl.), D. ouachensis (Moull.), D. zedlerae (Moull.) [Геология…, 1984; Кузнецова,
Горбачик, 1985; Тузяк, 2008, 2011а] та спорово-пилковим комплексом [Воронова,
1994].
У попередніх дослідженнях утворення
готеривського ярусу в Рівнинному Криму
були представлені верхньою підсвітою
солдатівської світи, нижньою підсвітою каISSN 0367–4290. Геол. журн. 2016. № 2 (355)

лінінської світи, нижньою частиною нижньогірської товщі та низами южненської товщі
[Стратиграфія…, 2013].
Аналіз усіх наявних геолого-геофізичних
матеріалів з використанням палеонтологічних визначень відносного геологічного віку
та геофізичних методів дослідження дозволив виділити морські відклади готеривського ярусу в нижньокрейдовому розрізі,
уточнити його стратиграфічні межі та скорелювати на території Саксько-Нижньогірського і Білогірського СФР.
Пропонується виділяти готеривські відклади у складі озерненської світи. Озерненська світа виділяється вперше, назва
від с. Озерне Білогірського району АР Крим.
Типовий розріз – св. Солдатівська-1 (інт.
1261-1393 м). Поширена на території Сімферопольського підняття, на півдні Новоцарицинського виступу та Нижньогірської
сідловини, у південно-західній частині
Зуйсько-Усть-Салгирської зони підняттів, у
межах Саксько-Сімферопольського виступу та Альминської западини, у Калинівському і Білогірському прогинах та у
південній частині Гончарівсько-Шубинської
зони підняттів Рівнинного Криму. Поділяється на дві підсвіти: нижню, до 60 м, складену темно-сірими вапнистими аргілітами
з прошарками органогенних вапняків,
моховатково-криноїдних мергелів, аргілітоподібних безкарбонатних глин та дрібнозернистих пісковиків з Natica karakaschi
Pčel, Protocardia sphaeroidea Forb., Chlamys
robinaldinus Orb., Lithophaga cf. oblonga
Orb., Crioceratites ex gr. duvalii (Lev.), Plerotrigonia cf. caudata Agas., та верхню, складену темно-сірими вапнистими аргілітами
з прошарками пісковиків, вапняків та мергелів з Dorothia cummi (Zedl.), D. ouachensis
(Moull.), D. zedlerae (Moull.). В передгір'ях і
південно-східній частині Рівнинного Криму
залягає згідно на відкладах валанжину, перекривається згідно утвореннями барему.
На іншій частині досліджуваної території
(Саксько-Сімферопольський виступ) трансгресивно, з кутовим неузгодженням залягає на більш давніх утвореннях і згідно
перекривається відкладами барему. Товщина відкладів світи від 3-5 м (на території
Саксько-Сімферопольського виступу) до
228 м (на території Білогірського прогину та
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Гончарівсько-Шубинської зони підняттів
Рівнинного Криму).
Охарактеризована за форамініферами
Dorothia cummi (Zedl.), D. ouachensis
(Moull.), D. zedlerae (Moull.), молюсками:
Natica karakaschi Peel, Protocardia sphaeroidea Forb, Chlamys robinaldinus Orb., Lithophaga cf. oblonga Orb., Crioceratites ex gr.
duvalii (Lev.), Pterotrigonia cf. сaudata Agas.
Датована готеривом за молюсками.
Баремський ярус. Відклади баремського ярусу досить широко розповсюджені на території Рівнинного Криму. Вони
представлені різнофаціальними утвореннями – сіро- і строкатоколірними континентальними, прибережними і мілководними
морськими (гравелітами, конгломератами,
алевролітами, пісковиками, аргілітами з малопотужними прошарками органогенно-детритових вапняків). Ці утворення поширені
на території чотирьох СФР: Північнокримського, Центральнокримського, СакськоНижньогірського та Білогірського (рис. 1).
Товщина відкладів баремського ярусу змінюється від перших метрів у Північнокримському прогині до 180 м у Білогірському
прогині.
Треба відмітити, що баремські відклади
Рівнинного Криму є найменш дослідженими. Незначна кількість кернового матеріалу та недостатня його палеонтологічна та
літологічна вивченість, різнофаціальний
склад утворень тривалий час ускладнювали
кореляцію означених відкладів на території
дослідження. Тому відклади нижньобаремського під’ярусу розглядалися разом з верхньоготеривськими, а верхньобаремські – з
нижньоаптськими.
