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НОВІ ДАНІ ПРО УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇ КАРБОНАТНОГО КОМПЛЕКСУ ВЕРХНЬОЇ ЮРИ 
НА ТЕРИТОРІЇ ПЕРЕДДОБРУДЗЬКОГО ПРОГИНУ 

 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.В. Огарем) 
Наведено результати комплексних мікропалеонтологічних та мікрофаціальних досліджень верхньоюрських відкладів 

Переддобрудзького регіону України. Згідно з чинною стратиграфічною схемою, відклади верхньої юри на території Пе-
реддобрудзького прогину представлені карбонатним комплексом, у складі якого присутні рифогенні фації середнього 
оксфорду-нижнього кімериджу, й теригенними лагунно-континентальними утвореннями верхнього кімериджу–титону. 
Проведені дослідження дозволили вперше виявити у цих відкладах планктонну мікрофауну – тинтиніди – в утвореннях 
оксфорду й титону, здійснити мікрофаціальну характеристику порід, на цій основі встановити наявність пелагічних, 
імовірно передрифових, відкладів верхнього титону та зарифових утворень кімериджу, титону та титону-беріасу. Це 
дало підстави для переінтерпретації віку, фаціального складу та умов формування відкладів верхньої юри Переддобру-
дзького прогину. Визначено фаціальний склад верхньоюрського комплексу: в оксфорді – передрифова, рифова, зарифова 
фації, у кімериджі – зарифова та лагунна, у титоні – передрифова, зарифова й лагунна фації. Аналіз вертикальної послі-
довності порід у досліджених розрізах дозволив визначити умови формування верхньоюрських відкладів Переддобрудзь-
кого прогину та їх зміни у часі під впливом трансгресивно-регресивних подій. У оксфорді відклади формувались на не-
глибокому морському шельфі: на півдні – більш глибоководні пелагічні, на північному сході – мілководні зарифові, а рифо-
ва зона простягалась дугою з північного заходу на південний схід. Тривалий регресивний фон зумовив вертикальну зо-
нальність рифових споруд оксфорду в регіоні. У результаті значного обміління басейну в ранньому кімериджі пелагічні 
відклади оксфорду були перекриті мілководними утвореннями, а на більшій частині території почала формуватись 
евапоритова лагуна. У титоні внаслідок глобальної трансгресії відновились морські умови на півдні та в центрі проги-
ну, де відбувалось накопичення карбонатів, а на піднятій периферії басейну продовжувала існувати лагуна. Карбонатний 
комплекс верхньої юри у регіоні в подальшому був значно еродований, частково перекритий насувними структурами, 
тому цілісний рифогенний комплекс тут відсутній. 

Ключові слова: верхня юра, мікрофації, тинтиніди, форамініфери, Переддобрудзький прогин. 
 

Вступ. Верхньоюрські відклади разом з крейдовими 
складають верхню частину розрізу Переддобрудзького 
прогину. Для юрського прогину характерна асиметрич-
на будова: стрімке південне крило, що залягає на фун-
даменті орогену Північної Добруджі, та більш похиле 
північне, що залягає на древньому фундаменті Східно-
європейської платформи. Простягання прогину у захід-
ній частині субширотне, у східній частині – південно-
східне. На південному заході юрські та нижньокрейдові 
утворення перекриті насувом Нижньопрутського висту-
пу Північної Добруджі [4, 11] з амплітудою горизонталь-
ного переміщення понад 10 км [2, 12]. 

Згідно з чинною стратиграфічною схемою [13], у їх 
складі виділено місцеві стратиграфічні підрозділи ниж-
нього оксфорду, середнього оксфорду-нижнього кіме-
риджу, верхнього кімериджу й титону (рис. 1).  

Відклади нижнього-середнього оксфорду поширені у 
західному районі та локально у центральному й представ-
лені вапняками та мергелями з прошарками аргілітів (вер-
хня підсвіта болградської світи). Датовані за молюсками, 
містять також комплекс форамініфер середнього-
верхнього оксфорду й транзитні види нанопланктону [13]. 

