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PALIY, V., GRYTSENKO, V., MOSYAKIN, S.  Are Nemiana Palij and Beltanelliformis Menner (Bel-

tanelloides (Sokolov)) synonyms or different genera? — During recent decades, the issue of the 

nature of Ediacaran cyclic imprints, including the widely distributed in Podillia (southwestern 

Ukraine) Nemiana simplex Palij, 1976, and the less common Beltanelliformis brunsae Menner, 

1974 (Beltanelloides sorichevae (Sokolov), 1965) has been actively debated. Several new and simi-

lar forms were discovered in other regions of the Globe. The disk-like outlines were considered to 

be sufficient characters to synonymize several earlier recognized genera and species. The main ad-

ditional features used to distinguish cyclic genera included such features as the shape and sculpture 

of surfaces, facial differences, and geological age. Novel palaeobiochemical studies of these ancient 

remains opened a new phase of discussions on the possible identities of the organisms that formed 

these fossil structures. Sometimes the remains are covered with thin brown films providing bio-

chemical evidence for the cyanobacterial nature of some structures, for example Beltanelliformis 

brunsae. However, these films are found only in clayey or carbonate environments (rocks). For 

Nemiana Palij, characteristic features are clustered communities and budding. In contrast, Beltanel-

liformis brunsae formed taphonomic communities of closely arranged disks almost identical in 

their shape and size. Nemiana simplex structures are confined to clastic rocks (mostly thin-grained 

sandstones or siltstone), which are not suitable for good preservation of imprints and organic re-

mains of ancient animals, cyanobacteria, algae, and plants. Considering these and some additional 

considerations, synonimization of Nemiana та Beltanelliformis, as well as some other Ediacaran 

fossil structures differing in their morphology, is at best premature. 

 
Присвячуємо цю публікацію нашому покійному колезі і другу 

Л. І. Константиненку, який був нашим гідом і колектором під час 

багатьох експедицій починаючи з 1960-х років.  

 

Проблема 

Видатний дослідник початку XX ст. О. В. Красовський одним із перших 
звернув увагу на лінзовидні відбитки на поверхні силурійських (як тоді 
вважалося) пісковиків на Поділлі. Він припустив, що ці утворення мають 
неорганічне походження і є відбитками крапель дощу (Красовский 1916). 

Серед відбитків едіакарських (вендських) організмів часто трапляються 
циклічні форми, що дає підстави деяким дослідникам відносити подібні 
відбитки до одного роду або навіть виду.  
 

http://doi.org/10.53452/nt1233
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а б 

Рис. 1. Типові види родів, 

що порівнюються: а — 

Nemiana simplex Palij, б — 

Beltanelliformis (Beltanello-

ides) sorichevae Sok. (за: 

Иванцов et al. 2015). 

 

Так сталося і з найпоширенішим у вендських пісковиках Поділля видом 
Nemiana simplex Palij. Очевидно, Ю. О. Гуреєв (1985) першим вирішив 
вважати цю назву синонімом Beltanelloides sorichevae (Sokolov).  

До такої ж думки дійшли А. Ю. Іванцов з колегами (Ivantsov et al. 2014), 
які запропонували вважати таксономічно тотожними три раніше вперше 
описані з вендських відкладів Східноєвропейської платформи роди Belta-
nelloides, Beltanelliformis та Nemiana, які, згідно з принципом номенклатур-
ного пріоритету, повинні мати назву Beltanelliformis.  

Якщо з синонімічністю Beltanelliformis та Beltanelloides можна без особли-
вих вагань погодитися, то Nemiana все ж відрізняється від них низкою мор-
фологічних ознак, насамперед здебільшого опуклою формою, яка зберіга-
ється, незважаючи на можливість стиснення відбитків в процесі захоронення 
та літифікації (рис. 1). 

На думку А. Ю. Іванцова, неміани зберігають об’єм за рахунок «інкор-
порації» піску в тіло цього організму (Ivantsov et al. 2014). Водночас відбитки 
Beltanelliformis (Beltanelloides) зазвичай трактувалися як утворені планктон-
ними організмами (колоніями?) у вигляді сферичних оболонок, які після їх 
осідання на дно були поховані під шаром глинистого осаду, повністю сплю-
щувалися і деформувалися з утворенням численних тонких концентричних та 
інших зморшок (свідчення наявності тонкої еластичної оболонки). 

Важливо зазначити особливості поселень Nemiana у вигляді окремих кла-
стерів, відокремлених один від одного та поєднаних навколо більших індиві-
дів (ймовірних «материнських» особин). У не дуже щільних тафономічних 
угрупованнях добре спостерігається такий кластерний розподіл особин 
(Решетник et al. 2021). У щільних поселеннях Nemiana можливе утворення 
майже однакових за розмірами об’ємних форм. 
 

