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ПАЛІНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДКЛАДІВ
ВЕРХНЬОГО ПЛЕЙСТОЦЕНУ ПОДІЛЬСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
(УКРАЇНА)
Проаналізовано та узагальнено матеріали палінологічних досліджень відкладів верхнього плейстоцену Подільської височини. Отримані результати розглянуті в контексті їх застосування для
цілей паліностратиграфії, палеоботанічних, палеокліматичних, палеоекологічних та фітогеогра
фічних реконструкцій пізнього плейстоцену як дослідженої території, так і регіону Волино-Поділля.
Палінологічні характеристики для відкладів максимуму валдайського зледеніння (Last Glacial
Maximum) свідчать про неможливість існування в той час на території Подільської височини
рефугіумів тепло- та вологолюбної деревної флори.
Ключові слова: пилковий аналіз, максимум останнього зледеніння, верхній плейстоцен, По
дільська височина, Україна.
Вступ
Реконструкція основних змін рослинного покриву та клімату на території Подільської височини протягом пізнього плейстоцену базується переважно на результатах палінологічних до
сліджень. Іншими словами, саме матеріали спо
рово-пилкового аналізу покладено в основу обґрунтування існуючих на даний час фітостратиграфічних, палеоботанічніх, палеокліматичних
та палеоекологічних реконструкцій для верх
нього плейстоцену як Подільської височини, так
і Волино-Поділля в цілому [1–9]. Паліностра
тиграфічні, палеоботанічні та палеокліматичні
дослідження відкладів верхнього плейстоцену
Подільської височини в різні роки та з різним
ступенем детальності проводили представники
української [1, 5, 6, 8] та російської [2, 3, 7] палінологічних шкіл. Отримані щодо цієї території
результати палінологічного вивчення відкладів
верхнього плейстоцену є надзвичайно важли
вими при формуванні науково обґрунтованого
ставлення до проблеми гляціалізму/антигляціалізму з урахуванням сучасних знань міждисцип
лінарного рівня про палеогеографічні умови
плейстоцену. Відомо, що з позицій антигляціалізму розглядав формування сучасної флори
Волино-Поділля відомий український ботанік
Б. В. Заверуха [11]. Зокрема, він вважав, що протягом усього плейстоцену на досліджуваній території існували умови мікрорефугіуміального
характеру, які й дозволяли зберігатися у складі
флори багатьом елементам давніших (третинних) комплексів. Слід наголосити, що в сучасній
палеопалінології результати комплексних актуоботанічних, палеоботанічних та філогенетичних
досліджень є надзвичайно актуальними при ви-

рішенні таких складних проблем фітогеографії,
як релікти та рефугіуми [12]. Таким чином, критично проаналізовані та узагальнені результати
спорово-пилкових досліджень відкладів верхнього плейстоцену Подільської височини, яка є
складовою Волино-Поділля, перспективно за
лучати до обґрунтувань основних етапів формування флори та рослинності західних регіонів
України. Ці матеріали також важливі при ви
рішенні проблеми можливості/неможливості існування на цій території протягом максимуму
останнього зледеніння (LGM – Last Glacial
Maximum) первинних рефугіумів тепло– та вологолюбних широколистяних порід.
Мета статті – оцінити сучасний стан палінологічної вивченості відкладів верхнього плейстоцену в розрізах Подільської височини і розглянути
отримані результати в контексті можливостей їх
застосування для цілей паліностратиграфії, історії формування рослинного покриву, фітогеографії, палекліматології та палеоекології.
Матеріали та методи досліджень
Основний метод досліджень – спорово-пил
ковий аналіз. Матеріал – зразки відкладів верхнього плейстоцену Подільської височини з розрізів Летичив (49˚23'N, 27˚38'E), Збараж (49˚40'N,
25˚46'E), Красносілка (49˚46'N, 27˚17'E). Нами
були отримані палінологічні характеристики
відкладів верхнього плейстоцену, представлені
в цих трьох розрізах. Об’єкт досліджень – ви
копні пилок та спори. Первинна обробка зразків була виконана за традиційними методиками
В. П. Гричука та Г. Ердтмана [13]. Ідентифікацію
викопного пилку проводили з використанням
світлового мікроскопа «BIOLAR» (збільшення
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у 500 разів) та МБИ 6 (збільшення у 1000 разів).