В обсязі середнього оксфорду-нижнього кімериджу 
визначено три світи, що заміщують одна одну по лате-
ралі. У західному та, частково, центральному районах 
поширені глини, алевроліти, пісковики, брекчії, у нижній 
частині з прошарками вапняків (алуатська світа). Вони 
датовані за амонітами середнього та верхнього окс-
форду, нижнього кімериджу, охарактеризовані також 
бентосними форамініферами, двостулковими молюска-
ми та спорово-пилковим комплексом оксфорд–
кімеридзького віку, нанопланктоном. У центральному та 

локально у східному районах вони заміщуються рифо-
генними вапняками з прошарками вапнистих глин (каза-
клійська світа), які містять амоніти, бентосні форамініфе-
ри, корали й брахіоподи середнього та верхнього окс-
форду, оксфорду-кімериджу. У східному районі поширені 
біокластичні вапняки, на півночі – вапняки, алевроліти, 
пісковики (саратська світа). Породи охарактеризовані 
бентосними форамініферами оксфорду-кімериджу, ко-
ралами середнього та верхнього оксфорду, брахіопода-
ми верхнього оксфорду-нижнього кімериджу, двостулко-
вими молюсками, остракодами, нанопланктоном. 

Відклади верхнього кімериджу поширені на всій те-
риторії прогину й представлені у нижній частині строка-
то забарвленими породами – глинами, алевролітами, 
пісковиками, конгломератами й вапняками, у верхній – 
гіпсами, ангідритами й галітами (конгазька світа). Поро-
ди містять амоніти нижнього та верхнього кімериджу, 
двостулкові молюски кімериджу-титону, бентосні фора-
мініфери оксфорду-кімериджу, кімеридзькі палінокомп-
лекси та харові водорості.  

Титонські утворення виділяються на більшій частині 
території прогину й складені строкато забарвленими 
теригенними породами – глинами, алевролітами, піско-
виками, гравелітами, містять прошарки гіпсів та ангід-
ритів (чадир-лунзька світа). Світа палеонтологічно оха-
рактеризована лише у нижній частині, де містить молю-
ски кімеридзького віку, умовно віднесена до титону за 
положенням у розрізі. Перекриваються ці відклади не-
згідно комратською світою нижньої крейди – строкатими 
теригенними породами, палеонтологічно не охаракте-
ризованими, та готерив-баремськими нормально-
морськими утвореннями [9]. 
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Рис. 1. Стратиграфічне розчленування відкладів верхньої юри та беріасу–валанжину Переддобрудзького прогину 

(за Д.М. П'ятковою, Л.Ф. Плотніковою, О.А. Шевчук [13]) 
 
Постановка проблеми. Наведена згідно з чинною 

стратиграфічною схемою [13] характеристика відкладів 
дозволяє визначити, що відклади верхньої юри на те-
риторії Переддобрудзького прогину представлені кар-
бонатним комплексом, у складі якого присутні рифоген-
ні фації середнього оксфорду-нижнього кімериджу, і 
теригенними лагунно-континентальними утвореннями 
верхнього кімериджу-титону. Палеонтологічно доведе-
но середньо-пізньооксфордський вік порід рифогенних 
казаклійської та саратської світ та середньооксфордсь-
кий-ранньокімеридзький вік алуатської світи. Конгазьку 
світу слід датувати в обсязі кімериджу за наявністю 
амонітів нижнього й верхнього кімериджу, а нижню час-
тину чатир-лунзької світи, охарактеризовану кімеридзь-
кою макрофауною, також слід відносити до кімериджу. 
Титонський вік теригенно-лагунних відкладів не обґрун-
товано палеонтологічно, а перекриваються вони тери-
генними породами ймовірно ранньокрейдового віку, 
фауністично не охарактеризованими.  

Стратиграфічне розчленування відкладів верхньої 
юри Переддобрудзького регіону на теперішній час не-
достатньо детальне та не завжди фауністично обґрун-
товане внаслідок багатьох причин. Це пояснюється, у 

першу чергу, фрагментарним відбором керна при бу-
рінні свердловин, а також дуже нерівномірним розподі-
лом органічних решток у відкладах, що зумовлено їх 
фаціальною належністю та часто незадовільною збе-
реженістю навіть при значній кількості екземплярів. Ду-
же ускладнює стратифікацію відкладів сучасна структу-
ра Переддобрудзького прогину, який являє собою 
складнопобудований грабен, що розбитий на блоки [6] з 
вертикальною амплітудою зміщення до кількасот метрів 
і навіть перших кілометрів [10]. 

