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АНОТАЦІЯ 

 

Рогозін Є. П. Розвиток озер і приозерних ландшафтів у широколистолісовій 

та степовій зонах у голоцені (модельні регіони Сконе та Криму). – 

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. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено виявленню загальних і регіональних 

закономірностей у змінах рослинності, клімату та особливостях озерного 

седиментогенезу впродовж голоцену у різних ландшафтних зонах: на прикладі 

широколистих лісів півострова Сконе і степів Південно-Західного і Північно-

Східного Криму. 

Об’єктом дослідження є донні відклади озер півострова Сконе (оз. Вомб) і 

Кримського півострова (оз. Чокрак, оз. Саки), зокрема, їхній геохімічний і 

палінологічний склад. Предметом дослідження є етапність розвитку озер і 

приозерних ландшафтів у модельних регіонах широколистолісової (Сконе) і 

степової (Крим) зон впродовж голоцену. 

Дослідження виконано на основі комплексу палеолімнологічних методів. 

Палінологічні дані дозволили простежити закономірності змін зональних і 

регіональних особливостей рослинності і клімату на значній території навколо 

озер, а також виявити особливості розвитку озерних басейнів. Геохімічні методи 

включали визначення вмісту у донних відкладах озер органічного вуглецю й 

азоту та визначенні концентрації у них різних елементів за допомогою 

рентгенофлуоресційного аналізу. Комплексний аналіз донних відкладів озер був 

доповнений методами радіовуглецевого датування, моделювання швидкостей 

осадонакопичення, а також кореляційним, порівняльно-географічним і 

порівняльно-історичним методами, методом аналогій. 
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У роботі розглянуто теоретико-методологічні засади використання 

палінологічного і геохімічних методів для реконструкції розвитку рослинності 

та змін клімату у голоцені, відтворення історії формування і седиментогенезу в 

озерних басейнах та екзогенних процесів на прилеглих до них територіях. 

Обґрунтовано доцільність використання обраного комплексу методів і 

конкретних технічних прийомів для отримання характеристик палінологічного і 

геохімічного складу озерних відкладів. Проаналізовано різні підходи до 

інтерпретації палінологічних даних, що дало змогу обрати оптимальні з них для 

реконструкцій давньої рослинності на локальному, регіональному та зональному 

рівнях за даними вивчення озерних відкладів. 

Проаналізовано результати попередніх досліджень донних відкладів озер у 

Південній Скандинавії і Північному Причорномор’ї. Незважаючи на досить 

значну кількість робіт із досліджуваної тематики, виявлено недостатність 

вивчення короткоперіодичних змін рослинності та клімату впродовж голоцену, 

особливо для території Степового Криму. Більшість робіт тут було виконано для 

озер західного узбережжя Кримського півострова і часто лише за одним із 

методів природничо-наукових досліджень. Це свідчить про необхідність 

комплексного вивчення озер, розташованих у різних фізико-географічних 

районах Степового Криму, кореляції отриманих результатів та вирізнення 

локальних і регіональних рис у розвитку рослинності, озерних басейнів і змінах 

клімату впродовж голоцену. 

Отримані у ході дослідження дані дали змогу виявити нові риси у 

короткоперіодичному розвитку природних умов у голоцені, зокрема, 

простежити загальні та відмінні риси в історії озер, клімату, змінах приозерної і 

зональної рослинності у ландшафтних зонах широколистих лісів і степів (за 

модельними регіонами на території півострова Сконе і Кримського півострова). 

Утворення озера Вомб відбулося у кінці пізньольодовиків’я. На 

мінерогенному етапі седиментогенезу (до 11700 кал. р. т.) відбувалося швидке 

осадонакопичення, із значним привнесенням алохтонного матеріалу. Після 

11700 р. т. у водозборі озера розпочалися процеси ґрунтоутворення і 
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вилуговування карбонатів кальцію. У ранньому голоцені (після 10500 р. т.) на 

органогенному етапі розвитку озера швидкість осадонакопичення зменшилася, а 

біологічна продуктивність вод зросла. На початку голоцену відкриті ландшафти 

пізньольодовиків’я навколо озера змінили березово-соснові ліси з елементами 

тундро-степової рослинності у пребореалі та із поширенням ліщини і появою 

широколистих дерев у бореалі. Зниження рівня озера і збільшення ролі сосни та 

берези відображає існування фаз посушливішого клімату: 10000–9500 і 8500–

8000 р. т. У середньому голоцені озеро Вомб мало найвищий рівень 

біопродуктивності, у водозборі сповільнилися процеси вилуговування карбонатів. 

Територію Сконе займали геліофільні широколисті ліси (дуб, в’яз, липа, ясен). У 

суббореалі (після 4800 р. т.) у водозборі озера Вомб зросла інтенсивність ерозії, у 

водах знизився вмісту кисню, що було результатом інтенсифікації землеробства на 

території Сконе. У цей час почалася міграція сюди вологолюбних бука і граба. 

Фазами деякого зростання посушливості клімату були 4900–4600 і 2900–2600 р. т. 

У субатлантичному періоді збільшилася ерозійна активність у водозборі озера 

Вомб, зросло осадження піщаних часток (розвіювання піщаних ґрунтів). На 

півострові Сконе переважали високомезофільні тіньові породи – бук і граб. Проте в 

інтервалі 1800–1200 р. т. виявлено посушливу фазу. Антропогенний вплив призвів 

до виникнення мозаїчного типу рослинності, із злаковими і різнотравно-злаковими 

формаціями серед лісових. 

У Північно-Східному Криму впродовж середнього голоцену чергувалися 

фази злакових і різнотравно-злакових степів, із значно більшою тривалістю 

останніх. На початку середнього голоцену на місці озера Чокрак існувала 

мілководна морська затока. Після 5000 р. т. вона перетворилася на лагуну. У 

суббореальному періоді встановлено найбільш посушливі і водночас теплі 

кліматичні фази із полиново-злаковими і полиново-лободовими асоціаціями 

(4800–4500, 3750–3200 і 2900–2600 р. т.), а фази зволоження клімату зі злаковими 

і різнотравно-злаковими степами виявлено у інтервалах 4500–4100 і 3200–3000 

р. т. На озері Чокрак після 3000 р. т. піщаний пересип частково припинив 

водообмін із морем. Відбулося зниження рівня озера із його осолоненням та 
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осадженням евапоритів. Із підвищенням рівня озера (від 1000 р. т. і до тепер) 

воно має відносно стабільний гідродинамічний режим. Впродовж 

субатлантичного часу чергувалися фази розвитку полиново-злакових і 

різнотравно-злакових ценозів. Найбільш посушливі умови існували 2200–1900, 

1600–1200 і 600–180 р. т., а найвологіші – 2600–2300, 1600–1200 і 180–0 р. т. 

Остаточна ізоляція озера Чокрак призвела до значного збільшення його 

солоності та зникнення молюсків. 

У середньому голоцені Південно-Західний степ Криму був переважно 

різнотравним, із окремими деревними угрупованнями. У озері Саки після його 

виокремлення від моря біля 5500 р. т. встановилися відносно стабільні 

гідродинамічні умови озерного осадонакопичення. У суббореальному періоді 

фази найтеплішого і найбільш посушливого клімату, із переважанням злакових і 

полиново-злакових степів, мали місце 4100–3900, 3700–3400, 3000–2900 і 2800–

2600 р. т. Максимуми зволоження із поширенням різнотравно-злакових степів 

біля озера і мезофільних дерев у горах припадають на 4600–4400 і 3300–3000 р. 

т. У озері Саки встановлено фази збільшення ерозії у водозборі (4300–3900, 

3300–3000 р. т.) і фази зниження рівня озера і інтенсифікації осадження 

евапоритів: карбонати і сульфати кальцію (3700–3300, 3000–2700 р. т.). У 

субатлантичному періоді на фазах посушливого клімату (1900–1700, 1500–1300, 

1100–800, 800–400 р. т.) існували полиново-злакові й злакові ценози, а впродовж 

вологіших фаз (2600–2400, 1700–1500, 1300–1100 і 900–800 р. т.) − різнотравно-

злакові. У Сакському озері впродовж субатлантики переважали стабільні 

геохімічні умови. Після 800 р. т. виявлено активізацію процесів ерозії у 

водозборі. 

У суббореальному і субатлантичному періодах зміни режиму озер і 

рослинності у досліджуваних регіонах відображають більшу сталість розвитку 

ландшафтів неморальних лісів Сконе, ніж узбережних степових ландшафтів 

Криму. Зміни рівня озера Вомб і гідрологічних процесів у водозборі були 

підпорядковані основним кліматичним перебудовам у голоцені. 

Найвиразнішими змінами фаз розвитку рослинності були перехід від 



6 

 

геліофільних лісів кверцетального комплексу, типових для атлантичного 

періоду, до поширення тіньових порід (граба і бука) у другій половині 

суббореалу і поширення ялини і бука у вологішому і прохолоднішому кліматі 

субатлантичного періоду. Короткотривалі циклічні зміни домінантів 

рослинності у приозерних узбережних ландшафтах степового Криму свідчать 

про значну сенсибільність останніх до коливань тепло- і вологозабезпечення, 

особливо в умовах посилення дефіциту зволоження у суббореалі та 

субатлантиці. 

Отримані у дисертаційній роботі результати можуть бути використані для 

уточнення і кореляції регіональних стратиграфічних схем голоценових 

відкладів, для апробації математичних моделей кліматичних змін, 

палеогеографічного прогнозування, вивчення особливостей формування 

сучасного рослинного покриву і відновлення його біорізноманіття. Отримані 

палеолімнологічні дані можуть бути основою для геоекологічного моніторингу 

озер і розробки природоохоронних заходів. Результати вивчення розвитку 

рослинності, озерної седиментації, змін клімату впродовж голоцену в різних 

ландшафтних зонах можуть бути використані у лекційних курсах університетів 

із палеогеографії і стратиграфії голоцену, а теоретико-методологічні підходи і 

техніко-методичні прийоми, впроваджені у дисертаційному дослідженні, − у 

курсах із загальної палеогеографії та палеоекології. 

Ключові слова: донні відклади озер, гіперсолоні озера, палінологічний 

аналіз, органічна геохімія, рентгенофлуоресційний аналіз, палеорослинність, 

зміни клімату, історія розвитку озер. 
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ABSTRACT 

 

Rohozin Ye. P. Evolution of lakes and lacustrine environments in broad-leaved 

forest and steppe zones during the Holocene (model regions of Scania and Crimea). – 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Geography: Speciality 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, 2020. 

The thesis deals with reconstructions of palaeolimnological and 

palaeoenvironmental changes in broad-leaved forest (Scania) and steppe (the south-

western and north-eastern Crimea) zones during the Holocene based on 

multidisciplinary studies of lakes Vomb, Chokrak and Saki sediments. 

The object of the research has been palynological and geochemical content of the 

sediment cores from lakes Vomb, Chokrak and Saki. The subject under investigation 

is the evolution of lakes and sedimentological processes in them and environmental 

changes in their catchments. 

The research has been carried out on the basis of a set of palaeolimnological 

methods. The obtained palynological data revealed zonal and regional patterns of 

vegetational and climatic changes over a wide territory around the lakes and provided 

basis to establish main features in the development of the lake basins. Geochemical 

methods included measurements of organic carbon and nitrogen content in the lake 

sediments and elemental composition of the sediments using X-ray fluorescence. The 

multidisciplinary palaeolimnological approach was supplemented by radiocarbon 

dating, modelling of sediment deposition rates and also by correlation, comparative 

and historical methods, method of analogues. 

The thesis deals with theoretical and methodological principles of applying 

palynological and geochemical methods for reconstruction of vegetational and climatic 
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changes during the Holocene, revealing stages of formation and sediment accumulation 

in the lakes, including erosional processes in their catchments. 

The expediency of using the selected set of methods and specific techniques to 

obtain the characteristics of palynological and geochemical composition of lake 

sediments is substantiated. Different approaches to the interpretation of palynological 

data are analysed, which allowed us to choose the optimal ones for the reconstruction 

of past vegetation at the local, regional and zonal levels based on the study of lake 

sediments. 

The results of previous palaeolimnological and palaeoecological studies in 

southern Scandinavia and the northern Black Sea coast are analysed. Despite the 

considerable number of studies on the subject under investigation, the insufficiency of 

studying short-term changes of vegetation and climate during the Holocene, especially 

for the territory of the Steppe Crimea, was revealed. Most of the research projects there 

studied lake sediments of the western coast of the Crimean peninsula and often only 

by one of the methods of Earth sciences. This indicates the need for a comprehensive 

study of lakes located in different geographical areas of the Steppe Crimea, the 

correlation of the results and the identification of local and regional features in the 

development of vegetation, lake basins and climate change during the Holocene. 

The results of multidisciplinary studies performed shed new light on short-term 

stages in the evolution of lacustrine environments during the Holocene and contribute 

to common and distinctive features of history of lakes, local and regional vegetation in 

the zones of broad-leaved forests (Scania) and steppes (Crimea). 

During the Late Glacial, open tundra-steppe prevailed around Lake Vomb, and 

the vegetation cover was sparse. Intense sedimentation with the input of a significant 

amount of allochthonous material is characteristic for the minerogenic phase (prior to 

11 700 cal yr BP). After 11 700 cal yr BP, active processes of soil formation and 

leaching of calcium carbonate from soils started in the lake catchment. The 

organogenic phase of lake development was characterised by a decrease in the 

sedimentation rate in the lake and an increase in the biological productivity of its 

waters. In the early Holocene tundra-steppe vegetation changed to the open woodland 
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with Betula and Pinus as main elements, although, some types of tundra-steppe 

vegetation were present, such as Artemisia and Chenopodiaceae. During the Boreal 

period, the area of coniferous forests gradually reduced and the migration of nemoral 

vegetation to the southern Sweden began. During the Atlantic period, deciduous oak 

forests with elm, lime and ash prevailed around the lake. The emergence of the 

Neolithic settlements at the end of the Atlantic period was reflected in the reduction of 

forest areas due to felling and burning of trees. The beginning of human impact on the 

vegetation was traced following the appearance of pollen of cultivated grasses and 

anthropophytes. Highest levels of bioproductivity in Lake Vomb were recorded during 

this phase. In the early Subboreal period, there were fluctuations in woodland 

vegetation as a result of climate changes and human activities. In the middle of the 

Subboreal time, migration of beech and hornbeam to Scania began. The Subatlantic 

period was characterised by emergence of cultural landscapes, which combined small 

stands of woodland and prevailing cultivated fields and arable lands. The increase of 

agrarian activities led to higher erosion in the Lake Vomb catchment. 

