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АНОТАЦІЯ 

Юрченко Т. І. Зміни рослинності і клімату Буковинського Прикарпаття і 

Закарпаття у пізньому плейстоцені і голоцені (за даними палінологічного аналізу 

геоархеологічних пам`яток). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2019. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена реконструкції короткоперіодичної 

етапності розвитку пізньонеоплейстоценової і голоценової рослинності і змін 

клімату Буковинського Прикарпаття і Закарпаття за даними палінологічного 

аналізу геоархеологічних пам’яток, що дозволить визначати природні умови 

існування і занепаду матеріальних культур на досліджуваних територіях.  

Передумовою реконструкції палеорослинності є обґрунтування на 

конкретному регіональному матеріалі теоретико-методологічних засад 

використання палінологічних даних для відновлення зональних і локальних рис 

давньої рослинності цієї території. Першим кроком дослідження був аналіз складу 

проб сучасного річного і місячного пилкового опаду і поверхневих пилкових проб 

ґрунтів під різними рослинними асоціаціями біля досліджуваних розрізів 

широколистолісової зони. Оскільки викопні паліноспектри із відкладів 

палеолітичних стоянок належать і до лісостепового, і степового типів, вивчення 

сучасних паліноспектрів виконано й на пилкових стаціонарах у лісостеповій і 

степовій зонах України.  

Показано, що склад паліноспектрів річного пилкового опаду у 

широколистолісовій і степовій зонах загалом коректно відображає склад зональної 

рослинності. У Лісостепу вміст пилку анемофільних деревних порід (крім дуба) є 

завищеним, а широколистих дерев – заниженим. Пилкові спектри субфосильних 

проб, відібраних під зональними типами рослинності, належать до відповідних 

зональних типів, але участь деяких таксонів рослин не завжди пропорційно 
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відображена у паліноспектрах.  Виявлені відхилення добре кореспондують із 

встановленими раніше особливостями формування паліноспектрів. Виявлено й 

нові регіональні особливості співвідношення складу поверхневих паліноспектрів і 

рослинності (зокрема, занизький вміст пилку дуба; підвищений вміст пилку сосни 

і ялини на узліссях). Паліноспектри азональних лучно-степових ценозів 

широколистолісової зони належать до лісостепового чи мішанолісового типів. В 

усіх пробах зони Лісостепу заниженим є вміст пилку широколистих порід. Ці 

неузгодження враховані у роботі, що підвищує достовірність реконструкції 

палеорослинності. Отримані нові субфосильні паліноспектри доповнюють їхню 

сучасну базу даних − складову теоретико-методологічних основ реконструкцій 

палеорослинності.  

Порівняння складу поверхневих пилкових проб і річного пилкового опаду 

надає нові дані про ступінь збереженості різних палінотипів у ґрунтах і 

коректнішої інтерпретації фосильних паліноспектрів. Помісячний аналіз складу 

пилкового опаду виявив відповідність його змін сезонам цвітіння, що є важливим 

для визначення сезонів полювання, міграцій, будівництва.  

Правомірність використання палінологічного аналізу для реконструкцій 

палеорослинності доведено порівнянням його результатів із одновікових відкладів 

різних розчисток одного розрізу. Їхні паліноспектри є майже аналогічними, що 

вказує на невипадковий розподіл пилку при їх формуванні.  

Шляхом апробації різних методів відбору й обробки пилкового опаду, 

субфосильних і викопних палінологічних проб ґрунтів та інших відкладів із  

експериметальним впровадженням модифікацій оптимізовано методики збору 

пилкового опаду і найповнішого вилучення паліноморф, особливо із відкладів 

лесово-ґрунтових розрізів.   

Для отримання кількісних кліматичних показників етапів пізнього 

неоплейстоцену використано два методи палеокліматичних реконструкцій за 

палінологічними даними: інформаційно-статистичний метод В. Кліманова (1981, 

1985) і метод «кращих аналогів» (Guiot, 1990; Nakagawa et al., 2002).  Створено 

вибірку (300 субфосильних проб, по 8 спектрів-аналогів для викопного 
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паліноспектру) із поверхневих проб авторки та із Європейської і Російської баз 

даних.  

У дисертації графічно представлено методико-методологічну модель 

застосування палінологічного методу для реконструкції давніх рослинності і 

клімату. 

На основі палінологічного вивчення 10 розрізів геоархеологічних пам’яток 

палеоліту, неоліту, бронзової доби, раннього залізного віку і середніх віків 

охарактеризовано короткоперіодичні зміни рослинності та клімату Буковинського 

Прикарпаття і Закарпаття за такими етапами. Реконструйовані фази розвитку 

рослинності кайдацького, тясминського і прилуцького етапів добре 

кореспондують таким останнього міжзледеніння, стадіалів та інтерстадіалів 

раннього гляціалу, відповідно. Рослинність мала специфічні риси, зумовлені 

близькістю районів дослідження до гірських лісів Карпат: зростання ялини (у 

Закарпатті бука) майже на усіх фазах  інтергляціалу; домішка сосни кедрової на 

початковій стадії інтергляціалу і на інтерстадіалах раннього гляціалу; вище 

залісення і зростання ялини на 1-ому стадіалі раннього гляціалу (тясминський 

етап). Аркто-альпійські види були найбільш поширені на його 2-ому стадіалі 

(підетап pl2). На оптимумах інтергляціалу на Буковині зростав горіх волоський; 

ліщина максимально поширювалася на середніх рівнях терас.  Рослинність 1-ого 

інтерстадіалу раннього гляціалу (підетап pl1) була більш термофільною і 

мезофільною (клімат близький до помірного), ніж рослинність 2-ого інтерстадіалу 

(підетап pl3), із значним поширенням беріз і мезофітних степів (бореальний 

клімат). Теплішим від сучасного клімат був на термоксеротичній і 

термогігротичній стадіях інтергляціалу (фази kd1b1 і kd13b1): ТІ вище сучасних на 

3°С,  ТVII – на 0,5-1,5°С. Річна сума опадів була найбільшою (на 200 мм від 

сучасної) на початку інтергляціалу (фаза ялини, kd1a1) і на термогігротичній стадії. 

На найбільш теплому і вологому інтерстадіаліу (фаза pl1b) середні температури 

були приблизно на 1°С нижче сучасних, сума опадів – як сучасна. Найбільш 

холодним і посушливішим клімат був на стадіалі pl2 (ТІ нижчі від сучасних на 

12°С, ТVII – на 6°С, сума опадів – на 250 мм).  
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У ранньоудайський час (ud1) Буковину займав березово-сосновий (із 

домішкою ялини) лісостеп субперигляціального клімату. У пізньоудайський час 

(ud2) ліси практично зникли, існував тундростеп. На низьких терасах Закарпаття 

зберігалися рефугіуми дендрофлори, зокрема, в’яз і липа. ТІ були вище, ніж на 

Буковині, на 8°С, ТVII – на 1,5°С, сума опадів – на 120 мм.  

У 1-ий ранньовитачівський інтерстадіал (vt1b1) обидва райони вкривали  

березово-соснові ліси із участю мезофільних широколистих порід і ялини, роль 

яких була найвищою на низьких терасах Закарпаття. На стадіалі vt1b1-1b2  лісо-

лучна рослинність включала мікротерми. На інтерстадіалі vt1b2  роль лісів  зросла, 

але мезофільних порід зменшилася. На стадіалі vt2 на Буковині існували 

перигляціальні тундростепи, на низьких терасах Закарпаття – луки бореального 

клімату.  У пізньовитачівській час (vt3) ліси із найвищою участю мезофільних 

широколистих порід були на низьких терасах обох районів. На початковій фазі vt3а 

широколисті породи зустрічалися поодиноко. У витачівський час найвищі ТІ і 

сума опадів (на 1°С нижче сучасних і на 100 мм вище, відповідно) були на фазі 

vt1b1.  

Впродовж  бузького етапу циклічно чергувалися інтерстадіали і низького 

рангу і стадіали. На інтерстадіалах із бореальним кліматом зростала роль сосново-

березових лісів із домішкою ялини, кедрової сосни і модрини (на 1-ому із них – 

навіть із поодинокими широколистими породами). На стадіалах існувала 

перигляціальна тундрова, лісотундрова, тундростепова (із чагарниковими 

березами, вільховником та аркто-альпійськими видамив плаунів) і холодно-

степова рослинність. Клімат був найсуворішим біля 22-20 т. р. т.  (на Буковині ТІ 

були нижчими сучасних на 20°С, липня – на 8°С, сума опадів була на 300 мм 

нижчою від теперішньої). 

На ранньодофінівському інтерстадіалі (df1) Буковину займали південно-

бореальні ліси (із поодинокими широколистими породами), які на 

середньодофінівськму стадіалі (df2) змінилися лучними степами бореального 

клімату. У пізньодофінівський час (df3) у соснових лісах знову поодиноко зростали 

в’яз і ліщина. Навіть найтепліший підетап df1 був суворішим від попередніх 
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інтерстадіалів (ТІ  нижче від сучасних на 6°С, ТVII – на 2°С, сума опадів – на 150 

мм). У ранньопричорноморський час (рс1) мікротермні асоціації чергувалися із 

кріофітними, які вперше набули значного поширення.  

Середньопричорноморський час (рс2) включає два інтерстадіали (белінг та алеред) 

із бореальною лісостеповою і лучно-степовою рослинністю (поодиноко 

широколисті породи), і стадіал (дріас 2) із перигляціальною степовою 

рослинністю. У пізньопричорноморський час (рс3, дріас 3) фази поширення 

холодного степу із ксерофітами розділяла фаза перигляціального тундростепу із 

кріофітами (зокрема, Dryas octopetala). Найтеплішим часом етапу був алеред (ТІ і 

ТVII  на 1-2°С нижче сучасних), найбільш холодним і посушливим – рс1 (ТІ на 

13°С, сума опадів на 350 мм нижче сучасних).  

За палінологічним вивченням голоценових ґрунтів і ґрунтових світ 

геоархеологічних пам’яток Буковинського Прикарпаття охарактеризовано 

мікроетапи розвитку рослинності і змін клімату у другій половині голоцену. Фази 

розвитку рослинності пізньої атлантики відображають перехід від кліматичного 

оптимуму голоцену із поширенням широколистих лісів (час виникнення 

трипільських поселень, середина ІV тис. до н.е.) до посушливого і 

прохолоднішого кінця атлантики (занепад поселень). У ранньому суббореалі 

існували мішані ліси вологого прохолодного клімату, а у першій половині пізнього 

суббореалу (ХІІІ-XI ст. до н.е.) – мезофільні широколисті ліси. Аридизація клімату 

мала місце у середньому суббореалі і кінці пізнього суббореалу (лісостепова 

рослинність). Мішані ліси ранньої субатлантики (VI-V ст. до н.е.) під впливом 

кліматичних змін і людини змінилися лісостеповою і лучною рослинністю, 

найбільше – у IV-VI  cт. н. е. У кінці середньої субатлантики («Cередньовічний 

кліматичний оптимум»)  дубово-грабові ліси мали  домішку бука і липи 

широколистої. У «Малий льодовиковий період» пізньої субатлантики поширилися 

мішані лісів і лучні степи. 

Антропогенний вплив на рослинність Буковинського Прикарпаття 

простежується із появою трипільських поселень (середина ІV тис. до н.е.) і 

виявляється у зменшенні площ лісів для створення господарських угідь (поява 
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пилку пірофілів, культурних злаків, сегетальних, пасквальних і рудеральних 

бур’янів). У кінці пізнього суббореалу (VIII - VІІ ст. до н.е.) антропогенний вплив 

призвів до поширення лучно-степової рослинності. Вплив людини на рослинність 

посилився в епоху «Великого переселення народів» (IV-VІ cт. н. е.) і від 

ранньослов’янського часу (VІІІ-ІХ ст. н. е.). Трансформацію рослинності виявлено 

за збільшенням ролі пилку трав і спор папоротей, пилку культурних злаків, 

бобових, гречкових, пасовищних, сегетальних і смітникових бур`янів. У цей час 

набули поширення інтродуковані деревні породи (горіх волоський і виноград).  

Результати дисертаційного дослідження суттєво розширюють і деталізують 

знання щодо регіональних закономірностей змін рослинності та клімату 

Буковинського Прикарпаття і Закарпаття у пізньому неоплейстоцені і голоцені; 

закономірності короткоперіодичної циклічності природних подій можуть бути 

використані для розробки сценаріїв майбутніх природних змін. Отримані 

результати, що дозволяють  визначити час і природні умови проживання давньої 

людини, є важливими для археології палеоліту і пізніших етапів розвитку 

матеріальних культур. У четвертинній геології вони можуть бути застосовані для 

стратифікації та кореляції неоплейстоценових і голоценових відкладів. Відомості 

про зміни рослинності під впливом людини можуть бути використані для 

реконструкції її первинного стану із подальшим застосуванням для відновлення 

фіторізноманіття. Методолого-методичні розробки автора можуть бути 

впроваджені у палеопалінологічних і палеокліматичних дослідженнях інших 

районів та у навчальному процесі при викладанні курсів «Палеогеографія 

антропогену», «Палеоекологія четвертинного періоду», «Палеогеографія 

голоцену» і «Геоархеологія».   

 Ключові слова: палінозона, повітряні і поверхневі пилкові проби, 

реконструкція, палеорослинність, палеоклімат, короткоперіодична етапність, 

матеріальні культури. 

SUMMARY 

Yurchenko T. I. Vegetational and climatic changes in the  

Bukovynian foreland of the Carpathian Mountains  and the Transcarpathia during 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6819009_1_2&s1=%CF%F0%E8%EA%E0%F0%EF%E0%F2%FC%E5
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6819009_1_2&s1=%CF%F0%E8%EA%E0%F0%EF%E0%F2%FC%E5
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the Late Pleistocene and Holocene (based on pollen data from the 

geoarchaeological sites). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Geography: Specialty 11.00.04 «Geomorphology 

and Palaeogeography». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to reconstruction of short-term vegetational and climatic 

changes in the Bukovynian foreland of the Carpathian Mountains and the 

Transcarpathia during the Late Pleistocene and Holocene (on the basis of pollen study 

of deposits of geoarchaeological sites). This enables to reveal environments of the 

occurrence of the Prehistoric Man material cultures in the areas studeid.  

In order to fulfil reconstructions of zonal and local features of palaeovegetation, 

theoretical and methodological approaches of palaeopalynology should be substantiated 

on the concrete regional pollen data through a test of correspondence between the 

modern and subfossil pollen spectra and the vegetational composition in the study area. 

The systematic observations on monthly and annual pollen input were perfomed, as well 

as the study of the surface pollen samples from different plant associations near the 

studied sites. As there are fossil palynospectra of forest-steppe and steppe types in the 

deposits from these sites, located at present in the broad-leaved forest zone, the studies 

of modern pollen input and subrecent palynospectra were carried out also in the 

stationaries within the forest-steppe and steppe zones of Ukraine.  

The study of the annual and monthly pollen input and the study of surface pollen 

samples from the stationaries located in the broad-leaved forest and steppe zones has 

demonstrated that these pollen spectra adequately reflect the modern vegetation. In the 

forest-steppe zone, pollen percentages of anemophillous trees (with exception of oak) 

are over-estimated, and of broad-leaved trees are under-estimated. The large part of 

irregularities in the ratios of pollen representation of some plants in the spectra as to 

their proportion in the vegetation well correspond to those described in the previous 

studies, but the new regional features in palynospectra formation are also revealed (e.g. 

under-representation of oak pollen and over-representation of pine and spruce pollen at 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1394507_1_2&s1=%E0%F0%F5%E5%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA
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the edges of woods; palynospectra from azonal meadow-steppe coenoses of broad-

leaved forest zone are of forest-steppe or mixed forest types). Pollen of broad-leaved 

trees are under-estimated in pollen tests from the forest-steppe belt. These irregularities 

are regarded when reconstructing palaeovegetation, enhancing a reliability of the 

reconstructions. The new subfossil palynospectra form an essential addition to the 

modern pollen databases that are a corner-stone for theoretical-methodological bases of 

the reconstructions with a usage of fossil palynospectra.  

The comparison of the annual pollen input composition with that of the surface 

pollen samples provided the new data on conservation of different palynotypes in soils, 

improving a usage of pollen data for interpretation of fossil palynospectra. The monthly 

analysis of pollen input shows its correspondence to the changes in plant pollination that 

is important in order to determine the seasons of hunting, migration, settlements and 

defensive walls constructions.     

The reliability of usage of pollen analysis for palaeovegetational reconstruction is 

proved through the comparison of the results obtained from the coeval deposits in 

different excavations of the same site. They appeared to be analogues.  

Approbation of different methodologies of collection and processing of aerial 

pollen input, surface pollen samples and samples from loess-palaeosol sections allows 

to determine the optimal methodologies for each case study and to introduce their 

modifications (in the construction of pollen traps, weights of samples, amount and 

assortment of chemicals, and a centrifuging speed).   

The two methods of palaeoclimatic reconstructions based on pollen data (the 

informational-statistical method (V. Klimanov 1981, 1985) and the method of ‘modern 

analogues’ (Guiot, 1990; Nakagawa et al., 2002) were used to obtain quantitative 

characteristics of the Late Pleistocene climates. The application of two independent 

methods served to verify the results of the quantitative deviations of the average 

temperature of the year, January, July, and the average rainfall from their current 

indicators. More than 300 hundreds of subfossil palynospectra were used (8 spectra-

analogues for a fossil spectrum) collected from the regional data (including the author’s 

tests) and from the European and Russian databases. 
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The methodological model of a usage of pollen study for reconstruction of 

palaeovegetation and palaeoclimate are shown graphically in the thesis.  

The palaeovegetational and palaeoclimatic changes were characterized in the 

Bukovynian foreland of the Carpathians and the Transcarpathia based on the author’s 

pollen study of 10 geoarchaeological sites of Middle and Upper Paleolithic, Neolithic, 

the Bronze Age, the Early Iron Age and the Middle Ages.  

The reconstruction of short-term phases of vegetational development over the  

Kaydaky, Tyasmyn and Pryluky stages demonstrated their comparability with the last 

interglacial (the Kaydaky stage) and stadials and interstadials of the early glacial (the 

Tyasmyn and Pryluky stages). The vegetation of all the phases of these times had 

particular features, related to the closeness of the area to the Carpathian mountain 

forests. They are: Picea growth (Fagus in the Transcarpthia) during almost all phases of 

the interglacial; an admixture of Pinus cembra during the pre-temperate stage of the 

interglacial and the early glacial interstadials; the existence of pine-spruce stands during 

the 1st early glacial stadial (Tyasmyn time), but also the intense spread of arcto-alpine 

plants. Their abundance was even larger during the 2nd early glacial stadial (the mid 

Pryluky time, pl2) with tundra vegetation. During the interglacial optima, Juglans regia 

grew in the Bukovyna; Corylus was most abundant in the middle level terraces. The 

vegetation of the 1st early glacial interstadial (the early Pryluky time, pl1) was more 

thermophilic and mesophilic (the climate was close to temperate) than that of the 2nd 

(the late Pryluky time, pl3). The latter was marked by a large spread of birch and 

mesophytic steppe (the boreal climate). The climate was warmer than now during the 

telocratic and mesocrtaic stages of the interglacial (phases kd1b1 and kd3b1): TI were 

higher than now by 3°C, TVII – by 1.5°C. The precipitation was highest (by 200 mm 

than modern) during the first phase (kd1a1) and mesocratic stage of the interglacial. 

During the warmest and wettest early glacial interstadial (pl1b) mean temperatures were 

lower than modern by 1°C, precipitation was equal to the modern. The pl2 time had the 

coldest and the driest climate (TI were lower than now by 12°C, TVII – by 6°C, 

precipitation was lower by 250 mm).  
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At the Early Uday time (ud1) spruce-birch-pine forest-steppe existed under 

subperiglacial climate. At the Late Uday time (ud2), the woods practically disappeared, 

tundra-steppe spread under the periglacial climate. In the low terraces of the 

Transcarpathia, refugia of dendroflora (with few Ulmus and Tilia) persisited. TI were 

higher than in Bukovyna by 8°C, TVII – by 1.5°C, precipitation was higher by 120 mm.  

During the Early Vytachiv interstadial (phase vt1b1), both areas were covered by 

spruce-pine forest with an admixture of mesophillic broad-leaved trees. The role of the 

latter was the highest on the low terraces of the Transcarpathia. The climate was south-

boreal and humid. During the stadial vt1b1-b2, forest-meadow vegetation included 

microtherms. During the interstadial vt1b2, the woods spread, but role of mesophillic 

trees decreased. During the mid Vytachiv stadial (vt2), periglacial vegetation occupied 

the Bukovyna, whereas the low terraces of the Transcarpathia were covered by 

meadows under boreal climate. During the Late Vytachiv interstadial (vt3), woods 

spread extensively on the terraces in both areas,  the proportion of mesophillic taxa in 

their composition was the highest. During the Vytachiv stage, the phase vt1b1 was the 

warmest (TI were lower than now by 1°C) and the most humid (the precipitation by 100 

mm higher than now). 

The alternation of stadials and short-term interstadials are proved for the Bug 

stage. During the interstadials, boreal forest-stepe existed (birch-pine woods with Picea, 

Pinus cembra, Larix), and at the beginning of the Bug time, they had an admixture of 

Tilia, Ulmus and Corylus. During the stadials, tundra, forest-tundra, tundra-steppe (with 

large participation of shrub birches, Alnaster fruticosus, Botrychium boreale and arcto-

alpine club-mosses) and cold steppe existed. The climate was the most severe around 22 

- 20 
14

C ka BP (TI were lower than now by 20°, TVII – by 8°C, precipitation was lower 

by 300 mm).  

During the Early Dofinivka interstadial (df1), the south-boreal forest (with 

admixture of broad-leaved trees) spread, and at the Mid Dofinivka stadial (df2), it was 

replaced by meadow-steppe under boreal climate. During the Late Dofinivka 

interstadial (df3), forest-steppe included few Ulmus and Corylus. Even the warmest 
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interstadial df1 had more harsh climate than the preceding interstadials (TI were lower 

than now by 6°C, TVII – by 2°C, precipitation was lower by 150 mm).  

During the Early Prychornomoria stadial (рс1), periglacial tundra-steppe 

consisted of both microthermal and xerophytic coenoses (the latter first became 

abundant). The Mid Prychornomoria times (рс2) included two interstadials (the Bölling 

and Allerød) with boreal forest-steppe and meadow vegetation (few broad-leaved taxa) 

and a stadial (the Dryas 2), with periglacial steppe vegetation. During the Late 

Prychornomoria stadial (рс3, the Dryas 3), the phases of cold steppe were separated by 

the phase of periglacial tundra-steppe with cryophytes (e.g. Dryas octopetala). The 

Allerød was the warmest time (TI and TVII were lower than now by 1-2°C, the 

precipitation was lower by 150 mm). The pc1 time was the coldest and driest stadial (TI 

was lower than now by 13°C, the precipitation – by 350 mm). 

Pollen study of the Holocene soils and pedocomplexes at the archaeological sites 

of the Bukovyna enables characterics of vegetational development phases and climate 

changes for the second half of the Holocene. The phases of vegetational development 

during the Late Atlantic demonstrate the transition from the Holocene climatic 

optimum, with the spread of broad-leaved woods (the Trypillya settlements appearance, 

the middle part of the IV millennia BC) to the arid and cool phase at the end of the 

Atlantic (the decline of the settlements). Mixed forest of wet and cool climate existed 

during the Early Subboreal. At the first half of the Late Subboreal (ХІII-XI cent. BC), 

mesophillic broad-leaved woods spread.  Aridification occurred during the Mid 

Subboreal and at the end of the Late Subboreal (forest-steppe vegetation). Mixed woods 

of the Early Subatlantic (VI-V cent. BC) were replaced under climate and human 

impacts by forest-steppe and meadow, particularly during IV-VI cent. AD. At the end of 

the Mid Subatlantic (“Medieval Warm Period”), oak-hornbeam forests were spread 

(with Fagus and Tilia platyphyllos). The Late Subatlantic («Little Ace Age») was 

affected by the spread of mixed woods and meadow-steppe.  

Human impact on vegetation of the Bukovyna area was palynologically revealed 

with the appearance of the Tripillia settlements (the middle part of the IV millennia 

BC), recorded in the reduction of broad-leaved woods, controlled by the implementation 
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of agriculture (pollen of pyrophiles, Cerealia, segetal and pastural weeds). At the end of 

the Late Subboreal (VIII - VІI cent. BC), the human impact lead to a spread of meadow-

steppe (or ferns). Human impact on vegetation increased during the period of «Great 

migration of peoples” (IV-VI cent. AD) and since the Early Slave times. It is revealed 

through the increase in palynomorphs of herbs and ferns, Cerealia, pulses, buckweed, 

pastoral, segetal and ruderal plants. The introduced plants (walnut and grape) were 

cultivated in the Bukovyna area.  

The results of this study contribute the knowledge on the regional features of the 

Late Pleistocene and Holocene short-term vegetational and climatic changes. The 

obtained regularities in cyclicity of palaeoenvironmental events can be used in 

elaboration of future climatic scenarios. The results can be used for stratigraphic 

application and correlation of the Upper Pleistocene and Holocene deposits, and – in 

archaeology – for study of palaeoenvironments of the Old Man. The information on the 

Holocene vegetational changes under a human impact can be applied for reconstruction 

of the pristine vegetation with the usage for restoration of biodiversity. Methodological 

approaches can be used in palaeopalynological studies of the other areas and in teaching 

process.  

 Key words:  pollen zones, aerial and sub-fossil pollen samples, reconstruction, 

palaeovegetation, palaeoclimate, short-term phases of palaeoenvironmetal development, 

material cultures.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю 

подальшого вирішення теоретичних і прикладних проблем палінологічних 

досліджень плейстоценових лесово-ґрунтових відкладів і голоценових ґрунтів. 

Важливе місце у цій проблематиці посідають питання визначення регіональних 

особливостей формування сучасних спорово-пилкових спектрів, що уможливлює 

інтерпретацію палеопаліноспектрів і підвишує достовірність реконструкцій 

давньої рослинності і кліматів. Значущими залишаються питання вдосконалення 

методики найповнішого вилучення паліноморф із цих типів відкладів. 

Використання статистико-математичних методів палеокліматичних побудов за 

палінологічним даними дає змогу виявити регіональні особливості досліджених 

районів, зумовлені їхньою близькістю до Карпат, у європейських 

палеокліматичних моделях.  

Проведені дослідження на розрізах геоархеологічних пам’яток спрямовані 

на визначення палеоекологічних умов існування давніх матеріальних культур, 

природних причин їхніх змін, розквіту і занепаду, на пізніших часових інтервалах 

– змін способів господарювання і міграцій людських суспільств.  

Незважаючи на значний обсяг палінологічних робіт, присвячених вивченню 

плейстоценової і голоценової рослинності Буковинського Прикарпаття [1, 2, 11, 

24, 29, 31, 32, 45, 46, 106, 108, 199, 200] і Закарпаття [4, 12, 13, 14, 41, 107, 182] не 

до кінця з’ясованими залишаються питання короткоперіодичної етапності змін 

рослинності та клімату та їхнього впливу на зміни археологічних культур; 

антропогенного чинника змін складу рослинності; можливості існування тут 

рефугіумів термофільних порід впродовж пленігляціалу.  

Наразі гостро постає питання про відтворення природного різноманіття 

рослинності, що обумовлює необхідність досліджень рослинних сукцесій 

впродовж плейстоценових етапів та голоцену. У Буковинському Прикарпатті 

палінологічне вивчення археологічних пам’яток e у голоценових відкладах майже 
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не проводилося. Вищеназване й обумовило необхідність проведення нових 

палінологічних і палеокліматичних досліджень цих регіонів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційне дослідження було пов’язане з науково-дослідною тематикою 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (проєкт ДФФД 

України 28.6/038, № держреєстрації 0109U006713, «Палеогеографія та клімат 

Північного Причорномор’я у голоцені») і наукового відділу «Археологічний 

музей» Інституту археології НАНУ «Археологічні пам’ятки України: культурно-

хронологічна атрибуція» (№ держреєстрації 0113U007366), «Культурно-

хронологічна систематизація археологічних джерел» (№ держреєстрації 

0116U006926). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є реконструкція 

коткоперіодичної етапності розвитку рослинності та змін клімату Буковинcького 

Прикарпаття і Закарпаття впродовж пізнього неоплейстоцену і голоцену на основі 

результатів спорово-пилкового аналізу.  

Для досягнення мети необхідним було вирішення таких завдань: 

- вивчення сучасного пилкового опаду і поверхневих спорово-пилкових проб 

у районах дослідження та інших ландшафтних зонах України з метою 

встановлення ступеню їх відповідності сучасному складу рослинності цих районів 

і зон;   

- адаптація існуючих методик відбору та обробки повітряних, поверхневих і 

фосильних спорово-пилкових проб із лесово-ґрунтових товщ з метою отримання 

статистично достовірної кількості паліноморф для палеореконструкцій та 

визначення регіональних перехідних коефіцієнтів від паліноспеткрів до складу 

рослинності; 

- визначення оптимального набору математичних методів реконструкції 

кількісних показників палеокліматів;  

- розробка методико-методологічної моделі дослідження, спрямованого на 

реконструкцію динаміки давньої рослинності та змін палеокліматів; 
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- визначення складу паліноспектрів і встановлення палінозон у 

плейстоценових і голоценових розрізах геоархеологічних пам’яток Буковинcького 

Прикарпаття і Закарпаття; 

- реконструкція короткоперіодичної етапності розвитку давньої рослинності 

та відповідних якісних і кількісних змін клімату у досліджуваних районах; 

- реконструкція палеоекологічних умов побутування людини доісторичного 

та історичного часу у зв’язку із короткоперодичною етапністю природних змін; 

- визначення змін рослинних асоціацій в залежності від елементів рельєфу; 

- визначення антропогенного впливу на рослинний покрив впродовж 

голоцену.  

Об’єкт дослідження – пилок і спори у відкладах верхнього неоплейстоцену 

і голоцену розрізів геоархеологічих пам’яток Буковинcького Прикарпаття і 

Закарпаття. 

Предмет дослідження – короткоперіодична етапність розвитку рослинного 

покриву і змін кліматичних умов впродовж пізнього неоплейстоцену та голоцену 

на території Буковинcького Прикарпаття і Закарпаття. 

Матеріали і методи досліджень. Основними методами дослідження є 

палінологічний і палеопалінологічний, а для палеокліматичних реконструкцій − 

метод «кращих аналогів» та інформаційно-статистичний метод Кліманова. Для 

виділення палінозон використовувся кластерний аналіз, а із теоретичних − 

принцип актуалізму, порівняльно-географічний і порівняльно-історичний методи, 

метод аналогій і кореляційний. 

Матеріалами дослідження стали результати палінологічного вивчення  

десяти розрізів (два із них за кількома розчистками, до 10). Робота виконувалася 

автором у лабораторії екології ландшафту та моніторингу аерокосмічних 

досліджень географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та у лабораторії палеоботаніки Університету «Ла 

Сапієнса» (м. Рим, Італія). Педостратиграфічне і археологічне розчленування 

відкладів і їхнє радіовуглецеве датування виконане українськими і іноземними 
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науковцями (Н. П. Герасименко, Л. В. Кулаковською, В. І. Усиком, П. Хезартсом, 

Ф. Ніхтом). 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного 

дослідження для територій Буковинського Прикарпаття і Закарпаття вперше:  

- реконструйовано короткоперіодичну етапність розвитку рослинності  

впродовж витачівського, бузького, дофінівського і причорноморського етапів 

пізнього неоплейстоцену; 

- реконструйовано поетапні зміни рослинних асоціацій у залежності від 

елементів рельєфу;  

- реконструйовано мікроетапність розвитку рослинності Буковинського 

Прикарпаття впродовж другої половини голоцену та охарактеризовано 

антропогенний вплив на його рослинний покрив;  

- за палінологічними даними реконструйовано кількісні показники 

кліматичних змін на території Закарпаття впродовж пізньонеоплейстоценових 

етапів;  

- з метою реконструкції фаз розвитку рослинності досліджуваних районів на 

етапах посушливого клімату і для археоботанічних досліджень встановлено 

закономірності змін складу сучасного пилкового опаду в залежності від фаз 

цвітіння рослин на пилкових станціях у лісостеповій і степовій зонах України; 

Удосконалено та деталізовано:  

- регіональні особливості розвитку пізньонеоплейстоценової і голоценової 

рослинності як палеоекологічного фактору побутування культур доісторичного та 

історичного часу на геоархеологічних пам’ятках Буковинського Передкарпаття та 

Закарпаття;  

- експериментально (шляхом аналізу одновікових відкладів у різних 

розчистках одного розрізу) доведено невипадковість формування 

палеопаліноспектрів і правомірність застосування результатів палінологічного 

аналізу для реконструкції палеорослинності; 

- експериментальну оцінку методик найповнішого вилучення паліноморф 

із лесово-ґрунтових відкладів;  
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Набуло подальшого розвитку: 

- встановлення ступеня відповідності складу повітряних і субфосильних 

проб і складу сучасної рослинності стаціонарів у межах різних ландшафтних зон 

України (широколистолісової, лісостепової, степової);  

- визначення кількісних показників кліматичних змін за 

короткоперіодичними етапами пізнього неоплейстоцену Буковинського 

Прикарпаття; 

- експериментальна оцінка різних методів відбору пилкового «дощу», 

відбору і обробки субфосильних пилкових проб ґрунтів. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження суттєво розширюють і деталізують знання щодо регіональних 

закономірностей змін рослинності та клімату Буковинського Прикарпаття і 

Закарпаття впродовж пізнього неоплейстоцену і голоцену, а встановлені 

закономірності циклічності природніх подій можуть бути використані для 

розробки сценаріїв майбутніх природних обстановок, зокрема, кліматичних змін. 

Отримані результати можуть бути використані в археології − для визначення 

природних умов проживання давньої людини та антропогенного впливу на 

рослинність, у четвертинній геології − для стратифікації і кореляції 

неоплейстоценових і голоценових відкладів. Відомості про зміни рослинності у 

голоцені під впливом людини можуть бути застосовані для реконструкції її 

первинного стану із подальшим використанням для відновлення біорізноманіття. 

Методолого-методичні розробки автора можуть бути використані у 

палеопалінологічних і палеокліматичних дослідженнях інших територій, а також у 

навчальному процесі. Результати дослідження впроваджені у наукові розробки 

відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАНУ (Додаток А).   

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

виконаною на основі власних аналітичних палінологічних досліджень і 

палеокліматичних побудов авторки, частково власних польових експедиційних 

досліджень (повністю − щодо відбору сучасних повітряних і субфосильних проб). 

Особисто здійснено лабораторну обробку зразків для палінологічного аналізу, 
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значною мірою виконано палеоботанікогеографічну інтерпретацію палінодіаграм, 

і повністю – їхню палеокліматичну інтерпретацію. Із залученням літературних 

даних особисто реконструйовано зміни рослинних асоціацій в залежності від 

елементів рельєфу, якісні та кількісні показники змін клімату впродовж пізнього 

неоплейстоцену досліджуваних районів та другої половини голоцену 

Буковинського Прикарпаття. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційної роботи були 

представлені на 18 всеукраїнських і міжнародних конференціях та симпозіумах: 

Всеукраїнській студентській науковій конференції «Реалії, проблеми та 

перспективи розвитку географії в Україні» Львівського національного 

університету імені Івана Франка (2011); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Фундаментальні проблеми сучасної географії», присвяченій 90-

річчю з дня народження О.М. Маринича (Київ, 2010); Х Міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції «Шевченківська весна» (Київ, 

2012); VII Всеукраїнській студентській науковій конференції «Сучасні проблеми 

природничих наук» (Ніжин, 2012); Міжнародній науковій конференції «Еволюція 

та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій» (Чернівці, 

2012); Міжнародній науковій практичній конференції присвяченій 150-річчю 

Російській державності і у зв’язку з 50-річним ювілеєм географічної освіти у 

Великому Новгороді (Великий Новгород, 2012); ХІ з'їзді Українського 

географічного товариства «Україна: географія цілей та можливостей» (Київ, 2012); 

Міжнародному конгресі Карпатсько-Балканської геологічної асоціації (Тирана, 

Албанія, 2014); Міжнародній конференції «From the Caspian to Mediterranean: 

environmental change and human response during the Quaternary» (Тбілісі, Грузія, 

2014); Палінологічній школі-конференції з міжнародною участю «Методи 

палеоекологічних досліджень» (Москва, 2014); Міжнародному науковому 

симпозіумі «Рельєф і клімат» (Чернівці, 2014); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, 

практика» (Чернівці, 2014); Міжнародній конференції «Late Pleistocene and 

Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region» (Клуж-Напока, 



28 
 

Румунія, 2014); Міжнародній четвертій щорічній конференції «European Society 

for the study of Human Evolution» (Флоренція, Італія, 2014); ХІХ Україно-

польському семінарі з вивчення четвертинного періоду (Тернопіль, 2015); 

Міжнародній конференції  «Annual 2015 Meeting of the Geological Society of 

America» (Балтимор, США, 2015); Міжнародній науковій конференції “Від 

географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та 

пошуків” (Чернівці, 2016); конференції Європейської секції стратиграфічної 

комісії ІНКВА «Quaternary stratigraphy and Paleolithic human occupation in Armenia 

and Southern Georgia» (Єреван, 2016).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 26 наукових праць 

загальним обсягом 9,5 д. а. − 7 наукових статей у фахових виданнях (обсягом 4,0 

д. а.), дві із них у міжнародних журналах, 14 – у матеріалах і тезах доповідей 

наукових конференцій в Україні, 5 – у матеріалах і тезах доповідей зарубіжних 

конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, семи розділів 

та висновків. Загальний обсяг роботи становить 234 ст., з них 174 – основного 

тексту. Список використаних джерел включає 243 найменування, зокрема, 93 

англомовних. У роботі вміщено 40 рисунків і 5 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ 

ПАЛІНОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДАВНЬОЇ 

РОСЛИННОСТІ ТА КЛІМАТУ 

 

1.1. Сучасний стан проблеми 

 Від початку ХХ ст. спорово-пилковий метод є основним методом 

реконструкції палеорослинності. Однак і тепер проблема достовірності 

реконструкцій давніх рослинних покривів за палінологічними даними не втратила 

актуальності. Причиною цього є складність процесу формування паліноспектрів у 

зв’язку із різними пилковою продуктивністю, дальністю заносу пилку різних 

рослин і ступенем їхнього збереження у різногенетичних відкладах. 

 Теоретичною основою палеопалінологічного методу є принцип актуалізму, 

який виражено у припущенні про аналогічні екоумови зростання видів рослин у 

минулому і тепер, однаковий взаємозв’язок складу паліноспектрів із рослинністю, 

яка їх продукує [55]. Закономірності формування сучасних паліноспектрів є 

основою для інтерпретації викопних спорово-пилкових спектрів і реконструкцій 

рослинності та клімату. Дослідження із зіставлення складу паліноспектрів 

поверхневих проб ґрунтів і співвідношення таксонів у складі рослинності 

відповідних місцезростань, геоботанічних районів і зон проводять давно і 

систематично. Завдяки їхнім першим результатам були визначені основні 

характеристики спорово-пилкових комплексів тундрової, лісової (тайгової й 

широколистої), лісостепової, степової та напівпустельної зон [55], а також їхніх 

районів [26, 28, 29, 64, 65, 88, 95, 100, 101, 105, 110, 121, 124-126, 128, 129, 156, 

171, 173, 179, 190, 194, 222]. У цих роботах було доведено різний ступінь 

летючості паліноморф різних деревних і трав’янистих рослин.  

Вклад у розробку основної теорeтичної проблеми палеопалінології – 

зв’язку між паліноспектрами та рослинністю, що їх продукує, був зроблений і 

українськими дослідниками. Перші результати досліджень субфосильних проб 
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було отримано власне для Українських Карпат і Передкарпаття. Вони показали, 

що паліноспектри поверхневих проб відображають склад рослинного покриву 

більших за площею територій, ніж ті, в межах яких розміщені дослідні ділянки 

[106].  Результати, отримані для степової зони, показали, що у поверхневих пробах 

усіх типів лісів переважав пилок сосни, а вміст пилку широколистих порід був 

заниженим [70, 6]. У складі пилку трав домінував пилок лободових, а вміст пилку 

злаків був меншим від їхньої реальної участі у фітоценозах. Проте у 

паліноспектрах лісостепової зони [7] процентний вміст широколистих порід 

(окрім клена) повністю відображав їхню участь у складі рослинності. Було 

піднято питання і здійснено перші спроби введення поправкових коефіцієнтів при 

інтерпретації паліноспектрів із метою реконструкції палеорослинності [8-10].  

З урахуванням усіх закономірностей формування поверхневих спорово-

пилкових спектрів встановлено поділ їхніх компонентів на вузьколокальні, 

локальні і регіональні [34, 101, 156, 163, 168, 173, 219, 240]. Вузьколокальні 

компоненти спектрів відображають рослинність на рівні асоціацій та їхніх груп, 

локальні – на рівні формацій, регіональні – на рівні груп і класів формацій.   

За дослідженням сучасних паліноспектрів степової зони було виділено 

основні домінантні групи пилку трав’янистих рослин, що можуть 

характеризувати різні підтипи степів Східної Європи [62]. Пізніше на основі 

детального аналізу поверхневих проб різних районів степової зони [15, 17, 18] 

було розроблено типологію субфосильних пилкових спектрів для лівобережної і 

правобережної частин степової зони України [19-21], при цьому кількість 

домінантних комплексів пилку трав’янистих рослин зросла із 4 [62] до 19.  

Поправкові коефіцієнти для переходу від складу паліноспектрів до складу 

реконструйованої рослинності були встановлені у різних зонах і районах у таких 

дослідженнях [33, 89, 155, 160, 164, 166-167, 174, 180, 193, 206, 210, 213, 217, 220-

221, 228, 232, 236, 239].  

Щодо досліджуваної території, для долини Середнього Дністра було 

встановлено [29], що вміст пилку широколистих порід значно нижчий від їх участі 

у складі сучасних деревостанів − у всіх пробах переважав пилок сосни, яка рідко 
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зустрічається у цьому районі. Проте для території Поділля відмічено [5], що 

компоненти широколистих лісів відображено у паліноспектрах адекватно (за 

виключенням заниження вмісту пилку бука). За вивченням субфосильних спектрів 

Пригорганського Передкарпаття [139] зроблено висновок, що вміст пилку 

деревних порід, чагарників і трав добре відображає зональні, регіональні та 

локальні умови.  

Відмінність у результатах, отриманих у різних рослинних зонах та їх 

районах, свідчить про необхідність подальшого вивчення залежності між складом 

рослинності та його відображенням у складі паліноспектрів субфосильних проб 

для кожного району, який раніше не вивчався. Ці дослідження мають передувати 

регіональним реконструкціям палеорослинності за фосильними паліноспектрами.  

Для розуміння закономірностей формування викопних паліноспектрів, крім 

вивчення субфосильних проб, важливе значення має порівняння їхнього складу зі 

складом річного пилкового опаду на цій території. Це дозволяє визначити зміни 

паліноспектрів у процесі фосилізації, пов’язані із різним ступенем збереження 

паліноморф у різногенетичних відкладах і на основі цього корегувати поправкові 

коефіцієнти.  

Вивчення пилкового «дощу» понад 20 років виконують у рамках 

Міжнародної Програми Пилкового Моніторингу Європи [218]. Її основою є 

систематичне вивчення складу паліноморф у осаді, що накопичується на поверхні 

ґрунту, шляхом встановлення пилкових вловлювачів (пасток) у різних рослинних 

зонах та районах. Щомісячні дослідження пилкового опаду можна використати 

для встановлення пилкової продуктивності, дальності розносу швидкостей 

осідання пилку з метою досконалішої інтерпретації викопних паліноспектрів.  

В Україні впровадження Програми було започатковано у зонах 

широколистих лісів [138, 139] і степу [189]. Результати цих досліджень показали, 

що, за умови врахування відомих поправкових коефіцієнтів, паліноспектри осаду 

пасток адекватно відображають зональний тип, регіональний характер і локальні 

особливості рослинності навколо вловлювача.  



32 
 

Ступінь відповідності сучасних паліноспектрів складу рослинності у 

кожному регіоні є унікальною [217]. Адже кожен із них має свої особливості 

вітрової діяльності, пилкової продуктивності рослин і літологічного складу 

відкладів, у яких накопичуються паліноморфи [166]. Визначення поправкових 

коефіцієнтів на основі аналізу сучасних повітряних паліноспектрів і складу 

рослинності є необхідним для кожної конкретної місцевості, в якій виконують 

палеопалінологічні дослідження. Таким чином, ключем до достовірної 

інтерпретації палеопаліноспектрів є аналіз складу сучасного палінологічного 

матеріалу (пилковий опад і субфосильні проби) у поєднанні з аналізом складу 

рослинності на кожній конкретній території дослідження. 

 

1.2. Дослідження ступеня відповідності складу пилкового дощу складу 

рослинності 

Для кращого розуміння особливостей формування паліноспектрів було 

використано результати попередніх досліджень за Програмою Пилкового 

Моніторингу у зоні широколистих лісів Прикарпаття [138, 139]. Проте у розрізах 

плейстоценових відкладів досліджуваних районів виявлено паліноспектри, типові 

не лише для зони широколистих лісів, де вони розташовані тепер, але й властиві 

для зон лісостепу і степу.  Для розуміння рис формування паліноспектрів в 

останніх (зокрема, у різних підтипах в степу) нами було вивчено пилковий опад на 

стаціонарах, розташованих у сучасних зонах лісостепу і степу України [91, 149, 

150, 151, 152]. На кожному стаціонарі пилкові вловлювачі було встановлено 

принаймні у трьох відмінних екотопах: на степових ділянках, у лісових масивах 

(крім зони степу) в екотонах переходу степу до заліснених ділянок.  

1.2.1. Зона широколистих лісів. Для вивчення співвідношення у складі 

щомісячного і річного пилкового «дощу» і складу рослинності використано 

результати дослідження на п’яти пилкових пастках [138, 139], розташованих у 

лісових і відкритих асоціаціях: у дубовому лісі з домішкою ялиці; у ялицево-

сосновому лісі за участю граба; у молодому (вторинному) вільхово-березовому 

лісі; на межі ялицево-ялинового лісу із відкритою ділянкою; у злаково-
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різнотравній асоціації. Встановлено пряму залежність складу щомісячного 

пилкового опаду від сезонів полінації рослин. Для вирішення завдання 

інтерпретації фосильних паліноспектрів найважливішим було порівняння річного 

пилкового опаду зі складом сучасної рослинності. 

Паліноспектр пастки лісу зі старих дубів із густим підліском із ліщини 

вирізняється дуже низьким вмістом паліноморф дуба і значним переважанням 

пилку ліщини (50%). Це пов’язують із зменшенням пилкової продуктивності 

дерев із віком [139]. Паліноспектри пасток, розташованих у ялицево-сосновому 

лісі і на узліссі ялиново-ялицевого лісу, майже повністю відображають склад 

сучасної рослинності. Серед пилку дерев найбільше представлені ті із них, які 

зростають поблизу вловлювача, дещо заниженим є вміст пилку темнохвойних 

порід, а на узліссі − дещо завищеним вміст пилку дальнього заносу (сосни і 

берези). Проте, згідно поправковим коефіцієнтам [129], зростання останніх на цій 

дільниці і не може бути реконструйованим. Паліноспектр пастки, розташованої у 

молодому березово-вільховому лісі, найкраще зіставляється зі складом 

рослинності. Таким чином, недостатня репрезентованість пилку може бути 

пов’язана не лише із дальністю заносу, але із віком дерев. Проте це неузгодження 

має нівелюватися у субфосильних пробах, в яких інтегровано склад рослинності 

за останні 50-100 років. Паліноспектр пастки, розташованої у злаково-

різнотравному ценозі, відзначається вищим вмістом і різноманітністю пилку трав, 

але за складом і вмістом деревного пилку все ж є подібним до паліноспектрів 

лісових вловлювачів, тобто локальний спектр відображає і зональну рослинність.  

Таким чином, у широколистолісовій зоні склад пилкового опаду відповідає 

складу рослинності.  

 1.2.2. Лісостепова зона. Пилкова станція розташована біля с. Трубівщина 

Яготинського району Київської обл. (50°10'7.08" N, 31°48'12.39" E) у Яготинсько-

Оржицькому геоботанічному районі [52] із рослинністю лучних степів, байрачних 

дібров і низинних боліт. Щомісячно (із квітня по грудень) і сумарно за рік 

проаналізовано пилковий опад за трьома пастками (рис. 1.1), розташованими: №1 

– на узліссі в’язово-дубового лісу із різнотравно-злаковим покривом; №2 – під 
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пологом в’язово-дубового лісу із невеликою домішкою граба, клена, липи, ясена, 

у зниженні – вільхи і верби; №3 – під лучною рослинністю (злаки, різнотрав’я та 

осокові). Опис результатів щомісячного аналізу пилкового опаду подано у 

Додатку А, а у графічній формі – на рис. 1.2. Пилок деревних порід (тут і далі у 

тексті) позначено AP (arboreal pollen), пилок трав’янистих рослин (тут і далі у 

тексті) – NAP (non-arboreal pollen).  

