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С кам’янілості пізнього докембрію 
були вперше описані рівно 100 

років тому українським геологом 
А.В. Красовським (1916). Щоправда, рі-
вень наукових знань на ту пору не до-
зволив їх правильно ідентифікувати. 
Кілька десятиліть тривала дискусія що-
до їх генезису та геологічного віку. Ці 
рельєфні циклічні скам’янілі рештки на 
нижніх поверхнях пісковиків дослідники 
трактували по-різному: то як відбитки 
дощових крапель, то як механогліфи 
невідомого походження. 

Уперше гіпотеза про органічну при-
роду цих артефактів, та їх ймовірну 
приналежність до відбитків примітивних 
медуз, була висунута О.К. Каптаренко 
(1928). Пізніше були знайдені незвичай-
ні скам’янілості у вигляді рельєфних 
зліпків, схожих на пір’їни, в Намібії [8]. 
Їхній вік тоді теж не вдалося встанови-
ти. Але справжньою сенсацією стало 
відкриття цілого комплексу унікальних 
фосилій на півдні Австралії біля міста 
Едіакара (хребет Фліндерс) [9]. Лише в 

процесі більш пізніх досліджень Мартін 
Глесснер та Мері Вейд переконливо по-
казали, що ці артефакти мають вік, 
давніший від кембрію, а отже, докемб-
рійський. Згадані дослідники описали 
велику кількість нових таксонів видо-
вого та родового рангу [7]. Це стало, 
без сумніву, одним з найвизначніших 
відкриттів у палеонтологічній науці ХХ 
століття.

Тоді існувало переконання, що май-
же всі організми пізнього докембрію є 
предковими формами фауни фанеро-
зою. Саме ці судження були закладені 
в основу принципів систематики пізньо-
докембрійської біоти. Як показали піз-
ніші дослідження в різних регіонах пла-
нети, це твердження було хибним.

Окрім вищезгаданих України, Ав-
стралії і Намібії, відклади пізнього до-
кембрію (едіакарію) зі скам’янілими 
рештками біоти виходять на денну по-
верхню у Великобританії, Канаді, Росії 
(Біле море, Урал, Якутія), Китаї, США, 
Аргентині, Бразилії, Індії, Фінляндії, 

Норвегії. Проте найчисленніші і найріз-
номанітніші ориктоценози описані у 
Південній Австралії (хребет Фліндерс), 
Росії (побережжя Білого моря) та Кана-
ді (півострів Авалон). 

Українські місцезнаходження, на 
думку авторів, є одними з найбагатших 
у світі. Проте недостатня їх вивченість, 
брак якісної опублікованої інформації 
протягом кількох десятиліть, а також 
намагання деяких дослідників тракту-
вати вендський (едіакарський) комп-
лекс відкладів в Україні лише як неіс-
тотну частину венду Росії створили ін-
формаційне відставання в українській 
палеонтології пізнього докембрію. 

Скам’янілості венду (едіакарію) ма-
ють цілу низку принципових відміннос-
тей від решток фауни фанерозою. По-
перше, майже всі організми того часу 
були м’якотілими. Тому ми не побачимо 
на взірцях звичних скелетних елементів 
у вигляді раковин чи фрагментів кісток. 
Зберігаються лише посмертні маски 
поверхні або вуглефіковані рештки.  
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По-друге, понад 90 % скам’янілостей 
едіакарію – седентарний бентос. Проте 
нечисленні іхнофосилії тої пори пере-
конливо показують, що активний бен-
тос вже існував на ту пору. На жаль, 
його скам’янілі рештки є великою рід-
кістю. Останнім часом намітилась тен-
денція переосмислення спорідненості 
протерозойської та фанерозойської бі-
от. Перші дослідники вважали, що ор-
ганізми едіакарію генетично близькі до 
ранньофанерозойських таксонів. Пізні-
ше наступив етап цілком протилежної 
трактовки. Один з авторитетних дослід-
ників фауни докембрію, Адольф Зейла-
хер, спочатку вважав, що майже всі 
артефакти з відкладів едіакарію нале-
жать до так званих «вендобіонт», орга-
нізмів з морфологією «стібаних ковдр» 
та гігантських протистів. Ос таннім ча-
сом у публікаціях з’являється щораз 
більше інформації про знахідки у венд-
ських відкладах скам’янілостей, які, 
ймовірно, мають генетичний зв’язок з 
основними стволовими групами біоти 
фанерозою: Cnidaria, Porifera, Lopho-
trochozoa та ін. Авторами виявлені ар-
тефакти у відкладах верхнього венду 
(едіакарію) Поділля, що гіпотетично на-
лежать поліпам (Cnidaria), примітивним 
мішковидним губкам (Porifera), найдав-
нішим представникам хордових 
(Tunicata), можливим предкам молюсків 
(Lophotrochozoa), різноманітним най-
простішим (Xenophyo phoria, Foramini-
fera), а також різноманітним групам во-
доростей. Дослідникам вкрай бракує 
переконливих аргументів для впевненої 
інтерпретації цих решток, тому кожна 
нова знахідка вендської фауни може 
сприяти розгадці природи докембрій-
ської біоти.

