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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю 

подальшого вирішення теоретичних і прикладних проблем реконструкції давніх 

рослинності та клімату на основі палінологічного методу. У методологічному 

аспекті важливе виявлення регіональних особливостей формування сучасних 

паліноспектрів, що дає змогу переходу від складу палеопаліноспектрів до 

реконструкції давньої рослинності. У методичному аспекті актуальним є 

вдосконалення методики вилучення статистично значущої кількості пилку із 

лесово-ґрунтових відкладів для підвищення достовірності реконструкцій. 

Використання статистико-математичних методів реконструкцій палеокліматів за 

палінологічним даними дає змогу виявити регіональні особливості досліджених 

теренів, зумовлені їх близькістю до Карпат, у європейських палеокліматичних 

моделях. Палінологічне вивчення розрізів геоархеологічних пам’яток актуальне 

для визначення екологічних умов існування давніх матеріальних культур, 

природних причин їхнього розвитку, занепаду, змін способів господарювання. 

Наразі постає питання відновлення природного різноманіття рослинності, що 

актуалізує вивчення рослинних сукцесій минулих етапів. 

Незважаючи на значний обсяг палінологічних робіт, виконаних у 

південному Прикарпатті (Артюшенко и др., 1982; Болиховская, 1981, 1982, 

1995; Пашкевич, 1977, 1987; Безусько и др., 2005, 2011; Komar et al., 2002, 2015; 

Герасименко та ін., 2014, 2016, 2019) і Закарпатті (Артюшенко, 1950; Безусько, 

1978, 1979; Пашкевич, 1984, 1987; Герасименко, 2006, 2011), остаточно не 

з’ясовані питання: короткоперіодичної етапності змін рослинності та клімату і 

їх впливу на зміни археологічних культур; антропогенного впливу на склад 

рослинності; можливості існування у плейстоцені рефугіумів широколистих 

порід; тощо. Палінологічне вивчення археологічних пам’яток у голоценових 

відкладах цих районів практично не проводилося. Це обумовлює необхідність 

виконання нових палінологічних досліджень Буковини і Закарпаття. 

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

Дисертаційне дослідження пов’язане із 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» 

(№ держреєстрації 0113U007366) і «Культурно-хронологічна систематизація 

археологічних джерел» (№ держреєстрації 0116U006926). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є реконструкція 

короткоперіодичної етапності змін рослинності та клімату Буковинcького 

Прикарпаття і Закарпаття впродовж пізнього неоплейстоцену і голоцену на 

основі палінологічного вивчення відкладів геоархеологічних пам’яток.  

Для досягнення мети необхідним було вирішення таких завдань: 

- розробити методико-методологічну модель дослідження;  

- дослідити ступінь відповідності сучасного пилкового опаду і 

поверхневих палінологічних проб районів дослідження  складові їхньої 

рослинності;  
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- модифікувати методики відбору й обробки повітряних, поверхневих і 

фосильних пилкових проб з метою визначення оптимальних із них; 

- за паліноспектрами відкладів геоархеологічних пам’яток визначити 

короткоперіодичні етапи розвитку рослинності; 

- реконструювати кількісні показники палеокліматів за статистико-

математичними методами;  

- визначити зміни палеорослинності у залежності від давнього рельєфу; 

- визначити вплив природних умов на розселення палеолітичної людини та 

антропогенний вплив на рослинність у голоцені.  

Об’єкт дослідження – пилок і спори у відкладах верхнього 

неоплейстоцену і голоцену геоархеологічних пам’яток Буковини і Закарпаття. 

Предмет дослідження – короткоперіодична етапність розвитку 

рослинності і змін клімату впродовж пізнього неоплейстоцену і голоцену на 

території Буковинcького Прикарпаття і Закарпаття. 

Матеріали і методи досліджень. Основним методом дослідження є 

палінологічний, для палеокліматичних реконструкцій – метод «кращих 

аналогів» (Guiot, 1990; Nakagawa et al., 2002) й інформаційно-статистичний 

метод В. Кліманова (1985). Для виділення палінозон використано кластерний 

аналіз. Для палеоекологічних побудов і кореляції залучено дані зі стратиграфії, 

палеопедології, геоморфології, археології і абсолютного датування. 

Теоретичною основою реконструкцій є принципи актуалізму та аналогій.  

Матеріалами дослідження є результати палінологічного вивчення  десяти 

розрізів геоархеологічних пам’яток, два із них за кількома розчистками. 

Аналітичні роботи виконані у лабораторії екології ландшафту та моніторингу 

аерокосмічних досліджень географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка і в лабораторії палеоботаніки Університету 

«Ла Сапієнса» (м. Рим). Педостратиграфічне й археологічне розчленування 

відкладів і їхнє абсолютне датування виконані П. Хезартсом, Н.  Герасименко, 

Л. Кулаковською, В.  Усиком, Ф. Ніхтом, Б.Т. Рідушем і Ю. М. Дмитруком. 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного 

дослідження для Буковинського Прикарпаття і Закарпаття вперше:  

- реконструйовано короткоперіодичну етапність розвитку рослинності і 

змін клімату впродовж етапів середнього і пізнього пленігляціалу; 

- виконано поетапні реконструкції змін рослинності пізнього 

неоплейстоцену в залежності від рельєфу;  

- реконструйовано мікроетапність змін рослинності і клімату 

Буковинського Прикарпаття у другій половині голоцену і визначено 

вплив людини на її склад;  

- визначено кількісні кліматичні показники для короткоперіодичних етапів 

середнього і пізнього пленігляціалу Закарпаття, пізнього пленігляціалу 

Буковинського Прикарпаття. 

Удосконалено та деталізовано:  

- регіональні особливості змін рослинності і клімату пізнього 

неоплейстоцену і голоцену як екологічних факторів існування 

матеріальних культур у Буковинському Прикарпатті та Закарпатті;  
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- доказову базу щодо можливості застосування палінологічного аналізу для 

реконструкції палеорослинності; 

- методику вилучення паліноморф із лесово-ґрунтових відкладів.  

