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ВИКОРИСТАННЯ ВИДОВИХ ВИЗНАЧЕНЬ ПИЛКУ В ПАЛІНОЛОГІЧНИХ Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я Х ВІДКЛАДІВ
ГОЛОЦЕНУ УКРАЇНИ: ФІТОСТРАТИГРАФІЧНІ ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Оцінено стан палінологічної вивченості відкладів
голоцену України за останні 80 років. Встановлено,
що палінологічні дослідження відповідають двом
основним рівнях - відносної та абсолютної хроно
логії. Як правило, при цьому основним принципом є
зонально-територіальний, запропонований заснов
ником української палінологічної школи з вивчення
відкладів верхнього кайнозою Д.К. Зеровим [1].
За результатами історико-наукового аналізу
встановлено, що починаючи з другої чверті минуло
го століття, при палінологічному вивченні відкладів
голоцену України значна увага приділяється видо
вій ідентифікації викопного пилку та спор. Це було
зумовлено загальносвітовою тенденцією до розши
рення паліноморфологічних досліджень сучасних
рослин, безпосередньо спрямованих на вдоскона
лення методичної основи спорово-пилкового аналі
зу [2,10].
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Слід наголосити, що протягом останнього деся
тиріччя спостерігається розвиток паліноморфоло
гічних досліджень представників сучасної флори
України для цілей палеопалінології [5-8]. Важливо,
що ці розробки враховують та узагальнюють паліноморфологічні характеристики, отримані на рівні
світлової та сканувальної електронної мікроскопії.
Зазначимо, що сьогодні періодизація відкладів
голоцену України, як правило, відповідає рівню
абсолютної хронології. На основі палінологічних
даних, підкріплених радіовуглецевими датами,
обґрунтовано можливість виділення відкладів,
сформованих протягом РВ-1, РВ-2, В0-1, ВО-2,
ВО-3, АТ-1, АТ-2, АТ-3, SB-1, SB-2, SB-3, SA-1,
SA-2, SA-3 часів голоцену.
Введення в практику спорово-пилкового аналізу
видових визначень пилку та спор не тільки суттєво
збільшило списки викопних палінофлор голоцену
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[3]. Пі,
ИХ
та палеоекологічних реконструкцій. А можливість
видової ідентифікації пилкових зерен культурних та
бур'янових рослин створила надійні передумови
для обгрунтування природних та антропогенних
змін в рослинному покриві України протягом голо
цену [4, 9].
На прикладі розрізів Комарівське, Болотне,
Романьково
(лісова
зона),
Клопотовське,
Карпилівка, Комарівка (лісостепова зона), Власиха,
Єланець-ІІ, Троїцьке-ІІ (степова зона) розгля
даються результати застосування видових визна
чень пилкових зерен культурних та бур'янових рос
лин для палінологічного обґрунтування перших
ознак антропогенного впливу на природну рослин
ність України в голоцені. На прикладах розрізів
Лопаньське (лівобережжя лісостепової зони) та
Воронавське (лівобережжя степової зони) розгля
нуто можливості більш детального розчленування
відкладів верхнього голоцену з урахуванням кіль
кісних та якісних змін у складі спорово-пилкових
спектрів, які відбувались за рахунок пилку рослин-індикаторів господарської діяльності людини.
Наводяться основні ознаки кількісного та якіс
ного рівнів для видової ідентифікації викопних пил
кових зерен представників родин Chenopodiaceae
Vent., Plantaginaceae Juss., Lentibulariaceae Rich.,
Orobanchaceae Vent., Poaceae Barnhart флори
України для деталізації палеоботанічних та палео
екологічних реконструкцій в голоцені. Так, пилкові
зерна представників родини Chenopodiaceae про
понується визначати до груп та підгруп за тексту
рою, скульптурою екзини та кількістю пор. В прак
тиці спорово-пилкового аналізу при визначенні до
видового рівня перспективно зіставляти комплекс
ознак пилкових зерен певного виду з таким інших
видів в паліноморфологічних розробках [6].
Наприклад, пилкові зерна представників родини
Plantaginaceae можна визначати до груп і підгруп
за скульптурою поверхні та наявністю чи відсутніс
тю обідка і кришечки. Для ідентифікації окремих
видів додатковими ознаками є кількість пор та роз
міри пилкових зерен [7]. Для визначення пилкових
зерен представників родини Lentibulariaceae діаг
ностичними ознаками є розміри пилку, кількість і
будова борозен, чіткість ор та скульптура поверхні
екзини. Отримані нами дані вперше створюють
передумови ідентифікації викопних пилкових зерен
Pinguicula alpina L. та P. vulgaris L. [8]. Наводяться
також результати нових паліноморфологічних
досліджень представників родів Pedicularis L,
Melampyrum L. {Orobanchaceae), Triticum L, Secale
L. {Poaceae), які перспективно використовувати для

видової ідентифікації викопного пилку при визна
ченні як природних, так і антропогенних змін рос
линного покриву в голоцені.