На сьогодні існує лише декілька чітко
обґрунтованих визначень баремського віку
нижньокрейдових відкладів, головним чином, за головоногими та двостулковими
молюсками [Лещух, 1987], рідше форамініферами, спорами і пилком [Волошина и др.,
1973; Геология…, 1984; Кузнецова, Горбачик, 1985; Тузяк, 2008, 2011а та ін.], на
підставі яких встановлюються відклади
баремського ярусу в об’ємі нижнього та
верхнього під’ярусів.
Палеонтологічно надійно обґрунтовані
відклади нижнього під’ярусу барему встановлено лише на території Білогірського
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прогину та Гончарівсько-Шубинської зони
підняттів Рівнинного Криму (Білогірський
СФР) [Лещух, 1987, 1992], а верхнього
під’ярусу барему – на більшій частині Рівнинного Криму [Волошина и др., 1973; Геология…, 1984; Лещух, 1987, 1992; Тузяк,
2008, 2011а та ін.].
В попередніх дослідженнях утворення
баремського ярусу в Рівнинному Криму
були представлені верхньою підсвітою
калінінської світи, верхньою частиною южненської товщі, клепинінською світою, середньою підтовщею нижньогірської товщі,
низами північновладиславівської товщі та
нижньою частиною донузлавської світи
[Стратиграфія…, 2013].
Узагальнюючи матеріали попередніх та
власних досліджень, пропонується виділяти
баремські відклади у складі клепинінської
світи [Стратиграфія…, 2013]. За типовий
пропонується розріз св. Тамбовська-1 (інт.
3519-3695 м). Світа представлена чорними
алевритистими, слюдистими, сильновапнистими аргілітами з рідкісними прошарками пісковиків, алевролітів та мергелів.
Поширена на більшій частині Рівнинного
Криму. В передгір'ях, центральній і південно-східній частинах Рівнинного Криму
залягає згідно на відкладах готериву, перекривається з переривом утвореннями апту.
На решті території з переривом залягає на
утвореннях тріасу та юри і перекривається
незгідно відкладами нижнього апту. Товщина відкладів світи на території Північнокримського СФР – до 100 м, Центральнокримського – до 80 м, Саксько-Нижньогірського – до 150 м та Білогірського – до 180 м.
Охарактеризована форамініферами:
Dorothia ouachensis (Sigal), Lenticulina caligospira Chalil, Gavelinella barremiana Betten,
Choffatella decipiens Sсhumb., Palorbitolina
lenticularis (Blum.), Clavihedbergella tuschepsensis Ant., Cl. рrimare Kr. Gorb., Orbitolina
sp., молюсками: Nucula planata Desh., Euphylloceras cf. ponticuli Rouss., Protetragonites
cf. crebrisulcatus Uhl., Barremites cf. difficilis
Orb., B. cf. falloti Kilian., Pseudoglauconia
strombiformis Sсh1оth., Grammatodon securis Leym, Gervillia extenuata Sow, Corbula
striatula Sow. та спорово-пилковим комплексом [Воронова, 1994; Волошина и др., 1973].
Датована баремом за молюсками.
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Аптський ярус. Відклади аптського ярусу
розкриті свердловинами на всій території
Рівнинного Криму. Вони характеризуються
фаціальною мінливістю, але представлені
головним чином морськими утвореннями:
аргілітами, алевролітами та пісковиками з
підпорядкованим значенням органогенних
вапняків, мергелів, конгломератів, гравелітів тощо. Товщина аптських відкладів доволі
стала і становить в середньому 100-150 м,
змінюючись по території дослідження від
31 м на Усть-Салгирській площі до 180 м на
Тамбовській площі.
В результаті проведених раніше палеонтологічних досліджень в аптському розрізі
виділено нижній, середній (умовно) і верхній
під’яруси, а також проведено зональний їх
поділ [Кузнецова, Горбачик, 1985; Лещух,
Скорик, 1987; Лещух, 1987, 1992; Тузяк,
2009; Тузяк, 2010 та ін.].
Аналіз усіх наявних геолого-геофізичних
матеріалів з використанням геофізичних
методів дослідження не дозволив нам
встановити наявність в межах території
дослідження в аптському розрізі утворень
середнього під’ярусу. Означені відклади, вірогідно, мозаїчно поширені на території
Каркінітського та Північнокримського прогинів і мають незначні товщини, тому на
сьогодні не можуть бути однозначно встановлені. Знайдені раніше [Друщиц, Янин,
1959; Лещух, 1985, 1992] рештки макрофауни середньоаптського віку не протирічать
зробленому висновку. У середньоаптський
час на території Півдня України нами фіксується регіональний перерив в осадконакопиченні.
