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ELECTRONIC MICROSCOPE INVESTIGATION OF THE UPPER JURRASSIC MICRITE 
OF THE CARPATHIAN FOREDEEP IN CONTEXT OF THEIR GENESIS
M.V. Moroz1, P.V. Moroz1, V.V. Permiakov2

ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВЕРХНЬОЮРСЬКИХ 
КРИПТОКРИСТАЛІЧНИХ ВАПНЯКІВ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ 
В КОНТЕКСТІ ЇХ ГЕНЕЗИСУ
М. В. Мороз1, П. В. Мороз1, В.В. Пермяков2

On the base of the electronic microscope investigation of the Upper Jurrassic micrite  of the Carpathian  Foredeep two types
of ”replica surfaces” were revealed, such as: block and agregatic smoothly block. The relicts of gelly–like threads of
Cyanophyta algaes, which show the biochemogenic genesis of rocks, formed in conditions of the tidal shallows of ancient
shelf of the Carpathian – Podolian  continental margin  of Tethys ocean  in the high salinity waters  were detected in the latter
type at for the first time.
Key Word: Upper Jurrasic, Carpathian Foredeep, micrite, ultrastructura.

На основі електронномікроскопічного вивчення верхньоюрських криптокристаллічних вапняків Передкарпатського
прогину вперше виділено два типи реплік з поверхні сколу: блоковий і агрегатнозгладженоблоковий. В останньому ви1
явлені релікти студенистоподібних ниток синьо1зелених водоростей, які дають підстави стверджувати про  біохемо1
генний генезис порід, що сформувалися в умовах припливно1відпливних обмілин давнього шельфа Карпато1
Подільського сегменту континентальної окраїни океану Тетіс у водах з підвищеною солоністю.
Ключові слова: верхня юра, Передкарпатський прогин, криптокристалічний вапняк, ультраструктура.

Серед літологічних типів  верхньоюрських карбонатних порід Передкарпатського прогину  криптокри1
сталічні вапняки найбільш поширені у розрізах титонського віку.

У генетичних класифікаціях різних авторів породи цього типу переважно відносять до уламково1
хемогенних або хемогенних утворень [1]. При дослідженні криптокристалічних вапняків під поляри1
заційним мікроскопом не вдається встановити морфоструктури карбонатних зерен. Проте,  застосу1
вання методу фрактографії [2], дозволяє на основі спостереження мікрорельєфів сколів ідентифіку1
вати  ультраструктуру породоутворюючої речовини. Так, наприклад, за допомогою згаданого методу
встановлено, що мергельно1крейдяні породи  крейдового віку заходу Східно1Європейської платфор1
ми та Криму представлені уламками коколітів і мають планктогенний генезис [3]. Аналогічно виявле1
но органогенну природу карбонатних осадів з району Багамської банки [4].

Вивченням ультраструктур верхньоюрських криптокристалічних вапняків Передкарпатського
прогину з метою з’ясування їх генетичної природи були охоплені  відклади титонського віку,  розкриті
свердловиною Ланівська11 (гл. 215112156м). На свіжий скол відповідно підготовлених для досліджен1
ня уламків вапняків вакуумним напилювачем фірми Jeol  марки  JEE1420 напилювався вуглець  шаром
порядка 300 C. Вуглецеві репліки вивчалися на скануючому електронному мікроскопі фірми  Jeol мар1
ки JSM 6490 при швидкісній напрузі 30KV і збільшенні від 1300 до 6500 (Центр колективного користу1
вання приладами в ІГН НАН України).  

Електронномікроскопічне вивчення реплікових поверхонь сколів карбонатних порід дозволило
встановити два їх типи: блоковий та агрегатнозгладженоблоковий [1, 5, 6].

