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ВЕРХНЬОЮРСЬКА ЗОНА ТИНТИНІД CHITINOIDELLA ТА ЇЇ ОПОРНИЙ РОЗРІЗ В
УКРАЇНІ
Наводиться детальна характеристика зони Chitinoidella верхньої юри у регіонах Тетичної
провінції. У найбільш повному обсязі ця зона виявлена в розрізах оксфорду – титону Північного Кавказу та
Українського Передкарпаття. Пропонується поділити зону на чотири підзони, вік яких уточнено за кореляцією
з сучасною Міжнародною шкалою і з даними магнітостратиграфії. Охарактеризований опорний розріз зони на
території Передкарпатського прогину України.
Ключові слова: тинтиніди, зона, опорний розріз, кореляція, верхня юра, Українське Передкарпаття.
Вступ. Зона Chitinoidella, виявлена вперше у Західних Карпатах [10] та прийнята як п’ята
зона Стандартної тинтинідової шкали [12], виділена в кордільєрах Бетік Іспанії [13], на
Кубі [19], в Альпах Італії [14], Карпатах Польщі [18], Словаччини [11], Румунії [20],
Передкарпатті України [3], Балканідах Болгарії [9, 16], на Північному Кавказі [5, 6],
Аравійському півострові (Східний Ємен) [1], в північно-західній Анатолії Туреччини [8],
Мексиці [7]. Підошва зони визначається за появою хітиноіделід (тинтинід з органічною
субстанцією у стінці). Покрівля у різних регіонах проведена за зникненням хітиноіделід та
появою семіхітиноіделід (тинтинід з органічним і кальцитовим шаром у стінці), або
асоціацій типових кальпіонелід (тинтинід з гіаліновою кальцитовою стінкою). Перші
хітиноіделіди у багатьох регіонах були виявлені у середньому титоні (верхня частина
нижнього титону за сучасною Міжнародною шкалою). В сучасній геологічній шкалі
(G. Ogg, 2008) поява зональних хітиноіделід відповідає підошві амонітової зони Faullaxi та
магнітозони М21. Зона визначалась в обсязі амонітових зон – Ponti і низів Microcantum
[12], Semiforme [14], Semiforme і Microcantum [21]. У Західних Карпатах вона датувалась
кінцем раннього – середнім титоном [17], пізніше – середнім титоном [15]. Відповідно до
сучасної магнітостратиграфії зона відповідає верхній половині М20, окрім верхніх верств
[15] (1/4 її повного обсягу). Цей інтервал у новій шкалі (J.G. Ogg, L.A. Hinnov, 2012)
включає верхи зони Ponti/Peroni нижнього титону та близько 2/3 обсягу зони Microcantum
верхнього титону. Виділені підзони: на Кубі – Cubensis, Bermudezi, Boneti, Cristobalensis
[19], у Європі – Dobeni і Boneti [10]. За даними магнітостратиграфії у Західних Карпатах
[15] Dobenі відповідає середині M20 – від покрівлі M20r до 1/10 обсягу «pre-Kusuca»
частини M20n. Це інтервал перехідних верств Ponti та Microcantum (нижнього і верхнього
титону) сучасної МСШ. Boneti визначена в «pre-Kusuca» частині M20n вище 1/10 її обсягу,
що відповідає близько половині зони Microcantum.
В окремих регіонах перші тинтиніди виявлені в більш давніх відкладах: у верхньому
кімериджі Західних Карпат – кальпіонеліди [10], у келовеї Середньої Азії (Большой
Балхан, Копетдаг, Гіссар та ін.) – кальпіонеліди і хітиноіделіди [2], на Північному Кавказі –
кальпіонеліди у келовеї та хітиноіделіди в оксфорді. Зона Chitinoidella на Кавказі була
датована оксфордом – титоном і поділена на підзони: Rossiella tintinnubulum (Ch1) –
оксфорд (від верхів Cordatum), Foliacella propartula (Ch2) – кімеридж – нижній титон,
Chitinoidella boneti (Ch3) – верхній титон (нижче Transitorius) [5]. Потім її визначили як зону
Chitinoidella Boneti з підзонами Ch1– оксфорд, Ch2 – кімеридж, Ch3 – нижній та середній
титон [2]. На Україні перші хітиноіделіди і кальпіонеліди виявлені в оксфорді [3], а зона
Chitinoidella датована оксфордом – титоном.
У даній роботі зону Chitinoidella за характеристикою у різних регіонах пропонується
поділити на чотири підзони – Ch1, Ch2, Ch3D, Ch3B, які зіставлені з сучасною МСШ.
© Н.М. Жабінa, 2014
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Матеріали та методи досліджень. В основу покладені літературні дані та результати
вивчення тинтинід Українського Передкарпаття (див. рисунок). Породи датовано за
тинтинідами (Н.М. Жабіна) з урахуванням віку форамініфер (В.Г. Дулуб, Н.М. Жабіна),
радіолярій (П.Ю. Лозиняк), диноцист (Л.В. Лінецька, О.В. Самарська). Літологічна
характеристика наведена за О.В. Самарською.

