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ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

Стаття узагальнює матеріали палінологічних досліджень верхньоплейстоценових лесів 10 роз
різів Волино-Поділля. Наведено палінологічні критерії для обгрунтування основних етапів форму
вання лесів верхнього плейстоцену (лес-І та лес-ІІ). Встановлено родовий та видовий склад викоп
но ї флори лободових. Наведено результати екологічного аналізу видів лободових у  викопних фло
рах (міжльодовикової, міжстадіальних та стадіальних) верхнього плейстоцену Волино-Поділля.

З метою реконструкції картини основних 
змін рослинного покриву України у пізньому 
плейстоцені було проведено спорово-пилкове 
дослідження відкладів льодовикових етапів вал- 
дайської епохи Волино-Поділля. Розчленування 
відкладів верхнього плейстоцену Волино- 
Поділля проводилось за регіональною страти
графічною схемою перигляціальної зони пів
денно-західної окраїни Східно-Європейської 
платформи А. Б. Богуцького [12, 55]. Ця схема 
добре узгоджується зі зведеною схемою будови 
пер игляціально-лесов ої товщі Російської рів
нини А. О. Величко [19, 20]. Лесові відклади 
належать до найскладніших об’єктів паліно
логічних досліджень. Аналіз ступеня паліно- 
логічної вивченості лесів антропогену України 
свідчить, що в їх дослідженні можна умовно 
виділити два основних етапи. На першому з них 
важливим досягненням став сам факт вилучен
ня з лесів пилку та спор, що дозволило отрима
ти першу інформацію про склад рослинного по
криву періодів лесонакопичення [1—4, 23, 24, 31, 
36, 37, 44—48, 51].

Можна зробити висновок, що для цього рів
ня досліджень ступінь палінологічної вивченості 
лесів України є досить високим. Вдосконалення 
методичної основи спорово-пилкового аналізу 
відкладів плейстоцену як на рівні первинної об
робки зразків, так і при інтерпретації якісно но
вих палінологічних матеріалів, створило пере
думови для розвитку другого етапу досліджень 
[5—9, 13— 18, 21, 49, 50, 53].

Другому етапові палінологічних досліджень 
верхньоплейстоценових лесів України найповні
ше відповідають її західні райони— Середнє 
Подністров’я [15, 17, 18, 49, 50] та Волино- 
Поділля [5—9]. На сучасному рівні верхньоплей- 
стоценові відклади східних районів характери
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зують спорово-пилкові спектри відкладів, вияв
лених розрізом Араповичи (Деснянсько-Дніп
ровська льодовиково-перигляціальна лесова 
область) [17]. Ми проаналізували та узагальни
ли палінологічні матеріали, що характеризують 
лесові відклади (лес-I та лес-II) з 10 розрізів верх
нього плейстоцену Волино-Поділля: Новово- 
линськ, Бояничі, Коршів, Горохів — Волинська 
височина; Ременів, Підберезці, Новий Миля- 
тин — Мале Полісся; Красносілка, Летичів, Зба
раж — Подільська височина. Слід підкреслити, 
що кріогенні явища є характерними для гео
логічної будови плейстоценових розрізів Воли
но-Поділля, починаючи з дніпровського часу [11, 
52]. їх основні етапи добре корелюються з ана
логічними процесами, що мали місце у цент
ральній частині Російської рівнини, у Цент
ральній та Західній Європі [10, 59 ]. Для всіх спо
рово-пилкових спектрів з відкладів лесу та ви
копних ґрунтів міжстадіального рангу нами 
зафіксовано пилок, перевідкладений з давніших 
(четвертинних та дочетвертинних) відкладів. 
Перевідкладені дочетвертинні паліноморфи у 
відкладах льодовикових епох квартеру вказують 
на значну ерозію корінних порід [35]. Трапляє
ться також і недорозвинутий пилок, що є додат
ковим свідченням досить суворих умов для роз
витку рослинного покриву пізнього плейстоце
ну у перигляціальній зоні [22, 30, 33, 34].