 

 

Рис. 1.1 Розташування вловлювачів пилкового опаду на станції 

с. Трубівщина  

У паліноспектрах весняних місяців переважає АР: у квітні Pinus sylvestris, 

Betula,  Alnus і Corylus, у травні з`являються паліноморфи Quercus, Acеr і NAP.  

Останній переважає у паліноспектрах літа. У червні ще спостерігається доволі 

високий відсоток Pinus sylvestris, меншим є вміст пилку Quercus, Ulmus, Tilia, 

Corylus. Значно різноманітнішим стає склад пилку різнотрав`я, а в липні 

спостерігається максимум пилку Poaceae і Cerealia. Восени АР представлено 

лише Pinus sylvestris. У NAP доволі високим є вміст пилку Chenopodiaceaе i 

Artemisia, значно збіднюється склад різнотрав’я. У листопаді найвищим є вміст 

спор Bryales. Склад пилкового опаду змінюється у чіткій відповідності із змінами 

у сезонності цвітіння рослин. Весною вищим є відсоток АР, літом – NAP, восени −
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Рис.1.2 Річний склад повітряного пилкового опаду та його помісячний розподіл на пилковій станції Трубівщина 

(Північний Лісостеп, Лівобережжя Дніпра). 1, 2, 3 – номери пасток
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пилку рослин, які квітли у кінці літа (айстрові, лободові, цикорієві) та летючого 

пилку сосни.  

Паліноспектр річної пастки, розташованої на узліссі в’язово-дубового лісу 

показав переважання пилку трав (56%). Доволі високим є вміст пилку 

дрібнолистих дерев Betula (6%) і Alnus (4%). Кількість пилку широколистих дерев 

є мізерною в порівнянні із їх участю в складі рослинності (Quercus – 3%, Ulmus – 

1%), Tilia, Fraxinus та Acer менше 1%). 

В паліноспектрі пастки, розташованої під пологом в’язово-дубового лісу 

найбільше пилку дерев та чагарників (63%). В АР переважає пилок Pinus sylvestris 

(21%), високий вміст субфосилій широколистих дерев (20%), які представлені 

палінотипами Quercus, Ulmus, Tilia, Fraxinus та Acer.  

Пилковий спектр пастки, розташованої під лучною рослинністю 

характеризується переважанням пилку трав (62%), зокрема, різнотрав’я (37%). 

Доволі завищеним є вміст паліноморф Pinus sylvestris (21%), Alnus (4%), Betula 

(3%). В складі NAP переважає пилок різнотрав’я (37%), помітна кількість 

Chenopodiaceae (7%), Artemisia (6%), Poaceae (5%) i Cyperaceae (4%). 

Пилок анемофільних рослин (Pinus, Betula, Alnus) є надрепрезентованим у 

всіх річних пробах, незважаючи на їх низьку участь у складі рослинності. 

Відсоток пилку широколистих дерев, що зростають на цій території, є заниженим 

щодо участі цих дерев у складі рослинності. Проведені дослідження підтвердили 

вказану раніше [2, 15, 17, 55] необхідність вводити поправкові коефіцієнти для 

корекції участі хвойних, дрібнолистих і широколистих порід при реконструкції 

палеорослинності і заперечують висновок [7] про відповідність вмісту пилку 

широколистих порід їхній участі у рослинності лісостепу.  

 1.2.3. Степова зона. Експериментальна ділянка розташована у підзоні 

різнотравно-злакових степів, біля с. Старі Кодаки біля м. Дніпро (48°23'00.32'' N, 

35°07'52.55'' E). Пастки встановлено на різних елементах рельєфу біля балки 

Сажавка (її днище і схил та присхилова частина вододілу) із різними рослинними 

асоціаціями. Природна деревна рослинність зустрічається на схилах та у верхів’ях 

балки. Пилковий опад збирався щомісячно із липня по вересень і за рік [149]. 
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Детальний опис щомісячних паліноспектрів показано у Додатку Б і на рис. 1.3. 

Склад липневих і серпнево-вересневих пилкових проб відповідає змінам у 

сезонності цвітіння рослин. У липневих пробах вищим є відсоток пилку Poaceae 

(10-30%) і різнотрав’я: Fabaceae (32%), Ranunculaceae (16%), Rosaceae (14%) та 

Lamiaceae (13%). У пробах серпня-вересня різко зростає вміст пилку Asteraceae 

(18-27%), Cichoriаceae (15-25%) і частково Brassicaceae (10-22%).  

У річному пилковому складі пастки, розташованої на вододілі (різнотравно-

злаковий ценоз), відображено паліноморфи всіх родин, представлених у складі 

ценозу, і найближче розташованих деревних порід (захисна смуга із Quercus і Tilia 

cordata). Вміст пилку злаків є нижчим від їхньої участі у складі ценозів.  

Навколо пилкової пастки, розташованої на схилі яру, також домінують 

різнотравно-злакові ценози. У річному повітряному паліноспектрі представлений 

пилок усіх наявних родин різнотрав’я, але вміст пилку злаків є дещо заниженим 

щодо їх участі у складі рослинності (9%). На схилах яру зростають Elaeaegnus 

angusitofoila, Rhamnus cathartica, Acer fraxinifolia. У паліноспектрі пилок 

останнього не відображений. Відсутність пилку клену відповідає його 

недорепрезентованості, зазначеній нами в інших розрізах.  

Пилковий склад річного осаду у пастці днища балки (лучнa рослинність, із 

дуже щільним і багатим трав’яним покривом) повністю відображає мезофітний 

склад трав (різке переважання пилку різнотрав`я − 70%). Вміст пилку Poaceae 

(12%) є заниженим порівняно з його участю у складі рослинності.  

У складі паліноспектрів всіх цих пилкових пасток переважає пилок лучно-

степових рослин. Відсоток пилку дерев, що зростають біля балки (Quercus – 2%, 

Tilia, Ulmus, Alnus – по 0,5% кожного) є незначним. Лише поодиноко (за 

виключенням Pinus sylvestris) зустрінуто інший пилок дальнього заносу (Betula, 

Carpinus – 2%). Дуже низьким є вміст пилку Chenopodiaceae й Artemisia (1%), що 

відповідає положенню досліджуваної ділянки у північному степу. 

Таким чином, палінологічні дослідження сучасного пилкового опаду 

показали, що його паліноспектри у північно-степовій підзоні загалом адекватно  

відображають склад рослинності. 
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Рис.1.3 Річний склад повітряного пилкового опаду та його помісячний розподіл на пилковій станції Сажавка 

(Північний Степ, Правобережжя Дніпра) 
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1.3. Дослідження ступеня відповідності складу субфосильних 

паліноспектрів складу сучасної рослинності 

Вивчення субфосильних проб було проведено біля досліджуваних нами 

розрізів у різних рослинних асоціаціях на території Буковинського Прикарпаття. 

При реконструкціях палеорослинності були використані результати попереднього 

вивчення субфосильних проб у Середньому Придністер’ї [29-32] і Закарпатті [13], 

а також наших досліджень поверхневих проб тестових ділянок, розташованих у 

лісостеповій і степовій зонах.  

1.3.1. Зона широколистих лісів. Перша експериментальна ділянка 

розташована біля сс. Садгора (48°21'00.00'' N, 25°58'00.00'' E) і Рідківці 

(48°20'11.71'' N, 26°04'17.57'' E) поблизу м. Чернівці. Рослинний покрив тут 

складають: дубово-грабові й дубово-грабово-букові ліси; окремі масиви ялини із 

ялицею, рідше − сосни; на відкритих ділянках − різнотрав’я і злаки. Поверхневі 

проби відібрані: під пологом і на узліссях широколистих лісів різного складу, а 

також штучних хвойних масивів і на обезлісеній ділянці. Їхній спорово-пилковий 

склад відображений на рис. 1.4.  

 1-а поверхнева проба відібрана під пологом дубово-грабового лісу із 

домішкою бука і містить: AP 91%, NAP 6%, спор 3%. У АР найбільшим (74%) є 

вміст широколистих порід. Як і у складі рослинності домінує Carpinus betulus 

(67%). Вміст пилку Fagus sylvatica (6%) і, особливо, Quercur robur (0,5%) є 

заниженим порівняно з участю цих дерев у складі рослинності. Присутній пилок 

Alnus, хоча біля місця відбору проби вільха не зростає. Пилок Juglans regia (1%) 

занесений із місцевих садків. Вміст пилку хвойних порід є дуже низьким (16%). 

Пилок різнотрав’я бідний за родовим складом (переважно родини 

Caryophyllaceae, Asteraceae, Lamiaceae). Загалом паліноспектр відповідає складу 

сучасної рослинності, проте дуже заниженим є вміст пилку Quercur. 

 2-а проба відібрана в цьому ж лісі і за складом схожа із попередньою: AP  

94%, NAP  5%, спори  1%. В АР переважає Carpinus betulus (60%), дещо зріс вміст 

пилку Fagus sylvatica (8%) і Quercus robur (3%), присутні Tilia cordata (1%) і Alnus. 

Вміст пилку хвойних порід незначний: Pinus sylvestris (17%), Picea (4%). 
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Рис.1.4 Спорово-пилкові спектри субфосильних проб у районах дослідження 

Проби: широколистолісова зона: 1-9 – Хотинська височина;  10-11 – Середнє Придністров’я;  Лісостеп: 12 – Середнє 

Придніпров’я; Степ: 13 – Східний Крим 
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Продовження Рис. 1.4
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Враховуючи значно меншу дальність повітряного заносу пилку Picea, ніж Pinus 

[129], його присутність відображає зростання ялини у досліджуваному районі.  

 3-а проба відібрана у буково-грабовому лісі із домішкою дуба і включає: AP 

91%, NAP 5%, спор 4%. Серед широколистих порід домінує Carpinus betulus 

(35%), зростає вміст пилку Fagus sylvatica (18%), присутній Quercus robur (1%). 

Досить високим є вміст пилку хвойних (Pinus sylvestris 28%, Picea 8%). У NAP 

переважає різнотрав’я. Склад паліноспектру загалом відповідає місцевій 

рослинності, але вміст паліноморф дуба є заниженим, а хвойних − завищеним. 

 4-а  проба відібрана на узліссі грабово-дубового лісу і має паліноспектр 

лісового типу (АР 68%, NAP 15%, спори 17%) при вмісті пилку широколистих 

порід 18%. Серед останніх більше пилку Carpinus (10%) і Quercus (5%), пилку 

Tilia, Fagus і Juglans − по 1%. У складі хвойних представлено пилок Pinus 

sylvestris (35%) і Picea (8%), поодиноко − Abies. Пилок дрібнолистих порід 

включає Alnus (2%) і Betula (4%). NAP представленe різнотрав’ям. 

Невідповідність паліноспектру повітряної проби сучасній рослинності виявлено у 

заниженні вмісту пилку дуба і завищенні − пилку хвойних порід.  

5-а проба відібрана на узліссі насадженого масиву ялини із домішкою ялиці. 

Склад паліноспектру лісового типу: AP – 88%, NAP – 6%, спори – 6%. В АР 

домінує Pinus sylvestris (67%), представлені Picea (16%) і Abies (2%). Із 

широколистих порід знайдений лише пилок Quercus robur, із дрібнолистих − 

Alnus (по 1%). Вміст NAP низький. Таким чином, паліноспектр відповідає 

локальній рослинності хвойного лісу, але вміст пилку ялини є 

недорепрезентованим за рахунок підвищеного вмісту заносного пилку сосни.  

6-а проба відібрана на штучно обезлісеній ділянці між грабово-буковим і 

ялиновим лісовими масивами, має лісовий тип паліноспектру: AP 78%, NAP 11%, 

спор 11%. У АР переважають Pinus sylvestris (51%) і Piceа (11%), присутня Abies 

(1%). Пилок широколистих порід включає Fagus sylvatica (3%), Tilia cordata, 

Carpinus betulus (по 1% кожного) і Juglans regia (10%). Значно зріс вміст NAP 

(найбільше пилку Cichoriaceae і Asteraceae). Пилковий склад проби відображає 
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переважання пилку хвойних над паліноморфами широколистих порід, збільшення 

ролі трав та летючого пилку сосни на відкритій ділянці, наближеній до лісів.  

 У паліноспектрі 7-ої проби відкритої ділянки (відстань від лісових масивів 4 

км) переважає пилок NAP (50%), AP складає 45%, спори 5%. Склад паліноспектру 

є типовим для лісостепу, а не для зони широколистих лісів, тобто він відображає 

локальні особливості рослинності. У АР вміст пилку Pinus sylvestris (38%) є 

завищеним, адже у рослинному покриві сосна зустрічається поодиноко. 

Присутність пилку Picea (2%) вказує на її зростання на значних відстанях від 

місця відбору проби. Вміст пилку широколистих порід є дуже низьким (Quercus 

robur, Carpinus betulus і Corylus avellana, по 1%). У NAP більше пилку різнотрав’я 

(14%), переважно Rosaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae. У складі проби, крім 

невідповідності зональному типу паліноспектрів, завищеним є вміст пилку сосни і 

заниженим − широколистих порід. Це відповідає відомому положенню [55] про 

відсутність розносу пилку останніх на помітні відстані від їх місцезростань. 

 Друга експериментальна ділянка розташована біля розрізів археологічних 

пам’яток сс. Глибока і Грушівка (Хотинська височина). 8-а проба відібрана біля 

с. Глибока на узліссі дубово-букового лісу із домішкою Carpinus betulus. 

Паліноспектр належить до лісового типу (АР 69%, NAP 19%, спори 12%). Серед  

AP переважають хвойні дерева: Pinus sylvestris (21%), Picea (20%), Abies (1%). 

Вміст пилку широколистих порід 15%: Carpinus betulus (7%), Fagus sylvatica (5%), 

Tilia cordata, Ulmus sp. і Quercus robur (по 1%). Присутній пилок Alnus (4%) і 

Betula (3%). У NAP переважає різнотрав’я. Вміст пилку широколистих, особливо 

дуба, є заниженим порівняно зі складом рослинності, а вміст паліноморф ялини – 

завищеним (вірогідно поблизу наявні штучні насадження цієї породи). 

9-а проба відібрана біля с. Грушівка (48°10'33.03'' N, 25°57'54.15'' E) на 

узліссі грабового лісу із домішкою дуба і клена. Паліноспектр належить до 

лісового типу (АР 64%, NAP 14%, спори 22%). В AP переважають хвойні породи: 

Pinus sylvestris (35%), Picea (8%), Abies (3%). Проте вміст пилку широколистих 

дерев (18%) є достатнім для відображення зонального типу широколистого лісу 

[55]. Їхній пилок включає Carpinus betulus (15%), Quercus robur, Tilia cordata, 
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Fagus sylvatica і Juglans regia (по 1% кожного). У NAP переважає різнотрав’я 

(родини Ranunculaceae, Rosaceae, Brassicaceae). Незначним є вміст пилку Роасеае і 

Chenopodiaceae. Спори представлені Polypodiaceae. За виключенням заносу пилку 

хвойних, рослинність відображено у паліноспектрі адекватно. 

Третя експериментальна ділянка розташована у долині Середнього Дністра, 

біля с. Ожеве (Сокирянський район Чернівецької обл., 48°33'31.42'' N, 27°27'31.76'' 

Е), де проводилося дослідження археологічних пам’яток.   

10-a проба відібрана на Ожевському острові Дністра, де схили його доволі 

вузької долини зайняті грабово-дубовими і штучно насадженими сосновими 

лісами.  Місце відбору проби вкрите лучно-чагарниковою рослинністю (зокрема, 

Salix, Ulmus, Humulus). У трав’яному покриві представлено Rumex, рослини із  

родин Apiaceae, Plantaginaceae, Lythraceae, Asteraceae, Lamiaceae і Poaceae. 

Паліноспектр належить до лісового типу: AP 72%, NAP 18%, спор 10%. У АР 

домінує Pinus sylvestris (63%), присутня Picea (5%). Широколисті породи 

представлені пилком Quercus robur, Fraxinus sp. і Tilia cordata (по 1%). Присутній 

пилок Alnus, Salix і поодиноко Cornus.  NAP складене лучним різнотрав’ям. 

 11-а проба відібрана на узліссі грабово-дубового лісу на березі Дністра, із 

домішкою Acer campestre, Acer platanoides, Frangula, розрідженим наземним 

покривом. На іншому березі наявні штучні насадження сосни. Проба має 

пилковий спектр лісового типу (АР 85%, NAP 10%, спори 5%) при вмісті пилку 

широколистих порід 23%. Останній відсоток відповідає зональному типу 

широколистих лісів [55], хоча в АР домінують хвойні: Pinus sylvestris (52%) і Picea 

(6%). Широколисті породи представлені пилком Quercus robur (10%), Carpinus 

betulus (9%), Fraxinus sp. (2%), Tilia cordata і Ulmus sp (по 1%), Cornus mas і 

Corylus avellana (по 2%). У складі трав переважає різнотрав’я бідного складу. 

На досліджених ділянках субфосильні спектри відображають локальний 

склад рослинності і у більшості випадків і її зональний склад. Невідповідності 

сучасному складу рослинності виражені у завищенні вмісту пилку хвойних 

(особливо Pinus sylvestris) і заниженні вмісту паліноморф широколистих порід.  
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1.3.2. Лісостепова зона. 12-у пробу відібрано біля с. Трубівщина Київської 

області (50°10'7.08" N, 31°48'12.39" E), на відкритій ділянці між вільхово-

тополевим і широколистим лісовими масивами. Паліноспектр відповідає 

лісостеповому типу рослинності (АР 46%, NAP 51%, спори 3%). Породи 

широколистого лісу включають Quercus, Ulmus, Fraxinus і Tilia. У паліноспектрі 

відображений пилок усіх деревних і чагарникових порід місцевості (крім Populus 

та Euonymus): Alnus (8%), Betula (6%), Quercus і Tilia (по 5%), Ulmus (3%), 

Fraxinus (2%), Corylus (4%), Crataegus (2%) і Viburnum (1%). Паліноморфи Pinus 

sylvestris (10%) занесені зі соснового лісу із домішкою ялини, який знаходиться за 

6 км від місця відбору зразка. Трав’яний покрив формують різнотравно-злакові 

ценози, склад яких повністю відображений у субфосильному паліноспектру. 

Склад поверхневої проби практично повністю відображає сучасний склад 

рослинності ділянки дослідження.  

1.3.3. Степова зона. 13-a проба відібрана у різнотравно-злаковій асоціації, у 

передгір’ях Криму, поблизу археологічної пам’ятки с. Вишенне Білогірського 

району (45°14'15.47'' N, 34°33'51.67'' E). За своїм складом  (AP 16%, NAP  82%, 

спори 2%) проба належить до степового типу. У AP переважає пилок Pinus 

sylvestris (9%), але присутній і Pinus косhiana (1%), занесений із верхнього поясу 

лісів Криму. Звідти ж занесений пилок Carpinus betulus (1%), Hedera taurica і 

Betula pubescens (по 0,5% кожного). Присутність паліноморф Corylus avellana 

(1%), Alnus glutinosa (2%) і Salix відповідає їх зростанню у нижньому поясі гір та 

у річкових долинах. Незначним є вміст пилку чагарників із «дубків» передгірь: 

Cornus mas, Viburnum sp. і Malaceae. Поодиноко наявні мікрофосилії Juglans regia, 

занесені із місцевих садків. У NAP переважає різнотрав'я (45%) багатого складу. 

Вміст пилку Asteraceae (6%) і Cichoriасeae (4%) відображає переважання 

природної степової рослинності [19]. Низький вміст пилку Poaceae (4%) у 

різнотравно-злаковому степу пов'язаний із його поганим збереженням у 

поверхневих пробах степу [6, 20, 55]. Домінантна роль пилку Brassicaceae (16%) 

відображає антропогенний вплив на рослинність, oскільки серед рослин цієї 

родини багато бур`янів і культурних рослин. Вхід до домінантів паліноспектру 
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пилку ксерофітів (29%) також пояснюється наявністю рослин-бур`янів у родині  

Chenopodiaceae і добрим збереженням їхнього пилку у поверхневих пробах [6, 20]. 

З урахуванням дальності заносу і ступеня збереженості різних палінотипів, склад 

поверхневої проби адекватно відображає сучасний склад рослинності.  

 

1.4. Експериментальні дослідження у цілях верифікації результатів 

палеопалінологічного методу 

Одним із засобів перевірки адекватності запису змін палеорослинності у 

складі паліноспектрів ґрунтів пропонуємо порівняння палінодіаграм одновікових 

відкладів, отриманих із розташованих поруч розрізів. Адже висновки досліджень 

природничих наук вважаються верифікованими тоді, коли їхні результати 

підтверджуються у повторних експериментах. Тому було палінологічно 

опрацьовано два розрізи голоценових ґрунтів на скіфському городищі Ак-Кая (с. 

Вишенне, Білогірський район, АР Крим) [150, 153]. Зіставлення розрізів виконане 

за археохроностратиграфією культурних шарів (із точністю у 20-50 рр.), 

виконаною Ю. П. Зайцевим, а також за педостратиграфічною кореляцією [43, 188]. 

Крім того, палінологічне зіставлення одновікових відкладів показане для розрізів 

поселення Ожеве-острів (див. Розділ 5.2.1). 

На території городища Ак-Кая на відстані біля 80 м одна від одної було 

закладено розчистки В1 і В2, в яких представлено одновікові відклади культурних 

шарів скіфського часу та середніх віків. Розчистка В2 знаходиться на 1 м нижче 

розчистки В1. У розрізах обох розчисток, подібних за стратиграфічною будовою, 

представлено ґрунти чорноземного ряду та їх педоседименти. Із розчистки В1, яка 

вивчалася із метою реконструкції змін рослинності і клімату у пізньому голоцені 

[43], зразки відібрано через кожні 5 см. Із розчистки В2 відібрано зразки, які за 

археологічною і педостратиграфічною належністю повністю відповідають таким у 

розчистці В1. Результати дослідження показано на палінодіаграмах (рис. 1.5 і 1.6).   

Пам'ятка Ак-Кая розташована у межах Білогірського геоботанічного району 

дубових лісів і різнотравно-злакових степів  [52], проте тепер лісові масиви біля 

неї відсутні. Це відображено у складі поверхневих проб ґрунтів (див  У АР (5-
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 Рис. 1.5 Спорово-пилкова діаграма голоценових відкладів розрізу В1 пам’ятки Вишенне 1
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 Рис. 1.6 Спорово-пилкова діаграма голоценових відкладів розрізу В2 пам‘ятки Вишенне 1
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20%) усіх паліноспектрів обох розчисток приблизно однаковим є вміст пилку 

Pinus sylvestris (переважає), присутні паліноморфи Alnus, Carpinus, Quercus, 

Juniperus, Caprifoliaceae, Malaceae, Corylus, Viburnum і Cornus. У розчистці В1 

зустрінуто пилок Acer. Оскільки склад АР в обох розчистках практично 

ідентичний, порівняємо склад NAP одновікових утворень у них.  

 Зразки №7 (гл. 1,92-2,00 м) і №6 (гл. 1,80-1,85 м) розчистки В2 і зразки PZ II 

розчистки В1 (гл. 1,95-2,0 м) виділені із Н горизонтів похованих чорноземів (із 

артефактами початку IІІ ст. до н.е.). За складом NAP вони майже однакові: в обох 

переважає різнотрав’я (у B1 – 29-43%; у B2 – 28-36%) багатого складу: 

Dipsacaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, 

Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Malvaceae, Apiaceae і Filipendula. У PZ II у 

незначній кількості присутній і пилок родин Caryophyllaceae, Rubiaceae, 

Solаnaceae, Convolvulaceae, Cannabaceae і Primulaceae. Друге місце за вмістом в 

обох розчистках посідають паліноморфи Poaceae: у B1 – 10-12%; у B2 – 8-12%, 

помітною є участь пилку Cichoriaceae і Asteraceae. Ксерофіти представлені пилком 

Chenopodiaceae (B1 – 3-9%; B2 – 8-12%), Artemisia (B1 – 0,5-0,7%; B2 – 0,6%) і 

Ephedra (B1 – 2%; B2 – 1%). У PZ II поодиноко присутні паліноморфи Cyperaceae 

і Typhaceae. Практично однаковим є вміст спор Polypodiaceae (1-2%), Bryales (1%) 

і Lycopodiaceae (1-2%). Наявність пилку гігрофітів у розчистці B2 і багатший 

склад різнотрав’я пов’язані із її близькістю до річкової долини. Зразки №5 (гл. 

1,40-1,45 м) і №4 (гл. 1,20-1,15 м) розчистки В2 і зразки PZ IV (гл. 1,75-1,35 м) 

розчистки В1 відносяться до культурних шарів середини III ст. до н.е. У NAP обох 

розчисток переважає різнотрав’я багатого складу: Brassicaceae, Ranunculaceae, 

Rosaceae, Scrophulariaceae, Dipsacaceae, Fabaceae, Plantaginaceae, Malvaceae і 

Apiaceae. У PZ IV поодиноко представлений пилок Geraniaceae, Polygonacеae і 

Rumex. Спільною рисою є зростання у цих культурних шарах вмісту пилку 

рослин, типових для археологічних пам’яток: Asteraceae (у В1 – 14-29%, у В2 – 

18-23%), Chicoriaceae (у В1 – 10-14%, у В2 – 9%), Echinops (у В1 – 1-7%, у В2 – 

3%). У PZ IV (із відкладів, які несуть сліди найбільших пожеж) пилок Asteraceae 
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представлений переважно Cirsium. В обох розчистках зменшився вміст пилку 

дикорослих Poaceae (4-9%), але з`явилися паліноморфи їх культурних форм. 

Зразок №3 розчистки В2 (гл. 0,90-0,95 м) і зразки PZ V розчистки В1 (гл. 

1,35-1,05 м) відібрані у НР горизонті похованого чорноземного ґрунту з 

артефактами кінця III ст. до н.е. В AP обох розчисток з’являється пилок далекого 

заносу: Picea, у PZ V – поодиноко паліноморфи Salix і Rhamnus. У NAP вміст 

пилку різнотрав`я як і у попередньому інтервалі, але склад його значно 

різноманітніший. В обох розчистках є пилок дикорослих Poaceae (у В1 – 7-11%, у 

В2 – 7%) і їх культурних форм (у В1 – 6%, у В2 – 10%); значно зменшився вміст 

пилку бур`янових рослин, зокрема, Asteraceae (у В1 – 8-16%, у В2 – 15%), зник 

пилок Ehinops і Cirsium. В обох розчистках зріс вміст пилку гігрофітів (Cyperaceae 

і Typhaceae) і зменшився − ксерофітів: Chenopodiaceae (5-13%), Artemisia (0,3-1%).  

Зразки №2 (гл. 0,67-0,72 м) і №1 (гл. 0,45-0,50 м) розчистки В2 i зразки PZ 

IX (0,35-0,65 м) розчистки В1 відібрані із гумусово-перехідних горизонтів 

сучасного чорнозему (культурний шар VIII ст. н. e.). В обох розчистках переважає 

різнотрав`я багатого складу, особливо, родини Lamiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, 

також присутні Caryophyllaceae, Linaceae, Brassicaceae, Apiaceae, Primulaceae, 

Fabaceae, Polygonaceae. У PZ IX у незначній кількості є пилок Convolvulaceae, 

Campanulaceae, Euphorbiaceae. В обох розчистках значно збільшився вміст пилку 

Chicoriaceae (у В1 16-31%, у В2 26-33%) і Asteraceae (у В1 – 10-14%, у В2 – 11-

15%), присутній Echinops. В обох розчистках однаковий вміст пилку Poaceae, 

знизився вміст пилку Chenopodiaceae (у В1 – 4-8%, у В2 – 7-9%). Вміст пилку 

рогозу у розчистці В2  на 2-3% вищий, ніж у В1.  

Таким чином, дослідження одновікових відкладів у різних розчистках 

показало майже повну аналогічність складу їхніх паліноспектрів. Відміни 

стосуються більшої кількості палінотипів у розчистці В1, але вміст їх пилку <2%, 

присутні вони лише у 1-3-ьох зразках із 22-ох. Це свідчить про їхнє занесення із 

значних відстаней. Порівняння палінозон одновікових відкладів розчисток за 

кількісно значущими показниками вмісту пилку рослинних таксонів дозволяє 

реконструювати однакову динаміку рослинності і клімату у районі дослідження. 
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Різне положення одновікових відкладів у розрізах за глибиною пов’язане 

розташуванням розчисток на дещо різних гіпсометричних рівнях і впливом 

ерозійних процесів на повноту нашарувань. 

 

Висновки до першого розділу 

1. Ключем до достовірної інтерпретації палеопаліноспектрів є аналіз складу 

сучасного палінологічного матеріалу (пилковий опад і субфосильні проби) у 

поєднанні з аналізом складу рослинності на кожній конкретній території 

дослідження. 

2. Результати вивчення проб річного пилкового «дощу» на стаціонарах у 

широколистолісовій і степовій зонах свідчать, що їхній палінологічний склад 

загалом адекватно відображає сучасний склад рослинності досліджуваних теренів. 

Більшість пилку в осаді вловлювачів належать рослинам, що зростають біля них. 

Лише незначна його кількість (переважно анемофільних дерев) занесена із 

прилеглих теренів. У пробах степових ценозів недостатньо відображено участь 

злаків у складі рослинності. У пилковому опаді лісостепової зони суттєво 

заниженим є вміст пилку широколистих порід. Частка заносного пилку є більшою 

на відкритих ділянках і узліссях, ніж під пологом лісів.  

3. Результати щомісячного дослідження проб пилкового дощу свідчать, що 

зміни його складу відповідають сезонам цвітіння рослин. Цей висновок є 

важливим при застосуванні палінологічного аналізу для геоархеологічних 

досліджень (визначення сезону спорудження курганів, валів, часу міграцій, тощо).    

4. Результати палінологічного аналізу поверхневих проб на полігонах у 

широколистолісовій, лісостеповій і степовій зонах показали, що проби, відібрані  

під зональними типами рослинності, загалом адекватно відображають її сучасний 

склад. Проте в усіх пробах зони широколистих лісів Буковини недостатньо 

відображено участь дуба у складі деревостанів, а на узліссях і відкритих ділянках 

завищеним є вміст пилку сосни, частково і ялини. У пробах під азональною 

лучно-степовою чи лучно-чагарниковою рослинністю цієї зони сформовані 

паліноспектри лісостепового чи мішанолісового типів. 
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5. Результати дослідження одновікових відкладів у різних розчистках одного 

розрізу показали аналогічність складу їхніх паліноспектрів. Це доводить  

невипадковий розподіл паліноморф при формуванні паліноспектрів, особливо на 

приблизно однакових формах рельєфу. За кількісно значущими показниками 

вмісту пилку основних таксонів палінодіаграми одновікових відкладів різних 

розчисток розрізу дають змогу реконструювати однакові типи рослинності. Це 

вказує на правомірність застосування палінологічого аналізу при реконструкціях 

палеорослинності.   
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИКА ПАЛІНОЛОГІЧНИХ І ПАЛЕОКЛІМАТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Методика збору та обробки сучасних і субфосильних пилкових проб  

2.1.1. Збір та обробка проб повітряного пилкового опаду. Для обробки 

проб повітряного опаду використано методику проєкту Міжнародного Пилкового 

Моніторингу [218]. Основою цієї методики є визначення складу пилкового 

«дощу» в осаді пилкових вловлювачів. Обов’язковим є детальний опис природної 

рослинності у межах пилкової станції. Нами описувалася рослинність у радіусі 5-

10 км. Вловлювачі встановлюють у вересні-жовтні і змінюють раз на місяць і раз 

на рік. Ми порівнювали пилковий опад, осереднений за сумою зборів із 

щомісячних проб, і опад вловлювача, який не змінювався впродовж періоду 

спостережень. В результаті отримано практично ідентичні результати. 

Вловлювач закопують у ґрунт і лише верхня його частина з отвором 

знаходиться на рівні денної поверхні. Це забезпечує максимальне наближення до 

умов осідання пилку і спор на поверхню ґрунту. Вловлювачі являють собою 

контейнери об’ємом 2 л із діаметром отвору не менше 15 см, щоб запобігти 

попаданню у пастку у непропорційно великій кількості пилку рослин, що ростуть 

безпосередньо над вловлювачем. Ми використовували вловлювачі об’ємом 3 л із 

діаметром отвору 15 см. Отвір перекривали сіткою, яка запобігає потраплянню до 

пастки комах і гризунів, але не перешкоджає вільному переміщенню повітря. У 

контейнер із метою запобігання руйнуванню пилку бактеріями (або висихання) 

вливали гліцерин, який покривав дно на 3-5 мм, і формалін (10-20 мл). 

 Першим кроком лабораторної обробки отриманого із вловлювачів матеріалу 

є процедури просіювання і фільтрування, що забезпечують  видалення надлишку 

води і макрорешток. Їх здійснюють переливанням рідини через кухонне сито із 

наступним промиванням решток дистильованою водою (надалі – через сито із 

діаметром отворів 0,25 мм). Надлишок води видаляли фільтруванням із 

використанням секційної лійки. Наступним кроком була обробка зразків 10% 
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розчином КОН (для руйнування верхньої оболонки паліноморф), який доливали  у 

2-3 рази більшій кількості від об’єму осаду і води у стакані. Навіску кип’ятили на 

слабкому вогні 10 хв., заливали шаром дистиляту 12 см і відстоювали 3 год. для 

повного осадження пилку на дно стакана. Верхні 6 см води зливали сифоном, щоб 

не потривожити пилок на поверхні осаду (сифон занурювали не нижче 2-х см від 

поверхні води). Далі зразки заливали новою порцією дистиляту до відмітки 12 см і 

повторювали процедуру до досягнення нейтральної реакції розчину.  

2.1.2. Збір та обробка субфосильних проб. Перед відбором проб визначали 

розподіл рослинних угруповань на територіях дослідження, що прилягали до 

розрізів геоархеологічних пам’яток, обирали місця відбору проб у різних 

рослинних асоціаціях і виконували опис рослинного покриву на ділянках площею 

100 м
2
 навколо місця відбору. Відбір здійснювали із поверхневого шару ґрунту із 

моховою підстилкою чи дерниною до глибин не більше 2 см.  

Зразки обробляли за уніфікованою методикою Лабораторії палеогеографії 

Інституту географії Санкт-Петербурзького університету і за методом Біркса. 

Відповідно до першої методики, 100 гм. наважки зразка кип`ятили 10 хв. у 10% 

розчині HCl. Далі заливали стакан дистилятом і відмивали розчин до нейтральної 

реакції шляхом багаторазового відстоювання із сифонуванням через кожні 3 год. 

(злив до рівня 4-ьох см над осадом). Видалення органіки виконували кип`ятінням 

10 хв. у 10 % розчині лугу із наступним відмивом до нейтральної реакції 

описаним способом. Сепарацію осаду від рідини здійснювали центрифугуванням 

зразків 20 хв. зі швидкістю 2,5 тис. оберт. за хв. Для відділення пилку від осаду 

використовували важку рідину (CdO + K2O) із питомою вагою 2,2 г/см
3
 (дорівнює 

питомій вазі паліноморф), при швидкості центрифугування 2,5 тис. оберт. за хв. 

Надосадову рідину зливали у стакан, заливали дистилятом і відстоювали добу. 

Після осадження паліноморф відмивання зразків від важкої рідини виконували 

центрифугуванням, із переходом від більшого до меншого посуду (до пробірок). 

Для запобігання пересихання препаратів при їхньому перегляді під мікроскопом 

до пробірок додавали гліцерин. Ця методика дає продуктивні результати, однак 

потребує великих матеріальних затрат (використання дорогих реактивів, великої 
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кількості дистиляту) і є трудомісткою, адже обробка зразків (в залежності від їх 

літологічного складу і кількості зливів на добу) триває 2-3 місяці.  

Метод Біркса [163] застосовують для дослідження торфових, озерних і 

морських відкладів. Обробка зразків включає такі етапи: 1) Відбір зразка вагою 1 

гр.; 2) Фільтрація його через сито d 0,25 мм для видалення крупних часток і 

рослинних решток; 3) Додавання встановленої кількості спор екзотичного виду 

Lycopodiaceae, підрахунок яких на слайді дозволяє визначити концентрацію 

автохтонних пилку і спор в осаді; 4) Обробка  холодним 10% розчином HCl для 

видалення карбонатів; 5) Обробка гарячим 60% розчином HF впродовж години, 

або холодним 60% розчином HF впродовж 24 год. для усунення кварцових часток; 

6) Багатократне центрифугування у дистильованій воді; 7) Кип’ятіння осаду у 

розчині лугу для видалення гумінових кислот; 8) Багатократне центрифугування у 

дистильованій воді до досягнення нейтральної реакції.  

У ході експериментальних робіт із пробами ґрунтів методика була 

модифікована таким чином: 1) Вага наважки складала 2 гр. 2) Для вилучення 

мулистої фракції використовували пірофосфат натрію; відмив до нейтральної 

реакції здійснювали багаторазовим відстоюванням зразка впродовж 3-х годин із 

подальшим зливанням рідини до рівня 2-х см над осадом. Обробка зразків цим 

шляхом займала 1-2 тижні і є оптимальною для виготовлення слайдів поверхневих 

проб. АР підраховували до 250 – 300 зерен, а NAP і спори − зверх цього числа.  

 

2.2. Методика відбору та обробки зразків лесово-ґрунтових порід для 

палеопалінологічного аналізу  

Густина відбору зразків на палінологічний аналіз залежить від потужності 

кліматолітів і ґрунтових генетичних горизонтів та детальності стратиграфічного 

розчленування розрізів. Із потужних літологічно однорідних лесів зразки 

відбирають кожні 30 см. При перешаровуванні лесів із ембріональними ґрунтами 

(кожен прошарок 10-30 см потужністю) їх відбирають із кожної літологічної 

відміни. У викопних ґрунтах зразки відбирають із кожного генетичного горизонту, 

а із голоценових ґрунтів – кожні 10 см. 
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Для оптимізації методики обробки проб лесово-ґрунтових порід із 

забезпеченням достатньої концентрації паліноморф у зразках, виконано 

експериментальну роботу із модифікації методики лабораторії палеогеографії 

Інституту географії Санкт-Петербурзького університету. 

Мацерація: 1) Видалення карбонатів − кип’ятіння100-гр. навіски у 10% 

розчині HCl 10 хв. у літровому стакані. Із метою прискорення відмиву від кислоти 

вміст стакану переносили у посуд об’ємом 3 л; 2) Відмив до нейтральної реакції 

багаторазовим відстоюванням розчину впродовж 3-х годин і його сифонуванням. 

Через зміну об’єму посуду розчин зливали до рівня 6 см над водою (замість 4-ьох 

см); 3) Видалення мулистих часток − обробка зразка 15% розчином пірофосфату 

натрію кип’ятінням впродовж 10 хв. із відмивом сифонуванням до досягнення 

прозорості розчину; 4) Видалення вторинних карбонатів − повторна обробка 

зразка розчином HCl і відмив до нейтральної реакції; 5) Видалення органічної 

речовини − обробка шляхом 10-хв. кип’ятіння у 10%-му розчині КОН і відмив до 

прозорого стану і нейтральної реакції розчину; 6) Додавання 1-2 крапель 9% 

йодистоводневої кислоти при перенесенні зразків у центрифужні стакани. 

Сепарація: 1. Центрифугування із водою 15 хв. Для  повнішого розділення 

розчину швидкість центрифугування підвищили із 1800 до 2500 оберт. на хв. 2. 

Злив води і додавання важкої рідини (питома вага 2.2) об’ємом втричі більше 

об'єму осаду. 3. Центрифугування у важкій рідині протягом 20 хв. на швидкості 

2500 оберт. на хв. 4. Злив пилконосної рідини і зменшення її питомої ваги шляхом 

додавання дистиляту. 5. Повторна обробка осаду у центрифужних стаканах 

важкою рідиною і додатковий злив пилконосної рідини. 6. Послідовна сепарація у 

центрифузі перенесенням у посуд все меншого об’єму (до об’єму пробірки). 

Модифікацією, прийнятою у лабораторії географічного факультету КНУ 

імені Тараса Шевченка, є  обробка холодним 10% розчином HF, яку застосовують 

при значному вмісті у зразку піщаної фракції. У HF зразок відстоюють впродовж 

доби у пластиковій пробірці та відмивають шляхом центрифугування у дистиляті. 

У ході експериментальних робіт опробували методику Біркса (див. 2.1.2.). 

Проте для обробки лесово-ґрунтових відкладів її використання виявилося 
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недоцільним, оскільки через нижчу концентрацію пилку у плейстоценових 

відкладах його кількість у мацераті була недостатньою для отримання 

статистично достовірних результатів. Палінологічні слайди мали багато 

органічних решток, які перешкоджали ідентифікації паліноморф під мікроскопом. 

 

2.3. Обробка результатів палеопалінологічного аналізу  

Для визначення пилку і спор використовували світловий мікроскоп при 

збільшенні у 400 та 600 разів. Ідентифікацію паліноморф проводили за атласами 

[27, 86, 87, 223, 224], навчальними колекціями паліноморф кафедри землезнавства 

та геоморфології географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка і колекціями Лабораторії палеоботаніки 

Університету «Ла Сапієнса» (м. Рим). Для плейстоценових відкладів 

підраховували не менше 100 пилкових зерен АР, а для голоценових − 200-250.  

Для представлення вмісту паліноморф різних таксонів побудували спорово-

пилкові діаграми із використанням програм Psimpol 3.4 [161] і Сolden Software 

Grapher 9. За 100% приймали загальну суму пилку дерев і чагарників, трав і спор 

вищих рослин. Відсотковий вміст спор Pseudoschizaeа і грибів типу Glomus, а 

також алохтонних паліноморф підраховували від загальної суми. Автохтонні 

мікрофосиліі від перевідкладених виділяли за різним ступенем мінералізації і 

збереження (потовщення оболонки, розмитість малюнку екзини, зменшення 

просвіту каналів пор, поява скляного блиску, тощо).  

 Інтерпретація палінодіаграм передбачає їх розподіл на однотипні частини − 

палінозони (тут і надалі PZ) спочатку за характеристикою загального складу 

паліноморф, потім − за переважанням окремих компонентів паліноспектрів. За 

співвідношеннями певних палінотипів встановлювали послідовність кульмінацій 

пилку різних таксонів рослин впродовж плейстоценового чи голоценового 

стратиграфічного підрозділу, тобто певну пилкову сукцесію.  

Для того, щоб уникнути суб’єктивізму при виділення палінозон на спорово-

пилкових діаграмах використали метод CONISS –  стратиграфічно обмежений 

кластерний аналіз [165] для кількісного визначення палінозон. Палінозони 
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виділяють шляхом пошуку набору даних для двох найбільш подібних суміжних 

зразків та їх об'єднання. Потім комбінація обробляється як одиничний зразок, і 

пошук повторюється. Для формування палінозон розглядають тільки 

стратиграфічно суміжні кластери.  

 

2.4. Методи палеокліматичних реконструкцій 

Для реконструкції кількісних показників палеоклімату використано 

інформаційно-статистичний метод В. Кліманова [58, 77, 78, 80] і метод «кращих 

аналогів» [192, 210-212, 216]. Інформаційно-статистичний метод В. О. Кліманова 

полягає у встановленні статистичних зв`язків між субфосильними 

паліноспектрами і сучасними кліматичними показниками територій їхнього 

формування. Автором визначено градацію кліматичних показників для загального 

вмісту АР, NAP та спор, і для вмісту пилку основних видів дерев (Pinus sylvestris, 

Picea, Betula, Tilia, Ouercus та ін), представлену у  таблицях. Саме використання 

цих таблиць дає змогу визначити для кожного паліноспектру середньорічні 

температури (Тр), середні температури січня і липня (ТI і ТVII) і річну кількість 

опадів у часовий проміжок його формування. Метод придатний для реконструкції 

кліматів тундри, лісотундри, тайги, мішаних, широколистих лісів і лісостепу. 

Проте його застосування неможливе для територій де Тс >= 5°C, а середня річна 

сума опадів >= 800 мм, тобто для районів вологого клімату із теплими зимами. До 

таких, зокрема, відносяться деякі ділянки території Закарпаття, а також могли й 

відноситися кліматичні оптимуми останнього міжзледеніння. Тому, а також з 

метою уточнення і верифікації палеокліматичних показників, отриманих за 

методом В. Кліманова, було використано і метод «кращих аналогів». 

Метод «кращих аналогів» базується на математичній процедурі пошуку для 

викопного паліноспектру найближчого спектру-аналога із бази даних сучасних 

поверхневих зразків. Перед реконструкцією палеокліматичних показників 

виконують попередній "envelope analysis", мета якого − оцінити чи достатньою є 

кількість сучасних паліноспектрів у базах даних для реконструкції клімату за 

викопними паліноспектрами із конкретного розрізу. За методом головних 
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компонентів (емпірична ортогональна функція) вибірка точок сучасних пилкових 

спектрів відображається у вигляді точок у n-мірному просторі віртуальних 

факторів. Потім вибірка точку викопних паліноспектрів вміщується у той же n-

мірний простір. Якщо точки викопних паліноспектрів лежать у середині поля 

точок поверхневих проб, це означає, що розглянуті викопні спектри мають 

аналоги у вибірці сучасних паліноспектрів, якщо ж вони лежать за межами цього 

поля, аналоги підібрати неможливо [102, 103].  

Для досліджуваних територій було створено базу даних поверхневих 

пилкових проб, до якої включені результати власних досліджень, попередніх 

досліджень палінологів на цих теренах  [29] і паліноспектри із Російської [118] і 

Європейської баз даних [159]. Створена нами вибірка включає понад 300 

поверхневих проб, відібраних на території Центральної та Східної Європи і 

Сибіру. Всі розрахунки кількісних кліматичних показників були виконані у 

програмі Polygon 2.3. [211]. Для кожного викопного паліноспектру було знайдено 

8 найближчих спектрів-аналогів. Вибірка із включенням локальних даних є 

оптимальною при палеокліматичних реконструкціях [233, 234].  

Перевагою методу «кращих аналогів» у порівнянні з іншими є перехресна 

перевірка точності отриманих кількісних палеокліматичних показників. Кожний 

сучасний паліноспектр послідовно виключався із бази даних і розглядався як 

викопний. Отримані параметри цього спектру порівнють із їхніми сучасними 

значеннями, використовуючи регресійний аналіз, визначають коефіцієнт 

детермінації (R2) і стандартну помилку розрахунків (SEE – Standard Error of 

Estimate). Коефіцієнт детермінації у регресійних моделях відображає міру 

залежності змінних і інтерпретується як міра відповідності моделі даних. В 

ідеальному випадку реконструйовані показники рівні виміряним, коефіцієнт 

наближається до одиниці, а стандартна помилка дорівнює нулю [102].   

Результати застосування методу до досліджуваних розрізів виявили його 

недоліки. Не для всіх паліноспектрів, особливо із відкладів холодних етапів, 

вибірка зразків-аналогів у базі даних була достатньою.  
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Похибка обрахунків для температури липня становила 1,3°С, середньої 

температури року – 1,6°С, температури січня – 2,8 °С,  при реконструкції опадів – 

100 мм. 

Для відкладів пізнього голоцену використання методів реконструкції 

палеокліматичних показників не виконувалося, оскільки досліджувані розрізи 

розташовані на геоархеологічних пам’ятках, із суттєво зміненою антропогенним 

впливом рослинністю. При реконструкціях якісних палеокліматичних показників 

аналогії із субфосильними паліноспектрами дозволяють відділити паліноморфи 

синантропних рослин від природніх і визначити зональні і локальні (вторинні) 

риси давньої рослинності. Проте точно визначити процентний вміст пилку, що 

належить зональній рослинності, неможливо. Реальний склад паліноспектрів із 

відкладів поселень матеріальних культур голоцену не відображає зональний тип 

рослинності території, а це, в свою чергу, призводить до вибірки хибних аналогів і 

неадекватної реконструкції палеокліматичних показників.   

За сукупністю описаних вище методологічних підходів і конкретних методів 

дослідження було розроблено методико-методологічну модель, яка відображає 

використаний алгоритм виконання дослідження, спрямованого на реконструкцію 

палеорослинності, палеоклімату, їхньою короткоперіодичної динаміки та 

можливостей впровадження отриманих результатів у прикладних цілях (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7 Методико-методологічна модель застосування спорово-пилкового аналізу 

для реконструкції давньої рослинності і клімату 
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Висновки до другого розділу 

 1. Використання методики Міжнародного Пилкового Моніторингу для 

визначення відповідності складу паліноспектрів пилкового опаду складу сучасної 

рослинності свідчить, що при невеликому діаметрі отвору вловлювачів практично 

у всіх з них переважає пилок рослин, які зростають безпосередньо біля 

вловлювача. Для адекватного відображення у пилковому опаді рослинності 

регіону необхідно використання 15-ти сантиметрового діаметру цих отворів, а для 

повнішої обробки  осаду вловлювачів − збільшення об’єму контейнерів до 3 л.   