Набуло подальшого розвитку: 

- встановлення особливостей формування повітряних і субфосильних 

пилкових проб у рослинних зонах території України;  

- визначення кількісних показників клімату етапів пізнього 

неоплейстоцену Буковинського Прикарпаття; 

- експериментальна оцінка методів відбору та обробки пилкового опаду й 

субфосильних пилкових проб. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати вивчення 

короткоперіодичних змін рослинності та клімату у пізньому неоплейстоцені і 

голоцені можуть бути використані для розробки прогнозів майбутніх природних 

змін у досліджуваних районах. В археології отримані результати дають змогу 

визначати вплив палеоекоумов на розвиток матеріальних культур; у 

четвертинній геології – важливі для стратифікації і кореляції відкладів. Дані 

щодо змін рослинності під впливом людини можуть бути застосовані при 

відновленні її первинного стану і різноманіття. Методолого-методичні розробки 

можуть бути впроваджені у палеопалінологічні та палеокліматичні дослідження 

інших районів і в навчальний процес. Результати дослідження впроваджені у 

наукові розробки відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАНУ 

(Акт впровадження №125/01-9-610). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

виконаною на основі власних палінологічних й палеокліматичних досліджень. 

Авторкою виконано відбір і аналіз усіх повітряних і субфосильних проб; 

лабораторну обробку зразків, більшою частиною – мікроскопічний аналіз 

слайдів і палеоботаніко-географічну інтерпретацію палінодіаграм,  повністю –

палеокліматичну інтерпретацію. Із залученням літературних даних авторкою 

реконструйовано зміни давньої рослинності в залежності від форм рельєфу. 

Визначено вплив природних умов на розселення палеолітичної людини та 

антропогенний вплив на рослинність голоцену у досліджуваних районах.  

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційної роботи 

представлені на 18 всеукраїнських і міжнародних конференціях: Міжнародній 

конференції «Фундаментальні проблеми сучасної географії»,  до 90-річчя з дня 

народження О. М. Маринича (Київ, 2010); Всеукраїнській студентській науковій 

конференції «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні» 

Львівського національного університету імені Івана Франка (2011); 

Х Міжнародній 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 конференції до 50-річного ювілею 

географічної освіти у Великому Новгороді (Великий Новгород, 2012); ХІ з'їзді 

Українського географічного товариства (Київ, 2012); Міжнародному конгресі 

Карпатсько-Балканської геологічної асоціації (Тирана, 2014); Міжнародній 
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конференції «From the Caspian to Mediterranean: environmental change and human 

response during the Quaternary» (Тбілісі, 2014); Міжнародній палінологічній 

школі-конференції «Методы палеоэкологических исследований» (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, Румунія, 2014); Міжнародній IV-iй 

конференції «European Society for the study of Human Evolution» (Флоренція, 

2014); ХІХ Україно-польському семінарі з вивчення четвертинного періоду 

(Тернопіль, 2015); Міжнародній конференції  «Annual 2015 Meeting of 

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., із них 174  – 

основного тексту. Список використаних джерел включає 243 найменування, 

зокрема, 93 англомовних. У роботі вміщено 40 рисунків і п’ять таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи використання 

палінологічного методу для реконструкції давніх рослинності та клімату» 

наведено теоретико-методологічні засади вивчення четвертинних відкладів 

геоархеологічних пам’яток на основі палінологічного методу. Ключем до 

інтерпретації палеопаліноспектрів є аналіз ступеня відповідності складу 

сучасного пилкового опаду і субфосильних проб складу рослинності у кожному 

конкретному регіоні. Дослідження на пилкових станціях у рослинних зонах 

України підтвердили відомі положення (Гричук, Заклинская, 1948; Andersen, 

1970; Арап, 1972; Bradshaw, Webb, 1985; Безусько та ін., 1988-2011; Hicks, 

Birks, 1996; Djamali et al., 2009; Чумак, 2013; Pelankova et al., 2018) і дали змогу 

виявити нові особливості формування паліноспектрів. Аналіз річних проб 

пилкового опаду показав, що у широколистолісовій і степовій зонах їхній склад 

коректно відображає сучасний склад рослинності; у Лісостепу вміст пилку 

анемофільних деревних порід (крім дуба) є завищеним, а  широколистих дерев 

заниженим. Аналіз помісячного складу пилкового опаду виявив пряму 

відповідність його змін сезонам цвітіння рослин, що є важливим для 

геоархеології (визначення сезонів полювання, міграцій, будівництва споруд).  

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/157377/
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Паліноспектри субфосильних проб, відібраних під зональними типами 

рослинності, належать до відповідного зонального типу, проте участь деяких 

видів чи інших таксонів у складі рослинності не завжди пропорційно 

відображена у паліноспектрах. Аналіз складу поверхневих проб степової зони 

підтвердив висновки (Арап, 1972; Л. Безусько та ін., 1988-2011) щодо їхнього 

співвідношення зі складом рослинності. В усіх пробах Лісостепу суттєво 

заниженим є вміст пилку широколистих порід. У пробах із широколистолісової 

зони Буковини недостатньо відображено участь дуба, а на узліссях завищеним є 

вміст пилку сосни, частково ялини. У пробах під азональними лучно-степовими 

ценозами цієї зони сформовані паліноспектри лісостепового чи мішанолісового 

типів. Ці неузгодження враховані при реконструкціях палеорослинності. 

Вперше виконане порівняння складу субфосильних паліноспектрів і річного 

пилкового опаду надає нові дані щодо ступеня збереження різних палінотипів у 

ґрунтах для коректнішої інтерпретації фосильних паліноспектрів.  

Вивчення одновікових відкладів у різних розчистках одного розрізу 

(Вишенне, Ожеве) показало аналогічність складу їхніх паліноспектрів. Це 

доводить невипадковий розподіл пилку при формуванні паліноспектрів 

(особливо на подібних формах рельєфу), і вказує на правомірність застосування 

палінологічного методу при реконструкціях палеорослинності  

У розділі «Методика палеопалінологічних і палеокліматичних 

досліджень» на основі експериментів запропоновано модифікації методів 

відбору й обробки проб, представлення результатів палінологічного аналізу, 

підходів до реконструкції рослинності і клімату. Для обробки зразків обрано: 

для пилкового опаду – методику Міжнародної програми пилкового моніторингу 

(зі збільшенням об’єму вловлювачів і їхніх створів); для субфосильних зразків – 

метод Біркса (зі збільшенням наважки до 3 г і використанням Na2P4O7 для 

вилучення мулистих часток); для лесово-ґрунтових – методику Т. Малясової, 

О. Спірідонової (зі збільшенням об’єму лабораторного посуду, швидкості 

центрифугування (2500 об. на хв.), зменшенням глибини сифонування і 

використанням 40% HF). Для побудови палінодіаграм обрано програми Сolden 

Software Grapher 9 і Psimpol 3.4, для виділення палінозон – СONISS. 