Нижній апт. Відклади під’ярусу розкриті
свердловинами на всій території Рівнинного
Криму, за винятком Усть-Салгирської площі.
Утворення нижнього під’ярусу представлені
темно-сірими і сірими піщанистими алевролітами з прошарками аргілітів та пісковиків.
Товщина нижньоаптських відкладів змінюється від 8 м на Коломненській площі до 79 м
на Березівській та Тетянівській площах.
Охарактеризовані молюсками: Plicatula cf.
carteroniana Orb., P. placunea Lam., Euphylloceras sp., Deshayesites cf. dechyi Papp.,
D. cf. deshayesi Lam., Sanmartinoceras (Sinzovia) trautscholdi Sinz., Pseudoglauconia strombiformis Schloth., Grammatodon securis Leym.,
ISSN 0367–4290. Геол. журн. 2016. № 2 (355)

Leda scapha Orb., Corbula striatula Sow., Cuspidaria aff. undulata Sow. та ін. [Лещух, 1987,
1992; Лещух, Скорик, 1987 та ін.].
В попередніх дослідженнях ранньоаптські
утворення в Рівнинному Криму були представлені верхньою підтовщею нижньогірської
товщі, верхньою частиною північновладиславівської товщі, середньою підтовщею
шубинської товщі, донузлавською світою,
нижньою частиною товщі аргілітів та алевролітів [Стратиграфія…, 2013].
Пропонується виділяти ранньоаптські
відклади у складі донузлавської світи [Стратиграфія…, 2013]. За стратотип пропонується розріз св. Тетянівська-3 в інтервалі
глибин 4497-4576 м. Світа складена темносірими глинистими піщаними гравелітами,
темно-сірими гравійними чи з гравієм
пісковиками, алевролітами, глинами й аргілітами. Поширена на більшій частині Рівнинного Криму. Залягає незгідно на тріасових,
юрських чи баремських утвореннях і з переривом перекривається верхньоаптськими
або верхньокрейдовими. Охарактеризована
молюсками: Plicatula placunea Lam., P. cf.
carteroniana Orb., Euphylloceras sp., Deshayesites cf. dechyi Papp., Sanmartinoceras
(Sinzovia) trautscholdi Sinz., Pseudoglauconia
strombiformis Schloth., Grammatodon securis
Leym., Leda scapha Orb., Corbula striatula
Sow., Cuspidaria aff. undulata Sow., форамініферами та палінокомплексом [Стратиграфія…, 2013; Лещух, 1992; Воронова, 1994;
Волошина и др., 1973; Тузяк, 2009 та ін.].
Товщина відкладів світи – до 80 м.
Датована раннім аптом за молюсками.
Своєрідністю літологічного складу відрізняються нижньоаптські відклади Білогірського прогину та південної частини
Гончарівсько-Шубинської зони підняттів (Білогірський СФР).
Нижньоаптські відклади цього району
пропонується виділяти у складі старокримської світи. Старокримська світа виділяється вперше, назва від м. Старий Крим
Старокримського району АР Крим. Стратопип – розріз св. Тамбовська-3 (інт. 33393519 м). Світа складена в основі темно-сірою
глинисто-карбонатною брекчією, вище –
темно-сірими слабоалевритистими, слабовапнистими аргілітами з прошарками глинистих вапняків. Поширена на території
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Білогірського прогину та південній частині
Гончарівсько-Шубинської зони підняттів.
Залягає незгідно на баремських утвореннях
нижньої крейди і незгідно перекривається
верхньокрейдовими відкладами. Охарактеризована форамініферами: Hedbergella
aptica (Agal.), Belorussiella textularioides
(Reuss), Verneuilinoides cf. aptiensis Ant.,
Glomospirella gaultina (Berth.), Conorotalites
bartensteini (Betten.) [Волошина и др., 1973;
Тузяк, 2009 та ін.].
Товщина відкладів світи – до 180 м.
Датована раннім аптом за форамініферами.
Верхній апт. Відклади під’ярусу розкриті
свердловинами на всій території Рівнинного
Криму, за винятком Білогірського СФР, де
вони відсутні. Складені темно-сірими аргілітами з лінзами алевролітів, рідше дрібно- і
середньозернистих пісковиків. Товщина
верхньоаптських відкладів змінюється від
0 м на Євпаторійській площі (св. 10) до 91 м
на Максимівській площі.
