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В районі Канівських дислокацій відклади келовейського віку відомі понад 130 років. Вперше до 
раннього келовею їх відносив А.Д. Карицький. К.О. Цитович двометрову товщу пісковиків верх-
ньої частини розрізу помилково приписувала середньому келовею [1]. Детальне вивчення амо-
нітів О.В. Паришевим [2] та І.М. Ямниченком обмежило їх вік раннім келовеєм.

Потужність нижньокеловейської товщі в природних відслоненнях району Канівських дис-
локацій становить від 10  до 18 м. Без видимого неузгодження відклади нижнього келовею за-
лягають на тонкошаруватих глинах, які умовно віднесені до бату. Відсутність у них вапнякового 
нанопланктону, іншої морської фауни (амонітів) вказує на те, що умови батського басейну не 
відповідали нормально-морським.

У Канівських дислокаціях наявні тільки відклади нижнього келовею в об’ємі двох амоніто-
вих зон: нижньої, що найбільш поширена на півдні регіону, — Macrocephalites macrocephalus і 
верхньої — Kepplerites gowerianus [2]. У Міжнародній стратиграфічній схемі юри за вапняковим 
нанопланктоном П.Р. Боуна [3] амонітові зони нижнього келовею — “macrocephalus” і “callovien-
se” — відповідають cтратиграфічному об’єму амонітових зон “Macrocephalites mаcrocephalus” і 
“Kepplerites gowerianus” [3]. Ці зони чітко визначаються за нанопланктонними подіями та від-
повідним таксономічним складом комплексів вапнякового нанопланктону. В країнах Західної 
Європи в складі амонітової зони “calloviense” виділяються чотири або п’ять субзон, об’єми яких 
не фіксуються нанопланктонними подіями і не сприяють детальній кореляції відкладів.

В Канівських дислокаціях нанопланктонна субзона NJ12a/Stephanolithion hexum зони 
NJ12/Ansulasphaera helvetica визначається тільки в об’ємі раннього келовею, тому в комплексі 
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відсутні деякі верхньобатські види, які наявні у відповідних комплексах вапнякового нано-
планктону Гірського Криму.

У південній частині району Канівських дислокацій відклади раннього келовею представ-
лені світло-бурими і темно-сірими глинами (амонітова зона Macrocephalites mаcrocephalus). 
У глинах Костянецького яру і яру Маланчин потік (рис. 1) встановлено комплекс вапнякового 
нанопланктону [4]: Watznaueria barnesae (Black) Bown, W. britannica (Stradner) Reinhardt , 

Рис. 1. Карта-схема району дослідження.  — місце відбору зразків: 1 — яр 
Маланчин потік; 2 — Костянецький яр; 3 — г. В’язки; 4 — г. Веселий Шпиль; 
5 — свердловина

Рис. 2. Порівняння роз міру коколітів роду Ste phanolithion із келовейських відкладів різних розрізів (знімки 
викона ні в єдиному масштабі): 1 — г. Веселий шпиль; 2 — с. Горбані; 3 — яр Ма  ланчин потік; 4 — Ма р’їн яр; 
5 — св. Глухівська-319 (інтервал 297,2–300,9 м); 6 — Мар’їн яр
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Рис. 3. Вапняковий нанопланктон із келовейських відкладів Канівських дислокацій, зображення в схрещених 
ніколях 90°, зб. 1575 (масштаб знімків не витримувався із змінами розмірів у програмі Adobe Photoshop): 1 — 
Stephanolithion bigotii Deflandre, Мар’їн яр; 2 — Stephanolithion aff. hexum Rood and Barnard, Мар’їн яр; 3 — 
Stephanolithion aff. hexum Rood and Barnard, Мар’їн яр; 4 — Stephanolithion sp., Мар’їн яр; 5 — Zeugrhabdotus 
erectus (Deflandre) Reinhardt , г. Веселий шпиль; 6 — Zeugrhabdotus sp., яр Маланчин потік; 7 — Biscutum du-
bium (Noёl) Grün, яр Маланчин потік; 8 — Triscutum sp., яр Маланчин потік;  9 — Lotharingius crucicentralis 
(Medd) Grün and Zweil i , яр Маланчин потік; 10 — Lotharingius crucicentralis (Medd) Grün and Zweil i , 
г. В’язки; 11 – Lotharingius contractus Bown and Cooper, г. В’язки; 12 — Lotharingius contractus Bown and 
Cooper, Мар’їн яр;  13 — Watznaueria fossacincta (Black) Bown, яр Маланчин потік; 14 — Watznaueria brita n-
nica (Stradner) Reinhardt , Мар’їн яр;  15 — Watznaueria barnesae (Black) Perch-Nielsen, яр Маланчин потік; 
16 — Cyclagelosphaera margerelii Noёl , яр Маланчин потік.