Для кількісних реконструкцій палеоклімату використано інформаційно-

статистичний метод В. Кліманова (1985) і метод «кращих аналогів» (Guiot, 

1990; Nakagawa et al., 2002). Основою методу В. Кліманова є статистичні 

зв`язки між субфосильними паліноспектрами і кліматичними умовами їхнього 

формування. Метод придатний для реконструкції кліматів тундри, лісотундри, 

тайги, мішаних, широколистих лісів і лісостепу. Основою методу «кращих 

аналогів» є математична процедура пошуку для викопного паліноспектру 

спектру-аналога у базі сучасних поверхневих проб, яка обов’язково має 

включати й локальні дані. Було створено вибірку (300 субфосильних проб, по 8 

спектрів-аналогів для викопного спектру) із місцевих поверхневих проб 

Н. Боліховської (1982) й авторки, та із Європейської і Російської баз даних. 

Розрахунки кліматичних показників виконані у програмі Polygon 2.3. У 

дисертації графічно представлено методико-методологічну модель застосування 

палінологічного методу для реконструкції давніх рослинності і клімату. 
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У розділі «Історія палінологічних досліджень відкладів пізнього 

неоплейстоцену та голоцену Буковинського Прикарпаття і Закарпаття» 

проаналізовано результати палінологічного вивчення пізньонеоплейстоценової і 

голоценової рослинності цих районів, більш інтенсивного на Буковині (рис. 1).  

 

 

Умовні позначення: 
 

      Розрізи голоцену; 

      Розрізи плейстоцену; 

      Розрізи, 

палінологічно вивчені 

іншими авторами. 

 

 

 

 

Рис. 1. Розташування досліджених розрізів відкладів геоархеологічних пам`яток 

у Буковинському Прикарпатті і Закарпатті 

 

 В історії вивчення пізньоплейстоценової рослинності південного 

Прикарпаття і Закарпаття можна виділити три етапи: 1) до початку 80-их рр. 

ХХ ст.; 2) до початку XXI ст.; 3) до тепер.  На 1-ому етапі виділено фази 

розвитку рослинності інтергляціалу (Христофорова, 1975; Артюшенко и др., 

1982; Гуртовая, 1983), загально охарактеризовано рослинність етапів пізнього 

плейстоцену (Артюшенко и др., 1982; Пашкевич, 1977, 1984). На 2-ому етапі, із 

застосуванням 
14

С-датування, висвітлено розвиток рослинності Середнього 

Подністер’я від останнього інтергляціалу до кінця валдаю, здійснено кореляцію 

фаз її розвитку із Західною Європою (Болиховская, 1982-1995; Болиховская, 

Пашкевич, 1982; Пашкевич, 1987). На 3-ьому етапі короткоперіодичні етапи 

розвитку рослинності пізнього плейстоцену вивчають із кореляцією їх з 

глобальними схемами (Безусько та ін., 2005, 2011, 2014; Коmar, 2002; Komar et 

al., 2015; Герасименко, 2006, 2014, 2016); виконані кількісні реконструкції 

кліматів етапів пізнього плейстоцену (Безусько та ін., 2011; Komar et al., 2015). 

 В історії вивчення розвитку голоценової рослинності Прикарпаття і 

Закарпаття виділено три етапи. На 1-ому (до 50-тих рр. ХХ ст.) визначали лише 

зміни родів дерев (Mryc, 1934; Kozij, 1934, 1950); на 2-ому (до 90-тих рр. ХХ 

ст.) визначали типи рослинності за тричленним поділом голоцену (Зеров, 1950, 

1952; Артюшенко, 1950; Черевко, 1967; Пашкевич, 1977, 1984; Безусько, 1978, 

1979; Артюшенко та ін., 1982). Для Прикарпаття виявили фази: ялиново-

соснових лісів з участю широколистих; широколистих лісів (переважно дуб і 

липа); вологолюбних порід (граб, бук, ялиця) за участю ялини і сосни. На 3-ому 

етапі (90-і роки − до тепер) за схемою М. Хотинського та ін. (1991) вивчають 

мікроетапність змін рослинності та клімату й антропогенний вплив на 

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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рослинність (Безусько, 1996-2008; Безусько та ін. 2011, 2014; Kremenetski, 1998; 

Калинович, 2000-2010; Чумак, 2010-2013; Gerasimenko et al., 2014). В останній 

роботі етапами змін рослинності Буковини є: BO-1 – березово-соснові ліси з 

участю широколистих; AT-3 – грабово-дубові ліси;  SB-2 – широколистий 

лісостеп; SB-3–SA-1 − хвойно-широколисті ліси; SA-2В − мезофільні 

широколистi ліси; SA-3 − скорочення площ лісів і поширення лучних степів.  

У розділі «Сучасні природні умови районів дослідження» показано 

їхні геологію, рельєф, клімат, ґрунтовий і рослинний покрив. Відміни у цих 

складових сучасної природи Буковини і Закарпаття, зумовлені особливостями  

географічного положення й геологічної будови, є важливими для реконструкції 

давніх рослинності і клімату. Четвертинні відклади районів формувалися за  

різних умов рельєфу: у Буковинському Прикарпатті на високих рівнинах, із 

чітко вираженими терасами; на Закарпатті – переважно на низовинах, за умов 

підвищеного гідроморфізму. Межиріччя Буковини вкриті лесово-ґрунтовими 

товщами, у Закарпатті часто поширені слабо стратифіковані покривні відклади. 