Отже, існують суттєві проблеми у стратиграфії верх-
ньої юри Переддобрудзького прогину. Проведене нами 
довивчення матеріалів буріння дозволило вперше ви-
явити планктонну мікрофауну – тинтиніди у відкладах 
оксфорду й титону, здійснити мікрофаціальну характери-
стику порід, встановити наявність морських утворень 
титону та титону-беріасу. Це дало підстави для переін-
терпретації віку, фаціального складу та умов формуван-
ня відкладів верхньої юри Переддобрудзького прогину. 

Матеріали та методи досліджень. Проведено ком-
плексне дослідження матеріалів буріння відкладів вер-
хньої юри на території Переддобрудзького прогину 
(площі Соляна, Озерна, Прохорівська, Городненська) 
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(рис. 2). Застосовано методи мікропалеонтологічного, 
мікрофаціального, седиментологічного аналізів. Про-
аналізовано та узагальнено дані Л.Ф. Романова, 
Б.С. Слюсаря, Г.В. Бойчук, В.Г. Дулуб, Р.Й. Лещуха, 
Б.М. Полухтовича та інших дослідників. 

Літолого-фаціальна та палеонтологічна характерис-
тика верхньоюрських відкладів Переддобрудзького про-
гину свідчить про те, що вони належать до рифогенного 
поясу північної периферії Тетісу, який на території Украї-
ни простягається з північного заходу на південний схід 
через Карпатський, Західно-Причорноморський та Крим-
ський регіони [15]. Впродовж пізньої юри вздовж північно-

го краю Тетісу утворилась система помірно глибоких та 
неглибоких крайових та епіконтинентальних морів, у яких 
відбувалось переважно карбонатне осадконагромаджен-
ня. Смуга рифобудування, особливо активного у окс-
фордський час, простягалась від Північного Кавказу че-
рез територію Румунії, Польщі, Німеччини, Швейцарії, 
схід Франції та Іспанії, південь Португалії до Техасу та 
Нью-Мексіко [17]. Рифи цього поясу більшість дослідни-
ків поділяє на три основні типи – губково-мулові пагорби, 
характерні для заглибленої частини шельфу, коралово-
строматопорові та мікробіальні споруди, а також їх різ-
номанітні поєднання [16–18 та ін.]. 

 

 
Рис. 2. Схематична літофаціальна карта відкладів титону Північно-Західного Причорномор'я: 

Умовні позначення: 1 – Нижньопрутський виступ Північної Добруджі; 2 – регіональні розломи; 3 – границі літофацій;  
4-8 – відклади: 4 – прибережні глинисті, 5 – піщано-алевритові, 6 – лагунні теригенно-сульфатно-карбонатні, 7 – відкрито-морські,  

8 – мілководні біогермні; 9 – північна межа поширення відкладів; 10 – фаціальні райони [13]: І – Західний, ІІ – Центральний,  
ІІІ – Східний. Органічні рештки: а – корали, б – моховатки, в – губки, г – зелені водорості, д – ціанеї, е – морські їжаки, 

ж – криноідеї, з – молюски, і – брахіоподи, к – форамініфери, л – тинтиніди 
 

Результати досліджень. Відклади рифової фації 
поширені вздовж північно-східного борту Переддобру-
дзького прогину й розкриті свердловинами на площах 
Готешти, Баймаклія, Чадир-Лунга, Старі Трояни, Прохо-
рівська, Кілія, Соляна та інші. Пояс біогермів оксфорду-
нижнього кімериджу простягається дугою з північного 
заходу на південний схід і представлений у північний 
частині водоростево-моховатково-кораловими споруда-
ми, які інтерпретуються як бар‘єрний риф [7, 8], а у пів-
денній – переважно водоростево-мікробіальними біогер-
мами. Для рифової фації характерна вертикальна зона-
льність: у нижній частині – відносно глибоководні відкла-
ди мулових пагорбів із залишками губок, вище – рифові 
вапняки з каркасними рифобудівниками, різноманітними 
рифолюбами та великою кількістю мікробіальних агрега-
тів (мікритин – за І. Nagy). У верхній частині присутні міл-

ководні онколітові вапняки [6] та часом строматоліти, які 
вказують на приповерхневі умови. Така зональність ти-
пова для рифів Північно-Тетичної провінції й зумовлена 
загальною регресивною тенденцією та поступовим обмі-
лінням басейну протягом оксфорду.  

На північний схід рифовий пояс оксфорду-нижнього кі-
мериджу заміщується зарифовими мілководними біоклас-
тичними вапняками, далі на північ – вапняками, алевролі-
тами, пісковиками, на півдні та сході прогину присутні вап-
няки з прошарками пісковиків, алевролітів, доломітів [13]. 