В результаті попередніх палеонтологостратиграфічних досліджень для території
дослідження було палеонтологічно обґрунтовано вік і детальну стратифікацію означених
відкладів з виділенням у ньому амонітових
зон Acanthohoplites nolani і Hypacanthoplites
jacobi [Лещух, 1987, 1992].
В попередніх дослідженнях утворення
аптського ярусу в Рівнинному Криму були
представлені верхньою частиною північновладиславівської товщі, середньою підтовщею шубинської товщі, каштанівською
світою, нижньою частиною привітненської
товщі, середньою частиною товщі аргілітів
та алевролітів [Стратиграфія…, 2013].
Аналіз усіх наявних геолого-геофізичних
матеріалів з використанням палеонтологічних визначень відносного геологічного віку
та геофізичних методів дослідження дозволив виділити відклади аптського ярусу в
нижньокрейдовому розрізі, уточнити його
стратиграфічні границі та скорелювати в
межах території дослідження.
На основі проведених досліджень запропоновано виділяти пізньоаптські відклади у
складі каштанівської світи [Стратиграфія…,
2013]. За стратотиповий пропонується розріз св. Тетянівська-3 в інтервалі глибин
4417-4497 м. Світа складена перешаруван-
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ням світло-сірих до темних різнозернистих,
слабослюдистих алевролітів, темно-сірих
аргілітів та світло-сірих різнозернистих до
гравійних, кварцових пісковиків. Поширена
в межах Рівнинного Криму. Залягає незгідно
на відкладах раннього апту, перекривається
з переривом відкладами нижнього альбу.
Товщина відкладів світи – до 91 м.
Охарактеризована молюсками: Aucellina cf. aptiensis Orb., A. cf. caucasica Buch.,
Euphylloceras sp., Epicheloniceras sp., Neohibolites inflexus Stoil., а також Euphylloceras
velledae Mich., Salfediella cf. pura Egoian,
Tetragonites duvalianus Orb., Ptychoceras cf.
parvum Egoian, Sanmartinoceras (Sinzovia)
cf. clansayense Egoian, Pseudosilesites sp.,
Beudanticeras sp., Ziirchereila ziircheri Jac. et
Tobl, Desmoceras akuschaense (Anth.), Colombiceras cf. subpeltoceroides Sinz., Acanthohoplites bigoureti Seun., A. cf. bigoureti
Seun., A. bigoti leviscostata Egoian, A. nolani
crassa Sinz., A. nolani nodosa Egoian, A. cf.
lautus Glasun., Hypacanthoplites jacobi Coll,
H. jacobi Coll. var. presuslus Glasun., H. nolaniformis (Natzk.), H. cf. subrectangulatus
Sinz., Nodosohoplites cf. subplanulatus Egoian, N. caucasica Lupp., Neohiboiites cf. inflexus Stol., N. cf. aptiensis Kil., N. cf. wollemanni
Stol., N cf. spicatus Swinn., форамініферами
та палінокомплексом [Стратиграфія…,
2013, Лещух, 1992; Воронова, 1994; Волошина и др., 1973 та ін.].
Датована пізнім аптом за молюсками.
Альбський ярус. Альбські відклади в
Рівнинному Криму поширені майже повсюдно, за винятком території Нижньогірської сідловини Саксько-Нижньогірського
СФР і Білогірського прогину та південної
частини Гончарівсько-Шубинської зони підняттів території Білогірського СФР. Їх товщина змінюється від перших десятків метрів
у передгір'ях до понад 2360 м у найбільш зануреній частині Північнокримського прогину
(Серебрянська площа).
Палеонтологічне обґрунтування стратиграфічного розчленування альбських
відкладів проведено за форамініферами:
Г.М. Волошиною [Волошина, 1966; Волошина и др., 1965], Т.М. Горбачик [Кузнецова,
Горбачик, 1985; Горбачик, Кречмар, 1969],
Л.Ф. Плотніковою [Геология…, 1984; Стратиграфія…, 2013; Плотникова, 1975, 1982;
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Плотнікова, 2008 та ін.], Л.В. Просняковою
[Волошина и др., 1965; Проснякова, 1967],
Я.М. Тузяк [Тузяк, 2010, 2011а, 2011б, 2012,
2013], за молакофауною: В.В. Друщицем,
С.П. Коцюбинським, С.І. Пастернаком,
Б.Т. Яніним [Друщиц, Янин, 1959; Друщиц,
1960], А.Е. Каменецьким [Каменецкий,
1963], Р.Й. Лещухом [Лещух, 1982, 1984,
1985а,б, 1987, 1989а,б, 1992; Лещух, Павлюк, 1982; Лещух, Скорик, 1987; Лещух та
ін., 2011 та ін.], за спорово-пилковими комплексами Г.А. Орловою-Турчиною [Волошина
и др., 1965; Орлова-Турчина, 1966 та ін.].