Рисунок. Схема розташування свердловин, у розрізах яких встановлено зону Chitinoidella на території
Українського Передкарпаття
Умовні позначення: 1 – насувні структури Карпат; 2 – регіональні розломи: Кр – Краковецький, Гр – Городоцький, Кл
– Калуський; 3 – свердловини, в розрізах яких встановлена зона Chitinoidella

Загальна
характеристика
зони
Chitinoidella.
Найбільш
повно
зона
охарактеризована на Північному Кавказі [5, 6], де хітиноіделіди відомі з низів оксфорду,
зональні Dobeniella, Borziella, Almajella – з верхів нижнього оксфорду, а Chitinoidella boneti
та Longicollaria dobeni – з нижнього титону, а серед кальпіонелід перші Praetintinnopsella,
Durandella, Rossiella, Foliacella) – з нижнього келовею, Borzaiella і Crassicollaria – з
підошви Cordatum нижнього оксфорду, Scalpratella – з верхів нижнього оксфорду, а
Calpionella і Tintinnopsella – з нижнього титону. За першою появою хітиноіделід та
Foliacella propartula, Rossiella tintinnubulum, Borzaiella terekensis, Crassicollaria sp. нижню
границю зони можна корелювати з підошвою Cordatum. По всьому інтервалу зони
поширені Crassicollaria sp., а з верхніх верств Cordatum – Cr. сolomi, Foliacella orbiculata,
Dobeniella cubensis, D. colomi, Borziella slovenica, Almajella cristobalensis, Praetintinnopsella
andrusovi, Durandella sp. До кінця зони зникає більшість характерних видів, у покрівлі –
Foliacella оrbiculata, Almajella cristobalensis, Durandella sp., а у перекривну зону
Crassicollaria переходять Crassicollaria colomi, Dobeniella cubensis, D. colomi, Borziella
slovenica, Praetintinnopsella andrusovi. У покрівлі збільшується склад кальпіонелід –
Crassicollaria, Tintinnopsella, Calpionella, з’являються Lorenziella і Remaniella (табл. 1).
Підзона Ch1 (оксфорд) виділена на Кавказі в інтервалі амонітових зон Сordatum
(верхи) і Рlicatilis та верхньої частини оксфорду, не охарактеризованої амонітами.
Характерні Foliacella propartula, F. orbiculata, Rossiella tintinnubulum, R. conica,
Crassicollaria colomi Cr. sp., Praetintinnopsella andrusovi, Dobeniella colomi, Borzaiella
terekensis, Scalpratella angustioris, присутні Dobeniella cubensis, Borziella slovenica,
Almajella cristobalensis, Durandella sp., Chitinoidella sp. [6].
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Таблиця 1
Розподіл тинтинід у зоні Chitinoidella Західної Європи та Північного Кавказу
Тинтиніди
Rossiella conica Ma kar je va
Scalpratella angustioris M akar j eva
Foliacella propartula Ma karj ev a
Rossiella tintinnubulum M ak arj eva
Borzaiella terekensis M akar je v a
Chitinoidella sp.
Crassicollaria sp.
Rosiella sp.
Crassicollaria сolomi D obe n
Foliacella orbiculata M aka rje va
Dobeniella cubensis (F ura so lla - Ber mud ez )
Dobeniella colomi (Bor za )
Borziella slovenica (Bor za)
Almajella cristobalensis (F u ras o lla - B ermu de z )
Praetintinnopsella andrusovi Bor za
Durandella sp.
Longicollaria dobeni (Bor za )
Chitinoidella boneti Do be n
Longicollaria іnsueta Reh ane k