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П.С. Белянин
РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ О Т Л О Ж Е Н И Й ВЫСОКОЙ ПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ
БАССЕЙНА Р. УССУРИ В ОПТИМУМ ГОЛОЦЕНА ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
(ЮГ Д А Л Ь Н Е Г О ВОСТОКА РОССИИ)
Формирование высоких пойменных террас, во мно
гом зависит от климатических условий, определяю
щих годовую сумму осадков и базис эрозии.
Климатические изменения, происходившие в голо
цене, отраженные в спорово-пыльцевых спектрах,
оказали существенное влияние на седиментацию
пойменных отложений. Во многих палеогеографи
ческих исследованиях, ранее проводившихся на
юге Дальнего Востока [3-5, 7 и др.], приводятся дан
ные о палеоклиматических условиях голоцена.
Однако в них отсутствует четкая корреляция отдель
ных палеогеографических событий, в частности
оптимума голоцена с регионами
Европы и Азии, расположенных в области широт
42-47° с. ш.
Районом исследования является долина нижне
го течения р. Уссури, являющейся одним из основ
ных притоков р. Амур.
Современный растительный покров представ
лен в низкогорьях массивами тайги южно-уссурий
ского типа, сменяющимися к мелкогорьям дубовошироколиственными лесами и порослевыми зарос
лями. Участки низменных равнин покрыты осокововейниковыми лугами с участками тростниковосфагновых болот переходящих в мари, релки порос
ли редкостойными лесами с преобладанием дуба,
березы и осины.
В настоящей статье рассматриваются условия
формирование отложений высокой пойменной тер
расы р. Уссури, в оптимум голоцена. В работе
использованы палинологические материалы и
результаты радиоуглеродного датирования. Описа
ние и отбор проб из почвенного разреза выполне
но к.б.н. Н.А. Рыбачук, к.б.н. А.В. Назаркиной (БПИ
ДВО РАН) и автором статьи. Спорово-пыльцевой
анализ выполнен в ТИГ ДВО РАН Н.И. Беляниной.
Определение возраста радиоуглеродным методом
проводилось в институте геологии АН УССР (г. Киев),
ответственный исполнитель - Н.Н. Ковалюх.
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Изученный разрез заложен на высокой поймен
ной террасе правого берега р. Бикин, впадающего
в р. Уссури в 25 км ниже по течению, в точке с коор
динатами 46°46' с. ш., 134° 16' в. д. (абс. выс.
53,0 м). Разрезом были вскрыты пойменные отло
жения мощностью 170 см.
Из горизонта суглинка ржаво-сизого с песком и
галькой, (инт. 165-170 см) в результате проведен
ного биостратиграфического расчленения отложе
ний методом спорово-пыльцевого анализа, была
выделена палинозона «Quercus», отражающая кли
матические условия формирования высокой
поймы в оптимум голоцена.
В ее составе, в группе древесных растений, в
палиноспектр входит пыльца умеренно-теплолюби
вых представителей маньчжурской флоры Quercus
mongolica (до 68,2%), единично - Juglans mandshurica и Ulmus, а также хвойных растений - Pinus
koraiensis (5,4-12,2%) и Рісеа (до 13,5%).
Мелколиственные растения представлены пыльцой
Betula sp. (6,4%), Betula sect. Albae (до 35,2%),
Betula sect. Costatae (до 3,3%) и др. В группе травя
нистых растений значительно содержание пыльцы
семейства Asteraceae, среди споровых растений
доминируют Polypodiaceae и мхи Sphagnum, присут
ствуют также Lycopodium и Osmunda. Среди сфагно
вых мхов отмечен лесной вид мха Sphagnum сепtrale С. Jens.
Аналогичная палинозона выделяется также и в
отложениях других разрезов, вскрывающих высо
кие пойменные террасы в бассейне нижнего тече
ния р. Уссури.
Так, она четко проявляется и в отложениях высо
кой пойменной террасы р. Бурлитовка (левый при
ток р. Бикин, 46°33' с. ш., 134°10' в. д., т. н. 6056,
инт. гл. 2,9-3,0 м, песок серый, разнозернистый с
линзами супесей, абс. выс. 63 м). Возраст отложе
ний подтверждается радиоуглеродной датировкой
полученной по растительным остаткам (6090±70 л.
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