На південний захід рифовий пояс заміщують перед-
рифові відклади, представлені теригенно-глинисто-
карбонатними утвореннями – вапняками та мергелями з 
прошарками алевролітів, пісковиків та аргілітів. Серед 
вапняків виділяються пелітоморфні, глинисті, алевритис-
ті, органогенно-пелітоморфні та оолітові різновиди [1]. 
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У пелагічних (передрифових) відкладах західного 
району на площі Озерна нами визначено комплекси 
планктонної мікрофауни оксфордського віку – планк-
тонні форамініфери Globuligerina oxfordiana (Grig.) та 
тинтиніди Foliacella propartula Makar., F. orbiculata 
Makar., Scalpratella angustioris Makar., Rosiella 
tintinnubulum Makar., Borzaiella terekensis Makar., 
Borziella slovenica (Borza), Dobeniella cubensis (Furr.-
Berm.), Almajella cristobalensis (Furr.-Berm.), Praet-
intinnopsella andrusovi Borza, Semichitinoidella sp., 
Crassicollaria sp. (св. Озерна-1, інт. 600-727 м) (табл. 1). 
У верхній частині цих відкладів виділено відклади верх-
нього оксфорду за бентосними форамініферами 
Marssonella doneziana Dain, M. jurassica Mitjan., 
Haplophragmium coprolithiformis Shwag., H. aequalis 
Roem., Quinqueloculina frumenta Azb. et Danitsch.  

Пелагічні відклади нижнього оксфорду нами вияв-
лено в центральному районі на площі Прохорівська у 
породах, що раніше датувались келовеєм [5]. Тут ви-
значено комплекс тинтинід оксфорду Rosiella 
tintinnubulum, Scalpratella angustioris, Foliacella 
propartula, F. orbiculata, Dobeniella cubensis, Borzaiella 
terekensis, Praetintinnopsella sp. (св. Прохорівська-1, 
інт. 1216–1374 м) (табл. 1). Вище, з глибини 1156 м, 
залягають рифові відклади оксфорду й кімериджу [5]. 

Передрифову фацію оксфорду-нижнього кімериджу 
розкрито бурінням також у придунайській частині про-
гину, між озерами Котлабух і Китай. Відклади верхньої 
юри тут представлені у нижній частині глинистими вап-
няками та мергелями, різною мірою алевритистими, що 
переходять у вапнисті дрібнозернисті алевроліти; вище 
по розрізу вони заміщуються строкатими теригенно-
глинистими відкладами та угорі – пачкою сульфатно-
галогенних утворень. Лише свердловиною Соляна-3 
розкрито рифову фацію [1]. 

У результаті наших досліджень, на площі Соляна 
виявлено, що у розрізі, розкритому свердловиною 11-с, 
присутні мілководні (імовірно, зарифові) відклади ниж-
нього кімериджу (інт. 787,3-757,3 м), а також пелагічні 
відклади верхнього титону (інт. 728–730 м). 

Відклади нижнього кімериджу тут представлені пелі-
томорфними дрібногрудкуватими вапняками – сильно 
алевритистими глинистими пелмікритами. Частка алев-
ритового матеріалу збільшується догори й становить 

10-40%. Зерна різного розміру (від дрібноалевритових 
до дрібнопіщаних) і ступеня обкатаності (від кутастих до 
обкатаних), часто кородовані, представлені переважно 
кварцом, зрідка польовими шпатами. Містять секреційні 
та аглютинуючі форамініфери, уламки серпулід, водо-
ростей, моховаток, у верхній частині – харові водорості, 
вуглефікований рослинний детрит. Органічні рештки, 
особливо аглютинуючі форамініфери та харові водоро-
сті, мікритизовані, гранульовані, деколи в оболонках 
ціаней. Загалом вигляд та склад органічних решток сві-
дчить про несприятливі умови для їхнього існування 
(ускладнений доступ нормально-морських вод, коли-
вання солоності, сильний вплив стоку із суходолу). По-
роди містять асоціацію форамініфер раннього кімери-
джу – Quinqueloculina ex gr. frumenta, Nautiloculina 
oolithica Mohl., Pseudocyclammina lituus (Yok.), 
P. cf.ukrainica Dain, Streptocyclammina muluchensis Hott., 
Haplophragmium ex.gr. coprolithiformis, H. ex gr. 
suprajurassicum Schwag. – бентосні види, серед яких 
домінують мешканці мілководних застійних умов [3], 
імовірно, зарифової лагуни. 