Dobeniella tithonica (Bo rza )
Carpatella rumanica P op
Daciella danubica P op
Daciella. svinitensis P op
Daciella. bonatica P op
Daciella. almajica Pop
Durandella helentappani Drag a sta n
Crassicollaria intermedia Dur an d D el ga
Crassicollaria remanei Mak arj e va
Calpionella alpina Lor enz
Tintinnopsella carpathica (Mur g eanu i et F il ip es cu )
Dobeniella bermudezi F ur as ol l a - B ermu de z
Popiella oblongata R eha ko va
Chitinoidella elongata P op
Chitinoidella lubimovae F ur aso l la - Ber mud ez et Kr ei se l
Semichitinoidella durandelgai No wa k
Semichitinoidella suikowskii No w ak
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Підзона Ch2 (кімеридж – нижній титон) виділена на Кавказі в інтервалі амонітових
зон від Аcanticum до основи Vimineus [5, 6]. У підошві різко зменшується склад тинтинід
при переважанні Foliacella propartula (домінують), F. orbiculata і Scalpratella angustioris. З
нижнього титону з’являються характерні види зони Chitinoidella Західної Європи, у тому
числі Longicollaria dobeni, за появою якого визначається підошва підзони Dobenі.
Асоціація з L. dobeni Кавказу аналогічна підзоні Dobenі, на підставі чого обсяг підзони Ch2
можна визначати кімериджем і нижнім титоном, окрім верхів зони Ponti.
Підзона Ch3D (перехідні верстви нижнього і верхнього титону) відповідає підзоні
Dobenі у Західній Європі, для якої характерні L. dobeni (домінують), L. іnsueta, Dobeniella
colomi, D. tithonica, Borziella slovenica, присутні Almajella cristobalensis, Dobeniella cubensis,
Daciella danubica, D. svinitensis, D. bonatica, D. almajica, Carpatella rumanica, Durandella
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helentappani [9, 11, 15, 16]. На Кавказі з’являються Chitinoidella boneti, Crassicollaria
intermedia, Cr. remanei, Calpionella alpina, Tintinnopsella carpathica, Durandella helentappani
в асоціації з Foliacella propartula, поодинокими Rossiella tintinnubulum, R. conica, R. sp.,
Scalpratella angustioris. Chitinoidella sp. (зникають у покрівлі), Borzaiella terekensis,
Foliacella orbiculata, Crassicollaria colomi, C. sp., Praetintinnopsella andrusovi, Dobeniella
cubensis, Borziella slovenica, Dobeniella colomi, Almajella cristobalensis, Durandella sp. [6].
Підзона Ch3В (нижні верстви верхнього титону) відповідає підзоні Boneti Західної
Європи, яка характеризується домінуванням Chitinoidella boneti, присутністю Longicollaria
dobeni, L. insueta, Dobeniella bermudezi, Popiella oblongata, Chitinoidella elongata,
Ch. lubimovae, Dobeniella cubensis, D. tithonica, появою Semichitinoidella durandelgai,
S. suikowskii. У підзоні Ch3 Кавказу (верхній титон до підошви зони Transitorius) на рівні
домінування Chitinoidella boneti присутні Praetintinnopsella andrusovi, трапляються
Crassicollaria colomi, Cr. intermedia, Cr. remanei, Cr. sp., Calpionella alpina, Tintinnopsella
carpathica, Dobeniella cubensis, D. colomi, Borziella slovenica, а у покрівлі зникають
Borzaiella terekensis, Durandella sp., Almajella cristobalensis, Foliacella orbiculata,