Вірогідно, виняток становлять види, 
кількість яких у вендських породах 
майже не обмежена. Це скам’янілі 
рештки представників родів Nemiana 
Palij (1976), Harlaniella Sokolov, (1972), 
Vendotaenia Gnilovskaya (1972) тощо. Ці 
роди описані в численних публікаціях 
[1, 2, 3, 4]. У кількісному вираженні ін-
дивіди цих трьох родів складають при-
близно 90 % від усієї сукупності пізньо-
вендської біоти. Автори вважають, що 
нагромадження цих фосилій у музей-
них колекціях та фондах позбавлене 
сенсу. Проте є одне важливе застере-
ження: тільки досвідчений спеціаліст 
може з достатньою долею впевненості 
розрізнити скам’янілі рештки цих таксо-

нів від подібних до них. Наприклад, від-
різнити Vendotaenia від рідкісних 
Kanilovia Istchenko (1983) чи Grypania 
Walter, Oehler et Oehler (1976) [2]. 
Останній таксон, водорості Grypania 
spiralis Walter, Oehler et Oehler (1976) 
вперше для Поділля знайдений авто-
рами під час експедиції 2016 р. [10]. 

У різних музеях України зібрана зна-
чна кількість екземплярів фауни пізньо-
го докембрію. Проте зараз уже не до-
статньо просто колекціонувати 
скам’янілі рештки фауни і флори та 
фіксувати нові таксони. Описовий пе-
ріод палеонтології закінчився в минуло-
му столітті. Зараз необхідно проводити 
комплексні дослідження організмів у їх 
природних асоціаціях, шукати зв’язки з 
умовами седиментації та екологією ба-
сейну, досліджувати фаціальні та тафо-
номічні аспекти біоти.

Численне та інформативне зібрання 
скам’янілостей верхнього венду (едіа-
карію) Поділля знаходиться у фондах 
Геологічного музею Київського націо-
нального університету імені Тараса 
Шевченка. Це зібрання складене низ-
кою монографічних колекцій та розріз-
неними збірками різних авторів. Колек-
ції містять унікальний матеріал, який 
включає ряд голотипів фауни едіакар-
ського типу. Зараз триває ревізія мате-
ріалу колекцій, продовжується дослі-
дження недостатньо вивчених екземп-
лярів. Протягом останніх років науковці 
університету спільно з дослідниками 
різних наукових закладів Європи про-
вели ряд експедицій по численних від-
слоненнях верхнього венду Поділля в 
басейні Дністра та його лівих приток. 
Польові спостереження дали новий 
важливий матеріал для досліджень і 
поповнення музейних колекцій. Напри-
клад, вперше виявлено цікавий комп-
лекс скам’янілостей роду Arumberia 
Glaessner et Walter (1975) на багатьох 
стратиграфічних рівнях могилів-поділь-
ської та канилівської серій. Два нові ви-
ди з цього роду, знайдені в ході екс-
педицій, зараз вивчаються і незабаром 
будуть описані в окремій роботі. Зна-
йдено новий тип бактеріально-водорос-
тевих утворень, морфологічно схожих 
на нині існуючі Valonia чи Boergesenia 
(гігантські одноклітинні зелені водорос-
ті), та кілька нових видів Metafita. У від-
кладах канилівської серії вперше вияв-
лено екземпляри раніше тут невідомих 
білатеральних організмів Dickinsonia 

Sprigg (1947) та Rangea Gurich (1929), 
а також цілий ряд інших цікавих арте-
фактів. Усі ці матеріали дають підстави 
для створення на базі музейної колекції 
Геологічного музею Київського націо-
нального університету імені Тараса 
Шевченка еталонної колекції фауни та 
флори венду (едіакарію) України.