Кількісний підрахунок викопного пилку було
проведено для двох основних груп рослин дерева + кущі та трави + кущики + напівкущики.
Зазначимо, що кількість спор вищих спорових
рослин підраховували понад загальну суму пилку. Викопні пилок та спори доброї збереженості
були нами ідентифіковані до рівнів роду та виду з використанням атласів, визначників та спе
ціальних паліноморфологічних розробок, які
традиційно використовуються в практиці спо
рово-пилкових досліджень. Наприклад, при іден
тифікації викопного пилку родини Chenopo
diaceae Vent. було використано як визначник
М. Х. Моносзон [14], так і нові розробки для
флори України [15]. Паліноморфологічні матеріали М. Х. Моносзон були нами використані
і при ідентифікації викопного пилку представників родів Thalictrim L. [16] та Plantago L. [17].
Слід наголосити, що до узагальнення були також залучені палінологічні характеристики відкладів верхнього плейстоцену, отримані на території Подільської височини іншими дослідниками (розрізи Кременець (50˚05'N, 25˚43'E)
[1] та Ізяслав (50˚28'N, 24˚17'E) [2]). При вив
ченні відкладів верхнього плейстоцену Поділь
ської височини нами була використана регіональна стратиграфічна схема перигляцiальної
зони пiвденно-захiдної окраїни Схiдно-Євро
пейської платформи А. Б. Богуцького [18–20].
Результати
та їх обговорення
Палінологічні характеристики відкладів верх
нього плейстоцену Подільської височини п’яти
розрізів були нами критично проаналізовані та
узагальнені. При цьому найбільш повно відклади верхнього плейстоцену палінологічно охарактеризовані в розрізах Збараж, Летичив та
Красносілка (перша фаза горохівського викопного ґрунтового комплексу (рисс-вюрмське, ми
кулинське, муравинське, еемське міжльодовиків’я); друга фаза горохівського викопного
ґрунтового комплексу (ранньовалдайські міжста
діали); нижній горизонт верхньоплейстоценових лесів (лес – I); дубнівський викопний ґрунтовий комплекс (середньовалдайські міжстадіали); верхній горизонт верхньоплейстоценових
лесів (лес – II). У розрізі Ізяслав палінологічно
охарактеризовані тільки відклади, що сфор
мувалися в дубнівській час [2]. Для розрізу
Кременець отримані досить фрагментарні матеріали [1], які, на нашу думку, потребують подальших комплексних досліджень в світлі сучасної дискусії про обсяг та нижню межу верхнього плейстоцену в українських розрізах [7,
10, 21–25].

Відклади горохівського викопного ґрунто
вого комплексу в розрізах Збараж, Летичив та
Красносілка, які формувалися протягом його
першої фази (рисс-вюрмське міжльодовиків’я),
були охарактеризовані спорово-пилковими спектрами (СПС) лісового типу. Важливо зазначити,
що в досліджених нами подільських розрізах
відклади першої фази горохівського ґрунтоутворення охарактеризовані СПС, які відповідають
різним фазам у розвитку рослинного покриву
протягом рисс-вюрмського міжльодовиків’я.
Отримані дані свідчать, що в складі СПС оптимальних фаз рисс-вюрмського міжльодовиків’я
помітною була роль пилку тепло- та вологолюбних деревних порід (Quercus sp., Q. pubescens
Willd., Q. robur L., Fagus sylvatica L., Carpinus
sp., C betulus L., Ulmus sp., Fraxinus excelsior L.,
Tilia sp., T. cordata Mill., Acer sp., Cornus mas L.,
Ribes sp., Viburnum sp. Euonymus sp., Rubus sp.,
Sambucus sp., Rhamnus sp. та ін.). Слід зазначити, що у складі СПС відкладів оптимальних фаз
не були ідентифіковані пилкові зерна та спори мікротермних видів. Цікаво відмітити, що
у складі СПС відкладів оптимальної фази риссвюрмського міжльдовиків’я розрізу Збараж було
ідентифіковано три пилкових зерна Taxus baccata L. Слід підкреслити, що Taxus baccata є показовим видом рисс-вюрмських палінофлор Захід
ної та Центральної Європи. Нові знахідки його
пилку у складі СПС рисс-вюрмських відкладів
Подільської височини є важливими при обґрунтуванні меж поширення Taxus baccata в той час
у східному напрямку. Накопичення конкретних
палеоботанічних матеріалів створює також передумови для вирішення питання про вік залишків сучасних угруповань Taxus baccata в Україн
ських Карпатах та на Прикарпатті.