 2. Для обробки субфосильних проб методика Біркса має переваги над 

іншими. Проте для вилучення максимальної кількості паліноморф при обробці 

субфосильних проб ґрунтів важкого гранулометричного складу доцільно 

модифікувати її шляхом збільшення ваги наважки (3 г) і використання 

пірофосфату натрію для вилучення мулистої фракції. 

 3. Обробка проб із лесово-ґрунтових відкладів потребує модифікації 

методики лабораторії палеогеографії Інституту географії Санкт-Петербурзького 

університету, шляхом додаткового застосування холодного розчину HF, 

збільшення об’єму лабораторного посаду, зменшення глибини сифонування і 

збільшення швидкості центрифугування (до 2500 оберт. на хв.). 

 4. Для запобігання суб’єктивності при виділенні палінозон на спорово-

пилкових діаграмах необхідне впровадження методу CONISS –  стратиграфічно 

обмеженого кластерного аналізу. 

 5. Для підвищення достовірності палеокліматичних реконструкцій за 

палінологічними даними необхідне поєднане використання методів «кращих 

аналогів» і статистично-інформаційного.  
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РОЗДІЛ 3 

 ІСТОРІЯ ПАЛІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДКЛАДІВ ПІЗНЬОГО 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ТА ГОЛОЦЕНУ БУКОВИНСЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ 

І ЗАКАРПАТТЯ 

3.1. Пізній неоплейстоцен 

Палінологічні дослідження відкладів пізнього неоплейстоцену у межах 

Середнього і Буковинського Прикарпаття і Закарпаття (рис. 3.1) розпочато у 70-х 

роках 20-ого століття. Перші із них проведені для розрізу Колодіїв (північніше 

Буковинського Прикарпаття) [11, 61], в якому встановлено три фази розвитку 

рослинності останнього інтергляціалу: сосни за участю ялини, ялиці і дуба; 

сосново-широколистих порід із максимальним розвитком широколистих; сосни за 

участю ялини, берези і поодиноких широколистих порід. Детальне палінологічне 

вивчення і палеоекологічний аналіз розрізу Колодіїв подано у роботі [60], в якій 

встановлено фази розвитку рослинності другої половини міжзледеніння: 

максимум дуба і в’яза з домішкою ялини, початок максимуму ліщини; максимум 

липи і граба із домішкою ялини і ялиці, кінець максимуму ліщини; максимум 

ялини із домішкою ялиці, сосни, берези, незначною участю граба і в’яза; сосни, 

ялини і чагарникових беріз. Важливе палеоекологічне значення мало видове 

визначення пилку рослин. 

 

Рис. 3.1 Розташування палінологічно вивчених розрізів верхнього неоплейстоцену 

досліджуваних районів 
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Впродовж останніх десятиріч розріз Колодіїв вивчали Н. Калинович [72, 73] 

і Л.  Безусько [21]. Н. Калинович простежено по дві фази розвитку рослинності на 

оптимумі та на кінцевій стадії оптимуму міжзледеніння. Л. Безусько доведено 

наявність у другій половині оптимуму темнохвойних порід, що суперечить 

висновку Н. О. Калинович про їхню відсутність у Прикарпатті у цей час. Л. 

Безусько вперше палінологічно досліджено відклади раннього валдаю. Заключна 

фаза інтергляціалу (соснові ліси із домішкою ялини і ялиці) змінилася на 1-ому 

стадіалі перигляціальною рослинністю (із поєднанням лісових, степових і 

тундрових елементів). Подібною була й рослинність 2-ого стадіалу. На оптимумах 

міжстадіалів поширювалися широколисті і темнохвойні породи, а на початкових і 

заключних фазах − мікротермні види і рослини еродованих і засолених ґрунтів.  

В останні десятиріччя на північ від Буковинського Прикарпаття розрізи 

відкладів останнього міжзледеніння Єзупіль і Галич (Івано-Франківська обл.) 

досліджені М. С. Комар [199]. Встановлено 6 фаз розвитку рослинності: для 

останнього міжзледеніння − сосново-березових лісів; сосново-дубових лісів із 

домішкою ялини і ялиці; широколистих лісів, сосново-березових лісів із 

домішкою широколистих порід; для раннього пленігляціалу − степів із різнотрав’я  

і ксерофітів; для середнього пленігляціалу – мішаних лісів.  

Для Буковинського Прикарпаття розвиток рослинності у пізньому 

неоплейстоцені вперше визначено за розрізом Снятин (Івано-Франківська область) 

[11]. Недостатня кількість пилку дозволила отримати лише флористичні діаграми. 

Для кайдацького і прилуцького етапів реконструйовано поширення широколисто-

соснових лісів із ялиною; для витачівського − широколисто-соснових лісів, для 

бузького − березово-соснових лісів із ялиною та різнотравно-злакових формацій. 

Надзвичайно продуктивними були палеогеографічні дослідження відкладів 

верхньопалеолітичних стоянок Середнього Придністер’я (Чернівецька обл.): 

Кормань IV, Кетроси, Молодова І і V, які включали палінологічний аналіз [29-32, 

90, 107, 109] й були виконані під керівництвом І. Іванової за стратиграфічною 

схемою Європейської частини Росії, скорельованої із Західноєвопейською. Ці 
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студії принципово розширили знання щодо природних умов району у пізньому 

неоплейстоцені.  

На стоянці Кормань IV дослідження відкладів останніх 45 т. р. [107] 

показало  переважання у цей час перигляціальної рослинності (соснові ліси із 

чагарниковими березою, вільхою і Selaginella selaginoides). Виділено два 

середньовалдайські інтерстадіали (соснові ліси із домішкою деревовидних беріз і 

поодиноких широколистих порід та різнотравно-злакові степи). На стадіалі між 

ними  існував бореальний лісостеп. На максимумі похолодання кінця плейстоцену 

(проживання людини пізнього палеоліту), поширювалися чагарникові форми 

берез, вільхи і Selaginella selaginoides. У пізньольодовиків’ї зникли мікротерми, 

з’явилися широколистi породи, особливо на  інтерстадіалі алеред. Остання 

редукція широколистих порід позначає стадіал DR 3, а остаточне потепління 

визначено у підошві голоценового ґрунту.  

Реконструкція розвитку рослинності району у пізньому неоплейстоцені 

виконана й за відкладами стоянки Кетроси [90]. Виділено такі її фази: 1) хвойні 

ліси заключної фази міжзледеніння;  2) хвойні ліси із участю широколистих порід 

(інтерстадіал амерсфорт); 3) перигляціальний лісостеп: розріджені березово-

соснові ліси із участю мікротермів (стадіал); 4) хвойно-широколисті ліси 

(інтерстадіал бреруп); 5) перигляціальний лісостеп (модриново-березово-соснові 

ліси, чагарникові береза і вільха, трав’янисті ксерофіти (перша стадія пізнього 

валдаю); 6) переважання аркто-альпійських елементів, локально − березово-

соснові ліси (друга стадія пізнього валдаю); 7) сосново-березові ліси із домішкою 

граба і в’яза (інтерстадіал алеред); 8) поява чагарникових берез (стадіал DR 3).  

Детальну реконструкцію змін рослинності пізнього неоплейстоцену 

виконано для стоянки Молодова I [29-32]. Для микулинського часу виділено фази: 

1) сосново-широколистих і широколистих лісів (граб, дуб, в`яз і клен); 2)  

переважно дубових лісів (із домішкою граба і в`яза, а потім граба і горіха); 3) 

соснових лісів з участю берези, вільхи; 4) грабових лісів із домішкою горіха і 

дуба; 5) кедрово-широколистих і полідомінантних широколистих лісів; 6) сухих 

степів. Для ранньовалдайcького часу виділено фази: 1) різнотравно-злакових 
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степів, сосни, чагарникових  берез і вільхи (1-ий стадіал); 2) лісостепу із ялиново-

сосновими лісами з домішкою широколистих порід (інтерстадіал амерсфорт); 3) 

перигляціального лісостепу: сосново-березові ліси з домішкою ялини і ліщини (2-

ий стадіал); 4) лісостепу: хвойні ліси з домішкою широколистих порід 

(інтерстадіал бреруп); 5) перигляціального лісостепу (3-ий стадіал); для 

середнього валдаю: 6) лісостепу: сосново-березові ліси з домішкою дуба, в’яза, 

липи (інтерстадіал моерсхофд); 7) перигляціального лісостепу (1-ий стадіал); 8) 

лісостепу: сосново-березові ліси з домішкою широколистяних порід (інтерстадіал 

хенгело); 9)  перигляціальних степів із сосновим рідколіссям (2-ий стадіал); 10) 

широколистих лісів із граба, бука, дуба, липи, (інтерстадіал денекамп).  

Розвиток рослинності пізнього валдаю охарактеризовано [109] за такими 

фазами її розвитку: 1) мезофільних лук із елементами тундрової флори (1-ий 

стадіал); 2) хвойних лісів (сосна звичайна і кедрова, ялина, ялиця, модрина) із 

рефугіумами широколистих порід (інтерстадіал); 3) степів із поодинокими 

широколистими деревами (початок 2-ого стадіалу); 4) лісостепу із чагарниковими 

березою і вільхою (кінець 2-ого стадіалу); 5) лісостепу із участю широколистих 

порід: дуба, липи, в’яза (ранній голоцен). Фундаментальне узагальнення даних, 

отриманих при вивченні палеолітичних стоянок Молодовської групи, із якісними і 

кількісними палеокліматичними характеристиками (останні за В. Клімановим) 

наведено Н. Боліховською [32]. За палінологічними даними із розрізів 

Молодовської групи стоянок із використанням інформаційно-статистичного 

методу В. Кліманова  реконструкції кількісних показників клімату виконані також 

у роботі  [24] (результати наведено у підрозділі 6.2).  

В останні роки розвиток рослинності пізнього неоплейстоцену району 

реконструйовано за паліноданими з печерних відкладів [1, 2, 45]. За розрізом 

печери Товтри [2] для кайдацького часу виділені такі фази розвитку лісів: 1) із  

сосни звичайної і кедрової, ялини і берези; 2) ялиново-соснові із домішкою сосни 

кедрової і в’язу; 3) широколисті з домішкою горіха; 4) дубові з домішкою в’яза, 

граба і бука; 5) мішані та вільхові; 6) грабові із домішкою бука і в’яза; 7) буково-

грабові ліси; 8) сосново-березові ліси. Впродовж тясминського етапу існували 



67 
 

 

світлі соснові ліси. На інтерстадіалах прилуцького часу зростали широколисто-

соснові ліси (із домішкою граба). На стадіалі «pl2» існували лучно-степові 

асоціації. За відкладами печери Буковинка реконструйовано зміни рослинності на 

витачівському етапі [183, 184]. Мішанолісова і лучна рослинність існували у час 

«vt1» (інтерстадіал моерсхофт), лісостепова і лісотундрової у час «vt2» (стадіал 

хоселло).  

Реконструкцію пізньонеоплейстоценової рослинності Закарпаття вперше 

виконано для верхньопалеолітичної стоянки Молочний Камінь [53]. У вюрмський 

(бузький) час знизилися пояси альпійських і субальпійських лук, лісів із кедрової 

сосни, низькогір’я займали світлохвойні ліси із сосни звичайної та модрини. 

Реконструкція фаз розвитку пізньоплейстоценової рослинності Закарпаття 

виконана на палеолітичній стоянці Королево 1 [3, 4, 108]. Для останнього 

міжзледеніння виділені такі фази змін лісів: 1) соснові і дубово-соснові; 2) зі 

сосни звичайної і кедрової, ялини, модрини, смереки за участю дуба і бука; 3) 

дубові, грабово-дубові і букові із участю ялини; 4) ялинові у горах, дубово-соснові 

у передгір'ях.  

В останні роки розвиток пізньоплейстоценової рослинності Закарпаття 

реконструйовано Н.  Герасименко [38, 40, 41, 182]. Для розрізів с. Гать і 

палеолітичної стоянки Сокирниця І встановлено короткоперіодичні фази розвитку 

рослинності впродовж кайдацького, прилуцького, витачівського і бузького етапів. 

Кайдацький час (7 фаз розвитку рослинності) скорельовано із останнім 

інтергляціалом, прилуцький – із інтерстадіалами та стадіалом раннього гляціалу (5 

фаз розвитку). В удайський і бузький часи існувала перигляціальна  лучно-степова 

і тундростепова рослинність, а у витачівський час – бореальна і південно-

бореальна лісо-лучна, лісова і лісостепова.  

3.2. Голоцен 

Вивчення голоценових відкладів Прикарпаття (рис. 3.2) почалося у 30-ті 

роки XX століття. О. М. Мриць [209] за дослідженнями болота с. Струтинь 

Верхній (Івано-Франківська обл.) виділив ялиновий, широколистолісовий і 

буково-ялицевий етапи розвитку рослинності. За дослідженням торфовищ 
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біля Самбора і Рудок [200] виділено сосново-березовий, ялиново-дубовий і 

ялицевий етапи розвитку рослинності.  

 

Рис. 3.2 Розташування палінологічно вивчених розрізів голоцену 

Прикарпаття і Закарпаття 

У 50-ті роки Д. Зеров [67] виконав поділ голоцену на ранній, середній і 

пізній, які у Прикарпатті були представлені такими фазами змін рослинності: 1) 

соснових лісів із домішкою берези, пізніше − ялини; 2)  мішаних ялиново-

широколистих лісів; 3) ялицево-букових лісів із ялиною і грабом. У Північному 

Прикарпатті [135, 136] ранній голоцен є фазою соснових лісів; середній голоцен – 

ялиново-широколистих лісів (підфази ялини із елементами мішаного дубового 

лісу; ялини і вологолюбних дерев); пізній голоцен – фазою ялицево-букових лісів. 

У 80-ті роки за даними із розрізів Онут і Остриця Чернівецької обл. [11] 

встановлено такі фази розвитку голоценової рослинності, корельовані зі схемою 

Д. К. Зeрова: 1) ялицево-соснових лісів із домішкою широколистих порід; 

2) широколистих порід; 3) вологолюбних порід за участю ялини і сосни. На 

останній фазі спочатку переважали букові, а потім ялицеві ліси.  
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За паліноданими із розрізу палеолітичної стоянки Кормань IV у 

Придністер’ї простежено й зміни рослинності у голоцені [107]. На початку 

голоцену існував бореальний лісостеп (у соснових лісах поодиноко широколисті 

породи). На кліматичному оптимумі максимально поширилися  широколисті 

породи. У кінці голоцену площі широколистих лісів скоротилися. За 

палінологічними даними із голоценових ґрунтів району стоянки Молодова I [29-

31] встановлено такі фази розвитку лісів: 1) ялиново-соснові; 2) кедрово-соснові; 

3) широколисті і кедрово-широколисті; 4) широколисті, переважно грабові.  

Новий етап у вивченні розвитку голоценової рослинності Північного 

Прикарпаття започаткували Н. О. Калинович, К. В. Кременецький і Н. М. Чумак, у 

роботах яких використано дані 
14

С-датування відкладів, застосовано схему 

періодизації голоцену М. Хотинського [130], велику увагу приділено впливу 

антропогенного фактора на рослинність.  

Н. Калинович [74, 75, 76] для Північного Прикарпаття виділяє 9 фаз 

розвитку рослинності у голоцені: PB – сосна; BO – ялина і сосна; AT – а) ялина і 

вільха; б) ялина, в’яз, дуб; в) в’яз і ліщина; г) дуб і ліщина; SB – ялина і сосна; SA 

– а) дуб, граб, бук, вільха; б) береза. К. Кременецьким [195]  для цього і 

південнішого району (розріз Оргіїв) виділено такі фази розвитку рослинності: 

атлантика – а) ялина і сосна; б) ялиця і широколисті породи; суббореал – а) 

широколисті породи і ялина; б) редукція площ лісів, максимум бука; субатлантика 

– а) відродження лісів у SA-1; б) антропогенне зменшення ролі широколистих 

порід у SA-2; в) поширення трав i антропофітів у SA-3. Н. Чумак [140-145] для 

Пригоргання виділила такі зміни рослинності: DR 2 – осокові луки; AL – соснові 

ліси із домішкою берези; DR 3 – редукція лісів, поширення степiв; PB 1 – ялинові 

ліси, поява  в‘язa, дуба, липи, зникнення ксерофітів; PB 2 – редукція ялинових 

лісів; ВО 1 – в‘язово-ялинові ліси з домішкою широколистих; ВО 2 – скорочення 

ролі широколистих порід; AT 1 – дубово-в‘язово-ялинові ліси; AT 2 – вільхові, 

ялинові і дубово-липово-ялинові ліси; АТ 3 – буково-грабові ліси; SB 1 – ялинові 

ліси; SB 2 –  грабово-букові ліси; SB 3 – грабово-ялицево-букові ліси; SA – 
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скорочення площ лісів за рахунок поширення вторинних лук, зниження участі 

бука. 

В останні роки за відкладами із печери Буковинка реконструйовано такі 

фази розвитку рослинності [184]: 1) AL − соснові ліси з домішкою берези, ялини, 

в’язу і ліщини; 2) DR 3 − березово-соснові ліси з аркто-бореальними видами 

плаунів у наземному покриві; 3) AT – грабово-в’язово-дубові ліси. На оптимумі 

з’являються бук і липa; 4) SB 2 – широколистий лісостеп; 5) SB 2 − SA − хвойно-

широколисті ліси; 6) SA 2 − полідомінантний широколистий ліс; 7) «Малий 

льодовиковий період» − скорочення площ широколистих лісів.  

У Закарпатті перші відомості про розвиток голоценової рослинності 

з’являються у 50-і роки минулого століття [12]: передгірні болота (Лемське, 

Лумшурське, Чорне Багно, Багно) формувалися у фазу ялицево-букових лісів 

пізнього голоцену.  

У другій половині ХХ-ого ст. за палеоботанічним дослідженням розрізів 

Станислав, Негровець–I, Негровець–II, Уголька, Апшинець реконструйовано 

розвиток гірських лісів Закарпаття [13-14]. У ранньому голоцені зростали соснові, 

ялинові, ялиново-соснові ліси із участю дуба, граба, в’яза. У середньому голоцені 

зменшилася роль сосни і збільшилась − ялини і широколистих порід. Спочатку 

ліси були буково-ялиновими і ялиново-буковими, потім сформувався пояс букових 

лісів. У пізньому голоцені площі останніх і мішаних лісів з участю бука зросли. 

 

Висновки до третього розділу 

1. Аналіз публікацій дає змогу виділити три етапи в історії реконструкцій 

пізньонеоплейстоценової рослинності Буковинського Прикарпаття і Закарпаття: 1) 

до 80 рр. ХХ ст.; 2) 80 рр. − початок XXI століття; 2) початок XXI століття  − до 

тепер. На першому етапі відбувалося накопичення палінологічних даних, але 

кількість підрахованих паліноморф була недостатньою для побудови 

палінодіаграм (лише флористичні графіки). Другий етап став якісно новим 

ступенем досліджень, позначившися розробкою методик отримання статистично 

коректної кількості пилку для реконструкцій палеорослинності; датуванням 
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відкладів 
14

С-методом; прив’язкою фаз розвитку рослинності,  встановлених для 

останнього міжзледеніння і підзрозділів останного зледеніння, до 

стратиграфічних схем. Вперше отримано кількісні палеокліматичні показники за 

статистично-інформаційним методом і за методом ареалів. Третій етап 

відзначається вивченням короткоперіодичної етапності розвитку рослинності і 

змін клімату у зв’язку із дрібною ритмікою формування лесово-ґрунтових 

відкладів; кореляцією фаз розвитку із міжнародними підрозділами пізнього 

неоплейстоцену, зокрема, із морською ізотопно-кисневою шкалою.  

2. Історію вивчення розвитку голоценової рослинності Прикарпаття і 

Закарпаття можна поділити на три етапи. Перший етап (до 50-их рр. ХХ ст.) 

характеризувався несистемним вивченням пилку лише деревних порід.  Другий 

етап (50-90-ті рр.. ХХ ст.) відзначився появою схеми  поділу голоцену Д.  Зєрова, 

визначенням не типів лісів, а загалом рослинності. На третьому етапі (кінець XX 

століття − до тепер) відбулося впровадження схеми періодизації голоцену М. 

Хотинського, 
14

С-датування, вивчення фаз розвитку голоценової рослинності та 

змін клімату у зв’язку із змінами типів педогенних процесів, а також визначення 

антропогенного впливу на рослинність.  

   3. Ступінь вивченності розвитку неоплейстоценової рослинності є вищим у 

Прикарпатті, ніж у Закарпатті. У Прикарпатті розвиток голоценової рослинності 

набагато краще вивчений у його північній частині, ніж на Буковині. Розрізи 

голоцену Закарпаття вивчені вкрай недостатньо, що зумовлює нагальну 

необхідність їхніх подальших досліджень. 

4. Незважаючи на значну кількість досліджень розвитку рослинності 

Буковинського Прикарпаття, питання короткоперіодичної етапності пізнього 

неоплейстоцену і голоцену, найважливіше для розробки ймовірних сценаріїв 

природних змін у майбутньому, залишається неостаточно з’ясованим. Важливим є 

питання про існування рефугіумів широколистих порід у долинах Дністра, Прута, 

низькогір’ях Передкарпаття і Закарпаття. Проведення подальшого палінологічного 

вивчення розрізів Буковинcького Прикарпаття і Закарпаття є дуже актуальним. 
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РОЗДІЛ 4 

СУЧАСНІ ПРИРОДНІ УМОВИ РАЙОНІВ ДОСЛІДЖЕННЯ   

 

4.1. Геологічні умови та рельєф 

Буковинське Прикарпаття відноситься до Прут-Дністровської височинної 

геоморфологічної області. У тектонічному відношенні вона лежить у межах 

Волино-Подільської монокліналі та Передкарпатського передового прогину. В 

області представлені протерозойські, палеозойські (від кембрійських до 

девонських), мезозойські (юрські і крейдові) і кайнозойські (неогенові та 

антропогенові) відклади, зокрема, міоценові глини та гіпсові товщі. Для нашої 

роботи важлива будова четвертинних відкладів, які утворюють майже суцільний 

покрив, іноді потужністю до 30 м. Поширені майже скрізь, за винятком крутих 

схилів каньйону Дністра і його правих приток [112].  

У Буковинському Прикарпатті найбільш розповсюдженими є елювіальні, 

делювіальні, еолово-делювіальні, колювіальні, алювіальні та гравітаційні 

генетичні типи четвертинних відкладів. Елювіальні відклади як продукт 

вивітрювання підстельних порід у місцях близького залягання вапняків і 

пісковиків опіщанені і насичені уламковим матеріалом, але найчастіше вони 

представлені викопними ґрунтами суглинкового і глинистого складу. Делювіальні 

відклади (зокрема, педоседименти) займають значні площі схилів. Колювіальні 

відклади крутих схилів мають значно менше поширення [112]. Лесоподібні 

суглинки і алювій представлені на всіх терасах. Класичні леси тяжіють до 

середніх і частково високих терас, де їх потужність разом із горизонтами 

викопних ґрунтів сягає 12 м.  

У нашій роботі розчленування субаеральних плейстоценових розрізів 

виконано за стратиграфічною схемою четвертинних відкладів України [37] (із 

модифікаціями [40]).  Опис терас подано за [35, 36]. 

В еоплейстоцені утворилися алювіальні відклади ІХ і VIII-ої терас Дністра 

(галечники, гравійні, різнозернисті піски і суглинки потужністю 6-12 м), 

перекриті неоплейстоценовими лесово-грунтовими відкладами. У ранньому 
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неоплейстоцені утворилися VII (мартоносько-сульська) і VI (лубенсько-

тилігульська) тераси Дністра і Прута, висотою 45-55 м і 42-50 м, відповідно; 

обидві також із галечниково-гравійно-піщаними базальними горизонтами.  

Алювій V-ої (завадівсько-дніпровської) тераси, яка має висоту 35-45 м, 

складений галечниками, різнозернистими пісками, зверху із прошарками супісків 

і суглинків, і перекритий лесово-ґрунтовим покривом (від дніпровського лесу і 

вище). IV (кайдацько-тясминська) тераса, висотою 25-32 м, складена 

алювіальними галечниками, пісками, супісками і субаеральним покривом (від 

прилуцького кліматоліту і вище).  

ІІІ (прилуцько-удайська) тераса, висотою 17-25 м, складена алювієм 

(дрібними і середніми галечниками і піском, до 15-16 м потужністю) і лесово-

ґрунтовою товщею (від удайського лесу і вище). ІІ (витачівсько-бузька) тераса, 

висотою 12-17 м, складена різнозернистим піском, знизу галькою, зверху 

лесоподібними суглинками, субаеральним лесом (bg2 і pc) і дофінівським 

ґрунтовим кліматолітом.  І-а (дофінівсько-причорноморська) тераса, висотою 8-11 

м, складена переважно дрібно- і середньозернистими пісками, перекритими 

голоценовим ґрунтом. Верхньо- і середньопалеолітичні археологічні пам’ятки 

знаходяться на VI – II-ій терасах Дністра. Голоценові відклади представлені 

сучасними ґрунтами, утвореннями заплав і русел річок, еоловими пісками, 

торфами, травертинами тощо [82].  

За геоморфологічним районуванням досліджувана територія відноситься до 

Волино-Подільської області пластово-денудаційних височин і пластово-

акумулятивних підвищених рівнин [117], розташована у межах Прут-

Дністровської пластової хвилястої рівнини і частково переходить до поздовжньо-

розчленованих полого-вершинних низькогірь Прикарпаття.  Центральну частину 

області займає Хотинська височина, найвищі точки якої відносяться до 

структурних вирівнених поверхонь, де залягають відклади нижнього сармату. На 

захід від височини різким висотним контрастом у межах Прут-Дністровського 

межиріччя виділяється Заставнівська ерозійно-карстова рівнина, на якій поширені 

карстові процеси, зумовлені близьким заляганням до поверхні неогенових гіпсів 
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та ангідритів. На схід від Хотинської височини простягається Кельменецько-

Сокирянська вододільна рівнина. Типовий яружно-балковий рельєф властивий для 

південно-західної частини області, розташованої у верхів'ях прутських приток 

(Долиняно-Балковецький геоморфологічний район [112].  

Закарпатська низовинна область  знаходиться у межах Закарпатського 

прогину, що прилягає до Вулканічного хребта Карпат.  Вона відзначається 

поширенням міоценових і пліоценових відкладів, представлених продуктами 

руйнування гірських масивів  (переважно пісковиками, конгломератами, глинами) 

і алювіальними утвореннями [111], алювівальними і субаеральними пліоценовими 

іа четвертинними відкладами.  

Вищі гіпсометричні рівні низовини займають пліоценові та еоплейстоценові 

тераси, висотою 150-200 м, із найповнішими субаеральними розрізами 

неоплейстоцену. Тут розташовані багатошарові археологічні пам’ятки, зокрема, 

Королево. Опис терас подано за [3, 37]. У нижньому неоплейстоцені формувався 

алювій VII-oї і VI-oї терас р. Тиси і її приток (висотою 80-100 м і 60-80 м, 

відповідно), переважно галечникового складу, перекритий субаеральними 

відкладами середнього і верхнього неоплейcтоцену. Алювій V (завадівсько-

дніпровської, висотою 50-60 м) і ІV (кайдацько-тясминської, висотою 40-50 м) 

терас складений крупними галечниками і мулуватими супісками, що перекриті 

субаеральною товщею (кліматоліти, відповідно вище від дніпровського і 

тясминського лесів). Алювій ІІІ-ої (20-30 м) і ІІ-ої (10-15 м) терас представлений 

гравійно-галечниковими, вище піщано-суглинковими відкладами, на ІІІ-ій терасі 

перекритими субаеральними утвореннями (від витачівського кліматоліту і вище). 

І-а тераса (висотою 6-8 м) складена галечниковим алювієм і піщано-глинистими 

відкладами. На ІV-ій і ІІІ-ій терасах розташовано верхньопалеолітичні пам’ятки, 

зокрема, Берегово І. Голоцен представлений ґрунтами, елювіально-делювіальними 

і пролювіальними щебенисто-глинистими відкладами, брилово-щебенистими 

відкладами сельових потоків, колювіальними щебенистими осипами, озерно-

болотними намулами й торфами і алювієм [3]. 
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Закарпатську низовинну область поділяють на Чоп-Мукачівську рівнину і 

Соловинську улоговину. Окремо виділяють смугу низькогірних передгір Карпат 

[111]. Чоп-Мукачівська рівнина включає Притисенську алювіальну низовину і 

Берегівське горбогір`я. Переважну площу Чоп-Мукачівської рівнини займає 6-8 

метрова тераса. На Берегівському горбогір`ї (приурочене до масивного 

ліпаритового цоколя),  із відносними висотами 60-250 м,  розвиваються ерозійні 

процеси.  Солотвинська улоговина, що відповідає однойменній тектонічній 

западині, має низькогірно-горбистий і терасовий рельєф.  У Закарпатських 

передгір’ях, де переважає височинний і низькогірний рельєф, виділяють Ділоцьку, 

Бронявську і Шардинську денудаційно-акумулятивні поверхні. Ділоцька поверхня 

включає пасмо Гать (до 430 м абс. вис.), Бронявська поверхня розміщена на абс. 

вис. 350-370 м, Шардинська поверхня, із абс. вис. 240-300 м, займає найбільші 

площі [111]. У передгір’ях розміщені середньо- і верхньопалеолітичні пам’ятки, 

зокрема, Молочний Камінь.   

 

4.2. Клімат 

Клімат Буковинського Прикарпаття помірно-континентальний, із теплим і 

вологим літом i помірно холодною зимою. Середня температура січня на рівнині 

− -4,8, -5°С, у передгір`ях -5,5°С; в липні відповідно +18.8 до +19,8°, від +17 до 

+19 °С. Середні річні температури складають +8,6°С. Абсолютний максимум 

+35°С, абсолютний мінімум -35°С. Кількість опадів становить 550-700 мм [99, 

81].  

Територія Закарпаття має м'який помірно-континентальний клімат із 

достатнім і надлишковим зволоженням, нестійкою весною, не дуже спекотним 

літом, теплою осінню і м’якою зимою. Ближче до гір спостерігаються найнижчі 

середні температури липня (+18°С) і січня (-4°С). Середня температура липня у 

межах рівнини становить +19…+20°С, а січня – -2…-3°С. У м. Берегове 

зафіксовано абсолютний максимум температур — +40°С. У межах досліджуваної 

території річна кількість опадів змінюється від 650 мм на рівнині до 1100 м у 

перeдгір’ях [99, 81].  



76 
 

 

4.3. Ґрунти 

У Буковинському Прикарпатті основними типами ґрунтів є сірі опідзолені і 

чорноземні, утворені на лесоподібних суглинках і лесах. У східних районах 

найбільш поширені ясно-сірі опідзолені ґрунти. За площею поширення їм 

поступаються  сірі опідзолені ґрунти, що займають дещо нижчі місцеположення 

на межиріччях. У центрі та на заході Буковинського Прикарпаття на ще нижчих 

рівнях межиріч із плоским рельєфом залягають темно-сірі опідзолені ґрунти. У 

західних районах на невисоких плато і пологих схилах найбільш поширеними є 

чорноземи опідзолені,  на знижених ділянках плато – чорноземи типові глибокі 

малогумусні, у долинах річок – дерново-лучні і чорноземно-лучні ґрунти [99, 

113]. 

На Закарпатській низовині домінують дернові опідзолені оглеєні ґрунти. На 

заплаві Тиси на глинистих алювіальних відкладах сформовані дернові глейові 

ґрунти; на піщано-середньосуглинкових відкладах – лучні опідзолені глейові, а на 

супіщаних – лучні. У межах Чоп-Мукачівської низовини поширені дернові 

опідзолені, дерново-підзолисті оглеєні, дерново-глейові, лучні опідзолені глейові, 

лучні неоглеєні, лучно-болотні ґрунти, у передгірях  − буроземно-підзолисті [99].  

 

4.4. Рослинний покрив 

Більша частина території Буковинського Прикарпаття знаходиться у 

Центральноєвропейській широколистолісовий геоботанічній провінції, північно-

східна його частина – у Східно-Європейській широколистолісовий геоботанічній 

провінції (рис 1.4) [52]. На підвищених ділянках Прут-Дністровського межиріччя 

поширені масиви букових і буково-дубових лісів, у східній частині − дубово-

грабових [99]. Основними лісоутворювальними породами у широколистих лісах є 

Quercus robur, Quercus petraea, Fagus sylvatica, Carpinus betulus. У долинах 

утворює ліси Alnus glutinosa. Похідні ліси складаються із Carpinus betulus і 

Populus tremula [52]. Домішку у дубових лісах становлять: Fraxinus excelsior, 

Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer platanoides, Tilia cordata, Cerasus avium, 

Betula verrucosa, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, а їх підлісок формують: 
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Cornus mas, Viburnum opulus, Corylus avellana, Crataegus, Evonymus, Rosa canina, 

Prunus spinosa, Rhamnus cathartica [52]. У наземному покриві зростає лісове 

різнотрав’я, злаки і осоки. Букові ліси приурочені до півночі Хотинської височини 

(рис. 4.1.). Мають домішку Carpinus betulus, Quercus robur, Ulmus scabra, Acer 

campestre. Підлісок відсутній або дуже рідкий. Трав’яний покрив у бучинах слабо 

розвинений [52].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Рослинність Буковинського Прикарпаття і Закарпаття [99] 

 

На високих терасах Пруту і Дністра переважають лучні степи, які 

представлені формаціями із Festuca valesiaca, Bothriochloa, Potentilla, Thymus та 

інших видів злаків і різнотрав’я. Остепнені луки поширені на схилах балок; у 
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ценозах переважають Festuca pratensis, Lolium perenne, Poa pratensis, Trifolium 

pratense [52]. 

За ботаніко-географічним районуванням Закарпатська низовина належить 

до Паннонської провінції геліофільних і неморальних лісів, остепнених лук і 

лучних степів [99]. Дубові ліси представлені монодомінантними угрупованнями 

Quercus robur із домішкою Carpinus betulus, Populus tremula, Acer campestre, 

Ulmus laevis i Tilia tomentosa. На заплавах річок i у зниженнях росте Fraxinus 

excelsior, поширені  чорновільхові ліси [52]. Особливістю лісів є участь 

південноєвропейських видів Quercus petrae i Q. dalechampii. Підлісок утворюють: 

Corylus avellana, Crataegus monogyna, C. оxyacantha, Euvonymus europea, Acer 

tataricum, Prunus spinosa, P. communis, Viburnum оpulus. Трав`яний покрив лісів 

надзвичайно різноманітний, але із переважанням Asperula odorata, Carex brizoides, 

Convallaria majalis.  

Лучна рослинність представлена остепненими, рідше справжніми луками. 

Серед формацій остепнених лук переважають Festuceta sulcatae, Arrhenathereta 

elatii, Alopecureta pratensis. Справжні мезофільні луки поширені на заплавах річок  

 

Висновки до четвертого розділу 

Відмінності у складових сучасних ландшафтних комплексів Буковинського 

Прикарпаття і  Закарпаття, зумовлені особливостями  їхнього географічного 

положення й геологічної будови, є важливими для реконструкції зональних 

компонентів ландшафтів минулого (давньої рослинності та клімату).  

1. Четвертинні відклади районів дослідження формувалися у різних 

геоморфологічних умовах: у Буковинському Прикарпатті на височинах і 

підвищених рівнинах, в умовах висхідного тектонічного режиму, який 

відображений у чітко виражених у рельєфі терасах; на Закарпатті – переважно у 

низовинних ландшафтах і за умов підвищеного гідроморфізму, відображеного у 

типах викопних ґрунтів і особливостях негрунтових відкладів. У Буковинському 

Прикарпатті на вододілах нагромаджувалися лес і формувалися викопні грунти, у 

Закарпатті – частіше поширені слабо стратифіковані покривні відклади. Різне 
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географічне положення щодо бар’єрних хребтів Карпатських гір відображене у 

різних потужностях лесових кліматолітів, які у Буковинському Прикарапатті 

подібні таким на решті рівнинної території України, а на Закарпатській низовині є 

значно меншими.   

2. На Закарпатській низовині середні січневі і липневі температури на 1,5-2 

°С вищі, ніж у Буковинському Прикарпатті, а середня річна кількість опадів (650-

1100 мм) є значно вищою, ніж на Буковинському Прикарпатті (500-650 мм). 

Клімат Закарпаття є м’якішим.  

3. У Буковинському Прикарпатті поширені переважно сірі опідзолені 

ґрунти, зустрічаються чорноземи опідзолені. На Закарпатській низовині 

найпоширенішими є дернові опідзолені ґрунти, зустрічаються дерново-підзолисті 

оглеєні, дерново-лучні глейові та лучно-болотні ґрунти.  

4. Буковинське Прикарпаття займають буково-дубові і грабово-дубові ліси, 

зустрічаються остепнені луки. На Закарпатській низовині переважають 

неморальні ліси, що вирізняються наявністю термофільних видів дерев. Більше, 

ніж у Прикарпатті, поширена лучно-болотна рослинність.  
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РОЗДІЛ 5 

ПАЛІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРІЗІВ ГЕОАРХЕОЛОГІЧНИХ 

ПАМ'ЯТОК 

5.1. Верхній неоплейстоцен 

Стратиграфія розрізів неоплейстоцену подається за Стратиграфічною 

схемою четвертинних відкладів України [37], а голоцену – за схемою його 

періодизації М. Хотинського та ін. [130]. 

5.1.1. Розріз Непоротове 7 знаходиться неподалік від с. Непоротове 

Сокирянського р-ну Чернівецької області, на 5-ій терасі правого берега Дністра 

(рис 5.1)., на багатошаровій палеолітичній стоянці, відкритій у 2012 р. 

Дністровською палеолітичною експедицією.  

 

                                                         

Умовні позначення: 
 

      Розрізи голоцену; 

      Розрізи плейстоцену; 

      Розрізи, палінологічно 

вивчені іншими авторами. 

 

 

 
 

 

Рис. 5.1 Розташування досліджених розрізів відкладів геоархеологічних пам`яток 

у Буковинському Прикарпатті і Закарпатті 

 

Четвертинні відклади розрізу стоянки включають [85, 187] дніпровський 

(dn), удайський (ud) i бузький (bg) лесові кліматоліти,  витачівський (vt) 

кліматоліт із нижнього бурого та верхнього дернового викопних ґрунтів, 

прилуцький (pl) кліматоліт із чорноземного і сірого опідзоленого ґрунтів. 

Останній перекриває I горизонт бурого лесивованого ґрунту кайдацького (kd) 

1 – Ожеве; 2 – Непоротове 7; 3 – Глибока; 4 – Грушівка; 5 – Рідківці;  

6 – Садгора; 7 – «Турецький Вал»; 8 – Дорошівці ІІІ; 9 – Берегово І. 
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кліматоліту (рис. 5.2). Культурні шари АН2 – АН 3 відносяться до середнього 

палеоліту, шари АН 1 та АН 0 – до верхнього.  

 

Рис. 5.2 Літопедостратиграфічна колонка відкладів розрізу палеолітичної 

стоянки Непоротове 7 (за Р.Хезартсом [187]). Палінологічні зразки на стан 2013 р. 

   

PZ 1 кайдацького кліматоліту має паліноспектр лісового типу (Рис. 5.3): АР 

86%, NAP 6%, спори 8%. У АР переважає Pinus sylvestris (22%), є Pinus сembra 

(8%), Picea (20%), Betula (10%) і Alnus (8%). Пилок широколистих порід включає 

Quercus (3%) і Corylus (16%). NAP включає Asteraceae (4%) і Chenopodiaceae (2%). 

Спори включають Lycopodiaceae (5%), Bryales і Filicales (по 1-2%). PZ 2 має 

паліноспектр лісового типу: AP 59%, NAP 18%, спори 23%. В АР переважає 

Corylus (27%), є Pinus sylvestris (22%), Betula (11%), Alnus (3%). Широколисті 

породи включають пилок Fraxinus і Quercus (по 3-4%). У NAP переважає 

різнотрав’я, особливо Rosaceae, Fabaceae, Asteraceae (по 3-5 %). Вміст пилку 

Cyperaceae і Poaceae по 3-4%. Спори представлені Lycopodiaceae (12%), 

Bryales (6%), Polypodiaceae і Filicales (по 5%). 
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Рис. 5.3 Спорово-пилкова діаграма верхньонеоплейстоценових відкладів розрізу Непоротове 7
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Тясминський (ts) кліматоліт виявлено за паліноспектром лісотундрового 

типу: АР 50%, NAP 2%, спори 48%. У АР домінує Pinus sylvestris (30%), присутні 

Picea (10%), поодиноко Alnus (2%). Склад NAP дуже бідний (Rosaceae і 

Plantagіnaceae). Високим є вміст спор Lycopodiaceae (48%), серед яких 

переважають аркто-бореальні види: Lycopodium dubium, L. lagopus. Знайдені 

спори Filicales (7%), що включають Botrychium boreale, поодиноко − Bryales.  

У ранньоприлуцькому субкліматоліті (pl1) виділено дві палінозони. PZ IV 

лісостепового типу (АР 32-39%, NAP 30-35%, спори 27-37%), PZ V − лісового (АР 

72%, NAP 12%, спори 16%).  У PZ IV домінують Pinus sylvestris (11-21%) і Picea 

(11%), присутні Alnus (2-8%), Betula (2-4%), поодиноко Quеrcus. У NAP 

представлені Cyperaceae (18%), Lamiaceae (11%), Ranunculaceae, Rosaceae, 

Asteraceae (по 4%). Спори Lycopodiaceae (19-21%) включають бореальний вид 

(Lycopodium annotinum), присутні Filicales (8%), Bryales і Polypodiaceae (по 4%).  В 

АР PZ VI Pinus sylvestris (39%) різко переважає над Picea (2%). Пилок 

широколистих дерев (7%) включає Carpinus betulus, Acer sp., Tilia cordata. 

Збільшився вміст пилку Betula (12%), Alnus (10%), Malaceae. NAP включає 

Рoaceae (7%) і Lamiaceae (2%). Є пилок гідрофітів − Ricca (1%). Спори включають 

Bryales (7%), Lycopodiaceae і Polypodiaceae (по 5% кожного).  

PZ VІ має тундровий тип паліноспектру: АР 10%, NAP 2%, спори 88%. 

Значно зменшився вміст АР: Pinus sylvestris (7%), Picea (2%), Alnus (0,7%). NAP 

(2%) включає Cichoriaceae і Chenopodiaceae. Найвищим є вміст спор 

Lycopodiaceae (71%), серед яких переважають аркто-бореальні види: Lycopodium 

dubium, L. lagopus, присутні Filicales (10%), зокрема, Botrychium boreale. Склад 

паліноспектру свідчить, що він сформований впродовж холодного стадіалу, 

виходячи із стратиграфії −  середньоприлуцького підетапу (pl2). 

Верхньоприлуцький субкліматоліт (pl3) має лісостепові паліноспектри: АР 

44-60%, NAP 23-28%, спори 12-34%. В АР переважає Pinus sylvestris (14-28%), 

суттєвим є вміст Picea (10%) і Pinus cembra (3%). Дрібнолисті дерева представлені 

пилком  Betula (12-16%) і Alnus (1-7%). З`явився пилок Corylus (5-7%). У NAP 

переважає різнотрав’я: Rosaceae (2-7%), Cichoriaceae, Lamiaceae, Asteraceae, 
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Scrophulariaceae, Urtica (по 3-4%); поодиноко − Poaceae і Cyperaceae. Ксерофіти 

включають пилок Chenopodiaceae (1-7%), Artemisia (2-4%) і Ephedra (1%). Серед 

спор домінують Filicales (14%), помітний вміст Lycopodium annotinum (7-8%), 

Pteridium (6%), Bryales (4%), присутнi Polypodiaceae (1%).  

Удайський кліматоліт має лісостеповий паліноспектр: АР 60%, NAP 12%, 

спори 28%. В АР домінує Pinus sylvestris (40%), присутні Picea (5%), Betula (10%), 

Alnus (2%), поодиноко Tilia і Corylus. У NAP переважає різнотрав’я, особливо 

Rosaceae і Asteraceae (по 3%). Зустрінуто пилок Poaceae і Chenopodiaceae (по 1%). 

Спори представлені Filicales (15%), Lycopodiaceae (11%), Bryales (2%).  

5.1.2. Розріз Берегове І розташований на 3-ій надзаплавній терасі р. Тиса 

(див. рис. 5.1) біля м. Берегове (N 48°12′09″, E 22°38′15″), на 

верхньопалеолітичній стоянці, яку досліджували Ж. Скутиль [231], С. В. Смірнов 

[122], В. І. Ткаченко [123, 235] і, найбільш детально, В. І. Усик [127]. Стратиграфія 

розрізу вперше була досліджена О. М. Адаменко, Г. Д. Гродецькою [3], які 

виділили кліматоліти від прилуцького до причорноморського включно.  У 

дослідженому нами розрізі Н. П. Герасименко [48] простежено бузький (bg), 

витачівський (vt), удайський (ud) і прилуцький кліматоліти. Ґрунтова світа 

витачівського кліматоліту включає два викопні ґрунти:  vt3 і vt1, розділені лесовою 

верствою vt2 (рис. 5.4). Голоценовий ґрунт є буроземно-підзолистим, ґрунт vt3 – 

підзолисто-буроземним, vt1 – бурим лісовим лесивованим. Ґрунт vt1 включає Н(E) 

горизонт, зі слабкими ознаками виносу органо-мінеральної речовини, та Іtm 

горизонт – бурий, горіхувато-призматичний, із кутанами ілювіювання на гранях 

окремостей. Ґрунт vt3 відділяється від нього лесом vt2 і відрізняється краще 

розвиненими Не та Іtm генетичними горизонтами. Удайський кліматоліт є 

лесоподібним оглеєним суглинком, збагаченим гідроксидами мангана, які у його 

верхній частині мають форму дрібних конкрецій. Бузький лес розділяється на 

верхній світліший (bg2) і нижній, із буруватим відтинком (bg1) підрозділи.  

Прилуцький кліматоліт включає ініціальний бурий глеєвий ґрунт pl3; 

лесоподібний суглинок pl2; бурий лісовий ґрунт pl1. 
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Рис. 5.4 Стратиграфічна будова розрізу Берегово І [127]. ххх – положення 

культурного шару раннього верхнього палеоліту 

 

У палінологічно вивченому розрізі стоянки Берегово І удайський, 

витачівський і бузький кліматоліти залягають на дещо інших глибинах (рис.5.5). 

Удайський кліматоліт має лісо-лучний тип паліноспектру (PZ 1): АР 44%, NAP 

8%, спори 48%. В АР переважають Pinus sylvestris (23%) і дрібнолисті породи: 

Betula (13%) і Alnus (4%). Пилок широколистих порід включає Tilia (3%) і Ulmus 

(1%). NAP складене різнотрав`ям (5%): Asteraceae, одинично Fabaceae, 

Dipsacaceae, Rumex, і злаками (3%). Серед спор різко переважають Lycopodiaceae 

(38%), вміст  Bryales 9%, Polypodiaceae 1%.  

У ґрунті vt1 виділено дві палінозони. PZ 2 має лісовий тип паліноспектру 

(АР 62%, NAP 21%, спори 17%). В АР переважає Pinus sylvestris (37%), є Picea 

(8%), широколисті породи: Quercus (4%), Ulmus (3%), Carpinus і Fagus (по 2%). 

Значно зменшився вміст пилку Betula (1%) і Alnus (4%). У NAP переважає 

різнотрав`я (17%), серед якого найбільше пилку Asteraceae (6%), Rosaceae (3%), 

зокрема, Filipendula. Присутній пилок Poaceae і Chenopodiaceae (по 1-3%). 

Зменшився вміст спор Lycopodiaceae (15%), присутні Sphagnum і Polypodiaceae 

(2%), Pseudoschizaea. 
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Рис 5.5 Спорово-пилкова діаграма відкладів верхньопалеолітичної стоянки Берегово І 
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PZ 3 має лісостеповий тип паліноспектру (АР 47%, NAP 29%, спори 24%). В 

АР домінує Pinus sylvestris (22%),  присутні Picea (4%), Betula (5%) і Alnus (3%). 

Збільшився вміст пилку широколистих порід: Quercus (5%), Ulmus і Carpinus (по 

3%). Чагарники представлені Caprifoliaceae і Cornus mas (поодиноко). NAP 

включає різнотрав`я (18%), у якому найбільше пилку Asteraceae (6%), Cichoriaceae 

і Plantaginaceae (по 3-4%), поодиноко Typhaceae. Збільшилася роль ксерофітів 

(Chenopodiaceae 9%). Серед спор присутні Lycopodiaceae (16%), Bryales  (5%),  

Sphagnum (2%) і Polypodiaceae (0,8%). Численними є частки мікровугілля. 