Відклади титону представлені також глинистими ва-
пняками, проте їх мікрофаціальний та органічний склад 
суттєво змінюється. Це глинисті мікрити, що переходять 
у пелмікрити, подекуди однорідні, подекуди грудкуваті 
(біотурбовані), місцями неправильно-мікрошаруватої 
текстури, з піритизованими інтракластами. Алевритова 
домішка становить 5–7% і представлена дрібноалеври-
товим кварцом. З органічних решток присутні тинтиніди, 
крупні сильно мікритизовані (часом до "тіней") форамі-
ніфери, поодинокі фрагменти молюсків та водоростей. 
Порода рівномірно доломітизована (дрібнокристалічний 
доломіт). Органічні рештки часто вилугувані, виповнені 
частково кристалічним кальцитом, частково вторинним 
гіпсом. Форамініфери представлені видами Haurania 
amiji Hens., Pseudocyclammina cf. lituus, тинтиніди – 
Calpionella alpinа Lor., C. grandalpina Nagy, C. elliptalpina 
Nagy, Tintinnopsella carpathica (Murg. et Fil.) (табл. 1). 
Такий комплекс притаманний передрифовим відкладам 
верхнього титону, а мікрофаціальна характеристика 
порід свідчить про утворення в умовах відкритого не-
глибокого шельфу з нормальною солоністю й помірним 
гідродинамічним режимом.  

 
Таблиця  1  

Тинтиніди з відкладів верхньої юри Переддобрудзького прогину 
 

1 

 

 
2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
1-5 – тинтиніди оксфорду: 1 – Dobeniella cubensis, 2 – Scalpratella angustioris (св. Озерна-1, інт. 600–607 м),  

3 – Foliacella propartula, 4 – Borzaiella terekensis, (св. Озерна-1, інт. 650-657 м), 5 – Foliacella cf. propartula (св. Прохорівська-1, 
інт. 1366-1374 м); 6-10 – тинтиніди титону: 6 – Calpionella alpina, 7 – Tintinnopsella carpathica, 8 – Calpionella grandalpina,  

9 – C. elliptalpina, 10 – C. alpina (св. Соляна-11, інт. 728-730 м). Масштабна лінійка = 0,1 мм 
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У центральній частині прогину на площі Городненсь-
ка, де виділялись відклади оксфорду (інт. 1675-1418 м) і 
кімеридж-титону (інт. 1418-525 м) [5], нами виявлено міл-
ководні рифогенні утворення в обсязі оксфорду-
нижнього беріасу. За нашими даними, у цьому розрізі 
відклади верхньої юри розкрито на глибинах 1957-525 м. 
Відклади оксфорду (1949-1957 м) представлені переша-
руванням вапняків та аргілітів. Вапняки біокластичні гли-
нисті піскуваті з коралами, голкошкірими, водоростями, 
містять форамініфери середнього-верхнього оксфорду 
Тrocholina ukrainica Kapt. та інші. Відклади кімериджу-
титону визначаються в інтервалі 1949-1607 м і складені у 
нижній частині (1900-1049 м) пісковиками з прошарками 
вапняків, вище – біокластичними й онколітовими вапня-
ками біогермного вигляду та доломітами. Вони містять 
форамініфери Trocholina alpina (Leup.), Quinqueloculina 
podlubiensis Terest., Q. verbizhiensis Dulub, Orbignyoides 
podolicus (Cushm. et Glaz.) та ін. Вище, в інтервалі 1607-
1464 м, фауністично обгрунтовані відклади титону. Тут у 
біокластичних вапняках з прошарками глин визначено 
комплекс форамініфер титону – Pseudocyclammina lituus, 
Quinqueloculina podlubiensis, Bramcampella arabica 
Redm., Alveosepta powersi Redm. та нижнього титону – 
Conorboides marginata Lloyd, Astacolus cf. tumifactus 
(Pjatk.) (інт. 1496-1503 м). Вище відклади представлені 
біокластичними й мікритовими вапняками, глинами, алев-
ролітами (за каротажем – товщею глин з пластами вапня-
ків), які містять асоціацію форамініфер пізнього титону – 
раннього беріасу – Bramcampella arabica, Everticyclammina 
eccentrica Redm. та ін. (інт. 1418-1425 м). Усі комплекси 
форамініфер представлені бентосними формами, які тя-
жіють до рифових та наближених до них утворень [3]. Пе-
рекриваючі відклади керном не охарактеризовані, а за 
геофізичними показниками та кореляцією з сусідніми 
площами складені строкатими глинами з пластами піско-
виків, алевролітів, доломітів, ангідритів, гіпсів, подекуди – 
вапняків (526-1418 м). Таким чином, зарифові відклади 
верхньої юри перекриваються теригенно-лагунною тов-
щею, ймовірно, нижньої крейди. 