In the north-eastern Crimea, around 8000 cal yr BP, an open relatively shallow 

marine embayment existed in the area of Lake Chokrak. A deeper transgressive stage 

is observed from 7000 to 6500 cal yr BP when waters became less oxygenated, the 

grain size decreased and laminations disappeared. A dry stage from 6500 to 6200 cal 

yr BP is characterized by further decrease in water level and precipitation of gypsum. 

Starting from 6200 cal yr BP, a renewed transgressive stage is observed with increased 

water oxygenation, accumulation of fine sediments and precipitation of carbonates. A 

short-term erosional phase has been recorded from 5400 to 5000 cal yr BP. After 5000 

cal yr BP starts a dry stage of the basin, which is connected to the slower rate of the 

Holocene sea transgression. Precipitation of evaporites increased at this time and fine-

grained clays accumulated in the basin. The infilling of the basin and formation of the 

sandbar started around 3000 cal yr BP when clay sediments intermixed with sand 

layers. A transitional stage from semi-open to closed basin lasted from 1400 to 800 cal 

yr BP and it is characterized by precipitation of evaporites and disappearance of shells. 

The current stage (from 800 cal yr BP to present) of the closed lake basin is 
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characterized by sediment lamination, high precipitation of gypsum and potassium 

salts, and complete absence of molluscs due to high salinity of the brine. Steppe 

landscapes were dominant in the NE Crimea during the Middle and Late Holocene. 

The warmest and most arid conditions were typical of the phases dominated by steppes 

with grass and Chenopodiaceae-Artemisia communities. Such phases were dated to 

intervals 4800–4500, 3750–3200, 2900–2600, 2200–1900, 1600–1200 and 600–180 

cal yr BP. The most humid intervals are dated at 4500–4100, 3200–3000, 2600–2300, 

1600–1200 and 180–0 cal yr BP. Human impact on the vegetation was first recorded 

around 3500 cal yr BP by the emergence of agriculture in the region. 

A complete isolation of Saki Lake from the Black Sea occurred around 5200 cal 

yr BP. The early development of the lake was characterised by hydrological instability 

with significant sediment input. Forb-grass communities prevailed around the lake at 

this time. After 4200 BP, under increased aridity, the lake level lowered and Artemisia-

grass communities spread in the catchment. The next erosion event occurred at 3300–

2900 cal yr BP with the spread of relatively mesophytic steppes. The following 

regressive phase, 2900–2600 cal yr BP, was characterised by gypsum precipitation in 

the lake and widespread xeric steppes. The beginning of the Subatlantic period is 

marked by increased erosion in the catchment, spread of mesophytic communities and 

the emergence of agriculture in the region. Over the greater part of the Subatlantic, the 

lake was characterised by relatively stable hydrological conditions, although minor 

phases of increased erosion and mesophytic communities alternated with phases of 

increased evaporation and xerophytic communities. The current stage of the lake (last 

800 yr) is characterised by increasing erosion intensity. The relatively arid phases were 

dated at 4100–3900, 3700–3400, 3000–2900, 2800–2600, 1900–1700, 1500–1300 and 

800–400 cal yr BP. More humid phases were recorded at 4600–4400, 3300–3000, 

2600–2400, 1700–1500, 1300–1100 and 900–800 cal yr BP. 

The results obtained in the dissertation can be used to refine and correlate regional 

stratigraphic schemes of Holocene sediments, to test mathematical models of climate 

change, palaeogeographic forecasting, to study the peculiarities of the formation of 

modern vegetation and restore its biodiversity. The obtained palaeolimnological data 
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can be the basis for geoecological monitoring of lakes and development of 

environmental measures. The results of studying the development of vegetation, lake 

sedimentation, climate change during the Holocene in different landscape areas can be 

used in university lecture courses on palaeogeography and stratigraphy of the 

Holocene, and theoretical and methodological approaches and techniques introduced 

in the dissertation research – in courses of Quaternary palaeogeography and 

palaeoecology. 

Keywords: lacustrine sediments, hypersaline lakes, palynological analysis, 

organic geochemistry, X-ray fluorescence analysis, palaeovegetation, climate change, 

Holocene.
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним із найважливіших джерел даних, які 

використовують у палеогеографічних реконструкція, є донні відклади озер, 

пошарове вивчення яких дозволяє виявити локальні, регіональні і зональні зміни 

ландшафтно-кліматичних умов, які відбувалися у самому басейні, його 

водозборі і на прилеглих територіях. Визначення закономірностей кліматичних 

змін, які відбувалися у голоцені, є основою для вирішення багатьох питань, 

пов’язаних із сучасною динамікою різних компонентів природного середовища. 

Окрім того, аналіз кліматичних змін впродовж голоцену є важливим для 

уточнення і складання довгострокових кліматичних прогнозів. Сучасний стан 

природного середовища відзначається суміщенням двох процесів – природного 

розвитку ландшафтів і впливу людини на природні процеси. Для виявлення і 

розділення природного і антропогенного складників необхідне вивчення 

еволюційних змін компонентів ландшафтів у минулому. У зв’язку з цим інтерес 

до вивчення голоцену, останнього етапу геологічного розвитку Землі, 

посилюється впродовж останніх десятиліть. Дослідження процесів, які 

відбувалися у голоцені, необхідні і з точки зору ретроспективного аналізу 

давніших етапів четвертинного періоду, і з метою визначення тенденцій 

майбутніх змін природи, важливих для вирішення практичних проблем її 

раціонального використання. Дослідження етапності розвитку озер і приозерних 

ландшафтів у двох різко відмінних ландшафтних зонах – широколистолісовій 

(південь Скандинавії) і степовій (Рівнинний Крим), є важливим для виявлення 

спільних і відмінних рис у їхньому розвитку, які відображають, відповідно, 

вплив глобальних і регіональних кліматичних подій. 

Акумуляція відкладів в озерах і накопичення біологічних решток із водної 

товщі озера і прилеглих територій відбувається постійно впродовж тисяч і 

десятків тисяч років, тому донні відклади озер є палеогеографічним архівом, 

який несе у собі інформацію і про історію формування озера, і про розвиток 

прилеглих територій. Зокрема, палінологічний аналіз озерних відкладів дає 
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змогу відтворити історію розвитку рослинності навколо озера та реконструювати 

динаміку чинників, які визначали її особливості. Геохімічний аналіз донних 

відкладів дозволяє реконструювати історію розвитку озера та дослідити процеси, 

які відбувалися у його басейні і водозборі, зокрема, коливання рівня озера, 

ерозійні процеси у водозборі, відображені у змінах гранулометричного і 

мінералогічного складу відкладів (у посушливій зоні – в осадженні евапоритів). 

Метою дисертаційної роботи є встановлення етапності розвитку озер і 

приозерних ландшафтів впродовж голоцену у модельних регіонах 

широколистолісової (півострів Сконе) і степової (Південно-Західний і Північно-

Східний Крим) зон за палеолімнологічними даними. 

Основні завдання дисертаційного дослідження: 

– проаналізувати сучасні методико-методологічні підходи до реконструкції 

історії розвитку озер і приозерних ландшафтів на основі геохімічного і 

палінологічного вивчення донних відкладів і адаптувати їх для використання на 

досліджуваних об’єктах; 

– узагальнити результати попередніх палеолімнологічних досліджень у 

обраних модельних регіонах; 

– отримати детальну палінологічну характеристику донних відкладів озер 

Чокрак, Саки і Вомб; 

– отримати пошарову геохімічну характеристику донних відкладів озер 

Чокрак, Саки і Вомб; 

– виконати реконструкцію утворення і розвитку озер Сконе і Рівнинного 

Криму; 

– реконструювати короткоперіодичну етапність змін рослинності і клімату 

досліджуваних територій впродовж голоцену; 

– виявити спільні риси в етапності голоценових змін рослинності, клімату та 

осадонакопичення в озерах широколистолісової і степової зон як відображення 

глобальних кліматичних подій, а також їхні регіональні й локальні відміни. 
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Об’єктом дослідження є донні відклади озер півострова Сконе (оз. Вомб) і 

Кримського півострова (оз. Чокрак, оз. Саки), зокрема, їхній геохімічний і 

палінологічний склад. 

Предметом дослідження є етапність розвитку озер і приозерних 

ландшафтів у модельних регіонах широколистолісової (Сконе) і степової (Крим) 

зон впродовж голоцену. 

Матеріали і методи дослідження. Фактичний матеріал було отримано у 

результаті аналітичних робіт із кернами свердловин, пробурених у період 1995-

2012 рр. у рамках міжнародних проєктів із дослідження озерних відкладів у 

Південній Швеції і Криму. Основним методом дослідження є палінологічний − 

один із провідних методів комплексного аналізу донних відкладів озер, який 

дозволяє простежити розвиток рослинності і клімату на значній території 

навколо озер і виявити особливості розвитку їхніх басейнів. Палінологічні 

дослідження (227 зразків) виконано здобувачем у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Іншим методом дослідження є геохімічний, 

а саме − визначення вмісту органічного вуглецю й азоту та елементного складу 

зразків озерних відкладів. Геохімічний аналіз відкладів (791 зразок) було 

виконано здобувачем в Університеті м. Лунд (Швеція). Для встановлення 

геохронологічної послідовності реконструйованих подій використано AMS 14С-

датування зразків, (зокрема, в Університеті м. Лунд) і глибинно-вікові моделі, 

що базуються на розрахунках швидкостей озерного осадонакопичення. 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті проведеного 

дослідження вперше: 

– реконструйовано короткоперіодичну етапність розвитку рослинності і змін 

клімату Північно-Східного Криму у голоцені за палінологічними даними (озеро 

Чокрак); 

– встановлено голоценові стадії розвитку озер та їхніх водозборів у Північно-

Східному і Південно-Західному Криму за геохімічним складом донних відкладів; 
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– за палінологічними даними реконструйовано етапність розвитку 

рослинності та змін клімату у голоцені на півострові Сконе (озеро Вомб), а також 

історію антропізації ландшафтів регіону; 

– за геохімічними і палеомагнітними даними встановлено стадії 

седиментогенезу в озері Вомб і екзогенних процесів у його водозборі впродовж 

пізньольодовиків’я і голоцену; 

– встановлено закономірності та відмінні риси у трендах розвитку приозерних 

ландшафтів у широколистолісовій і степовій зонах (на прикладі модельних регіонів 

Сконе і Степового Криму). 

Удосконалено: 

– схему короткоперіодичної етапності розвитку рослинності та змін клімату у 

степу Південно-Західного Криму впродовж голоцену (озеро Саки);  

– комплексний підхід до реконструкції розвитку давніх озер і приозерних 

ландшафтів в аридних регіонах. 

Набули подальшого розвитку: 

– методика інтерпретації даних геохімічного аналізу донних відкладів озер 

для реконструкції історії розвитку озерних басейнів та екзогенних процесів у їхніх 

водозборах; 

– методика інтерпретації даних палінологічного аналізу (зокрема, із 

урахуванням NPP) для реконструкції розвитку рослинності та змін клімату у 

приозерних ландшафтах степової зони. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть бути використані для розробки прогнозів розвитку природних подій у 

досліджуваних регіонах; прогнозу впливу кліматичних змін на озерні басейни та 

екзогенні процеси у їхніх водозборах, на склад локального і регіонального 

рослинного покриву; для апробації кліматичних моделей; виявлення 

особливостей формування сучасної рослинності досліджуваних регіонів. 

Матеріали дисертації є важливими для уточнення і кореляції регіональних 

стратиграфічних схем голоценових відкладів і вивчення впливу природних змін 

на розвиток археологічних культур. Отримані палеолімнологічні дані можуть 
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бути використані для геоекологічного моніторингу озер та обґрунтування 

природоохоронних заходів у їхніх басейнах, для збереження різноманіття 

рослинності. Теоретико-методичні положення дисертаційного дослідження 

можуть бути впроваджені у палеолімнологічне вивчення відкладів озер інших 

регіонів, а також при викладанні лекційних курсів «Методи палеогеографічних 

досліджень», «Палеогеографія антропогену» і «Регіональна палеогеографія 

голоцену» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

виконаною на основі власних лабораторних досліджень і палеогеографічної 

інтерпретації їхніх результатів. Особисто виконано палінологічний і геохімічний 

аналізи більше 1000 зразків донних відкладів озер. На цій основі здобувачем 

здійснено реконструкцію етапності змін голоценової рослинності і клімату, 

розвитку озерних басейнів, осадонакопичення у озерах і екзогенних процесів у 

їхніх басейнах; визначено варіабельність змін компонентів природного 

середовища у широколистолісовій і степовій зонах для модельних регіонів 

Сконе, Північно-Східного і Південно-Західного Криму. 

Апробація результатів роботи. Основні положення і результати 

дослідження були оприлюднені на засіданнях кафедри землезнавства та 

геоморфології географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці» (Київ, 2012 р., 2015 р.); 

Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2013, 2014, 2015 рр.); Щорічному 

з’їзді геологічного товариства Америки (Балтимор, 2015 р.); ХІІ з’їзді 

Українського географічного товариства (Вінниця, 2016 р.); Міжнародній 

конференції IGCP 610 «From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change 

and Human Response during the Quaternary» (Тбілісі, 2016 р.); Міжнародній 

конференції «Centenary (1916-2016) of Pollen Analysis and the Legacy of Lennart 

von Post» (Стокгольм, 2016 р.); VII міжнародному семінарі «Non-Pollen 

Palynomorphs» (Ліверпуль, 2017 р.); Міжнародній конференції «Рельєф і клімат» 
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(Чернівці, 2017 р.); Міжнародній конференції «Географічна наука та освіта: від 

констатації до конструктивізму» (Київ, 2017 р.); Всеукраїнській молодіжній 

науковій конференції «Ідеї та новації в системі наук про Землю» (Київ, 2019 р.); 

Міжнародній конференції «EGU2020: Sharing Geoscience Online» (Відень, 2020). 