Блоковий тип поверхні (рис.1) характеризується добре вираженою кристаломорфною ультраст1
руктурою. На сколах породи вона проявляється у вигляді чітко відображених поверхонь граней крис1
талів кальциту,  покритих дрібними тріщинками і канавками, а також порожнинами діаметром від 1 до
5 мк. Останні  являють собою сліди розчинення.

Агрегатнозгладженоблоковий тип поверхні (рис. 2, 3, 4) представлений скупченням зерен каль1
циту із згладженими ребрами граней. Поверхня граней нерівна, пориста, покрита згладженими гор1
биками витягнутої форми. Внаслідок мінеральної трансформації речовини первинна кристаломорф1
на структура кальциту втратила свої обриси і виявляє субгранулярну ультраструктуру.

Фрактографічні  дослідження  криптокристалічних вапняків із агрегатнозгладженоблоковим ти1
пом поверхні сколу  дозволили вперше у титонських криптокристалічних вапняках Передкарпатсько1
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Рис. 1. Перекристалізований криптокристаліч1
ний вапняк опарської світи, св. Ланівська11
(гл. 215112156 м). Блоковий тип поверхні сколу,
кристаломорфна ультраструктура. Зб. х 3500

Рис. 2. А – студенистоподібні нитки синьо1зелених
водоростей у породі. Перекристалізований крип1
токристалічний вапняк опарської світи, св. Ланів1
ська11 (гл. 215112156м). Агрегатнозладженобло1
ковий тип поверхні сколу, субгранулярна ульт1
раструктура. Зб. х 1600

Рис. 3. А – студенистоподібні ниткі синьо1зеле1
них водоростей у породі. Перекристалізований
криптокристалічний вапняк опарської світи,
св. Ланівська11 (гл. 215112156м). Агрегатнозгла1
дженоблоковий тип поверхні сколу, субграну1
лярна ультраструктура. Зб. х 1300

Рис. 4. В – намистоподібні ланцюжки, А – нитки
синьо1зелених водоростей у породі. Перекриста1
лізований криптокристалічний вапняк опарської
світи, св. Ланівська11 (гл. 215112156м).  Агрегат1
нозгладженоблоковий тип поверхні сколу,
субгранулярна ультраструктура. Зб. х 6500

го прогину виявити фосилізовані ниткоподібні форми, що, ймовірно, являють собою кальцитові псев1
доморфози по нитках синьо1зелених водоростей. В морфологічному відношенні вони проявляються
у вигляді  різноорієнтованих студенистоподібних ниток і намистоподібних ланцюжків численних ова1
ловидних форм, які  розсіяні у кальцитовій масі з субгранулярною ультраструктурою або неначе нани1
зані на нитковидному утворенні (рис. 4). При житті одноклитинні і багатоклітинні синьо1зелені водо1
рості утворюють еластичні студенистоподібні покриви та клейкі оболонки навколо окремих зерен,
стабілізуючи придонний осад. Водоростеві покриви, які розвивалися у припливно1 відпливній зоні
шельфу в умовах  вод нормальної солоності не зберігаються у викопному вигляді через наявність рос1
линоїдних організмів, для яких покрив є кормом [7]. Встановлення решток синьо1зелених водоростей
у вигляді студенистоподібних ниток у титонських вапняках Передкарпатського прогину, свідчить про



114

біохемогенну седиментацію в умовах  припливно1відпливних обмілин шельфа у водах з підвищеною
солоністю. При таких умовах водоростеві покриви  могли розвиватися без перешкод із1за відсутності
бентосних і нектонних організмів, що живилися ними. Наведені дані узгоджуються  з думкою Е.Флю1
геля [1], який серед способів утворення сучасних мікритів виділив їх біохімічне осадження внаслідок
фотосинтезу синьо1зелених водоростей на мілководді.

Проведені літологічні дослідження з використанням фрактографічного методу дали можливість
вперше висвітлити генетичну природу карбонатної седиментації на внутрішньому  шельфі в пізній юрі
у межах Карпато1Подільського континентального схилу океану Тетіс.
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