Для всіх спорово-пилкових спектрів з від
кладів верхнього плейстоцену з розрізів Волино- 
Поділля властива невелика кількість пилку тер
мофільних елементів дендрофлори (Quercus, 
Ulmus, Тіїіа, Acer та ін.). За нашими даними цей 
пилок у спорово-пилкових спектрах лесових від
кладів верхнього плейстоцену Волино-Поділля 
трапляється без певних закономірностей. У де
яких випадках спостерігається навіть збільшення
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його вмісту у спорово-пилкових спектрах з лесо- 
вих порід. Пояснити це явище можна віддаленим 
вітровим заносом. Слід враховувати також думку 
Н. С. Боліховської [14, 15, 17], що наявність пи
лку термофільних деревних порід свідчить про 
деяке короткочасне поліпшення кліматичних 
умов під час лесонакопичення, яке не супрово
джувалось формуванням викопних ґрунтів. 
У складі спорово-пилкових спектрів з відкладів 
нижнього та верхнього горизонтів верхньоплей
стоценових лесів Волино-Поділля переважає пи
лок трав’янистих рослин (65—91 %). Серед трав 
помітну роль відіграє пилок Poaceae, Cheno- 
ройіасеае, Asteraceae, Лгґеші8іа sp. Вміст пилку 
деревних порід є невисоким (9—35 %). Перева
жно цей пилок представлений Pmus sylvestris 
L. та Betula sp. (в т. ч. Betula pendula Roth та 
Betula pubescens Ehrh.). Постійними компонен
тами спорово-пилкових спектрів з лесових 
відкладів є пилок та спори мікротермних видів 
(Betula nana L., Betula humlHs Schrank., Alnaster 
fruücosus Ledeb., Dryas octopetalla L., Thabctrum 
alpmum L., BotrycMum boreale Müde., Selagmella 
selaginoides (L .) Lrnk., Lycopodiuш alpmum 
L. та ін.). Слід зауважити, що порівняно з між
стадіальними викопними ґрунтами вміст пилку 
та спор мікротермних видів досягає своїх мак
симальних значень у спорово-пилкових спектрах 
з відкладів лесових горизонтів. Помітною є роль 
мікротермних видів у спорово-пилкових спект
рах початкових та заключних фаз валдайських 
міжстадіалів [5, 6, 9].

Узагальнення палінологічних матеріалів до
зволяє зробити висновок, що під час утворення 
нижнього та верхнього горизонтів верхньоплей
стоценових лесів на території Волино-Поділля 
зімкнутість рослинного покриву була невисо
кою. Ділянки сильно розріджених лісів із сосни 
та берези чергувалися з рослинністю відкритих 
просторів. У складі трав'яних ценозів брали 
участь геліофіти. Значні площі займали рослин
ні угрупування порушених та засолених ґрунтів. 
Помітною була роль чагарникових видів берез 
(Betula nana, Betula humilis). Участь у складі ро
слинного покриву Alnaster fruücosus вказує на 
наявність кріогенних процесів. У складі трав’я
нистої рослинності домінували різнотравно-зла- 
кові та злаково-різнотравні ценози.

Слід особливо зазначити, що для рослинно
го покриву основних етапів верхньоплейстоце- 
нового лесонакопичення характерною є висока 
участь ксерофітів, ксерогалофітів та галофітів. 
Наявність значного матеріалу (10 розрізів), який 
на кількісному та якісному рівнях спорово-пил
кового аналізу характеризує відклади верхньо
плейстоценових лесів Волино-Поділля, дозволяє 
деталізувати палеоекологічні умови основних

етапів валдайського лесонагромадження у про
сторі та часі. Так, кількісний вміст пилку лобо
дових у складі спорово-пилкових спектрів, що 
характеризують відклади лесу-I та лесу-II, роз
поділяється таким чином: лес-I — Волинська 
височина — 11—23 %, Мале Полісся — 1— 11 %, 
Подільська височина— 6— 18 %; лес-II — Во
линська височина — 1—23 %, Мале Полісся — 
1—22 %, Подільська височина — 9— 14 %.

Визначення пилку представників родини 
Сйспоробіасеае до рангу виду проводилось за 
допомогою спеціальної розробки [40]. При 
інтерпретації пилку представників родини 
Сйепоробіасеае було враховано рекомендації 
Моносзон М. X. щодо їх індикаційного значен
ня для палеофлористики та палеогеографічних 
реконструкцій [39, 41, 42, 58]. Нами встановлено 
склад викопної флори лободових з відкладів 
лесу-I (23 види та 10 родів) та лесу-II (23 види та 
10 родів). У сучасній флорі Волино-Поділля ло
бодові представлені 8 родами та 37 видами [43]. 
Загальними для сучасної флори лободових і фло
ри, що існувала на території Волино-Поділля під 
час накопичення лесу-I, були 5 родів (Poly- 
спешиш, Сйепоробіиш, Аїгіріех, Согі8регшиш, 
Salsola). У складі сучасної флори, порівняно з 
викопною, не відзначено 5 родів ^ и а е б а , 
Petrosimonia, Сегаґосагрш, Kraschennikovia, 
Косйіа). У викопній флорі не відмічено 2 роди — 
Веґа та Spinacea. У сучасній флорі лободових 
Волино-Поділля нині не трапляються такі види 
лободових: К осйіа p ro s tra ta  (L. ) S ^ r a d . ,  
Chenopodiuш aristatuш L., Suaeda altissima (L. ) 
Раїї., Suaeda сопіша Iljm., Suaeda prostrata Раїї., 
Petrosimonia oppositifolia (РаП.) Liïv., Kгaschen- 
пікоуіа ceratoides (L. ) Gueldest., Сегаґосагрш 
агепагіш L. Екологічний аналіз викопної флори 
лободових свідчить, що вміст мезофітів під час 
поширення флори (лес-I) складає 21,7 %, ксеро- 
мезофітів та мезоксероф ітів— 21,7% , пса
мофітів — 13,2 %, ксерогалофітів — 21,7 %, га
лоф ітів— 21,7% (у сучасній флорі Волино- 
Поділля відповідно: 43,3 %, 27,0 %, 18,9 %, 5,4 %, 
5,4 %).