Поширення 

У венді (едіакарії) Поділля відбитки Nemiana зустрічаються у масовій 
кількості в ямпільських тонкошаруватих дрібнозернистих пісковиках моги-
лівської світи. Існують посилання на знахідки їх також на інших стратигра-
фічних рівнях, аж до хмельницької світи нижнього кембрію, що на нашу 
думку малоймовірно. Найбільша кількість зразків отримана нами з ямпіль-
ських пісковиків кар’єрі між с. Бернашівка та греблею Дністровської ГЕС.  
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Матеріал 

У розпорядженні авторів є близько трьох тисяч плиток пісковиків з від-
битками та слідами життєдіяльності, більшість з яких представлені поселен-
нями неміан найрізноманітнішої чисельності та ступеня збереженості, з 
характерними ознаками більш або менш інтенсивних постмортальних дефор-
мацій. Деякі зразки відпрепаровані природним чином, більшість зразків 
представлена позитивними та негативними відбитками, є зразки з обома 
типами збереженості (відбитки та противідбитки поселень на зразках, розді-
лених по площині нашарування).  

Весь наявний матеріал дозволяє реконструювати вигляд продуцентів від-
битків (ядер) Nemiana як примітивних організмів, що населяли мілководні 
ділянки едіакарського моря, вели сидячий спосіб життя на замуленому піща-
ному дні, ймовірно мали відкрите догори мішкоподібне або келихоподібне 
тіло із дещо загнутими досередини краями, яке при похованні заповнювалося 
осадом (піском), утворюючи єдине ціле з товщею осаду, що залягає вище.  

Тривалий час ці організми, позбавлені будь-яких скелетних елементів, 
умовно відносили до кишковопорожнинних (Cnidaria) (Иванцов и др. 2015), 
або ж розглядали як проблематичні рештки невизначеного таксономічного 
положення (e.g., McCall 2006). Харчування здогадно здійснювалося шляхом 
всмоктування поживних речовин, розчинених у морській воді, та завислих 
органічних частинок.  

При раптовому надходженні нової порції піщаного осаду, що є звичайним 
явищем при процесах осадкоутворення, відбувалося поховання цих організ-
мів in situ: їхні тіла заповнювалися осадом (піском), утворюючи зліпки (ядра), 
що становили єдине ціле з товщею осаду, яка залягає вище. Під вагою цієї 
осадкової товщі зліпки організмів могли більшою або меншою мірою дефор-
муватися (сплощуватися). Зрідка зліпки Nemiana повністю відділяються від 
вміщуючої породи, що можна пояснити швидкою зміною мікроциклів седи-
ментації, яка спричиняла наявність глинистого прошарку після утворення 
зліпків. У таких випадках іноді вдається простежити елементи будови верх-
ньої частини організмів (рис. 2). При порівнянні типових зразків різниця між 
цими родами не викликає сумнівів (рис. 3). 

Наші колеги робили спроби реконструювати утворення зліпків, відбитків 
та ядер цих організмів для різних фаціальних умов. М. В. Леонов (Leonov 
2007) та А. Ю. Іванцов (Ivantsov 2014 et al.) прийшли до різних висновків, 
щодо природи організмів та їх систематичного положення (рис. 4, 5). 
 

Дискусія 

Зважаючи на те, що поселення подільських неміан утворювалися пере-
важно на піщаному дні моря на різних глибинах евфотичної зони, від схилів 
дельт палеорічок до глибин, де ще спостерігається вплив хвиль, на нашу 
думку, не виключений симбіоз неміан з ціанопрокаріотами (синьозеленими 
«водоростями»).  
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Рис. 2. Nemiana simplex Palij. Зразок 

2525-7 з колекції Геологічного відді-

лу ННПМ НАН України. Ямпільські 

верстви могилівської світи, бернашів-

ський кар’єр біля греблі Дністровсь-

кої ГЕС. Угрупування представників 

різного розміру (віку від «юних» до 

«дорослих»). Відбитки верхніх час-

тин організмів. Негативний гіпорель-

єф. Поділки масштабу — 10 мм. 

 

 
Рис. 3. Порівняння типових відбитків видів. Позитивний гіпорельєф. Помітна разюча різниця 

морфології зразків (Beltanelliformis (Beltanelloides) (за: Соколов 1972). 

 

  

Рис. 4. Реконструкція 

утворення відбитків: 

ліворуч — стадії утво-

рення відбитків у Ne-

miana, праворуч — у 

Beltanelliformis (за: 

Леонов 2007). 
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Рис. 5. Реконструкція 

утворення відбитків 

Nemiana на піщаному 

дні (ліворуч) та Belta-

nelliformis на глинис-

тому ґрунті (право-

руч) (за: Ivantsov et al. 

2014). 