Збільшується вміст спор Pseudoschizaea і грибів типу Glomus. 

Лес vt2  має лісо-лучний спектр (PZ 4): АР 31%, NAP 27%, спори 41%. В АР 

переважає Pinus sylvestris (21%), є Picea (2%) і Betula (8%), одне пилкове зерно 

Tilia cordata. У NAP переважає Herbetum mixtum (16%), особливо  Asteraceae (8%) 

і Ranunculaceae (4%). Присутній пилок Poaceae (2%), Cyperaceae (1%) i ксерофітів: 

Chenopodiaceae (8%) та Ephedra (1%).  У групі спор присутні Lycopodiaceae (29%) 

і Bryales (12%). Зростає вміст спор Pseudoschizaea і Glomus.  Наявне мікровугілля.  

У витачівському ґрунті vt3 виділено три палінозони. PZ 5 має лісо-лучний 

тип паліноспектру (АР 29%, NAP 39%, спори 32%). В АР переважає Pinus 

sylvestris (18%), є Picea (2%), Betula (5%), Alnus (2%), одинично широколисті 

породи: Quercus, Tilia сordata, Corylus avellana. У NAP переважає Herbetum 

mixtum (19%), у якому найбільше пилку Asteraceae (7%). Помітним є вміст пилку 

Poaceae (7%). Підвищився вміст паліноморф ксерофітів: Chenopodiaceae (10%) та 

Artemisia (2%). Спори представлені Lycopodiaceae (29%) і Bryales (3%). Зростає 

вміст спор Pseudoschizaea і грибів Glomus. Наявне мікровугілля.  

PZ 6 також має лісо-лучний тип паліноспектру (АР 38%, NAP 23%, спори 

39%). В АР переважає Pinus sylvestris (21%),  присутні Picea (4%), Betula (3%), 

Alnus (1%) і Viburnum (1%). Зростає роль пилку широколистих порід: Tilia cordata 

(5%) і Carpinus (3%). У NAP переважає Herbetum mixtum (14%), який включає 

пилок Asteraceae (8%), Scrophulariaceae, Rosaceae (по 2%). Зменшився вміст пилку 

злаків і ксерофітів (по 3%). З`явивлися одиничні зерна водних рослин: 
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Nymphaеаceae і Sparganiaceae. Високим є вміст спор Lycopodiaceae (25%), 

присутні Polypodiaceae і Bryales (по 7%), поодиноко − Sphagnum.  

PZ 7 має лісовий тип паліноспектру (АР 52%, NAP 26%, спори 21%). В АР 

переважає Pinus sylvestris (21%),  присутні Picea (4%), Betula (13%) і Alnus (4%). 

Широколисті породи представлені пилком Carpinus (7%) і Ulmus (4%). У NAP 

переважає Herbetum mixtum (14%), який включає Asteraceae (5%), Ranunculaceae, 

Plantaginaceae (по 2%). Зменшився вміст пилку злаків і Chenopodiaceae (по 3%). 

Присутні мікрофосилії водних рослин: Potamogetonaceae (2%), Butomaceae, 

Osmunda, Nymphaеаceae (по 1%). Серед спор представлені Lycopodiaceae (10%) і 

Polypodiaceae (5%). Вміст спор Bryales і Sphagnum − по 3%, Filicales 1%. 

Спостерігається велика кількість мікровугілля, спори Pseudoschizaea і Glomus. 

Бузький кліматоліт (bg1) має лучно-степовий паліноспектр (PZ 8): АР 25%, 

NAP 21%, спори 54%. В АР Pinus sylvestris 17%, Picea 3%, Alnus 3%, Salix, 

Carpinus і Ulmus − по 1%. У NAP відсутні Poaceae, із ксерофітів присутні 

Chenopodiaceaе (6%). Вміст пилку Herbetum mixtum складає 14%, зокрема, пилку 

Asteraceae 4%, Linaceae 2%. Серед спор найбільше Lycopodiaceae (23%), Bryales 

(13%) і Polypodiaceae (17%),  поодиноко Sphagnum. Наявна велика кількість 

мікровугілля, високим є вміст спор Pseudoschizaea і грибів Glomus. 

5.1.3. Розріз Дорошівці ІІІ розташований на захід від с. Дорошівці 

Заставнівського р-ну Чернівецької обл. (N 48°35`37,6”, 25°52`10,7”), на 2-ій терасі 

правого берега Дністра (див. рис. 5.1), на верхньопалеолітичній стоянці, яку 

відкрив О. П. Черниш [130, 131], а в останні роки дослідженнями займаються 

Л. Кулаківська, В. Усик, Н. Герасименко, П. Езартс, С. Пеан, Ю. Проскурняк [83, 

84] і Б.  Рідуш [115, 116].   

За П. Езартсом [196], розріз складається iз 14 літологічних верств (рис. 5.6), 

у яких чітко виділяються нижня (верстви 14-9) і верхня (верстви 8-3) частини. За 

Н. Герасименко [187], виділені підрозділи відносяться до бузького «bg» (верстви 

14 – 8-3), дофінівського «df» (верстви 8-2 – 6) і причорноморського «pc» (верстви 

4-3) кліматолітів Стратиграфічної схеми четвертинних відкладів України [37]. 

Нижня частина розрізу (bg1) складена переважно делювіальними супісками і 
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тундроглеями. На кількох рівнях простежено розвиток кріотурбацій i мерзлотних 

тріщин (верстви  13, 12, 9-3 і 9-2), на інших (14-2, 12-1, 9-1) – ініціальні грунти. 

Лише верхня частина кліматоліту (bg2, верства 8-3) складена типовим лесом. 

Дофінівський кліматоліт являє собою чергування лесових верств і ініціальних 

грунтів (останні краще розвинені, ніж у бузькому кліматоліті). Поділяється на 

грунтові субкліматоліти (df1 і df3) і лесовий субкліматоліт df2 (верстви 7-3, 7-2). 

Субкліматоліт «df1» включає інтенсивно гумусовані ініціальні грунти (верстви 8-1, 

8-2); субкліматоліт «df3» (верстви 7-1 – 6) являє собою чергування тонких лесових 

прошарків та ініціальних грунтів. Причорноморський  кліматоліт має 3-ьох-

членну будову у стратиграфічній схемі четвертинних відкладів України [37], і у 

розрізі Дорошівці ІІІ включає субкліматоліти рс1 (лес, верства 5-4), рс2 (ініціальні 

грунти, верстви 5-3 – 5-1) і рс3 (лес, верстви 4 і 3). 7 культурних шарів верхнього 

палеоліту (гравету) розташовані на різних рівнях у стратоні ‘bg1’, переважно у 

верствах із ознаками кріогенних процесів.  

За результатами палінологічного аналізу у бузькому кліматоліті виділено 14 

палінозон (рис. 5.6.), які добре кореспондують із його літологічними верствами.  

PZ 1 (бурий ініціальний грунт, 8,8-9,2 м) має паліноспектр лісостепового 

типу: АР 42-46%, NAP 31-41%, спори 17-25%. В АР переважає Pinus sylvestris (14-

24%), помітний вміст Betula pubescens (8-13%), присутні Picea abies і Alnus 

glutinosa (2-5%), Pinus cembra, Juniperus, Salix (по 1-3%), поодиноко − Quercus 

robur, Tilia cordata, Corylus avellana, Frangula alnus. В NAP найбільше різнотрав`я 

(19-30%), зокрема, Asteraceae (7-16%), Rosaceae (4-10%). Невисоким є вміст 

Poaceae, Cyperaceae, Artemisia і Chenopodiaceae (по 3-6%). У складі спор 

переважають Lycopodiaсeae (9-12%, переважно Lycopodium annotinum), Bryales, 

Filicales monolete (по 4-7% кожного) і Filicales trilete (<3%). PZ 2 (оглеєна 

супіщана верства) відрізняється появою пилку аркто-альпійських і аркто-

бореальних видів (6-9%): Betula sect. Nanae et Friticosae, Alnaster fruticosus, 

Botrychium boreale (по 0-6%), Lycopodium dubium (2-3%). Вміст АР у нижній 

частині палінозони (PZ 2а) більш різноманітний. В їхньому складі переважають
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Рис. 5.6 Спорово-пилкова діаграма відкладів верхньопалеолітичної стоянки Дорошівці ІІІ 
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Pinus sylvestris і деревовидна Betula (13%). Широколисті породи представлені 

пилком Tilia cordata (3%). 

Зустрінуто поодинокі пилкові зерна Larix, Juniperus, Salix і Frangula (1%). У 

підзоні PZ 2b АР представлено бореальними видами: Pinus sylvestris і Picea abies 

(по 8-12%). У NAP переважає різнотрав’я (26-31%). На другому місці пилок 

Cyperaceae і Poaceae (по 3-11%), вміст ксерофітів біля 7%. Досить різноманітний 

склад різнотрав’я: Asteraceae (14-15%), Rosaceae (2%), Lamiaceae (5%) і 

Ranunculaceae (8%). Спори включають Bryales, Lycopodium annotinum, Filicales 

monolete (по 0-8%), а в другій підзоні – і Filicales trilete. 

PZ 3 (нижня частина тундро-глейового грунту, 8,40-8,55 м) має тундро-

степовий тип паліноспектру: AP – 23-27%, NAP – 31-46%, спори 32-43%. В АР 

переважає пилок Betula sect. Nanae et Fruticosae (10-16%), невисоким є вміст 

Pinus sylvestris (7%), присутні Alnus glutinosa, Salix sp., Betula (по 1-3%). У складі 

NAP переважає різнотрав’я (31-46%), особливо Asteraceae (11-18%), 

Ranunculaceae (зокрема, Thalictrum alpinum). Порівняно із PZ2 значно виріс вміст 

пилку Cyperaceae (18-21%). Серед спор (32-43%) переважають аркто-альпійські і 

аркто-бореальні види: Lycopodium dubium (6-12%), L. lagopus (3-7%), Botrychium 

boreale (4-5%).  Вміст спор Bryales складає 12-16%, Lycopodium annotinum, 

Filicales monolete і Sphagnum − по 2-3%. Вміст паліноморф кріофітів > 30%. 

PZ 4 (верхня частина тундро-глейового грунту, 8,35-8,40 м) має вищий вміст 

NAP (53%) і нижчий спор (20%). АР включає Pinus sylvestris (16%), P. cembra 

(2%) і аркто-альпійські види: Betula sect. Nanae et Fruticosae (7%), Alnaster 

fruticosus (1%). До NAP входять різнотрав’я (24%), Cyperaceae (16%) і Poaceae 

(11%). Доволі різноманітним є вміст пилку різнотрав’я: Brassicaceae, 

Ranunculaceae, Rosaceae і Asteraceae (по 3-6%). У складі спор переважає 

Lycopodium annotinum (8%), Bryales і Lycopodiella inundata (по 4%), присутня 

Selaginella selaginoides (1%). Зменшилась кількість паліноморф кріофітів.  

У PZ 5 (лесоподібний суглинок, 8,05-8,35 м) виділено  дві підзони. PZ 5а 

(8,20-8,35m) має лісостеповий паліноспектр: АР 33%, NAP 40%, спори 27%. В 

AP переважають Pinus sylvestris і Betula pubescens (по 12-13%), присутні пилкові 
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зерна Picea, Alnus, Betula sect. Fruticosae et Nanae (по 3%), з`явилися Tilia cordata 

і Corylus avellana (по 2%). У NAP переважає різнотрав’я (28%), серед якого 

більше Asteraceae (14%), помітний вміст Lamiaceae і Rosaceae (по 5-6%). 

Порівняно із PZ 4 зменшився вміст пилку Poaceae і Cyperaceae (по 7-9%). 

Ксерофіти представлені пилком Artemisia  і  Ephedra (по 2-3%). Спори 

включають Bryales, Filicales monolete і trilete, Lycopodium annotinum (по 5-9%), L. 

dubium (<3%),  Botrychium boreale (<1%). Сума кріофітів становить 7%. PZ 5b 

(8,05-8,20 м) відрізняється збільшенням вмісту NAP (52-55%) і зниженням вмісту 

спор (12-18%). В АР переважає Pinus sylvestris (11-24%), помітні темнохвойні 

породи: Picea abies (3-8%), Pinus cembra (1-7%). Зустрінутий пилок Larix, Betula 

pubescens, Alnus glutinosa, Salix і аркто-бореальних Alnaster fruticosus, Betula sect. 

Nanae et Fruticosae (по 1-3%). Вміст пилку Poaceae, Cyperaceae, різнотрав’я і 

ксерофітів подібний до PZ 4. Спори представлені Lycopodium annotinum (7-8%) і 

Botrychium boreale (3-6%). Сума паліноморф кріофітів зросла до 9%. 

PZ 6 (ініціальний ґрунт, 7,80-8,05 м) відзначається зростанням вмісту пилку 

AP (50%) і зменшенням вмісту спор (7-9%). В АР переважає Pinus sylvestris (36-

37%), помітний вміст P. cembra, Picea (по 7%), Betula (4-5%), Larix (2%). У NAP 

переважають Poaceae і різнотрав`я (по 15-16%), вміст пилку ксерофітів (3%). 

Спори включають Bryales, Lycopodium annotinum і Filicales monolete (по 2-3%). 

PZ 7 (кріотурбовані верстви, 7,65-7,80 м)  значно відрізняється від PZ 6 (AP 

26%, NAP 57%, спори 17%). АР включає Picea (12%), Pinus sylvestris (8%) і 

Alnaster fruticosus (6%). У NAP переважає пилок різнотрав’я (31%), у складі 

якого найбільше Asteraceae (14%) і Ranunculaceae (8%). Помітний вміст пилку 

Liliaceae (6%). Спори включають Lycopodium annotinum (11%) і Bryales (6%). 

Сума паліноморф кріофітів становить 6%. 

PZ 8 (тундро-глейовий грунт, 7,50-7,65 м) за вмістом пилку AP і NAP (36-

49%) дуже схожа із PZ 7. В АР переважає Pinus sylvestris (31-39%), зменшився 

вміст темнохвойних порід P. cembra і Picea abies (по 3%). Зустрінуті поодинокі 

зерна Larix. Кріофіти представлені Betula sect. Nanae et Fruticosae (1-4%), 

Alnaster fruticosus (1-2%) і Botrychium boreale (4-11%). У NAP майже однаковий 



93 
 

 

вміст пилку Poaceae, Cyperaceae і різнотрав’я. Спори вкючають Bryales (1-6%) і 

Lycopodium annotinum (4%). Вміст пилку кріофітів  >20%.  

У PZ 9 (супіщана верства, 7,4 -7,5 м) зростає вміст NAP (53%), переважно 

різнотрав`я (27%), особливо Asteraceae (10%). В АР переважає  Pinus sylvestris 

(33%), присутні Picea abies і Alnaster fruticosus (по 3%). Вміст пилку Poaceae і 

Cyperaceae такий, як і в PZ 8. Спори представлені Bryales, Lycopodium annotinum 

(по 3-4%) і Botrychium boreale (1%). Сума паліноморф кріофітів складає 4%. 

У PZ 10 (тундро-глейовий грунт, 7,25-7,40 м) переважає AP (53%), зокрема, 

Pinus sylvestris (43%), P. cembra and Picea abies (по 3-4%) і Betula sect. Nanae et 

Fruticosae (3%). До NAP (35%) входять різнотрав’я (17%), Poaceae (10%), 

Cyperaceae (5%) і Liliaceae (3%). Різнотрав`я представлене пилком Rosaceae, 

Fabaceae, Linaceae, Lamiaceae і Asteraceae (по 2-5%). Спори включають 

Lycopodium lagopus (7%), Botrychium boreale (3%) і Bryales (2%).  

У PZ 11 (оглеєні верстви, 6,90-7,25 м) переважає NAP (55-58%), однаковим є  

вміст AP і спор (23-20%). В АР знизилася роль Pinus  sylvestris (13-28%) і 

темнохвойних порід (<2%), але збільшилася участь Betula Nanae et Fruticosae 

(9%). NAP включає Poaceae (21-29%), Cyperaceae (6-16%), різнотрав`я (9-21%) і 

низькі відсотки Liliaceae і Artemisia (по 2-4%). Серед спор домінують аркто-

альпійські і арко-бореальні види: Lycopodium dubium (4-8%), Selaginella 

selaginoides і Botryhium boreale (по 1-6%). Сума паліноморф кріофітів 13-25%.  

У PZ 12 (ініціальний ґрунт) зростає роль AP (34%), яке включає Pinus 

sylvestris (28%), темохвойні породи (по 1-2%) і Betula sect. Nanae et Fruticosae 

(3%). У  NAP (55%) домінують різнотрав`я і Poaceae (по 21%), помітний вміст 

пилку Cyperaceae (6%), Liliaceae (4%) і ксерофітів (Artemisia 3%). У складі 

різнотрав`я переважає пилок Rosaceae, Lamiaceae (по 5-7%). В групі спор 

переважає Lycopodium annotinum (8%), присутні Bryales (2%), Selaginella 

selaginoides і Botrychium boreale (по 1%). Сума паліноморф кріофітів 5%. 

У PZ 13 (ініціальний ґрунт) переважає AP (51%): Pinus sylvestris (45%), 

Picea, Juniperus (по 2-3%). NAP (36%) представлене різнотрав`ям, Cyperaceae (по 

14-15%) і Poaceae (7%). У складі різнотрав’я переважають Rosaceae (зокрема, 
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Filipendula) і Lamiaceae (по 6-7%). Спори (14%) включають Bryales (7%) і 

Filicales monolete (5%). Із кріофітів присутня лише Selaginella selaginoides (1%).   

PZ 14 (лес, 6,1-6,2 м) має найвищий вміст NAP (73%). АР включає Pinus 

sylvestris (17%), а спори – Bryales (10%). У складі NAP переважає Cyperaceae 

(37%), Lamiaceae (24%), помітним є вміст Poacaeae (12%). 

Дофінівський кліматоліт. PZ 15 (ініціальний гумусовий ґрунт df1, 5,70-5,85 

м) має найвищий вміст AP (60%), у якому найбільше Pinus sylvestris (29%), Betula 

(13%), Picea abies, Alnus, Salix (по 7%), присутні Larix і Acer campestre. У складі 

NAP переважає різнотрав`я: Rosaceae (11%, зокрема Filipendula), Lamiaceae (8%), 

Linaceae (2%), є кілька пилкових зерен Cyperaceae і Chenopodiaceae. Спори 

включають  Bryales (13%) і Filicales monolete (4%). 

PZ 16 (лес df2, 5,1-5,4 м) відрізняється зниженням вмісту AP (15-20%) і 

зростанням NAP (69-72%). В АР найбільше Pinus sylvestris (9-11%), Alnus 

glutinosa (9%), присутні Salix (3%) і Rhamnaceae (≤ 1%). В NAP переважає 

різнотрав’я (23-42%), помітний вміст Cyperaceae (15-21%) і Poaceae (3-15%). 

Різнотрав`я представлене пилком Lamiaceae (9-11%), Rosaceae, Asteraceae (по 5-

11%). У групі спор (12-14%) найбільше Bryales (11-14%), присутні Equisetaceae. 

У PZ 17 (ініціальний ґрунт df3b1, 4,7-4,9 м) зростає роль NAP (59%). В АР 

(33-35%) найбільше пилку Pinus sylvestris (18-22%), присутні P. cembra і  Picea 

abies (≤3% кожної), Salix, Alnus glutinosa, Betula pubescencs (по 2-4%), Larix, 

Ulmus і Hippophaë (≤ 1% кожного). У NAP найбільше пилку різнотрав`я багатого 

складу (29-32%, 15 родин) і Cyperaceae (15-25%), присутні Poaceae (3-7%). У 

складі різнотрав`я найбільше пилку Rosaceae (9-10%, із Filipendula), Lamiaceae 

(11%), Asteraceae (7%), Ranunculaceae (3-4%). Спори представлені Bryales, 

Lycopodium annotinum (по 2-4%) і Botrychium boreale (1%). 

PZ 18 (ініціальний ґрунт df3b2, 4,5-4,6 м) відзначається різноманіттям AP: 

переважає Pinus sylvestris (25-38%), P. cembra, Salix, Hippophaë (по 2-5%), Alnus 

glutinosa (11%), присутні деревні Rosaceae, Corylus avellana, Euonymus і 

Vaccinaceae. У NAP знизився вміст Cyperaceae i Poaceae (по 1-9%) і зросла роль 
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різнотрав’я (40-44%), серед якого переважають Lamiaceae (12-14%), Asteraceae, 

Rosaceae (по 6-16%). Спори включають Bryales (3-9%) і Filicales (≤ 2%).  

Причорноморський кліматоліт. У PZ 19 (лес рс1, 4,1-4,3 м) зменшується 

вміст AP (13%) і зростає вміст NAP (69%) і спор (18%). В AP найбільше Pinus 

sylvestris (9%), Betula sect. Nanae et Fruticosae (4%), присутній Alnaster fruticosus 

(1%). NAP представлене переважно різнотрав’ям, зокрема, Asteraceae і Lamiaceae 

(по 11-12%). Помітним є вміст пилку Poaceae (10%). Спори включають Bryales 

(12%), Lycopodium lagopus (3%), L. dubium, Botrychium boreale і Thalictrum 

alpinum (по 1%). Сума паліноморф кріофітів становить 10%.  

PZ 20 (ініціальний ґрунт рс2b1, 3,9-4,1 м) має лісостеповий паліноспектр: АР 

(23-29%), NAP (63%), спори (8-14%). Видовий склад дерев дуже бідний: Pinus 

sylverstis (20-25%) і  P. сembra (3-4%). У NAP переважає різнотрав’я (39-43%), у 

якому найбільше Lamiaceae (11-19%), Rosaceae (7-9%), присутні Brassicaceae, 

Polygonaceae, Asteraceae, Linaceae, Dipsacaceae (по 2-5%), Fabaceae, Apiaceae, 

Rubiaceae і Malvaceae. На другому місці є паліноморфи Poaceae і Cyperaceae (по 

7-12%). Спори представлені Bryales (8-10%) і Lycopodium annotinum (3%).  

У PZ 21 (лес рс2b1-b2, 3,7-3,9 м) зростає вміст NAP (71%) і ксерофітів (32%), 

серед яких найбільше Chenopodiaceae (22%) та Artemisia (6%), присутня Ephedra 

(4%). Різнотрав`я (29%) представлене переважно пилком Asteraceae (14%), 

Lamiaceae, Rosaceae (по 4-6%). Помітний вміст пилку Poaceae (6%) і Cyperaceae 

(2%). З’явилися паліноморфи арко-альпійських видів (12%): Betula sect. Nanae et 

Fruticosae, Botrychium boreale, Lycopodium dubium, L. lagopus (по 1-4%) і 

Thalictrum alpinum (1%). Дерева представлені лише пилком Pinus sylvestris (7%). 

Сума паліноморф кріофітів складає 12%. 

У PZ 22 (ініціальний ґрунт рс2b2, 3,6-3,7 м) зменшується вміст паліноморф 

кріофітів  Betula sect. Nanae et Fruticosae і Botrychium boreale (по 1%). В АР (33%) 

переважає  Pinus sylvestris (23%), присутні P. cembra, Picea, Alnus і Rosaceae (по 

1-2%). У NAP (56%) найбільше пилку різнотрав’я (39%), зокрема, Lamiaceae, 

Rosaceae (із Filipendula), Astreaceae (по 6-10%). Пилку Cyperaceae 12%, Poaceae – 

7%, Ephedra – 2%. Спори представлені Bryales (8%) і Lycopodium annotinum (3%).  
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У PZ 23 (лес рс3, 3,4-3,6 м) AP (21%) включає Pinus sylvestris (11%), P. 

cembra (5%), Juniperus (3%) і Larix (1%). У NAP (60%) переважають різнотрав`я 

(28%) і ксерофіти (21%). Останні включають пилок Artemisia і Ephedra (по 4-5%) 

Chenopodiaceae (12%). Серед різнотрав’я переважають Rosaceae, Lamiaceae, 

Asteraceae (6-8%), присутні Caryophyllaceae, Cannabaceae, Linaceae, Brassicaceae, 

Polygonaceae, Scrophulariaceae і Сichoriaceae (по 2-4%). Вміст пилку Poaceae і 

Cyperaceae 3-4%. Спори (19%) включають Bryales (6%) і аркто-альпійські види: 

Lycopodium dubium, L. lagopus (по 2-3% кожного), Botrychium boreale (4%). 

У PZ 24 (лес рс3, 3,15-3,30 м) збіднюється склад АP (18%): Pinus sylvestris 

(15%) і Juniperus (3%). У NAP (63%) переважає різнотрав’я (44%): Asteraceae 

(12%), Rosaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae і Fabaceae (по 4-9%), меншим є вміст 

Cyperaceae і Poaceae (по 7-11%), присутні зерна Ephedra distachya. Спори (19%) 

включають Bryales (12%) і арко-бореальні Botrychium boreale (4%), Selaginella 

selaginodes і Lycopodium lagopus (по 2%).  Сума паліноморф кріофітів 6%. 

PZ 25 (ініціальний ґрунт рс3, 2,90-3,15 м) має більше різноманіття АР (33%): 

Pinus sylvestris (10%), P. cembra (8%), Betula (8%), B. sect. Nanae et Fruticosae 

(3%), Alnus (2%), Larix (1%), Corylus avellana і Rosaceae (≤ 1%). У складі NAP 

(51%) переважає різнотрав’я (37%), зокрема: Asteraceae, Lamiaceae (по 8-9%), 

Polygonaceae (6%). Вміст пилку Poaceae, Cyperaceae, Artemisia і Ephedra 

distachya (по 2-4%) невисокий. Спори (16%) включають Bryales (6%), Lycopodium 

annotinum (4%), Botrychium boreale і Filicales monolete (по 1%).  

У PZ 26 (лес рс3, 2,5-2,9 м) в AP (15%) переважає Pinus sylvestris (8%), 

P. cembra (4%), присутні Picea abies, Juniperus і Larix (по ≤1% кожного).  У 

складі NAP (60%) переважає різнотрав`я (37%), у якому найбільше Asteraceae, 

Lamiaceae (по 7-13%), помітні Rosaceae, Lactuceae, Plantaginaceae, Cannabaceae 

(по 4-5%). Ксерофіти представлені пилком Ephedra distachya (5%) і Artemisia sp. 

(≤ 1%). Зріс вміст пилку Poaceae і Cyperaceae (по 5-7 %). Спори (23%) включають 

Bryales (10%) і кріофіти (14%): Botrychium boreale, Lycopodium lagopus (по 5%), 

L. dubium і Selaginella selaginoides (по  1% кожного). Сума кріофітів складає 16%. 
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У PZ 27 (лес рс3, 2,25-2,5 м) переважає NAP (80%), що включає різнотрав`я, 

Cyperaceae, Poaceae (по 25-27% кожного) і Ephedra distachya (1%). Склад пилку 

різнотрав’я доволі бідний: Asteraceae, Ranunculaceae, Lamiaceae і Rosaceae (по 4-

8%). До AP входять Pinus sylvestris (9%) і P. cembra (2%). Спори включають 

Bryales (8%) і Lycopodium annotinum (1%). 

 

5.2. Голоцен 

5.2.1. Поселення Ожеве-острів розташоване на острові у річищі Дністра 

(див. рис. 5.1) біля с. Ожеве Сокирянського р-ну Чернівецької області (N 

48°33'15.9", E27°28'04.4"). Поселення виявлене Дністровською комплексною 

експедицією [132], подальше археологічне вивчення виконане Д. Черноволом та І. 

Радомським [133, 134, 114]. За відносною хронологією пам’ятку датують кінцем 

періоду Трипілля В/І – Кукутені А4, 4300-3800 р. до н. е.  У межах поселення 

відкрито рештки шести глинобитних споруд і господарські ями (Рис. 5. 9) [134]. 

Літолого-педологічна будова відкладів розчисток вивчена Н. П. Герасименко [49, 

50].  

У розрізі площадки 6 виділено такі PZ (рис. 5.7). PZ 1 (1,40-1,50 м, заплавні 

фації алювію, із уламками кераміки) має степовий тип паліноспектру: АР 9%, 

NAP 80%, спори 11%. В AP переважає Pinus sylvestris (7%), є Piceа, Tilia, Fagus. 

NAP включає Chenopodiaceae (68%) і різнотрав’я: Cichoriaceae (7%), Asteraceae 

(3%), Rosaceae (2%). Спори представлені Lycopodiaceae (8%), Filicales monolete 

(3%), грибами типу Glomus (0,7%) і мікроводоростю Pseudoschizaea (3%). У NAP 

переважає різнотрав`я (26%), у якому найбільше Cichoriaceae (10-20%), Asteraceae 

(3-4%), Carduus (2-21%). Решту складає пилок Artemisia (3%), Chenopodiaceae (2-

4%), Poaceae (0,6%), Typha latifolia (0,8-2%). Спори представлені Lycopodiaceae  

(5%), Sphagnum (0,8-2%), Pteridium і Botrychium (по 2%), Polypodiaceae (3%), 

Bryales (0,6-2%), Anthoceros punctatus (0,8%), Filicales (0,8%). Зразок містить 

мікровугілля, спори грибів і Pseudoschizaea.  
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Рис.5.7 Спорово-пилкова діаграма відкладів площадки №6 

 

Продовження рис. 5.7 

 

PZ 3 (0,88-1,20 м, Нр горизонт похованого бурого грунту) має лісостеповий 

паліноспектр: АР 48%, NAP 34%, спори 18%. В АР переважає Pinus sylvestris 
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(31%), присутні Picea  (10%). Серед пилку широколистих порід зріс вміст Corylus 

(6%), присутня Tilia (0,5%). 

У NAP переважає різнотрав`я (26%), серед якого найбільше Cichoriaceae 

(11%) і Asteraceae (2%). Збільшився вміст пилку ксерофітів − Chenopodiaceae 

(20%), Artemisia (0,5%). Спори представлені Polypodiaceae (11%), Bryales (4%), 

Sphagnum (2%) і Filicales (1%). Зразок містить мікровугілля, спори грибів і 

Pseudoschizaea.  

PZ 4 (0,62-0,88 м, Н горизонт похованого бурого грунту) має лісовий тип 

паліноспектру: АР 68%, NAP 14%, спори 18%. В АР домінує Pinus sylvestris 

(55%), на другому місці Picea  (12%), є Corylus (1%). Зменшився вміст пилку 

різнотрав’я (8%): Cichoriaceae, Asteraceae (по 2-4%), Fabaceae, Rosaceae, 

Dipsacaceae, Carduus (по 0,7%). Гідрофіти представлені паліноморфами Ricca і 

Typha latifolia. Значно зменшився вміст пилку ксерофітів: Chenopodiaceae (3,3%), 

Artemisia (0,7%). Серед спор переважають Botrychium (7%), Lycopodiaceae (5%), 

Anthoceros punctatus і Pteridium (по 2%), є Polypodiaceae, Filicales і Sphagnum (по 

0,7%), мікровугілля, спори грибів і Pseudoschizaea.  

PZ 5 (0,55-0,62 м, Рhк горизонт лучно-дернового грунту) має лісостеповий 

паліноспектр: АР 56-59%, NAP 19-21%, спори 22-23%. В АР переважає Pinus 

sylvestris (44-45%), присутні Picea (9-10%), Alnus, Betula Pinus cembra (по 2-3%), 

одинично Tilia (0,6%). У NAP переважає різнотрав`я (26%), у якому найбільше 

Cichoriaceae (10%) і Asteraceae (2-6%). Збільшився вміст пилку ксерофітів: 

Chenopodiaceae (10-20%), Artemisia (0,5%). Спори представлені Polypodiaceae (9-

11%), Lycopodiaceae (6%), Bryales, Sphagnum (по 2-5%) і Filicales (1%).  

PZ 6 (0,38-0,55 м, Нр горизонт лучно-дернового грунту) має лісовий тип 

паліноспектру: АР 63%, NAP 26%, спори 10%. В АР переважає Pinus sylvestris 

(50%), присутні Picea (10%), Betula, Corylus і Juglans (по 0,2-0,6%). Є пилок 

водних рослин: Typha latifolia (0,6%), T. angustifolia, Lemna, Potamogetonaceae (по 

0,2%). У NAP більше пилку ксерофітів: Chenopodiaceae (10%), Artemisia (2%). 

Вміст паліноморф Poaceae (9%), різнотрав’я включає Ranunculaceae (0,8%), 

Fabaceae (0,4%), Apiaceae і Plantaginacae (по 0,2%). Серед спор переважають 
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Filicales (до 11%), Polypodiaceae (6%), присутні Lycopodiaceae (1-3%), Sphagnum 

(1%), Ricca (0,6%), Anthoceros punctatus, Bryales (по 0,2 % кожного). 

PZ 7 (0,05-0,38 м, Н горизонт лучно-дернового грунту) має лісостеповий тип 

паліноспектру: АР 45%, NAP 39%, спори 16%. В АР переважає Pinus sylvestris 

(40%), присутня Picea  (4%), поодиноко Tilia і Ericaceae (по 0,2%).  Водні рослини 

включають пилок Typha latifolia (0,6%), T. angustifolia, Lemna, Potamogetonaceae 

(0,2%). У NAP найбільше пилку Cichoriaceae (6%), Asteraceae (3%). Зріс вміст 

пилку ксерофітів: Chenopodiaceae (23%) і Artemisia (2%). У групі спор 

переважають Filicales (0,2%), Polypodiaceae (6%), присутні Anthoceros punctatus 

(2%),  Lycopodiaceae, Bryales і Sphagnum (по 1%), Ricca (0,6%).  

Площадка 6а (рис. 5.8). PZ 1 (1,2-1,3 м, культурний шар над підлогою 

житла) має лісо-лучний паліноспектр: AP 28%, NAP 47%, спори  25%. В AP 

представлені лише хвойні  породи: Pinus sylvestris (24%) і Picea (4%). У NAP 

переважає пилок різнотрав’я, зокрема, родин Asteraceae (17%) і Rosaceae (9%). 

Ксерофіти представлені пилком Chenopodiaceae (19%). У групі спор переважають 

папороті (Filicales 12%, Polypodiaceae 8%), присутні плауни (Lycopodiaceaе 3%) і 

мохи (Sphagnum 1%, Bryales 0,7%). 

PZ 2 (1,1-1,2 м, культурний шар) має лісо-лучний паліноспектр: AP 33-40%,  

NAP 28-36%, спори 32%. В АР переважає Pinus sylvestris (23%), присутні Picea (3-

6%), Betula (до 4%), Alnus і Salix (по 1-2%), Corylus (2-5%),  Ericaceae і Cornus mas 

(по 1-2%). NAP включає Cichoriaceae (4%), Asteraceae (2%), Apiaceae (1%), Poaceae 

і Cyperaceae (4%). Зменшується вміст пилку ксерофітів (Chenopodiaceae 2%), 

з’являється  пилок гідрофітів: Ricca (3-10%), Nymphaea (2%), Typha latifolia і 

Lemna (по 0,5%). У групі спор переважають Polypodiaceae (10%), меншим є вміст 

Bryales (6%), Anthoceros punctatus і Botrychium (по 4%), Lycopodiaceae і Sphagnum 

(по 2%), присутні Eqiusetum і Phaeoceros (по 1%). 

PZ 3 (1,1-1,2 м, НР горизонт похованого бурого грунту) має лісо-лучний 

паліноспектр: AP 25%, NAP 44%, спори 31%. В AP домінують хвойні породи: 

Pinus sylvestris (18%) i Picea (5%), поодиноко широколисті (Tilia 0,6%) та 

Ericaceae. 
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Рис.5.8 Спорово-пилкова діаграма відкладів площадки № 6а 
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Різнотрав`я включає пилок родин Cichoriaceae (12%), Asteraceae, Fabaceae (по 2%), 

Brassicaceae (1%). Ксерофіти представлені пилком Chenopodiaceae (1%) Artemisia 

(0,6%). Високим є вміст пилку водних рослин: Ricca (10%), Typha latifolia (6%), T. 

angustifolia (4%). У групі спор домінує Polypodiaceae (17%), присутні Anthoceros 

(8%), Bryales, Pteridium (по 3%) і Sphagnum (0,6%). 

PZ 4 (0,8-1,0 м, Нр горизонт похованого бурого ґрунту) має лісостеповий 

паліноспектр: AP – 46%, NAP – 34%, спори – 20%.  В АР домінує Pinus sylvestris 

(31%), присутні Picea (11%), Betula і Ericaceae (по 2%). У NAP домінує 

різнотрав’я (29%): Chicoriaceae (26%), Asteraceae (3%), Caryophyllaceae (0,5%). 

Поодиноко є Poaceae і Chenopodiaceae. Зменшився вміст пилку водних рослин: 

Ricca (3%), Hymenophyllum (1%), Typha latifolia (0,5%). Серед спор переважають  

Lycopodiaceae, Anthoceros punctatus (по 5%), Sphagnum і Bryales (по 3%), присутні 

Pteridium і Phaeoceros (по 1-2%), Polypodiaceae і Botrychium (по 0,5%). 

PZ 5 (0,6-0,8 м, Н горизонт похованого бурого ґрунту) має лісовий тип 

паліноспектрів: AP – 44-79%,  NAP – 11-25%, спори – 10-31%.  В AP домінує Pinus 

sylvestris (35-67%), присутні Picea (4%), Quercus, Fagus і Tilia (по 0,4%). Зростає 

вміст пилку чагарників: Corylus  – 2-7%, Ericaceae і Cornus (по 0,4-0,8%). У NAP 

переважає різнотрав’я: Cichoriaceae (6-11%), Asteraceae і Brassicaceae (по 0,8-2%); 

із ксерофітів Chenopodiaceae 2% і Artemisia 0,4%. Водні рослини представлені 

пилком  Typha latifolia (0,4%) і T. angustifolia  (1%). Спори включають 

Lycopodiaceae і Anthoceros (2-6%), Sphagnum Bryales і Phaeoceros (по 2-3%), 

Polypodiaceae і Botrychium (по 1%), Pteridium, Eqiusetum і Phaeoceros (по 0,4%).  

Площадка 1. PZ 1 (0,25-0,30 м, НІ горизонт похованого бурого ґрунту) має 

лісовий тип паліноспектру: AP 61%, NAP 28%, спори 11% (рис. 5.9). В AP 

домінують Pinus sylvestris (47%) і Picea (11%). Пилку Salix 2%, Betula і Cornus − 

по 0,8%. NAP включає Cichoriaceae і Asteraceae (по 8-12%), Chenopodiaceae (4%), 

Polygonacae (2%), а спори: Polypodiaceae і Bryales (по 3-4%), Lycopodiaceae і 

Sphagnum (по 2%). 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

Рис.5.9 Спорово-пилкова діаграма відкладів площадки № 1, №4, №5а 
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PZ 2 (0.0-0.25 м, Н горизонт похованого бурого грунту) має лісо-лучний 

паліноспектр: AP 37-39%, NAP 30-31%, спори 30-33%.  В AP найбільше Pinus 

Рис.5.12 Спорово-пилкова діаграма площадки № 1 sylvestris (32-33%), присутні 

Picea, Alnus, Betula, Ericaceae (по 2-3%) і Corylus (0,8%).У NAP переважає 

різнотрав’я (16%): Rosaceae і Cichoriaceae (по 6%), Asteraceae (2-5%). Пилку 

Chenopodiaceae 3%, водних рослин: Ricca (9%), Typha latifolia і Lemna (по 1%). 

Спори включають Polypodiaceae (16-17%), Lycopodiaceae (3-10%), Anthoceros 

(7%), Botrychium (2%), Bryales, Filicales і Sphagnum (по 0,6%). 

Площадка 4. Зразок із культурного шару (0,63-0,72 м) має лісостеповий 

паліноспектр: AP 39%,  NAP 44%, спори 17% (див. рис. 5.9). В АР домінує Pinus 

sylvestris (34%), присутнi Picea (5%) і Tilia (0,6%). У NAP найбільше різнотрав’я 

(17%), представленого Rosaceae (10%), Cichoriaceae (5%) і Asteraceae (2%). Значно 

збільшився вміст ксерофітів: Chenopodiaceae (20%) i Artemisia (5%). Спори 

представлені Lycopodiaceae і Polypodiaceae (по 8%) і Filicales (1%).  

Площадка 5а (див. рис. 5.9). Зразок, відібраний з підлоги оселі (0,50-0,55 

м), характеризується лісостеповим паліноспектром: AP 32%,  NAP 58%, спори 

10%. В AP найбільше пилку Pinus sylvestris (30%), присутні Tilia (1%) і Picea 

(0,7%). В NAP переважає різнотрав’я (13%), представлене пилком Cichoriaceae 

(7%), Asteraceae (3%), Malvaceae (1%), Dipsacaceae, Geraniaceae (по 0,7% кожного). 

Дуже багато пилку бур`яну Carduus (33%). Є пилок Poaceae (5%), ксерофітів: 

Chenopodiaceae (5%), Artemisia (1%).  Незначним є вміст спор: Polypodiaceae (4%), 

Lycopodiaceae (4%), Sphagnum (1%), Bryales (0,7%).   

Площадка 5 (рис. 5.10). PZ 1 (Н горизонт лучно-дернового ґрунту, 0,0-0,2 м) 

має лісо-лучним тип спектру: AP 42%,  NAP 11%, спори  47%. В АР домінує Pinus 

sylvestris (87%), присутні Betula (10%), Carpinus і Quercus (по 1%).  У NAP 

різнотрав’я включає лише Asteraceae (7%).   Незначним є вміст пилку злаків (3%),  

високим  ксерофітів: Artemisia (9%), Chenopodiaceae (2%). Присутній пилок 

водних рослин: Typha latifolia (3%), Marsilea (1%). Серед спор домінують 

Lycopodiaceae (51%) і Polypodiaceae (38%), присутні Filicales (10%) і Bryales (1%), 

спори Pseudoschizaea і грибів типу Glomus. 
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Рис.5.10 Спорово-пилкова діаграма площадки № 5 
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PZ 2 (0,20-0,30 м, Нр горизонт лучно-дернового ґрунту) має лучний тип 

паліноспектру: AP 24%, NAP 37%, спори 39%. В АР представлені Pinus sylvestris 

(20%), Picea (3%) і Alnus (0,6%). У NAP переважає пилок різнотрав’я (15%): 

Asteraceae (10%), Rosaceae (5%), Solаnaceae (0,6%). Ксерофіти представлені 

пилком Chenopodiaceae  (14%). Зростає вміст пилку водних рослин: Typha latifolia  

(3%), T. angustifolia (2%), Marsilea (3%), Lemna (0,6%). Серед спор переважають  

Lycopodiaceae (23%), присутні Polypodiaceae і Filicales (по 6-7%), Bryales (2%).  

PZ 3 (0.30-0.50 м, Н горизонт похованого бурого ґрунту) має лісо-лучний 

паліноспектр: AP 40%, NAP 22%, спори 38%. В AP переважають Pinus sylvestris 

(30%) і Picea (6%), присутні Alnus і Corylus (по 2%).  NAP включає Rosaceae 

(13%), Asteraceae (2%), Artemisia (4%) і Chenopodiaceae (3%). Серед спор високий 

вміст  Lycopodiaceae (25%), Polypodiaceae (11%), є Filicales і Bryales (по 1%).   

PZ 4 (0,50-0,72 м,  Ph горизонт похованого бурого ґрунту) теж має лісо-

лучний тип спектру: AP 40%, NAP 30%, спори 30%. В АР домінує Pinus silvestris 

(34%), присутні Betula (4%) і Corylus (2%). У NAP найбільше ксерофітів: 

Chenopodiaceae (18%) і Artemisia (3%), є Poaceae (7%) і Rosaceae (1%). Серед спор 

домінують Lycopodiaceae (16%) і Polypodiaceae (10%), присутні Filicales (4%). 

PZ 5 (0,80-0,72 м, культурний шар) має лучний тип паліноспектру: AP 18%,  

NAP 38%, спори 44%. В АР переважає Pinus sylvestris (7%), присутні Picea (0,5%), 

Betula (5%), Tilia (3%), Carpinus, Alnus і Corylus (по 1%). У NAP переважають 

ксерофіти: Chenopodiaceae (17%) і Artemisia (5%). Різнотрав`я представлене 

пилком Asteraceae (14%), Rosaceae (2%) і Ranunculaceae (0,5%). У групі спор 

переважає Lycopodiaceae (34%), присутні Filicales (8%) і Polypodiaceae (2%).  

5.2.2. Розріз Садгора 1. Розріз Садгора 1 розташований у днищі балки 

c. Садгора біля м. Чернівці (N 48°20'53.63", E 25°58'23.42"). Педостратиграфія 

розрізу описана Ю. М. Дмитруком [220]. У голоценовій ґрунтовій світі із трьох 

лучних глеєвих ґрунтів виділено вісім палінозон (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11 Спорово-пилкова діаграма відкладів розрізу Садгора 
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PZ 1 (2,1-1,8 м, нижня частина P2h2kGl горизонту нижнього похованого 

лучного глейового ґрунту) характеризується лісовим типом паліноспектру: АР 59-

67%, NAP 3-4%, спори 30-38%. В АР переважають Pinus sylvestris (53-63%), 

незначний відсоток складає Picea 3-5%. Пилок широколистих порід (у сумі 1-3%) 

представлений Fagus (0,7-3%), Quercus (0,7%) і Carpinus (0,6%). У складі NAP 

найбільше представлені Rosaceae (0,7-2%). Серед спор значним дуже високим є 

вміст Polypodiaceae (27-29%), присутні спори Lycopodiaceae (0,7-5%) і Sphagnum 

(3-4%). Спостерігаються спори мікроводорості Pseudoschizаea і грибів типу 

Glomus. 

PZ 2 (1,8-1,6 м, верхня частина P2h2kGl горизонту цього похованого ґрунту) 

теж відзначається лісовим типом паліноспектру (АР 53-58%, NAP 4%, спори 37-

43%), проте із деяким зменшенням ролі пилку дерев за рахунок збільшення участі 

спор. В АР переважає пилок Pinus sylvestris (42-53%), порівняно з попередньою 

палінозоною помітно збільшується вміст пилку Picea (5-9%). У складі 

широколистих порід у мізерній кількості присутній Fagus (0,6-1%). З’являється 

пилок Alnus (1%). Трави представлені пилком Rosaceae (0,6-2%), Cichoriaceae (0,5-

2%), Asteraceae (1%), Chenopodiaceae і Poaceae (0,5%). Збільшилась кількість спор 

Polypodiaceae (29,2-36,3%), Lycopodiaceae (1-5%) і Sphagnum (3-5%). Зразки 

містять NPP: Pseudoschizаea і гриби типу Glomus. 

PZ 3 (1,6-1,3 м, P1h12kGl і нижня частина HkGl горизонти нижнього 

похованого ґрунту, в останньому 
14

С дата − 1170±50 р. т.) відзначається лісо-

лучним типом паліноспектру (АР 38-49%, NAP 3-6%, спори 48-56%). В АР 

домінує пилок Pinus sylvestris (33-42%), спостерігається збільшення вмісту Picea 

(5-7%). Одне пилкове зерно Fagus зустрінуто лише в нижньому зразку. NAP 

включає різнотрав`я (1-4%), серед якого найбільше пилку Cichoriaceae (0,5-4%). В 

групі спор переважають Polypodiaceae (25-48%), спостерігаються Lycopodiaceae 

(7-23%), Sphagnum (10%), одинично Bryales і Anthoceros punctatus (по 0,8% 

кожного). Значно збільшується вміст NPP: Pseudoschizaeа і гриби типу Glomus.  

PZ 4 (1,2-1,0 м, нижня частина P(h)kGl горизонту середнього похованого 

ґрунту) характеризується лісовим типом паліноспектру (АР 68-70%, NAP 5-6%, 
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спори 24-27%). В АР дещо переважає пилок Pinus sylvestris (39-40%), надалі 

збільшується вміст пилку Picea (10-13%). У значній кількості з’являються 

паліноморфи широколистих порід (у сумі  16-18%): Carpinus (10-12%), Quercus (3-

4%), Fagus (0,7-1%), Tilia і Juglans (по 1,4% кожного). Пилок дрібнолистих дерев 

включає Betula (1%). Трави представлені пилком Chenopodiaceae (0,7-2%) 

Asteraceae (0,7%-1%), Cichoriaceae і Brassicaceae (1%). У групі спор переважають  

Polypodiaceae (20-25%), присутні Lycopodiaceae (0,7-1%), Sphagnum (1-2%) і 

Bryales (0,7%).  Зменшується вміст  Pseudoschizaea і грибів типу Glomus.  