Відклади другої фази горохівського ґрунтового комплексу також були палінологічно охарактеризовані в розрізах Летичив, Збараж та
Красносілка. Отримані дані свідчать, що споро
во-пилкові спектри належать до перигляціального типу. Викопні палінофлори мають гляціальний характер та відповідають міжстадіальному
рангу. Палінологічно були охарактеризовані відклади, що формувалися протягом одного з ранньовалдайських міжстадіалів. Отримані СПС
для відкладів другої фази горохівського ґрун
тоутворення свідчать, що в розрізах Збараж та
Красносілка вони характеризують початкову та
оптимальні фази, а в розрізі Летичив – тільки
оптимальну фазу одного з ранньовалдайських
міжстадіалів. У складі СПС оптимальних фаз
міжстадіалу бере участь пилок термофільних деревних порід, але в помітно менших кількостях
порівняно з оптимальними фазами рисс-вюрм
ського міжльодовиків’я. У формуванні СПС
трапляються поодинокі пилкові зерна та спори
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мікротермних видів. Вміст останніх є помітним
у складі СПС початкових фаз міжстадіалу.
Слід наголосити, що починаючи з ранньовалдайських міжстадіалів відклади верхнього плейстоцену Подільської височини характеризують
спорово-пилкові спектри перигляціального типу
[26], які віддзеркалюють явище гіперзональності [27]. Іншими словами, рослинний покрив формували лісові, степові, тундрові елементи, які
віддзеркалюють як широкий спектр екологічних
умов, так і різноманіття фітоценотичних характеристик. У невеликій кількості у складі рослинного покриву Подільської височини траплялись
представники сучасної високогірної флори Кар
пат (Alnus viridis (Chaix) DC. (= Duschekia
alnobetula (Ehrh.) Pouzar, Dryas octopetala L.,
Thalictrum alpinum L., Diphasiastrum alpinum (L.)
Holub, Selaginella selaginoides (L.) Link.).
Відклади нижнього та верхнього горизонтів
верхньоплейстоценових лесів (лес – I та лес – II)
характеризують СПС з невеликим вмістом пилку деревних порід, який представлений переважно Pinus sylvestris L., Betula sp., B. pendula
Roth., B. pubescens Ehrn., B. nana L., B. humilis
Schrank., Salix sp., Alnus (Alnaster) fruticosa Rupr.,
Alnus viridis та ін. Як правило, пилок термофільних деревних порід не представлений у складі
цих СПС. Іноді фіксується наявність окремих
пилкових зерен, що належать цим породам, але
вони є або перевідкладеними з давніших відкладів, або занесеними вітром з віддаленіших регіонів. Важливо наголосити, що у складі СПС із
лесових відкладів досить часто трапляються недорозвинуті та тератоморфні пилкові зерна Pinus
sylvestris. При цьому кількість такого пилку
збільшується у складі СПС з відкладів лесу – II.
Основні групи пилку трав’янистих рослин формують представники родин Poaceae, Chenopo
diaceae, Asteraceae (без Artemisia sp.), роду
Artemisia sp. Трапляються також пилкові зерна
Cyperaceae та різнотрав’я. Помітною є участь
пилку мікротермних видів (Alnus (Alnaster) fru
ticosa Rupr., Betula nana, B. humilis, Dryas
octopetala, Thalictrum alpinum, Botrychium cf.