Розкриті свердловиною Городненська-1 відклади вер-
хньої юри за мікрофаціальним складом являють собою:  

 біомікрити та інтрамікрити – вапняки мікритинові 
алевритисті пористі, з інтракластами, дрібними пелета-
ми, містять голки морських їжаків, форамініфери, гаст-
роподи, рештки водоростей, глобохети, вуглефікований 
рослинний детрит;  

 інтрабіоспарити – органогенно-уламкові вапняки з 
інтракластами, агрегатами ціаней, уламками молюсків, 
моховаток, голкошкірих, форамініферами;  

 оопелспарити та біопелспарити, деколи сильно 
пористі, містять гранульовані черепашки форамініфер, 
регенеровані фрагменти голкошкірих, рештки вапнис-
тих губок та дазікладацієвих водоростей;  

 дрібні пелмікрити з детритом тонкостінних молюсків 
та вуглефікованим і піритизованим рослинним детритом;  

 доломітизовані вапняки (мікрити, пелмікрити, біо-
мікрити) з інтракластами, мікритинами та крупними аг-
лютинуючими форамініферами;  

 пелспарити з органогенним детритом, різною мі-
рою доломітизовані;  

 дрібнокристалічні доломіти з реліктами пелітомо-
рфного вапняку;  

 пористі візерунчасті біо- та ооспарити (грудкуваті 
мікритинові вапняки), перекристалізовані, з регенеро-
ваними фрагментами голкошкірих. Цемент часто вилу-
гуваний, пори відкриті, що зумовлює візерунчастий ви-
гляд породи. Характерна сильна доломітизація, деколи 
до повного заміщення, деколи селективна, що надає 
породі брекчієподібного вигляду.  

По всій товщі серед органічних решток переважають 
мікробіальні агрегати різноманітної форми та розміру 
(мікритини). Присутні також численні фрагменти голко-
шкірих (членики кріноідей та голки морських їжаків), 
форамініфери, гастроподи, уламки макрофауни, уривки 
водоростей, зокрема, дазікладацієвих, рештки вапнис-
тих губок, глобохети, вуглефікований рослинний дет-
рит. Форамініфери переважно гранульовані, уривки 
водоростей мікритизовані, рештки голкошкірих регене-
ровані кристалічним кальцитом, деколи зі слідами све-
рдлячих ціаней. Породи часто пористі, деколи з візеру-
нчастою текстурою, зумовленою вилуговуванням по 
органічних рештках та перекристалізацією цементу. 
Перекристалізація з "крапковим зображенням", регене-
рація та мікритини є ознаками рифового походження 
порід. Присутня алевритова домішка – у нижній частині 
незначна, догори її вміст збільшується. Представлена 
кварцом, рідко польовими шпатами, лусочками біотиту, 
уламками гірських порід. Також присутній вуглефікова-
ний рослинний детрит, деколи пірит. Усі різновиди по-
рід характерні для мілководних обстановок і можуть 
бути ідентифіковані як стандартні мікрофації СМФ-10, 
11, 17 та 18 [за 14, 16]. Такий склад вказує на біогермні 
або наближені до них умови, де відкладаються уламки 
організмів та продукти їх життєдіяльності, знесені з ор-
ганогенної споруди – рифу або банки. Схожий мікрофа-
ціальний склад та комплекси органічних решток, з дещо 
меншою часткою мікробіальних агрегатів, характерні 
для відкладів дрібних зарифових біогермів титон-
беріаського віку, поширених в Українському Передкар-
патті (буківненська світа).  

Отже, у відкладах верхньої юри Переддобрудзького 
прогину присутні передрифова, рифова, зарифова фа-
ції оксфорду, зарифова та лагунна фації кімериджу, 
передрифова й зарифова фації титону (рис. 2). Рифові 
утворення верхнього кімериджу й титону у прогині на 
теперішній час невідомі.  