Публікації. Основні наукові положення і результати дисертації 

опубліковані у 24 наукових працях, загальним обсягом 7,9 д.а.: 5 статей у 

фахових періодичних виданнях України, 1 стаття – у міжнародному журналі, що 

входить до наукометричної бази Scopus; 18 – у матеріалах і збірниках тез 

зарубіжних і українських конференцій. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (292 найменування). Повний обсяг 

роботи складає 235 ст., із них 178 ст. основного тексту, 23 рисунки і 12 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРІЇ 

РОЗВИТКУ ОЗЕР ТА ПРИОЗЕРНИХ ЛАНДШАФТІВ У ГОЛОЦЕНІ ЗА 

ПАЛЕОЛІМНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ 

 

 

1.1. Реконструкція процесів седиментогенезу у давніх озерах за 

геохімічними даними 

 

Ізотопні, елементні і молекулярні складові озерних вод та його донних 

відкладів відображають як зовнішні хімічні впливи, так і власне озерні 

біогеохімічні цикли. Геохімічні особливості донних озерних відкладів є 

результатом взаємодії між алохтонним надходженням матеріалу із геологічної 

основи водозбору, ґрунтових вод, ґрунтів, рослинності і повітряного шару та 

автохтонними процесами в озері. У палеолімнологічних дослідженнях 

традиційно вивчають органічну і неорганічну складові донних відкладів озер з 

метою подальшої реконструкції седиментаційних процесів у озері та його 

водозборі. 

Органічна геохімія донних відкладів озер. Вміст органічної речовини у 

озерних відкладах несе у собі інформацію, яка є важливою для реконструкції 

давніх озерних систем, історії кліматичних змін та антропогенного впливу на 

локальні та регіональні екосистеми. Вміст органічної речовини у озерних 

відкладах являє собою архів викопної біоти у її елементному, ізотопному та 

молекулярному складі. Якісні та кількісні зміни, які відбуваються з первинним 

надходженням органічної речовини впродовж та після її осадження у відкладах, 

мають важливе індикаційне значення для визначення фізичних та геохімічних 

умов історії розвитку озер. 

Різні типи біоти, яка населяє озеро та його водозбір, продукують органічну 

речовину із відмінним біохімічним складом. Зміни у структурі асоціацій цієї 

біоти спричинюють зміни у кількості та типах органічної речовини, яка 
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осаджується на дні озера впродовж історії його існування. В процесі осадження 

на озерне дно органічна речовина піддається процесам мікробного перетворення, 

що змінює її первинний склад. Ступінь цих змін містить у собі інформацію про 

давній режим озера, зокрема про ступінь перемішування товщі води, яке 

відбувалося впродовж седиментації. Ця інформація є важливою частиною 

регіональних палеокліматичних архівів. 

Первинним джерелом органічної речовини у озерних відкладах є рештки 

рослин, які зростали у озері та у його водозборі. Рослини, на основі їхнього 

біохімічного складу, можна поділити на дві геохімічно відмінні групи: 

1) несудинні рослини, які не містять багатих на вуглець целюлозу і лігнін, або 

містять їх у незначній кількості (наприклад, фітопланктон); 2) судинні рослини, 

які є багатими на целюлозу (наприклад, трави, чагарники та дерева на суходолі 

та макрофіти у озері) [237]. На відносну частку цих двох рослинних груп у складі 

органічної речовини значно впливають морфологія озера, рельєф його водозбору 

та відносна кількість озерних і наземних рослин. Відповідно, склад органічної 

речовини у озерних відкладах може характеризуватися від переважно 

автохтонного (озерного) до переважно алохтонного (суходільного). 

На додаток до локальних джерел органічної речовини, вітер часто 

привносить додатковий матеріал, наприклад, пилок рослин, з-поза меж 

локального водозбору озера. Цей компонент вітрового переносу є зазвичай 

малою часткою валової органічної суміші, однак він може містити в собі 

характерні компоненти, які є потенційно корисними для палеолімнологічних і 

палеокліматичних досліджень [235]. 

Концентрація загального органічного вуглецю (Сорг) є базовим параметром 

для характеристики органічної речовини у відкладах. Вміст органічного вуглецю 

зазвичай визначають одним із двох методів – як різницю між вмістом загального 

вуглецю і вмістом карбонатного вуглецю (метод різниць), або як вміст вуглецю, 

що залишився після видалення карбонатного вуглецю (метод прямого 

визначення). При використанні методу прямого визначення вміст органічного 

вуглецю визначають шляхом видалення карбонатного вуглецю зі зразків 
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відкладів шляхом додаванням розчину соляної або фосфорної кислоти, 

відмивання та висушування зразків і вимірювання вмісту вуглецю у навісках у 

елементному аналізаторі. 

Концентрація загального органічного вуглецю являє собою частку 

органічної речовини, яка уникла мінералізації впродовж процесів 

осадонакопичення. Концентрацію Сорг визначають і за первинною продукцією 

біомаси, і за ступенем наступного її розпаду, таким чином, виконуючи 

інтеграцію органічної речовини різного походження, різних шляхів 

транспортування, процесів осадження та ступеня збереженості [237]. 

Концентрацію Сорг виражають як співвідношення ваги органічного вуглецю 

до ваги навіски зразка, тому на цей показник впливають й інші компоненти 

відкладів. Вміст Сорг може бути заниженим за рахунок присутності часток 

кластичних відкладів або ж завищеним внаслідок розчинення карбонатних 

мінералів у відкладах. Концентрації Сорг часто є завищеними внаслідок 

зменшення гранулометричного складу відкладів. Як наслідок, концентрації 

органічного вуглецю можуть бути більшими у глибоководних частинах басейну 

озера, де повільно накопичуються дрібнозернисті відклади, ніж у мілководних 

частинах озера, де швидко накопичуються крупніші фракції відкладів [237]. 

Автохтонне або алохтонне походження органічної речовини озерних 

відкладів може бути визначено за співвідношенням у її складі вуглецю до азоту 

(C/N). Присутність або відсутність целюлози рослин у органічній речовині 

впливає на показник С/N у відкладах. Несудинні водні рослини мають низьке 

співвідношення C/N, зазвичай від 4 до 10. У судинних рослинах суходолу, які 

мають у своєму складі целюлозу, показник C/N становить 20 і більше. Таким 

чином, озера, у які потрапляє мало органічної речовини із суходолу, мають 

низьке значення C/N порівняно з озерами, до яких надходить багато рослинних 

решток із суходолу. Значення C/N у 13-14 є притаманним для більшості озер, для 

яких типовим є змішане надходження решток несудинних і судинних рослин 

[235]. Співвідношення C/N у морських водах зазвичай варіюється від 8,2 до 12,4 

і в середньому становить 10 [132]. 
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Для визначення вмісту загального вуглецю (Сзаг), загального органічного 

вуглецю (Сорг) і загального азоту (Nзаг) у зразках відкладів озера Чокрак та озера 

Вомб було використано метод капсул, описаний у [137]. У лабораторії 

седиментології Лундського університету зразки відкладів Чокрацького озера 

були висушені у печі при температурі 95° С впродовж доби, а зразки відкладів 

озера Вомб висушені шляхом ліофілізації (осушення холодом) впродовж 12 год. 

Наступним кроком була гомогенізація зразків для надання їм однорідної 

консистенції. Для визначення вмісту Сзаг, 220 зразків відкладів озера Чокрак і 271 

зразок відкладів озера Вомб було зважено у відкритих олов’яних капсулах (в 

середньому по 9 мг), занотовано їхню вагу та проаналізовано у елементному 

аналізаторі Costech Instruments ECS 4010. 

Для визначення вмісту Сорг, додаткові 220 зразків із озера Чокрак та 271 

зразок із озера Вомб було вміщено у відкриті срібні капсули, зважено та 

занотовано їхню вагу. Після цього капсули було перенесено на холодну плитку 

у витяжній шафі та додано до них 10 мкл дистильованої води для зволоження 

зразків з метою уникнення активної реакції з кислотою. Після зволоження у 

капсули було додано 10 мкл соляної кислоти (5%) і встановлено температуру 

нагрівальної плити на ~50° С. Додаткові порції кислоти були додані із кроком у 

10 мкл, 20 мкл, 30 мкл, 50 мкл та 100 мкл, що не дозволяло зразкам пересихати 

між додаваннями кислоти. Після додавання останньої порції кислоти, капсули 

було залишено на нагрівальній плиті на 1 год. для повного осушення зразків. 

Після охолодження капсули було здавлено, поміщено в олов’яні капсули та 

проаналізовано у вищевказаному елементному аналізаторі. 

Вміст загального вуглецю (%) розраховували за формулою: 

Сзаг =  
вуглець (г)

вага зразка (г)
 (1.1) 

Вміст органічного вуглецю (%) розраховували за формулою: 

Сорг =  
органічний вуглець (г)

вага зразка (г)
 (1.2) 
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Для визначення вмісту неорганічного вуглецю використовували формулу: 

Снеорг(%) =  Сзаг − Сорг (1.3) 

Для представлення неорганічного вуглецю у вигляді карбонату кальцію 

(CaCO3) використовували формулу: 

CaCO3(%) = Cнеорг × 8,33 (1.4) 

 

Неорганічна геохімія донних відкладів озер. Головною метою дослідження 

неорганічної геохімії донних відкладів у палеолімнології є реконструкція 

природних умов минулого. Досягнення цієї мети неможливе без вивчення 

сучасних і давніх відкладів озер для встановлення залежності між складом 

донних відкладів і середовищем седиментації. Дослідження неорганічної 

геохімії озерних відкладів тісно пов’язане із класифікацією компонентів 

відкладів (автохтонні/алохтонні, мінерогенні/органічні, діагенетичні, тощо) та 

визначенням вмісту окремих компонентів складу донних відкладів. 

Більшість аналітичних методів неорганічної геохімії у палеолімнологічних 

дослідженнях пов’язана із визначенням валової концентрації хімічних елементів. 

Для аналізу елементного складу донних відкладів озер було використано метод 

рентгенофлуоресційного (XRF) аналізу. Він базується на залежності 

інтенсивності рентгенівської флуоресценції від концентрації певного елементу у 

зразку донних відкладів. 

Для палеокліматичних досліджень важливішими є відносні зміни вмісту 

елементів у відкладах, ніж їхні абсолютні концентрації. Різні озерні системи в 

залежності від локальних геологічних умов, підземних вод, кліматичних умов і 

гідрологічного режиму мають притаманний саме їм хімічний склад відкладів. На 

індикаційне значення геохімічного складу відкладів озер вперше звернув увагу 

Ф. Макерет [225] у 1960-х рр. при дослідженні післяльодовикових відкладів озер 

Англії. Він запропонував три основні палеолімнологічні принципи (для 

прісноводних кластичних озер): 1) стратиграфічні зміни у складі донних 

відкладів озера можна розглядати як послідовність ґрунтового матеріалу, 
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змитого у басейні водозбору; 2) склад донних відкладів залежить від геологічної 

основи водозбору; 3) збільшення концентрації мінеральної речовини у донних 

відкладах відповідає зростанню рівня ерозії у водозборі. Ф. Макерет розробив 

підхід до розмежування процесів, які відбуваються у водозборі, та окисно-

відновлювальних процесів в озері, використовуючи концентрації і 

співвідношення заліза і мангану. Д. Енгстром і Г. Райт [168] переглянули 

положення Ф. Макерета у світлі нових результатів палеолімнологічних 

досліджень. Зокрема, вони дійшли висновку, що: 1) модель хімічного 

вивітрювання ґрунтів у водозборі, запропонована Ф. Макеретом, є 

недосконалою; 2) в оліготрофних озерних системах склад донних відкладів 

залежить від особливостей водозбору, як зазначав Ф. Макерет, однак донні 

відклади в евтрофних озерних системах значно видозмінені власне озерними 

процесами – процеси у водозборі й озері у таких озерах суміщено; 3) геохімічну 

стратиграфію донних відкладів необхідно розглядати паралельно із 

палеонтологічними даними. З цією метою у цьому дослідженні інтерпретація 

геохімічних даних виконувалася із врахуванням матеріалів палінологічного 

аналізу. 

З метою реконструкції процесів седиментогенезу у принципово відмінних 

озерних системах нами використано індикаційне значення окремих елементів та 

їхніх співвідношень за наступними групами фізико-хімічних процесів: 

1. Індикатори ерозії у водозборі. Метою застосування рентгено-

флуоресційного аналізу відкладів є визначення змін у відносній кількості і 

походженні матеріалу, привнесеного із водозбору озера. До індикаторів 

ерозійного змиву відносять такі літогенні елементи, як Al, Si, K, Ti, Fe, Rb та Zr, 

оскільки вони є геохімічно стабільними, входять до складу стійких мінералів і є 

консервативними у більшості типів геохімічного середовища [127]. 

Співвідношення K/Al, K/Ti та Rb/K використовують для дослідження змін 

режиму вивітрювання [111; 144], тому що K, як усі лужні елементи, є відносно 

водорозчинним, в той час як Al та Rb є менш мобільними при мінеральному 

вивітрюванні. Літогенний елемент Ti використовують як індикатор ерозійних 
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процесів і кількості привнесеного мулу і дрібного піску. Титан є часто 

пов’язаний із мулами у вигляді Fe-Ti оксидів або багатих на титан магнетитів. 

Також він трапляється у багатих на залізо кластичних мінеральних частках 

(ільменіту, рутилу, брукіту, сфену). Окрім власного індикаційного значення, 

титан також використовують для нормалізації даних, оскільки він є точним 

індикатором надходження алохтонного матеріалу із водозбору [147]. 

Існують дві інтерпретації індикаційного значення титану, які пов’язані з 

різними кліматичними умовами. Більші значення вмісту Ti можуть бути 

результатом збільшення поверхневого змиву із водозбору, що вказує на 

вологіший клімат, однак в аридних регіонах Ti може бути індикатором й еолових 

процесів. 