PZ 5 (1,0-0,7 м, верхня частина P(h)kGl і нижня частина Н(р)к горизонта 

середнього похованого ґрунту) також характеризується лісовим типом спектру (АР 

59-66%, NAP 6-16%, спори 24-30%). В АР переважає Pinus sylvestris (40-45%), 

продовжує збільшуватися вміст пилку Picea (9-17%). Значно зменшується 

кількість пилку широколистих порід (у сумі 4-6%): Carpinus (2-3%), Tilia (2%), 

Juglans (2%), Fagus і Quercus (по 0,6% кожного). Із дрібнолистих порід присутній 

пилок Betula (0,6%), а із чагарників – Caprifoliaceae (1%), Corylus і Ericaceae (по 

0,6% кожного). У NAP переважає Herbetum mixtum (5-10%), який включає пилок 

Cichoriaceae (2-4%), Brassicaceae (1-3%), Asteraceae (0,6-1%), Polygonaceae, 

Dipsacaceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Apiaceae і Caryophyllaceae (по 0,6% 

кожного). Поодинокими пилковими зернами (по 0,6% кожного) представлені 

Poaceae і Chenopodiaceae. Спостерігається високий вміст спор Polypodiaceae (22-

26%), присутні спори Sphagnum (1-3%), Bryales  (0,6-1%), Lycopodiaceae (0,6%), а 

також NPP: Pseudoschizaea і грибів типу Glomus.  

PZ 6 (0,7-0,5 м, верхня частина Н(р)к горизонту цього ґрунту) має лісовий 

тип спектру (АР 61-76%, NAP 13-20%, спори 12-18%). В АР переважає Pinus 

sylvestris (50-60%), присутня Picea (5-13%). Дещо зростає роль пилку 

широколистих порід (у сумі 2-7%): Carpinus (2-6%), Quercus (0-2%) і Juglans (0-

0,6%). У NAP переважає Herbetum mixtum (9-13%), серед якого найбільше пилку 

Brassicaceae (6%) і Cichoriaceae (4-5%). Збільшилась участь пилку Poaceae (1-2%) і 

Chenopodiaceae (2-3%). З`являються паліноморфи водної рослини Typhaceae (2%). 

У групі спор переважають Polypodiaceae (9-14%), присутні Lycopodiaceae (2-3%), 
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Sphagnum (2%) і Bryales (0,6%). Зростає вміст NPP: Pseudoschizaea і грибів типу 

Glomus. 

PZ 7 (0,5-0,05 м, Pк(h)gl і Hpk горизонти лучного ґрунту) має лісовий тип 

паліноспектру: АР 68-76%, NAP 4-10%, спори 16-28%. В АР найбільше Pinus 

sylvestris (51-65%), є Picea (7-13%). У складі пилку широколистих порід (у сумі 

0,6-3%) присутні Carpinus (0-2%), Fagus (1%), Quercus і Tilia (по 0,6%). 

З’являється пилок дрібнолистих порід: Alnus (1-2%) і Betula (0,6%). Чагарники 

представлені незначною кількістю пилку Ericaceae (0,6-2%) і Corylus (1%), 

поодиноко Vitis (1%). У NAP переважає Herbetum mixtum (1-6%). Найбільше 

пилку родин Cichoriaceae (0,6-4%), Asteraceae і Rosaceae (2%). Із ксерофітів 

присутні Chenopodiaceaе (1-2%). Порівняно із PZ 6 зріс вміст пилку Poaceae (0,6-

5%), з’явилися поодинокі зерна Cyperaceae (0,6%). У групі спор переважає 

Polypodiaceae (14-24%), присутні Sphagnum (1-3%), Lycopodiaceae (0,6-3%) і 

Bryales (1%), а також NPP: Pseudoschizaea і гриби типу Glomus.  

PZ 8 (0,0-0,10 m, H горизонт верхнього ґрунту) має степовий тип 

паліноспектру (АР 18%, NAP 74%, спор 8%).  В AP більше Pinus sylvestris (13%), 

присутня Picea (2%). Вміст пилку широколистих порід складає 2%: Juglans (1%) 

and Carpinus (0,3%). Паліноморфи дрібнолистих дерев включають Betula (0,7%) і 

Alnus (0,3%). У NAP домінує Herbetum mixtum (49%), який складається із пилку 

Cichoriaceae (21%), Fabaceae (18%), Asteraceae (4%). Вміст паліноморф Poaceae 

лише 1%. Широко представлені ксерофітні трави: пилок Chenopodiaceae (23%) і 

Artemisia (0,7%). У незначній кількості містяться паліноморфи гігрофітів 

Typhaceae та Nymphaeaceae (по 0,3%). Спори представлені Filicales (4%), 

Polypodiaceae (2%), Bryales (1%) тa Lycopodiaceae (0,3%). Зростає кількість NPP 

(Pseudoschizaea) і гриби типу Glomus. 

5.2.3. Розріз Глибока. Розріз Глибока закладений на поселенні слов’ян (1100-

1000 ВР, 
14

С – 1040±190 р. т.), розташованому біля с. Глибока Чернівецької області 

(N 48°05'32,88'', E 25°55'22,40''). Поселення розміщене на асиметричній гряді, 

обмеженій iз трьох сторін стрімкими схилами, а з четвертої захищене 

паралельними земляними валами, що перекривали доступ до нього. Відкриті на 
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поверхні валів і поховані під ним ґрунти були вивчені та порівняні зі профілями 

ґрунтів, розташованих між двома валами [172]. І фонові, і поховані ґрунти 

віднесені Ю.М. Дмитруком [63] до Dystric Cambisol. Проте поховані ґрунти мають 

властивості, пов’язані зi діагенезом і особливостями процесів ґрунтогенезу за час 

поховання. Певні їх риси є перехідними від Eutric Cambisol до Dystric Cambisol.  

Паліноспектри  фонових ґрунтів відображають поширення широколистих 

лісів (АР 68%, NAP 15%, спори 17%) при вмісті пилку широколистих порід 18% 

(рис. 5.12). Серед останніх найбільше пилку Fagus sylvatica (6%) і Carpinus betulus 

(7%), є пилок Quercus robur (2%), Juglans regia (1%) і Tilia cordata (0,6%). У складі 

пилку хвойних  однаковим є вміст пилку Pinus sylvestris (21%) і Picea abies (19%), 

поодиноко зустрінуто мікрофосилії Abies alba (0,6%). Із дрібнолистих порід 

представлений пилок Alnus (4%) і Betula (3%),  а із чагарників – Corylus avellana 

(2%). Серед NAP переважає різнотрав’я (10%) бідного складу: Lamiaceae, 

Ranunculaceae (по 3%), Rosaceae (2%). Вміст пилку Poaceae становить 1%. 

Ксерофіти представлені паліноморфами Chenopodiaceae (1%) і Artemisia (0,3%). У 

групі спор переважають Polypodiaceaе (11%), спостерігаються Lycopodiaceae (4%), 

Sphagnum (2%) і Bryales (0,3%).  

Паліноспектр Н горизонту похованого ґрунту також відображає поширення 

широколистого лісу (АР 87%, NAP 5%, спoр 8%, сума пилку широколистих порід 

76%). В АР переважає Fagus sylvatica (58%), помітним є Quercus robur (16%),  

незначним Carpinus betulus і Juglans regia. Поодиноко зустрінутий пилок хвойних 

і дрібнолистих порід. Серед спор переважають Polypodiaceaе. 

5.2.4. Розріз Грушівка розміщений біля с. Грушівка Глибоцького району 

Чернівецької області (N 48°10'33,03'', E 25°57'54,15''). Тут знаходяться два 

оборонні вали, які захищали поселення з однієї сторони, а з інших сторін 

розміщені стрімкі уступи, що слугували природними укріпленнями для захисту 

поселення. Краще збережений вал (180 см у висоту, із глибиною рову перед ним 

близько 1 м) насипаний у ранньослов’янській час. Інший вал, відповідно до 

археологічних досліджень [63], був побудований для захисту від скіфів (VI–V ст. 

до н. е., ранній залізний вік). Пізніше (в кінці VIIІ – на початку IX ст. н. е.,
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Рис.5.12 Спорово-пилкова діаграма відкладів розрізу «Турецький Вал», Глибока, Грушівка
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14
C 1160±170 р. т.) територія цього давнього поселення була заселена слов'янами, 

які, очевидно, повторно використали залишки попередніх земляних валів, 

укріпивши їх насипанням нового матеріалу по поверхні давніх валів [63]. 

На момент будівництва укріплень територія навколо поселення була вкрита 

лучною рослинністю, а тепер перший пояс валів розміщений на межі лука – ліс, 

другий пояс валів безпосередньо у лісі. Фонові ґрунти на вододільній поверхні і 

ґрунти, поховані під валом слов'янського часу, представлені Haplic Greyzems. За 

регіональними палеогеографічними і археологічними даними [63] ґрунти, 

поховані під валами скіфського часу, найчастіше є Luvic Phaeozems. 

Розглянуті профілі фонового і похованих ґрунтів не мають чіткої  межі зі 

материнською породою. Гумус глибоко проникає у ґрунтовий профіль, що 

свідчить про давній розвиток гумусо-акумулятивних процесів, хоча впродовж 

формування ґрунтів також відбувалася й транслокація глини. Карбонати 

з’являються у нижньому горизонті фонового ґрунту,  а у похованому відсутні. 

Отже, фонові і поховані ґрунти формувались під лісовою і лучно-степовою 

рослинністю. Процеси транслокації глини найкраще виражені в сучасному ґрунті, 

тоді як накопичення гумусу є інтенсивнішим у ґрунті під валом скіфського часу. 

Ймовірно, що фоновий Haplic Greyzems розвивався iз чорноземного Luvic 

Phaeozems протягом останніх 2500–2000 років. Судячи iз характеристик 

похованих ґрунтів, лісостепові ландшафти вже існували на досліджуваній 

території між 2500 і 1100–1200 р. т. [63].  

Паліноспектр поверхневого шару сучасного ґрунту є лісовим (АР 63%, NAP 

14%, спори 23%, див. рис. 5.12). Вміст пилку широколистих порід (18%) 

характерний для широколистого лісу. Склад широколистих порід різноманітний: 

Carpinus betulus (10%), Quercus robur (4%), Juglans regia (2%), Tilia cordata (1%) і 

Fagus sylvatica (1%). Помітною є участь пилку Picea abies, невеликим вміст пилку 

Abies alba і Pinus sylvestris. У складі NAP переважає пилок різнотрав’я:  родини 

Ranunculaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Lamiaceae. Решта представлена незначним 

вмістом пилку Роасеае і Chenopodiaceae (2%). У складі спор переважають 

Polypodiaceaе (17%), присутні спори Pteridium (3%), Lycopodiaceae (2%), Bryales 
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(1%) і Sphagnum (0,3%). Спорово-пилковий спектр зразка  повністю відображає 

сучасний рослинний покрив.   

Паліноспектр похованого гумусового горизонту (
14

C 1160±170 р. т.) 

відповідає широколистому лісу (АР 70%, NAP 24%, спори 6%, сума пилку 

широколистих дерев 40%). Серед останнього найбільше пилку Tilia, який включає 

Tilia сordata і Т. platyphyllos. Решта представлена пилком Quercus robur (5%), 

Fagus sylvatica (4%), Carpinus betulus (3%), Ulmus laevis (1%) і Juglans  regia 

(0,5%). У складі хвойних порід найбільше паліноморф Pinus sylvestris (25%), 

присутня Picea abies (3%). Поодиноко зустрічається пилок Alnus glutinosa і 

Corylus avellana. У NAP переважає мезофітне різнотрав’я (15%): родини 

Asteraceae (6%), Ranunculaceae (5%), Apiaceae і Cichoriaceae (3%), Rosaceae (2%). 

Ксерофіти представлені пилком Chenopodiaceae (2%) і Artemisia (0,5%). Спори 

включають Lycopodiaceae (4%), Polypodiaceaе, Bryales (по 1%) і Sphagnum (0,5%). 

5.2.5. Розріз Рідківці знаходиться неподалік від с. Рідківці біля м. Чернівці 

(N 48°21'53,6'', E 26°01'18,4''). Він закладений на верхній частині схилу балки під 

вторинним трав’янистим ценозом. У бурому лесивованому ґрунті [220] виділено 

такі палінозони (рис 5.13). PZ 1 (0,70-0,60 м, Pikgl горизонт ґрунту) має лучний 

тип паліноспектру: АР 5-11%, NAP 45-48%, спори 40-50%. В АР переважають 

Pinus sylvestris (2-9%), незначним  є відсоток Picea  і Juniperus (по 1%). У складі 

пилку широколистих дерев присутній лише Carpinus (0,9-2%). Дрібнолисті  

породи представлені пилком Betula (1%). У NAP переважає різнотрав`я (36-38%) 

багатого складу, серед якого найбільше пилку Cichoriaceae (18-21%), Asteraceae (5-

6%), Lamiaceae (2-3%). Решту NAP складають паліноморфи Cyperaceae (4-7%), 

Poaceae (3-4%), Chenopodiaceae (1%). Присутній пилок Typhaceae (1%). Спори 

представлені Bryales (22-23%), Filicales (2-22%), Polypodiaceae (1-9%), 

Dryopteridaceae (4%) і Lycopodiaceae (1-3%). Зразки містять мікровугілля, спори 

грибів і мікроводорості Pseudoschizaea. 

PZ 2 (0,60-0,50 м, I(gl) горизонт) характеризується лісо-лучним типом 

паліноспектру (АР 38%, NAP 22%, спори 40%). В АР домінує пилок 

широколистих порід (в сумі 17%): Carpinus (12%), Tilia (3%), Ulmus і Quercus. 
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Рис.5.13 Спорово-пилкова діаграма відкладів розрізу Рідківці 



116 
 

 

Пилок чагарників включає Corylus (9%). У складі хвойних порід  представлено 

Picea (4%) і Pinus sylvestris (3%). Дрібнолисті породи представлені пилком Betula 

(4%) і Alnus (2%). У NAP переважає різнотрав’я (в сумі 12%): зокрема, 

Cichoriaceae (3%), Scrophulariaceae, Lamiaceae (по 2%). Порівняно із PZ 1 зріс 

вміст пилку Cyperaceae (8%) і Poaceae (2%).  В групі спор найбільше паліноморф 

Filicales (13%) і Bryales (12%), меншим є вміст Polypodiaceae (10%) і 

Lycopodiaceae (5%). Зменшився вміст спор грибів, присутні мікроводорості 

Pseudoschizаea. 

PZ 3 (0,50-0,30 м, Ie(h)(gl) горизонт) має лучний тип паліноспектру (АР 6-

14%, NAP 46-55%, спори 39-41%). В АР переважає пилок Carpinus (7%), меншим 

є вміст Pinus sylvestris (2-5%), присутні паліноморфи Betula, Juniperus (по 1-2% 

кожного), Picea і Tilia (по 0,8%). Чагарники представлені паліноморфами Corylus і 

Malaceae (по 0,8%). У NAP домінує різнотрав`я (28-35%), яке має дуже багатий 

склад: Cichoriaceae (7-8%), Asteraceae (3-5%), Lamiaceae (6-8%), Scrophulariaceae 

(2-3%), Rosaceae (4%), Apiaceae (1-3%). Ксерофіти представлені пилком 

Chenopodiaceae (2-3%). Зменшився вміст пилку Cyperaceae (3-4%), зросла роль 

паліноморф Poaceae (8-10%). Знову з`явилися паліноморфи Typhaceae (2-4%). У 

групі спор переважає Filicales (20-21%), суттєвим є вміст Bryales (10-11%) і 

Polypodiaceae (3-6%), присутні Lycopodiaceae (3-4%) і Sphagnum (0,8-1%). 

Збільшився вміст мікровугілля, спор грибів і мікроводоростей Pseudoschizaea. 

PZ 4 (0,30-0,10 м, Eh горизонт) має степовий тип паліноспектру (АР 8-23%, 

NAP 60-76%, спори 16-17%). В АР переважає пилок Pinus sylvestris (8-10%), 

присутні Picea (2%), Abies і Juniperus (по 0,4%). Широколисті породи 

представлені пилком Carpinus (4%), а дрібнолистні – Betula (2%) і Alnus (1%). 

Чагарники включать пилок Corylus (1%), Rhamnaceae (0,9%), Сornaceae і Malaceae 

(по 0-0,4%). В NAP домінує різнотрав`я (40-51%), особливо пилок родини 

Cichoriaceae (18-32%), присутні паліноморфи Asteraceae (4-5%), Lamiaceae (0,8-

4%), Caryophyllaceae (0,4-2%),  Plantaginaceae (0,9-5%), Rosaceae (0-4%). 

Невеликим є вміст пилку Poaceae (0-4%) і Cyperaceae (0,8-2%), а вміст паліноморф 

ксерофітів збільшився: Chenopodiaceae (8-16%). У складі пилку водних рослин 



117 
 

 

представлені Typhaceae (4-8%) і Potamogetonaceae (1%). Спори включають  

Filicales (4-8%), Bryales (4-6%), Polypodiaceae (4-5%) і Lycopodiaceae  (0,8-2%). 

Зменшився вміст мікровугілля, надалі збільшується кількість спор грибів і 

мікроводоростей Pseudoschizaea.  

PZ 5 (0,10-0,0 м, H(e) горизонт) мається паліноспектр лісостепового типу: 

AP 45%,  NAP 41%, спори 14%. В АР переважає  Pinus sylvestris (21%), незначний 

відсоток становить Picea (3%). Пилок широколистих порід (у сумі 10%) 

представлений Carpinus (7%), Juglans (3%), Tilia (2%), Quercus і Ulmus  (по 0,7%). 

Пилок дрібнолистих порід включає Alnus (4%) і Betula (3%). Вміст паліноморф 

Corylus і Malaceae по 0,7%. У NAP домінує різнотрав’я, що включає родини 

Asteraceae (10%), Cichoriaceae (7%), Plantaginaceae (3%), Caryophyllaceae і 

Apiaceae (по 2%). Ксерофіти представлені пилком Chenopodiaceae (5%), Artemisia і 

Ephedra (по 0,7%). Присутні мікрофосилії водних рослин Typhaceae (2%), 

Potamogetonaceae (1%). Решта пилку припадає на Cyperaceae (1%) і Poaceae 

(0,7%). Спори представлені Bryales (7%), Filicales (4%), Polypodiaceae (2%) і 

Lycopodiaceae (0,7%).  

5.2.6. Розріз «Турецький вал». Розріз «Турецький вал» розташований біля 

с. Подвірна Новоселицького району Чернівецької обл. (N 48°21'53,6'',  

E 26°01'18,4'', рис 5.1), під валом, закладеним за археологічними даними у V-IV cт. 

до н. е. [63].  

PZ 1 (2,84 – 3,20 м, Р(h)і горизонт) має лісо-лучний тип паліноспектру 

(рис.5.13): АР 27%, NAP 25%, спори 48%. В АР переважає Pinus sylvestris (19%), 

незначним є відсоток Picea (5%). Пилок широколистих порід представлений 

одиничними зернами Carpinus і Tilia (по 0,7%). У складі пилку чагарників 

присутні лише Malaceae (0,7%). У NAP переважає Herbetum mixtum (19%), який 

включає пилок Cichoriaceae (9%), Asteraceae (4%), Lamiaceae (3%), Rosaceae (1%). 

Решту пилку трав складають Cyperaceae (3%) і Poaceae (2%). Присутні 

мікрофосилії водних рослин Nymphaeaceae (0,7%). Серед спор значним є вміст 

Polypodiaceae (25%), дещо меншу кількість становлять Bryales (15%), присутні 

Filicales (6%) і Lycopodiaceae (1%). 
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 PZ 2 (2,51 – 2,84 м, Нрі горизонт) також має лісо-лучний паліноспектр (АР 

27%, NAP 37%, спори 35%), проте із деяким збільшенням NAP за рахунок 

зменшення участі спор. В АР переважає пилок Pinus sylvestris (19%), присутня 

Picea (3%). Порівняно із PZ 1 зріс вміст пилку широколистих порід (у сумі 4%): 

Carpinus і Quercus (по 2% кожного), Tilia  (1%). З’явився пилок Betula і  Hedera 

(по 1%).  У NAP збільшився вміст і урізноманітнився склад різнотрав’я (у сумі 

29%). Найбільше пилку родин Cichoriaceae (10%),  Asteraceae (6%) і Lamiaceae 

(5%). Решта пилкових зерен припадає на Cyperaceae (3%), Poaceae (2%) і 

Chenopodiaceae (1%). Водні рослини представлені мікрофосиліями Nymphaeaceae 

(2%). У групі спор переважають Polypodiaceae (19%), присутні Lycopodiaceae 

(7%), Filicales (5%), Bryales (3%) і Sphagnum (1%). 

PZ 3 (2,37 – 2,51 м, Н (е) горизонт) має степовий тип паліноспектру (АР 21%, 

NAP 54%, спори 25%). В АР більше Pinus sylvestris (13%), але зростає вміст Picea 

(6%). Зустрінуті паліноморфи Rhamnaceae (2%). У NAP переважає Herbetum 

mixtum (в сумі 47%), серед якого найбільше пилку Cichoriaceae (27%) і Asteraceae 

(15%). Вміст пилку Cyperaceae становить 4%, Chenopodiaceae – 1%. Серед спор 

переважають  Lycopodiaceae (23%), присутні Polypodiaceae (7%), Filicales (6%) і 

Bryales (2%). У групі спор переважають Filicales (16%), присутні Polypodiaceae і 

Bryales (по 4%), одинично Lycopodiaceae (1%). 

PZ 4 (2,13-2,37 м, He горизонт) має лучний паліноспектр (АР 18%, NAP 

27%, спори 55%). В АР переважає Pinus sylvestris (10%), присутні паліноморфи 

широколистяних порід (у сумі 2%): Quercus, Ulmus і Tilia (по 0,7%). У складі 

дрібнолистих дерев Salix (2%), Betula і Alnus (по 0,7%). Чагарники представлені 

поодинокими пилковими зернами Malaceae (0,7%). У NAP  переважає різнотрав’я 

(у сумі 17%), зокрема, пилок родин Asteraceae (6%), Lamiaceae (4%), Cichoriaceae і 

Ranunculaceae (по 2%). Решта пилку припадає на Poaceae (4%), Cyperaceae (3%) і 

культурні злаки Cerealia (1%). З`являються мікрофосилії Typhaceae (0,7%). У групі 

спор переважають Filicales (22%), меншу кількість становлять Bryales (17%) і 

Polypodiaceae (13%), присутні Lycopodiaceae (2%) і Sphagnum (0,7%). 
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Висновки до п’ятого розділу 

1. Палінологічний аналіз відкладів розрізів неоплейстоцену Буковинського 

Придністров’я і Закарпаття  відображає значні відміни спорово-пилкового складу 

не лише між лесовими і ґрунтовими кліматолітами, а й у межах кожного 

кліматоліту. Це є ключем до реконструкції короткоперіодичної етапності змін 

зональних компонентів ландшафтів. 

2. Палінозони першої половини верхнього неоплейстоцену відображають 

наступне: у кайдацькому кліматоліті це – фази розвитку лісової рослинності 

міжзледеніння; у тясминському кліматоліті − лісотундровий тип рослинності 

стадіалу; у прилуцькому кліматоліті палінозони різняться відповідно із 

належністю до різних субкліматолітів. У субкліматоліті pl1  – це лісостеповий і 

лісовий типи рослинності, із вищим вмістом пилку дрібнолистих порід і ялини, 

ніж широколистих (теплий інтерстадіал); у  pl2 – тундростеповий тип рослинності 

(стадіал); у  pl3 – лісостеповий тип рослинності із участю ялини і ліщини 

(інтерстадіал).  

2. Удайський кліматоліт включає палінозони лісостепового і степового типу, 

із кріофітами, але з поодиноким пилком широколистих порід (стадіал, кліматичні 

умови якого дозволяли існування рефугіумів). Палінозони витачівського 

кліматоліту різняться відповідно із належністю до його різних субкліматолітів. У 

субкліматолітах vt1 і vt3 – це палінозони лісового і лісостепового типів 

рослинності із помітним вмістом пилку широколистих порід (теплі інтерстадіали), 

у субкліматоліті  vt2  − перигляціального лісостепу, на Закарпатті із поодиноким 

пилком широколистих порід (стадіал, із наявністю рефугіумів).   

3. Виняткова стратиграфічна повнота розрізу Дорошівці ІІІ зумовила 

виділення у бузькому кліматоліті 14 палінозон, які належать до тундрового, 

лісотундрового, тундростепового, степового і лісостепового типів, що ритмічно 

чергуються і відображають зміни стадіалів (у лесах, супіщаних верствах, тундро-

глеях) та інтерстадіалів низького рангу – інтерфазіалів (в ініціальних ґрунтах). 

Палінозони ініціальних ґрунтів дофінівського кліматоліту мають лісові і 

лісостепові паліноспектри із поодиноким пилком широколистих порід (холодні 
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інтерстадіали), лесового субкліматоліту df2 – степового типу (стадіал). 9 палінозон 

причорноморського кліматоліту різняться відповідно із належністю до його 

субкліматолітів: у субкліматоліті рс1 вони ксерофітно-холодно-степового типу; у 

двох інтерстадіалах субкліматоліту рс2  − лісостепового і лучно-степового із 

поодиноким пилком широколистих порід, у лесовому субкліматоліті рс3 – 

тундролісостепового і холодно-степового (стадіал).   

 4. У розрізах голоценових відкладів кількість палінозон змінюється (від 2 

до 8 в одному розрізі) у залежності від потужності ґрунтових утворень і повноти 

генетичного профілю ґрунтів чи будови ґрунтових світ. В утвореннях 

пізньоатлантичного оптимуму, пізньосуббореального  субперіодів  і фази SA-2B 

субатлантики є паліноспектри широколистолісового типу (у розрізах азональних 

ландшафтів лучного). В утвореннях раннього суббореалу, ранньої субатлантики  і 

фази SA-3А пізньої субатлантики є паліноспектри мішаних лісів, лісостепу і 

лучних степів (останні, починаючи із ранньої субатлантики). В утвореннях 

середнього суббореалу і фази SВ-3В суббореалу паліноспектри лісостепового і  

лучно-степового типів. За палеокліматичною інтерпретацією типи паліноспектрів 

загалом відповідають типам педогенних процесів, відображених у генетичному 

профілі голоценових ґрунтів чи в утвореннях голоценових ґрунтових світ.  
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РОЗДІЛ 6 

РЕКОНСТРУКЦІЇ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ І КЛІМАТИЧНИХ УМОВ 

БУКОВИНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ І ЗАКАРПАТТЯ ВПРОДОВЖ 

ПІЗНЬОГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ І ГОЛОЦЕНУ   

 

6.1. Пізній неоплейстоцен 

6.1.1. Реконструкції змін рослинності  

В основу реконструкцій покладено результати власних досліджень (розділ 5) 

і палінологічних матеріалів, отриманих на території Буковинського Прикарпаття і 

Закарпаття іншими авторами [3, 4, 11-14, 21, 24, 29-32, 38, 41, 45, 46, 53, 60, 72-76,  

90, 107-109, 138-148, 182-184, 196, 199], із врахуванням відповідності пилкового 

складу річних повітряних і субфосильних проб складу сучасної рослинності, 

встановленій емпіричним шляхом (розділ 1). Короткоперіодичні зміни 

рослинності і клімату впродовж пізнього неоплейстоцену для Буковинського 

Прикарпаття зображені схематично (рис. 6.1). 

6.1.1.1. Кайдацький етап. У роботі прийнято його кореляцію із 

микулинським міжзледенінням і з підстадією 5е (130-110 т. р. т.) морської 

ізотопно-кисневої шкали [39, 40, 32, 96, 97, 182, 187, 195, 225]. У відкладах 

міжзледеніння встановлено закономірну пилкову сукцесію [57, 59]: зони ялини 

(М1), сосни й берези (М2), сосни, дуба і в`яза (М3), дуба і в`яза (М4), дуба й 

ліщини (М5а), вільхи і липи (М5б), граба (М6), ялини (М7), сосни і берези (М8).  

У досліджуваних районах відклади останнього міжзледеніння встановлені у 

розрізах, розташованих у різних умовах рельєфу. На Буковинському Прикарпатті 

це − високе межиріччя [1], надзаплавні тераси середнього рівня (VI − IV-а) Прута 

й Дністра [11, 29, 47, 187] і тераси низького рівня (ІІІ − І-а) Дністра [30, 31, 32, 90, 

109]. На прилеглій території південної Галичини реконструкції рослинності 

останнього міжзледеніння виконані у розрізах середніх і високих терас – Єзупіль і 

Галич, відповідно [199]. На Закарпатті останнє міжзледніння палінологічно 

вивчене у розрізах високих пліоценових і еоплейстоценових терас: розрізи Гать 

[182], Королеве [1, 2, 108] і Сокирниця I [41].  
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Рис.6.1 Зміна типів клімату та рослинних угрупувань Буковинського Прикарпаття 

у пізньому неоплейстоцену 

Впродовж першої фази міжзледеніння (палінозона М1, kd1а1) Буковину 

вкривали ялинові ліси із домішкою берези (розріз Снятин) і сосни (розріз 

Непоротове 7). Ялина приймала участь й у складі бореальних лісів Закарпаття 

(розріз Сокирниця І). На другій фазі міжзледеніння (палінозона М2, kd1а2) на 
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високих межиріччях (розріз Товтри) поширювалися ліси бореального строю із 

сосни звичайної із домішкою сосни кедрової, ялини й берези, із вересовими у 

наземному покриві. На терасах ялинові ліси також змінилися світлим сосново-

березовими деревостанами (розрізи Єзупіль, Снятин). Це свідчить про зменшення 

зволоження і зростання континентальності бореального клімату. На останній фазі 

початкової стадії міжзледеніння (палінозона М3, kd1а3) на Буковині у складі 

ялиново-соснових лісів із домішкою берези і сосни кедрової європейської 

з’явилия широколистi порoди (рис. 6.2). На високих межиріччях (розріз Товтри) 

це був в’яз, у наземному покриві зросла участь плаунів і папоротей. На 

надзаплавних терасах середнього рівня (розрізи Непоротово 7 і Снятин) у складі 

лісів були присутні дуб і ліщина. У наземному покриві переважали плауни 

(Lycopodium annotinum). Подібною була й рослинність середніх терас Галичини 

(розріз Єзупіль), де зростали сосново-дубові ліси із домішкою ялини і ялиці. 

Склад рослинності цієї фази відображає південно-бореальний клімат. На нижчих 

терасових рівнях (розріз Молодова І) участь широколистих порід у складі 

мішаних лісів була більшою і різноманітнішою (окрім дуба і в’яза, присутні граб і 

клен). Це свідчить про існування м’якішого мікроклімату у цих захищених 

місцевостях. Найвища частка широколистих порід у складі мішаних лісів була у 

Закарпатті, навіть на високих терасах (розріз Сокирниця І). Поряд із дубом і 

в’язом до їх складу входили липа і бук, присутньою була невелика домішка ялини, 

а береза практично зникла зі складу лісів. Клімат був м’якіший у порівнянні з 

Буковиною.   

На наступній фазі розвитку рослинності – термоксеротичній стадії 

міжзледніння (kd1b1, палінозона М4) на Буковині у складі вододільних лісів значно 

зросли поширення і різноманіття широколистих порід: крім в’яза, зростав дуб і, у 

незначній кількості, високомезофільні породи (граб і бук), термофіл горіх (розріз 

Товтри). На середніх терасах Дністра (розріз Єзупіль) також поширювалися ліси із 

дуба, в’яза, липи із домішкою граба і бука. Нижчі тераси Дністра (розріз Молодова 

І) займали в’язово-дубові ліси із суттєвою домішкою граба, незначною − бука і 

горіха. На високих терасах Закарпаття  (розрізи Королево і Сокирниця І) на цій 
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фазі участь граба і дуба у складі лісів вже стала майже однаковою, ширше 

розповсюджувався бук, що свідчить про вище зволоження клімату, ніж на 

Буковині, і набагато вище ніж у центральній частині території України.  

 

Рис.6.2 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від умов 

рельєфу на фазі мішаних лісів (kd1а3). 

 

Наступну фазу розповсюдження ліщини (палінозона М5а, kd1b2) особливо 

чітко простежено у розрізах середніх надзаплавних терас (Непоротове 7 і Снятин, 

рис. 6.3). За вмістом пилку цієї породи можна припустити  існування тут 

самостійних ліщинових формацій. На вододілах (Товтри) у цей час у  складі лісів 

переважав дуб, незначну домішку утворювали в’яз, граб і бук. Під пологом лісів 

зменшилася участь вересових та плаунів, і зросла – папоротей (у їх складі більше 

геліофітів). У наземному покриві лісів на терасах середнього рівня (розрізи 

Снятин, Непоротове 7) зросла роль і урізноманітнився склад різнотрав’я (розові, 

бобові, глухокропивні, айстрові, валер`янові і льонові). Значний вміст спор грибів 

типу Glomus у відповідному ґрунтовому горизонті свідчить про високий вміст 

поживних мінеральних компонентів, що утворюються при розкладі дернини. Все 

це, як і значний розвиток чагарникового ярусу, свідчить про освітлення лісів. На 

низьких рівнях терас палінозону ліщини у її типовому вигляді не простежено 
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(розріз Молодова І), що може свідчити про освітління лісів на вищих 

гіпсометричних рівнях, в той час, коли нижче у долинах ліси були густішими і 

включали лише незначну домішку ліщини. На Закарпатті (розріз Сокирниця І) 

ліси також були більш тіньовими, а ліщина зростала  переважно на узліссях.  

 

Рис.6.3 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від 

умов рельєфу на фазі розповсюдження ліщини (kd1b2). 

 

Фазу поширення липи і вільхи (палінозона М5б) чітко простежено на 

межиріччях (розріз Товтри), що може свідчити про те, що в цей час зростала не 

лише гігрофільна вільха клейка, але й вільха сіра, яка входила до складу 

зональних мішаних лісів. Водночас зменшилася роль широколистих порід, почала 

поширюватися ялина. Це відображає суттєве похолодання. Наявність фази 

прохолодного клімату (кататермалу) впродовж останнього міжзледеніння було 

вперше виявлено Н.С. Боліховською [31, 95] саме у придністровському розрізі 

Молодова І, а пізніше простежено й у розрізах центральної частини України [40, 

96]. У лісах низьких терас Дністра широколисті породи майже зникли; їх 

вкривали соснові бори, у підліску яких зустрічалися навіть чагарникові берези і 

вільховник. Суворіший клімат низьких терас у порівнянні із вищими може бути 

пов’язаний з температурною інверсією, властивою для знижень рельєфу під час 

заморозків. У Закарпатті поширення вільхи сірої на високих терасах не відмічено, 

проте поширення липи серцелистої співпадає із певним зменшенням ролі 
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широколистих порід, особливо граба. Липа серцевидна є найбільш витривалою 

серед широколистих порід щодо погіршення кліматичних умов (зростає навіть за 

Уральським хребтом). Можливо це і є причиною більшого вмісту її пилку у 

порівнянні із іншими широколистими деревами на кататермальному похолоданні. 

Останнє було менш вираженим у Закарпатті, ніж на Буковині.  

Термогігротична стадія останнього міжзледеніння (палінозона М6, kd3b1) у 

Буковинському Прикарпатті позначилася поширенням на межиріччях грабових 

лісів із домішкою бука і в’яза (розріз Товтри). Вологолюбні ялина і вільха сіра 

зберігалися у складі рослинності, вірогідно зайнявши схили північної експозиції. 

На терасах середнього рівня Прута у грабових лісах значною залишалася частка 

дуба і ліщини (розріз Снятин). На низьких терасах Дністра (розріз Молодова І) на 

цьому оптимумі міжзледеніння у складі грабових лісів знову з’явився 

теплолюбний горіх, що відображає існування тут найм’якішого мікроклімату. У 

Закарпатті (розріз Сокирниця І) граб також значно переважав у складі лісів, дуб, 

бук і липа складали лише домішку. 

Заключна стадія останнього міжзледеніння починається із фази поширення 

ялини (kd3с1, палінозона М7), на заході (Центральна, Західна Європа і Галичина) – 

спочатку ялиці. У незначній кількості ялиця входить і до складу лісів  Буковини 

(розрізи Товтри, Молодова І), при цьому з‘являється ще на фазі М6 − поширення 

буково-грабових і дубово-грабових лісів (розріз Снятин). Тут до складу лісів 

входила й вологолюбна сосна кедрова європейська. У Закарпатті (розріз 

Сокирниця І) ялиця з’являється, коли роль граба (і широколистих порід загалом) 

зменшується і поширюються переважно ялинові та букові формації. На найвищій 

терасі (розріз Королево) зростали чисті хвойні ліси з участю ялиці, сосен кедрової 

й звичайної та модрини. Особливістю фази поширення ялини в обох районах є те, 

що вона не формувала чистих насаджень, а зростала у складі мішаних лісів 

межиріч переважно разом із буком і грабом (розріз Товтри), а на терасах (розріз 

Молодова І) – також з іншими широколистими породами. Це відображає тепліший 

клімат досліджуваних районів у порівнянні з іншими теренами України.  
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Заключна фаза поширення берези і сосни (kd3с2, палінозона М8) також не 

виражена у Закарпатті та на Буковині у чистому вигляді. У складі соснових лісів, 

які поширювалися у цей час, майже повсюдно була присутня домішка ялини, 

сосни кедрової європейської, а також дуже незначна частка широколистих порід 

(навіть на межиріччях). Це свідчить про вологіший і тепліший клімат у порівнянні 

з іншими районами України. Роль  бореальних дрібнолистих порід (вільхи й 

берези) була найвищою на межиріччях (розріз Товтри). Із широколистих порід у 

рефугіумах збереглися від попередніх фаз розвитку рослинності головно граб і 

бук, на терасах – також ліщина. У наземному покриві цих лісів бореального 

(близького до південно-бореального) клімату посилилася роль вересових і 

плаунів, ценотично пов’язаних із хвойними лісами. На півдні Галичини (розріз 

Єзупіль) сосново-березові ліси також мали незначну домішку широколистих 

дерев, зокрема, граба.  

6.1.1.2. Тясминський етап. Тясминський етап корелюється у цій роботі із 

першим стадіалом раннього гляціалу (раннього валдаю) і підстадією 5d (110-104 т. 

р. т.) [39, 40, 96, 97 185, 187, 195, 196, 225]. У розрізі Сокирниця І перший стадіал 

після останнього міжзледеніння палінологічно виявляється саме у лесоподібних 

відкладах тясминського кліматоліту [41]. Рослинність першого стадіалу раннього 

гляціалу у Буковинському Прикарпатті реконструйовано (рис. 6.4) за розрізами 

Товтри [1, 2], Непоротове 7 [47], Молодова І [30, 31].  

На межиріччях Буковини (рис. 6.4) поширювалися розріджені соснові ліси, 

у складі яких повністю зникли широколисті породи, лише поодиноко зустрічалася 

ялина, а у наземному покриві з’явилися кріофіти: Lycopodium dubium, Lycopodium 

lagopus. Середні за рівнем тераси Дністра займали угруповання кріофітних 

плаунів, у зниженнях поверхні – осок, у більш захищених місцевостях – сосен 

звичайної і кедрової, ялини. На низьких терасових рівнях також зростали кріофіти 

(чагарникові берези і вільховник), злаково-різнотравні угруповання, різко 

зменшилася  роль дерев, зокрема, зникла ялина (розрізи Молодова І, Кишлянський 

Яр). Клімат етапу був перигляціальним, близьким до лісотундрового (див. 

рис. 6.1). Наявність ялини та кедрової сосни й відсутність трав’янистих ксерофітів 
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у складі рослинності є індикаторами більшого зволоження, ніж в інших районах 

рівнинної території України. У Закарпатті на високих терасах (розріз Сокирниця І) 

поширювалися злаково-осокові й лучно-різнотравні асоціації зі значною участю 

кріофітів (аркто-альпійських видів плаунів, гронянки північної, чагарникових 

берез). Деревні угруповання були практично відсутні, а рослинність – 

перигляціальна, близька до тундрової. 

 

Рис.6.4 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від 

умов рельєфу у тясминський час (ts). 

 

 6.1.1.3. Прилуцький етап. У роботі прийнято його кореляцію із двома 

інтерстадіалами і другим стадіалом раннього зледеніння (раннього валдаю) та із 

підстадіями 5с-а морської ізотопно-кисневої шкали (105-74 т. р. т.) [39, 40, 96, 97 

85, 187, 195, 196, 225 25]. У цих роботах етап поділяється на ранньоприлуцький 

(pl1), середньоприлуцький (pl2) і пізньоприлуцький підетапи (pl3). 

Ранньоприлуцький підетап корелюють із першим інтерстадіалом раннього 

зледеніння, підстадією MIS 5с. Розвиток рослинності цього часу реконструйовано 

у досліджуваних районах за розрізами межиріччя (Товтри), високих терас 

(Сокирниця І),  терас середнього рівня (Непоротове 7, Кетроси, Снятин, Єзупіль) і 

низьких терас (Молодова І). У розрізах лесово-ґрунтової серії паіноспектри 

інтерстадіалу простежено у викопних бурих і сірих опідзолених ґрунтах, на 
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нижчих рівнях (Молодова І) у лучно-чорноземному ґрунті і балковому алювії. На 

межиріччях Буковини (рис. 6.5) поширювалися мішані ліси із сосен звичайної і 

кедрової європейської, зі значною участю ялини і помітною домішкою 

широколистих порід (переважно граба і в’яза). Особливого поширення у 

порівнянні з усіма попередніми фазами розвитку рослинності набувають 

деревовидні форми берез. Це простежене і в інших районах України, включаючи 

навіть передгір’я Кримських гір [40]. 

 

Рис.6.5 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття  в залежності від умов 

рельєфу на фазі ранньоприлуцького часу (фаза pl1b1) 

У наземному покриві суттєвою була участь вересових. На терасах 

середнього рівня у долині Дністра (розріз Непоротове 7) на початку інтерстадіалу 

(фаза pl1а) поширювалася лучно-лісова рослинність: ялинові ліси із домішкою 

дуба, мохами, папоротями і плаунами у наземному покриві чергувалися із 

осоково-різнотравними асоціаціями. На оптимумі інтерстадіалу (фаза pl1b) лучно-

лісова рослинність змінилась лісовою. У складі лісів бореальні породи (сосна 

звичайна, ялина, вільха і береза) значно переважали над широколистими (грабом, 

кленом і липою серцевидною). Це підтверджує належність цього часу до 

інтерстадіалу, а не інтергляціалу, проте інтерстадіалу із достатньо теплим 

південно-бореальним кліматом. Роль широколистих порід і ялини була вищою у 

лісах, розташованих на терасах Прута (розріз Cнятин), і на нижчих терасових 

рівнях долини Дністра (розріз Молодова І). Тут поширювалися ялиново-соснові 
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ліси із домішкою граба, дуба, в’яза, липи, клена та різнотравно-злакові 

угруповання. Суворішим клімат був на високих терасах, навіть у Закарпатті 

(розріз Сокирниця І), де на початку інтерстадіалу (фаза pl1а) існували соснові ліси 

із значною домішкою вільхи та берези, рідше – ялини, і переважанням плаунів у 

наземному покриві. Пізніше (фаза pl1b) з’явилася помітна домішка широколистих 

порід, серед яких, на відміну від Буковини, присутні не лише граб і дуб, але й 

високомезофільний бук. У наземному покриві збільшилася роль папоротей. 

Поширення мішаних лісів замість сучасних широколистих свідчить про клімат 

прохолодніший від сучасного, але не посушливіший.Середньоприлуцький підетап 

(pl2) корелюють із другим стадіалом раннього зледеніння і підстадією MIS 5b [40, 

225]. Рослинність підетапу реконструйовано за палінологічними даними із 

розрізів Товтри, Непоротове 7, Молодова І, і Кетроси у Буковинському 

Прикарпатті і розрізу Сокирниця І на Закарпатті. У лесово-ґрунтoвих розрізах 

відклади pl2 представлено малопотужними лесами, карбонатними чи оглеєними 

суглинками, а в алювіально-делювіальних товщах – лесоподібними суглинками 

(розрізи Молодова І і Кетроси). На межиріччях Буковини поширювалася 

лісостепова рослинність: осоково-злакові асоціації і світлі березово-соснові ліси 

бореального строю, у складі яких практично зникли мезофільні породи (ялина і 

сосна кедрова європейська), а домішка широколистих порід (граба і ліщини) була 

мізерною (рис. 6.6). Натомість у підліску з’явилися елементи перигляціальної 

флори – чагарникові берези. Це свідчить про значне похолодання і 

континенталізацію клімату.  

Ще більш виразно різкі кліматичні зміни виражені у розрізах терас. 

Вірогідно температурна інверсія і застоювання холодного повітря в долинах 

призводили до швидшої міграції аркто-бореальних видів саме за долинами річок. 

Найсуворішим мікроклімат був на середніх за рівнем терасах Дністра (розріз 

Непоротове 7) і високих терасах Закарпаття (розріз Сокирниця 1). В обох із них 

деревна рослинність практично зникла. Панували відкриті простори, зайняті 

переважно кріофітною рослинністю, особливо аркто-бореальними видами плаунів 

(Lycopodium dubium, Lycopodium lagopus), на Закарпатті також гронянкою 
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північною (Botrychium boreale) і чагарниковими формами берез. Із трав 

переважали осоки, але в той же час з’явилися ксерофіти (лободові та полин). Це 

дозволяє реконструювати специфічні ландшафти, подібні до тундростепових 

перигляціального клімату. Спори грибів представлені у цих відкладах у мізерній 

кількості. На низьких терасах Дністра існував перигляціальний лісостеп: сосново-

березові рідколісся за участю чагарникової берези і вільховника, кріофітні та 

ксерофітні рослини у наземному покриві (розрізи Молодова І та Кетроси).   

 

Рис.6.6 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від умов 

рельєфу у середньоприлуцького часу (pl2) 

 

Пізньприлуцький підетап (pl3) корелюють із другим інтерстадіалом 

раннього гляціалу (раннього валдаю) та із MIS 5а [40, 225]. За палінологічними 

даними реконструкція рослинності виконана переважно за розрізами високих і 

середніх терас (рис. 6.7), де цей інтерстадіал представлений переважно 

чорноземними ґрунтами (Непоротове 7, Єзупіль, Галич, Снятин) і низьких 

гіпсометричних рівнів (Кормань IV, Кетроси, Молодова І і V, Кишлянський Яр), де 

він представлвений  алювіальними ґрунтами і відкладами, а на Закарпатті − 

високих терас (Сокирниця І, Королево). На межиріччях Буковини (розріз Товтри) 

поширювався лісостеп: злаково-осокові формації і соснові ліси із домішкою 
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ялини, вільхи, берези і незначною участю широколистих порід (переважно в’яза, 

меншою мірою граба і бука). Наземний покрив лісів складали папороті, лісові 

види плаунів, зелені мохи. Зустрічалися й верхові сфагнові болота. Клімат був 

південно-бореальним, вологішим і теплішим, ніж на попередньому стадіалі, проте 

холоднішим, ніж на першому інтерстадіалі раннього зледеніння (pl1). Значне 

зменшення теплозабезпечення у порівнянні із першим інтерстадіалом простежено 

також і у Закарпатті (Королево і Сокирниця І). Тут зростали  соснові  ліси  із 

домішкою дуба, ліщини, ялини і вільхи сірої (роль останніх була більшою, ніж на 

Буковині). Це свідчить про більше зволоження клімату на Закарпатті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.7 Зміна рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від умов 

рельєфу на фазі пізньоприлуцького часу (pl3b) 

 

Середні за рівнем тераси Дністра і Прута (розрізи Непоротове 7 і Снятин) 

займала лісостепова рослинність: сосново-березові ліси із домікою ялини, 

кедрової сосни та вільхи і лучні степи. Особливу увагу привертає переважання 

берези у складі деревних формацій і присутність у них елементу широколистої 

флори − ліщини. Значна роль берез у деревних угрупованнях є типовою для 

інтерстадіалів прилуцького етапу [40, 96, 97]. Наземний покрив світлих лісів 

cкладали переважно папороті. Степова рослинність відзначалася різноманітним 
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складом різнотрав’я, що включало високомезофітні рослини (Filipendula, 

Thalictrum), а роль ксерофітів (Ephedra, Artemisia, Chenopodiaceae) була 

незначною. Присутність пилкових зерен Chamaeneruim angustifolium (іван-чаю) 

вказує на виникнення лісових пожеж у кінці пізньоприлуцького часу. Значне 

поширення цієї рослини (як і папоротей) є типовим для згарищ. На цьому  рівні у 

палінологічному мацераті спостерігається збільшення часток мікровугілля і різке 

зниження вмісту пилку дерев. На низьких терасах Дністра (розрізи Молодова І, 

Кормань IV, Кетроси) у цей час поширювалися злаково-різнотравні степи і мішані 

ліси, у складі яких зустрічалися широколисті породи (граб і дуб). Мікроклімат тут 

був м’якішим, ніж у місцевостях із вищими висотними відмітками. Лісостеповий 

тип рослинності (березово-соснові ліси із домішкою граба, дуба, ліщини і лучні 

степи) реконструйовано і для прилеглої території Галичини (розріз 

Єзупіль). Зміни типів клімату і рослинних угруповань впродовж прилуцького 

етапу, показано в узагальненній схемі пізнього неоплейстоцену Буковинського 

Прикарпаття (див. рис 6.1). 