Аналіз мікрофаціального та мікропалеонтологічного 
складу порід, а також вертикальна послідовність фацій, 
показують, що від оксфорду до пізнього титону умови 
седиментації порід змінювались під впливом евстатич-
них подій.  

В оксфордський час на більшій частині території 
відбувалось нормально-морське, переважно карбонат-
не осадконагромадження. Про це свідчить нормальний 
розподіл фаціальних зон – передрифова, рифова, за-
рифова. Біогерми оксфорду формувались на брівці та 
схилі шельфу, а у більш заглибленій зоні відбувалось 
формування пелагічних порід з планктонною біотою.  

У ранньому кімериджі відбулось значне зниження рі-
вня моря, внаслідок чого у південно-західній частині про-
гину передрифові відклади верхнього оксфорду пере-
криваються мілководними зарифовими відкладами ниж-
нього кімериджу. У кімеридзький час на сході утворилась 
ізольована лагуна, де відкладались евапорити. Протягом 
титону ця лагуна поширювалась майже по всій території 
регіону і існувала до початку ранньої крейди. 

У пізньотитонський час на седиментацію значно впли-
вали глобальні трансгресивні події, що спричинило віднов-
лення морських умов у регіоні. Наслідком цього стало утво-
рення на південному заході прогину відкрито-морських від-
кладів з планктонною біотою (ймовірно, передрифових), а в 
центральній зоні – біогермних або наближених до них утво-
рень мілководної ділянки басейну. Такий розподіл фацій не 
виключає існування у регіоні в титонський час рифових спо-
руд. Імовірно, вони мали обмежене поширення й були зни-
щені у ході подальшої історії.  

Слід відмітити, що одержані результати добре вкла-
даються у загальну регресивну послідовність верхньо-
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юрського рифового поясу Центральної Європи [8, 14 та 
ін.], згідно з якою рифові відклади омолоджуються у 
південному напрямку. Це дає змогу припустити зміщен-
ня басейну седиментації і, відповідно, фаціальних по-
ясів у південно-західному напрямку та присутність ін-
ших фацій кімериджу й титону, окрім лагунної, які на 
теперішній час, імовірно, перекриті насувними структу-
рами Добруджі.  

Подальші тектонічні події та значне зниження рівня 
моря спричинили ерозію рифогенного комплексу, вна-
слідок чого морські відклади кімериджу й титону вияв-
лені локально у регіоні. 

Висновки. У верхньоюрських відкладах Переддоб-
рудзького прогину вперше виявлено і досліджено план-
ктонний комплекс тинтинід, встановлено наявність пе-
редрифових утворень верхнього титону та зарифових 
відкладів кімериджу й титону. Визначено фаціальний 
склад верхньоюрського комплексу: в оксфорді – перед-
рифова, рифова, зарифова фації, у кімериджі – зари-
фова та лагунна, у титоні – передрифова, зарифова і 
лагунна фації. Аналіз послідовності розрізів дозволив 
визначити умови формування верхньоюрських відкла-
дів Переддобрудзького прогину та їх зміни у часі. Про-
тягом пізньої юри умови седиментації рифогенного 
комплексу, поширеного у Переддобрудзькому прогині, 
змінювались під впливом трансгресивно-регресивних 
подій. В оксфорді відклади формувались на неглибоко-
му морському шельфі: на півдні – більш глибоководні 
пелагічні, на північному сході – мілководні зарифові. У 
ранньому кімериджі басейн значно обмілів, тому пела-
гічні відклади оксфорду були перекриті мілководними 
утвореннями, а на більшій частині території почала фо-
рмуватись евапоритова лагуна. У титоні внаслідок гло-
бальної трансгресії відновились морські умови на півдні 
та в центрі прогину, де відбувалось накопичення карбо-
натів, а на піднятій периферії басейну продовжувала 
існувати лагуна. Карбонатний комплекс верхньої юри у 
регіоні в подальшому був значно еродований, частково 
перекритий насувними структурами, тому цілісний ри-
фогенний комплекс тут відсутній.  
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NEW DATA ON THE CONDITIONS OF SEDIMENTATION OF UPPER JURASSIC CARBONATE COMPLEX  
IN THE TERRITORY OF PREDOBROGEAN FOREDEEP 

 