 

На жаль, зразки Nemiana simplex Palij, наскільки нам відомо, ще не було 
досліджено палеобіохімічними методами. Вважається, що піщані породи не є 
сприятливими для збереження залишків органічної речовини у скам’яніло-
стях такого давнього віку (понад 540 млн. років). Умови збереження решток 
органічних молекул у палеонтологічних зразках детальніше розглядають де-
які дослідники (Bobrovskiy et al. 2018).  

Загалом можливість збереження решток біомолекул едіакарських організ-
мів залишається проблематичною, особливо для псамітових фацій (піско-
вики, алевроліти). Повідомлення про визначення амінокислот у карбонатних 
та фосфатних породах заслуговують довіри, хоча порові води здатні вими-
вати окремі компоненти. Катагенез може викликати перетворення та певні 
зміни складу органічних сполук (Журавлев 2017). Так, відзначено зміни ко-
льору конодонтів у відкладах палеозою Дніпровсько-Донецької западини за 
рахунок вуглефікації. Нами зафіксовано зміни складу скелетів силурійських 
коралів завдяки діагенезу, які проявляються у перекристалізації, доломіти-
зації, заміщенні кремнеземом, піритом тощо (Гриценко & Леонович 2012).  

Міжнародна команда дослідників здійснила палеобіохімічне дослідження 
органічної речовини, що збереглася, з відбитків Beltanelliformis та отримала 
свідчення на користь її ціанобактеріальної природи, завдяки чому було 
висловлене припущення, що відбитки були утворені колоніями, подібними до 
сучасних колоній Nostoc (Bobrovskiy et al. 2018). Проте, на нашу думку, ці 
дані не можна автоматично переносити на Nemiana та інші подібні утворен-
ня, оскільки для останніх палеобіохімічні дані наразі відсутні, а синонімізація 
Nemiana з Beltanelliformis є принаймні проблематичною.  

Вендські роди Beltanelloides та Nemiana М. В. Леонов порівняв за тафоно-
мічними особливостями і зробив висновки стосовно їх таксономії та способу 
життя відповідних гіпотетичних організмів (Leonov 2007). На його думку, це 
різні роди, хоча в них існують окремі спільні або принаймні подібні ознаки. 

З точки зору А. І. Мартишина, серед неміан були два різновиди (можливо, 
види) з різною життєвою стратегією: великі планктонні покоління та дрібні-
ші, які належали до прикріпленого бентосу (Решетник et al. 2021). 



Novitates Theriologicae, 12 (2021) 218 

Викопні форми Beltanelliformis (Beltanelloides) у вендських відкладах 
України практично невідомі. Лише А. Іщенко описала з середньої частині 
бернашівських верств яришівської світи могилів-подільської серії Поділля 
під назвою Beltanelloides podolicus циклічні відбитки — сплощені лінзи з 
ознаками органічної (?) плівки (А. Ищенко, у кн.: Гниловская et al. 1988), а 
А. Менасова — Beltanelloides amorphus з ломозівських верств могилівської 
світи без плівок на поверхні (Менасова 2003).  

Зауважимо, що знахідки А. Іщенко походять з аргілітів, які залягають між 
пачками бернашівських пісковиків. Захоронення у глинистих породах, зокре-
ма в аргілітах, сприяє консервації органічної речовини. Тут на дуже пласких 
відбитках збереглася здогадно така речовина у вигляді бурої плівки.  

Дископодібна форма досить поширена у представників царства Anіmalia, 
зустрічається вона й в деяких інших організмів та їх колоній (деякі водорості 
тощо), а її наявність може свідчити про подібні екологічні умови, що ви-
значають характер та форму росту. Так, дископодібними серед едіакарських 
(вендських) організмів були Cyclomedusa, Aspidella, Nemiana, Paliella та бага-
то інших (Leonov 2007). Подібні форми Ю. О. Гуреєв пропонував об’єднати у 
таксон високого порядку Radialia (Гуреєв 1985). 

Спроба синонімізації родів Beltanelliformis (Beltanelloides) та Nemiana ви-
кликає також серйозні заперечення з точки зору наукової методології. Прак-
тично всі відомі викопні макрорештки так званої вендо-едіакарської біоти 
досі класифікуються винятково за морфологією відбитків і ця класифікація, 
таким чином, є цілком штучною. Отже, на сучасному рівні знань синонімі-
зація Nemiana і Beltanelliformis, як і будь-яких інших едіакарських викопних 
форм різної морфології, є передчасною. Інші методологічні та номенклатурні 
аспекти цієї проблематичної синонімізації будуть викладені в окремій пуб-
лікації. Зазначимо також, що якщо приймати точку зору про ціанобакте-
ріальну природу Beltanelliformis та синонімізацію назви Nemiana з цією родо-
вою назвою, то з номенклатурної точки зору обидві назви мають підпорядко-
вуватися Міжнародному кодексу номенклатури водоростей, грибів та рослин, 
за яким цілком можливе визнання формальних таксонів для викопних решток 
різних частин організмів та навіть різних форм збереження (див. Bateman & 
Hilton 2009; Cleal & Thomas 2010; Thomas & Cleal 2020).  