Нижньоальбський під’ярус. Відклади
нижньоальбського під’ярусу представлені в
цілому сірими, темно-сірими (до чорних)
алевритистими аргілітами з прошарками
алевролітів. Товщина нижньоальбських відкладів становить від 0 м (Нижньогірська
площа, Білогірський СФР) до 620 м (Березівська площа).
Середньоальбський під’ярус. Відклади
середньоальбського під’ярусу складені переважно темно-сірими до чорних вапнистими, часто алевритистими аргілітами з
прошарками і лінзами вулканогенно-уламкових порід, а також алевролітів та пісковиків. Товщина відкладів середнього альбу
змінюється від 0 м (Кіровська, Коломненська, Оленівська, Нижньогірська та інші
площі) до 360 м (Серебрянська площа).
Верхньоальбський під’ярус. Відклади
його в межах Рівнинного Криму поширені
майже повсюдно, за винятком території Білогірського СФР. Вони представлені аргілітами з прошарками алевролітів, пісковиків,
вулканогенних порід та глинистих мергелів.
Товщина відкладів верхнього альбу змінюється від 0 м до 1771 м (Серебрянська
площа). Верхньоальбські відклади трансгресивно перекриваються породами сеноманського, а подекуди і більш молодшого віку.
В попередніх дослідженнях утворення
альбського ярусу в Рівнинному Криму були
представлені рилєєвською, тетянівською,
тарханкутською й ковильненською світами,
нижніми підсвітами краснополянської і привільненської світ, євпаторійською та єлизаветівською товщами, верхньою частиною
привітненської товщі та верхньою частиною
північнокерченської світи [Геология…, 1984;
Стратиграфія…, 2013].
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Аналіз усіх наявних геолого-геофізичних
матеріалів з використанням палеонтологічних визначень відносного геологічного віку
та геофізичних методів дослідження дозволив виділити відклади альбського ярусу в
нижньокрейдовому розрізі, уточнити його
стратиграфічні границі та скорелювати в
межах території дослідження.
Пропонується виділяти альбські відклади
у складі північнокримської світи. Північнокримська світа виділяється вперше, назва
від однойменного прогину в АР Крим.
Типовий розріз – св. Каштанівська-3
(інт. 2667-3351 м). Поширена на території
Північнокримського, Центральнокримського, Саксько-Нижньогірського та Індольського СФР Рівнинного Криму (рис. 1).
Поділяється на три підсвіти: нижню, до
620 м, складену темно-сірими до чорних
алевритистими аргілітами з прошарками
пісковиків та алевролітів з Grammatodon carinatus Sow., Hamites attenuatus Sow., Leymeriella tardefurcata (Leym.), Hedbergella
planispira (Tappan), Haplophragmoides rosaceus Subb., H. nonioninoides Rss., Trochogaudryina filiformis (Berth.) та ін.; середню, до
360 м, складену темно-сірими до чорних
алевритистими аргілітами, вулканогенноуламковими породами з прошарками алевролітів та пісковиків з Hoplites dentatus Sow.,
Anahoplites intermedius Spath., Kossmatella
agassiziana (Pict.), Inoceramus concentricus
Park, In. anglicus Woods, Gyroidina aff. nitida
(Reuss), G. kasahstanica Mjatl., Gavelinella.
infracretacea Moroz., G. biinvoluta Mjatl., Anomalinа. tenuis Bukal., A. agalarovae Vass.,
Hedbergella infracretacea (Glaessn.) та ін.; та
верхню, до 1770 м, складену темно-сірими
до чорних алевритистими аргілітами з прошарками вулканогенно-уламкових порід,
пісковиків, алевролітів та глинистих мергелів з Rotalipora appenninica (Renz), R. ticinensis (Gand.), Gyroidina kasahstanica Mjatl.,
Gavelinella infracretacea Moroz., G. biinvoluta
Mjatl., A. infracomplanata Mjatl., Hedbergella
globigerinellinoides (Subb.), Hysteroceras orbignyi Spath, Mortoniceras rostratum (Sоw.)