Chitinoidella boneti, Longicollaria dobeni [6].
Опорний розріз зони Chitinoidella в Українському Передкарпатті. Зона Chitinoidella
визначена у передрифовій фації верхньої юри Передкарпаття (бонівська, моранцівська та
каролінська світи), пробуреній свердловинами Моранці–1, Південна Коханівка–1, Оселя–
2, Подільці–1, 2, Грушів–8, Бортятин–1. Найбільш повно зона розкрита свердловиною
Кароліна–6 в інтервалі 2390–3026 м (табл. 3). Цей розріз, прийнятий за опорний (табл. 2 4), складений вапняками з прошарками брекчій та аргілітів. Вапняки часто
перекристалізовані, містять рештки криноідей (з планктонними Saccocoma), аптихів,
двостулкових молюсків, моховаток, губок, водоростей (з пластинками Globochaete alpina
Lombard), диноцисти, форамініфери, тинтиніди. В інтервалі глибин 2967–2293 м)
виявлений палінокомплекс, датований кімериджем (М.І. Бурова, 1980).
Характерний комплекс зони – Foliacella propartula, F. оrbiculata, Scalpratella
angustioris, Rosiella tintinnubulum, R. conica, Borziella slovenica, Borzaiella terekensis,
Almajella cristobalensis, Dobeniella colomi, D. cubensis, Dobeniella cubensis, D. colomi,
Borziella slovenica, Praetintinnopsella andrusovi, Crassicollaria colomi та різноманітні
хітиноіделіди.
Оксфорд (3132–2961 м). Нижні верстви оксфорду – перешарування пісковиків (з
глауконітом), карбонатно-кременистих алевролітів та вапняків, вище – біомікритові
вапняки і вапнисті пісковики з харовими водоростями. Тинтиніди відсутні, форамініфери
невизначні.
Підзона Ch1 (3026,4–2961 м). Хітиноіделіди найбільш численні у покрівлі. У верхах
присутній верхньооксфордський комплекс форамініфер. За диноцистами з глибини
2923 м визначено нижній кімеридж [4].
Підзона Ch2 (2961–2573 м). Виділено нижній і верхній кімеридж та нижній титон.
Нижній кімеридж (2961–2921 м) характеризується різким зменшенням складу
тинтинід – поодинокими Foliacella, Praetintinnopsella, Crassicollaria. Породи датовано за
диноцистами [4], чому не заперечує вік форамініфер.
Верхній кімеридж (2921–2594 м). З’являються типові хітиноіделіди, спочатку
поодинокі Foliacella, Rosiella, Scalpratella, Borzaiella, Crassicollaria. Періодично домінують
Chitinoidella cubensis, Borziella slovenica, Chitinoidella sp. У верхній частині (з глибини
2618 м) з’являються Tintinnopsella та Calpionella, збільшується численність Foliacella
propartula і Rosiella tintinnubulum. Присутні кімериджські асоціації радіолярій [4] і
форамініфер. За диноцистами верхній кімеридж виділявся в інтервалі 2923–2539 м [4].
Проте границю кімериджу і титону можна визначити на глибині 2594 м, де зникає індекс
зони Вorzai верхнього кімериджу сучасної шкали (Carpistomiosphaera borzai), а вище
знайдені характерні для нижнього титону Colomisphaera pulla.
Нижній титон (2594–2573 м). Присутні поодинокі зональні види тинтинід.
Радіолярії не визначені. Форамініфери транзитні. Породи датовано за диноцистами.
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Таблиця 3