Кремній та алюміній загалом не вступають у реакції і не розчиняються при 

більшості рівнів pH ґрунтів, і тому їхня кількість відносно збільшується у профілі 

ґрунту при інтенсифікації ерозії. Збільшення участі теригенного Si та Al у 

озерних відкладах використовують як індикатор тепліших та/або вологіших 

кліматичних умов і загального збільшення інтенсивності вивітрювання. Кремній 

є також важливим автохтонним компонентом озерних відкладів: у його біогенній 

формі або як осад у високолужних умовах [147]. Перед аналізом динаміки Si у 

керні відкладів проводять визначення теригенного чи біогенного походження 

кремнію, зазвичай за кореляцією вмісту Si з елементами кластичних мінералів. 

Якщо спостерігається висока кореляція (r ≥ 0,85), то досліджувана форма 

кремнію має теригенне походження. 

Кальцій і магній є найбільш значущими компонентами корінних порід у 

багатьох водозборах озер і можуть входити до складу силікатів або органічних 

фракцій озерних відкладів. У складі теригенної фракції вміст цих елементів 

збільшується під впливом сильної ерозії або порушення ґрунтового покриву. 

2. Індикатори змін гранулометричного складу відкладів. Зміни у 

гранулометричному складі алохтонного матеріалу донних відкладів можуть бути 

визначені за співвідношеннями Fe/Ti (збільшення показника вказує на 

зменшення крупності гранулометричного складу), Ti/K (збільшення показника 
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вказує на збільшення крупності гранулометричного складу) [229]. 

Співвідношення Al/Si також може бути використане для індикації 

гранулометричного складу, адже глини є багатими на Al, а піски – на Si. 

Відносний вміст Rb і Zr широко використовують для визначення 

гранулометричного складу і композиції відкладів [218]. Рубідій входить до 

складу багатьох поширених мінералів, включаючи слюдисті та глинисті, і має 

низьку мобільність у природному середовищі завдяки його сорбції глинистими 

мінералами, особливо при високому рівні pH. Його здатність заміщувати K у 

кристалічній решітці означає, що він може зустрічатися у калієвих польових 

шпатах. Цирконій присутній у великих кількостях у середньо- і грубозернистих 

мулах і пов’язаний із таким важким мінералом як циркон. У дрібнозернистих 

озерних відкладах співвідношення Zr/Rb може бути використане як індикатор 

зміни гранулометричного складу – нижчі значення вказують на дрібнозернистий 

матеріал, а вищі значення – на грубозернистий [166]. 

3. Індикатори окисно-відновних умов. Fe та Mn потрапляють до озер у 

вигляді незмінених мінеральних зерен, оксидів, колоїдів або органічних 

комплексів. Відновні умови у деяких ґрунтах спричинюють підвищену 

мобільність Fe та Mn, тому відбувається збільшення надходження цих елементів 

у періоди розвитку кислих ґрунтів. Збільшення співвідношення Fe/Mn є 

показником зростання відновних умов [155]. 

4. Індикатори впливу морських вод. Сірка надходить до озер з атмосфери, із 

поверхневим стоком і ґрунтовими водами, переважно у формі неорганічних 

сульфатів або органічних сірковмісних компонентів. У давніх відкладах, для 

яких не відомі первинні умови осадонакопичення, концентрації сірки мають 

важливе індикаційне значення для розрізнення морських та озерних відкладів. 

Осадження органічної речовини відіграє важливу роль в осадженні сірки в озерах 

у порівнянні з морями та океанами, у яких сульфати є значно важливішими 

компонентами у кругообігу сірки [238]. Валові концентрації сірки і сульфатів у 

морях та океанах є значно вищими, ніж у більшості озер. Це простежують за 

різницею між співвідношенням C/S у озерних відкладах (зазвичай 40–120) та у 
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морських відкладах (0,5–5) і використовують для розрізнення морських і озерних 

відкладів, що є особливо актуальним для узбережних озер Кримського 

півострова. 

5. Індикатори осадження евапоритів. Впродовж етапів посушливого 

клімату рівень озер знижується, що призводить до осадження евапоритів. 

Морські води мають високий вміст іонів Na і Cl та менший – SO4, Mg, Ca, K, CO3 

і HCO3. Випаровування морської води в озерах, що утворилися із морських заток, 

призводить до збільшення концентрації цих іонів до моменту перенасичення 

ропи у одній мінеральній фазі, що призводить до її осадження. Кристалізація 

усуває ці іони із насиченої ропи і змінює її склад [205]. В залежності від об’єму 

води та її солоності осадження евапоритів відбувається у певній послідовності: в 

морських (еугалінних) умовах (35–37‰) осаджуються кальцити (CaCO3) і 

арагоніти (CaCO3); у гіпергалінних умовах (вище 37‰) починається осадження 

карбонатів Mg (при солоності 37–140‰) із наступним осадженням гіпсу 

(CaSO4∙2H2O) і ангідриду (CaSO4) при солоності 140–250‰; при солоності 250–

350‰ відбувається осадження сульфатів кальцію і галіту (NaCl); у надсолоних 

умовах (>350‰) відбувається осадження галіту та солей K і Mg [285]. 

Важливіше індикаційне значення Ca, Mg і Sr мають у автохтонних 

карбонатних мінералах або скелетних карбонатах безхребетних тварин [282]. 

Збільшення солоності озерних вод супроводжується збільшенням 

співвідношення Mg/Ca у мінералогічній послідовності (зі збільшенням 

солоності): магнієвий кальцит → арагоніт → доломіт [246]. Однак, різні 

карбонатні мінерали по-різному інкорпорують Sr та Mg до своїх кристалічних 

решіток: Sr переважно входить до арагоніту, а Mg – до кальциту. Надійними 

індикаторами осадження карбонатів і збільшення концентрації евапоритів є 

вміст Ca, співвідношення Ca/Ti (також Ca/(Ti+Fe+Al)), Sr/Ti, Mg/Ca, Sr/Ca, 

осадження гіпсу – вміст S. 

Рентгенофлуоресційний аналіз донних відкладів озера Вомб виконано із 

використанням аналізатора ITRAX. Визначення елементного складу відкладів 

виконано у непорушених кернах з інтервалом сканування 5 мм. 
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У ході аналізу елементного складу донних відкладів Сакського і 

Чокрацького озер підготовка зразків полягала у їх гомогенізації та висушуванні 

у печі у лабораторії седиментології Лундського університету. Перед вимірами 

зразки було вміщено у поліуретанові кільця, закриті знизу шаром поліетиленової 

плівки товщиною 5 мкм. Елементний склад 220 зразків відкладів озера Чокрак і 

80 зразків відкладів озера Саки було визначено із використанням приладу Niton 

XL3t GOLDD+XRF, встановленого на калібрацію елементів Cu/Zn. 

Для виявлення ступенів асоціації між окремими елементами у наборі даних 

були побудовані кореляційні матриці головних хімічних елементів. За ступінь 

високої кореляції прийнято значення 0,7 [218]. Для виявлення головних 

геохімічних процесів використано метод головних компонент (PCA). Метод PCA 

полягає у побудові кореляційної матриці зі змінних (хімічних елементів) та 

значень (концентрацій елементів) у геохімічному наборі даних. На основі цих 

даних розраховуються «штучні» змінні (власні вектори), кожна з яких має власні 

значення. Числове значення власного значення відображає внесок власного 

вектора або фактора у загальну варіацію у наборі даних. Навантаження 

відображає вплив кожної початкової змінної (хімічного елементу) у факторі. 

Рахунками є числа, які виражають вплив власного вектора на конкретний зразок 

(зразок донних відкладів). Розрахунок кореляцій та визначення головних 

компонент виконано у програмі Past 4.0 [195]. 

 

1.2. Реконструкція рослинності та клімату приозерних ландшафтів за 

палінологічними даними 

 

Особливості палінологічного аналізу донних відкладів озер. 

Палінологічний аналіз є одним із базових методів палеоекологічних 

реконструкцій при вивченні озерних відкладів. Він полягає у пошаровому 

вивченні статистичного розподілу викопних паліноморф за розрізом відкладів із 

наступною реконструкцією на основі цих даних змін рослинності та клімату 

минулих геологічних епох [23]. Метод палінологічного аналізу базується на 
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принципі актуалізму, але враховує, що рослинні ценози чи угруповання 

минулого не можуть бути повними аналогами сучасних [239]. Чинники, що 

впливають на зміни рослинності, окрім кліматичних, включають природні зміни 

сукцесій, антропогенний вплив, інші біотичні та абіотичні фактори [272]. 

Об’єктом палінологічного аналізу є паліноморфи. Цей термін включає усі 

види кислотостійких органічних мікрофосилій, які зустрічаються у 

палінологічних препаратах [114; 280]: пилок покрито- і голонасінних рослин і 

непилкові паліноморфи (NPP), до яких входять спори нижчих спорових рослин, 

спори грибів, цисти динофлагелят, акритархи, зелені водорості (Prasinophyceae, 

Chlorophyceae, Zygnemataceae), ціанобактерії, оболонки мікрофорамініфер, 

мікроскопічні частки членистоногих тощо. 

Пилкові зерна і спори, які накопичуються у донних відкладах озер, є 

складним поєднанням мікропалеонтологічних решток, які надходять від водних 

рослин у самому озері, узбережної рослинності, рослинних асоціацій у межах 

водозбору озера та із територій за межами його водозбору. Окрім ступеня участі 

рослин-продуцентів у рослинному покриві або їхньої близькості до місця 

седиментації, можна виділити чотири фактори, які впливають на концентрацію 

та склад пилку і спор у донних відкладах озер: 1) продуктивність пилку; 2) розмір 

і форма пилкових зерен; 3) механізми транспортування пилку; 4) особливості 

басейну седиментації [147]. 

Пилкова продуктивність окремих рослин пов’язана зі способом опилення та 

варіаціями в умовах росту. Різні рослини поширюють свій пилок по-різному, 

однак більшість пилкових зерен розповсюджуються вітром (анемофільні) або 

комахами (ентомофільні). Рослини з анемофільним типом поширення пилку, 

враховуючи меншу ймовірність запилення, продукують набагато більше 

пилкових зерен, ніж з ентомофільним. 

Малий розмір пилкових зерен обумовлює їхню здатність переноситися 

вітром і поверхневими водами на значні відстані. Однак, значні відмінності у 

розмірі та формі пилкових зерен окремих видів рослин є причиною різного 

способу їхнього переносу. Види, які представлені малим за розміром, 
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аеродинамічним пилком можуть бути перенесені на значні відстані, і вітровий 

перенос такого пилку дозволяє йому поширюватися за межі водозбору озера. 

Порівняно великі або важкі пилкові зерна загалом переносяться на короткі 

відстані і найчастіше осідають у межах озера. 

Стінки пилкових зерен складаються із поєднання целюлози та 

спорополеніну, який є надзвичайно стійким до хімічного та фізичного впливу 

[171], однак пилкові зерна можуть зазнавати руйнування під час окиснення. У 

великих кількостях пилкові зерна та спори зберігаються в анаеробних відкладах 

озер і торфовищ. Пилкові зерна добре зберігаються у морських відкладах [286], 

але найкращим для збереження паліноморф є кисле середовище. Передумовою 

отримання достовірних результатів палінологічного аналізу є дослідження 

відкладів із добре збереженими пилком та спорами у колонці відкладів, які не 

зазнавали значного перемішування і порушення. Такими є озерні та торфові 

відклади, у яких не відбувалося значного переміщення часток після осадження 

відкладів [206]. 

Надходження пилку до озер також залежить від взаємодії між розміром 

озера, особливостями будови його водозбору і локальним/регіональним 

кліматом [206]. За дослідженнями С. Андерсена [109] і Р. Бродшоу [134] у 

закритих лісових ландшафтах пилкові зерна загалом не переносяться на відстані 

більше від 20–30 м від рослин-продуцентів. Деякі пилкові зерна можуть бути 

перенесені із більших відстаней, але цей компонент далекого переносу буде 

незначним у порівнянні з пилком локальної рослинності. Зі збільшенням площі 

дзеркала озера зростає роль екстралокального і регіонального пилку. У озерних 

басейнах площею в 1 га переважають локальні і екстралокальні компоненти 

пилкового опаду [154], однак пилок далекого переносу також приймає у ньому 

значну участь. Компонент пилку далекого переносу буде переважати у відкладах 

відносно великих озер (більше 5 га), однак водотоки можуть привносити до озера 

локальний і екстралокальний пилок [252]. 

Перенесення та акумуляція пилку в аридних регіонах загалом 

підпорядковані вітровим процесам, а компонент поверхневого стоку є відносно 
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незначним [222]. Відсутність крон дерев навколо солоних озер та пустельних 

узбережь, разом із перевіюванням озерних відкладів впродовж фаз осушення 

озера, обумовлюють більш рівномірний розподіл пилку і збільшують 

ймовірність представлення у паліноспектрах регіонального складу рослинності. 

Формування компонентів палінологічних спектрів. Однією із теоретико-

методологічних засад використання палінологічного методу для реконструкцій 

викопної рослинності є врахування розподілу складу палінологічних спектрів на 

основні компоненти залежно від відстані переносу пилкових зерен. Для 

визначення території походження пилку потрібно визначити: 1) моделі переносу 

пилку до місця відбору зразків, 2) механізми поширення окремих типів пилкових 

зерен. Так, Г. Таубер [277] запропонував модель переносу пилку у лісах, у якій 

привнесений пилок складається із наступних компонентів: пилок, привнесений 

водотоками і поверхневим стоком (Cw), пилок, перенесений вітром між 

стовбурами дерев (Ct), пилок, перенесений над кронами дерев (Cc), і пилок, 

привнесений із дощем (Cr). Модель Г. Таубера передбачає, що у різних за 

розміром водоймах ці компоненти будуть представлені у різних пропорціях. 

К. Янссен [208] розробив іншу модель, у якій визначено зони надходження 

пилку в залежності від відстані до місця відбору зразків. За видами зон 

надходження пилку К. Янссен виділив чотири групи пилку: локальну, 

екстралокальну, регіональну та екстрарегіональну [209]. У закритому лісовому 

ландшафті локальний пилок є привнесеним із території із радіусом 20–30 м 

навколо озера і характеризується високими відсотковими значеннями у спорово-

пилкових спектрах. Найвищі відсоткові значення локального типу пилку 

пов’язані з близькістю рослин-продуцентів. Пилок локального типу надходить 

від відносно великої групи трав’янистих і деяких ентомофільних деревних 

рослин, які являють собою невеликі асоціації рослин, що зростають біля озера. 