Наші плани на майбутнє передбачають подальше ретельне вивчення 
морфології Nemiana та геохімічні дослідження їхнього складу й породи, яка 
містить відбитки (ядра) цих істот. Зокрема, підозри викликає зміна кольору 
пісковиків від сірого до бурого за рахунок окислення піриту, дрібні кристали 
якого помітні в «свіжій» (не окисленій) породі неозброєним оком.  
 

Висновки 

Таким чином, пропозиція таксономічного об’єднання родів Beltanellifor-
mis (Beltanelloides) та Nemiana (Ivantsov et al. 2014) під пріоритетною першою 
назвою не є достатньо обґрунтованою. Нашу думку, ця пропозиція не є 
доведеною через викладені нижче обставини.  
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1. Незважаючи на спільну рису — дископодібну форму, зазначені роди 
мають помітні морфологічні відміни: для видів роду Nemiana характерна 
майже завжди більш-менш значна опуклість решток (тобто, вони мають 
певну товщину, висоту), а представники Beltanelliformis (Beltanelloides) ви-
ключно плоскі з концентричними зморшками на периферії дисків.  

2. У Nemiana жодного разу не відзначено будь-яких покривних утворень 
(органічні «кутикули», мінеральні оболонки) на відміну від Beltanelliformis 
(Beltanelloides), на яких зберігаються рештки органічних оболонок.  

3. Відбитки Nemiana несуть переконливі ознаки таких, що належать пред-
ставникам бентосу, тоді як структури Beltanelliformis (Beltanelloides) найвіро-
гідніше були утворені планктонними організмами або їх колоніями. 

4. Оскільки класифікація викопних макрорешток вендо-едіакарської біоти 
засновується винятково на морфології відбитків і на сучасному рівні наших 
знань є цілком штучною, синонімізація таксонів Nemiana і Beltanelliformis, як 
і будь-яких інших едіакарських форм різної морфології, наразі видається 
щонайменше передчасною.  
 

Подяки 

Висловлюємо глибоку вдячність колегам, які брали участь у спільних експедицій-

них роботах та обговоренні проблеми: Д. В. Гражданкіну, А. Ю. Іванцову, А. Ш. Ме-

насовій, А. І. Мартишину та М. М. Решетник. Особлива подяка рецензентам та укла-

дачам збірника за запрошення взяти участь у цьому виданні. Дякуємо Ігорю Загород-

нюку за редакційні зауваження та цінні поради.  
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Резюме 

ПАЛІЙ, В., В. ГРИЦЕНКО, C. МОСЯКИН. Nemiana Palij та Beltanelliformis Menner (Beltanel-

loides (Sokolov)) — синоніми чи різні роди? — Протягом декількох останніх десятиліть ак-

тивно дискутується питання щодо природи едіакарських (вендських) циклічних відбитків, 

зокрема, дуже поширених на Поділлі (південно-західна Україна) Nemiana simplex Palij, 1976 

та менш розповсюджених Beltanelliformis brunsae Menner, 1974 (Beltanelloides sorichevae 

(Sokolov), 1965). Є також нові знахідки подібних форм у різних регіонах світу. Дископодібні 

обриси іноді розглядаються як ознаки, достатні для синонімізації декількох раніше визнаних 

родів та видів. Додатковими рисами для розрізнення циклічних родів та видів є такі ознаки, 

як форма та скульптура поверхні, тафономічні особливості та геологічний вік. Новітні палео-

біохімічні дослідження цих давніх залишок відкрили нову стадію дискусій щодо ймовірної 

природи тих організмів, які сформували ці викопні утворення. Інколи ці залишки вкриті тон-

кими темними, які можуть свідчити про ціанобактериальну природу деяких структур, зокре-

ма, Beltanelliformis brunsae. Проте ці плівки можуть бути знайдені лише в умовах глинистих 

або карбонатних відкладів. Відбитки Nemiana simplex пов’язані з псамітовими породами (пе-

реважно тонкозернистими пісковиками та алевролітами). Типовими рисами Nemiana Palij є 

кластерні угруповання. На противагу цьому, Beltanelliformis brunsae формує тафономічні 

угруповання з щільно розташованих дисків, майже однакових за формою і розмірами. З ура-

хуванням цих та деяких інших обставин, синонімізація назв Nemiana та Beltanelliformis, як і 

будь-яких інших едіакарських викопних форм різної морфології, є передчасною.  
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