Загальними для сучасної флори лободових 
і флори, що існувала на території Волино- 
Поділля під час накопичення лесу-II, були 4 роди 
(Ро^спешиш, Chenopodiuш, Аґгіркх, Salsola). 
У складі сучасної флори, порівняно з викопною, 
не відзначено 6 родів (Косйіа, Kгaschennikovia, 
Petгosimonia, Suaeda, Сегаґосагрш, Bassia). У ви
копній флорі не відзначено 3 роди: Веґа, Spinacea, 
Coгispeгшuш. У сучасній флорі лободових Во
лино-Поділля зараз не трапляються такі види ло
бодових: Косйіа pгosґгaґa, Kгaschennikovia 
ceгaґoides, Peґгosimonia opposiґifolia, Suaeda 
соп іш а, Suaeda pгosґгaґa, Salsola soda L.,
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Chenopodium aristatum, Ceratocarpus arenarius, 
Bassia sedoides (Pall.) Aschers. Екологічний аналіз 
викопної флори лободових свідчить, що вміст 
серед них мезофітів під час поширення флори 
(лес-II) складає 20,8 %, ксеромезофітів і мезо- 
ксерофітів — 20,8 %, псамофітів — 8,4 %, ксеро- 
галофітів — 25,0 %, галофітів — 25,0 % (у су
часній флорі Волино-Поділля відповідно: 43,3 %, 
27,0 %, 18,9 %, 5,4 %, 5,4 %). Отримані дані до
зволяють встановити деякі особливості флор 
лободових для етапів формування лесу-I та лесу- 
II. Так, спостерігається незначне збільшення 
участі ксерогалофітів та галофітів у складі ви
копної флори з відкладів лесу-II.

Порівняльний аналіз загальних складів ви
копних флор цих періодів валдайської епохи 
свідчить, що у другій її половині під впливом 
збільшення сухості та при прогресуючому похо
лоданні (лес-II) спостерігалось збільшення участі 
мікротермних видів (Betula nana, Betula humilis, 
Alnaster fruticosus, Thalictrum alpinum, Lyco
podium alpinum, Selaginella selaginoides, Botrychi- 
um boreale та ін.). Слід зауважити, що ця тен
денція найбільш чітко позначилася для території 
Малого Полісся — акумулятивно-денудаційної 
рівнини, що міститься між Волинською та 
Подільською височинами. Нові палінологічні 
дані доводять, що територія Малого Полісся може 
розглядатися як рефугіум гляціальних реліктів. 
Вони зберігалися під час поліпшення кліматич
них умов міжльодовикового та міжстадіального 
рангів переважно у заболочених екотопах. Вста
новлено, що Ephedra distachya L. брала більшу 
участь у складі рослинного покриву Волино- 
Поділля в другій половині валдайської епохи 
(лес-II). Пилок Ephedra distachya не зафіксова
но у складі спорово-пилкових спектрів з 
відкладів лесу-I подільських та малополіських 
розрізів. У відкладах верхнього горизонту верх- 
ньоплейстоценових лесів (лес-II) розрізу Крас- 
носілка (Подільська височина) визначено пилок

наступних видів Caryophyllaceae: Eremogone 
peneticola (Klok.) Klok., D ianthus polonicus 
Zapal., Spergula maxima Waihe (видові визначен
ня проведені к. б. н. Романовою Л. С.). Перелі
чені види поширені на відкритих місцях (Spergula 
maxima), борових пісках та піщаних схилах 
(Dianthus polonicus). У степових борах трапляє
ться Erimosone peneticola. На збільшення сухості 
у другій половині валдайського лесонакопичен- 
ня вказує і той факт, що сума пилку 
Chenopodiaceae та Artemisia sp. збільшусться у 
складі спорово-пилкових спектрів з відкладів 
лесу-II (лес-I — 24 % і лес-II — 44 %). Окремо слід 
зупинитися на можливостях, що створює еко
логічний аналіз складу викопних флор лободо
вих (табл. 1,2).