Пилок екстралокального типу надходить із зони радіусом у 20–200 м та 

представлений у відносно меншій кількості, ніж пилок локального типу. Участь 

екстралокального типу пилку у спорово-пилкових спектрах залежить від густоти 

чагарникового ярусу і типу рельєфу навколо озера. Чагарники і болотяні ліси 
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можуть впливати на склад спорово-пилкових спектрів за рахунок привнесення 

пилку рослин, які не зростають безпосередньо біля озера, або слугувати 

фізичним бар’єром, який перешкоджає переносу пилку із більш віддалених 

районів. 

Пилок регіонального типу відображає участь найбільших за площею 

формацій анемофільних типів дерев у зоні від 200 м до 200 км від точки відбору 

зразків. Регіональний компонент пилку створює характерний спорово-пилковий 

спектр, який відображає надходження пилку із мозаїки рослинних асоціацій у 

межах типів рослинності, які займають найбільші площі. У моделі К. Янссена 

[210] екстрарегіональний компонент складається із пилкових зерен, які були 

перенесені із великих відстаней (більше 200 км), що знаходяться поза межами 

рослинних формацій навколо досліджуваних об’єктів. 

В. П. Гричук запропонував подібну модель зон походження пилку [38]. 

Враховуючи відносну летючість спор і пилку, він поділив компоненти спорово-

пилкового спектру на чотири групи: 1) локальні – пилок та спори, які 

переносяться у повітрі при звичайних умовах на декілька метрів. У цю групу 

входять: пилок ентомофільних трав’янистих рослин та спори більшості 

спорофітів; 2) сублокальні – пилок та спори, які переносяться на відстані у сотні 

метрів. У цю групу входить пилок усіх вітрозапильних трав’янистих рослин та 

спори крупних спорофітних рослин, зокрема папоротей; 3) квазірегіональні – 

пилок, який переноситься вітром на відстані у кілометри і десятки кілометрів. У 

цю групу входить пилок усіх ентомофільних деревних і чагарникових рослин, а 

також пилок анемофільних кущів і таких дерев як дуб, граб та бук; 4) регіональні 

– пилок, який переноситься вітром на відстані у сотні кілометрів, зокрема пилок 

таких деревних порід як сосна, ялина, береза та вільха. 

М. В. Кабайлене, на основі дослідження вітрового переносу і осадження 

пилку різних деревних і чагарникових порід на території Литви, поділяє всі 

досліджені породи на групи далекого, середнього і близького переносу [56]. У 

групу далекого переносу входять такі деревні породи, як сосна, береза, вільха, 

основна кількість пилку яких (75%) надходить із ареалу радіусом 160–220 км 
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(25% надходить з поза меж цього ареалу). До групи середнього переносу входять 

в’яз, осика, липа і дуб. Основна кількість пилку (75%) надходить із радіуса 55–

100 км. Група близького переносу об’єднує такі деревні і чагарникові породи, як 

ясен, бук, ялина, ліщина і граб, основна кількість пилку яких надходить з 

території радіусом 10–22 км. 

Поділ компонентів спорово-пилкових спектрів на вищезазначені групи 

дозволяє більш обґрунтовано виконувати палеоекологічні та палео-

фітоценотичні реконструкції. 

Реконструкція рослинності за спорово-пилковими даними. Склад 

спорово-пилкових спектрів не є прямим відображенням складу рослинності, яка 

продукує ці пилок і спори. При інтерпретації палінологічних даних слід 

враховувати базові положення спорово-пилкового аналізу щодо співвідношення 

складу паліноспектрів і рослинності, які вони відображають [80; 81; 123; 171; 

239; 278]. 

Реконструкція рослинного покриву за палінологічними даними включає три 

головні підходи із використанням залежності між сучасним пилковим дощем і 

рослинністю, яка його продукує. Перший підхід базується на порівнянні кожного 

викопного СПС із субрецентними СПС із різних рослинних зон з метою 

виявлення сучасного аналога викопної рослинності (метод аналогів). Другий 

підхід пов’язаний із методом біомізації, який базується на аналізі кліматичної 

залежності рослинних угруповань, а не окремих таксонів. Третій підхід включає 

ряд розрахункових моделей, параметри яких покликані максимально точно 

відобразити процеси поширення пилку рослинами-продуцентами. 

На нелінійність залежності між відносним вмістом компонентів СПС і 

складом рослинності, яку він представляє, вперше звернув увагу Ф. Фагерлінд 

[172]. В цей час Й. Іверсоном [204], В. П. Гричуком [37] і О. Д. Заклінською [48] 

вже були запропоновані перехідні коефіцієнти для зіставлення рослинності і 

складу СПС у лісових зонах Європи. Формально поняття перехідного 

коефіцієнта (R-value) було вперше представлене М. Девіс [157] на основі 

дослідження субрецентних спектрів мішаних лісів Північної Америки. Значення 
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цього коефіцієнта розраховувалося для окремих регіонів шляхом вивчення 

залежності між складом субрецентних спектрів і кількісним складом 

рослинності навколо місця відбору проб. Значення коефіцієнта R для певного 

таксона розраховують за наступною формулою [157]: 

𝑅𝑖 =  
𝑝𝑖𝑘

𝑣𝑖𝑘
 (1.5) 

де pik – частка пилку таксона i у точці відбору k, vik – частка рослин таксона i у 

точці відбору k. 

Для реконструкції складу лісової рослинності на території півдня 

Скандинавії використано калібраційні коефіцієнти основних деревних таксонів 

(див. табл. 1.1), отримані для субрецентних СПС із зон широколистих лісів 

Північної Європи і Північної Америки [126, 135, 254]. 

Таблиця 1.1 

Калібраційні коефіцієнти (R-values) для переходу від відсоткового вмісту 

пилку до участі таксона у рослинному покриві [126] 

Таксон 
Калібраційний 

коефіцієнт 
Таксон 

Калібраційний 

коефіцієнт 

Abies 0,44 Fraxinus 0,33 

Acer 0,24 Picea 0,22 

Alnus 1,59 Pinus 1,13 

Betula 3,27 Quercus 1,28 

Carpinus 0,94 Salix 1,57 

Corylus 2,50 Tilia 0,25 

Fagus 0,79 Ulmus 0,78 

 

С. Андерсен [109] ввів поняття «фонового пилку», який надходить із поза 

меж ареалу із дослідженим рослинним покривом навколо точки відбору проби, а 

також врахував параметр пилкової продуктивності: 

𝑦𝑖𝑘 =  𝛼𝑖𝜓𝑖𝑘 + 𝜔𝑖  (1.6) 
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де yik – абсолютне надходження пилку таксона i у точку k, αi – пилкова 

продуктивність таксона i, ψik – частка рослин таксона i у визначеному ареалі 

навколо точки k, ωi – фоновий пилок із поза меж ареалу навколо точки k. 

Р. В. Парсонс і І. К. Прентіс [251, 255] переглянули модель С. Андерсена і 

запропонували розширену модель перехідних коефіцієнтів (Extended R-value). 

Особливістю цієї моделі є представлення вмісту пилку у вигляді відсотків: 

𝑝𝑖𝑘 =  𝛼𝑖𝑣𝑖𝑘𝑓𝑘 + 𝑧𝑖  (1.7) 

де pik – частка пилку таксона i у точці відбору k, αi – пилкова продуктивність 

таксона i, vik – частка рослин таксона i у точці відбору k (зі зваженням відстаней), 

fk – фактор точки відбору, zi – змінна фонового пилку.  

Пізніше І. К. Прентіс [253] об’єднав вищевказану модель з моделлю 

розсіювання в атмосфері дрібних часток Г. Саттона, оскільки компонент 

пилкового переносу над кронами дерев є провідним. У оригінальній моделі 

І. К. Прентіса пилок після осадження на поверхню не зазнавав подальшого 

переміщення, тому Ш. Сугіта [274] адаптував цю модель для озер, врахувавши 

перемішування пилку в процесі його осадження на дно озера. Рівняння моделі 

Прентіса-Сугіти-Саттона виглядає наступним чином: 

𝑦𝑖𝑘 =  𝛼𝑖 (∫ 𝑥𝑖𝑘𝑧𝑔𝑖(𝑧)𝑑𝑧
𝜁

𝑅

+ ∫ 𝑥𝑖𝑘𝑧𝑔𝑖(𝑧)𝑑𝑧
∞

𝜁

) (1.8) 

де yik – абсолютне надходження пилку таксона i у точку k, αi – пилкова 

продуктивність таксона i, R – радіус басейну, ζ – максимальна відстань 

походження валової частки пилку, xikz – участь рослин таксона i на відстані z від 

точки відбору проб k, z – відстань від центру седиментаційного басейну, gi(z) – 

функція поширення і осадження пилку таксона i. 

Ця модель стала основою розробки алгоритму реконструкції ландшафту 

(Landscape Reconstruction Algorithm – LRA) [275], який використано для 

реконструкції приозерних ландшафтів голоцену у Північно-Західній Європі, а 

особливо на півдні Швеції [141; 142; 143; 292]. 
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У цій роботі характеристику викопних СПС виконано на основі типології 

субфосильних спорово-пилкових спектрів за співвідношенням сум пилку 

деревних порід, трав’янистих рослин і спор, яка запропонована В. П. Гричуком 

[39; 40]. У розробленій класифікації виділяють типові співвідношення 

компонентів СПС для тундри, хвойних, мішаних і широколистих лісів, 

лісостепів, степів і напівпустель. 

Для диференціації викопних СПС, отриманих у межах степової зони, 

доцільним є використання встановленого співвідношення компонентів пилку 

трав’янистої рослинності [46]. Для аридної зони Східної Європи було 

запропоновано 12 основних варіантів домінантних комплексів пилку 

трав’янистої рослинності, які є типовими для цієї території: лучних степів, 

різнотравно-дернинно-злакових степів, дернинно-злакових степів, полиново-

злакових степів, південної напівпустелі та північної пустелі. До складу 

домінантного комплексу можуть входити такі компоненти спорово-пилкового 

спектру, як лободові, полини, айстрові, злакові та різнотрав’я, за умови, якщо 

вміст пилку цих компонентів дорівнює або перевищує 15%. Л. Г. Безусько і 

А. Г. Безусько [12] на основі нових даних дослідження субфосильних СПС 

степової зони території України пропонують відносити пилок злакових до 

домінантного комплексу, якщо його вміст становить більше 5%, зважаючи на 

його занижену участь у СПС у порівнянні із участю злакових рослин у рослинних 

асоціаціях. На основі аналізу багатьох поверхневих проб ґрунтів степової зони 

території України Л. Г. Безусько і А. Г. Безусько [12, 23] виділено 19 варіантів 

домінантних комплексів пилку трав’янистих рослин, які зустрічаються у трьох 

основних підзонах степової зони: різнотравно-типчаково-ковилових степах, 

типчаково-ковилових степах і полиново-злакових степах. 

Для підвищення рівня достовірності при інтерпретації палінологічних даних 

було також використано інші наявні матеріали щодо складу субфосильних 

спорово-пилкових спектрів та їх відповідності складу рослинності на території 

степової зони України [14; 17; 18; 19; 20; 21; 50]. 
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Реконструкція кліматичних умов за спорово-пилковими даними. У 

спорово-пилкових спектрах голоценових відкладів наявні паліноморфи рослин 

із відомими екологічними параметрами їхнього існування, що створює 

можливість реконструкції кліматичних умов. Принцип актуалізму дозволяє 

стверджувати, що реконструйовані рослинні асоціації знаходилися у межах 

екологічних параметрів, які характерні для певних таксонів у їхньому складі у 

теперішній час. Тому для реконструкцій необхідною є інформація про фактори 

навколишнього середовища, які визначають ареал поширення і численність 

певного таксона. Загальноприйнятий спосіб отримання цієї інформації 

передбачає порівняння сучасних ареалів поширення обраних видів із такими 

кліматичними показниками, які мають потенційне екологічне і фізіологічне 

значення, як, наприклад, середня температура січня та липня. Якщо зміни 

кліматичних показників співпадають із такими, що обмежують поширення 

обраного виду, припускають існування причинно–наслідкових зв’язків [224]. 

Так, наприклад, якщо сучасна північна межа поширення бука лісового (Fagus 

sylvatica) проходить за ізотермою середньої температури січня –4°С, за 

відсутності викопних фосилій цього виду на території дослідження середні 

температури січня могли бути нижче за –4°С. 

У більшості випадків значно достовірніші результати дає дослідження 

поширення видів відносно двох або більше параметрів навколишнього 

середовища. Такий «біваріативний» підхід був запропонований Й. Іверсеном 

[203] щодо індикаційного значення пилку омели (Viscum album), плюща (Hedera 

helix) і падуба (Ilex aquifolium). На основі детального дослідження Й. Іверсен 

виявив «термічні межі», всередині яких вищевказані види продукують пилок. 

Він дійшов висновку, що падуб (Ilex aquifolium) не переносить холодні зими, але 

є толерантним до прохолодного літа; плющ (Hedera helix) не зростає в умовах 

зим із середньою температурою менше –1,5° С, але потребує теплішого літа, ніж 

падуб; омела біла (Viscum album) є толерантною до холодних зим, але потребує 

теплішого літа, ніж падуб і плющ. Ці чагарникові види є важливими 

індикаційними таксонами, тому що їх пилок легко визначається до виду і не 
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заноситься вітром на великі відстані. Їхнє поширення, як правило, чітко 

визначене кліматичними умовами. За знахідками викопного пилку цих видів 

Й. Іверсен зробив припущення, що на території Данії температури літа у 

середньому голоцені були на 2–3°С вищими, а температури зими – на 1–2°С 

вищими, ніж тепер [203]. 