Різне положення щодо бар’єрних хребтів Карпат відображене у більшій 

потужності лесових кліматолітів на Буковині, ніж у Закарпатті. На 

Закарпатській низовині річна сума опадів (650-1000 мм) є значно вищою, ніж на 

Буковині (500-650 мм), середні температури січня і липня також вищі на 1,5-

2°С. У Буковинському Прикарпатті поширені сірі опідзолені ґрунти, рідше 

чорноземи опідзолені, на Закарпатті − дернові опідзолені, дерново-підзолисті 

оглеєні та дерново-лучні глейові ґрунти. Буковину займають грабово-дубові і 

буково-дубові ліси, зрідка остепнені луки. На Закарпатті переважають ліси 

неморального строю із термофільними видами й лучно-болотна рослинність.  

У розділі «Палінологічна характеристика досліджених розрізів» 

подано результати вивчення відкладів палеолітичних стоянок (Берегово І, 

Непоротове 7, Дорошівці ІІІ), поселень культур голоцену: Ожеве (6 розчисток), 

«Турецький вал», Грушівка, Глибока і датованих розрізів голоцену Садгора і 

Рідківці (Чернівецька обл.). Розрізи плейстоцену стратифіковано за схемою 

четвертинних відкладів України (1993) у модифікації Н. Герасименко (2004), а 

голоцену − за схемою його періодизації М. Хотинського та ін. (1991). 

Стоянку Непоротове 7 (Сокирнянський р-н Чернівецької обл.) виявлено 

на 5-ій надзаплавній терасі Дністра (Кулаковська та ін., 2015). В основі 

кайдацького ґрунту виділено палінозони М1-2 (Picea, Pinus, Betula) останнього 

міжзледеніння. Вміст пилку Corylus (зона М4) є максимальним у середній 

частині Іt горизонту. У тясминському кліматоліті високий вміст паліноморф 

кріофітів, а широколистих порід відсутній. В Іt горизонті прилуцького ґрунту 

(pl1) переважає пилок Pinus, Picea, Betula, Alnus, є й пилок широколистих. За 

падінням вмісту пилку дерев, появою спор кріофітів виявлено субкліматоліт pl2. 

Паліноспектри чорнозему (pl3) лісостепові, із Pinus, Betula, Picea, Сorylus, 

різнотрав’ям і ксерофітами. В удайському лесі переважають паліноморфи 

сосни, кріофітних плаунів і Botrychium boreale. Паліноспектри витачівських 

ґрунтів лісостепові; переважає пилок сосни (зрідка Quercus), різнотрав’я і 

ксерoфітів. 
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Стоянка Берегово I розташована на 3-ій терасі р. Тиса (Усик та ін., 2008). 

Паліноспектр удайського лесу лісо-лучного типу (Pinus, Betula, плауни, 

поодиноко − Ulmus i Tilia). Витачівський ґрунт (vt1) має паліноспектри хвойно-

широколистих лісів, а в лесах (vt2) домінують паліноморфи сосни, плаунів й 

різнотрав’я. У ґрунті (vt3) від Нр(і) до Н(е) горизонту зростає вміст пилку берез 

і широколистих, падає вміст спор. У бузькому лесі виявлено спори кріофітних 

плаунів, пилок різнотрав’я, поодиноко − широколистих дерев.  

Стоянку Дорошівці ІІІ (Заставнівський р-н Чернівецької обл.) виявлено на 

2-ій терасі Дністра (Кулаковська та ін., 2015). У бузькому кліматоліті лесово-

супіщані шари чергуються з ініціальними гумусовими і тундро-глейовими 

ґрунтами (16 палінозон). В ініціальних ґрунтах паліноспектри лісостепові 

бореальні (зрідка Quercus, Tilia, Соrylus). У не ґрунтових шарах вміст пилку 

дерев різко падає, присутні паліноморфи кріофітів. Найвищим вміст останніх 

(Alnaster fruticosus, Betula sect. Nanae et Fruticosae, Lycopodium lagopus, 

Botrychium boreale) є у тундро-глеях. Паліноспектри дофінівського ґрунту (df1) 

лісові: пилок Betula, Alnus, Salix, зрідка Corylus, Acer. У лесі (df2) спектри 

лучно-степового типу, в ініціальних ґрунтах (df3) лісостепові (Pinus, Alnus, 

різнотрав’я, зрідка Ulmus, Corylus). У лесі (рс1) паліноспектри степового типу, в 

ініціальних ґрунтах (рс2) – лісостепового (Pinus, Betula, різнотрав’я), а в лесі рс3 

– тундростепового (із Dryas octopetala і Selaginella selaginoides). 

Поселення Ожеве (Сокирянський р-н) виявлене на острові Дністра. Над 

алювієм, у бурому ґрунті залягає шар трипільської культури В/І, 4300 – 3800 р. 

до н.е. (Черновол, Радомський, 2015), перекритий пізнішим лучним ґрунтом. За 

даними із 6-и розчисток виділено палінозони: 1) до утворення культурного шару 

− Tilia i Quercus, на алювії спочатку рудерали, потім плауни; 2) у культурному 

шарі – Carpinus, Tilia, Juglans, Cerealia, бобовi, бур’яни, різнотрав’я; 3) у його 

верхах – Pinus, Picea, Corylus, бур’яни, іван-чай; 4) над культурним шаром: 

Pinus, Picea, Betula (SB-1); 5) ксерофіти й різнотрав’я (SB-2), 6) Carpinus, 

Quercus, Picea (SB-3 – SA-2), 7) Pinus, Picea, папороті, різнотрав’я (SA-3). 

Розрізи Садгора і Рідківці розташовані біля м. Чернівці, перший у днищі 

балки, другий – на схилі вододілу. У Садгорі ґрунтова світа формувалася у 

субатлантиці (Дмитрук, 2015). Палінозона Phkg горизонту нижнього ґрунту 

лісового типу (бук, дуб, граб). У Н горизонті (
14

С 1190±50) зростає вміст спор 

Filicales. У Рhk горизонті середнього ґрунту максимальним є вміст пилку 

широколистих, із Juglans regia («Середньовічний кліматичний оптимум»), у Н 

горизонті – пилку різнотрав’я. У Нpk горизонті верхнього ґрунту паліноспектри 

лісовi, із низьким вмістом пилку широколистих, a в Но горизонті – степовi 

(антропогенний вплив), із пилком різноманітних широколистих порід. У І(e) 

горизонті сірого опідзоленого ґрунту Рідківців (
14

С 1740±50) домінують 

Filicales, у Е горизонті максимальним є вміст пилку широколистих, а в Н(е) – 

різнотрав’я (антропогенний вплив).  