У зв’язку з вищесказаним виникло 
питання фахових досліджень та екс-
пертної оцінки зразків і колекцій з ви-
копними рештками пізнього докембрію. 
Необхідно зробити все можливе для 
того, щоб ця робота проводилася на 
високому професійному рівні з вико-
ристанням найповнішої інформації з 
інших регіонів. Протягом останніх деся-
тиліть дослідження скам’янілостей цьо-
го віку активно проводяться в усьому 
світі. Щороку з’являються публікації з 
описом нових таксонів та нових місце-
знаходжень. Усе більше матеріалу 
вендського (едіакарського) періоду по-
трапляє до наукових, музейних і при-
ватних колекцій. Питання фахової екс-
пертизи й оцінки нових знахідок стає 
все більш актуальним. Існує необхід-
ність ревізії музейних фондів і дови-
вчення ранніх збірок інших дослідників 
з урахуванням сучасного рівня інфор-
мації про палеонтологію докембрію. На-
уковці університету зайняті цим питан-
ням уже кілька десятків років. Прово-
диться щорічний моніторинг процесу 
гірничих розробок на унікальному ла-
герштетті фауни едіакарського типу в 
кар’єрі біля Новодністровської ГЕС, 
численних техногенних та природних 
відслоненнях порід вендського комп-
лексу. Зібрано багату наукову бібліоте-
ку, яка всебічно характеризує цей стра-
тиграфічний етап, його палеобіологію, 
седиментологію і палеоекологію.

Створення еталонної колекції венд-
ської біоти на базі музейної колекції уні-
верситету дозволить вдосконалити і 
спростити методологію подальших до-
сліджень. При цьому надзвичайно важ-
ливо визначити наукову і матеріальну 
цінність об’єктів колекційного матеріалу.

Наш досвід та зібрана інформація 
щодо експертних оцінок у природознав-
стві [5] дозволяє висунути ряд пропо-
зицій про критерії оцінки скам’янілостей 
цього часового інтервалу. Пропонуєть-
ся розділити палеонтологічний матері-
ал на три категорії: унікальний, рідкіс-
ний і типовий. До вищої категорії («уні-
кальні»), безперечно, повинні ввійти 
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Рисунок 1. Podolimirus mirus Fedonkin, унікальний, 
добра збереженість. Ломозівські верстви. 
Кар`єр біля Новодністровської ГЕС

Рисунок 3. Podolimirus mirus Fedonkin, унікальний, 
погана збереженість. Ломозівські верстви. 
Кар`єр біля Новодністровської ГЕС

Рисунок 5. Hiemalora stellaris Fedonkin, рідкісний, за-
довільна збереженість. Ломозівські верстви. 
Кар`єр біля Новодністровської ГЕС

Рисунок 6. Hiemalora stellaris Fedonkin, рідкісний, по-
гана збереженість. Ломозівські верстви. 
Кар`єр біля Новодністровської ГЕС

Рисунок 4. Hiemalora stellaris Fedonkin, рідкісний, до-
бра збереженість. Ямпільські верстви. 
Кар`єр біля Новодністровської ГЕС

Рисунок 2. Podolimirus mirus Fedonkin, унікальний, 
задовільна збереженість. Ломозівські верстви. 
Кар`єр біля Новодністровської ГЕС
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взірці, що містять скам’янілі рештки 
таксонів, які трапляються в одиночних 
екземплярах чи фрагментах. Як при-
клад, скам’янілості Роdоlimirus mirus 
Fedonkin (1983) (рис. 1–3), «Sрrigginа» 
borealis Fedonkin (1979), ймовірні пред-
ставники груп Dipleurozoa, Tunicata, 
Lophotrochozoa тощо [6]. До категорії 
«рідкісні» пропонується віднести 
скам’янілості маловідомих видів, які по-
требують подальшого вивчення з ме-
тою встановлення їх систематичної 
приналежності, біологічної ролі в орик-
тоценозах та збереження в музейних 
колекціях. Для дослідження цих таксо-
нів важливе значення має кожна зна-
хідка, яка може допомогти встановити 
біологічну систему, тип харчування, 
спосіб розмноження, еволюційні зв’язки 
тощо (рис. 4–6). До цієї самої групи 

(рідкісних) слід віднести екземпляри з 
аномально великими розмірами будь-
яких видів. Їх вивчення може дати ціка-
ву інформацію про причини, що сприя-
ли їхньому інтенсивному росту. Екземп-
ляри видів, які трапляються в масових 
кількостях на багатьох місцезнаходжен-
нях, можна помістити до категорії 
«типовi» у випадках, коли вони достат-
ньо вивчені й інформація щодо них на-
явна в публікаціях. До групи типових 
можна віднести роди Nemiana, 
Harlaniella водорості Vendotaenia, 
Tyrasotaenia та ряд інших [2, 3] (рис.7–
10). Наукова та матеріальна цінність 
кожного екземпляра також залежить 
від ступеня його збереженості. Тому в 
межах кожної категорії додатково про-
понується виділяти три класи взірців: 
добре збережені, задовільно збережені 

та погано збережені. Запропонований 
поділ на категорії та класи дозволяє 
впровадити дев’яти бальну систему, яка 
відображатиме матеріальну цінність 
кожного взірця. Матеріальна оцінка та-
кож залежатиме від цілого комплексу 
параметрів ринкового характеру (спів-
відношення попит – пропозиція, попу-
лярність, …), які не є сталими і можуть 
довільно мінятися.