Використання методичного прийому присутності/відсутності таксонів не 

враховує кліматичний сигнал, який міститься у відсоткових співвідношеннях 

палінотаксонів, проте має вагомі переваги над іншими підходами. По-перше, це 

− незалежність від сучасних аналогів рослинних угрупувань, бо всі таксони 

спорово-пилкових спектрів аналізуються окремо. По-друге, метод має більший 

потенціал для подолання тафономічної вибірковості, зокрема, подолання 

спотворення відносного вмісту пилку таксона у паліноспектрі внаслідок 

відмінних умов фосилізації. По-третє, застосування методу не лімітоване 

палінологічними даними, а може включати й інші матеріали (наприклад, 

макроботанічні рештки) [221]. 

Описуваний підхід був суттєво розширений за рахунок одночасного 

використання багатьох компонентів пилкового спектру. Це лягло в основу 

методу перекриття ареалів поширення видів. Він базується на накладанні 

сучасних ареалів поширення індикаційних видів, що зустрічаються у викопному 

СПС, та визначенні зони їхнього максимального взаємного перекриття. Сучасні 

кліматичні дані з метеорологічних станцій, які знаходяться в зоні максимального 

перекриття (такі як середньорічна температура або річна амплітуда температур), 

можуть бути використані для оцінки регіонального макроклімату, який існував 

у час формування викопного спектру. Цей метод дозволяє отримати відносно 

точні палеокліматичні реконструкції [221], коли у викопному СПС присутня 

велика кількість стенотермічних видів. 

Головною проблемою цього методу є те, що вид може не займати свого 

повного потенційного географічного ареалу. Крім того, деякі види можуть 

співіснувати тимчасово − впродовж перехідної фази адаптації рослин до нових 



47 

 

кліматичних умов. Таке угрупування видів може бути ефемерним і не мати 

сучасних аналогів [221]. 

Щоб уникнути похибок, які виникають при аналізі індикаційних видів, для 

отримання більш репрезентативних палеокліматичних даних був 

запропонований метод спільного кліматичного діапазону. Цей метод є 

подальшим розширенням методу перекриття ареалів поширення видів, але у 

ньому використовують межі поширення всіх таксонів СПС. За результатами 

аналізу карт поширення якомога більшої кількості таксонів, для кожного із них 

встановлюють кліматичний діапазон поширення. Кліматичний діапазон, який є 

спільним для всіх таксонів викопного СПС, буде характеризувати кліматичні 

умови часу його формування [221]. Цим підходом і маємо керуватися при 

виконанні реконструкцій палеокліматичних умов за палінологічними даними. 

Палінологічні індикатори ступеня посушливості клімату. Як 

зазначається вище, інтерпретація палеопалінологічних даних зазвичай базується 

на аналізі наявності та/або процентному вмісті пилку певних індикаційних видів 

[124]. Цей підхід є часто ускладненим для регіонів із посушливим кліматом у 

зв’язку зі специфікою морфології пилку деяких трав’янистих рослин і 

недостатньою інформацією про їхнє індикаційне значення. Тому напівкількісні 

реконструкції складу рослинності та клімату у посушливих регіонах часто 

виконують із використанням обчислення співвідношень компонентів спорово-

пилкових спектрів, таких як співвідношення деревного і недеревного пилку 

(AP/NAP), співвідношення Artemisia/Chenopodiaceae (A/Ch), пилковий індекс 

аридності (див. нижче) тощо. Слід зазначити, що використання співвідношень 

компонентів спорово-пилкових спектрів потребує врахування регіональних і 

локальних чинників, які обумовлюють індикаційне значення їхніх компонентів. 

Співвідношення деревного і недеревного пилку (AP/NAP) широко 

використовують [173] для реконструкції змін відкритості ландшафтів у 

лісостепових та субальпійських ландшафтах і як показник зволоження та 

теплозабезпечення у посушливих і гірських регіонах [198]. А. Траверс ввів індекс 

степу/лісу (steppe/forest index – SFI) для виділення прохолодних і посушливих 
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етапів четвертинного періоду при дослідженні донних відкладів Чорного моря 

[278]. Індекс степу/лісу розраховують наступним чином: SFI = (Artemisia + 

Chenopodiaceae + Amaranthaceae) / AP. 

Співвідношення Chenopodiaceae/Artemisia (Ch/A) було вперше використано 

як індикатор вологості клімату при дослідженні поверхневих СПС посушливих 

регіонів Близького Сходу [167]. Враховували, що вищий вміст пилку 

Chenopodiaceae вказує на більшу участь пустельних рослин у рослинному 

покриві і на більшу аридність клімату, в той час як посушливі степові ландшафти 

характеризуються вищим вмістом пилку Artemisia. Обернений показник A/Ch 

пізніше було використано для диференціації степових і пустельних ландшафтів 

і реконструкції змін у локальних умовах зволоження у центральній Азії [199; 

283]. 

С. Фауел та ін. [175] при вивченні змін зволоження клімату впродовж 

голоцену на основі палінологічного аналізу відкладів солоного озера Телмен 

(Пн.-Зх. Монголія) запропонували палінологічний індекс аридності, який 

включає в себе співвідношення (Artemisia + Chenopodiaceae) / Poaceae для 

розрізнення рослинності сухих степів і вологих лучних степів. Як відомо, пилок 

Artemisia і Chenopodiaceae є типовим для посушливого клімату, а пилок злакових 

переважає у відносно вологих умовах. Терні та ін. [281] використали 

співвідношення Cyperaceae/Poaceae як індикатор вологого (осокові) або 

посушливого (злакові) клімату у Пн.-Сх. Австралії впродовж останнього 

льодовикового періоду. Менсінг та ін. [232] при дослідженні озерних і торф’яних 

відкладів на заході Північної Америки пропонують використання співвідношень 

Cyperaceae (вологіше) / Poaceae (посушливіше) та Artemisia (вологіше) / 

Chenopodiaceae (посушливіше) для реконструкції періодів аридизації клімату. 

Кур та ін. [151] використали ці співвідношення, а також співвідношення 

Artemisia/Ephedra, для дослідження сучасного пилкового опаду у Пн.-Зх. Тибеті.  

Бурйахс та ін. [146] на основі дослідження донних відкладів солоного озера 

Салінес (південний захід Піренейського півострова) розробили новий показник 

– «коефіцієнт аридності», який кількісно і якісно відображає співвідношення між 
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галофільною і мезофільною рослинністю для конкретних солоних озер. 

Коефіцієнт аридності розраховують за такими таксонами пилку, як Artemisia (A), 

Chenopodiaceae (Ch), Ephedra (Eph), Poaceae (P) і Cyperaceae (C), із 

використанням наступної формули: (A + Ch + Eph) / (P + C). Н. Герасименко [33] 

на основі кореляції складу СПС донних відкладів озера Саки із даними місцевої 

метеорологічної станції встановлено, що надійним показником посушливості 

клімату є співвідношення пилку трав’янистих ксерофітів (Chenopodiaceae, 

Artemisia, Ephedra, Sedum, Plumbaginaceae) і суми пилку різнотрав’я. 

Поширеними показниками змін температурного режиму є вміст пилку 

деревних та чагарникових рослин (AP, %) [230] і співвідношення сум пилку 

широколистих та хвойних дерев [211; 276]. 

Індикаційне значення непилкових паліноморф. В останні десятиліття до 

палеоекологічних досліджень активно залучають ідентифікацію непилкових 

паліноморф, що значно підвищує інформативність палінологічного аналізу. 

Визначення непилкових паліноморф є актуальним для відкладів будь-якого віку 

та генезису і може бути використано при палеогеографічних реконструкціях та 

уточненні стратиграфічних меж [96]. При інтерпретації даних вмісту і 

різноманіття непилкових паліноморф доцільним є використання видів із 

відомими ареалами їхнього сучасного поширення, що, відповідно, мають 

важливе індикаційне значення. При ідентифікації непилкових паліноморф та 

інтерпретації отриманих даних використано визначники та атласи: зелені 

водорості [152; 207; 216], спори грибів [250; 284], цисти динофлягелят [243; 244, 

245; 290; 291], акритархи [242; 250], частини скелету членистоногих [242; 244]. 

Методика виділення паліноморф. Палінологічно досліджено керни 

голоценових донних відкладів озер Кримського півострова (Саки та Чокрак) і 

півострова Сконе (Вомб). 

Зразки відкладів Сакського озера було оброблено із використанням 

модифікованої методики лабораторії палінології і палеоботаніки Римського 

університету «Ла Сапієнца». Зразки вагою 10 г було зварено у 10% розчині 

соляної кислоти (HCl) і відмито дистильованою водою до нейтральної реакції. 
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Наступним кроком була обробка зразків 15% розчином пірофосфату натрію 

(Na4P2O7) і відмивання зразків до набуття мацератом прозорого стану. Останнім 

кроком була обробка зразків холодною фтористоводневою кислотою (HF) 

впродовж 24 год. із наступним їх відмиванням до нейтральної реакції [240; 241]. 

Для обробки зразків озер Вомб і Чокрак використано стандартну методику 

лабораторії мікрофосилій Лундського університету [123]. До навісок об’ємом 

1 см3 було додано 10 мл 10% розчину соляної кислоти для розчинення 

карбонатів. Після закінчення візуальної реакції скипання зразки у пластикових 

пробірках було вміщено у водяну баню і зварено впродовж 10 хв. Після 

відмивання зразків до них було додано 10 мл 10% розчину гідроксиду натрію 

(NaOH) для видалення гумусових часток і зварено у водяній бані впродовж 10 хв. 

Для вилучення мулистої фракції із відкладів Чокрацького озера зразки було 

додатково оброблено 15% розчином пірофосфату натрію. Для вилучення 

мінеральних часток зразки було оброблено холодною 40% фтористою кислотою 

впродовж 48 годин. Наступним кроком була повторна обробка зразків соляною 

кислотою для вилучення вторинних карбонатів. Останнім кроком було 

центрифугування зразків у водно-гліцериновому розчині. Для підвищення 

концентрації пилку у деяких зразках було використано метод сепарації у калієво-

кадмієвій важкій рідині з питомою вагою 2,2. 

З метою найбільш повного виявлення складу викопної флори підрахунок 

пилку та спор в усіх зразках, як правило, закінчувався тоді, коли у зразку 

припинялась реєстрація нових таксонів пилку та спор. У кожному зразку було 

підраховано від 200 до 900 паліноморф (у залежності від кількості пилконосного 

мацерату). Підрахунок пилку було проведено з урахуванням основних груп: 

дерева і чагарники (АР), трави і чагарнички (NAP), водні рослини, спори вищих 

спорових рослин, непилкові паліноморфи (NPP). Вміст пилку водних рослин, 

спор вищих спорових рослин і NPP розраховувався окремо від суми AP+NAP. 

Ідентифікацію паліноморф доброї збереженості, за можливості, було проведено 

до рангів роду і виду. При визначенні викопних паліноморф було використано 

атласи та визначники для палінологічного аналізу [62; 63; 80; 171; 239; 259; 291]. 
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Використовувались колекції пилку лабораторії екології ландшафту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та лабораторії 

мікроскопічного аналізу Лундського університету. Статистичну обробку 

палінологічних даних та побудову діаграм виконано у програмах Tilia і Tilia-

Graph (версія 2.6.1; [192]). Палінозони на спорово-пилкових діаграмах виділено 

за допомогою кластерного аналізу CONISS. При обробці даних 

використовувалися сучасні терміни і поняття палінології четвертинного періоду 

[23; 97; 98]. 

 

1.3. Комплексний підхід до реконструкції історії розвитку давніх озер та 

приозерних ландшафтів у голоцені 

 

Озерні системи значно відрізняються за фізичними, хімічними та 

біологічними характеристиками. Різноманітні процеси, які відбуваються у озері 

та його водозборі, призводять до утворення різних типів озерних відкладів. Для 

виділення різних чинників, які впливають на склад відкладів і, опосередковано, 

на реконструкцію природних умов, необхідним є застосування комплексного 

підходу. Комплексний підхід у палеолімнологічних дослідженнях включає 

всебічне дослідження донних відкладів озер із використанням різних методів. 

Його застосування дозволяє отримати інформацію про озерний басейн і прилеглу 

територію із високим ступенем достовірності та деталізації. 

Розроблений палеолімнологічний підхід до реконструкції розвитку давніх 

озер та приозерних ландшафтів полягає у вивченні донних відкладів озер за 

чотирьома головними етапами (див. рис. 1.1). Перший етап – це камеральні та 

польові роботи. У цей час формують ціль, завдання та програму досліджень, 

вивчають можливості застосування різних палеолімнологічних методів, 

відбирають керни донних відкладів озер, виконують їхній літолого-

стратиграфічний опис та відбирають зразки для лабораторних аналізів, зокрема, 

поверхневі проби. На цьому етапі проводять вивчення сучасних фізико-
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географічних умов досліджуваних територій та збирають й аналізують дані 

попередніх палеолімнологічних досліджень. 

Другий етап полягає у лабораторному дослідженні зразків відкладів. 

Палінологічний метод включає в себе лабораторну обробку зразків для спорово-

пилкового аналізу, ідентифікацію паліноморф під мікроскопом, статистичну 

обробку отриманих даних і побудову палінологічних діаграм. Геохімічні 

дослідження зразків донних відкладів озер включають підготовку зразків для 

лабораторних аналізів, вивчення їхнього складу у спеціалізованих аналізаторах і 

статистичну обробку отриманих даних. Також на цьому етапі проводять відбір 

зразків для абсолютного датування з метою геохронологічної прив’язки 

досліджуваних відкладів. 

Третій етап полягає у інтерпретації отриманих даних та реконструкції 

палеоекологічних і палеолімнологічних змін. Інтерпретація палінологічних 

даних включає аналіз умов формування окремих спорово-пилкових спектрів, 

реконструкцію змін рослинності, виділення етапності у її розвитку та змінах 

клімату досліджуваних територій і виявлення антропогенного впливу на 

рослинний покрив.  

Інтерпретація геохімічних даних полягає у визначенні змін співвідношення 

органічного вуглецю та азоту у відкладах, аналізі розподілу вмісту хімічних 

елементів та визначенні їхніх індикаційних властивостей із подальшою 

реконструкцією процесів седиментогенезу та історії розвитку озер. Дані 

абсолютного датування підлягають калібрації для визначення календарного віку 

відкладів та моделюванню для побудови геохронологічної моделі. 