boreale Milde, Diphasiastrum alpinum, Selaginella
selaginoides та ін.) та Ephedra dystachya L. Па
нувала рослинність відкритих просторів (перигляціальні степи, луки (часто засолені), рослинні
угруповання на порушених ґрунтах). Існували
також ділянки паркових світлохвойних та березових лісів. Склад болотних фітоценозів найчастіше формували Betula humilis, Sphagnum sp.,
Bryales, а також Selaginella selaginoides. Однією
з характерних ознак рослинного покриву максимуму останнього зледеніння є наявність у складі
рослинності Подільської височини Alnus fruti
cosа, сучасний ареал якого не виходить за межі
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зони вічної мерзлоти. Досить помітною у складі
рослинних угруповань в той час була Ephedra
dystachya. Родина лободових була представлена видами, які належать до різних екологічних
груп (переважно до галофітів та ксерогалофітів).
На збільшення сухості клімату в другій половині валдайського лесонакопичення (лес–ІІ) як на
території Подільської височини, так і регіону
Волино-Поділля вказує і такий показник, як сума пилку Chenopodiaceae та Artemisia sp. Вста
новлено, що ця сума суттєво збільшується у
складі СПС з відкладів лесу, що утворилися
у другій половині валдайського зледеніння [28].
На зниження температури в той час вказує
збільшення у складі СПС вмісту недорозвинутих пилкових зерен, участі пилку галофітів з
родини Chenopodiaceae та загальної суми пилку мікротермних видів. У викопних СПС відкладів, що формувались протягом льодовикових епох (кріоксеротична кліматична стадія)
збільшується вміст лободових, представлених
галофітами [29]. Результати екологічного аналізу видового складу Chenopodiaceae можна використовувати як додатковий критерій при визначенні рангу викопних палінофлор верхнього
плейстоцену [28, 30].
Палінологічно відклади дубнівського викопного ґрунтового комплексу були нами охарак
теризовані в розрізах Летичив, Збараж, Красно
сілка. Зазначимо, що в розрізі Ізяслав Є. Є. Гур
товою не були палінологічно охарактеризовані
відклади дубнівського ґрунту, що формувалися
протягом оптимальної фази одного з середньовалдайських міжстадіалів [2, 3]. Важливо наголосити, що формування дубнівського ґрунтового комплексу на території Волино-Поділля мало
складний характер [6, 7]. Дубнівський викопний ґрунт був сформований протягом кількох
міжстадіалів [6]. Можна погодитись з думкою
Н. С. Боліховської [7], що в різних розрізах
формування дубнівського викопного ґрунту
відбувалось в міжстадіальні періоди середнього валдаю, але цей процес не був синхронним.
Наприклад, на території Подільської височини
формування викопного дубнівського ґрунту в
розрізах Збараж та Красносілка почалося в умовах похолодання, але його основна товща накопичувалась протягом одного з потеплінь міжстадіального рангу середнього валдаю. Відклади
дубнівського ґрунту в розрізі Красносілка були
датовані радіовуглецевим методом (29400±1000
[ИГАН–170] років тому) [8]. Палінологічні дані
свідчать, що відклади дубнівського ґрунту в розрізі Летичив сформувались під час одного з оптимальних потеплінь міжстадіального рангу. Отри
мані палінологічні матеріали добре узгоджуються з відомостями про існування у розрізах
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верхнього плейстоцену Західної Європи в середньому вюрмі (валдаї) декількох міжстадіалів
[31]. Нові результати спорово-пилкових досліджень відкладів дубнівського викопного ґрунтового комплексу Подільської височини (розрізи
Летичив, Збараж, Красносілка) підтверджують
висновок Є. Є Гуртової [2, 3], що протягом початкових та заключних фаз дубнівських міжстадіалів відбувався процес деградації лісової рослинності. В рослинному покриві оптимальних
фаз збільшувалась участь деревних порід. Але
в складі СПС цих відкладів не були ідентифіковані пилкові зерна тепло- та вологолюбних широколистяних порід. Склад пилку деревних порід формували Pinus sp., P. sylvestris, Betula sp.,
B. pendula, B. pubescens, B. nana, Alnus glutinosa
(L.) P.Gaertn. Зазначимо, що в незначній кількості було відмічено пилок Corylus avellana L.