Підзона
Ch3В

Глибина
м
2529-2390

Під’ярус

Титон

Верхній

Ярус

Характеристика опорного розрізу зони Chitinoidella у Передкарпатті

Вапняки сірі, темно-сірі, кремові,
біокластичні, біомікритові,
подекуди глинисті,
з кременистими стяжіннями,
прошарки брекчій (уламки
біогермних вапняків).
У нижній частині – вапняки
алевритисті тонкошаруваті,
прошарки аргілітів

Ch3D
Ch2

Вапняки сірі, темно-сірі, кремові
біомікритові та біокластичні
глинисті, алевритисті, прошарки
аргілітів (низ), брекчій та
конгломератів (уламки вапняків
мікритових, біокластичних,
онколітових, пісковиків з
глауконітом, аргілітів, кременів)
Вапняки сірі біокластичні глинисті,
низ – темно-сірі, чорні алевритисті
з глауконітом і халцедоном

Ch1

2961
2921

2921-2594

25942573

Вапняки темно-сірі та плямисті
біомікритові, брекчієподібні,
вапнякові брекчії

30262961

Верхній

Нижній

2573-2529

Вапняки сірі та кремові
біомікритові, біокластичні,
онколітові, брекчієподібні

Ниж
ній

Кімеридж
Оксфорд

Літологічна характеристика

Вапняки сірі біомікритові,
біокластичні і брекчієподібні
доломітизовані, глинисті та
алевритисті, прошарки брекчій
(уламки вапняків біокластичних, у
покрівлі онколітових)

Тинтиніди

Chitinoidella boneti, Ch. sp., Ch. elongata,
Ch. colomi, Ch. cubensis, Longicollaria
dobeni,
Borziella slovenica, Praetintinnopsella
andrusovi, Semichitinoidella sp.,
Dobeniella tithonica,
Carpatella rumanica, Daciella danubica,
Rosiella sp., R. tintinnubulum, R. conica,
Scalpratella angustioris, Foliacella
propartula, Borzaiella terekensis,
Crassicollaria sp., Cr. colomi, Calpionella
alpina, Tintinnopsella carpathica. Верх –
також Calpionellites ex gr. darderi,
Lorenziella pseudoserrata, Tintinnopsella
remanei, Crassicollaria brevis.
У покрівлі – Cr. intermedia, Cr. remanei
Longicollaria dobeni, Borziella slovenica,
Chitinoidella cubensis, Ch. sp,
Semichitinoidella sp.,
Foliacella propartula, Rosiella
tintinnubulum, Scalpratella angustioris,
Borzaiella terekensis, Calpionella alpina.
Верх – також Chitinoidella boneti
Chitinoidella cubensis, Ch. sp.,
Crassicollaria sp.,
Borziella slovenica, Foliacella propartula,
Rosiella tintinnubulum, R. conica,
Scalpratella angustioris, Borzaiella
terekensis
Chitinoidella cubensis, Ch. sp., Borziella
slovenica,
Foliacella propartula, F. orbiculata,
Rosiella tintinnubulum, R. conica, R. sp.,
Scalpratella angustioris, Borzaiella
terekensis,
Crassicollaria colomi.
Верх – також Tintinnopsella carpathica,
Calpionella ex gr. alpinа
Foliacella propartula,
F. orbiculata,
Praetintinnopsella andrussovi,
Crassicollaria sp.
Rosiella tintinnubulum, R. conica, R. sp.,
Foliacella propartula, Borzaiella terekensis,
Scalpratella angustioris,
Borziella slovenica,
Chitinoidella cubensis,
Praetintinnopsella andrussovi
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Підзона
Ch3В
Ch3D

Глибина
(м)
2573-2529

2529-2390

Під’ярус
Верхній

Ch2
Ch1

2961-2921
30264-2961

Нижній

Кімеридж
Оксфорд

Форамініфери

Радіолярії

Диноцисти

Quinqueloculina verbizhiensis,
Q. podlubiensis, Trocholina
alpinа, Palaeotextularia crimica
Gorb.