У розрізі «Турецький вал» (Новоселицький р-н) сірий опідзолений ґрунт, 

формування якого почалося із пізнього суббореалу (Дмитрук, 2015), залягає під 

валом ранньоскіфського часу. У І та ЕІ горизонтах багато спор Filicales, роль 

пилку широколистих порід зростає в останньому. У Н горизонті паліноспектр 



9 
 

степовий, пилку широколистих мало («ксеротермічна депресія» IX-VIII cт. ВС; 

Золотун, 1975; Герасименко, 1997). У Но горизонті багато паліноморф Filicales і 

широколистих дерев (SA-1). Під валами  слов'янських поселень (
14

С 1190±50, 

1160±70, 1040±90) розрізів Глибока і Грушівка (Глибоцький р-н) паліноспектри 

Н горизонтів є широколистолісовими (Fagus, Carpinus, Quercus, Tilia).  

 У розділі «Зміни рослинності і клімату Буковинського Прикарпаття 

і Закарпаття у пізньому неоплейстоцені і голоцені» показано зміни 

рослинності і клімату (зокрема, кількісні) за короткоперіодичною етапністю 

(рис. 2, 4); за порівнянням із даними інших авторів виявлено зміни рослинності 

в залежності від рельєфу (наприклад, рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Зміна типів клімату і рослинних угруповань Буковинського Прикарпаття у 

пізньому неоплейстоцені 
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а) 

 

 
b) 

 

Рис.3 Зміни рослинності Закарпаття у залежності від умов рельєфу впродовж: 

 а) стадіалу vt2; b) інтерстадіалу vt3 (фаза vt3b) 

 

Реконструйовані фази розвитку рослинності кайдацького етапу добре 

зіставляються із такими останнього міжзледеніння, але мають специфічні риси, 

зумовлені близькістю до гірських лісів Карпат: зростання ялини (на Закарпатті 

бука) майже на усіх фазах розвитку лісів; присутність кедрової сосни на 

початкових фазах. На оптимумах міжзледеніння на Буковині зростав горіх 

волоський; ліщина максимально поширювалася на середніх рівнях терас. 

Теплішим від сучасного клімат був на оптимумах кайдацького етапу (ТІ – на 3°С 

вище нинішніх, ТVII − на 0,5-1,5°C). Річна сума опадів була найбільшою (на 200 

мм від тепер) на початку і на гігротермічній стадії останнього міжзледеніння.  
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Рис.4 Зміна типів клімату і рослинних угруповань Буковинського Прикарпаття у  

другій половині голоцену 

 

Клімат тясминського часу був вологішим, ніж у інших районах України. 

Високі тераси займали тундрові ценози, на середніх рівнях терас існували  

ялиново-соснові гайки. На ранньоприлуцькому інтерстадіалі (фаза pl1а) середні 

тераси вкривали березово-ялинові ліси, луки, на його оптимумі (pl1b1) – 

березово-соснові ліси із домішкою дуба і липи. Високі тераси Закарпаття 

займали широколисто-соснові ліси із мезофільними породами (Герасименко, 

2006). На стадіалі pl2 у Закарпатті поширювалася тундра, на Буковині − 

тундростеп. На інтерстадіалі pl3 Буковину займали лучні степи й сосново-

березові ліси із ялиною і ліщиною, Закарпаття – соснові та вільхові ліси. 

Найтеплішим і найвологішим клімат був на підетапі pl1 (температури на 1°C 

нижчі сучасних, сума опадів як тепер), найхолоднішим – на підетапі pl2 (ТІ на 

12°C нижчі від сучасних, ТVII – на 6°C, річна сума опадів – на 250 мм). 
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У ранньоудайський час (ud1) на середніх і низьких терасах обох районів 

поширювався лісостеп (поодиноко липа і ліщина), а в час ud2 − тундростеп 

(поодиноко ялина), на високих терасах – тундра. На низьких терасах Закарпаття 

існували рефугіуми дендрофлори, зокрема, в`яза і липи. ТVII була вищою, ніж на 

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

Витачівський час (vt). На інтерстадіалі vt1b1 обидва райони вкривали 

ялиново-соснові ліси із домішкою ялиці й мезофільних широколистих порід 

(зокрема, бука). На низьких терасах Закарпаття роль останніх була найвищою. 

На стадіалі vt1b1-b2 лучно-лісова рослинність включала мікротерми. На 

інтерстадіалі vt1b2 участь мезофільних порід зменшилася (за виключенням 

низьких терас Дністра). На стадіалі vt2 на вищих рівнях панувала тундрова і 

лісотундрова рослинність (Gerasimenko et al., 2019), низькі тераси Закарпаття 

(див. рис. 3) займали різнотравні луки (зрідка сосна, береза, поодиноко липа). 

На інтерстадіалі vt3 (див. рис.3) найбільш залісеними, із найвищою роллю  

широколистих мезофільних порід, були низькі тераси обох районів. Лише на 

початковій фазі vt3a останні зустрічалися поодиноко. У витачівський час 

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

vt1b, найвищі ТVII (рівні сучасним) – на фазі vt3b, найхолоднішим і 

найпосушливішим – підетап vt2. 

У бузький час на тодішній високій заплаві Дністра виявлено 3 холодні 

інтерстадіали і 5 стадіалів, відмінних за типом рослинності (тундрової, 

лісотундрової, холодно-степової і тундростепової, із значною участю кріофітів). 

На інтерфазіалах існували лучні степи і сосново-березові ліси з домішкою 

ялини, кедрової сосни і модрини (на початку етапу поодиноко зростали липа, 

дуб, ліщина). На вищих рівнях обох районів поширювався тундростеп. 

