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ПАЛІНОЛОГІЯ ВІДКЛАДІВ КВАРТЕРУ
ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ: СТАН ВИВЧЕНОСТІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Статтю присвячено історії розвитку палеоботанічної науки в Україні. Проаналізовано та уза
гальнено відомості про стан палінологічної вивченості відкладів плейстоцену та голоцену Жито
мирського Полісся у XX столітті. Обґрунтовано актуальність та перспективність продовження
палінологічного вивчення відкладів плейстоцену та голоцену для палеоботанічних, фітостратиграфічних та природоохоронних цілей.
Житомирське Полісся займає центральну
частину Українського Полісся і знаходиться на
підвищеній частині Українського кристалічного
щита. Словечансько-Овруцький кряж є найбільш
піднятою його частиною (316 м над р. м.). Ха
рактерними для кряжу є денудаційні форми
рельєфу та досить значна розчленованість тери
торії [1, 2 та ін.]. Згідно з геоботанічним району
ванням України Житомирське Полісся належить
до Коростенсько-Житомирського (ЦентральноПоліського) геоботанічного округу дубових, ду
бово-соснових, дубово-грабових та соснових
лісів Поліської підпровінції Центральноєвро
пейської провінції Європейської широколистяноїлісової області [3]. У складі природної рос
линності геоботанічного округу поширені лис
тяні та мішані ліси. Залісненість території
складає 25-30 %. У західній частині геобота
нічного округу трапляються ділянки дубовососнових та соснових лісів з підліском із
Rhododendron luteum Sweet [4]. Лучна рослин
ність представлена заплавними та материковими
луками. Переважають евтрофні, але в західній
частині округу трапляються мезотрофні та оліготрофні болота. Порівняно з іншими регіонами
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Українського Полісся ступінь заболоченості Жи
томирського є невисоким (<2 %) [2, 3].
Житомирське Полісся є одним із базових
регіонів в історії становлення та розвитку ук
раїнської палінологічної школи Дмитра Костьовича Зерова. Відомо, що перші спорово-пилкові
дослідження відкладів голоцену Д. К. Зеров
здійснив на початку 30-их років минулого
століття, і вони були пов'язані саме з територією
Коростенщини [5, 6]. Важливо зазначити, що
отримані ним палінологічні характеристики
відкладів 17 боліт Житомирського Полісся
були успішно використані для реконструкції
картини основних змін рослинності заключних
етапів пізньольодовиків'я та голоцену. Коростенщина стала першою модельною територією
для проведення палеоботанічних і палеокліматичних реконструкцій та вирішення завдань
фітостратиграфії відкладів голоцену. Інакше
кажучи, саме тут Д. К. Зеров почав відпрацьо
вувати основні принципи періодизації відкладів
голоцену України на рівні відносної хроноло
гії. Ці палеоботанічні дані були використані
Д. К. Зеровим як базові при подальшій розробці
відомої тричленної схеми періодизації відкладів
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голоцену Середньої та Східної Європи [7-9
та ін.].
У 50-70-х роках XX ст. Житомирське Поліс
ся знову привернуло увагу палеопалінологів
[10-16 та ін.]. Реалізація зонально-територіаль
ного підходу як найбільш перспективного при
вивченні відкладів плейстоцену та голоцену
України потребувала проведення нових дослід
жень як для цілей палеоботаніки, так і для вирі
шення завдань фітостратиграфії. Ранньочетвер
тинні відклади (поховане торфовище в басейні
р. Уборть, свердловини з району ст. Турчинка)
на території Житомирського Полісся вивчала
Є. Т. Ломаєва [10]. Досить детальні палінологічні характеристики для відкладів завадівського
горизонту (свердловина № 10833) були отримані
О. Т. Артюшенко [15]. На основі цих даних нею
було реконструйовано картину рослинного пок
риву другої фази міндель-риського міжльодовиків'я та зроблено висновок, що на той час у
складі рослинності південної частини Жито
мирського Полісся брали участь представники
третинних родів {Taxodium sp., Podocarpus sp.,
Castanea sp., Carya sp., Pterocarya sp., Juglans
sp., Nyssa sp., Morus sp. та ін.) [15]. Важливо за
значити, що проблема реліктів та рефугіумів і на
сьогодні залишається актуальною в ботанічній
географії рослин, і для її успішного вирішення
перспективним є залучення результатів філогеографічних досліджень [17, 18 та ін.]. Палінологічні характеристики для відкладів пізнього
плейстоцену розрізу у ст. Турчинка (верхня
частина алювіальної товщі II надзаплавної тера
си р. Ірша) були отримані В. П. Гричуком [16].