Збільшення вмісту пилку Betula nana, B. humilis,
Salix sp., Alnus fruticosa, A. viridis фіксується
в складі СПС початкових та заключних фаз міжстадіалів. При цьому на території північної частини Подільської, порівняно з Волинською височиною, гляціальна дубнівська флора (початкових
та заключних фаз) мала більш ксерофільний характер [2]. За результатами використання методу ареалограм було встановлено, що для північної частини Подільської височини сучасним
районом-аналогом поширення дубнівської флори (за винятком оптимальних фаз) є території
поблизу м. Омськ [3]. Зазначимо, що на даний
час загальний список колективної дубнівської
палінофлори Подільської височини нараховує
близько 130 таксонів, з яких більше половини
визначено до видового рівня. Це дозволяє зробити висновок, що специфіка ценотичного
різноманіття дубнівської флори на території
Подільської височини, як і всього Волино-По
ділля, полягає в тому, що її формували представники лісових, степових, лучних, болотних
та тундрових ценозів при помітній участі гірських видів. Зниження гірських поясів, яке
в той час відбувалось в Українських Карпатах, сприяло поширенню елементів гірської
флори на рівнинні території західних регіонів
України.
За результатами комплексних палеопаліно
логічних та паліноморфологічних досліджень
у палінологічних характеристиках відкладів верхнього плейстоцену Подільської височини ідентифіковано викопний пилок представників ро
дини лободових. Було встановлено склад колек
тивної викопної палінофлори, представленої
13 родами та 25 видами. В цілому на території
Волино-Поділля склад викопної палінофлори ло
бодових нараховує 13 родів та 29 видів. Уза
гальнені для регіону дані свідчать, що у форму-
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ванні флори лободових протягом пізнього плейстоцену брали участь наступні умовні екологічні
групи: мезофіти, ксеромезофіти/мезоксерофіти,
псамофіти, ксерогалофіти та галофіти. Резуль
тати видових визначень пилку лободових дозволяють дійти висновку, що південний та півден
но-східний напрямки були одними із шляхів
формування на території Подільської височини
(і Волино-Поділля в цілому) флори лободових
протягом пізнього плейстоцену.
Узагальнюючи існуючі на сьогодні паліно
логічні матеріали для верхнього плейстоцену
Подільської височини можна зробити висновок,
що вони не підтверджують наведену вище думку
Б. В. Заверухи [11] про те, що протягом усього
плейстоцену на території Волино-Поділля існували мікрорефугіуми, в яких могли зберегтися
протягом плейстоцену елементи флори третинних комплексів. Нові оригінальні палінологічні
матеріали свідчать, що протягом пізнього плейстоцену (від рисс-вюрму до початку голоцену)
у складі рослинного покриву відбувалися складні перебудови (від зонального до перигляціального типів рослинності). Не можна погодитися з
висновком Б. В. Заверухи, що майже весь родовий комплекс, який був відомий від початку
плейстоцену, зберігся до початку голоцену і сучасності [11]. Отримані нами палінологічні дані для Подільської височини вказують на те, що
в пізньому плейстоцену родовий та видовий
склад флори зазнавав суттєвих змін. Узагальнені
палінологічні характеристики для відкладів
верхнього плейстоцену Подільської височини,
Малого Полісся [6] та Волинської височини
[10] дозволяють стверджувати, що на території
Волино-Поділля протягом максимуму останнього (валдайського) зледеніння не могли зберегтися первинні рефугіуми тепло– та вологолюбної деревної флори. Їх вторинні рефугіуми
найімовірніше були поширені протягом міжстадіальних періодів пізньольодовиків’я і саме вони відіграли основну роль у формуванні сучасного рослинного покриву протягом голоцену.
Отримані нові палінологічні характеристики відкладів верхнього плейстоцену Подільської
височини підтверджують висновок про двочленну будову горохівського викопного ґрунтового комплексу [5, 32]. Відклади першої фази
горохівського ґрунтоутворення формувались
у міжльодовикових умовах (рисс-вюрмське,
еемське міжльодовиків’я). В контексті сучасної
дискусії про обсяг та нижню межу верхнього
плейстоцену [7, 21–25] отримані палінологічні
матеріали свідчать, що відклади першої фази
горохівського ґрунтоутворення в подільських
розрізах формувались в міжльодовикових умо-
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вах (рисс-вюрмське, микулинське, муравинське,
еемське міжльодовиків’я).