W. fossacincta (Black) Bown, W. manivitiae Bukry, Lotharingius contractus Bown and Cooper, 
L. crucicentralis (Medd) Grün and Zweil i , Biscutum dubium (Nоë l) Grün, Stephanolithion specio-
sum Deflandre spp. speciosum. За таксономічним складом він належить нанопланктонній суб-
зоні NJ12a/Stephanolithion hexum зони NJ12/Ansulasphaera helvetica [3].
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У світло-сірих глинах з прошарками дрібнозернистого пісковику Костянецького яру (див. 
рис. 1) комплекс вапнякового нанопланктону представлений видами: Watznaueria barnesae 
(Black) Bown, W. fossacincta (Black) Bown, W. britannica (Stradner) Reinhardt , W. manivitiae 
Bukry, Lotharingius crucicentralis (Medd) Grün and Zweil i , Stephanolithion bigotii Deflandre 
spp. bigotii, Zeugrhabdotus erectus (Deflandre) Reinhardt , Schizosphaerella punctulata Deflandre 
and Dangeard, Podorhabdus grassei Noë l , Triscutum beaminsterensis Dockeri l l , T. expansus (Medd) 
Dockeri l l . За таксономічним складом він належить нанопланктонній субзоні NJ12b/Wat z-
naueria manivitiae зони NJ12/An su-
la sphae ra helvetica (амонітова зо на 
“callo viense” за П.Р. Боуном [3]).

Встановлені комплекси вап-
някового нанопланктону відпові-
дають комплексам в одновікових 
відкладах Гірського Криму як за 
таксономічним складом, так і за 
розміром коколітів.

На півночі району Канівських 
дислокацій до раннього келовею 
відносять пісковики та алеври-
тис ті глини з тонкими прошарка-
ми мер гелів. За О.В. Паришевим 
ці відклади належать амо нітовій 
зоні Kepplerites gowerianus, об’єм 
якої визначається розмитістю верх-
ніх її шарів [2]. Район поширення 
відкладів має складну геологічну і 
тектонічну будову. Те, що осадові 
товщі зміщувалися зі сходу на за-
хід [5], доводиться характером за-
лягання лусок, встановленого за 
аерофотознімками та в ході польо-
вих геологічних робіт.

У глинах темно-сірих піскува-
тих розрізу г. Веселий Шпиль (див. 
рис. 1) встановлено комплекс вап-
някового нанопланктону: W. bar-
ne sae (Black) Perch-Nielsen, 
W. bri tannica (Stradner) Rein-
hardt, W. fossacincta  (Black) 
Bown, Schizosphaerella punctulata 
Deflandre and Dangeard, Zeug r-
hab dotus  erectus  (Deflandre) Rein-
hardt , Lotharingius cru ci cent ralis 
(Medd) Grün and Zweil i , Bis cu-
tum dubium (Noël) Grun, Step ha-
nolithion bigotii Deflandre spp. 
bigotii, Ansulasphaera helvetica Grün 
and Zweili, що відповідає нано-
планктонній субзоні NJ12b/Watz-
naueria manivitiae зони NJ12/An-

Таблиця 1. Порівняння келовейських комплексів 
вапнякового нанопланктону в досліджених розрізах
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Таблиця 2. Стратиграфічне розчленування розрізу свердловини поблизу с. Бучак