Найсуворішим клімат був біля 22-20 
14

С т. р. т., коли ТI на Буковинському 

Прикарпатті були на 20°C нижче нинішніх, ТVII – на 8°С, річна cума опадів була 

нижче сучасної на 300 мм. 

На дофінівському інтерстадіалі df1 1-у терасу Дністра вкривали 

ялиново-березові ліси (поодиноко клен і ліщина), заплаву – вербово-вільхові, а 

на стадіалі df2 − лучні степи. На інтерстадіалі df3 у лісах із сосни звичайної і 

кедрової зростали модрина, обліпиха, жостер, поодиноко в’яз і ліщина. Навіть 

найтепліший підетап (df1) був суворішим від попередніх інтерстадіалів  (ТІ на 

6°C нижче від тепер, ТVII  – 2 °С, суми опадів –  на 150 мм). 

У причорноморський час (pc1) рослинність була мозаїчною: мікротермні 

асоціації чергувалися із ксерофітними, які вперше набули значного поширення 

(кріоксеротична стадія зледеніння). Підетап pc2 включав інтерстадіали белінг та 

алеред і стадіал дріас-2 (Герасименко, 2004). На інтерстадіалах на 1-ій терасі 

розширились площі сосняків (із сосною кедровою і модриною), на вищих 

терасах – із поодинокими широколистими породами (Болиховская, Пашкевич, 

1982). У DR-2 рослинність подібна до такої стадіалу pc1. На стадіалі pc3 (DR-3) 

фази холодного степу (із Ephedra distachya) розділяла фаза тундростепу із Dryas 

octopetala й Selaginella selaginoides. Найтеплішим часом етапу був алеред (ТІ і 

ТVII на 1-2°С нижче від нинішніх), найхолоднішим і найариднішим − рс1 (ТІ на 

13 °С, сума опадів – на 350 мм нижче від сучасної). 
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За відкладами голоцену Буковини палінологічно виявлено мікроетапи 

змін рослинності і клімату (див. рис. 4). У АТ-3 це фази: початку кліматичного 

оптимуму (Quercetum mixtum), оптимуму (граб, горіх волоський, дерен), 

післяоптимальна (лісостеп із ліщиною). У суббореалі це фази: SB-1 (ліси із 

поодинокими широколистими породами; прохолодний вологий клімат),  SB-2  

(лісостеп із ліщиною; аридизація клімату), SB-3A (ліси мезофільного строю, 

вторинні луки; помірно-теплий вологий клімат), SB-3B (лучні степи, сосняки; 

посушливий клімат). У субатлантиці це фази: SA-1А (ялиново-широколисті ліси, 

вологий прохолодний клімат); SA-1В (лісостеп і вторинні лучні степи; 

аридизація);  SA-2В (ліси із широколистих мезофільних порід; «Середньовічний 

кліматичний оптимум»); SA-3А (скорочення площ лісів, особливо 

широколистих, поширення лучних степів; «Малий льодовиковий період»).  

У розділі «Вплив природних умов на розселення палеолітичної 

людини Буковинського Прикарпаття і Закарпаття та антропогенна 

трансформація рослинності у голоцені» висвітлено аспекти взаємодії людини 

і природного середовища. На стоянках високих і середніх терас культурні шари 

середнього палеоліту виявлені у викопних ґрунтах (переважно інтерстадіалів, 

відкритих ландшафтів), відсутні в утвореннях перигляціального клімату. 

Культурні шари раннього верхнього палеоліту (40-30 т. р. т.) на високих рівнях 

залягають у викопних ґрунтах, у лесових відкладах – лише у захищених 

місцевостях біля балок чи на низьких терасах. Культурні шари середнього і 

пізнього верхнього палеоліту залягають на усіх висотних рівнях і, зокрема, в 

утвореннях найхолоднішого відрізку бузького етапу. Людина була здатна 

пристосовуватися до суворих кліматичних умов. 

Антропогенний вплив на рослинність вперше чітко виявляється у час 

трипільської культури (ІV тис. до н.е.) за появою пилку Cerealia і сегетальних 

бур’янів (існування польових угідь). Значний вміст пилку подорожникових 

свідчить про витоптування земель, зокрема, пасовищне, а наявність пилку 

пірофілу (іван-чаю) й мікрочасток деревного вугілля − про випалювання лісів. 

Спалах пилку рудералів (особливо чортополоху) відображає занепад поселень. 

Поширення вторинної лучно-степової рослинності (особливо цикорієвих, 

айстрових, папоротей) почалося на переході від фінальної бронзи до раннього 

залізного віку (час побудови оборонних валів VІІ-VІ ст. ВСЕ). Наступним 

критичним етапом знищення лісів була епоха «Великого переселення народів» 

(ІV-VІ ст. СЕ). У ранньослов’янський час (VІІІ-ІХ ст. СЕ) появу польових угідь 

виявлено за збільшенням вмісту пилку культурних злаків, бобових, гречкових, 

пасовищних і смітникових бур`янів, подальшим поширенням лучних степів. 

Наявність пилку горіха й винограду свідчить про їхнє культивування на 

Римському (I-IV cт. СЕ) і Середньовічному кліматичних оптимумах.    

 

ВИСНОВКИ 

Виконане за розробленим методико-методологічним алгоритмом 

палінологічне дослідження розрізів верхньонеоплейстоценових і голоценових 

відкладів геоархеологічних пам’яток Буковинського Прикарпаття і Закарпаття й 

аналіз складу сучасних повітряних і поверхневих пилкових проб у різних 
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рослинних ценозах широколистолісової, лісостепової і степової зон 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 широколистих порід – 

заниженим. Щомісячний склад проб пилкового опаду прямо відповідає сезонам 

цвітіння рослин, що є важливим для визначення сезонів полювання, міграцій, 

побудови споруд. У поверхневих пробах широколистих лісів Буковини 

недостатньо відображено роль дуба у їхньому складі; завищеним є вміст пилку 

сосни і ялини на узліссях і в лучних ценозах; паліноспектри останніх можуть 

бути лісостеповими. Ці неузгодження враховані при реконструкціях.  

2. Палінологічне вивчення одновікових відкладів у різних розчистках 

одного розрізу показало аналогічність їхнього пилкового складу, що свідчить 

про невипадковий розподіл пилку при формуванні паліноспектрів і доводить 

достовірність реконструкцій палеорослинності за палінологічними даними. 

