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ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТРІАСОВИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОГО СЕКТОРА
АКВАТОРІЙ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ
На основе комплексных геолого-геофизических исследований с учетом имеющихся
литературных и фондовых материалов, детализировано геологическое строение
триасовых отложений украинского сектора акваторий Черного и Азовского морей.
Впервые описаны морские типичные разрезы для анизийского, норийского и
ретского ярусов триасовой системы.
It is refined geological knowledge about spatial distribution and stratigraphic subdivision of
Triassic sedimentary rocks within the Ukrainian part of Black and Azov seas based on
integrated geological and geophysical data taken from open and industrial sources. The
reference marine sections for Anisian, Norian, and Raethian stages of Triassic system are
described for the first time.
Вступ. Тріасові відклади відіграють важливу роль у будові фанерозойських відкладів
українського сектора акваторій Чорного й Азовського морів та прилеглого суходолу.
Історія їх дослідження налічує понад 50 років. Вони розкриті бурінням та достатньо
добре досліджені на прилеглому суходолі (Переддобруджинський прогин, Рівнинний
Крим, Добруджа (Румунія), Кубанський прогин (Росія)) [1-3, 6-8, 10-13]. Проте
розповсюдження тріасових відкладів та особливості їх геологічної будови на акваторіях
українського сектора Чорного та Азовського морів до теперішнього часу мають
дискусійний характер [1, 5, 9, 10].
Матеріал та методи. Матеріалом для даної статті слугували наявні літературні та
фондові матеріали про тріасові відклади території дослідження, а також власні
напрацювання автора, отримані під час виконання науково-дослідних робіт по
морських акваторіях України.
Головні методи дослідження:
літостратиграфічний, біостратиграфічний,
сейсмостратиграфічний, літологічний, петрографічний, геофізичний.
Обговорення отриманих результатів. На сьогодні в українському секторі акваторій
Чорного й Азовського морів тріасові відклади розкриті бурінням та фауністично
обгрунтовані лише на трьох площах: Євпаторійській (північно-західний шельф Чорного
моря), Обручева та Електророзвідувальній (акваторія Азовського моря).
В розрізі свердловини Євпаторійська-2 тріасові відклади залягають в інтервалі
глибин 1060-2000 м (вибій). Вони представлені перешаруванням пісковиків та аргілітів
з уламками ефузивних порід. В.Г Дулуб [5] на підставі знахідок форамініфер
Ammobaculites aff. corpulentus ЕfIm., Planinvoluta aff. deflexacarinata Leіsh., Duostomina
(?) sp., Vatiostoma (?) sp. тощо віднесла ці відклади до анізійського ярусу середнього
тріасу.
В розрізі свердловини Електророзвідувальна-1 тріасові відклади залягають в
інтервалі глибин 668-1650 м (вибій). Вони представлені темно-сірими вуглистослюдистими та кварц-вуглисто-слюдистими сланцями з прошарками пісковиків та
аргілітів. Проведені палеонтологічні дослідження дозволили Л.Ф. Плотніковій та Д.М.
П’ятковій [9] на підставі знахідок форамініфер Assymetrina biomphalica Krist.-Tollm.,
Auloconus permodiscoides (Oberhaus.), Aulotortus tumidus (Krist.-Tollm.), Ophtalmidium
triadcum (Krist.), Galeandella sp. та ін. (інтервал глибин 653-698 м) та Involvina obliqua
Krist.-Tollm., Aulotortus friedely (Krist.-Tollm.), Trocholina multispira Oberhaus. та ін.
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Рис. 1 - Типовий розріз анізійського ярусу. Північно-західний шельф Чорного моря,
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св. 2-Євпаторійська, інтервал 1060-2000* м.
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Рис. 2 - Типовий розріз норійського ярусу. Акваторія Азовського моря,
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св. 1-Електророзвідувальна, інтервал 1128-1650*м.
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(інтервал глибин 1470-1633 м) встановити відклади відповідно ретського та норійського
ярусів верхнього тріасу.
В розрізі свердловини Обручєва-1 тріасові відклади залягають в інтервалі
глибин 495-570 м (вибій). Вони представлені темно-сірими вуглисто-слюдистими та
кварц-вуглисто-слюдистими сланцями з прошарками пісковиків.
Проведені
палеонтологічні дослідження на підставі знахідок форамініфер Assymetrina biomphalica
Krist.-Tollm., Auloconus permodiscoides (Oberhaus.), Aulotortus tumidus (Krist.-Tollm.),
Ophtalmidium triadcum (Krist.), Galeandella sp. тощо дозволили Л.Ф. Плотніковій
встановити ретський вік відкладів в інтервалі глибин 495-570 м.
Комплексні дослідження розрізів означених свердловин дали можливість
детально дослідити розкриті бурінням тріасові відклади та визначені типові розрізи.
Тріасові відклади досліджуваної акваторії з переривом (?) залягають на
палеозойських (?) і перекриваються крейдовими чи більш молодими відкладами.
Виділяються у складі середнього та верхнього відділів.