Ми бачимо, що за наявності видових визна
чень лободових та при подальшому екологіч
ному аналізі їх викопних флор (міжльодо
викової, міжстадіальних та стадіальних), з’явля
ється додатковий критерій для підтвердження 
рангу і характеру викопних флор плейстоцену 
[25—28]. Ми згодні з думкою Е. М. Зеліксон [32], 
що це особливо важливо при реконструкції кар
тини рослинного покриву перигляціальної зони. 
Таким чином, Волино-Поділля можна розгля
дати як один з модельних регіонів у межах Укра
їни, для яких на якісно новому рівні (із застосу
ванням видових визначень пилку та спор) дове
дено, що леси другої половини валдайської епо
хи утворювались в умовах не тільки значної су
хості, а й помітного зниження температури. Нові 
дані суттєво доповнюють загальну паліно- 
логічну характеристику лесів України й узгоджу
ються з результатами палінологічних досліджень 
на території колишнього Радянського Союзу [15, 
17] та Західної Європи [38, 54, 56, 57]. Можна 
дійти висновку, що нові палінологічні характе
ристики для відкладів лесу-I та лесу-II під
тверджують наш попередній висновок про те, 
що, починаючи з ранньовалдайських між-

Таблиця 1
Основні екологічні групи лободових у викопних верхньоплейстоценових флорах міжльодовикового 
та міжстадіального рангів Волино-Поділля (у %)

№ Екологічні групи Рис-вюрмська 
міжльодови
кова флора

Нижньо-
валдайська

міжстадіальна
флора

Середньо-
валдайська

міжстадіальна
флора

Верхньо-
валдайська

міжстадіальна
флора

Сучасна флора 
міжльодови- 

ків'я (голоцен)

І  фаза
горохівського

викопного
ґрунту

II фаза
горохівського 

викопного ґрунту

дубнівський 
викопний ґрунт

рівненський 
викопний ґрунт

1. Мезофіти 50,0 23,0 23,8 20,0 43,3
2. Ксеромезофіти 

та мезоксерофі- 
ти

20,0 7,7 23,8 30,0 1 27,0

3. Псамофіти 10,0 15,4 19,1 10,0 18,9
4. Ксерогалофіти 10,0 38,5 23,8 20,0 5,4
5. Галофіти 10,0 15,4 9,5 20,0 5,4
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Таблиця 2
Основні екологічні групи лободових у викопних верхньоплейстоценових флорах стадіального рангу

Волино-Поділля (у%)

№  Е к о л о г іч н і  г р у п и С т а д іа л ь н а  ф л о р а С т а д іа л ь н а  ф л о р а
С у ч а с н а  ф л о р а  

м іж л ь о д о в и к ів 'я  
(го л о ц е н )

Нижній горизонт 
верхньоплейстоценових лесів 

(лес-І)

Верхній горизонт 
верхньоплейстоценових лесів 

(лес-ІІ)
1. Мезофіти 21,7 20,8 43,3
2. Ксеромезофіти та 

мезоксерофіти
21,7 20,8 27,0

3. Псамофіти 13,2 8,4 18,9
4. Ксерогалофіти 21,7 25,0 5,4
5. Галофіти 21,7 25,0 5,4

стадіалів, рослинний покрив Волино-Поділля 
протягом валдайської епохи мав складний хара
ктер і поєднував у собі лісові, степові й тундрові 
елементи, відображаючи явище гіперзональності 
[6, 7, 9]. Склад рослинного покриву Волино- 
Поділля у пізньому плейстоцені неодноразово 
змінювався (1 міжльодовиковий, 3 міжстаді
альних та 2 стадіальних етапи), відображаючи 
явище ритмічності, і ці зміни були незворотними. 
На прикладі перебудов у рослинному покриві 
часу формування лесу-І та лесу-ІІ доведено, що 
за палінологічними даними навіть для холодних

етапів можна встановити певні відміни і суттєво 
деталізувати реконструкції картини розвитку 
флори та рослинності пізнього плейстоцену Во
лино-Поділля.

Автори висловлюють щиру подяку Міжна
родному науковому фондові Дж. Сороса та Ака
демії природничих наук Росії, які підтримали 
розробку питань з проблеми біорозмаїття та 
сприяли проведенню узагальнення результатів 
палінологічних досліджень верхньоплейстоцено
вих відкладів Волино-Поділля.
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Bezusko L. G , Bezusko A. G.
PALYNOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF THE UPPER-PLEISTOCENE LOESSES 
FROM VOLYNO-PODOLIE

This article generalizes palynological data from the Upper Pleistocene losses of 
10 Volyno-Podolie localities. Palynological criteria for argumentation of basic stages 
of the Upper Pleistocene losses (losses 1 and 2) formation are presented. Genera and 
species composition of fossil Chenopodiaceae flora are determined. The results of 
ecological analysis of Chenopodiaceae species from the fossil floras (Interglacial, 
Interstadial and Stadial) of the Upper Pleistocene from Volyno-Podolie are presented.