та ін. На території Рівнинного Криму світа
залягає згідно на відкладах апту, перекривається без перериву утвореннями нижнього сеноману, зрідка з переривом більш
молодими відкладами верхньої крейди.
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Рис. 2. Регіональна стратиграфічна схема нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму
Fig. 2. Regional stratigraphic scheme of the lower Cretaceous deposits of the Plain Crimea

Товщина відкладів світи на території Північнокримського СФР – до 2360 м, Центральнокримського СФР – до 900 м, СакськоНижньогірського СФР – до 630 м та Індольського СФР – до 440 м.
Охарактеризована за молюсками: Plicatula placunea Lam., P. cf. carteroniana Orb.,
Euphylloceras sp., Deshayesites cf. dechyi
Papp., Sanmartinoceras (Sinzovia) trautscholdi Sinz., Pseudoglauconia strombiformis
Schloth., Grammatodon securis Leym., Leda
scapha Orb., Corbula striatula Sow., Cuspidaria aff. undulata Sow., Aucellina cf. aptiensis
Orb., A. cf. caucasica Buch., Euphylloceras
sp., Epicheloniceras sp., Neohibolites inflexus
Stoil., а також Euphylloceras velledae Mich.,
Salfediella cf. pura Egoian, Tetragonites duvalianus Orb., Ptychoceras cf. parvum Egoian,
Sanmartinoceras (Sinzovia) cf. clansayense
Egoian, Pseudosilesites sp., Beudanticeras
sp., Ziirchereila ziircheri Jac. et Tobl., Desmoceras akuschaense (Anth.), Colombiceras cf.
subpeltoceroides Sinz., Acanthohoplites bigoureti Seun., A. cf. bigoureti Seun., A. bigoti
leviscostata Egoian, A. nolani crassa Sinz.,
A. nolani nodosa Egoian, A. cf. lautus Glasun.,
Hypacanthoplites jacobi Coll., H. jacobi Coll.
var. presuslus Glasun., H. nolaniformis
(Natzk.), H. cf. subrectangulatus Sinz., Nodosohoplites cf. subplanulatus Egoian, N. caucasica Lupp., Neohiboiites cf. inflexus Stol., N.
cf. aptiensis Kil., N. cf. wollemanni Stol., N. cf.
spicatus Swinn., а також за форамініферами
та спорово-пилковим комплексом [Воронова, 1994; Волошина и др., 1973].
Датована альбом за молюсками та форамініферами.
За результатами проведених досліджень побудовано регіональну стратиграфічну схему нижньокрейдових відкладів
Рівнинного Криму (рис. 2).
Висновки
На основі наявних геолого-геофізичних матеріалів та результатів буріння пошукових,

розвідувальних та структурно-картувальних
свердловин з урахуванням палеонтологічних визначень відносного геологічного віку
проведено розчленування нижньокрейдових відкладів у розрізах 196 глибоких свердловин Рівнинного Криму та пошарову їх
кореляцію в межах території дослідження.
За характерними рисами геологічної будови нижньокрейдових відкладів на території Рівнинного Криму виділено п’ять СФР:
Північнокримський, Центральнокримський,
Саксько-Нижньогірський, Білогірський та Індольський (західний підрайон).
Утворення нижнього відділу крейдової
системи широко розповсюджені в Рівнинному Криму. Вони представлені, головним
чином, глинистими (аргіліти та глини) утвореннями з підпорядкованим значенням теригенних (алевроліти, піски, пісковики,
конгломерати, брекчії та гравеліти), вулканогенно-уламкових (туфи, туфіти та туфопісковики), карбонатних (вапняки та
мергелі) та кременистих (опоки та спонгіоліти). Нижньокрейдові відклади з переривом залягають на утвореннях тріасу,
середньої і верхньої юри та перекриваються
з переривом відкладами сеноманського
ярусу верхньої крейди чи більш молодими.
Виділяються у складі беріаського, валанжинського, готеривського, баремського,
аптського та альбського ярусів.
Розкрита товщина нижньокрейдових утворень – до 2360 м.
Вперше пропонується виділяти беріаські відклади у складі тамбовської світи, валанжинські – у складі солдатівської світи,
готеривські, вперше, – у складі озерненської світи, баремські у складі клепинінської
світи, нижньоаптські – у складі донузлавської та, вперше, старокримської світ, пізньоаптські – у складі каштанівської світи та
альбські, вперше, – у складі північнокримської світи.
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