Розкрита товщина відкладів сягає понад 1000 м.
Відклади середнього відділу тріасової системи виділяються у складі
анізійського ярусу та встановлені у розрізі св. 2-Євпаторійська, що на північнозахідному шельфі Чорного моря.
Розкрита товщина відкладів становить відділу понад 940 м.
Відклади анізійського ярусу встановлені на Євпаторійській площі. Для ярусу
характерний теригенно-глинистий літологічний тип розрізу (рис. 1.), що представлений
перешаруванням пісковиків та аргілітів з уламками ефузивних порід.
Пісковики темно-сірі, дрібнозернисті, дуже щільні, міцні, тріщинуваті,
поліміктові, з карбонатно-глинисто-кременистим цементом контактово-порового типу.
Кластичний матеріал представлений необкатаними, кородованими зернами кварцу (6065%), лусочками слюди (мусковіт, хлорит), уламками слюдистих сланців кременистого
складу та табличок польових шпатів. Цемент складає 7-8% породи.
Аргіліти темно-сірі до чорних, слюдисті, щільні, міцні, тріщинуваті. Аргіліти
алевритові, ділянками переходять у алевроліт. Кластичний матеріал складає 30-40%
породи і представлений зернами кварцу, лусочками гідрослюди та уламками польових
шпатів. Мікротекстура паралельно орієнтована.
Відклади ярусу з переривом (?) залягають на докембрійських (?) чи
палеозойських (?) і перекриваються утвореннями крейди.
Розкрита товщина відкладів становить більше 940 м.
Відклади верхнього відділу встановлені в розрізах свердловин на площах
Електророзвідувальній та Обручева, що знаходяться на Середньоазовському піднятті
на акваторії Азовського моря. Вони узгоджено чи з переривом (?) залягають на
палеозойських (?) і перекриваються крейдовими чи більш молодими утвореннями.
Виділяються у складі норійського та ретського ярусів.
Розкрита товщина відкладів верхнього тріасу сягає понад 1000 м.
Відклади норійського ярусу розповсюджені на Середньоазовському піднятті на
акваторії Азовського моря. Для ярусу характерний теригенно-глинистий літологічний
тип розрізу (рис. 2), що представлений сланцями з прошарками пісковиків та
алевролітів.
Сланці темно-сірі вуглисто-слюдисті та кварц-вуглисто-слюдисті.
Пісковики темно-сірі, дрібнозернисті, дуже щільні, міцні, тріщинуваті, поліміктові
з карбонатно-глинисто-кременистим цементом контактово-порового типу. Кластичний
матеріал представлений необкатаними, кородованими зернами кварцу (60-65%),
лусочками слюди (мусковіт, хлорит), уламками слюдистих сланців кременистого складу
та табличок польових шпатів. Цемент складає 7-8% породи. Аргіліти
темно-сірі
до
чорних, слюдисті, щільні, міцні, тріщинуваті. Аргіліти алевритові, ділянками переходять
у алевроліт. Кластичний матеріал складає 30-40% породи і представлений зернами
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кварцу, лусочками гідрослюди та уламками польових шпатів. Мікротекстура
паралельно орієнтована.
Відклади ярусу з переривом (?) залягають на палеозойських і перекриваються
ретськими.
Розкрита товщина відкладів ярусу становить понад 600 м.
Відклади ретського ярусу розповсюджені на Середньоазовському піднятті на
акваторії Азовського моря. Для ярусу характерний теригенно-глинистий літологічний
тип розрізу (рис. 3), що представлений сланцями з прошарками пісковиків та
алевролітів.
Сланці темно-сірі вуглисто-слюдисті та кварц-вуглисто-слюдисті.
Пісковики темно-сірі, дрібнозернисті, дуже щільні, міцні, тріщинуваті,
поліміктові, з карбонатно-глинисто-кременистим цементом контактово-порового типу.
Кластичний матеріал представлений необкатаними, кородованими зернами кварцу (5055%), лусочками слюди (мусковіт, хлорит), уламками слюдистих сланців кременистого
складу та табличок польових шпатів. Цемент складає 10-15% породи.
Аргіліти темно-сірі до чорних, слюдисті, щільні, міцні, тріщинуваті. Аргіліти
алевритисті, ділянками переходять у алевроліт. Кластичний матеріал складає до 20%
породи і представлений зернами кварцу, лусочками гідрослюди та уламками польових
шпатів. Мікротекстура паралельно орієнтована.
Відклади ярусу з переривом (?) залягають на норійських і перекриваються
крейдовими чи більш молодими.
Розкрита товщина відкладів ретського ярусу становить близько 450 м.
Висновки. На підставі проведених досліджень нами деталізовано геологічну будову
тріасових відкладів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів, а
також вперше описано морські типові розрізи для анізійського, норійського та ретського
ярусів тріасової системи.
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Рис. 3 - Типовий розріз ретського ярусу. Акваторія Азовського моря,
св. 1-Електророзвідувальна, інтервал 668-1128 м.
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