The results of complex micropaleontological and microfacial studying of Upper Jurassic sediments of Predobrogean regions of Ukraine are 
produced. According to nowadays stratigraphy scheme, in the Predobrogean foredeep the Upper Jurassic is represented by carbonate complex in 
which there are reefogenic facies of Middle Oxfordian–Lower Kimmeridgian, and terrigenous lagoonal-continental formations of Upper 
Kimmeridgian–Tithonian. The investigations allowed to reveal planktonic microfauna – tintinnids in the Oxfordian and Tithonian, to make 
characteristic of microfacial composition of the rocks. The result are the determinztion of presence of pelagic possibly fore-reef sediments of the 
Upper Tithonian and back-reef formations of Kimmeridgian, Tithonian and Tithonian–Berriassian. This gave the base for the new interpretation of 
age, facies and conditions of forming Upper Jurassic sediments of the Predobrogean foredeep. The following facies were determined in the Upper 
Jurassic complex: fore-reef, reef and back-reef in the Oxfordian, back-reef and lagoonal in the Kimmeridgian, fore-reef, back-reef and lagoonal in 
the Tithonian. Analysis of the vertical sequences in the sections studied allowed to clear the conditions of forming the Upper Jurassic sediments of 
Predobrogean foredeep and their alternations in time because of transgressive-regressive processes. In Oxfordian the sediments were formed on 
the rather shallow shelf: in the south – a deeper-water pelagic, in the northeast – shallow-water back-reef, and reef zone as arc stretched from 
northwest to southeast. Long regressive background caused the vertical zonation of the Oxfordian reefs in the region. Pelagic sediments of 
Oxfordian were overlapped by shallow-water formations and evaporitic lagoon began forming on the most territory. As a result of global 
transgression in Tithonian the sea spreaded in the south and center of the foredeep. The lagoon continued to exist on the raised periphery of the 
basin. Upper Jurassic carbonate complex was considerably eroded afterwards and was partly overlapped by nappe structures. This completed 
reefogenic complex which is absent here. 

Keywords: Upper Jurassic, microfacies, foraminifers, tintinnids, Predobrogean foredeep. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ УСЛОВИЯХ СЕДИМЕНТАЦИИ КАРБОНАТНОГО КОМПЛЕКСА ВЕРХНЕЙ ЮРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДДОБРУДЖСКОГО ПРОГИБА 

 

Представлены результаты комплексного микропалеонтологического и микрофациального изучения верхнеюрских отложений 
Преддобруджского региона Украины. Согласно стратиграфической схеме, принятой в настоящее время, отложения верхней юры на 
территории Преддобруджского прогиба представлены карбонатным комплексом, в составе которого присутствуют рифогенные 
фации среднего оксфорда–нижнего кимериджа и терригенными лагунно-континентальными образованиями верхнего кимериджа–
титона. Проведенные исследования позволили впервые выявить в этих отложениях планктонную микрофауну – тинтинниды в об-
разованиях оксфорда и титона, охарактеризовать микрофациальный состав пород, на этой основе установить присутствие пела-
гических, вероятно предрифовых отложений верхнего титона и зарифовых образований кимериджа, титона и титона–берриаса. 
Это дало основания для переинтерпретации возраста, фациального состава и условий формирования верхнеюрских отложений 
Преддобруджского прогиба. Определен фациальный состав верхнеюрского комплекса: в оксфорде – передрифовая, рифовая, зарифо-
вая фации, в кимеридже – зарифовая и лагунная, в титоне – передрифовая, зарифовая и лагунная фации. Анализ вертикальной после-
довательности пород в изученных разрезах позволил выяснить условия формирования верхнеюрских отложений Преддобруджского 
прогиба и их изменения во времени под влиянием трансгрессивно-регрессивных процессов. В оксфорде отложения формировались на 
неглубоком морском шельфе: на юге – более глубоководные пелагические, на северо-востоке – мелководные зарифовые, а рифовая 
зона протягивалась дугой с северо-запада на юго-восток. Длительный регрессивный фон обусловил вертикальную зональность ри-
фовых сооружений оксфорда в регионе. У результате значительного обмеления бассейна в раннем кимеридже пелагические отложе-
ния оксфорда были перекрыты мелководными образованиями, а на большей части территории начала формироваться эвапоритовая 
лагуна. В титоне вследствие глобальной трансгрессии возобновились морские условия на юге и в центре прогиба, где происходило 
накопление карбонатов, а на поднятой периферии бассейна продолжала существовать лагуна. Карбонатный комплекс верхней юры в 
регионе в дальнейшем был значительно эродирован, частично перекрыт надвиговыми структурами, поэтому полный рифогенный 
комплекс тут отсутствует. 
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