3. Апробація різних методів відбору й обробки пилкового опаду, 

субфосильних і фосильних проб ґрунтів і лесово-ґрунтових порід дає змогу їх 

вибору й модифікації (зміни параметрів пилкових уловлювачів, збільшення 

наважок проб, об’єму лабораторного посуду і швидкості центрифугування, 

застосування додаткових реактивів), які й були впроваджені у дослідження. 

4. Кількісні палеокліматичні реконструкції за палінологічними даними 

потребують поєднаного використання інформаційно-статистичного методу 

В. Кліманова (1985) і методу «кращих аналогів» (Guiot; Nakagawa et al., 2002) за 

умов розширення регіональної бази пилкових поверхневих проб.  

5. В історії палінологічного вивчення палеорослинності Буковинського 

Прикарпаття і Закарпаття за детальністю досліджень і їхньою прив’язкою до 

міжнародних шкал виділено такі етапи розвитку. Для пізнього неоплейстоцену: 

1-ий етап − до 80-тих рр. ХХ ст., 2-ий етап – 80 рр. - початок XXI століття, 3-ій 

етап − до тепер; для голоцену: 1-ий етап − до 50-тих рр. ХХ ст., 2-ий етап – 50-

90 рр., 3-ій етап – кінець ХХ ст. – до тепер. 

6. Палінологічне вивчення відкладів геоархеологічних пам’яток Буковини 

і Закарпаття дає змогу охарактеризувати короткоперіодичні етапи розвитку 

рослинності і клімату пізнього неоплейстоцену, особливо детально для 

витачівського, бузького і причорноморського часу (7, 9 і 7 фаз, відповідно). 

Реконструйовані типи рослинності у палеокліматичній інтерпретації прямо 

відповідають типам процесів педогенезу. Порівняння паліноданих із розрізів, 

розташованих на різних елементах рельєфу, вказує на зміни рослинності в 

залежності від останніх і сприяє з’ясуванню факторів розташування пам’яток 

різного віку. 

7. Палінологічне вивчення ґрунтів голоцену Буковинського Прикарпаття 

дає змогу охарактеризувати фази розвитку рослинності і клімату другої 

половини голоцену (зокрема, 8 фаз впродовж субатлантики). У 

палеокліматичній інтерпретації реконструйовані типи рослинності прямо 

відповідають типам процесів педогенезу, відображених  у повнорозвинутих 

ґрунтових світах.  
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8. Кількісні показники кліматів Буковинського Прикарпаття і Закарпаття, 

отримані за двома методами, загалом добре кореспондують між собою, із 

показниками сусідніх територій, зіставляються із трендами якісних кліматичних 

змін. Теплішим від нинішнього клімат був на термоксеротичній і 

термогігротичній  стадіях останнього міжзледеніння (ТI – на 3°С вище 

сучасних, ТVII − на 0,5-1,5°C). Річна сума опадів була найбільшою (на 200 мм 

вище сучасних) на термогігротичній стадії і на початку міжзледеніння. 

Найсуворішим клімат був біля 22-20 
14

С т. р. т., коли ТI на Буковинському 

Прикарпатті були на 20°С нижче нинішньої, ТVII– 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 залежать від палеоекологічних 

чинників. Стоянки середнього палеоліту існували до удайського етапу включно, 

переважно на інтерстадіалах і в долинах; стоянки раннього верхнього палеоліту 

існували до бузького етапу, переважно у долинах (на стадіалах лише на низьких 

терасах); стоянки гравету й епігравету – від бузького до причорноморського 

етапів, на усіх елементах рельєфу. На Буковині фаза В/1 трипільської культури 

існувала 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 SВ-3A і посушлива SВ-3В фази), в посушливі 

часи «Великого переселення народів» і «Малого льодовикового періоду» і на 

«Середньовічному кліматичному оптимумі».  

10. Чіткий антропогенний вплив на рослинність Буковини виявляється із 

часу трипільської культури, зростає на межі епох бронзи та раннього заліза 

(VІІ-VІ ст. до н.е.), на початку нашої ери й особливо від ІХ ст. н. е. Відбувалися 

вирубки лісів для створення полів, пасовищ, валів; поширення культурних 

(зокрема, інтродукованих – горіх, виноград) і синантропних рослин.  
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія» – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2019. 

На основі палінологічного вивчення верхньонеоплейстоценових відкладів 

геоархеологічних пам’яток Буковинського Прикарпаття i Закарпаття 

встановлено короткоперіодичні етапи розвитку рослинності та змін клімату 

впродовж кайдацького, прилуцького, удайського, витачівського, бузького, 

дофінівського і причорноморського етапів. Для території Буковинського 

Прикарпаття простежено мікроетапи розвитку палеорослинності та клімату 

впродовж другої половини голоцену: пізньої атлантики, суббореалу і 

субатлантики. Для етапів пізнього неоплейстоцену показано зміни рослинності 

в залежності від умов рельєфу. Встановлено вплив природних умов на 

розселення палеолітичної людини Буковинського Прикарпаття і зміни її 

рослинності під впливом антропогенного чинника. 

На основі аналізу складу повітряного пилкового опаду, субфосильних 

проб ґрунтів і складу сучасної рослинності у різних її місцезростаннях біля 

досліджуваних розрізів на регіональному рівні обґрунтовано правомірність 

застосування результатів палеопалінологічного аналізу для реконструкцій 

давньої рослинності (за умови достатньої регіональної бази поверхневих проб).  

Із застосуванням інформаційно-статистичного методу В. Кліманова і методу 

«кращих аналогів» для короткоперіодичних етапів пізнього неоплейстоцену і 

голоцену реконструйовано кількісні кліматичні показники: середні температури 

року, січня,  липня і річну суму опадів.  

Ключові слова: палінологічний аналіз, пізній неоплейстоцен, голоцен, 

геоархеологічна пам`ятка, палеорослинність, палеоклімат. 
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Прикарпатья и Закарпатья в позднем плейстоцене и голоцене (по данным 

палинологического анализа геоархеологических памятников). –Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.04 «Геоморфология и палеогеография» -  Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования 

и науки Украины, Киев, 2019. 