До категорії унікальних пропонуєть-
ся віднести такі зразки, які знайдено на 
Поділлі та містять рештки таких родів: 
Andiva, Bradgatia, Burykhia, Charnia, 
C h a r n i o d i s c u s ,  C h o n d r o p l o n , 
Conomedusites, Dickinconia, Jampolium, 
Kimberella, Lomosovis, Lorenzinites, 
Marnium, Mawsonites, Nilpenia, 
Ovatoscutum, Platypholinia, Podolimirus, 

Рисунок 7. Nemiana simplex Palij, поселення різнові-
кових організмів, типовий, добра збереженість. 
Могилівська світа. Ямпільські верстви. 
Кар`єр біля Новодністровської ГЕС

Рисунок 8. Nemiana simplex Palij, типовий, задовіль-
на збереженість. Ямпільські верстви. 
Кар`єр біля Новодністровської ГЕС

Рисунок 9. Nemiana simplex Palij, типовий, погана 
збереженість

Рисунок 10. Nemiana simplex Palij, типовий, погана 
збереженість. Джурживські верстви. 
Лівий берег р. Дністер біля с. Лядова
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Rangea, «Spriggina», Tribrachidium, 
Valdainia, Vaveliksia, Yorgia. 

Автори пропонують вважати типови-
ми скам’янілі рештки родів: Nemiana 
(Beltanelloides), Cyclomedusa, Ediacaria, 
Harlaniella, Vendotaenia, Tyrasotaenia. Ці 
скам’янілості достатньо поширені у від-
кладах верхнього венду. Усі родові так-
сони, які не ввійшли до попереднього 
переліку, пропонується віднести до ка-
тегорії «рідкіснi».

На думку авторів існує одне важли-
ве застереження: якщо на взірцях зі 
скам’янілостями зафіксовано унікаль-
ний ступінь збереженості, унікальні 
елементи внутрішньої будови чи зо-
внішніх органів, унікальні явища (про-
цес розмноження, харчування, свідчен-
ня раннього хижацтва, переміщення в 
просторі і т. ін.), то такий екземпляр є 
важливим для науки i часто унікаль-
ним. Як приклад, можна навести сліди 
переміщення вендських поліпів 
Bergaueria, діплеурозой Dickinsonia [1], 
тафономічний варіант збереження у ви-
гляді вуглефікованих решток 
Beltanelloides, Наrlaniella, Аrитberia. Та-
кож необхідно враховувати той факт, 
що розпізнати такі нюанси на 
скам’янілостях можуть тільки фахівці з 
конкретної таксономічної групи або 
стратиграфічного підрозділу. Такого 
рівня професіонали напевно знайдуть-
ся в університетах, науково-дослідних 
інститутах та музеях. Можна створити 

відкриту асоціацію спеціалістів, здатних 
професійно проаналізувати палеонто-
логічний матеріал і надати аргументо-
вані висновки чи рекомендації. Ця ро-
бота може проводитися як на комерцій-
ній основі, так i на громадських заса-
дах. Автори виступають проти ідеї 
створення державної експертної уста-
нови у сфері палеонтології, яку лобію-
ють деякі зацікавлені особи. По-перше, 
це призведе до необґрунтованих ви-
трат з державних фондів. По-друге, це 
суперечить задекларованому нашою 
державою руху до європейських норм i 
правил. У Західній Європі державні ор-
гани не втручаються у ведення 
суб’єктами наукової, просвітницької чи 
комерційної діяльності, якщо вона не 
суперечить законодавству. По-третє, 
висновки такого експерта не можуть 
вважатися об’єктивними i незаангажо-
ваними з через брак компетентності в 
усіх областях палеонтологічної науки. 

Аналіз опублікованої інформації, ре-
візія музейних збірок, створення ета-
лонної колекції, моніторинг глобального 
ринку бізнес-пропозицій у сфері торгів-
лі скам’янілостями дозволяють скласти 
типові рекомендації для оцінки наукової 
та матеріальної вартості вищеописано-
го типу палеонтологічного матеріалу. 
Це матиме важливе значення для прак-
тичної діяльності дослідників, працівни-
ків музеїв, державних установ, приват-
них колекціонерів й аматорів. 
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