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1. Узагальнені результати спорово-пилкових
досліджень відкладів верхнього плейстоцену
Подільської височини дозволяють палінологічно
обґрунтувати виділення першої (рисс-вюрмське,
еемське міжльдовиків’я) та другої (рананьовалдайські міжстадіали) фаз горохівського ґрунтоутворення, нижнього та верхнього горизонтів
верхньоплейстоценових лесів та дубнівського
викопного ґрунтового комплексу (середньовалдайські міжстадіали).
2. Починаючи з ранньовалдайських міжстадіалів, на досліджуваній території панував перигляціальний тип рослинності, який поєднував
лісові, степові, тундрові елементи. В невеликій
кількості у складі рослинного покриву Поділь
ської височини траплялись представники сучасної високогірної флори Карпат (Alnus viridis,
Dryas octopetala, Thalictrum alpinum, Diphasiast
rum alpinum, Selaginella selaginoides та ін.).
3. Найбільший вміст пилку термофільних деревних порід та їх найбільше таксономічне різноманіття зафіксовано у складі СПС відкладів
першої фази горохівського викопного ґрунтового комплексу (оптимальні фази рисс-вюрмського
інтергяціалу). В менших кількостях пилок термофільних деревних порід трапляється у складі
СПС оптимальних фаз ранньовалдайських міжстадіалів (друга фаза горохівського ґрунтоу
творення). Не зафіксовано участі цього пилку

у складі оптимальних фаз дубнівського викопного ґрунтового комплексу.
4. У формуванні рослинного покриву По
дільської височини в оптимумі рисс-вюрмського
міжльдовиків’я незначну участь брав Taxus bac
cata. Нові знахідки його пилку у складі СПС риссвюрмських відкладів Подільської височини є важливими при обґрунтуванні меж поширення Taxus
baccata в той час у східному напрямку. Накопичення конкретних палеоботанічних матеріалів створює також передумови для вирішення питання про
вік залишків сучасних угруповань Taxus baccata
в Українських Карпатах та на Прикарпатті.
5. Пилок термофільних деревних порід не було ідентифіковано у складі СПС максимуму
останнього (валдайського, вюрмського) зледеніння (LGM – Last Glacial Maximum). Нові суттєво
деталізовані палінологічні характеристики не підтверджують можливість існування в той час на
території Подільської височини первинних рефугіумів тепло– та вологолюбної деревної флори.
6. Палінологічні характеристики відкладів
першої та другої фаз горохівського ґрунтоутворення свідчать, що протягом першої фази на території Подільської височини була поширена
міжльодовикова рослинність (рисс-вюрмський,
еемський інтергляціал). Рослинний покрив другої фази мав гляціальний характер і його викопна флора відповідала міжстадіальному рангу
(ранньовалдайські міжстадіали). Отримані палінологічні матеріали важливо враховувати при
вирішенні дискусійного питання сучасної української біостратиграфії про обсяг та нижню ме
жу верхнього плейстоцену.
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L. Bezusko, S. Mosyakin, A. Bezusko, A. Boguckyj
PALYNOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE UPPER PLEISTOCENE DEPOSITS
OF THE PODOLIAN HIGHLAND
(UKRAINE)
Data of palynological investigations of the Upper Pleistocene deposits of the Podolian Highland are
analyzed and generalized. The obtained results are considered in the context of their use for palynostratigraphical, paleobotanical, paleoclimatic, paleoecological and phytogeographical reconstructions of the
Late Pleistocene of both the studied areaand Volhyno-Podolia. Palynological characteristics for deposits
of the maximum Valdai glaciation (Last Glacial Maximum) testify to the impossibility of persistence of
refugia of the thermophylic and mesophytic arboreal floral components in those times within the Podolian Highland.
Keywords: pollen analysis, Last Glacial Maximum, Upper Pleistocene, Podolian Highland, Ukraine.