На основе палинологического изучения верхненеоплейстоценових 

отложений геоархеологических памятников Буковинского Прикарпатья и 

Закарпатья выявлена короткопериодическая этапность развития растительности 

и климата в течение кайдацкого, прилуцкого, удайского, витачевского, бугского, 

дофиновского и причерноморского этапов. Для Буковинского Прикарпатья 

прослежены микроэтапы развития растительности и изменений климата  в 

течение второй половины голоцена: поздней атлантики, суббореала и 

субатлантики. Для этапов позднего неоплейстоцена показаны изменения 

растительности в зависимости от условий рельефа. Установлено влияние 
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природных условий на расселение палеолитического человека Буковинского 

Прикарпатья и изменение его растительности под воздействием человека.  

На основе анализа состава воздушного пыльцевого опада, субфосильных 

проб почв и состава современной растительности в различных ее 

местопроизрастаниях вблизи изучаемых разрезов на региональному уровне 

обоснована правомерность использования палинологического анализа для 

реконструкций палеорастительноти (при достаточности региональной базы 

поверхностных проб). С использованием информационно-статистического 

метода В. Климанова и метода «лучших аналогов» для короткопериодических 

этапов позднего плейстоценаи голоцена реконструированы количественные 

показатели климата: средние температуры года, января, июля и сумма осадков.  

Ключевые слова: палинологический анализ, поздний неоплейстоцен, 

голоцен, геоархеологический памятник, палеорастительность, палеоклимат. 

 

SUMMARY 

Yurchenko T. I. Vegetational and climate changes in the  

Bukovynian foreland of the Carpathians and the Transcarpathia during the 

Late Pleistocene and Holocene (based on pollen data from geoarchaeological 

sites). – Manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences, speciality 

11.00.04 «Geomorphology and Palaeogeography» – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The pollen study of the Upper Pleistocene deposits from the geoarchaeological 

sites of the Bukovynian foreland of the Carpathian Mountains and  Transcarpathia 

allows to reveal the short-term stages of vegetational development and climatic 

changes during the Kaydaky (the last interglacial), Pryluky (the early glacial), Uday 

(the early pleniglacial),  Vytachiv (the middle pleniglacial), Bug and Dofinivka (the 

late pleniglacial) and Prychоrnmoria (the Late Glacial) times. Temperate broad-

leaved forestcovered the studied are as during the climatic optima of the last 

interglacial, which were wetter and warmer than now. The hazelnut groves spread 

more extensively at these times than now. During the pre-temperate stage of the 

interglacial, Pinus cembra occurred in the woods that was not typical for the other 

areas of Ukraine or at present. The presence of forest-steppe vegetation during the 

Tyasmyn and the early phase of the Uday stadials indicates that the regional climates 

at these times were less severe than in other areas of Ukraine. The interstadials of 

both Pryluky and Vytachiv times in the studied areas also had milder climate than in 

the other regions of Ukraine, particularly in the Transcarpathia. The alternation of 

stadials with periglacial vegetation and interphasials with boreal vegetation occurred 

during the Bug, Dofinivka and Prychоrnomorya times. The vegetational changes 

dependent on palaeorelief elements are reconstructed for the Late Pleistpcene phases. 

The phases of vegetational and climatic changes are revealed for the area of the 

Bukovynian foreland of the Carpathian Mountains during the second half of the 

Holocene: the Late Atlantic, Subboreal and Subatlantic. The direct correspondence 

between the changes in vegetation and in pedogenic processes, recorded in the 

corresponding pedocomplexes has been shown. During the Late Atlantic, broad-

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
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
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
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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leaved forest (with highly mesophytic species) of the climatic optimum was replaced 

by meadow steppe at the end of the period. The same pattern in vegetational changes 

occurred during the Late Subboreal and the Early Subatlantic, though the climate of 

the Early Subatlantic was cooler. The new spread of broad-leaved trees during the 

«Medieval climatic optimum» (VIII-XI cent. AD) was replaced by the phase of their 

reduction during «the Little ice age» (XII-XVIII cent. AD).  

Monitoring of annual modern airborn pollen input was carried out on the 

stations in different vegetational zones of Ukraine. On the basis of comparative 

analysis of its composition,  the composition of subfossil soil spectra in different 

ecotops near the sites studied, and that of the modern vegetation, the reliability of the 

usage of pollen study for palaeovegetational reconstruction is proved on the regional 

scale. The usage of regional pollen base of surface samples is obligatory though.   

By means of complex usage of informational-statistical method and method of 

«the best analogues», the reconstruction of quantitative climatic indices (meanannual 

temperature, temperature of  January and July, annual precipitation) is carried out for 

short-term stages of the Late Pleistocene and Holocene.In the Bukovynian foreland of 

the Carpathian Mountains, the most severe climate existed 22-20 
14

C ka BP (the 

LGM), when the January temperatures were 20°С lower, the July temperature were 

8°C lower, the annual precipitation was 200 mm lower than at present. The climate, 

which was warmer than the modern one, existed during the telocratic and mesocratic 

stages of the last interglacial (the Kaydaky times), when the July temperatures were 

0,5-1,5°С higher than now, and the January temperature were 3°С higher. The 

precipitation was larger than the modern one (on 200 mm) at the pre-temperate stage 

and the mesocratic stage of the last interglacial. 

The impact of palaeoecological factors on settlement patterns of Paleolithic 

population of the Bukovyna is revealed. The changes in the vegetation of the 

Bukovynian foreland of the Carpathian Mountains under the human impact during 

the second half of the Holocene has been revealed. The reduction in wooded areas, 

the spread of cultural plants and weeds started with the appearance of the Trypollian 

settlements and became stronger at the threshhold of the Late Bronze and Early Iron 

Ages, and at the beginning of CE. It reached its next maximum during the «Medieval 

climatic optimum» when woods on plateaus and in valleys were replaced by 

meadow-steppe and meadows, and new plants (i.e.walnut and grape) were 

introduced.  

Key words: palynological study, Late Pleistocene, Holocene, 

geoarchaeological site, palaeovegetation, palaeoclimate. 
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