6.1.1.4. Удайський етап. Удайський етап всі українські четвертинники 

корелюють із раннім пленігляціалом і 4-ою морською ізотопно-кисневою стадією 

(74-55 т. р. т.). Реконструкції рослинності цього етапу (рис 6.8) виконано за 

палінологічним вивченням відкладів у розрізах Непоротове 7,  Молодовa І і V 

(Буковинське Прикарпаття), Берегове І, Королево і Сокирниця І (Закарпаття). На 

Буковині на терасах середнього рівня (розріз Непоротове 7) на початку етапу  

існувала лісостепова рослинність: світлі березово-соснові ліси із невеликою 

домішкою ялини (поодиноко ліщина і липа серцевидна), плаунами і папоротями у 

наземному покриві, та лучні степи. У порівнянні із попереднім інтерстадіалом pl3 

різко знизилася роль широколистих порід, значно збіднився склад різнотрав’я. 

Зростання широколистих порід не є типовим для раннього пленігляціалу, який 

загалом є холодним стадіалом. Проте за паліноматеріалами із розрізів низьких 

терас Дністра (Молодова І і V) на початку удайського етапу було виявлено дві 

короткі теплі фази, які відзначалися появою домішки дуба, в'яза, липи і ліщини у 

березово-соснових лісах. Ці фази скорельовані з інтерстадіалами Oerel і Glinde 
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Центральної Європи [32] й вірогідно були недостатньо тривалим для 

перетворення еолового дрібнозему  педогенними процесами у ґрунти. Вірогідно, 

що пилок широколистих порід, виявлений у лесах удайського кліматоліту, 

відповідає цим коротким потеплінням.  

 

Рис.6.8 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від умов 

рельєфу  в удайський час (підетап ud1)  

 

У пізньоудайський час площі лісів значно скоротилися. Рослинний покрив 

складався із світлих соснових рідколісь, із незначною домішкою ялини і 

папоротевим наземним покривом, і відкриттх просторів, зайнятих кріофітними 

видами плаунів і найменш екологічно вибагливими представниками трав’янистої 

рослинності: лободовими, айстровими, капустяними, ворсянковими (розріз 

Непоротове 7). Клімат був перигляціальним і досить посушливим. Вірогідно у 

глибоко врізаних балках, що відкривалися у долину Дністра, ще зберігалися 

рефугіуми, де поодиноко зростала липа серцевидна. На низьких терасах Дністра 

(розрізи Молодова I i V) у  пізньоудайський час рослинність була близька до 

лісотундрової. У соснових рідколіссях тут була відсутня домішка ялини, 

поширювалися чагарникові берези, проте також поодиноко зустрічалася липа 

серцевидна. На відкритих ділянках зростали кріофітні спорові рослини і 
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ксерофітні трави із родин айстрових і лободових. Клімат був перигляціальний 

(див. рис. 6.1). 

У Закарпатті на високих терасах (розріз Сокирниця І) рослинність також 

була близька до тундрової, а клімат перигляціальним. На початку етапу тут 

поширювалися злаково-осокові ценози, зрідка зустрічалися соснові рідколісся, у 

зниженнях − вільха і верба. У кінці етапу клімат став значно суворішим, майже 

повністю зникли деревні породи, переважали осоки, кріофітні види плаунів і 

чагарникові берези. Інша рослинність існувала на низьких терасах (розріз 

Берегово 1). Навіть у кінці етапу із більш суровим кліматом тут панували лісо-

лучні ландшафти: сосново-березові угруповання  і різнотравні луки.  У 

перезволожених зниженнях зростали чорновільшаники, плауни й мохи. У 

найбільш захищених місцевостях поодиноко зустрічалися в`яз і липа. Це свідчить 

про існування специфічного мікроклімату на низьких терасах (особливо із 

південною і західною експозицією уступув вищої тераси), де й могли існувати 

рефугіуми широколистої дендрофлори. Наявність таких рефугіумів у межах 

Середньодунайської рівнини, частиною якої є Закарпатська низовина, було 

переконливо доведено раніше [241]. 

6.1.1.5. Витачівський етап. Витачівський етап всіма українськими 

четвертинниками корелюється із середнім пленігляціалом (середнім валдаєм), 3-

ою ізотопно-кисневою стадією (55-27 т. р. т.). Відклади витачівського кліматоліту 

у досліджуваних районах палінологічно охарактеризовано у розрізах Снятин [11], 

Буковинка [2, 184], Королеве [108], Гать [182], Сокирниця І [41], але найповніше 

їх стратиграфічну послідовність простежено у розрізах Молодова І і V, Кормань 

ІV [30, 31, 32, 108] і Берегово I [48, 92, 94, 243]. 

Витачівський етап (середній валдай) поділяють на три головних підетапи 

[40]: ранній витачів (vt1), що корелюється із інтерстадіалами моерсхофд і хенгело 

(55-36 т. р. т.), 1-им і 2-им середньовалдайськими інтерстадіалами; середній 

витачів (vt2), що корелюється із стадіалом гунеборг (36-30 т. р. т.), 3-iм 

середньовалдайським стадіалом, і пізній витачів (vt3) – корелянт інтерстадіалу 

денекамп (30-27 т. р. т.), 3-ього середньовалдайського інтерстадіалу.  
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Ранньовитачівський підетап (vt1). На межиріччях Буковини (розріз 

Буковинка) впродовж цього часу простежено три фази розвитку рослинного 

покриву [1, 45, 184]. На фазі vt1b1 поширювалися  мішані ліси зі сосни звичайної і 

кедрової, ялини, ялиці, із домішкою модрини, і незначною участю різноманітних 

широколистих порід (граба, дуба, бука, в`яза і ясена). Клімат був південно-

бореальним, вологим. Пізніше мало місце короткотривале похолодання і 

зростання аридизації клімату (фаза vt1b1-1b2). У складі соснових лісів із домішкою 

ялини повністю зникли широколисті дерева, а в трав`яному покриві з`явився 

аркто-бореальний вид Botrychium boreale. Фаза vt1b2 позначилася новим 

потеплінням клімату. Територію займали ліси із сосни звичайної і кедрової, ялини, 

рідше модрини, зі ялівцем і домішкою широколистих порід: граба, дуба, ясена, 

ліщини та, особливо, в'яза. Наземний покрив формували плауни, мохи, папороті і 

лісове різнотрав'я. Клімат був південно-бореальним, холоднішим і посушливішим 

від сучасного.  

На середніх за рівнем терасах Дністра і Прута (розрізи Непоротове 7, 

Снятин) час vt1 відзначався існуванням лісостепової рослинності: ялиново-соснові 

ліси із невеликою домішкою дуба, папоротями і плаунами у наземному покриві та 

різнотравні степи (із цикорієвих, айстрових, бобових, гвоздичних) із домішкою 

ксерофітних трав. Клімат був південно-бореальним, субгумідним. Південну 

Галичину (розріз Єзупіль) займали соснові ліси із домішкою широколистих порід.  

На низьких гіпсометричних рівнях долини Дністра (розрізи Кормань IV, 

Молодова І і V, Кишлянський Яр) на 1-ому середньовалдайському інтерстаділі 

(vt1b1) поширювалася лісостепова рослинність: соснові ліси iз невеликою 

домішкою дуба і в`яза, наземним покривом із папоротей і мохів (рис. 6.9). Лучно-

степові ценози складало різнотрав’я, злаки і осоки. На 2-ому 

середньовалдайському стадіалі (корелянт фази vt1b1-b2) лісостепова рослинність 

включала березово-соснові рідколісся, сфагнові болота, формації із чагарникових 

беріз і вільховника. 2-ий середньовалдайський інтерстадіал корелюється із фазою 

vt1b2 і відначається розширенням площ лісів у лісостепу на межиріччях і 

збільшенням ролі у них широколистих порід: дуба, граба, в’яза, липи. 
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Мікроклімат на низьких терасах був значно м’якішим, ніж на вищих елементах 

рельєфу (див. рис. 6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.9 Зміна рослинності Буковинського Прикарпаття  в залежності від умов 

рельєфу у ранньовитачівський час (фаза vt1b1)  

 

На Закарпатті у час vt1 високі тераси (розрізи Сокирниця І і Королево) 

займали сосново-березові ліси із невеликою домішкою дуба, липи і ліщини, 

різнотрав’ям у наземному покриві. На Притисенській  низовині (розріз Гать) 

зростали дубово-соснові і вільхові ліси. На низьких терасах Тиси (розріз Берегово 

І) у ґрунті vt1 простежено дві фази розвитку рослинності. Протягом фази vt1b1 

в’язово-дубові деревостани із домішкою граба, бука і ялини зростали на родючих 

суглинистих ґрунтах, соснові бори − на піщаних субстратах, чорновільшняки − на 

заплавах. Розповсюдження широколистих порід свідчить про досить теплий 

клімат, але вміст їхнього пилку вказує, що це було потепління не 

інтергляціального, а інтерстадіального рангу. Наземний покрив лісів складало 

різнотрав’я. У теплішому кліматі, ніж в удайський час, збільшувалося 

випаровування і зменшувався коефіцієнт зволоження, із чим було пов’язане 

зменшення ролі плаунів і мохів у наземному покриві.  
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На фазі vt1b2 рослинність Закарпаття стала лісостеповою. Широколисті 

формації включали дуб, граб, липу, проте роль високомезофітних порід (бука і 

ялини) зменшилася. Це, як і розширення площ трав’янистих формацій і поява у 

їхньому  складі ксерофітів (лободових), відображає зменшення вологості клімату. 

Останній був вельми теплим як для інтерстадіалу, що відображене і у збільшенні 

ролі широколистих порід, і у появі теплолюбного чагарника кизилу. У степових 

асоціаціях переважало різнотрав’я. Збільшення кількості спор Pseudoschizaea 

свідчить про зростання грунтового зволоження [230], як і поява пилку рогозу. Це 

могло бути зумовлене вищими сезонними паводками у Тисі. Більше поширення 

широколистих дерев і присутність теплолюбного кизилу у складі рослинності 

низьких терас, а також зростання мезофільних порід (бук і ялина) свідчать про 

існування тут особливого мікроклімату, суттєво вологішого і теплішого, ніж на 

високих гіпсометричних рівнях.  

Впродовж середньовитачівського підетапу (vt2) і межиріччя (розріз 

Буковинка), і низькі тераси Дністра (розрізи Молодова I і V, Кормань IV, Кетроси) 

були зайняті перигляціальною рослинністю. Чагарникові асоціації із кріофітів 

(Betula fruticosa, B. nana і Alnaster fruticosus), сфагнові болота, з одного боку, і 

ксерофітні трав’янисті угруповання, з іншого боку, зумовлювали мозаїчний 

характер рослинності, типовий для стадіалів пленігляціалу (середнього і пізнього 

валдаю) [24, 30, 32,199].  

На низьких терасах Закарпаття (розріз Берегово 1) у цей час поширювалася 

лісо-лучна рослинність (рис. 6.10). Площі сосново-березових лісів і роль у них 

широколистих порід різко скоротилися у порівнянні із підетапом vt1, що свідчить 

про значне похолодання клімату (стадіал). Продовжувала продукувати пилок 

вірогідно лише липа серцевидна, яка поодиноко зростала у рефугіумах на терасах 

Тиси. Низький вміст пилку ялини свідчить, що ця мезофільна порода не зростала 

на рівнині, і її пилок є занесеним із гір. Зниження теплозабезпечення призвело до 

зменшення випаровування і зміни лучно-степових ценозів лучними. Це 

відображене у збагаченні складу різнотрав’я, зростанні ролі плаунів, мохів і 

збільшенні вмісту спор мікроводоростей Pseudoschizaea у ґрунтах.  
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Рис.6.10 Зміни рослинності Закарпаття в залежності від умов рельєфу у 

середньовитачівський час (підетап vt2) 

 

Пізньовитачівській підетап (vt3) на Буковині представлений у розрізах 

Буковинка, Непоротове 7, Снятин, Молодова І і V, Кормань IV, Кишлянський Яр. 

Впродовж цього часу на межиріччях і середніх за рівнем терасах зростали 

ялиново-соснові ліси із домішкою дуба, в’яза, папоротями, плаунами і лісовим 

різнотрав’ям у наземному покриві. У мішаних лісах низьких терас зростали сосна, 

ялина, модрина, ялиця, присутня була домішка широколистих порід: дуба, клена, 

ясена, а також високомезофільних бука і липи широколистої. Багатий склад 

широколистої рослинності на низьких терасах свідчить про їхній тепліший і 

вологіший мікроклімат у порівнянні із вищими елементами рельєфу. На відміну 

від ранньовитачівського підетапу у цей час  зменшилася роль хвойних порід 

(модрини, ялиці), а деякі з них взагалі не зростали (сосна кедрова, ялівець). Зник 

аркто-бореальний вид Botrychium boreale. Це свідчить, про тепліший клімат 

підетапу vt3 у порівнянні із vt1. Раніше було вказано, що останній  інтерстадіал 

середнього валдаю був  найтеплішим [30, 32]. 

На низьких терасах Закарпаття впродовж часу vt3 простежено три фази 

розвитку рослинності (розріз Берегово 1). Протягом першої фази vt3a, яку 

палінологічно виявлено у нижніх шарах ґрунту vt3, існувала лісо-лучно-степова 

рослинність. Низький вміст пилку сосни і ялини свідчить, що ці деревні породи у 
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цей час не зростали на Закарпатській низовині. На низьких терасах поширювалися 

березові угруповання (поодиноко зустрічалися дуб, липа і ліщина). На луках 

панували злаково-різнотравні формації із переважанням представників родин 

айстрових і розових, але із багатшим складом різнотрав’я у порівнянні із 

попередніми фазами. З’явилися такі типові мезофіти як гадючник і василистник. 

Степовими елементами рослинності були лободові та полин. На заплаві зростали 

вільха, плауни й мохи. Клімат був досить прохолодним, про що свідчить незначна 

роль широколистих порід у лісах. Ця фаза відповідає переходу від стадіалу до 

інтерстадіалу.  

Друга фаза розвитку рослинності, vt3a-b, виявлена у перехідному горизонті 

ґрунту, характеризувалася лісо-лучною рослинністю, проте із вищою роллю 

широколистих порід (липа серцевидна і граб), появою калини, збільшенням ролі 

папоротей (рис. 6.11). Це відображає потепління й перехід до оптимуму цього 

інтерстадіалу. Лучні ценози були сформовані різнотрав`ям, а роль злаків і 

ксерофітних трав суттєво зменшилася. На заплаві зростали вільха, плауни і мохи. 

Про підняття рівня води у Тисі і підвищене ґрунтове зволоження може свідчити 

збільшення вмісту пилку гідрофітної рослинності (їжачоголівкових і лататтєвих) і 

спор Pseudoschizаea. Це, а також розширення площ лісів і поява у їхньому складі 

ялини,  відображає вище зволоження клімату, ніж на попередній фазі. 

Протягом третьої фази розвитку рослинності vt3b, яку виявлено у Н 

горизонті ґрунту vt3, відбувалося подальше розширення площ лісів: в`язово-

грабових із незначною домішкою ялини на суглинкових ґрунтах, сосново-

березових на піщаних ділянках терас (рис. 6.11). Розповсюдження мезофіла граба 

було найбільшим у витачівський час, що свідчить про високе зволоження. 

Наземний покрив лісів був папоротево-різнотравним. Поблизу річки зростали 

вільха, плауни і мохи. Зросло також поширення мезогідрофітної Betula pubescens. 

Про високий рівень води у Тисі свідчить присутність різноманітного пилку 

гідрофітів − сусакових, рдесникових, лататтєвих, чистоустових, і високий вміст 

спор Pseudoschizаea. Багато гігрофітів, перш за все, вільхи клейкої та осок, 

входили до складу рослинності і на вищих гіпсометричних рівнях (розріз Гать). 



141 
 

 

Клімат оптимуму цього інтерстадіалу був найтеплішим і найвологішим впродовж 

всього витачівського етапу, як і у Буковинському Прикарпатті. Однак, на Буковині 

більшою була участь бореальних рослин: ялини, модрини і ялиці. Таким чином, 

клімат Закарпатської низовини був вологішим і теплішим, ніж у Буковинському 

Прикарпатті. Крім того, низькі тераси Тиси відзначалися надмірним ґрунтовим 

зволоженням на відміну від низьких терас Дністра.  

 

Рис.6.11 Зміни рослинності Закарпаття в залежності від умов рельєфу у 

пізньовитачівський час (фаза vt3b) 

 

6.1.1.6. Бузький етап корелюють із першим стадіалом пізнього 

пленігляціалу (пізнього валдаю), який тривав від початку 2-ої ізотопно-кисневої 

стадії (27 тис. р. т.) до закінчення максимуму останнього зледенння (18 тис. р. т.) 

[40, 54, 187]. У досліджуваних районах бузький етап палінологічно вивчений у 

розрізах Снятин, Молодово І і V, Кормань IV, Кишлянський Яр, Дорошівці ІІІ на 

Буковині та у розрізах Сокирниця І і Берегово І на Закарпатті [11, 28-32, 41-42, 92, 

107-109]. На Буковині тераси середнього рівня (розріз Снятин) займали сосново-

березові рідколісся із домішкою ялівцю та ялини і різнотравно-злакові формації. 

Для низьких терас Дністра (розрізи Молодова І і V, Кормань IV, Кишлянський Яр) 

реконструйовано поширення березово-соснових рідколісь і заростей чагарникових 
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беріз і вільховника. Типовою була присутність й інших аркто-альпійських 

елементів рослинності: арктоуса альпійського, толокнянки, дифазіума 

альпійського, горнянки північної. В той же час на підвищених еродованих 

ділянках зростали ксерофіти: терескен сірий, віниччя сланке, ефедра, лутига 

татарська [29-32, 107-109]. На заплаві зустрічалися асоціації із карликової берези і 

осок.  

Найповніший палінологічний запис фаз розвитку рослинності впродовж 

бузького часу представлено у верствах розрізу верхньопалеолітичної (граветської) 

стоянки Дорошівці ІІІ. Вона знаходиться на ІІ-ій (витачівсько-бузькій) терасі 

Дністра, тому накопичення відкладів бузького кліматоліту відбувалося тут в 

умовах заплави, пізніше − високої заплави. 

Для бузького часу встановлено 9 фаз розвитку рослинності, які добре 

узгоджуються із фазами педолітогенезу. Спочатку (1-а фаза, PZ 1) поширювалася 

лісостепова рослинність. У складі сосново-березових лісів була присутня домішка 

ялини і поодиноко зустрічалися широколисті породи (липа серцевидна і дуб), а у 

підліску − жостер і ліщина. Наземний покрив лісів формували зелені мохи, лісові 

плауни і папороті. У складі лучно-степових асоціацій переважало мезофітне 

різнотрав’я (із розових, жовтецеваих, глухокропивних, ранникових, бобових, 

черсакових). Поблизу русла зростали осоки. Такий склад рослинності відповідає 

бореальному субгумідному клімату прохолодного інтерстадіалу (інтерфазіалу). 

2-а фаза (PZ 2) відображає існування субперигляціальної тундростепової 

рослинності, до складу якої входили березові переліски із ялівецем, плаунами у 

наземному покриві, у найбільш захищених місцевостях (рефугіумах) – 

поодинокою липою серцевидною, жостером. Біля води траплялися вільха і верба. 

Трав’янисті формації включали різнотрав’я (особливо айстрові), незначну 

кількість ксерофітів і рослин  порушених субстратів (Centaurea, Urtica). Аркто-

бореальні елементи рослинності були представлені Betula sect. Nanae et Fruticosae 

і тундровими видами плаунів (Lycopodium dubium, Lycopodium lagopus). Така 

мозаїчна структура ландшафту є типовою для перигляціального і 

субперигляціального клімату стадіалів [30, 32, 107, 199].  
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На 3-ій фазі розвитку рослинності (PZ 3 i 4) різко переважала тундрова 

рослинність (рис. 6.12), представлена чагарниковими березами, вільховником та 

іншими кріофітами (Diphazium alpinum, Lycopodium dubium, L. lagopus, 

Selaginella selaginoides і Botrychium boreale). До складу наземного покриву також 

входили осоки, злаки, зелені мохи, а на підвищених ділянках – айсторові та 

ксерофітні трави. У складі різнотрав’я переважали рослини із родин жовтецевих, 

розових і гвоздикових. Значне поширення рослин із родин розових і гвоздикових є 

типовим для Чукотської тундри в наш час [40]. Клімат був перигляціальним, 

відносно зволоженим. Виходячи із 
14

С-дати 22 тис. років, ця фаза позначала 

початок максимуму похолодання останнього зледеніння (LGM).  

 

 

Рис.6.12 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від умов 

рельєфу у бузький час (стадіал, 22 тис. р.т, LGM)  

На 4-ій фазі розвитку рослинності (PZ 5) існував субперигляціальний 

лісостеп (рис. 6.13). Знизилася роль мікротермних видів і збільшилась участь 

бореальних дерев: сосни кедрової, ялини, модрини, деревовидних беріз і вільхи 

(поодиноко липи серцевидної та ліщини). Можливість існування їхніх рефугіумів 

підтверджується виявленими фазами появи елементів широколистої флори 

впродовж пізнього валдаю в інших розрізах Буковинського Придністер’я [29-32]. 

У наземному покриві лісів поширювалися зелені мохи і лісовий вид плауну 
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Lycopodium annotinum. На відкритих ділянках зменшилася роль осок і збільшилася 

– мезофітного різнотрав’я поруч зі злаками і осоками. Збільшилася участь 

цикорієвих – рослин, які у природних умовах зростають у лучних степах або на 

узліссях. Елементи перигляціальної флори: чагарникова вільха і мікротермні види 

спорових рослин (Lycopodium lagopus, Botrychium boreale) зростали у незначній 

кількості у зволожених зниженнях. Наявність окремих пилкових зерен ефедри й 

полину вказує на існування острівців ксерофітної рослинності на підвищеннях. 

Рослинність мала мозаїчний характер. Але головним чином лісові масиви 

північно-тайгового типу чергувалися з осоково-злаково-різнотравними ценозами 

за участю мікротермних рослин. У порівнянні із попередньою фазою клімат став 

теплішим.  

 

Рис.6.13 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від умов 

рельєфу у бузький час (стадіал, 20 тис.р.т., LGM)  

 

5-а фаза розвитку рослинності (PZ 6) позначилася поширенням лісостепу із 

переважанням світлих соснових лісів із домішкою ялини, берези і модрини, із 

Lycopodium annotinum і навіть папоротями у наземному покриві. Степові асоціації 

були осоково-різнотравно-злаковими, а аркто-бореальні елементи рослинності 

відсутні. Клімат був бореальним, незначно зволоженим.  
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Впродовж 6-ої фази (PZ 7-10) зональним типом рослинності була переважно 

лісотундра: рідколісся із сосни звичайної і кедрової, рідше ялини і деревних форм 

беріз, із наземним покривом із різнотрав’я, і тундрові асоціації із чагарникових 

беріз, вільховника, мікротермних плаунів (Lycopodium lagopus, L. dubium, 

Diphazium alpinum) і Botrychium boreale. Значне поширення мікротермів 

відображає суворий перигляціальний клімат цього стадіалу, що відповідає LGM.   

7-а фаза розвитку рослинності (PZ 11) позначилася розвитком тундрового 

типу рослинності. Деревна рослинність була практично відсутня, проте 

поширювалися формації чагарникових форм беріз. Відкриті простори були зайняті 

осоками, злаками і такими мікротермами як кріофітні форми плаунів, Botrychium 

boreale і Selaginella selaginoides. Клімат був перигляціальним. 

8-а фаза (PZ 12-13) відповідає поширенню субперигляціальному (або 

північно-бореального) лісостепу: соснові ліси із незначною домішкою ялини і 

ялівцю, зеленими мохами і папоротями у наземному покриві, та різнотравно-

злаково-осокові формації. Участь аркто-бореальних видів різко зменшилася − 

поодиноко зустрічалась Selaginella selaginoides і чагарникові форми беріз. Клімат 

був теплішим і вологішим, ніж на попередній фазі, − інтерфазіальним. 

9-а фаза (PZ 14) позначалася різким зменшенням ролі деревної рослинності 

(до зникнення). Також різко збіднів склад різнотрав’я, представленого лише 

родиною губоцвітих й айстрових, зникли папороті родини Polypodiaceae. 

Домінували осоково-злакові угруповання. Відсутність прямих індикаторів 

перигляціального клімату (кріофітів) може бути пов’язана із дуже посушливими 

кліматичними умовами цього стадіалу, що обмежували зростання дерев і 

вологолюбних мікротермів. Цю фазу відносимо до другого найариднішого 

підетапу бузького часу − bg2. 

У низькогір’ях Закарпаття (розріз Молочний Камінь [53, 108]) 

поширювалися альпійські та субальпійські луки. Трав`янисті угруповання 

включали представників холодолюбної флори: Lycopodium selago та Selaginella 

selaginoides. Зустрічалися зарості вільховника. На високих терасах (розріз 

Сокирниця І) існувала перигляціальна лучна і лучно-степова рослинність (за 
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участю холодолюбних видів плаунів, чагарникових беріз, гронянки північної), а на 

їх схилах південної орієнтації − світлохвойні ліси із сосни звичайної і модрини. 

На низьких терасах (розріз Берегово 1) бузький етап на своїй початковій фазі 

відзначався поширенням лучної рослинності. Низький вміст пилку сосни свідчить 

про дуже обмежене її зростання на цій території. Вздовж долини Тиси зрідка 

зустрічалися ялина, вільха і верба. Наявність поодиноких пилкових зерен в`яза і 

граба вказує на їх занос із рефугіумів широколистих порід, що могли існувати у 

вузьких долинах передгірь. З іншого боку, присутність рефугіумів широколистих 

порід встановлена для пізнього пленігляціалу (до якого відноситься і бузький час) 

і на Паннонській рівнині на території Угорщини [241]. Мікроклімат змінювався у 

залежності від гіпсометричного положення місцевостей: перигляціальні умови 

існували у передгір’ях і на високих терасах,  а на низьких терасах змінювалися 

північно-бореальними. Загалом клімат Закарпатської низовини був м’якшим, ніж 

на Буковині.  

6.1.1.7. Дофінівський етап. Дофінівський етап відноситься до другої 

половини пізнього пленігляціалу (пізнього валдаю) і 2-ої ізотопно-кисневої стадії, 

18-15 тис. р. т. [54] і корелюється з інтерстадіалами середини пізнього 

пленігляціалу: ляско, плюсненський [40]. У схемі палеогеографічної етапності 

України [37] дофінівський етап поділяється на ранній (df1), середній (df2) і пізній 

(df3) підетапи, із яких середній є часом лесоутворення. У досліджуваних районах 

реконструкції рослинності впродовж підетапу df2 виконано (рис. 6.13) за 

палінологічним вивченням відкладів дофінівського часу на Буковині: розрізи 

Молодова І і V, Кормань IV (3-я надзаплавна тераса Дністра) і Дорошівці ІІІ (2-а 

його тераса [29-32, 42, 108, 109, 185, 187].  

Ранньодофінівський підетап (df1). На вищих рівнях низьких терас (розрізи 

Молодова І і V, Кормань IV, ІІІ-і надзаплавні тераси) зростали мішані ліси зі сосни 

звичайної і кедрової, ялини, із домішкою широколистих порід: в’яза, дуба, граба, 

липи (рис. 6.14). Підлісок був сформований із ліщини, калини, крушини, 

жимолості й бруслини. На заплаві зростали вільха й осоки. Зі складу рослинності 
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повністю зникли аркто-бореальні види. Це був період інтерстадіального 

потепління.  

 

 

Рис.6.14 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від умов 

рельєфу у дофінівський час (df1)  

 

Більш детально розвиток рослинності впродовж дофінівського часу 

охарактеризовано у розрізі верхньопалеолітичної стоянки Дорошівці ІІІ [196]. На 

підетапі df1 територію займали ліси, із більшою різноманітністю деревних і 

чагарникових порід, ніж на підетапі bg2. У соснових насадженнях на схилах 

зросла роль ялини, а на заплаві значно поширилися масиви гігрофітних порід: 

берези пухнастої, вільхи чорної та верби. Особливу увагу привертає наявність 

пилку модрини, який є індикатором  континентального клімату пізнього 

пленігляціалу у Східній Європі [56, 32]. Оскільки цей пилок зберігається дуже 

погано, навіть декілька пилкових зерен можуть вказувати на зростання модрини у 

досліджуваному районі [57]. Таким чином, впродовж підетапу df1 поширювалися 

світлі ліси із сосни звичайної і модрини, із домішкою ялини у зволожених 

місевостях, із папортевим наземним покривом. Присутність незначної кількості 

пилку широколистих порід, зокрема, клена польового і ліщини, дозволяє 
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припущення про їхнє зростання на низькому пласкому рівні колишньої І-ої 

надзаплавної тераси  Дністра. Це, як і зникнення аркто-бореальних рослин, 

свідчать про бореальний субгумідний клімат цього інтерстадіалу. 

Заплава була зайнятою луками із мезофітних трав, особливо родин розових, 

жовтецевих, льонових, бобових. Роль осокових ценозів зменшилася, що вказує на 

зниження рівня ґрунтових вод. Можливо із потеплінням клімату збільшилося 

випаровування. Підвищення вмісту спор грибів типу Glomus і деяке зменшення 

частки перевідкладеного пилку неогенових термофілів вказує на уповільнення 

осадонакопичення і, відповідно, утворення щільнішої дернини, ніж впродовж 

бузького часу.  

На підетапі df2 лісова рослинність змінилася лучно-степовою. Виходячи із 

низького відсоткового вмісту пилку сосни, вважаємо, що ця деревна порода на 

досліджуваній території не зростала. На заплаві  зустрічалися верба і вільха, на 

схилах – жостер, чагарникові та деревні розові. У складі степових ценозів 

домінувало різнотрав`я менш багатого складу, ніж на попередньому підетапі. 

Збільшилась участь осок, злаків і зелених мохів. Зростання дерев було лімітоване 

похолоданням і зостанням посушливості клімату, який став північно-бореальним і 

дуже континентальним.  

Впродовж пізньодофінівського підетапу df3 простежено кілька фаз розвитку 

рослинності. На першій фазі (PZ 17) вона була  лісо-лучною.  На схилах зростали 

хвойні ліси із сосни звичайної з домішкою сосни кедрової, зустрічалась модрина, 

ялина,  в’яз та обліпиха. На заплаві зростали вільха, верба і береза пухнаста. У 

рефугіумах поодиноко зустрічався в’яз. Наземний покрив лісів формували зелені 

мохи, папороті і плауни виду Lycopodium annotinum. З аркто-бореальних видів 

лише поодиноко зустрічався Botrychium boreale. Заплави були зайняті луками із 

різноманітним складом різнотрав`я й осоками.  

Наступна фаза підетапу (PZ 18) відзначалася більшим залісенням лісостепу. 

У складі соснових лісів зникли ялина і модрина, проте урізноманітивнився склад 

чагарникових порід  (ліщина, бруслина, обліпиха, яблуневі, чорничні). 

Присутність пилку чагарників широколистих лісів свідчить, що вони  зберігались 
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у рефугіумах, а із потеплінням клімату починали продукувати пилок.  

Збільшилися площі вільшняків на заплаві. На луках домінувало різнотрав’я доволі 

різноманітного складу, зокрема, із такими лучними видами як Filipendula і Rumex. 

Зменшилась роль пилку осокових, що пов’язане зі зниженням зволоження ґрунтів 

під впливом підвищення випаровування за умов теплішого клімату інтерстадіалу. 

Бореальний клімат інтерстадіалу став дещо теплішим у порівнянні  із 

попередньою фазою.  

6.1.1.8. Причорноморський етап. Причорноморський етап (15-10 т. р. т.) 

поділяється на 3 підетапи [37], перший і останній із яких (рс1 і рс3) відзначалися 

лесоутворенням, а середній (рс2) – переважно ґрунтоутворенням. Ґрунти підетапу 

рс2 датовано до інтерстадіалів алeред [54], белінг-алеред [40], підетап 

лесоутворення рс1 – стадіалом середній дріас (13-12 т. р. т.), а підетап 

лесоутворення рс3 –  пізнім дріасом (10,8-10,3 т. р. т.). 

Рослинність причорноморського етапу у Буковинському Прикарпатті 

реконструйована за результатами палінологічного вивчення розрізів Буковинка 

(межиріччя), Молодова І і V (сучасна ІІІ-я надзаплавна тераса Дністра) і 

Дорошівці ІІІ (сучасна ІІ-а надзаплавна тераса) [30, 31, 32, 46, 107, 108, 187]. 

Впродовж ранньопричорноморського підетапу (рс1) на ІІІ-іх (тоді ІІ-их) 

терасах панували перигляціальні степи, із формаціями чагарникових беріз і 

вільховника, незначною участю соснових рідколісь. Зустрічалися  сфагнові 

болота, слабо задерновані ділянки з ефедрою, коноплею, рутвицею, цикорієвими. 

Значною була участь у наземному покриві кріофітів (Botrychium boreale, 

Selaginella selaginoides). На І-их терасах значно скоротилася роль деревних 

угруповань, їх займали степи. До складу трав’янистих угруповань входили 

різнотрав`я і злаки, але особливою рисою є значне поширення ксерофітів: 

лободових і полинів. Поширювалися і кріофіти: чагарникові берези, вільховник, 

аркто-бореальні і арко-альпійські види плаунів, Botrychium boreale і Thalictrum 

alpinum. Це може свідчити  про перигляціальний і посушливий клімат стадіалу.  

Впродовж підетапу рс2 на першому інтерстадіалі – белінг (PZ 20) на II-их 

терасах рослинність була лісостеповою, із домішкою широколистих порід (дуба, 
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в’яза, липи серцевидної). На I-ій терасі (розріз Дорошівці ІІІ) залісення було 

незначним (сосни звичайна і кедрова, модрина, ялівець, береза). Проте 

урізноманітнення складу різнотрав’я, зникнення ксерофітів і кріофітів чітко 

відображають зволоження і потепління клімату. Заплаву займали вільшняки і 

мезофітне різнотрав’я (рис. 6.15).  

 

Рис.6.15 Зміни рослинності Буковинського Прикарпаття в залежності від умов 

рельєфу у пізньопричорноморський час (фаза pc2b1) 

 

На першому стадіалі підетапу pc2 – середній дріас (PZ 21) на перших 

надзаплавних терасах поширювалася перигляціальна степова рослинність близька 

до такої середнього дріасу. У складі трав’янистих ценозів поруч із лучним 

різнотрав‘ям рясно зростали ксерофіти: лободові, полин і ефедра. Присутність 

чагарникових беріз свідчить про холодний клімат цього посушливого часу.  

На другому інтерстадіалі підетапу pc2 – алеред (PZ 22) на других 

надзаплавних терасах надалі зростало залісення і збільшувалася участь 

широколистих пород (розрізи Молодовської групи), а на І-ій терасі переважали 



151 
 

 

луки із багатим складом різнотрав’я, на низькій заплаві – осоки і злаки. Клімат був 

південно-бореальним.  

На підетапі рс3 (пізній дріас) площі лісів стали меншими, особливо у його 

кінці (PZ 26-27). На схилах зустрічалися модрина і ялівець, злаково-різнотравні 

луки І-ох тераси змінювалися осоковими на заплаві. Кріофіти на початку підетапу 

(PZ 23) не мали значного поширення. У розрізі І-ої тераси (Дорошівці ІІІ) 

простежено фазу збільшення площ лісів із гігрофітних вільхи й берези пухнастої, 

що вірогідно зростали на заплаві (PZ 24-25). Проте надалі на 1-их терасах у складі 

лучних степів з’явилися  елементи тундрової рослинності (Dryas octopetala, 

Botrychium boreale, Lycopodiella inundata, Selaginella selaginoides), що, разом із 

вкрай обмеженим поширенням деревної рослинності (PZ 26), свідчить про 

перигляціальний клімат. Низький вміст пилку сосни вказує на відсутність цієї 

породи на досліджуваній території. На схилі до заплави зустрічалися поодинокі 

кущі ялівцю і модрина. Поширювалася ефедра, яка є індикатором 

пізньольодовиків’я у Східній Європі [16, 24, 57], як і присутня у складі 

рослинності Dryas octopetala. Кріофіти були також представлені аркто-

альпійськими плаунами і гронянкою північною. Це була найхолодніша фаза 

пізнього дріасу. Остання його фаза (PZ 27) позначилася зникненням кріофітної 

рослинності (розріз Дорошівці ІІІ), пануванням злакових ценозів на I-ій 

надзаплавній терасі і осокових − на заплаві. Ця фаза посушливого бореального 

клімату позначає перехід до раннього голоцену. Загальний огляд змін типів 

рослинності і кліматів у Буковинському Прикарпатті представлено на рис. 6.1. 

6.1.2. Кількісні реконструкції змін клімату Кліматичними показниками, 

що були реконструйовані, є середня річна температура (Тр), середня температурa 

січня (ТІ), середня температура липня (ТVII) і cередня річна сума опадів. З метою 

відобразити зміни кліматичних показників впродовж кожного із 

пізньонеоплейстоценових етапів Буковинського Прикарпаття реконструкції 

виконували за найбільш стратиграфічно повними розрізами їхніх утворень. Для 

уніфікації амплітуди палеокліматичних змін їхні показники подано як відхилення 

від сучасних показників на території розміщення досліджених розрізів. Оскільки 
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сучасні показники різняться між собою, палеокліматичні реконструкції за кожним 

розрізом подано в окремих таблицях, а показники відхилень − окремими 

фрагментами на узагальнюючому рис. 6.16.  

 

Риc. 6.16 Відхилення кліматичних показників підрозділів пізнього 

неоплейстоцену від сучасних значень у Буковинському Прикарпатті 

 

6.1.2.1. Кайдацький етап. Реконструкції кліматичних показників 

кайдацького часу, який за результатами наших досліджень і публікацій [225, 40, 

96] корелюємо з останнім міжзледенінням, для Буковинського Прикарпаття 

базуються на паліноматеріалах з статиграфічно повного розрізу Товтри  [1] із 
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урахуванням даних з розрізу Непоротове 7 (див.5.1). Для кайдацького етапу 

розрізу Сокирниця І (Закарпаття) реконструкції не виконували. За методом В. 

Кліманова можна реконструювати річну суму опадів лише для територій, де вона 

<= 800 мм, а тут її сучасні показники 1400 мм. Не вдалося віднайти для цього 

розрізу й достатню кількість пилкових зразків-аналогів.  

Реконструкції для кайдацького етапу виконано за розрізoм Товтри [1], із 

урахуванням даних за розрізом Непоротове 7 (табл. 6.1), Перша фаза початкової 

стадії кайдацького міжзледеніння kd1a1 (палінозона М1) у Буковинському 

Прикарпатті мала значно холодніший клімат, ніж тепер (Тр приблизно на 3°C 

нижче). Середні ТVII і ТI були нижчими на 3°C і 2,5°C, відповідно, а річна сума 

опадів − вищою на 200 мм.  В результаті за рахунок зниження випаровування 

коефіцієнт зволоження підвищився, що відображене у поширення лісів із 

вологолюбної ялини. 

Таблиця 6.1 

Зміна кількісних кліматичних показників впродовж кайдацького етапу на 

території Буковинського Прикарпаття  

  Трічна (t°C) Тсічня (t°C) Тлипня (t°C) Річна сума  

опадів (мм) Сучасні 

показники  

hl 8,4 -4,2 +19,1 600 

 kd3с2 +4 -9 +16 550 

kd3с1 +6 -7 +18  650 

kd3b1 +9 -1  +20 800 

kd2 +5 -6 +16 625 

kd1b2 +7 -3  +19 600 

kd1b1 +9,5 -1 +20,5 700 

kd1а3 +6 -6  +17  600  

kd1а2 +4 -8 +16 550 

kd1a1 +5,4 -6,5 +16 800 

 

На наступній фазі початкової стадії міжзледеніння kd1a2 (палінозона М2) 

показники середніх Тр і ТІ знизилася на 1,4-1,5°C у порівнянні із попередньою 

фазою, але ТVII залишилися без змін. Середня річна сума опадів була меншою від 

сучасної на 50 мм. Подібні кліматичні характеристики реконструйовані для цієї 
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фази й у Центральній Європі [203]. Сумарний ефект зростання посушливості й 

похолодання клімату відображений у поширенні березово-соснових лісів.  

Потепління почалося на останній фазі початкової стадії міжзледеніння kd1a3 

(палінозона МЗ), коли середні Тр і ТІ підвищилися на 2°C у порівнянні із 

попередньою фазою, ТVII − на 1,5°C, середня річна сума опадів − на 50 мм. Для 

Центральної Європи (Німеччина) із використанням методу кліматограм [103] і 

методу густоти ймовірностей [203, 204] реконструйовані ТІ –2 - –4°С, ТVII +18°С. 

ТVII на Буковині добре зіставляються із цими результатами, проте зими на високих 

межиріччях Прикарпаття були на 2°С холоднішими. Домішка широколистих порід 

у складі лісів цих місцезростань була нижчою, ніж у Центральній Європі. 

Перша (ксеротермічна) стадія кайдацького часу (палінозона М4) припадає 

на фазу kd1b1: середні Тр на межиріччях Буковини були на 1,5°C вищими від тепер, 

головно за рахунок підвищення  січневих температур на 3°C, річна сума опадів 

підвищилася на 100 мм. На низьких терасах (розрізи Молодовської групи) середні 

Тр і ТІ зросли на 2 – 3°С [32]. ТVII були на 1°С вище від тепер, а річна сума опадів 

близька до сучасної. Подібні результати отримані для Центральної Європи 

(Німеччина) [203], де ТVII були +19 - +20°С, а ТІ – 0 – -2°С. За моделюванням 

температур Північної півкулі на кліматичному оптимумі останнього 

міжзледеніння [105] їхнє перевищення над сучасними у Передкарпатті для Тр 

складало 1,5°С, ТІ − 5°С, ТVII були приблизно тотожні сучасним, а річна сума 

опадів – на 300 мм вищою. Таким чином, на Буковині відхилення Тр від сучасних 

були дуже близькі до змодельованих, відхилення ТІ було меншим (зима 

прохолоднішою), а ТVII дещо більшим (літо теплішим), найбільшим було 

відхилення за річною сумою опадів: і на межиріччях, і на низьких терасах [32]. Це 

пов’язуємо із прийняттям при моделюванні як еталонний для Прикарпаття розрізу 

Колодіїв [24, 60], проте він розташований у передгірській долині із підвищеним 

зволоженням. Тепліший і вологіший від сучасного клімат фази kd1b1 відображений 

у зростанні на Буковині не лише граба і бука (нетипових для цієї фази у 

віддалених від Карпат районах), але й горіха волоського.  
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На фазі kd1b2 (палінозона М5а) клімат погіршився: середні Тр і ТІ були на 

1,2-1,4°C нижчими від тепер, ТVII і сума опадів приблизно тотожними сучасним. 

На підетапі kd2 (палінозона М5б) на межиріччях відбулося вже значне погіршення 

клімату: зниження Тр на 3,5°C, зокрема, за рахунок зниження ТVII (на 3°C). Це 

відображене у зникненні широколистих порід (чи зменшенні продукування ними 

пилку). Ще яскравіше «кататермальне» похолодання останнього міжзледеніння 

виражене на низьких терасах Дністра [31,32]. Друга гігротермічна стадія 

міжзледеніння − фаза kd3b1  (палінозона М6) мала тепліший і вологіший клімат, 

ніж тепер, із середньою Тр вищою від сучасної на 0,6°C, ТІ – на 3°C, ТVII – на 1°C, 

і річною сумою опадів більшою на 200 мм. Це підтверджується максимальним 

поширенням граба у лісахв межиріч, зростанням горіха волоського на терасах. 

Фаза kd3c1 заключної стадії міжзледеніння (палінозона М7) позначилася 

похолоданням: середні Тр були на 2,4°C нижче від тепер, ТІ − на 3°C і ТVII − на 

1°C. Річна сума опадів була більшою від сучасної на 50 мм. Середні ТVII межиріч 

аналогічні таким, отриманим для Центральної і Східної Польщі [157, 205, 208], де 

на фазі ялини і граба (палінозона М7), ТVII складали +15 – +18°С , проте ТІ були не 

нижче -4°С (зими тепліші). Для території Білорусі на цій фазі ТІ були близькими 

до отриманих для Буковини (до -7°С), ТVII – аналогічними (+16,5 - +19,7°С) [238].  

Тренд похолодання і зростання континентальності продовжився на фазі kd3c2 

(палінозона М8), коли середні Тр були на 4,4°C нижчими від тепер, ТVII –  на 3°С,  

ТІ – на 5°С, річна кількість опадів – на 50 мм. Подібні палеотемператури 

реконструйовані методами ареалограм і кліматограм для північніших районів 

Передкарпаття [24] і Придніпров`я [238]. Для Центральної і Східної Європи 

реконструкції виконувалися трьома методами. За результатами ймовірносного 

методу ТІ не опускалися нище -10°С, ТVII становили +16°C [203, 204]. За методом 

кліматограм ТІ складали -8 – -12°С, а ТVII − +16°С [102]. За аналоговим методом ТІ 

були -2 – -8°С, ТVII − +16 – +18° С [102]. Таким чином, на заключній фазі 

міжзледеніння розподіл кліматичних параметрів у Центральній і Східній Європі 

був більш рівномірним. Це відображено в одноманітному типі рослинності 

березово-соснових лісів в обох районах.  
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6.1.2.2. Тясминський, прилуцький і удайський етапи. Кліматичні 

реконструкції для тясминського, прилуцького і удайського етапів відображено на 

рис. 6.16 і у Табл. 6.2.) У тясминський час, який відповідає 1-ому стадіалу 

раннього пленігляціалу, підстадії MIS 5d [225, 40, 96], клімат різко погіршився: 

середні Тр були меншими за сучасні на 9°C,  річна сума опадів − меншою на 150 

мм. Середні ТІ були особливо низькими: -14 – -16°С − 15°C. Тр складали 0 – -2°С, 

ТVII +13  –  +15°С, річна сума опадів – 450 – 550 мм. Ці результати вказують, що 

клімат на середніх терасах був прохолоднішим і менш зволоженим, ніж на 

низьких (розрізи Молодова V і І, Кишлянський Яр), де Тр були +1°С, ТІ – -16°С, 

ТVII − +17°С, а сума опадів 500 – 600 мм [32]. У Придніпров’ї (розріз Канів) зими 

були набагато суворішими: ТІ – -22,5°С, ТVII − +15,5°С [238]. Суворий клімат 

цього стадіалу відображений у значному поширенні мікротермів на Буковині.  

Прилуцький етап (корелянт MIS 5c-a) розділений на три підетапи [225, 40]. 

Перший із них (pl1, що корелюється із першим 1-им інтерстадіалом раннього 

валдаю, підстадія MIS 5c) на Буковині відзначався значним покращенням клімату 

у порівнянні із тясминським етапом: підвищенням середніх Тр на 8°C, ТІ − на 9°C 

і ТVII на 4°C. Річна сума опадів зросла до теперішньої (650 мм). Ці показники 

(табл. 6.3, рис. 6.16) добре зіставляються із такими розрізів Центральної Європи 

[204]. Середні Тр складали +3 − +8°С, ТVII – +17 – +18°С, ТІ – до -7 − -8°С, річна 

сума опадів – 600-700 мм. Клімат середніх терас Буковини (особливо взимку) був 

теплішим, ніж у Північній Німеччині, де ТІ були -12 – -14°С, ТVII – +15 – +17°С 

[203], річна сума опадів була тотожною в обох районах. Для нижчих терасових 

рівнів Буковини (розрізи Молодова І, Кишлянський Яр і Молодова V [24, 32]),  

реконструйовано нижчі Тр (+2°С) і ТІ (-14°С) і суму опадів (500 – 600 мм), ніж на 

V-ій терасі, де розташовано розріз Непоротово 7, липневі температури були 

тотожними. Оскільки у час plI сучасна 3-я тераса, де розташовано Молодовську 

групу пам’яток,  була заплавою, можливо тут мали місце температурні інверсії.  
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Таблиця 6.2 

Кліматичні показники тясминського та удайського етапів і підетапів 

прилуцького часу на території Буковинського Прикарпаття  

 

  Трічна Тсічня Тлипня Опади 

Сучасні 

показники 

hl 8,0  -4,8  +19,0  640 

ud ud -0,5  -16  +15  450  

 

pl 

pl3 +3 -12  +16 500 

pl2 -1,5  -17 +13 400  

pl1 +7 -6 +18 650 

ts ts – 1 -15  +14  500  

 

На підетапі прилуцького часу pl2 (2-ий стадіал раннього валдаю, підстадія 

MIS 5b) сильне похолодання на середніх терасових рівнях Буковинського 

Прикарпаття відображене у зниженні Тр на 8,5°C, середніх ТІ – на 11°C, ТVII – на 

5°C щодо підетапу pl1 (табл. 6.2, рис. 6.16). Клімат був дуже посушливим, про що 

свідчить зменшення річної суми опадів на 250 мм. Для розрізів низьких терас 

(Молодова V i I, Кишлянський Яр)  отримані дещо нижчі показники ТІ (-19°С), 

вищі ТVII (+17°С), Тр такі ж, як і на середніх терасах. Річна сума опадів на низьких 

терасах (тодішніх високих заплавах) була вищою, ніж на середніх терасах (500 – 

600 мм) [24, 32]. У Центральній Європі температури були вищими взимку і 

нижчими влітку: ТІ – -13°С, ТVII – +15 - +16°С [157]. Клімат Буковини був більш 

континентальним, що знаходить підтвердження у більшому пригніченні тут 

деревної рослинності  й значному поширенні кріофітів.  