На заключному етапі дослідження виконують кореляцію отриманих 

результатів із трансгресивними і регресивними станами Азово-Чорноморського 

басейну для озер Криму, Балтійського басейну для озер півдня Швеції, 

порівнюють встановлені закономірності розвитку рослинності і змін клімату із 

такими на прилеглих територіях для виявлення спільних і відмінних трендів, а 

також визначають варіабельність змін компонентів природи у 

широколистолісовій і степовій зоні (за дослідженими модельними регіонами). 
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Рис. 1.1. Схема застосування комплексного підходу до реконструкції розвитку 

приозерних ландшафтів за палеолімнологічними даними. 
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Для стратифікації відкладів голоцену було використано схему Блітта-

Сернандера, модифіковану Й. Мангерудом [227] для Скандинавського 

півострова і М. О. Хотинським для Східно-Європейської рівнини [104], схему 

періодизації голоцену на території України за Н. П. Герасименко [32] (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Схеми періодизації голоцену за [32, 104, 227] 

За J. Mangerud et al., 

1982 
За М. О. Хотинським, 1977 За Н. П. Герасименко, 2004 

Субатлантичний 

(SA) 

2,1-0 т. р. т. 

С
у
б

ат
л

ан
ти

ч
н

и
й

 

(S
A

) 

пізній SA-3 0,8–0 т. р. т. 

С
у
б

ат
л

ан
ти

ч
н

и
й

  

(S
A

) 

SA-3B 0.13-0 т. р. т. 

SA-3A 0,8-0,13 т. р. т. 

середній SA-2 1,6-0,8 т. р. т. 
SA-2B 1,2-0,8 т. р. т. 

SA-2A 1,6-1,2 т. р. т. 

ранній SA-1 2,6-1,6 т. р. т. 
SA-1B 2,2-1,6 т. р. т. 

SA-1A 2,6-2,2 т. р. т. 

Суббореальний 

(SB) 

4,6-2,1 т. р. т. 

С
у
б

б
о
р
еа

л
ь
н

и
й

 

(S
B

) 

пізній SB-3 3,2-2,6 т. р. т. 
С

у
б

б
о
р
еа

л
ь
н

и
й

  

(S
B

) 

SB-3B 2,9-2,6 т. р. т. 

SB-3A 3,3-2,9 т. р. т. 

Середній SB-2 4,2-3,2 т. р. т. SB-2 4,1-3,3 т. р. т. 

ранній SB-1 4,6-4,2 т. р. т. SB-1 4,6-4,1 т. р. т. 

Атлантичний 

(AT) 

8-5 т. р. т. 

А
тл

ан
ти

ч
н

и
й

 

(A
T

) 

пізній AT-3 6-4,6 т. р. т. 

А
тл

ан
ти

ч
н

и
й

  

(A
T

) 

AT-6 5,3-4,6 т. р. т. 

AT-5 5,8-5,3 т. р. т. 

середній AT-2 7-6 т. р. т. 
AT-4 6,3-5,8 т. р. т. 

AT-3 6,9-6,3 т. р. т. 

ранній AT-1 8-7 т. р. т. 
AT-2 7,4-6,9 т. р. т. 

AT-1 8,0-7,4 т. р. т. 

Бореальний 

(ВО) 

9-8 т. р. т. 

Б
о
р
еа

л
ь
н

и
й

 

(B
O

) 

пізній BO-3 8,3-8,0 т. р. т. 

Б
о
р
еа

л
ь
н

и
й

  

(B
O

) 

BO-2 8,4-8 т. р. т. 

середній BO-2 8,9-8,3 т. р. т. 

BO-1 9,0-8,4 т. р. т. 
ранній BO-1 9,3-8,3 т. р. т. 
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За J. Mangerud et al., 

1982 
За М. О. Хотинським, 1977 За Н. П. Герасименко, 2004 

Пребореальний 

(РВ) 

10-9 т. р. т. 

П
р
еб

о
р
еа

л
ь
н

и
й

 

(P
B

) 

пізній PB-2 10-9.3 т. р. т. 

П
р
еб

о
р
еа

л
ь
н

и
й

 

(P
B

) 

PВ-2 9,6-9,0 т. р. т. 

ранній PB-1 10,3-10 т. р. т. PВ-1 10,3-9,6 т. р. т. 

 

Також виконано кореляцію реконструйованих палеогеографічних подій із 

схемою періодизації голоцену, прийнятою Стратиграфічною комісією 

Міжнародного геологічного союзу у 2018 р. (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Схема періодизації голоцену за Міжнародною геохронологічною комісією 

Епоха Стадія Вік нижньої межі 

Г
о
л
о
ц

ен
 Ранній голоцен Гренландська 11,7 т. р. т. 

Середній голоцен Нортгриппська 8,326 т. р. т. 

Пізній голоцен Мегхалейська 4,250 т. р. т. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Запорукою отримання достовірних реконструкцій стадій розвитку озер і 

приозерних ландшафтів різних природних зон у голоцені за 

палеолімнологічними даними є мультидисциплінарний підхід із використанням 

палінологічного і комплексу геохімічних методів. 

2. Вміст органічної речовини у донних відкладах озер відображає біологічні 

та фізико-хімічні процеси, що відбувалися у басейні озера та його водозборі; 

дозволяє виділити етапи підвищеної продуктивності біомаси озера та 

характеризує баланс продукційно-деструкційних процесів у озерній екосистемі. 

Співвідношення органічного вуглецю та азоту у донних відкладах озер 

відображає участь автохтонної і алохтонної органічної речовини, вміст якої 

залежить від коливань кліматичних умов та особливостей розвитку озер. 
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3. Аналіз динаміки концентрації хімічних елементів у донних відкладах і 

їхніх співвідношень дає змогу простежити етапи геохімічного розвитку озера, 

виділити індикаційні риси надходження алохтонного матеріалу та зміни його 

джерел, зміни гранулометричного складу відкладів, інтенсивності ерозійних 

процесів у водозборі, коливання рівня води та окисно-відновних умов, фази 

осадження евапоритів із водного розчину. 

4. Застосування сучасних методологічних підходів до інтерпретації 

палінологічних даних із озерних відкладів (закономірності формування 

палінологічних спектрів у озерних відкладах, класифікація груп пилку за 

відстанню переносу, індикаційне значення непилкових паліноморф, новітні 

якісні та напівкількісні методи реконструкції складу рослинності) дає змогу 

простежити не лише локальні особливості розвитку приозерної рослинності, а й 

її регіональні риси та зональний тип. 

5. Реконструкція палеокліматичних умов за палеолімнологічними даними 

базується на комплексному застосуванні палінологічних (індивідуалістичний і 

біваріативний підходи, метод спільного кліматичного діапазону, індикатори 

посушливості клімату) і геохімічних (індикатори біологічної продуктивності 

озера, зміни рівня води та процеси осадження евапоритів) даних. Порівняння 

палеокліматичного сигналу у палінологічних і геохімічних даних є запорукою 

отримання надійних реконструкцій кліматичних умов. 

6. Комплексний підхід у палеолімнологічних дослідженнях із залученням 

літолого-стратиграфічних, геохімічних, палінологічного і хроно-

стратиграфічних методів дає змогу реконструювати особливості давніх озер і 

приозерних ландшафтів із високим ступенем деталізації та на окремих часових 

зрізах, що створює передумови для порівняння із суміжними територіями і 

розробки регіональних кореляцій природних подій у голоцені. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРІЯ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОЛОЦЕНУ 

ПІВДЕННОЇ СКАНДИНАВІЇ ТА ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 

 

 

2.1. Південь Скандинавії 

 

Дослідження розвитку ландшафтів Скандинавії впродовж 

пізньольодовиків’я і раннього голоцену має особливе значення, адже ця 

територія була місцем поширення останнього зледеніння. Танення 

Скандинавського льодовика відбувалося поступово і завершилося на території 

Сконе близько 16000 р. т. [273]. Еволюцію приозерних ландшафтів впродовж 

пізньольодовиків’я виявлено на основі комплексних досліджень у районах 

Торреберга [122], Куллен [117], Скуруп [263], Філедален [180]. На початку 

раннього дріасу (DR-1), на основі реконструкцій Б. Берглунда і Г. Діґерфельдта, 

на місці озера Торреберга знаходився мертвий лід, а за дослідженнями А.-

М. Робертссон у районі Скуруп рослинний покрив був представлений 

специфічною тундрою із домінуванням полину. Півострів Куллаберг, за даними 

Б. Берглунда, у цей час характеризувався перехідними ландшафтами від 

чагарничкових угруповань із Salix і Betula nana та полиново-злакових асоціацій 

до ландшафтів із низькорослими деревами і чагарниками (Hippophae, Juniperus, 

Betula pubescens) [117]. Інтерстадіал беллінг (BÖ) характеризувався поширенням 

паркової тундри з B. pubescens, B. nana, Juniperus, Poaceae, Cyperaceae, Artemisia, 

Caryophyllaceae та Asteraceae на територіях Скуруп і Куллаберг [117, 263]. 

Протягом середнього дріасу (DR-2) клімат був холоднішим і танення льодовика 

призупинилося [263], що відобразилося у поширенні тундрової рослинності з 

Salix і Juniperus на території Сконе. Потепління клімату на початку аллереду 

(AL) призвело до танення мертвого льоду та утворення озера Торреберг [122]. 

На початку AL безлісі тундрові ландшафти змінилися на березові рідколісся. 

Сосна мігрувала у Швецію впродовж цього часу із південного сходу і тому 
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вперше з’явилася у провінції Блекінге і південно-східному Сконе [115]. За 

винятком цих двох районів береза була єдиною лісоутворюючою породою у 

Сконе впродовж AL. Приозерні ландшафти території Сконе були представлені 

березовими (B. pubescens) лісами із високою участю верб, карликових берізок 

(B. nana) і ялівцю. У цей період значно багатшою стала водна флора, яка 

включала види родів Potamogeton, Myriophyllum та Ranunculus. За даними А.-

М. Робертссон, діатомовий склад пізньольодовикових відкладів озер у Скуруп 

вказує на переважання лужних або нейтрально-лужних умов озерних вод 

впродовж пізньольодовиків’я. Збільшення випаровуваності у AL призвело до 

зниження рівня озер і відносного збільшення солоності вод [263]. Різка зміна 

кліматичних умов у пізньому дріасі (DR-3) призвела до скорочення ареалів 

березових лісів і формування паркової тундри (з B. pubescens), у трав’янистому 

покриві якої переважали злакові у поєднанні з аркто-альпійськими видами 

(Astragalus alpinus, Dryas octopetala) і видами південно-континентального 

поширення (Artemisia spp., Helianthemum oelandicum) [122; 180; 263]. Перехід від 

DR-3 до PB характеризувався зміною переважно мінерогенних відкладів на 

переважно органогенні та перетворенням оліготрофних озер із переважанням 

водоростей на евтрофні з переважанням рдесника. У приозерному рослинному 

покриві цей перехід відобразився збільшенням участі березових лісів, 

поширенням ялівцевих асоціацій і скороченням ареалів тундрової рослинності. 

Початок PB відзначався зникненням чагарникової рослинності і 

пізньольодовикових тундрових асоціацій та поширенням березових лісів на всій 

території Сконе. Про збільшення теплозабезпечення свідчить поява таких 

відносно термофільних рослин як Filipendula у різних районах Сконе [122; 263]. 

Дослідження розвитку ландшафтів півострова Сконе у післяльодовиковий 

період із застосуванням абсолютної хронології почалося із праць Т. Нільссона 

[247; 248]. На основі палінологічного дослідження двох свердловин торфовища 

Аґерьодс у центрі Сконе та радіовуглецевого датування (33 зразки) ним було 

запропоновано геохронологічні межі початку голоцену та його субперіодів і 

охарактеризовано основні риси рослинної сукцесії у Сконе впродовж голоцену. 
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Т. Нільссон також реконструював основні стадії седиментації у торфовищі із 

переважаючим осадженням мінеральних відкладів у пізньольодовиків’ї, 

повільним осадженням сапропелів у PB і BO і швидким збільшенням швидкості 

осадонакопичення починаючи із пізнього BO. 

Еволюцію приозерних ландшафтів впродовж голоцену у північно-східному 

Сконе реконструйовано Г. Діґерфельдтом на основі палінологічного і 

макроботанічного дослідження донних відкладів озера Іммельн [163]. Перехід 

від DR-3 до PB тут характеризувався поширенням відкритих березових лісів, 

однак вже на початку PB сосна увійшла до складу лісів, скоротилася участь 

полину і лободових, хоча частка злакових і осокових залишалася високою. 

Протягом PB участь берези у лісах зменшилася, і сосна стала домінантною 

породою. Початок BO відзначився міграцією та швидким поширенням ліщини, 

переважно за рахунок скорочення ареалів берези. Сосна досягла свого 

максимального поширення у ранньому BO, а надалі її ареали зменшилися за 

рахунок поширення ліщини і, пізніше, широколистих порід. BO також 

відзначився міграцією у район в’яза і дуба, а також вільхи, яка зростала вздовж 

узбережжя озера. У пізньому BO відбулася поява липи і ясена. Початок AT-1 

відзначався домінуванням сосни у лісах, однак її ареали скорочувалися до кінця 

AT-1 за рахунок поширення дуба. У AT-2 дуб досяг свого найбільшого 

поширення у лісах Сконе. Початок SB-1 характеризувався відносно стабільним 

складом широколистих лісів. На відміну від південних районів Сконе, район 

Ранвікен у SB-1 не був територією господарського освоєння і землеробства. У 

SB-2 відбулося скорочення ареалів в’яза, ясена і, меншою мірою, липи та ліщини. 

Натомість збільшилася роль берези і почалася міграція граба та бука. У SA-1 

скоротилися ареали зростання в’яза, ясена, липи і ліщини, а поширення дуба 

досягло найбільшого значення, однак у SA-2 участь дуба у широколистих лісах 

зменшилася за рахунок розповсюдження граба і бука. 