У складі спорово-пилкових спектрів пізньоплейстоценових відкладів розрізу у ст. Турчинка було
ідентифіковано викопний пилок як родинного та
родового, так і видового рівнів (зокрема пред
ставників родини Chenopodiaceae Vent.). Слід
наголосити, що від 70-х років минулого століт
тя почалося цілеспрямоване впровадження у
практику палеопалінологічних досліджень ви
дових визначень пилку та спор, що суттєво
підвищило ступінь деталізації палеоботанічних
та палеоекологічних реконструкцій для основ
них етапів квартеру Північної Євразії. Застосу
вання ареалогічного аналізу дало змогу зробити
висновок, що сучасним аналогом рослинності на
південному сході Житомирського Полісся на по
чатку одного з ранньовалдайських міжстадіалів
була рослинність Кунгурського лісостепу в Росії.
Найближчим аналогом рослинності оптимуму
цього міжстадіалу був лісостеп в районах По
волжя поблизу устя р. Ками [16].
Цілеспрямовані палінологічні дослідження
відкладів пізнього плейстоцену, пізньольодовиків'я та голоцену Житомирського Полісся
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пов'язані з ім'ям відомого українського палеопалінолога та палеоетноботаніка Галини Олек
сандрівни Пашкевич. Вона є ученицею Дмитра
Костьовича Зерова і представницею його палінологічної школи. У 1965 році Г. О. Пашкевич
успішно захистила кандидатську дисертацію
«Четвертичная история растительности Жито
мирского Полесья (по данным спорово-пыльцевого анализа)» [13]. Зазначимо, що отримані нею
палінологічні матеріали відповідали новому ета
пові в дослідженнях плейстоценових та голоценових відкладів України. Палеоботанічні ре
конструкції базувалися на викопних палінофлорах, склад яких формував пилок як деревних,
так і трав'янистих рослин. Г. О. Пашкевич от
римала палінологічні характеристики рис-вюрмських відкладів свердловини біля с Романи Ов
руцького району Житомирської області [11].
Порівняльний аналіз наявних на той час палінологічних характеристик відкладів рис-вюрмського міжльодовиків'я України та суміжних тери
торій дав можливість ученій зробити висновок
про міжльодовиковий вік досліджених відкладів
і віднести їх до рис-вюрмського часу. Було також
реконструйовано картину основних змін рос
линного покриву регіону протягом рис-вюрмсь
кого міжльодовиків'я та виділено чотири фази
в розвитку лісової рослинності (знизу догори):
1) фаза березово-соснових лісів; 2) фаза міша
них широколистяно-хвойних лісів; 3) фаза ши
роколистяних лісів; 4) фаза мішаних широколис
тяно-хвойних лісів [11,13]. Зазначимо, що розріз
Романи і на сьогодні залишається одним із неба
гатьох в Україні, в якому відклади рис-вюрмсь
кого часу отримали детальні палінологічні ха
рактеристики [19].
Протягом останніх років було проведено
палінологічні дослідження неоплейстоценових
відкладів та реконструйовано картину розвитку
рослинного покриву Житомирського Полісся
раннього та початку середнього неоплейстоцену [20]. Важливо, що ці дані були використані
при аналізі змін у складі ранньонеоплейстоценової дендрофлори на території сучасної лісосте
пової та лісової зон України [21]. Однак узагаль
нюючи, вважаємо доцільним зазначити, що
ступінь вивченості відкладів неоплейстоцену та
плейстоцену Житомирського Полісся на сьогод
ні є недостатнім як для цілей палеоботанічних
реконструкцій, так і для вирішення завдань фі
тостратиграфії. Інакше кажучи, подальше палінологічне вивчення цих відкладів з урахуванням
сучасних вимог до палінології квартеру зали
шається актуальним та перспективним.