Cenosphaera sp.,
Carposphaera sp.,
Cenodiscus cf.
rachovensis,
Trochodiscus sp.,
Dictyomitra sp.,
Hemicryptocapsa

Colomisphaera
carpathica, С. pulla

Trocholina alpinа,
T. elongatа,
Nautiloculina oolithica,
G. bukowiensis,
G. vadaszi

Cenosphaera,
Dorysphaera,
Cenodiscus cf.
rachovensis

Colomisphaera
carpathica
С. pulla

Trocholina alpina

2921-2594

Верхній

Нижні
й
25
9425
73

Титон

Ярус

Таблиця 4
Мікропалеонтологічна характеристика опорного розрізу зони Chitinoidella у Передкарпатті

Trocholina alpina,
T. transversarii,
T. conica (S c h l u m b . ),
Quinqueloculina
semisphaeroidalis,
Mesoendothyra izjumiana,
Charentia compressa
Cushm. et Glaz.,
Orbignyoides podolicus
( C u s h m . e t G l a z . ),
Nautiloculina oolithica,
(Gaudryina jurassica,
G. bukowiensis, G. vadaszi
Cushm. et Glaz.,
Haplophragmium aequalis
R o e m e r , Verneuilina liasina
T e r q . e t B e rt h .
Trocholina elongatа
(L e u p o l d ) , Gaudryina
jurassica C u s h m . e t
G l a z . , G. bukowiensis
Cushm. et Glaz.,
Mesoendothyra izjumiana,
Nautiloculina oolithica,
Virgulina jurassica C u s h m .
et Glaz.
Trocholina alpina
(L e u p o l d ), T. transversarii
P a a l z o w , Marssonella
doneziana D a i n ,
Quinqueloculina
semisphaeroidalis D a n i t c h ,
Nautiloculina oolithica
M o h l e r , Mesoendothyra
izjumiana D a i n

Cenodiscus cf.
rachovensis L o r .
(верх),
Staurostyllus cf.
caucasicus Ch a b . ,
Hemicryptocapsa,
Cenodiscus sp.,
Gongylothorax sp., G.
cf. siphonopher D u m . ,
Dictyomitra, D.cf.
rudaznensis L o r.,
Lithocampe,
Stichocapsa,
Dorysphaera,
Сenosphaera sp.,
Liosphaera sp.,
Stichocapsa sp.
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Colomisphaera
carpathica, С. pullа
Cadosina
radiatа,
Colomisphaera
carpathica, C. nagii,
Parastomiospha-era
malmica (B o rz a ) ,
Colomisphaera
pulla,
в інт. 2792-2594 м:
Carpistomiosphaera borzai
Na g y

Colomisphaera
lapidosa V o g l e r ,
Cadosina radiata,
Colomisphaera
carpathica, C. nagii

Cadosina radiata
V o g l . (низ),
Colomisphaera
nagii B o rz a

Палінокомплекс

Пилок
голонасінних
(Classopolis
classoides (R.
P o t ) – 80-96%,
Picra n/p
Haploxylon, Picea
valanjinica Ro v n ,
Pinus n/p
Haploxylon,
Ginkgo sp.,
Bennetites sp.,
Dissatites sp.),
спорами до 1015% (Dictyophyllidites sp.,
Copniopteris sp.,
Cyathea sp.,
Lygodium sp.,
Selaginellidites
verrucosus
(C o o k e t
De t t m . )
Krasn,
Selaginella
simplex K ra s n .,
Osmunda sp.,
Polypodiaceae)
Мікрофітопланктон
(Gonyaulax sp.,
G. eumorpha
Co o k . e t E i s .,
Pareodinia sp.,
Hystrichosphaeridium sp.).