Суттєве потепління клімату у порівнянні із підетапом pl2 відбулося на 

підетапі pl3 (2-ий інтерстадіал раннього валдаю, підстадія MIS 5a), із підвищенням 

Тр – на 4,5°C, ТІ – на 5°C і ТVII – на 3°C. Річна кількість опадів зросла на 100 мм 

(табл. 6.3). Проте Тс і Тл цього інтерстадіалу були значно нижчі від сучасних: на 

7°C і 3°C, відповідно (рис. 6.16). На середніх  терасах (розріз Непоротово 7) Тр 

були  +4 – +2°С, ТІ – -11 − -13°С, ТVII − +15 – +17°С, річна сума опадів − 550 – 650 

мм. Отримані результати близькі до реконструйованих Л. Г. Безусько [24] для 
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низьких терас Буковини (розрізи Молодова І, Кишлянський Яр і Молодова V), де 

відповідні показники були: Тр – +1 – +2°С, ТІ – -13°С, ТVII – +18°С, сума опадів – 

500-600 мм. За паліноматеріалами із Молодовської групи розрізів 

реконструйовано й клімат кінцевої фази 2-ого міжстадіалу раннього валдаю (фази 

pl3c): Тр – 0 – +1°С, ТІ – -16°С, ТVII – +16°С, сума опадів – 600 мм [24].  

В удайський час (корелянт MIS 4) на середніх терасах  Буковини значне  

погіршення клімату у порівнянні із підетапом pl3 відображене у зниженні Тр і ТІ 

на 4,5°C, ТVII − на 1,5°C,  річної суми опадів − на 50 мм (табл. 6.2). Середня Тр 

складала 0 − -1°С, ТІ – -15  –  -17°С, ТVII − +15 − +14,5°С, річна сума опадів –  400 

– 500 мм. Для низьких терас Буковини (розрізи Молодова І, Кишлянський Яр і 

Молодова V) для удайського етапу реконструйовано подібні палеокліматичні 

показники [24]. Середні Тр  складали +1 – -2°С, ТІ – -14 − -15°С, ТVII були вищими 

– +16 – +17°С, як і річна сума опадів (500 – 600 мм). Відхилення від сучасних 

температур (рис. 6.16) дуже близькі до реконструкцій [32], за якими ТІ були на 

10,5°С, а ТVII на 3°С нижчими від сучасних.  

На низьких терасах Закарпаття (розріз Берегово І) клімат був теплішим, ніж 

на Буковині (табл. 6.4). Середня Тр (+1,5°С) була вища, ніж на Буковині, на 2°С (на 

8,5°С нижче сучасної). Середня ТVII (16,5°С) була вищою на 1,5°С, ніж на 

Буковині, і на 3,5°С нижче сучасної. Найбільші відміни між температурними 

показниками двох районів мали місце взимку (ТІ на 8°С вище у Закарпатті). ТІ у 

Закарпатті складали приблизно -8°С (на 6°С нижчі від тепер), а середня річна сума 

опадів – 575 мм (на 90 мм менше, ніж тепер, і на 120 мм вище, ніж на Буковині). 

Відносна м’якість клімату у порівнянні із Буковиною відображена у наявності на 

Закарпатті рефугіумів ширколистих порід (липи серцевидної і в’яза).  

6.1.2.3. Витачівський етап. Кліматичні реконструкції для витачівського 

етапу (MIS 3) на території Буковинського Прикарпаття виконані за розрізом 

межиріччя. Реконструйовано кліматичні показники для підетапів витачівського 

етапу: vt1 i vt2, і трьох фаз першого із них. Перша фаза витачівського етапу vt1b1 

(корелянт інтерстадіалу моесхофд і першого середньовалдайського інтерстадіалу 

[за 40, 96]) мала відносно теплий і вологий клімат. Середні Тр були нижчими на 
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3,7°C, ніж тепер; ТVII і ТІ– нижчими на 1,5°C і 2°C, відповідно, а річна кількість 

опадів була вищою за сучасну на 100 мм (рис. 6.16). Середні Тр становили +3 – 

+5°С, ТVII +16 − +18°С, ТІ − -6 – -8°С, сума опадів –550 – 650 мм (табл. 6.3). Для 

терас середнього рівня Дністра (розріз Непоротово 7, табл. 6.3) кліматичні 

показники vt1 майже ідентичні реконструйованим за розрізом межиріччя. 

Відрізнялася лише ТІ (нижча на 1°С). Схожі показники реконструйовані для 

низьких терас Буковини (розрізи Кормань IV, Молодова І, Кишлянський Яр і 

Молодова V,): для першого інтерстадіалу середнього валдаю отримані такі 

показники: Тр – +3 – +4°С, ТІ – -8 – -10°С, ТVII – +18°С, сума опадів – 600 – 700 мм 

[24]. Дещо нижчими тут є ТІ і вищою − річна сума опадів. За реконструкціями [32] 

ТІ складають (як і за розрізом Непоротове 7) -6 – -8°С, але річна сума опадів є 

вищою (600 – 700 мм). Значне зволоження відображене у залісенні межиріч і 

розповсюдженні граба на цій фазі.  

Таблиця 6.3 

Зміна кількісних кліматичних показників впродовж витачівського етапу на 

території Буковинського Прикарпаття 

  Трічна Тсічня Тлипня Опади 

Сучасні 

показники 

hl 7,7  -5,1  +18,4  545 

 

vt 

vt3 +3  -9,5 +18  475 

vt2 -2 -20 +14  400 

vt1b2 +3 -9  +16  550 

vt1b1-b2 -0,5  -16  +15  450  

  vt1b1 +4 -7  +17  650  

 

Значне похолодання клімату на фазі vt1b1-b2 (стадіал хоселло, 2-ий стадіал 

середнього валдаю [40]), виявляється у зниженні середніх Тр на межиріччях 

Буковини щодо попередньої фази на 4,5°C, ТІ − на 9°C, ТVII − на 2°C (табл. 6.3). ТІ 

становили -16°C, ТVII +15°C, Тр – -1°С, річна сума опадів – 400 - 500 мм.  У 

порівнянні із сучасними показниками Тр знизилися на 8,2°С, ТІ – на 11°С, ТVII – на  

3,4°С, річна сума опадів –на 100 мм (рис. 6.16). На середніх за висотою терасах 

Буковини (розріз Непоротово 7) ТІ опустились до -19°С, ТVII – до +14 – +15°С, Тр – 



160 
 

 

до -1 – -2°С, сума  опадів – до 550 – 600 мм. Ці результати добре узгоджуються із 

палеокліматичними показниками, отриманими для нижчих гіпсометричних рівнів 

Буковини (розрізи Молодова І, Кишлянський Яр і Молодова V [24]), де лише ТІ 

була вищою на 0,5°С від показника середньої тераси. Зволоження у долині було 

вищим, а ТІ дещо нижчими, ніж на межиріччях (температурна інверсія?). 

На низьких терасах Закарпаття клімат був теплішим (Табл 6.4), ніж на 

Буковині: Тр на 1°С вищими, ТІ – на 2°С, ТVII  – на 1,5°. Крім того, на Закарпатті 

випадало більше опадів. Середні Тр і ТІ були на 3-3,5°С вище, ніж наприкінці 

удайського етапу (+5°С і -5°С, відповідно), ТVII (18,5°С) – на 2,5°С вище. Тр були 

на 5°С нижче від сучасних, ТІ – на 2,5°С, ТVII –  на 2°С, сума опадів – на 100 мм 

нижчою від сучасної, але на 75 мм вищою від такої удайського часу. Це 

відображене у поширенні мішаних лісів із вологолюбними ялиною, рідше грабом і 

буком.  

Таблиця 6.4 

Кліматичні показники удайського, витачівського і бузького етапів на 

території Закарпаття (за палінологічними даними із розрізу Берегово І) 

  Трічна (°С) Тсічня (°С) 

 

Тлипня (°С) 

 

Річна сума 

опадів (мм) Сучасні 

показники 

hl 9,8 -2,4 +20,1 

 

666 

 

 

 

 

bg -5 -9  +15 540 

vt3b +3 -5,5  +18,5  650  

vt3a +2 -7 +17  600  

vt2 0 -11 +16  500  

vt1 +5 -5  +18,5 650  

ud     +1,5 -8  +16,5 575 

 

Наступна фаза vt1b2 (інтерстадіал хенгело, 2-иї середньовалдайський 

інтерстадіал [за 40, 96]) був відносно теплим, із середніми Тр на 3,5°C вищими, 

ніж на попередній фазі. На межиріччях середні Тр складали +2,5 − +3,5°С, ТІ − -

9°C, ТVII – +16°С, річна сума опадів – 500-600 мм. У порівнянні із сучасними Тр 

були нижчим на 3°С, ТІ – на 4°С, ТVII  – на 2,5°С, річна сума опадів приблизно 

відповідала сучасній. На низьких терасах реконструйовані температурні 
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показники для 2-ого середньовалдайського інтерстадіалу були вищими (Тр +4°C -

+5°C, ТІ − -6°C − -8°C, ТVII − +18°C −19°C), як і річна сума опадів (600-700 мм). 

Клімат тут був більш м’яким, ніж на межиріччях, що відображено у більшому 

поширенні широколистих порід.  

 Підетап vt2 (стадіал гунеборг, 3-ій середньовалдайський стадіал [40]) на 

межиріччях Буковини був холоднішим від попереднього витачівського стадіалу: 

середні Тр нижчі на 1,5°C, ТІ − на 4°C і ТVII − 1°C (табл. 6.3). Клімат став 

посушливим, із меншою на 50 мм середньорічною сумою опадів. Збільшилися й 

відхилення кліматичних показників від сучасних: Тр  нижче на 9,7°C, ТІ −  на 

15°C, ТVII – на 4,4°C, сума опадів – на 150 мм (рис. 6.16). Це відображено у 

значному поширенні мікротермів.  

На низьких терасах Закарпаття клімат цього стадіалу був менш суворим, ніж 

на Буковині. Тр і ТVII (0°С і +16°С, відповідно) вищі тут на 2°С, ТІ (-10°С) – на 

10°С, річна сума опадів – на 100 мм, проте він був холоднішим і посушливішим, 

ніж на удайському етапі. Тр нижчі на 1,5°С, ТІ – на 3°С, ТVII – на 0,5°С, сума опадів 

− на 75 мм. У порівнянні із сучасними Тр були нижчими на 10°С, ТІ – на 9°С, ТVII – 

на 4°С, річна сума опадів – на 150 мм. Похолодання і аридизація відображені у 

скороченні площ лісів і майже повному зникненні вологолюбної ялини і 

теплолюбної липи серцевидної.  

Підетап vt3 (міжстадіал денекамп, 3-ій середньовалдайський інтерстадіал 

[40]) на середніх за рівнем терасах Буковини був значно теплішим, із вищими на 

5°С середніми Тр щодо попереднього стадіалу. Середні ТІ підвищилися на 10,5°C, 

ТVII – на 4°C, сума опадів – на 75 мм (табл. 6.3). Середні Тр складали +2 – +4°С, ТІ 

–  -9°C – -10°C, ТVII – +18, сума опадів – 450 – 500 мм. Вищими були усі 

палеокліматичні показники на низьких терасах Буковини (розрізи Молодова І, 

Кишлянський Яр і Молодова V): Тр  – +4 – +6°С, ТІ – -5 – -6°С, ТVII – +20°С, сума 

опадів – 600 – 800 мм [24]. Суттєво тепліший і вологіший мікроклімат низьких 

терас відображений у набагато вищому ступені залісення і більшому поширенні 

широколистих порід, ніж на на межиріччях і вищих терасах [29-32, 107].  
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Для низьких терас Закарпаття (розріз Берегово І) у час vt3 простежено такі 

зміни кліматичних показників. На початковій стадії vt3a клімат був доволі 

прохолодним. Середні Тр складали +2°С (на 8°С нижче від тепер), ТІ – -8°С (на 

6°С нижче), ТVII – +17°С (на 3°С нижче), річна сума опадів 550 мм (на 100 мм 

менше). На фазі кліматичного оптимуму vt3b середні Тр піднялися до +3°С (на 5°С 

нижче сучасних), ТІ – до -5.5°С, ТVII  – до 18,5°С (нижче сучасних на 3°С і 1,5°С, 

відповідно). Сума опадів досягала сучасної (650 мм). Таким чином, ТІ були на 4°С 

вищі, ніж на Буковині, ТVII – на 0,5°С, сума опадів – на понад 150 мм. Клімат 

Закарпаття був вологішим і теплішим у порівнянні із середніми терасами 

Буковини (приблизно таким як на низьких терасах).  

6.1.2.4. Бузький, дофінівський і причорноморський етапи. 

Палеокліматичні зміни під час бузького, дофінівського і причорноморського 

етапів (табл.6.5, рис. 6.16) були реконструйовані на основі спорово-пилкових 

даних із розрізу ІІ-ої тераси Дністра (див. 5.3). Відклади бузького кліматоліту 

формувалися на тодішній високій заплаві. Бузький час (корелянт першої половини 

MIS 2) представлено трьома основними стадіалами і трьома інтерстадіалами 

(стадіал початку етапу на даний момент не досліджено). 1-ий інтерстадіал 

(близько 25 т. р. т.) мав більш холодний і посушливий клімат, ніж інтерстадіали 

витачівського часу. Середні Тр і ТІ були на 7°C нижчі за сучасні, ТVII − на 2°C 

нижчою, річна сума опадів − нижчою на 150 мм, із середнім значенням 500 мм. За 

відхиленнями від сучасних температурних показників цей холодний інтерстадіал 

(інтерфазіал) відповідає заключній фазі брянського часу у загальноєвропейських 

побудовах [34], яка власне й датується у приблизно 25 т. р. т.  

Початок наступного стадіалу (між 25 і 22 т. р. т.) мав значно суворіший 

клімат від інтерфазіалу (температурні показники були нижче на 2-4°C, річна сума 

опадів − на 100 мм). У порівнянні із сучасними Тр були нижче на 11,4°C, ТІ – на 

10°C, ТVII  – на 5°C, річна сума опадів – на 250 мм. Похолоданню відповідає різке 

зменшення поширення дерев, розповсюдження кріофітів, проте у захищених 

рефугіумах вірогідно ще могла поодиноко зростати липа серцевидна. Клімат був 

субперигляціальним. Надалі, із початком останнього льодовикового максимуму 
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(LGM), 
14

С 22 т. р. т., мало місце екстремальне погіршення клімату, із середніми 

Тр на 14,4°C нижче сучасних. Середні ТІ були нижчими на 20°C,  ТVII – на 8°C, 

сума опадів – на 350 мм. Фаза була найхолоднішою у пізньому плейстоцені, проте 

не найпосушливішою (див. рис. 6.16). Саме у цей час максимально розвивалася 

тундрова рослинність. Для розрізів тодішньої 1-ої тераси Дністра (Молодовська 

група стоянок) отримано подібні, але дещо вищі показники палеотемператур (Тр − 

-4 − -6°C, ТІ − 25°C, ТVII − +14 −16°C) і подібна сума опадів [32]. У порівнянні із 

центром Східно-Європейської рівнини [34] відхилення ТІ від сучасних були дещо 

меншими, ТVII  і суми опадів – більшими, але відхилення Тр зіставляються добре.  

 

Таблиця 6.5 

Кількісні кліматичні показники бузького, дофінівського і 

причорноморського етапів на території Буковинського Прикарпаття 

  Трічна Тсічня Тлипня Опади 

Сучасні 

показники 
hl 8,4 -4,2 +19,1 650 

 

 

pс 

pc3 +1.5 -12 +14 300 

pc3 -2 -14 +13 400 

pc3 +1.5 -12 +14 350 

pc2b2 +4.5 -6 +18 400 

pc2b1-b2 -3 -17 +13 250 

pc2b1 +4 -8 +17 450 

pс1 -3 -17 +13 250 

 

df 

df3 +2 -11 +17 450 

df2 -2 -18 +14 300 

df1 +3 -10 +17 500 

 

 

bg 

st -2 -18 +14 300 

inst -1 -15 +16 400 

st -3 -23 +13 375 

inst -1 -15 +16 400 

st -4 -21 +14 350 

st -6 -24 +11 300 

st – 3 -14 +15 400 

inst +1 -11 +17 500 
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У Закарпатті вивчено лише 1-ий стадіал бузького часу, коли Тр і ТVII були на 

5°C нижче сучасних, Тс – на 6°C, річна сума  опадів – на 120 мм. Палеокліматичні 

показники (див. Табл. 6.4). були близькі до таких Буковини влітку, але суттєво 

відрізнялися взимку (більше похолодання на Буковині) і, найбільше, – за сумою 

опадів (на Закарпатті майже на 150 мм більше). Це відображене у відсутності на 

Закарпатті кріофітів, зростанню поодиноких широколистих порід.  

Клімат покращився на двох інтерфазіалах бузького часу, коли середні Тр 

були нижчими від сучасних на 9°C, ТІ  – на 11°С, ТVII – на 3°C, річна сума опадів – 

на 250 мм.  Незважаючи на низьку суму опадів (400 мм), за умов низьких 

температур коефіцієнт зволоження був достатнім для існування лісостепової 

рослинності бореального клімату. Стадіал, що розділяє ці два інтерфазіали, також 

відносився до LGM (
14

С 20 т. р. т.), і мав дуже холодний клімат: Тр нижче 

сучасних на 11,4°C, ТІ – на 19°C, ТVII  – на 6°C. Сума опадів зросла у порівнянні із 

стадіалом 22 т. р. т. на 50-100 мм, що відображене поширенням не лише 

тундрової, а й лісотундрової рослинності. У центрі Східно-Європейської рівнини 

цей стадіал мав значно суворіший клімат [34]. Останній стадіал бузького часу мав 

дещо вищі температурні показники від попередніх (Тр і ТVII вище на 1°C, ніж на 

стадіалі 20 т. р. т., ТІ – на 5°C, проте сума опадів знизилася на 50-100 мм). Це 

відображене у поширенні бореального степу, але у зв’язку із все ще низькими 

температурами, степ був мезофітним, на заплаві поширювалися осокові луки.   

Підетап df1 (перший інтерстадіал дофінівського часу)  на низьких терасах 

Буковини позначився підвищенням середніх Тр на 5°C і річної суми опадів на 200 

мм (до 500 мм) щодо останнього, менш холодного, стадіалу бузького часу. 

Відхилення у сторону зниження від сучасних кліматичних показників складають 

для Тр  –5,4°С, ТІ – 6°С, ТVII – 2°С, річної суми опадів – 150 мм. Цей інтерстадіал 

був прохолоднішим від попередніх пізнього плейстоцену (за виключенням 

інтерфазіалів бузького часу), проте потепління було достатнім для появи 

піонерних порід широколистого лісу (зокрема, ліщини). Меншою була й річна 

сума опадів (за виключенням інтерстадіалу pl3), але у прохолоднішому  кліматі, 
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ніж на інтерстадіалі pl3, зволоження було достатнім для поширення березово-

соснових лісів із домішкою ялини (на інтерстадіалі pl3 існував лісостеп).  

Другий інтерстадіал дофінівського часу (df3) мав прохолодніший клімат 

(зниження Тр і Тс на 1°C) і посушливіший (річна сума на 50 мм нижче) від часу 

df1. Це відображено скороченням площ лісів (особливо березових) і поширенням 

лісостепової рослинності. Два дофінівські інтерстадіали розділені холодним 

підетапом df2, із Тр нижче від таких на інтерстадіал на 4-5°C, ТІ – на -7 – -8°C, ТVII 

– на 3°C. Середні Тр становили -1 – -2°С, середні ТІ були -18 − -19°C, а ТVII не 

вище 14°C. Річна сума опадів була нижчою, ніж на  інтерстадіалах, на 150-200 мм, 

що відображене у зміні лісової рослинності інтерстадіалу df1 степовою. За умов 

низького випаровування поширювалися різнотравні степи, на заплаві − осоки.   

На підетапі pc1, що відповідає давньому дріасу [40, 96], клімат на низьких 

терасах Буковини погіршився порівняно із дофінівським етапом (Тр і ТVII були на 

1°С нижче, навіть ніж на стадіалі df2). Середні Тр були нижчими, ніж тепер, на 

11,4°C (-3°С); середні ТІ –-17°С, ТVII – +13°С.  Річна сума опадів становила лише 

250 мм (на 400 мм нижче сучасної, найменший її показник впродовж пізнього 

плейстоцену). Аридизація відображена у першому значному поширенні ксерофітів 

(кріоксеротична стадія останнього міжзледеніння), а похолодання – у появі 

мікротермів. Аналогічні кліматичні показники реконструйовані для стадіалу, 

виявленого всередині підетапу pc2 (відсотковий склад паліноспектрів відповідних 

шарів відкладів дуже подібний).  

Дві фази підетапу рс2 (pc2b1 і pc2b2), які зіставляються із інтерстадіалами 

белінг та алеред [40, 96], на низьких терасах Буковини відзначалися  потеплінням і 

зволоженням. Середні Тр  зросли  на 7-7,5°C щодо підетапу pc1, ТІ − на 9-11°C, ТVII 

– на 4-5°C, річна сума опадів – на 150-200 мм. Тр  були нижчими від сучасних на 4-

4,5°C, ТІ – на 2-4°C, ТVII – на 1-2°C, річна сума опадів – на 200-250 мм. Для 

інтерстадіалу алеред північніших районів Передкарпаття реконструйовано близькі 

кліматичні показники [141, 143]. Для Малого Полісся відхилення від сучасних 

температур є меншими (Тр і ТІ нижче на 3°C і менше, ТVII – на 1,5°C і менше), 

опадів на рік випадало лише на 50мм менше [24]. Менші відхилення від сучасних 
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кліматичних показників у Малому Поліссі зіставляються із ближчим до сучасного 

складом рослинності цього району. На Буковині на 1-ій терасі Дністра в алереді 

лучно-степові ценози переважали над лісовими,  які панували у голоцені;  значно 

нижчою від тепер була участь широколистих порід у складі лісів.    

Останній підетап причорноморського часу (pc3), який зіставляється із 

стадіалом пізній дріас, на низьких терасах Буковини мав холодний і посушливий 

клімат, із середніми Тр нижчими, ніж тепер, переважно на 7°C (+1 – +2°С) і 

річною сумою опадів лише 300-350 мм. Середні ТІ (-12°C) і середні ТVII (+14°C) 

були на 8°C і 5°C нижче сучасних, відповідно. Для DR-3 північніших районів 

Прикарпаття реконструйованo Тр і ТVII близькі до вказаних вище, але вищі Тс (-

9°C) і більшу, ніж на Буковині, кількість опадів (на 100 мм) [141, 143]. На Малому 

Поліссі відхилення палеокліматичних показників від сучасних у сторону 

зменшення не перевищують для Тр 5°C, ТІ 6°C, ТVII 2°C; річна сума опадів менша 

від сучасної на 50 мм [24]. Виходячи із більш різкої зміни типів рослинності на 

Буковині (із лучних степів пізнього дріасу до широколистих лісів у голоцені), ніж 

у зоні мішаних лісів, більші відхилення палеокліматичних показників від 

сучасних виглядають вірогідними.  

На стадіалі пізній дріас на Буковині визначено одну дуже холодну  фазу, 

коли  Тр впали до -2°С, ТІ – до -14°С, ТVII – до +13°С. Проте мало місце 

підвищення суми опадів на 100 мм, що відображене у зміні лучно-степової 

рослинності, властивої для цього стадіалу, тундролісостеповою, із суттєвим 

збільшенням поширення кріофітів. Ця фаза вірогідно відповідає красилівському 

палеокріоґенному етапу, коли, за [Думас, 2011], у Галицькому Придністер’ї ТІ 

опускалися до -30°С, ТVII становили +12°С, річна сума опадів не перевищувала 

300 мм. Погоджуючись із такою оцінкою ТVII і річної суми опадів, показники ТІ 

вважаємо заниженими. 

6.2. Голоцен 

В основу реконструкцій покладено результати власних досліджень (розділ 5) 

і палінологічних матеріалів, отриманих на території Буковинського Прикарпаття 

іншими авторами [3, 4, 11-14, 21, 24, 29-32, 38, 41, 45, 46, 53, 60, 72-76,  90, 107-
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109, 138-148, 182-184, 196, 199], із врахуванням відповідності пилкового складу 

річних повітряних і субфосильних проб складу сучасної рослинності, 

встановленими емпіричним шляхом (розділ 1). Реконструкції рослинного покриву 

і якісних кліматичних показників виконані для часового інтервалу від 

кліматичного оптимуму атлантики (5800-5400 р. т.) до тепер (рис 6.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.17 Зміна типів клімату і рослинних угруповань Буковинського Прикарпаття 

у другій половині голоцену 

 

6.2.1. Пізньоатлантичний час. Реконструкцію змін рослинності і клімату 

виконано за 6-ма розрізами поселення Ожеве-острів, яке належить до фази В/І 

трипільського часу, 4300-3800 р. до н.е., 
14

С 5400±30, 5285±35 р. т. [134, 114]).  

За паліноматеріалами із розчистки 6 простежено такі фази розвитку 

рослинності. Початок формування рослинного покриву (до виникнення 

поселення) відповідає часу виникнення острова шляхом акумуляції у річищі 

Дністра алювіальних наносів. Піщані субстрати зумовили піонерний тип 

рослинності (PZ 1) місцевості, де оселилася людина трипільської доби (кінець ІV 
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тис. до н. е.). Домінували рудеральні рослини (лободові, цикорієві й айстрові, 

типові для рослинності поселень [195]), а склад мезофітного різнотрав`я був 

надзвичайно бідним (лише родини розових і жовтецевих). Присутність пилку 

бука, дуба і липи, який не розноситься на значні відстані, свідчить про зростання 

широколистих лісів на схилах Дністра, який має у цьому місці  вузьку долину. Це 

вказує на належність цього часу до кліматичного оптимуму пізньої атлантики, 

5800-5400 р. т. [40]. Бореальні породи (сосна і ялина) були відсутні у долині. 

Переважання лободових і бідний склад різнотрав`я відображають азональні умови 

незрілого ландшафту, до того ж трансформованого антропогенним впливом. 

Незначний вміст спор Pseudoschizaea і грибів Glomus свідчить про бідність 

відкладів поживними речовинами і незначне зволоження (добра дренованість). 

На наступній фазі розвитку рослинності (PZ 2) роль лісів і широколистих 

порід у її складі (граба, ліщини і особливо липи) зростає. Особливою рисою є 

наявність пилку горіха, що може свідчити про його зростання у добре захищеній 

каньоноподібній долині Дністра. Наявність пилку горіха у цьому районі 

встановлено і на термічному оптимумі останнього міжзледеніння [2, 31, 32]. На 

поверхні острову існували перезволожені западини, де зростали папороті, 

антоцерос крапчастий, мохи і плауни. Острів облямовували зарості рогозу 

широколистого, що є типовим для теплого клімату. Значно урізноманітнився склад 

різнотрав’я (розові, глухокропивні, бобові, зонтичні, гречкові, примулові, 

черсакові, подорожникові), а роль лободових різко зменшилася. Антропогенний 

вплив на рослинність відображено у широкому розповсюдженню чортополоху і 

цикорієвих. Про випалювання лісів на схилах може свідчити занесення пилку 

пірофілу − іван-чаю вузьколистого. Значне зростання вмісту грибів типу Glomus 

відображає привнесення людиною до ґрунтів, що почали формуватися, поживних 

речовин, а поява мікроводорості Pseudoschizaea − збільшення зволоження у 

зв’язному (менш піщаному і водопроникному) матеріалі ґрунтів.  

На фазі розвитку рослинності, представленої у PZ 3, роль лісів зменшилася. 

Враховуючи коефіцієнт дальності розносу пилку сосни, можна вважати, що у 

їхньому складі значною була участь ялини і ліщини. Поширення останньої 
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(піонерної породи після вирубок) може вказувати на інтенсивніше використання 

людиною деревини із лісів дністровських схилів. У зниженнях поверхні острова 

зростали папороті, плауни, гронянка, мохи. На підвищеннях у наземному покриві 

збільшилася участь цикорієвих й айстрових, а у ґрунтах − вміст Pseudoschizaea і 

спор грибів Glomus. З’явилися злаки, суттєво зросла роль ксерофітів (переважно 

лободових). Занос спор бореальної рослини – сфагнуму і поширення ялини 

відображає похолодання клімату у кінці пізньої атлантики. 

Подібну картину розвитку рослинності простежено і за розрізом житла. До 

виникнення поселення похолодання кінця середньої атлантики (АТ-2) відображене 

у відсутності пилку широколистих порід (PZ 1). Новоутворені піщані субстрати 

острова були заселені рудеральними рослинами (лободові, айстрові), але вже 

з’явилися різнотравні й папоротеві угруповання. Вміст спор Pseudoschizaea і 

грибів Glomus  у піщаних ґрунтах був дуже низьким.  

Під час існування поселення  (PZ ІІ) трав`янисті угруповання на острові 

були злаково-різнотравними (переважали цикорієві), роль ксерофітів різко 

зменшилася. Урізноманітнився склад спорових рослин (особливо папоротей), а 

навколо узбережжя – рогозу широколистого, німфейних. На схилах зросли площі 

лісів, із підліском із ліщини i теплолюбного дерену. Це був час пізньоатлантичного 

кліматичного оптимуму, із високими теплозабезпеченням і зволоженням. Останнє 

підкреслено зростанням вмісту у ґрунтах спор Pseudoschizaea.  

Наступна фаза (PZ III) позначає похолодання і аридизацію у кінці АТ-3, 

після кліматичного оптимуму. Зменшилося залісення долини (практично зник 

навіть летючий пилок сосни, берези і вільхи). Лише поодинокими зернами 

представлено липу, що свідчить про її обмежене поширення (чи зниження 

пилкової продуктивності). На острові склад трав’янистої рослинності не змінився. 

Поширилася узбережні рослини, що вірогідно пов`язане із зниженням впливу 

людини після занепаду поселення. Зменшення вмісту спор мікроводорості 

Pseudoschizaea відображає зниження зволоження грунтів, які ще залишалися 

багатими на поживні речовини від залишків поселення (гриби типу Glomus).  
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Зразки із жител 3 і 5 відповідають культурним шарам трипільського часу, 

при цьому житло 5 закладене давніше від житла 3. Склад рослинності у час 

існування житла  3 відображає піонерну фазу заселення острова рослинністю за  

сильного антропогенного впливу. Про це свідчить переважання рудеральної 

рослинності (лободових і полину) над одноманітним за складом різнотрав`ям. 

Присутність липи і ялини у лісах відображає теплий і вологий час початку 

кліматичного оптимуму. Надалі відбулося подальше потепління із деяким 

зростанням посушливості (зменшення ролі дерев, вологолюбної ялини, зростання 

участі липи і рогозу широколистого). Зростання вмісту пилку злаків крупних 

розмірів (Cerealia?) можливо пов`язане із їхнім окультуренням [119, 120], а про 

спалах бур`янової рослинності свідчить пік пилку чортополоху. Привнесення 

поживних речовин у ґрунти відображене у зростанні вмісту грибів типу Glomus. 

Палінологічний аналіз відкладів розрізу житла №5 відображає зміни 

рослинності частини Ожевського острова, яка сформувалася до початку 

виникнення поселення. Підлога житла перекриває верхні верстви цього розрізу. 

На першій фазі розвитку рослинності (PZ 1) на піщаних субстратах переважали 

рудеральні рослини: лободові, айстрові, цикорієві та злаки. Мезофітне різнотрав’я 

представлене незначною кількістю рослин родини розових. На перезволожених 

ділянках зростали папороті і плауни. Участь Pseudoschizaea i  грибів типу Glomus 

у піщаних грунтах була низькою. На схилах долини переважали  дубово-липові 

ліси із домішкою ялини, на піщаних чи скелястих виходах порід – сосна.   

На другій фазі розвитку рослинності (PZ II) зменшилася роль рудералів 

(зникли лободові), проте різко зросла участь плаунів і папоротей. Вкрай стрімко 

зріс вміст в оглєєних заплавних суглинках мікроводорості Pseudoschizaea i грибів 

типу Glomus. По краях острова з’явилися теплолюбні рогіз широколистий і 

папороть Marsilea, у складі лісів на схилах − мезофільний граб, зникла бореальна 

порода ялина. Це свідчить про зволоження і потепління клімату – вірогідно 

кліматичний оптимум першої половини V тис. до н. е. [130] .  

Наступна фаза (PZ III) відображає деяке похолодання і зростання 

посушливості клімату, відображені у посиленні ролі ксерофітів (лободових), 
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скороченні участі плаунів і папоротей та у зменшенні вмісту Pseudoschizaea у 

ґрунтах. Узбережна рослинність залишалася багатою. Це свідчить саме про 

кліматичні зміни, а не пов’язані зі зміною режиму акумуляції алювіальних 

наносів. У складі лісів знову з’являється ялина, але зникають (чи різко зменшують 

пилкову продуктивність) широколисті породи. Похолодання і аридизація клімату 

мали місце на рубежі  V і IV тис. до н.е. – субперіод AT-2 [130]. 

Надалі (PZ IV) на острові переважало різнотрав’я, представлене переважно 

родиною розових, а роль лободових різко зменшилася. Значну роль відігравали 

плауни і папороті, гігро- і гідрофітні рослини. У лісах схилів з’явилися 

широколисті породи, ліщина і поступово зникла ялина. Це відображає перехід до 

пізньоатлантичного кліматичного оптимуму (середина ІV тис. до н.е.).  

Остання фаза розвитку рослинності (PZ 5) відповідає культурному шару 

трипільського часу і має спільні риси із такою кліматичного оптимуму АТ-3, 

виявленого у розрізі житла 6. Ними є зростання широколистих порід (липи, граба, 

ліщини) при відсутності ялини, значна участь плаунів і папоротей (особливо у 

зволожених зниженнях). Ознаками антропогенного впливу є високий вміст пилку 

лободових, айстрових, полину і різке підвищення вмісту спор грибів типу Glomus. 

Подібні зміни рослинності виявлені й у розрізі житла 1, де представлені 

відклади під вимосткою його підлоги. 1-а фаза розвитку рослинності (PZ 1)  із 

помітною роллю ялини, ліщини і теплолюбного дерену у лісах схилів, заростями 

берези пухнастої і вільхи вздовж берегів Дністра, мала місце до побудови житла, 

на початку кліматичного оптимуму АТ-3. Описувана ділянка була менш освоєною 

людиною, ніж інші частини острова (менший вміст пилку лободових і 

чортополоху, грибів типу Glomus). На значній відстані від житла існували злакові 

посіви, про що свідчить наявність пилку волошки синьої, але низький вміст пилку 

злаків. Фаза PZ 2 відповідає термічному оптимуму АТ-3, що відображене у 

зникненні ялини, зменшенні ролі сосни, появі рогозу широколистого, значному 

збагаченню складу різнотрав’я, поширенню папоротей і плаунів.  

6.2.2. Суббореальний час. Відклади раннього і середнього суббореалу 

виявлено у стратиграфічно повних розрізах жител 6 і 6а на поселенні трипільского 
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часу Ожеве-острів над шаром трипільскої культури (див. 5.4). Фаза розвитку 

рослинності, представлена у PZ IV розрізу житла 6, відповідає зволоженню і 

похолоданню клімату раннього суббореалу (SB-1), відображеному зростанням 

вмісту пилку бореальних рослин: ялини, вересових, сфагнуму, плаунів, 

обмеженому поширенні теплолюбного рогозу широколистого і лободових.  

Над культурним шаром трипільського поселення у розчистці 6а виявлено 

подібну фазу розвитку рослинності (PZ 4), із зменшенням ролі широколистих 

порід (зустрічалися лише ліщина, зрідка липа). З’явилися породи бореального 

клімату: береза, європейська кедрова сосна, що свідчить про похолодання клімату 

після закінчення кліматичного оптимуму АТ-3. Підвищення поверхні острова 

займало різнотрав`я (переважно цикорієві та айстрові, менше − розові, бобові та 

черсакові), пізніше – й злаки. Поширення ксерофітів (лободових і полинів) було 

незначним. Перезволожені зниження острова займали папороті, плауни, мохи. 

Збільшився вміст заносних спор бореальних рослин: сфагнуму і гронянки 

північної. Значно зріс вміст мікроводорості Pseudoschizaea. Це свідчить про 

похолодання і зволоження клімату, типові для SB-1 [130].  

Посушливий середньосуббореальний час (SB-2, «ксеротермічний період» 

[130]) представлено у розрізі розчистки житла 6 проверстком лесоподібного 

матеріалу, в якому відсутній показник зволоження Pseudoschizaea. У складі 

рослинності зросла роль ксерофітів (PZ 5).  

Після фази посушливого клімату і ксерофітизації рослинності вона знову 

стає мезофітною, із широколистими породами у лісах схилів (PZ 6). Особливе 

значення має поява пилку теплолюбного горіху. За наявними джерелами [24, 146] 

у пізньому голоцені горіх розглядається як інтродукована порода. Його 

інтродукція на Буковині могла  відбутися під час спорудження Траянових Валів (І-

ІІ ст. н. е.). Цю вологу і теплу фазу зіставляємо із нерозчленованими SB-3 (розквіт  

широколистих порд) і ранньою субатлантикою (SA-1). У розрізі житла 6а вологій і 

теплій фазі пізнього суббореалу SB-3A (3,3-3,0 т. р. т.) відповідає PZ V, виявлена у 

Н горизонті бурого ґрунту, похованого під дерново-лучним ґрунтом субатлантики. 

Зволоження і потепління клімату відображене у поширенні лісів, із буком, 
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ліщиною, теплолюбним дереном, а на острові – у переважанні різноманітних 

спорових рослин над різнотрав’ям. 

Пізній суббореал вивчений й у ґрунті, похованому під валом (розріз 

«Турецький вал»), спорудженим для захисту осілого місцевого населення від 

ранньоскіфських племен (VII-VI ст. до н.е.). Морфологічні ознаки похованого 

чорнозему опідзоленого досліджені Ю. М. Дмитруком [62]. Простежено зміни 

рослинності за мікроетапами SB-3А, 3.3-3.0 т. р. т., і  SB-3В, 2.8-2.6 т. р. т. 

(періодизація за [40]). У час SB-3А простежено дві фази розвитку рослинності 

(рис 6.16). Спочатку вона була лісо-лучною (PZ 1):  різнотравно-папоротеві луки і 

ліси із грабом, липою, ліщиною і ялиною. Значне поширення папоротей може 

бути пояснене  наслідками лісової пожежі. У відповідному зразку виявлено 

мікрорештки деревного вугілля. Наявність пилку осок і водних рослин (родина 

німфейних) свідчать про існування поблизу розрізу водойми. У складі різнотрав’я 

переважали цикорієві, типові для лук і лісових узлісь. Відсутність ксерофітів у 

складі трав також вказує на вологий клімат.  Надалі поширився лісостеп:  ліси із 

граба, дуба і ліщини і мезофітні степи із багатшим, ніж раніше, складом 

різнотрав’я. Скоротилися площі, зайняті  папоротями, осоками, зеленими  мохами, 

що свідчить про зниження рівня ґрунтових вод у цій місцевості. Поодинокі 

паліноморфи плюща і сфагнуму є вірогідно занесеними із Карпат чи Кодр, 

оскільки ці рослини не зростають у лісостепу. Виходячи із концентрації пилку, 

трав'яний покрив був щільнішим, ніж на попередній фазі, що забезпечило 

інтенсивніше накопичення гумусу [62] у відповідному горизонті ґрунту. Зниження 

ролі папоротей може відображати  зменшення кислотності ґрунтів. Клімат став 

теплішим і менш зволоженим, ніж у попередній час, перехідним до фази SB-3В.  

Час SB-3В відповідає так званій «ксеротермічній депресії» І. Золотуна, 2,8-

2,6 т. р. т. [40]. Спочатку (PZ 3) досліджувану місцевість вкривав мезофітний степ, 

із кущами жостера. Зникнення із складу рослинності широколистих порід 

відображає прохолодний клімат. Виразним індикатором зростання посушливості є 

різке зменшення ролі папоротей. Проте практична відсутність ксерофітів (1% 

пилку лободових) вказує, що аридизація, позначена скороченням площ лісів і 
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збідненням складу різнотрав’я, не була надто різкою. Проте кількість родин 

різотрав’я вдвічі менше, ніж у і попередній палінозоні. Надалі (PZ 4) простежено 

перехід від посушливого пізнього суббореалу до вологої фази ранньої 

субатлантики SA 1-A, про що свідчить поява різноманітних широколистих порід 

(дуб, в'яз, липа, ліщина). Проте на відміну від фази SВ-3A граб був відсутнім.  

Оборонний вал спорудили на відкритій місцевості із значним розповсюдженням 

папоротей (узлісся), злаків і мезофітного різнотрав’я багатого складу. Поява пилку 

культурних злаків Cerealia свідчить про існування полів поблизу місця 

спорудження валу. На місці водойми, що існувала на попередніх фазах, вже 

зростала не гідрофітна, а гігрофітна рослинність (осоки, рогіз, вільха і верба).  

6.2.3 Субатлантичний період. Зміни рослинності субатлантичного періоду 

вивченi у ґрунтах розрізів Садгора, Рідківці, Глибокa і Грушівка, опис яких 

виконаний Ю.М. Дмитруком [63, 220], частково у розрізі Ожеве. Цей період, за 

[130], поділяється на три субперіоди (ранній SА-1, середній SА-2 і пізній SА-3). У 

SA-1 визначено більш вологу його частину (SA 1-A, 2,6-2,2 т. р. т.) і посушливішу 

(SA 1-B, 2,2-1,6 т. р. т); у SA-2 – більш прохолодну (SA 2-А, 1,6-1,2 т. р. т.) і теплу 

(SA 2-В, 1,2-0,8 т. р. т.); у SА-3 –холодну (SA 3-А, 0,8-0,15 т. р. т.) і теплу (SA- 3В, 

0,15 т. р. т. – до тепер). 

У верхньому ґрунті поселення Ожеве характер рослинності  субатлантики 

представлений у PZ 7 розрізу житла 6. У цей час площі лісів скоротилися, 

поширилися різнотравні луки, на острові − гігро- і гідрофіти: осоки, жовтецеві, 

рогіз, ряска. Поширення злаків може бути пов`язане із наявністю пилку Cerealia. 

На користь існування угідь культурних злаків свідчить присутність пилку 

сегетального бур`яну (волошки синьої). Антропогенний вплив відображено й у 

присутності пірофілу іван-чаю вузьколистного, пасквальних і рудеральних 

бур’янів. Значне поширення синантропних рослин підтверджує віднесення цієї 

фази до нерозчленованих SA-2 – SA-3 (другої половини субатлантики). 

До початку субатлантики (SA-1A)віднесено фазу поширення мішаних лісів і 

лук (PZ IV) у розрізі «Турецький Вал» (див. 6.2.2), при цьому для спорудження 

захисного валу від нападів ранньоскіфських племен було обрано відкриту ділянку.  
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У кінці ранньої субатлантики SА-1В (перед  1740±35 
14

С р. т.) у Буковинському 

Прикарпатті поширилися лучні ценози (розріз Рідківці). Низький вміст пилку 

сосни свідчить про її відсутність у складі рослинності. Роль лісів із широколистих 

порід, ялини і берези була незначною. На луках зростали папороті і мезофітне 

різнотрав’я багатого складу: айстрові, губоцвіті, жовтецеві, бобові, розові, 

зонтичні, подорожникові, гвоздичні і гречкові. Найбільш поширеними були 

рослини родини цикорієвих, типові й для лук, і для порушених субстратів (розріз 

розташований на схилі балки). Таким чином, клімат не сприяв залісенню балок.  

Кінець фази посушливого клімату SА-1В − 1600 років тому [130] відповідає 

часу «Великого переселення народів» (IV ст. н. е.), який у степовій зоні Євразії 

відзначався значною посушливістю [40]. У сучасній зоні широколистих лісів, де 

знаходиться розріз, аридизація клімату була меншою: поширювалися не степові, а 

лучні й лучно-степові формації. Незначна роль широколистих порід дозволяє 

розглядати клімат фази як достатньо прохолодний. Проте не варто виключати й 

можливість вирубки лісів, оскільки, незважаючи на відсутність пилку 

синантропних рослин, у відповідних відкладах присутнє мікровугілля. 

У розрізі Садгора 1, розташованому у балці, впродовж фази SA-1А 

формувалася нижня частина P2h2kGl горизонту нижнього похованого грунту (PZ 

1). У цей час зростали ліси із сосни, ялини і широколистих дерев (бука, рідше − 

дубу і граба), із наземним покривом із папоротей і плаунів. Значна участь спор 

Pseudoschizаea свідчить про перезволоження ґрунтів. Виходячи із порівняння із 

поверхневими пробами, розріз знаходився не під кронами дерев, проте ліс, по 

краю якого зростали папороті, був розташований зовсім поруч. Значний вміст 

спор папоротей і помітний − пилку бука свідчать, що клімат був вологішим, ніж 

тепер, а вміст пилку ялини вказує на прохолодніший клімат.  

Фаза розвитку рослинності, відображена у верхній частині цього ґрунтового 

горизонту, відзначалася поширенням лісо-лучної рослинності (PZ 2). Розріз 

оточували папоротеві луки. У лісах переважали хвойні породи (поодиноко бук). У 

наземному покриві зросла роль плаунів. З’явилися сфагнові болота. Це, 

збільшення вмісту спор Pseudoshizаea, поява Anthoceros punctatus свідчать про 
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зростання ґрунтового зволоження. Збільшення вмісту спор грибів типу Glomus 

вказує на підвищення вмісту поживних речовин у ґрунтах. Клімат був менш 

сприятливим для поширення лісів, ніж раніше. Ймовірно це було пов’язане зі 

зниженням кількості опадів, зменшенням стоку і зумовило накопичення гумусу на 

сталій поверхні (замість накопичення балкового алювію).   

14
С-дата 1190±50 р. т. (кінець VIII ст. н. е.), отримана із Н горизонту 

нижнього похованого ґрунту, відповідає кінцю посушливої і прохолодної 

кліматичної фази SA-2А [131], що передувала «Cередньовічному кліматичному 

оптимуму» (ІХ-ХІІІ ст. н. е.). Скорочення площ лісів відбувалося поступово від 

початку до кінця фази (у відповідності зі зміною P2h2Glk горизонту на HkGl 

горизонт). Ця фаза (PZ 3) відзначалася поширенням біля розрізу папоротей і 

майже повним зникненням широколистих дерев зі складу ялиново-соснових лісів 

(із домішкою бука) із плаунами у наземному покриві, що переважали на 

місцевості. Це відображає прохолодний клімат. Про значне ґрунтове зволоження 

свідчить поява вільхи і зростання вмісту спор Pseudoshizаea у ґрунтах.  

Наступну фазу розвитку рослинності виявлено у нижній частині P1h1kGl 

горизонту середнього похованого ґрунту (безпосередньо над датою 1190±50 р. т. 

(рубіж VIII-ІХ ст.). Фаза (PZ 4) відзначалася найсприятливішим кліматом для 

поширення  широколистих лісів («Середньовічний кліматичний оптимум»). 

Дубово-грабові ліси мали домішку бука, липи і ліщини. Зменшення ролі сосни 

призвело до скорочення ролі плаунів, ценотично пов’язаних із борами. У 

наземному покриві лісів переважали папороті й мезофітне різнотрав’я. Значно 

зменшилися площі сфагнових боліт, типових для прохолодного клімату. 

Вологолюбна ялина ймовірно зростала окремими масивами на схилах північної 

експозиції. Зменшення вмісту спор Pseudoshizаea вказує на послаблення стагнації 

ґрунтових вод. Поява пилку горіха волоського відображає інтродукцію цієї 

теплолюбної породи місцевим населенням. У розрізі Рідківці цій фазі відповідає 

найбільше  поширенння широколистих порід (PZ 2), особливо граба, але й дуба, 

в’яза, липи, ліщини, зафіксоване у матеріалі Eh горизонта.  
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Фаза SA-2В простежена і за розрізами Глибока і Грушівка. У IX-Х ст. н. е. 

(ранньослов'янський час, 1040±190 
14

С р. т.) біля розрізу Глибока поширювався 

дубово-буковий ліс із домішкою граба і слабо розвиненим наземним покривом. У 

складі рослинності присутнім був горіх. Вона відрізнялася від сучасної більшим 

поширенням широколистих лісів і значно вищою участю у їх складі бука і дубу. 