Як було зазначено вище, на території Жито
мирського Полісся Г. О. Пашкевич провела спо
рово-пилкові дослідження озерних і болотних
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відкладів пізньольодовиків'я та голоцену (20
розрізів). Вона також здійснила спорово-пилко
вий аналіз відкладів двох похованих торфовищ
біля сіл Хайча та Клинець [12, 13]. Отримані
дані дали змогу Г. О. Пашкевич зробити висно
вок, що у спорово-пилкових спектрах раннього
голоцену спочатку домінував пилок сосни з домішком берези та верби, а потім було зафіксова
но появу пилкових зерен вільхи [12, 13]. Пилок
дуба, ліщини, ялини траплявся спорадично, а у
складі пилку трав'янистих рослин великий від
соток становили представники лободових та по
линів. Важливо зазначити, що у складі споровопилкових спектрів із відкладів раннього голоце
ну було ідентифіковано пилок Ephedra sp. [13].
Серед спор вищих спорових рослин переважали
зелені мохи та папороті. У складі спорово-пил
кових спектрів відкладів середнього голоцену
відсоток пилку сосни значно зменшується, нато
мість збільшується відсоток пилку вільхи. Ха
рактерною ознакою є постійна наявність у спо
рово-пилкових спектрах пилку порід мішаного
дубового лісу (дуб, липа, в'яз). Наприкінці се
реднього голоцену помічено появу пилку граба.
Встановлено, що пилок трав'янистих рослин
трапляється у незначних кількостях. У складі
спорово-пилкових спектрів відкладів нижніх
шарів пізнього голоцену переважав пилок воло
голюбних порід - граба та бука, відзначено вели
кий відсоток пилку сосни та ідентифіковано пи
лок вільхи, берези, сосни, дуба, липи та ліщини.
Трав'яниста рослинність була представлена пил
ком лучного різнотрав'я за незначної участі по
линів та лободових. У найвищих горизонтах, що
відповідають кінцю пізнього голоцену, змен
шується кількість пилку дуба, граба, ліщини;
зникають в'яз і липа та підвищується роль сос
ни, полинів і лободових. Слід зазначити, що у
складі спорово-пилкових спектрів із відкладів
болота Моствянське вперше для території Жито
мирського Полісся [13] було визначено пилок
ялиці. Відомо, що за даними Д. К. Зерова [5],
пилок цієї деревної породи не брав участі у фор
муванні спорово-пилкових спектрів відкладів
пізнього голоцену Коростенщини. Характерним
для спорово-пилкових спектрів відкладів похо
ваних торфовищ, що формувалися протягом
другої половини пізнього голоцену, є різке змен
шення кількості пилку граба, дуба та ліщини.
Слід підкреслити, що у складі спорово-пилкових
спектрів відкладів верхніх горизонтів дослідже
них розрізів Житомирського Полісся в цілому та
Овруцького кряжу зокрема не були ідентифіко
вані пилкові зерна в'язу та липи. Натомість спос
терігається помітне збільшення вмісту пилку
сосни [12-14 та ін.]. Цікаво, що такі зміни у
складі спорово-пилкових спектрів верхніх гори
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зонтів досліджених розрізів палеопалінологи
пояснили не змінами клімату, а впливом госпо
дарської діяльності людини у недалекому мину
лому [12-14, 22 та ін.]. Зазначимо, що Г. О. Паш
кевич поділяє пізній голоцен на дві підфази:
а) до кульмінації граба, б) після кульмінації гра
ба. Для першої половини пізнього голоцену ха
рактерним є поширення у складі лісової рослин
ності граба. Важливо зазначити, що одночасно з
пилком граба у складі спорово-пилкових спект
рів із тих самих відкладів було ідентифіковано
пилкові зерна бука [12, 13].