Глибина, м
Вік відкладів 

(за даними Т.С. Рябоконь)
Вік відкладів (за вапняковим 

нанопланктоном Л.М. Матлай)

87,3—97,6 J2kl1, ф —
97,6—119,5 J2bt —

119,5—119,68 J2kl2, ф —
119,8—126,4 Q —
126,4—164,0 Pg —
164,0—172,1 J2kl1 —

180—182,5 J2kl1, ф J2kl1

182,9—236,8 J2bt1, ф —
236,8—240,5 J2bj —
240,5—284,0 T, х —

Примітка.  ф. — форамініфери, х — харофіти.

su lasphaera helvetica (амонітова зона “calloviense” за П.Р. Боуном [3, 6]). Розміри коколітів 
значно менші, ніж у Гірському Криму, і збігаються за розміром з коколітами Дніпровсько-
Донецької западини. Причину цього явища С.М. Шуменко [7] вбачав у зменшенні показників 
солоності басейну внаслідок його опріснення. Такі ж за розміром коколіти присутні в розрізах 
раннього келовею г. В’язки. Різниця видового складу комплексів нанопланктону визначається 
ступенем збереженості коколітів у різних літологічних відмінностях.

Наявніть різних за розміром коколітів у ранньокеловейській товщі розрізу Загузівка вказує 
на несталу солоність басейну седиментації (табл. 1).

В останніх публікаціях російські палеонтологи представили зведений розріз та інфразо-
нальну амонітову шкалу [8] нижнього келовею району Канівських дислокацій. Слід зазначи-
ти, що за фондовими матеріалами всі знахідки амонітів Сadoceras elatmae Nik. зроблено в від-
кладах нижнього келовею зони Macrocephalites mаcrocephalus. Не була врахована і складна 
геолого-тектонічна будова району. Наочним прикладом є розріз осадових товщ, розкритих 
свердловиною поблизу с. Бучак Канівського району (табл. 2).

Механічна деформація, знач но більша, ніж у гірських породах Криму, унеможливила визна-
чення видової належності більшості канівських амонітів. Тому так багато нових видів встанов-
лено Д.Б. Гуляєвим та А.П. Іполітовим в районі Канівських дислокацій [8].

У результаті бореальної келовейської трансгресії, яка наступала з півночі, нормально-мор-
ські умови встановилися на Канівщині в ранньому келовеї, в Переддобрудзькому басейні — з 
середнього—верхнього келовею, на сході Криму — протягом всього келовею (рис.  2, 3).

Таким чином, вапняковий нанопланктон є надійним індикатором нормально-морських 
умов басейну седиментації. Розмір коколітів, встановлених у келовейських відкладах району 
Канівських дислокацій, підтверджує висновок С.М. Шуменка про їх залежність від солоності 
басейну.
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ИЗВЕСТКОВЫЙ НАНОПЛАНКТОН ИЗ КЕЛЛОВЕЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ РАЙОНА КАНЕВСКИХ ДИСЛОКАЦИЙ

Исследован известковый нанопланктон с келловейских отложений разных разрезов Канев щины. Наличие в ран-
некелловейской толще кокколитов разного размера свидетельствует о не стабильной солености бассейна седи-
ментации. Известковый нанопланктон является важным индикатором нормально-морских условий бассейна се-
диментации.

Ключевые слова: известковый нанопланктон, келловей, Каневские дислокации, размер кок колитов.
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CALCAREOUS NANNOPLANKTON FROM CALLOVIAN DEPOSITS 
OF KANEV’S DISLOCATION REGION

The calcareous nannoplankton in the Callovian deposits from various regions of the Kanev district is studied. The presence 
of coccolites with various sizes in the Early Callovian deposits testifies to the un stable salinity of a sedimentation basin. 
The calcareous nannoplankton is an important indicator of normal marine conditions of a sedimentation basin.

Keywords: calcareous nannoplankton, Callovian, Kanev’s dislocation, nannofossils sizes.