Підзона Ch3D (2573 – 2529 м) – верхи нижнього і низи верхнього титону.
Виділена за появою Longicollaria dobeni. Присутні зональні Rosiella, Scalpratella,
Chitinoidella cubensis, Borziella slovenica, Chitinoidella sp., Semichitinoidella sp., домінують
Foliacella propartula і Borzaiella terekensis, збільшується кількість Calpionella alpina. У верху
з’являються поодинокі Chitinoidella boneti. Присутні диноцисти нижнього титону, у нижній
частині – радіолярії кімериджу [4]. Форамініфери транзитні.
Підзона Ch3В (2529 – 2390 м) – нижня частина верхнього титону. Домінують
Chitinoidella boneti, численні Chitinoidella sp., Praetintinnopsella andrusovi, присутні зональні
види, подекуди Longicollaria dobeni, Calpionella alpina, Tintinnopsella carpathica,
з’являються Dobeniella tithonica, Chitinoidella elongata, Carpatella rumanica, Chitinoidella
colomi, Daciella danubica, Daciella aff. bermudezi, з глибини 2433 м – типові для верхнього
титону Calpionellites ex gr. darderi, Lorenziella pseudoserrata, Tintinnopsella remanei,
Crassicollaria brevis (чисельні у верхніх верствах), у покрівлі – Crassicollaria intermedia,
Cr. remanei. Діагностовано диноцисти нижнього титону [4] і форамініфери верхнього
титону.
Висновки. Зона тинтинід Chitinoidella у найбільш повному обсязі виявлена в розрізах
оксфорду – титону Північного Кавказу та Українського Передкарпаття. Нижня границя
зони визначається за появою хітиноіделід і кальпіонелід Foliacella propartula, Rossiella
tintinnubulum, Borzaiella terekensis. Верхня границя проводиться за зникненням Foliacella
оrbiculata, Almajella cristobalensis, Durandella sp., різким збільшенням складу кальпіонелід
– Crassicollaria, Tintinnopsella, Calpionella, та появою Lorenziella і Remaniella (табл. 1).
Можна виділити чотири підзони, обсяг яких уточнено за кореляцією з
магнітостратиграфією Західних Карпат та сучасною амонітовою шкалою: Ch1 – оксфорд
(від підошви амонітової зони Cordatum), Ch2 – кімеридж – нижній титон (до
припокрівельних верств зони Ponti), Ch3D – верхні верстви нижнього титону і нижні
верстви верхнього (перехідні верстви зон Ponti та Microcantum), Ch3В – верхній титон
(нижня половина зони Microcantum). В інших регіонах нижній інтервал зони (оксфорд,
кімеридж і нижня частина титону) не виявлено, а зона Chitinoidella за характеристикою та
віком відповідає підзоні Ch3 Північного Кавказу і підзонам Ch3D і Ch3В Українського
Передкарпаття.
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N. Zhabina
UPPER JURASSIC TINTINNIDA ZONE CHITINOIDELLA AND ITS SUPPORTING SECTION IN UKRAINE
Detailed characteristic of Upper Jurassic zone Chitinoidella in regions of Tethys province has been shown. This
zone is presented the most fully in Oxfordian – Tithonian sections of North Caucasus and Ukrainian Precarpathian.
It is proposed to divide this zone into four subzone. Intervals of subzones made more exact by the correlation with
the magnetostratigraphic data in Western Carpathians and the modern international stratigraphic scale. Supporting
section of zone in territory of Ukrainian Carpathian foredeep has been characterized.
Keywords: tintinnida, zone, supporting section, correlation, Upper Jurassic, Ukrainian Precarpathian.
Н.Н. Жабина
ВЕРХНЕЮРСКАЯ ЗОНА ТИНТИННИД CHITINOIDELLA И ЕЕ ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ НА УКРАИНЕ
Приведена детальная характеристика зоны Chitinoidella верхней юры в регионах Тетической провинции. В
наиболее полном объеме эта зона выявлена в разрезах оксфорда – титона Северного Кавказа и
Украинского Предкарпатья. Предлагается поделить зону на четыре подзоны, возраст которых уточнен на
основании корреляции с современной Международной шкалой и с данными магнитостратиграфии.
Охарактеризован опорный разрез зоны на территории Предкарпатского прогиба Украины.
Ключевые слова: тинтинниды, зона, опорный разрез, корреляция, верхняя юра, Украинское Предкарпатье.
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