Наведені нами дані свідчать, що палінологічна вивченість пізньольодовикових та голоценових відкладів Житомирського Полісся відповідає
основним етапам розвитку спорово-пилкового
аналізу. Вона відбиває віхи вдосконалення його
методичної основи, як на рівні ідентифікації ви
копного пилку, так і інтерпретації отриманих да
них. Можна зробити висновок, що Житомирське
Полісся належить до регіонів України, для яких
ступінь палінологічної вивченості відкладів
пізньольодовиків'я та голоцену є досить висо
ким на рівні відносної хронології [5, 12-14, 22,
23 та ін.]. Відомо, що з другої половині минуло
го століття (особливо протягом останніх 25 років)
почали проводитися комплексні палінологічні та
радіовуглецеві дослідження відкладів пізньольо
довиків'я та голоцену. Це дозволило більш точ
но датувати досліджені відклади та розробляти
регіональні схеми періодизації відкладів голоце
ну в межах абсолютної хронології [24]. На Жи
томирському Поліссі такі комплексні досліджен
ня було проведено наприкінці 80-х років на
території Поліського природного заповідника
(болота Хомин Мох та Мироши) [25,26]. Важли
во підкреслити, що нові палеопалінологічні та
радіохронологічні характеристики для розрізу
Хомин Мох [25, 26] добре узгоджуються з ре
зультатами спорово-пилкових досліджень, які в
30-х роках провів Д. К. Зеров на рівні відносної
хронології. Так, початок утворення відкладів бо
лота Хомин Мох Д. К. Зеров датував середнім го
лоценом (дубово-соснова фаза). Цей висновок
здобув підтвердження, і середньоголоценовий вік
утворення відкладів болота Хомин Мох фіксує
радіовуглецева дата 7930±60 [Тіп-885] [6]. Але
слід зазначити, що для території Житомирського
Полісся і досі актуальною залишається розробка
регіональної схеми розвитку рослинного покри
ву голоцену у межах абсолютної хронології. Та
ка схема потрібна для кореляції виокремлених
етапів у розвитку рослинного покриву Жито
мирського Полісся в голоцені з одновіковими ета
пами на суміжних територіях України, Білорусі
та Польщі. Територія Житомирського Полісся є
важливою і для проведення палеокліматичних
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реконструкцій на території Північної Євразії у
голоцені. Так, палінологічні характеристики та
результати радіовуглецевого датування відкладів
розрізів Хомин Мохта Мироши були використані
для палеокліматичних реконструкцій кількісно
го рівня для території Житомирського Полісся
[25, 26]. Ці палеопалінологічні матеріали було
передано до Світового Палінологічного банку
даних (GPD), і їх було використано при прове
денні палеоботанічних та палеокліматичних ре
конструкцій для території Північної Євразії, на
приклад, ВІОМЕ 6000 ВР [27, 28].
З 90-х років минулого століття на території
Житомирського Полісся почали проводитися археолого-палінологічні дослідження. Перші ре
зультати були отримані для відкладів чотирьох
культурних шарів ранньослов'янського поселен
ня Тетерівка-ІІІ (VIII ст. н. е., друга половина
пізнього голоцену) [29]. Було встановлено за
гальний склад викопної палінофлори та визна
чено її природну та антропогенну складові. За
палеоботанічними (палеопалінологічними та
палеоетноботанічними) даними індикаторами
антропогенного впливу людини на природну
рослинність у той час були Chenopodium album L.,
Chenopodium polyspermum L., Panicum L., Hordeum vulgare L., Avena sativa L. та ін. Результати
палеоботанічних досліджень дали можливість
зробити висновок, що вплив антропогенного
фактора на природну рослинність у ранньослов'янський час поблизу поселення Тетерівка-ІІІ
був значним [29].
Про суттєвий вплив господарської діяльності
людини на зміни у складі рослинного покриву
Овруцького кряжу в другій половині пізнього го
лоцену свідчать палінологічні дослідження куль
турних шарів ранньосередньовічних поселень
Овруч та Городець [30, 31 та ін.]. Було встанов
лено, що до антропогенної складової палінологічних характеристик відкладів ранньосереньовічних поселень входить пилок культурних
злаків (Cerealia) та бур'янових рослин (Chenopo
dium album L., Dysphania botrys L.) Mosyakin et
Clemants, Chenopodium polyspermum L., Polygon
um aviculare L. s. Str., Plantago lanceolata L., Centaurea cyanus L., Agrostemma gittago L. та ін.)
[30]. Важливо зазначити, що у складі споровопилкових спектрів було ідентифіковано пилок
горіха волоського та рододендрона жовтого [30].