Тепер чільне місце у лісах займає граб, більше поширення набула ялина і 

дрібнолисті породи. Скорочення лісів  відбулося за рахунок поширення вторинних 

лучних степів. Зміни складу дендрофлори могли бути зумовлені і кліматичними 

зрушеннями (фаза «Середньовічного кліматичного оптимуму» була теплішою і 

вологішою від сучасної [130]), про що свідчить і практична відсутність 

дрібнолистих і хвойних порід на Буковині. Але зміни могли бути зумовлені й 

антропогенним впливом  (швидше відновлення граба і піонерних порід після 

вирубок, ніж інших дерев; штучні насадження ялини).    

Поверхневий шар похованого ґрунту розрізу Грушівка (кінець VIIІ– початок 

IX ст. н. е.,
 14

C 1160±170 р. т.) також формувався під широколистим лісом, але тут 

у його складі домінували два види липи (Tilia cordata i T. platyphyllos), a дуб, граб і 

бук мали підпорядковане значення. Оскільки липові деревостани є світлішими, 

ніж букові, мезофітний трав’янистий покрив був тут краще розвиненим. Високий 

вміст пилку широколистих, особливо теплолюбної T. platyphyllos, присутність 

горіху, свідчать, що близько 1100–1000 р. т. клімат був теплішим від тепер 

(початок «Середньовічного кліматичного оптимуму»). Порівняння складу давньої 

і сучасної рослинності відображає зміни, подібні до таких у розрізі Глибока. 

Первинні ліси із липи, дубу і бука були заміщені лісами із домінантою граба і 

лише домішкою дубу, бука і липи (лише серцевидної). Наземний покрив тіньових 

грабових лісах був більш розрідженим, ніж у липових.  

Час SA-3 включає такі фази розвитку рослинності. Спочатку (на 1-ій фазі 

інтервалу SA-3А) роль широколистих порід (граба і дубу) у складі лісів суттєво 

зменшлася (PZ 5 у розрізі Садгора). Це та збільшенням участі ялини і поява 

дрібнолистих берези і вільхи свідчать про значне похолодання. Скоротилися і 

площі лісів, що однак могло бути пов’язано із антропогенним впливом. Висока 
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ймовірність вирубок лісів підтверджується збільшенням вмісту спор папоротей, 

наявністю пилку іван-чаю вузьколистого і часток мікровугілля.  Зростання ролі 

лободових і злаків можливо теж спричинене антропогенним впливом. Проте 

переважало мезофітне різнотрав’я багатого складу. Участь трав’янистої 

рослинності зростала від початку до кінця фази, паралельно із збільшенням 

інтенсивності гумусонакопичення у ґрунті. Цей проміжок часу може припадати на 

XIV ст., коли й лісостеп України був відносно вологим і прохолодним [40] − 

початoк «Малого льодовикового періоду» (XIV-ХІХ ст.). 

Наступна фаза розвитку рослинності відзначалася збільшенням участі 

широколистих порід (особливо граба) у складі лісів, але й подальшим 

поширенням трав`янистих формацій (PZ 6). Поява теплолюбного горіха свідчить 

про певне потепління. Воно могло призвести до зниження вологості за рахунок 

збільшення випаровування. Ліси зростали на помітній відстані від місця 

розташування розрізу, де поширювалися луки із мезофітного різнотрав’я багатого 

складу і папоротей. Наявність пилку рогозу свідчить про близкість до водойми, а 

збільшення вмісту спор Pseudoschizаea − про періодичне надмірне ґрунтове 

зволоження. Ця фаза може відповідати незначному потеплінню у межах "Малого 

льодовикового періоду", приблизно 500 р. т.,  встановленому раніше  [16]. 

На наступній фазі знову відбулося скорочення участі широколистих порід 

(поодиноко бук, граб, ліщина). У балкових лісах переважали сосна й ялина, у 

наземному покриві вересові, зустрічалися сфагнові болота (PZ 7). Ще різкіші 

зміни фіксуються за розрізом привододільного схилу (Рідківці, PZ 3). На 

межиріччях, де, виходячи із досипки давніх оборонних валів, існували поселення 

(за Ю.М. Дмитруком), панував мезофітний степ (вірогідно вторинного 

походження). Низький вміст пилку хвойних порід свідчить, що він є занесеним, і 

ліси були відсутні у цій місцевості. Поблизу водойм зростали осоки, рогіз і 

рдесникові. Якщо різке зменшення площ лісів може бути поясненe антропогенним 

впливом, зниження ролі папоротей вказує, що клімат став не лише холоднішим, 

але й посушливішим від попередньої фази. Збільшення ролі злаків і поява типових 

степовиків (сонцецвіту, жостеру) також свідчать про аридизацію, яка була 
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типовою для другої половини «Малого льодовикового періоду» (XVII-XIX ст) 

[40]. Пилок теплолюбного волоського горіху не зустрічається.  

Впродовж останньої фази розвитку рослинності (PZ 8 у розрізі Садгора і PZ 

4 у розрізі Рідківці) у балці підвищилося залісення (зросла роль липи, ліщини і, 

особливо, граба), а на межиріччях переважала лучно-степова рослинність. В обох 

розрізах виявлено пилок горіха волоського і поодинокі пилкові зерна винограду. 

Горіх був інтродукований впродовж попередньої теплої фази і продовжував 

культивуватися людиною у найсприятливіших місцезростаннях, а виноград 

ймовірно з’явився у помітних кількостях вже на описуваній теплій фазі голоцену. 

Мезофітний тип степових асоціацій відображений у різноманітті різнотрав’я. 

Суттєва участь рослин із родин цикорієвих і айстрових свідчить про розвиток 

ерозійних процесів на схилах балок, найвірогідніше пов’язаний із антропогенним 

впливом. Останнє припущення підтверджується підвищеним вмістом пилку 

бур’янів (родини лободових, подорожникових, берізкових). Незвично високий 

відсоток пилку бобових ймовірно свідчить про їхнє культивування. Наявність 

пилку рогозу і німфейних вказує на присутність водойми. Цей часовий зріз 

відповідає сучасній теплій фазі (від 150 р. т. до тепер) із інтенсивним 

антропогенним впливом на рослинність та інтродукцією нових рослин. 

Кількісні кліматичні показники для мікроетапів голоцену за розрізами 

відкладів геоархеологічних пам’яток не були реконструйовані. Значний ступінь 

трансформації рослинного покриву навколо геоархеологічних пам’яток 

матеріальних культур, що існували у голоцені, не дозволяє отримати надійні 

показники первинного стану рослинності. Такі дослідження мають проводитися за 

відкладами торфовищ і озер.  

 

Висновки до шостого розділу 

1. Застосування палінологічного аналізу верхньонеоплейстоценових 

відкладів Буковинського Прикарпаття і Закарпаття і методів палеокліматичних 

реконструкцій на його основі дають змогу визначити особливості 

короткоперіодичної етапності розвитку рослинності і клімату (якісних і 
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кількісних) впродовж майже усіх макроетапів пізнього неоплейстоцену цих 

районів. Палінологічний аналіз відкладів другої половини голоцену 

Буковинського Прикарпаття дає змогу визначити короткоперіодичну етапність 

розвитку рослинності і клімату впродовж пізньої атлантики, суббореального і 

субатлантичного періодів.  

2. Реконструйовані фази розвитку рослинності кайдацького етапу добре 

зіставляються із такими останнього міжзледеніння, проте мають специфічні риси, 

пов’язані із близькістю районів дослідження до гірських лісів Карпат (підвищена 

роль ялини на всіх фазах розвитку, поширення сосни кедрової, бука). Підетапи 

розвитку рослинності і клімату прилуцького етапу на терасах середнього рівня 

кореспондують із визначеними для раннього валдаю на низьких терасах Дністра. 

Проте на інтерстадіалах pl1 i pl3 на середніх і особливо високих терасах участь 

широколистих порід у лісах була меншою, ніж на низьких терасах; у 

Придністров’ї  відсутнім був бук, а на інтерстадіалі pl3 переважала лучно-степова 

рослинність. Рослинність тясминського стадіалу і стадіалу pl2 відрізнялася від 

такої низьких терас надзвичайним поширенням мікротермних плаунів (але не 

чагарникових кріофітів), у тясминський час – існуванням ялиново-соснових 

перелісків.    

3. На першої стадії удайського етапу ud1, незважаючи на 

субперигляціальний клімат, на низьких і середних терасах існували рефугіуми 

широколистої дендрофлори. На другій йог стадії ud2 вони збереглися лише у 

Закарпатті.  На витачівському етапі мали місце сім фаз розвитку рослинності і 

клімату, відображені у циклічній зміні лісових формацій південнно-бореального 

клімату лісо-лучними чи лісотундровими субперигляціального і перигляціального 

кліматів. На підетапі vt1 перший інтерстадіал (vt1b1) відрізнявся від другого (vt1b2) 

вищим ступенем залісення, але меншою участю широколистих, особливо 

високомезофільних, порід. Інтерстадіал vt3 відзначався найбільшим поширенням 

широколистої дендрофлори. На обох стадіалах витачівського часу (vt1b1-b2 i vt2) 

зникaли широколисті породи, скорочувалися площі лісів, поширювалися кріофіти 

(останні відсутні на низьких терасах Закарпаття).   
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4. На бузькому етапі дев’ять фаз розвитку рослинності і змін клімату, що 

відповідають стадіалам і інтерстадіалам низького рангу, чітко кореспондують із 

зміною процесів лесоутворення (холодні степи і тундростепи), формування 

тундро-глейових ґрунтів (тундрова і лісотундрова рослинність) та ініціального 

ґрунтоутворення (лісостеп бореального і субперигляціального клімату).  

5. На Буковині два інтерстадіали дофінівського часу (df1 i df3) мали 

бореальну лісову і лучно-степову рослинність, а стадіал df2 – лучно-степову 

субперигляціального клімату. У причорноморський час на двох стадіалах (рс1 і рс 

2b2-b1, ранній і середній дріаси, відповідно) існувала ксерофітно-степова 

перигляціальна рослинність, а стадіал рс3 (пізній дріас) включав і фазу 

тундролісостепової рослинності. На інтерстадіалах підетапу рс2 (белінг та алеред) 

існував лісостеп із незначною участю широколистих порід, на 1-ій терасі − лучна 

рослинність.  

6. Кількісні показники кліматів пізнього неоплейстоцену, отримані за 

двома статистико-математичними методами, загалом добре кореспондують між 

собою, із показниками на сусідніх територіях та добре зіставляються за трендами 

змін із якісними палеокліматичними характеристиками. Клімат тепліший від 

сучасного (особливо взимку) існував на ксеротермічній і гігротермічній стадіях 

останнього міжзледеніння, наближався до сучасного за температурними 

показниками на інтерстадіалах pl1 і алеред (2-ий інтерстадіал підетапу рс2), за 

літніми температурами – на інтерстадіалі vt3 (3-ій середньовалдайський). Клімат 

був вологішим від сучасного на гігротермічній стадії останнього між зледеніння, 

на його початковій фазі (kd1a1) і на 1-ому інтерстадіалі витачівського часу. 

Найхолоднішим клімат був на перших стадіалах бузького часу (22 I 20 т. р. т., 

LGM), найпосушливішим – на 1-ому стадіалі причорноморського часу (давній 

дріас, кріоксеротична стадія останнього зледенінння). 

7. На Буковині фази розвитку рослинності у пізній атлантиці 

відображають перехід від кліматичного оптимуму голоцену із поширенням 

широколистих лісів на схилах Дністра (час існування трипільських поселень) до 

посушливого і прохолодного клімату із скороченням площ широколистих лісів 
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(час занепаду поселень). У ранньому суббореалі у прохолодному і вологому 

кліматі ліси мали незначну участь широколистих порід, у середньому суббореалі 

за арилизації клімату поширення набули лучні степи і лісостеп. На початку 

пізнього суббореалу (SB-3A) існували широколисті ліси із високомезофільними 

породами, які змінилися лісостепом і лучним степом у другій його половині (SB-

3В, «ксеротермічна депресія»). Вісім фаз розвитку рослинності впродовж ранньої, 

середньої і пізньої субатлантики чітко розрізняються за участю термофільних і 

мезофільних порід у складі лісів та співвідношенням лісових і лучно-степових 

формацій (останні й антропогенно зумовлені). Найбільше залісення типове для 

фаз SA-1A i SA-2B, найбільша участь широколистих порід – для останньої. 
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РОЗДІЛ 7 

ВПЛИВ ПРИРОДНИХ УМОВ НА РОЗСЕЛЕННЯ ПАЛЕОЛІТИЧНОЇ 

ЛЮДИНИ БУКОВИНСЬКОГО ПРИКАПАТТЯ І ЗАКАРПАТТЯ ТА 

АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИННОСТІ У ГОЛОЦЕНІ  

Палінологічний аналіз є найбільш вживаним методом вивчення впливу 

людини минулих епох на рослинний покрив і визначення  впливу змін клімату і 

рослинності на умови існування спільнот доісторичного та історичного часу.  

Культурні шари середнього палеоліту на стоянці Непоротово 7 (див. рис. 

5.2), розташованій на V-ій надзаплавній терасі Дністра, знаходяться у шарах kd1a1 

(палінозона М1 останнього міжзледеніння), pl1b1 (перший інтерстадіал раннього 

зледеніння), pl1b2 (другий інтерстадіал раннього зледеніння) і у низах удайського 

лесу (за присутністю поодинокого пилку широколистих порід − можливих 

корелянтів короткочасових інтерстадіалів Oerеl і Glinde). У Закарпатті на стоянці 

Сокирниця І, розташованій на еоплейстоценовій терасі [41], середньопалеолітичні 

культурні шари також знаходяться у ґрунтах, а саме: kd3c, pl1 i pl3. На стоянці IV-ої 

тераси Дністра Єзупіль [199] середньопалеолітичний культурний шар є 

найдавнішим і відноситься до Е горизонту ґрунту останнього міжзледніння. 

Мустьєрські культурні шари Молодовської групи стоянок пов’язані із 

утвореннями ранньовалдайських інтерстадіалів [30, 32]. Таким чином, людина 

середнього палеоліту у досліджуваних районах перебувала на стоянках, 

розташованих на високих і середніх терасах, впродовж відносно теплих етапів і 

була відсутньою там на стадіалах (тясминський етап і середньоприлуцький 

підетап) із їхнім перигляціальним кліматом і поширенням ландшафтів тундрового 

і лісотундрового типу.  

Культурні шари раннього верхнього палеоліту (40-30 т. р. т.) у Закарпатті на 

стоянці Сокирниця І (висока тераса) знаходяться у нижньовитачівському грунті 

(відклади фази vt1b, оптимуму інтерстадіалу), як і на стоянці Берегово І, 

розташованій на нижчій ІІІ надзаплавній терасі, але на останній − головно у 

лесовому субкліматоліті vt2 (стадіал). Людина раннього верхнього палеоліту 

могла проживати й у стадіальних умовах, проте мiсцерозташування стоянки 
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Берегово І пов’язане із сприятливими умовами рельєфу у долині, захищеній 

уступом вищої тераси. На стоянках Молодовської групи стоянки раннього 

верхнього палеоліту приурочені до ранньовалдайських інтерстадіалів.  

Культурні шари середнього верхнього палеоліту (гравету) знаходяться у 

відкладах найхолоднішої частини бузького лесу (LGM) на низьких терасах: 

стоянка  Дорошівці І (ІІ-а надзаплавна) i Молодова V (ІІІ-я надзаплавна) [32, 109], 

проте вони не відомі на високих гіпсометричних позиціях. Палеолітична людина у 

цей час шукала прихистку у найкраще захищених місцевостях. Культурні шари 

пізнього верхнього палеоліту (епігравету) зустрічаються й на високих терасах: у 

субкліматоліті bg2 і у причорноморському кліматоліті. По-перше, клімат 

відповідних часових інтервалів був м’якішим від такого останнього льодовикового 

максимуму, а, по-друге, людина була вже здатна успішно пристосовуватися до 

різних природних умов. Однак, біля стоянок, розташованих на високих елементах 

рельєфу, як правило, знаходяться давні (успадковані сучасними) балки із 

водотоками. 

У Буковинському Прикарпатті антропогенний вплив на рослинність чітко 

простежується із пізньої атлантики. На пам’ятці трипільської культури Ожеве-

острів (фаза В/1, 4300/4200 – 3800 р. до н. е.) палінологічні дані відображають такі 

зміни рослинності під впливом людини. Ще до появи трипільського поселення 

піонерна псамофітно-рудеральна рослинність новоутвореного острова змінилася 

мезофітно-різнотравною, за участю папоротей і плаунів. На дністровських схилах 

зростали дубово-липові ліси із домішкою ялини, пізніше, у час виникнення 

поселення трипільців, − із ліщиною і грабом. Ця фаза відповідає кліматичному 

оптимуму пізньої атлантики і фіксована у нижній частині культурного горизонту, 

або під ним (безпосередньо під вимосткою підлог жител). У середній частині 

культурного горизонту простежено різке зменшення вмісту і різноманіття пилку 

різнотрав’я, поява пилку культурних злаків і їхнього супутника – волошки синьої, 

що свідчить про існування угідь злакових культур. Трипільці вірогідно вживали й 

корені рогозу, що широкою смугою оточував острів. Серед різнотрав’я значно 

переважає пилок цикорієвих, що є типовим для поселень [196], присутні 
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паліноморфи подорожникових (індикаторів витоптування ґрунтів), на згарищах 

будинків дуже високою є роль пилку рудералів із родини лободових, а також 

чортополоху. Випалювання лісів на схилах долини Дністра відображене у появі 

пилку пірофілу – іван-чаю вузьколистого. Значне збільшення вмісту спор грибів 

типу Glomus у ґрунтах у порівнянні із попередніми свідчить про привнесення до 

них людиною поживних речовин, а поява мікроводорості Pseudoshizаea 

відображає зростання зволоження більш зв’язного і менш водопрониклого 

матеріалу ґрунтів у порівнянні із їхніми ініціальними піщаними відмінами.   

У складі лісів на схилах Дністра на термічному оптимумі голоцену зникає 

ялина, з’являються теплолюбні дерен і горіх волоський. Поява пилку останнього є 

особливо цікавою, оскільки дає змогу припустити можливість існування його 

рефугіумів у теплій каньоноподібній долині Дністра [50]. Пилок горіха у долині 

Дністра було також виявлено у відкладах останнього міжзледеніння [31, 32], а у 

середньому голоцені (ще до появи давньогрецьких поселень) – у Криму [40]. У 

лісах на схилах зросла роль ліщини, що ймовірно може свідчити про її підрізання 

для підвищення продуктивності утворення нею низьких, зручних для 

користування гілок, а також і плодів.  

Зникнення пізньотрипільського поселення зіставляється у часі із кінцем 

кліматичного оптимуму атлантики, який позначений і зміною напряму розвитку 

педогенних процесів у ґрунтовій світі [50, 51], і змінами складу рослинності. 

Останні (скорочення ролі широколистих дерев, поширення бореальних порід: 

ялини, берези) відображають суттєве похолодання. На закинутому поселенні на 

острові після різкого спалаху вмісту пилку бур’янів припинення антропогенного 

впливу виявлене за поновленням різнотравних і папоротевих ценозів.  

Антропогенна трансформація рослинності чітко виявляється у кінці 

пізнього суббореалу (VIІ - VІ ст. до н.е., 2700-2600 р. т. [62]), зокрема, у час 

закладання оборонного валу для захисту осілого населення Буковини від ранніх 

кочівників (Турецьким вал був названим пізніше). Широколисті ліси, що вкривали 

місцевість до спорудження валу, були випалені або вирублені, а їхнє місце зайняли 

трави із родини цикорієвих, пристосовані до зростання на порушених субстратах, 
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і папоротеві ценози, які часто й зараз займають місця лісових вирубок і згарищ. У 

ґрунтах під описуваним валом виявлено мікроскопічні рештки деревного вугілля.  

Антропогенний вплив на рослинність у першій половині раннього залізного 

віку виявлено у розрізі Грушівка у відкладах під валом  ІІ,  спорудженим VI-V cт. 

до н.е. (перша половина ранньої субатлантики, SA-1B) над сірими опідзоленими 

грунтами [63]. Антропогенним впливом під час насипу валу можна, зокрема, 

пояснити  зміну широколистолісової рослинності  попередньої вологої фази SA-

1A лучно-степовою.  

Найбільший вплив людини на рослинність Буковини виявлено на 

межиріччях після 2000 р. т., до 
14

С 1740±35 р. т. У цей час мішані ліси значною 

мірою змінилися різнотравно-папоротевими луками, поширювалися іван-чай 

вузьколистий, подорожникові, а у відповідних ґрунтових горизонтах 

мікроскопічно виявлене деревне вугілля (розріз с. Рідківці). Цей час зведення лісів 

відповідає водночас і посушливій підфазі другої половини ранньої субатлантики 

(SA-1B) [130], яку в історичній літературі називають епохою «Великого 

переселення народів» (особливо IV cт. н. е.). Надалі про регулярні вирубки лісів 

свідчить коливання вмісту пилку дуба (розріз Садгора 1), відповідне циклам 

відновлення цієї породи, які знаходяться у протифазі із коливаннями вмісту спор 

папоротей [191]. Аналогічну закономірність виявлено у Передкарпатті [146]. У 

нерозчленованих відкладах пізнього суббореалу – ранньої субатлантики  (розріз 

Ожеве) виявлено пилкові зерна горіху волоського, що може свідчити про його 

першу інтродукцію на Буковину, вірогідно під час спорудження Траянових Валів 

(І-ІІ ст. н. е.). 

Вплив людини на рослинність палінологічно встановлено й на 

ранньослав’янських пам’ятках біля м. Чернівці, досліджених Ю. М. Дмитруком  

[63]: ґрунт під валом І городища Грушівка (VIII – початок IX cт. н. е., 1200-1100 р. 

т.), ґрунт під валом поселення Глибока (IX cт. н. е., 
14

С 1040190 р. т.) і гумусовий 

горизонт природного похованого ґрунту у балці розрізу Садгора-1 (119050 р. т.). 

Перед закладанням вищеназваних валів і формуванням гумусового горизонту у 
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досліджуваній балці існували дубово-букові ліси, із домішкою липи широколистої 

(SA-2B). Переважання широколистих порід у складі рослинності, разом із 

отриманими датами, свідчать про належність цієї фази до «Середньовічного 

кліматичного оптимуму» (ІХ-ХІІІ ст. н. е.). Проте у поверхневих пробах  ґрунтів 

під валами зростає вміст пилку трав’янистих рослин, особливо синантропних 

(цикорієвих, подорожникових, лободових) і папоротей, що на Буковині, як 

правило, займають вирубані ділянки лісу. Помітна кількість пилку горіху 

волоського і поява пилку винограду відображає культивування цих порід 

впродовж теплої фази кліматичного оптимуму.  

Після ХІІІ ст. у Європі розпочинається похолодання («Малий льодовиковий 

період», ХIV-ХІХ ст.). У досліджених розрізах воно виражене у зменшенні вмісту 

паліноморф широколистих порід, вірогідно пов’язаному із зниженням їхньої 

пилкової продуктивності, але також із поширенням більш холодостійких дерев: 

ялини і берези (фaза SB-3A). Зросли площі вторинних лук (місцями у пробах до 

80% пилку різнотрав’я чи спор папоротей), що вірогідно зумовлене й подальшим 

вирубуванням лісів. Вірогідно у зв’язку із останнім зростає роль пилку далекого 

заносу (cосни). Про підвищення антропогенного впливу свідчить збільшеняя 

вмісту пилку культурних злаків, бобових і гречкових, сегетальних (волошка, 

берізкові), пасовищних (подорожникові) і смітникових бур’янів (зокрема, 

кропивних, лободових).  

Пилок теплолюбного горіху волоського знову з’являється лише у Hd 

генетичному горизонті ґрунтів і у поверхневих пробах, що вже відображає 

потепління сучасної кліматичної фази (від 150 р. т., фаза SB-3B).  

 

Висновки до сьомого розділу 

1. Розташування стоянок людини кам’яної доби у Буковинському Прикарпатті 

і на Закарпатті значною мірою зумовлене впливом природних умов. Стоянки 

середнього палеоліту на високих і середніх терасах приурочені до утворень 

відносно теплих етапів (інтерстадіалів, початкових і заключних стадій 

інтергляціалу) і відсутні в утвореннях стадіалів із перигляціальним кліматом (за 
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виключенням удайського часу). Удайський етап відзначався від інших стадіалів 

м’якішим кліматом, а до підетапу ud1 відносяться інтерстадіали Oerel i Glinde.  

Культурні шари раннього верхнього палеоліту на Буковині приурочені до утворень 

інтерстадіалів, а на низьких терасах Закарпаття, у сприятливих захищених 

місцерозтаiуваннях зустрічаються і у стадіaльних утвореннях (підетап vt2).  

2. Культурні шари середнього і пізнього верхнього палеоліту знаходяться в  

утвореннях стадіалів (зокрема, й найхолоднішої частини пізнього неоплейстоцену 

– LGM), а також і на рівнях високих терас. На цьому періоді розвитку 

матеріальних культур людина була здатна пристосуватися до суворих умов.  

3. Вперше чіткий вплив людини на рослинність Буковинського Прикарпаття  

виявляється у ІV тис. до н.е. із появою поселень трипільскої культури. Спрямовані 

зміни у складі палінопектрів під культурним шаром, у ньому і над ним 

відображають скорочення площ лісів, випалюваних або вирубуваних для 

створення сільськогосподарських угідь і задоволення потреб у деревині; появі 

полів (наявність пилку культурних злаків і бобових); поширення пірогенних і 

бур’янових рослин  (сегетальних, пасквальних i смітникових).  

4. Чіткий антропогенний вплив на рослинність виявлено у кінці суббореалу – 

на початку субатлантики (перехід від епохи фінальної бронзи до доби раннього 

заліза). У кінці суббореалу природний тренд до скорочення площ лісів і їхне 

знищення для побутових потреб локально посилюються необхідністю 

спорудження оборонних валів (VII-VI і VI-V cт. до н.е.) для захисту від військових 

вторгнень на поселення землеробів. Індикаторами змін рослинності при 

будівництві валів є підвіщення вмісту пилку трав і, зокрема, рудеральних.  

5. Посилення антропогенного тиску на рослинність мало місце на рубежі 

археологічних ер (ІІ ст. до н. е. – IV-Vст. н. е.), коли площі широколистих лісів 

значно скоротилися й поширилися лучно-степові й лучні формації. Це зумовлено 

неповним відтворенням лісів після масового будівництва валів пізньоскіфської 

доби та із вторгеннями кочових племен в епоху «Великого переселення народів». 

Регулярні вирубки лісів простежено у середній субатлантиці за періодичними 
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змінами їхнього складу, зокрема, регулярним збільшенням ролі дрібнолистих 

порід, ліщини, чи поширенням папоротей.  

6. Вплив людини на рослинність у ранньослов’янський час виявився у вирубці 

дубово-букових лісів перед закладанням оборонних валів і розширенням польових 

угідь, у поширенні синантропних рослин (культурних злаків, сегетальних, 

пасквальних і рудеральних бур’янів) і папоротей. Наявність пилку горіха і 

винограду відображає їхнє культивування під час «Середньовічного кліматичного 

оптимуму» (IX-XIII cт.).  

7. Після ХІІІ ст. зростають площі вторинних лук і лучних степів (подальше 

вирубування лісів для кращого теплозабезпечення в умовах «Малого 

льодовикового періоду»). Збільшується вміст пилку культурних рослин (крім 

горіху волоського і винограду) і бур’янів. Останнє поширення горіху волоського 

позначає початок сучасної теплої фази голоцену, від 150 р. т.  
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ВИСНОВКИ 

Виконане за розробленим методико-методологічним алгоритмом 

палінологічне дослідження десяти розрізів верхньонеоплейстоценових і 

голоценових відкладів геоархеологічних пам’яток Буковинського Прикарпаття і 

Закарпаття й аналіз сучасних повітряних і поверхневих спорово-пилкових проб у 

різних рослинних асоціаціях широколистолісової, лісостепової і степової зон 

території України дозволили зробити такі висновки. 

1. Склад річного пилкового опаду у широколистолісовій і степовій зонах 

загалом адекватно відображає склад рослинності. У Лісостепу вміст пилку 

анемофільних дерев (крім дуба) є завищеним, а пилку широколистих порід – 

заниженим. Склад місячних проб пилкового опаду прямо відповідає сезонам 

цвітіння рослин, що є важливим для археології (визначення сезонів полювання, 

міграцій, побудови житлових і оборонних споруд). Склад поверхневих пилкових 

проб, відібраних під зональними типами рослинності у широколистих лісах і 

степу, коректно відображає відповідну зональну рослинність. У пробах, 

відібраних під степовими асоціаціями  лісостепової зони,  заниженим є вміст 

пилку деревних рослин (крім сосни). Регіональними особливостями  поверхневих 

проб широколистих лісів Буковини є недостатня репрезентованість пилку дуба; 

завищений вміст пилку сосни, частково ялини, у пробах, відібраних на узліссях. 

Паліноспектри проб із азональних лучно-степових асоціацій цієї зони часто 

відносяться до лісостепового чи мішанолісового типів. Ці неузгодження враховані 

при реконструкціях давньої рослинності.  

2. Палінологічне вивчення одновікових відкладів у різних розчистках одного 

розрізу (виконане для кількох розрізів) показало майже повну аналогічність 

їхнього пилкового складу. Це доводить невипадковий розподіл паліноморф при 

формуванні спорово-пилкових спектрів, і, таким чином, правомірність 

застосування палінологічного аналізу при реконструкціях палеорослинності.  

3. Апробація різних методів відбору й обробки пилкового опаду, 

субфосильних пилкових проб ґрунтів, викопних спорово-пилкових проб лесово-
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ґрунтових порід дає змогу вибору їхніх оптимальних модифікацій відповідно до 

завдань дослідження (зміни параметрів пилкових уловлювачів, збільшення 

наважок проб, об’єму лабораторного посуду, швидкості центрифугування, 

застосування додаткових реактивів у різних об’ємах), що й було впроваджено у 

дослідження. 

4. Підвищення достовірності реконструкції кількісних палеокліматичних 

показників за палінологічними даними потребує поєднаного використання 

інформаційно-статистичного методу В. Кліманова і методу «кращих аналогів», за 

умов розширення регіональної бази пилкових поверхневих проб. 

5. В історії палінологічного вивчення пізньонеоплейстоценової і 

голоценової рослинності Буковинського Прикарпаття і Закарпаття за детальністю 

дослідження відкладів,  прив’язкою результатів до міжнародних шкал (зокрема, на 

основі абсолютного датування) можна виділити такі етапи розвитку досліджень. 

Для історії вивчення пізнього неоплейстоцену це: 1-ий етап  – до 80-их рр. ХХ ст.; 

2-ий етап – 80 рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.; 3-ий етап − початок ХХІ ст. − до тепер. 

Для історії вивчення голоцену: 1-ий етап припадає на 30-50-ті рр. ХХ ст., 2-ий – на 

50-90-ті рр., 3-ій – від кінця ХХ ст. до тепер. Ступінь вивченості розвитку 

пізньонеоплейстоценової і голоценової рослинності є вищим у Прикарпатті, ніж у 

Закарпатті.  

6. Палінологічне вивчення відкладів геоархеологічних пам’яток 

Буковинcького Прикарпаття і Закарпаття дає змогу охарактеризувати 

короткоперіодичні етапи розвитку рослинності і клімату пізнього неоплейстоцену, 

особливо детально для витачівського, бузького і причорноморського етапів (7, 9 і 7 

фаз, відповідно). Реконструйовані типи рослинності у палеокліматичній 

інтерпретації прямо відповідають типами процесів педо(літо)ґенезу, відбражених 

у відповідних відкладах. Порівняння палінологічних даних із розрізів, 

розташованих на різних елементах рельєфу, відображає зміни рослинності у 

залежності від останніх. Це є важливим для з’ясування факторів розміщення 

археологічних пам’яток. На теплих фазах найсприятливіші умови для зростання 

широколистих порід існували переважно на терасах середнього і низького  рівнів. 
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На холодних фазах на цих терасах, особливо на Закарпатті, могли існувати 

рефугіуми дендрофлори (зокрема, деяких широколистих порід).  

7. Палінологічне вивчення ґрунтів голоцену Буковинського Прикарпаття, 

головно на археологічних пам’ятках, дає змогу охарактеризувати фази розвитку 

рослинності і клімату у другій половині голоцену (зокрема, 8 фаз впродовж 

субатлантики). У палеокліматичній інтерпретації типи рослинності, 

реконструйовані за розрізами голоценових ґрунтових світ, прямо відповідають 

типам процесів педогенезу, відображених у цих світах.  

8. Кількісні показники клімату Буковинського Прикарпаття і Закарпаття, 

отримані за двома математико-статистичними методами, загалом добре 

кореспондують між собою, із відповідними показниками на сусідніх територіях та 

із трендами якісних змін кліматичних показників. Клімат, суттєво тепліший від 

сучасного, існував на термоксеротичній (kd1b1) і термогігротичній (kd3b1) стадіях 

останнього міжзледеніння (кайдацького етапу), коли TI були на 3°С вище 

сучасних, TVII – на 0,5-1,5°C. Річна сума опадів була найбільшою (на 200 мм вище 

від сучасної) на термогігротичній стадії і на початку міжзледеніння (фаза kd1а1). 

Найсуворішим клімат був біля 22-20 
14

С т. р. т. (LGM), коли на Буковині TI були 

нижче сучасних на 20°С,  TVII – на 8°С, річна cума опадів була нижче сучасної на 

300 мм.  

9. Умови існування матеріальних культур палеоліту, енеоліту, епох пізньої 

бронзи, раннього заліза і середніх віків залежали від палеоекологічних чинників.  

У пізньому неоплейстоцені стоянки середнього палеоліту існували до удайського 

етапу включно, переважно впродовж інтерстадіалів і лише у долинах. Стоянки 

раннього верхнього палеоліту існували до бузького етапу, переважно впродовж 

інтерстадіалів і у долинах (на стадіалах – лише на низьких терасах). Стоянки 

гравету й епігравету існували від бузького до причорноморського етапів, на усіх 

елементах рельєфу. На Буковині поселення фази В/1 трипільської культури 

існували на переході від кліматичного оптимуму голоцену до похолодання й 

аридизації клімату у кінці атлантики. Природні умови були різко відмінними у 

пізній і фінальній бронзі (волога SB-3А і посушлива SB-3В фази), у посушливий 
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час «Великого переселення народів» (IV-VI ст. н. е.) і «Малого льодовикового 

періоду» (ХІV – першій половині ХІХ ст. н. е.) і на теплій і вологій фазі 

«Середньовічного кліматичного оптимуму» (ІХ-ХІІІ ст. н. е.).  

10. Чіткий антропогенний вплив на рослинність Буковинського Прикарпаття 

виникає із появою поселень фази 3/В трипільської культури (середина ІV тис. до 

н. е.), посилюється на межі епох фінальної бронзи і раннього заліза (VІІ-VІ ст. до 

н. е.), на початку нашої ери й, особливо, із середніх віків (від VІІІ-ІХ ст. н. е.). Він 

виявляється у зменшенні площ лісів для створення господарчих угідь або 

спорудження оборонних валів для захисту від кочових племен; у появі пилку 

культурних рослин (злаків, бобових, гречкових, зокрема, й інтродукованих – 

горіху волоського, винограду), пірофільних і синантропних рослин (сегетальних, 

пасквальних і рудеральних бур’янів).  
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Додаток Б 

 

Опис повітряного пилкового опаду в уловлювачах лісостепової зони 

 

Аналіз пилкового опаду 1-ої пастки. У спорово-пилкових спектрах весняних 

місяців переважає пилок дерев та чагарників (85-93%). У квітні найбільше 

паліноморф Pinus sylvestris (36%), в меншій кількості Betula (25%) і Alnus (17%), 

присутні Quercus (1%), Ulmus і Piceа (по 0,5%). Чагарники представлені пилком 

Corylus (11%). У травні в складі дерев з`являються паліноморфи Salix (4%), 

Quercus (3%) і Acеr (0,4 %). Збільшується вміст і різноманітність трав’яної 

рослинності, яка представлена пилком родин: Poaceae, Plantaginaceae, Primulaceae, 

Rosaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Fabaceae. 

В спорово-пилкових спектрах літніх місяців значно переважає пилок NAP 

(52-86%). В червні ще спостерігається доволі високий відсоток  паліноморф Pinus 

sylvestris (21%), а в кінці літа лише 9%. В невеликій  кількості присутній пилок 

Betula (4-10%),  Alnus (0,4-5%), Salix, Quercus, Ulmus, Tilia  (по 0,6% кожного). 

Чагарники представлені пилковими зернами Corylus (0,4-2%) і Caprifoliaceae (1%). 

Значно урізноманітнився видовий склад пилку різнотрав`я (Plantaginaceae, 

Primulaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, 

Boraginaceae, Apiaceae ін.) У липні спостерігався максимальний вміст пилку 

Poaceae (14%) і Cerealia (11%). Збільшилась  участь спор Polypodiaceae (0,7-1%) 

та Bryales (2-3%).  

В осінні місяці із деревного пилку залишилися Pinus sylvestris (14-21%) і 

Alnus (0,5-1%). В складі NAP доволі високий вміст паліноморф ксерофітів: 

Chenopodiaceaе (14-20%) i Artemisia (10-18%). Значно збіднів видовий склад 

різнотрав’я. У листопаді  спостерігався найвищий вміст спор Bryales (8%). 

Аналіз пилкового опаду першої пастки за 2010-2011 рр. показав 

переважання пилку трав (56%). Серед дерев домінують паліноморфи 

Pinus sylvestris (20%). Доволі високим є вміст пилку дрібнолистих дерев Betula 

(6%) і Alnus (4%). Широколисті дерева представлені палінотипами Quercus (3%), 
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Ulmus (1%), Tilia (0,5%) Fraxinus (0,4%) і Acer (0,1%). В складі чагарників 

найбільше пилку Corylus (2%), Sambucus (1%),  Rhamnus, Crataegus (по 1% 

кожного). 

У складі NAP переважає різнотрав’я (27%), серед якого найбільше пилку 

Asteraceae (7%), Lamiaceae (4%), Primulaceae, (3%), меншу кількість становлять 

Ranunculaceae (3%), Chicoriaceae, Rosaceae (по 2% кожного), Plantaginacae (1%) та 

інші. На другому місці паліноморфи ксерофітів (15%):  Chenopodiaceae (8%), 

Artemisia (6%). Помітний вміст пилку Poaceae (9%) і Cerealia (4%). Присутні 

мікрофосилії Cyperaceae (4%)  i Typhaceae (0,3%). Спори представлені 

паліноморфами Bryales (4%) i Polypodiaceae (7%). 

Спорово-пилковий комплекс другої пастки (рис. 1.3.). У весняний період 

переважає пилок AP (близько 85-88%), у складі якого найбільше Pinus sylvestris 

(28-32%), Alnus (15-19%), Betula (18-25%), присутня Picea (1-2%). У травні 

з’являється пилок Quercus (6%) Ulmus (4%), Faxinus (0,3%). Чагарники 

представлені паліноморфами Corylus (8-10%) і Caprifoliaceae (0,3%). У складі NAP 

переважає лісове різнотрав’я (Rosaceae – 3%, Lamiaceae – 2%, Caryophyllaceae – 

1%, Boraginaceae – 0,7%), меншу кількість становлять Poaceae (0,7-2%) і 

Cyperaceae (1%). Вміст спор Bryales (1%) і Polypodiaceae (0,3%) мізерний. 

Влітку спостерігається зменшення вмісту пилку АР, від 53% в червні і до 

20% в серпні. Впродовж всього періоду домінантом є Pinus sylvestris (16-26%), 

меншу частку становлять Betula (5-6%) i Alnus (3-4%). В пробі за червень 

ідентифіковано паліноморфи широколистяних порід (Tilia – 4%, Quercus – 3%, 

Ulmus – 2%). У серпні у складі АР присутня тільки Pinus sylvestris. У NAP влітку 

різко збільшується вміст паліноморф Urtica. У липні зростає вміст пилку Poaceae 

(9%), Cerealia (3%), Brassicaceae (6%). У паліноспектрі серпня найбільше 

пилкових зерен Asteraceae (14%), Cichoriaceae (10%), Chenopodiaceae (9%), 

Artemisia (6%). Збільшився вміст спор Bryales (3-4%) і Polypodiaceae (2%). 

Восени за рахунок зменшення вмісту NAP знову зростає роль пилку 

деревних порід, особливо Pinus sylvestris (17-32%), Alnus (3-5%), присутні 

паліноморфи Quercus (2%), Ulmus, Tilia (по 0,8% кожного). Вагомим є вміст пилку 
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ксерофітів (Chenopodiaceae – 8-14% і Artemisia – 5-12%) та Asteraceae (7-10%), 

збільшилась участь спор Bryales (8-11%) і Polypodiaceae (1-3%).  

Спорово-пилковий комплекс 3-ої пастки (рис. 1.3.). У паліноспектрах 

весняних місяців переважає пилок АР, зокрема у квітні був найвищий вміст 

паліноморф Pinus sylvestris (51%), Betula (17%) і Alnus (15%), присутня Salix (2%), 

Picea (1%). У травні з`являється пилок Quercus i Tilia (по 1% кожного). Вміст 

паліноморф трав збільшується в кінці весни і представлений пилковими зернами 

Poaceae (4%), Cyperaceae (3%), а також різнотрав’ям (31%) багатого видового 

складу (Ranunculaceae, Euphorbiaceae, Plantaginacae, Rosaceae, Brassicaceae, 

Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae). Низьким є вміст спор Bryales (1%) 

У літній період вміст пилку NAP значно зростає (від 58% у червні до 83% у 

серпні). З деревного пилку у паліноспектрі за червень найбільше паліноморф 

Pinus sylvestris (26%), присутні Alnus (7,%), Betula (4%), Salix (1,%), Tilia (0,5%), а 

в серпні і вересні залишається лише Pinus sylvestris (10-11%). Впродовж всього 

періоду в складі трав переважає різнотрав’я. В червні найбільше паліноморф 

родин Lamiaceae (8%),  Rosaceae (7%), Rubiaceae і Brassicaceae (по 5% кожної). В 

липні як і в інших пастках збільшується кількість Poaceae (10%). З середини літа 

зростає вміст Asteraceae (17-19%), Chenopodiaceae (7-13%), Artemisia (6-10%). В 

порівнянні з весняними місяцями збільшився вміст спор Bryales (3-5%) i 

Polypodiaceae (0,5-1%). 

У пробах за осінній період з деревних порід осаджувався лише пилок  Pinus 

sylvestris (22-37%). Пилок різнотрав’я має бідний кількісний і видовий склад, 

проте у порівнянні із попереднім сезоном зростає вміст пилку Chenopodiaceae (11-

14%), Asteraceae (11-13%), Cichoriaceae (10-12%), Artemisia (10-13%). Присутні 

спори Bryales (2-4%) i Polypodiaceae (0,7-2%). 
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Додаток В 

Опис повітряного пилкового опаду уловлювачів степової зони 

 

Аналіз пилкового опаду першої пастки.  В спорово-пилковому спектрі за 

липень переважає пилок трав (64%). Деревні породи представлені паліноморфами 

Pinus sylvestris (15%), Ulmus (6%) i Alnus (3%). В складі NAP переважає пилок 

Poaceae (30%), меншу кількість становить Asteraceae (15%), Fabaceae (9%), 

Lamiaceae, Ranunculaceae (по 3% кожної), присутня Plantaginaceae, Cyperaceae, 

Liliaceae, Cichoriaceae. Спори представлені паліноморфами Bryales (11%) і 

Polypodiaceae (1%). 

В серпні-вересні спостерігається зменшення кількості пилку AP (11%) і спор 

(3%) та збільшення  NAP (86%). Дерева представлені паліноморфами Ulmus (5%), 

Pinus sylvestris (3%), Alnus (2%). У складі NAP переважає пилок різнотрав’я (49%), 

серед якого найбільше Asteraceae (40%),  Centaurea (14%), присутні Fabaceae, 

Brassicaceae, Lamiaceae, Plantaginacae. Дуже зменшився вміст пилкових зерен 

Poaceae (2%). Доволі високий вміст Chenopodiaceae (9%) і Artemisia (8%). В складі 

спор присутні лише Bryales (3%). 

Пилковий спектр першої пастки за 2010-2011 рр. характеризується 

переважанням пилку трав (75%). У складі AP найбільше паліноморф 

Pinus sylvestris (9%), помітна кількість Ulmus (6%), присутня Alnus (3%). 

Чагарники представлені мізерним вмістом пилку Rhamnaceae і Eleagnus (по 0,5% 

кожного).  У складі трав переважає різнотрав’я (40%), зокрема, Asteraceae (27%), 

Fabaceae (4%), Brassicaceae, Cichoriaceae, Lamiaceae (по 2% кожної) та ін. 

Помітний вміст пилку Poaceae (16%), Chenopodiacea (5%), Artemisia (4%), 

присутні Cyperaceae (3%). У складі спор найбільше паліноморф Bryales (6%), 

зустрінуті Polypodiaceae (0,5%). 

Аналіз пилкового опаду другої пастки. У липневих пилкових пробах частка 

AP складає 7% і представлена паліноморфами Pinus sylvestris (4%), Alnus (2%) і 

Betula (1%). У трав’янистому покриві переважають Fabaceae (32%), меншу 

кількість становлять Lamiaceae (13%) і Poaceae (11%). Помітний вміст пилку 
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Brassicaceae (10%), Rosaceae (9%), Ranunculaceae (4%), Cichoriaceae (2%), 

зустрічаються Asteraceae  і Artemisia (по 1%). Спори представлені паліноморфами 

Bryales (6%) і Polypodiaceae (2%). 

У пилкових пробах серпня-вересня спостерігається збільшення вмісту пилку  

AP (11%) за рахунок посилення ролі мікрофосилій Pinus sylvestris (12%). Пилок 

чагарникової рослинності відсутній. У складі трав переважають Asteraceae (27%), 

збільшується кількість пилку Brassicaceae (22%), Poaceae (14%), Cichoriaceae (9%), 

зменшується вміст Lamiaceae (8%), Ranunculaceae (2%), Fabaceae (1%). У 

невеликій кількості з`являється пилок Euphorbiaceae (2%) i Cyperaceae (1%). Із 

ксерофітів присутній пилок Artemisia (1%). Наявні спори Bryales (3%) і 

Polypodiaceae (2%). 

Пилковий  склад другої пастки за 2010-2011 рр. характеризувався наступним 

спорово-пилковим спектром: АР – 10%, NAP – 84%, спори – 6%. Дерева 

представлені пилком Pinus sylvestris (8%), Alnus (1%) і Betula (0,5%). В складі NAP 

переважає пилок різнотрав`я (70%), серед якого найбільше Fabaceae (17%), 

Brassicaceae (16%), Asteraceae (14%), Lamiaceae (9%) Rosaceae (4%), Rosaceae (3%) 

та ін. Помітний вміст Poaceae (12%), присутні Artemisia (1%) i Chenopodiaceae 

(0,5%). Спори представлені паліноморфами Bryales (4%) i Polypodiaceae (2%). 

Аналіз пилкового опаду третьої пастки. У липневих пилкових спектрах 

вміст AP – 5%, NAP – 93%, спор – 2%. В складі деревних порід присутні Pinus 

sylvestris, Quercus і Carpinus (по 1%). У NAP переважає пилок  Scrophulariaceae 

(20%),  дещо меншу кількість становлять Fabaceae (16%) та Lamiaceae (13%). У 

помітних кількостях спостерігаються Poaceae (9%), Rosaceae (7%), Asteraceae (4%) 

та Ranunculaceae (2%). В складі спор присутні тільки Bryales (3%). 

У пилкових пробах серпня-вересня AP 11%, NAP 82%, спор 7%. У складі АР 

присутня Pinus sylvestris (4%), Carpinus (2%) Quercus (1%), Tilia (0,5%).  У NAP 

збільшується вміст Asteraceae (25%), Cichoriaceae (16%), зменшується − Fabaceae 

(8%), Lamiaceae (4%), Poaceae (3%), Ranunculaceae (2%) і спор Bryales (2%). Є 

пилок Plantaginaceae, Cyperaceae, Brassicaceae, Artemisia і Centaurea.  

Пилковий  склад другої пастки за 2010-2011 рр. має максимальний вміст 
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NAP (87%). AP включає Pinus sylvestris (3%), Carpinus (2%), Quercus i Tilia (по 

0,5%). В складі NAP переважає різнотрав’я (78%), серед якого найбільше пилку 

Asteraceae, Scrophulariaceae (по 15% кожного), Fabaceae (14%), Lamiaceae (10%), 

Rosaceae (9%), Cichoriaceae (8%). Менше пилку  Poaceae (8%), Artemisia (1%) i 

Cyperaceae (0,5%). 
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