Результати палінологічних досліджень культур
них шарів ранньосередньовічних поселень Ов
руч та Городець дали можливість зробити висно
вок, що в той час на території Овруцького кряжу
інтенсивно вирубувались ліси. Про це свідчить
як переважання пилку трав'янистих рослин у
складі спорово-пилкових спектрів, так і наяв
ність пилку рослин - індикаторів господарської
діяльності людини [30, 31]. Отримані дані добре
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узгоджуються з результатами палінологічних
досліджень одновікових відкладів другої поло
вини пізнього голоцену фонових розрізів, за
якими палеопалінологи [12-14 та ін.] робили
припущення, що зменшення площ лісової рос
линності на території Житомирського Полісся
пов'язане з дією антропогенного фактора. Важ
ливо, що висновки про антропогенний вплив на
природну рослинність, що фіксується за палео
палінологічними даними, підтверджуються і ма
теріалами актуопалінологічних досліджень, а са
ме, результатами спорово-пилкового аналізу від
кладів поверхневих проб грунтів. Так, у складі
спорово-пилкових спектрів із відкладів поверх
невих проб Грунтів, що були відібрані на ділян
ках, які розташовані на різній відстані від межі
лісу, зі збільшенням відстані спостерігається
поступове зменшення вмісту пилку деревних
порід [32, 33]. Зазначимо, що встановлені зако
номірності співвідношення між складом субфосильних спорово-пилкових спектрів та складом
сучасної рослинності дають змогу більш точно
реконструювати картину рослинного покриву
минулого [32]. Нові дані про склад субфосильних спорово-пилкових спектрів із території
Овруцького кряжу були отримані наприкінці
XX століття, і вони віддзеркалюють як природні,
так і антропогенні зміни у складі рослинного
покриву [34]. Важливо підкреслити, що ці до
слідження було проведено у комплексі з паліноморфологічним вивченням пилку рододендрона
жовтого. Використання у комплексі даних па
леопалінологи' та паліноморфології суттєво роз
ширює можливості ідентифікації фосильного
пилку цього виду [34] і, таким чином, створює
передумови для вирішення дискусійного питан
ня про час появи та поширення рододендрона
жовтого на території Овруцького кряжу.
Протягом останніх років на території Овру
цького кряжу продовжуються археолого-палінологічні дослідження відкладів культурних шарів
ранньосередньовічних поселень. Було отримано
детальні палінологічні характеристики для від
кладів культурних шарів 7 ранньосередньовіч
них поселень (переважно 13 ст. н.е.). Найближ
чим часом ці результати будуть висвітлені у спе
ціальній публікації. У цій статті вважаємо за
необхідне підкреслити, що матеріали археологопалінологічних досліджень дають змогу не тіль
ки реконструювати природні та антропогенні
зміни у складі рослинного покриву в просторі та
часі, але вони є також вагомою складовою при
обґрунтуванні збереження багатої природноісторичної спадщини Житомирського Полісся.
На нашу думку, надзвичайно перспективним є
проведення актуопалінологічних досліджень на
території Урочища Корнєв (ботанічна пам'ятка
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загальнодержавного значення) в Овруцькому
районі [4]. Наявність на його території рідкісно
го для Українського Полісся угруповання дуба
скельного (східна межа ареалу) робить її однією
з модельних в Україні для проведення морфоло
гічних досліджень пилку дуба скельного як для
цілей спорово-пилкового аналізу, так і система
тики. Залишається також актуальним залучення
палеопалінологічних даних до обґрунтування
необхідності збереження боліт Житомирського
Полісся. Зазначимо, що на сьогодні палінологічно охарактеризовано відклади тільки трьох боліт
(Хомин Мох, Мироші, Поясківське), що знахо
дяться на заповідних територіях різного ступеня
охорони [35]. На нашу думку, при виборі боліт
як об'єктів для подальших палінологічних до-

сліджень з обов'язковим урахуванням даних
абсолютної хронології, важливо першочергово
звертати увагу на ті, що розташовані на заповід
них територіях (наприклад, мезотрофне болото Забарський гідрологічний заказник, сфагнові
болота - зоологічний заказник Кутнє та Часниківський орнітологічний заказник, болотний
масив - ландшафтний заказник Урочище Плотниця, болота в заплаві р. Жолоб'янка-Туганівський лісовий заказник та ін.) [4]. Надзвичайно
актуальним при проведенні подальших паліно
логічних досліджень на території Житомирсько
го Полісся залишається отримання палеобо
танічних матеріалів для обґрунтування регіо
нальної схеми періодизації відкладів голоцену в
межах абсолютної хронології.
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A. Bezusko, І. Dumko
PALYNOLOGY OF THE QUATERNARY DEPOSITS IN ZHYTOMYR POLISSYA:
CURRENT STATUS AND PROSPECTS FOR FUTURE RESEARCH
The article is dedicated to the history of development of Palebotany in Ukraine. The information about
the palynological research of the Pleistocene and Holocene deposits in Zhytomyr Polissya during the
XX century has been analyzed and generalized. Actuality and perspective of the future palynological study
of the Pleistocene and Holocene deposits for paleobotanical, phytostratigraphycal and environmental
purposes have been substantiated