Регіон Сконе був обраний як модельний у вивченні змін рівня озер 

Скандинавії впродовж голоцену. Вагомий внесок у дослідження коливань рівня 

озер належить Г. Діґерфельдту і М.-Ж. Гаяр. Зокрема, Г. Діґерфельдт [162] 
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ініціював підхід до вивчення коливань рівня озер у південній Швеції на основі 

аналізу літолого-стратиграфічних, макроботанічних і палінологічних даних 

донних відкладів із серії свердловин, пробурених від узбережжя до центру озера. 

Дослідженням післяльодовикової історії розвитку озера Торреберга [161] 

встановлено, що після зниження рівня озера на переході від DR-3 до PB почалося 

його підвищення, яке тривало до середини PB, але у кінці PB озеро замулилося і 

почало заростати. Найбільше зниження рівня озера виявлено у BO, коли озеро 

заросло очеретом. На початку AT-1 рівень вод збільшився, однак у AT-2/SB-1 

відбулося друге у голоцені найбільше зниження рівня води, і озеро поступово 

заросло вільховим лісом. Останнє збільшення рівня води і утворення 

мілководного озера мало місце на початку SA-1 і мало флуктуаційний характер 

– переривалося двома зниженнями. Г. Діґерфельдт [164] виконав детальні 

реконструкції змін рівня озера Бю впродовж голоцену та кліматичних умов, що 

їх зумовлювали. Так, значне зниження рівня озера відбулося 9500-9200 р. т., що 

вказує на існування фази посушливого клімату у ранньому голоцені. Після етапу 

підвищеної зволоженості клімату, в результаті якого рівень озера став вищим, 

ніж сучасний, виявлено повторну фазу зниження рівня озера (в інтервалі 6800–

6500 р. т.). Наступні фази зниження рівня озера встановлено в інтервалах 4900–

4600 р. т., 2900–2600 р. т. і 1800–1200 р. т. Реконструкція змін рівня озера Кальв 

показала, що найбільші зниження рівня озера відбувалися у періоди 9500–

9200 р. т. і 6500–3000 р. т. [165]. 

М.-Ж. Гаяр на основі палінологічного і макроботанічного досліджень 

відкладів озера Крагехольм [176] виявлено наступні періоди зниження рівня 

озера: 6500–5500 р. т., 4000–3700 р. т., 2800–2500 р. т., 800–400 р. т. У озері 

Кумлан реконструйовано тривалий етап низького рівня води у період 4300–

2500 р. т. [177]. Регнелл та ін. [258], досліджуючи природні умови існування 

поселення ертебельської культури впродовж пізнього мезоліту, виявили 

зниження рівня озера Іддінге у періоди 6700–6500 р. т. і 6250–5800 р. т. 

Особливу увагу у палеоекологічних дослідженнях було приділено розвитку 

культурних ландшафтів Сконе. Зокрема, результатом міждисциплінарного 
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проєкту Лундського університету «The Cultural Landscape during 6000 years», під 

керівництвом Б. Берглунда, була реконструкція культурних ландшафтів півдня 

Сконе впродовж останніх 6000 років [120]. Дослідження базувалися на 

палінологічних, макроботанічних і палеогідрологічних даних із більше ніж 10 

озер та торфовищ навколо міста Істад. Було встановлено, що у пізньому мезоліті 

(3500 р. до н.е.) на півдні півострова Сконе переважали мозаїчні ландшафти із 

лісів Quercetum mixtum на родючих ґрунтах, мішаних лісів із широколистих 

порід і берези та сосни на менш родючих піщаних ґрунтах, мішаних лісів із дуба, 

берези і сосни на сухих піщаних ґрунтах вздовж узбережжя та вільхових лісів на 

перезволожених ґрунтах. В епоху раннього неоліту клімат був більш 

континентальним. У період 3100–2500 р. до н.е. ландшафти були напіввідкриті, 

із мозаїчними лісами, у яких береза і ліщина на сухих ґрунтах і вільха та верба 

на вологих ґрунтах колонізували лісові галявини (замість в’яза, липи, ясена і 

дуба). Трав’янисті асоціації набули більшого поширення, ніж раніше. Від 

середнього неоліту до ранньої бронзи поширення аграрних ландшафтів 

поступово збільшувалося від узбережжя вглиб півострова. У пізню бронзову 

добу (800 р. до н.е.) напіввідкриті ландшафти включали злакові ценози, невеликі 

ареали лісової рослинності, пасовища, луки і орні землі. У римський період 

залізної доби (200 р. н.е.) за рахунок зменшення площ орних земель і пасовищ 

розширилися ареали широколистих лісів, а вільхові ліси на перезволожених 

територіях поступово перетворювалися людиною на луки. Впродовж III–VI ст. 

н.е. відбувалося відновлення лісової рослинності – розширення ареалів берези, 

дуба, бука і граба – ймовірно, за рахунок концентрації поселень вздовж 

узбережжя. 

Дірінг та ін. [159] на основі комплексного дослідження озера Гавгорд 

реконструювали особливості становлення аграрних ландшафтів та зміни 

ерозійних процесів у водозборі озера за останні 5000 р. У період 3000–0 р. до н.е. 

інтенсивність ерозії у водозборі озера була типовою для широколистого лісу 

(0,25 т га-1 р-1), однак після 50 р. н.е. до періоду 950–1300 рр. вона збільшилася у 

три рази (до 0,86 га-1 р-1). Період 1300–1550 рр. характеризувався зниженням 
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рівня ерозії і зіставляється із регресією землеробства у Сконе, а палінологічні 

дані вказують на те, що у цей час пасовища були значно більш поширені, ніж 

орні землі (зокрема, підтверджується високою участю пилку Plantago lanceolata, 

Asteraceae та Rumex). Після 1550 р. інтенсивність ерозії зростає до 1,75 т га-1 р-1, 

що у палінологічних даних відображено у збільшенні вмісту пилку Cerealia і 

Plantago major. Це свідчить про збільшення ареалів орних земель. 

М.-Ж. Ґаяр та ін. [178] було вперше виконано мультидисциплінарні 

дослідження донних відкладів озера Б’єрешо, із використанням палінологічного, 

макроботанічного, діатомового, фізико-хімічних і геомагнітного методів та 

абсолютного датування відкладів з метою вивчення змін клімату, живлення 

озера, землекористування та інтенсивності ерозії ґрунтового покриву за останні 

3000 років. Встановлено, що озеро утворилося 2700 р. т. в результаті підняття 

рівня ґрунтових вод. Ландшафти навколо озера впродовж пізньої бронзової доби 

були відкритими − за рахунок вирубок і підпалів лісів. Пасовища і луки займали 

значні ареали до середини вендельського періоду (650 р. н.е.), коли відбулася 

інтродукція жита як головної злакової культури. Протягом середніх віків площі 

орних земель значно збільшилися за рахунок розорювання луків. 

 

2.2. Північне Причорномор’я 

 

Дослідження відкладів солоних озер Кримського півострова у наукових 

цілях почалося із 20-30-х рр. XX ст. М. С. Курнаковим та ін. [64] проводилися 

фізико-хімічні дослідження процесів випаровування води Чорного моря у 

природних умовах і перебіг процесів метаморфізації морської води у соляних 

озерах і сивашах степового Криму. В. Б. Шостакович вивчав щорічношаруваті 

донні відклади Сакського озера і встановив вплив річних коливань клімату на 

їхнє утворення у двох напрямах: по-перше, зміна холодних і теплих сезонів року 

зумовлює утворення літологічно відмінних зимових і літніх шарів; по-друге, 

індивідуальні кліматичні особливості кожного року відображено в енергії 

мулоутворення – коливанні потужності окремих річних шарів донних відкладів 
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[106]. За результатами підрахунку річних шарів і визначення їхньої потужності 

у керні із Сакського озера (8,5 м довжиною) В. Б. Шостаковичем було 

встановлено, що: озеро існує не менше 5444 роки (від 1934 р. – часу, коли 

проводилося дослідження); раптові зміни режиму озера – різке зменшення 

потужності шару щорічного мулу – припадають на: 3400 р. до н.е., 2300 р. до н.е., 

2200–2100 р. до н.е.; за період від 2100 р. до н.е. і до тепер раптових змін у режимі 

озера не відбувалося. За цей час також не відбувалися значні коливання рівня 

моря, які б були відображені у зміні літології мулів Сакського озера [106]. 

О. І. Дзенс-Литовський [42] також вважав, що відокремлення солоних озер 

Криму від Чорного моря відбулося близько 5000 р. т. Ним було встановлено, що 

на дні озера поверх пласту солі, розташованому на глибині біля 2 м, 

накопичуються темно-сірі і чорні мули. 

Подальші дослідження солоних озер Криму розпочалися у 1995 р. у рамках 

сумісного проєкту України, США та Росії «High resolution Holocene proxy 

precipitation record in varved lake beds of Eastern Europe» (1995–1999). Комплексні 

палеогеографічні дослідження виконували Дж. Куклa, Н. П. Герасименко, 

К. В. Кременецький та ін. [187] із використанням таких методів: підрахунок 

річних шарів донних відкладів озера, їхнє палінологічне вивчення, аналіз 

метеорологічних даних зі станції Саки (від 1898 р.) та кореляція з результатами 

дослідження змін стоку Дніпра, виконаного Г. І. Швецом [105]. Виконаний 

Дж. Куклою підрахунок річних шарів у відкладах свердловини найглибшої 

частини давнього озера, із безперервним осадонакопиченням, підтвердив 

визначення середньої потужності шарів В. Б. Шостаковичем, а за 

палінологічним вивченням верхніх 3,5 м відкладів (відповідають останнім 2300 

рокам) було встановлено чергування періодів мезофітикації і ксерофітизації 

трав’янистої рослинності навколо озера (відповідно, відносно вологих і 

посушливих етапів) тривалістю 400–600 років кожний. Порівняння складу пилку 

трав’янистих рослин із вмістом пилку широколистих порід у лісах Гірського 

Криму свідчить, що етапи зростання посушливості відповідали теплішому 

клімату. Для останніх 1500 років виділено чергування мікроетапів зволоженого 
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і посушливого клімату тривалістю 100–300 років. Виявлено зменшення 

теплозабезпечення, починаючи із 800 р. т. [32; 33; 184; 185]. 

У рамках сумісного наукового проекту РФФД та ФНД України 

дослідниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Інституту озерознавства РАН та Інституту геофізики НАН України було 

проведено комплексне дослідження донних відкладів озер Саки та Джарилгач 

(літостратиграфічний, палінологічний, діатомовий, остракодовий, палео-

магнітний та магнітно-мінералогічний, AMS-радіовуглецевий методи і аналіз 

мікроморфології кварцових зерен) [101; 102; 103; 181; 188; 189]. Результати 

досліджень показали, що відокремлення озера Джарилгач від моря відбулося 

4700 р. т., а озера Саки біля 4800 14С р. т. (5400–5600 кал. р. т.). Остракодологічні 

і літологічні дані дозволили виділити три фази еволюції озера Джарилгач: 

морська затока з вільним водообміном, морська затока з обмеженим 

водообміном, лагуна і континентальна солона водойма [103]. За палінологічними 

даними з озера Саки виявлено зміну різних типів степової рослинності та лісів 

передгір’я Кримських гір і простежено циклічне чергування теплих і 

прохолодних, вологих і посушливих фаз клімату Південно-Західного Криму за 

останні 5500 років. Виявлено тренд до зменшення ролі широколистих порід у 

гірських лісах від часу існування морської затоки у кінці AT до «Малого 

льодовикового періоду» у пізньому SA, із найбільшим різкими рубежами її 

зменшення 4600, 1800 і 400 р. т. Існування сприятливого клімату на інтервалах 

із піками пилку широколистих порід підтверджено максимальними значеннями 

тут магнітної сприйнятливості. За морфоскопією кварцових зерен виявлено 

періоди морського осадонакопичення (до 5500 р. т.), озерного осадонакопичення 

із літньою садкою гіпсу (до 4100 р. т.), осадонакопичення в умовах найбільших 

посух і пилово-піщаних бур (4100–3200 р. т.), озерного осадонакопичення із 

літньою садкою гіпсу (від 3200 р. т. – до тепер). Встановлено приблизну 

відповідність етапів теплого клімату трансгресивним фазам Чорного моря, 

прохолодних етапів – регресивним фазам. 
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Із 2010-х рр. почався новий етап фізико-хімічних досліджень донних 

відкладів солоних озер Криму. Структуру і склад мулистих відкладів Сакського 

озера було досліджено Ю. В. Поповим та ін. [83]: підтверджено підстилання 

світло-сірих мулів морськими піщаними відкладами, вперше встановлене 

М. С. Курнаковим та ін. [64]; виконано порівняння фізико-хімічних 

властивостей мулів Західного і Східного басейнів озера − Східний басейн 

характеризується вищою мінералізацією розчину і більшим вмістом гіпсу у 

мулистих відкладах. 

Алексашкіним та ін. [1] проведено порівняльне дослідження фізико-

хімічних показників мулів і ропи Сакського і Отар-Мойнацького озер та 

виявлено, що мінералізація ропи Сакського озера майже втричі вища, ніж ропи 

Отар-Мойнацького озера. Однак, у донних відкладах останнього вміст 

карбонатів є вищий, ніж у Сакському озері. 

М. О. Веселовою [27] досліджено донні відклади Сакського озера із 

використанням рентгенофлуоресційного методу і встановлено три етапи 

осадонакопичення: 1) мілководних умов і високого рівня гідродинамічного 

режиму (гл. 500-485 см); 2) поглиблення озера і спокійних гідродинамічних умов 

(485-90 см); 3) етап зменшення глибини водойми і збільшення рівня 

гідродинамічного режиму (90-60 см). 

Подібну періодизацію історії озера отримано М. О. Морозовою та ін. [74] 

при геохімічних дослідженнях відкладів Сакського і Караджинського озер. 

Впродовж формування відкладів у досліджених кернах встановлено порівняно 

стабільні умови седиментації. Для озера Саки виділено три геохімічні зони: 

1) зона незначного підвищення вмісту Ti, Mg, Al, K, Mn (480-450 см); 2) зона 

стабільних геохімічних умов середовища (450-125 см); 3) зона підвищення 

вмісту Fe, V, Zr, As (125-60 см). 

І. К. Котовою та ін. [59, 60] проведено масштабні дослідження 

гранулометричного, мінерального, хімічного складу донних відкладів солоних 

озер Криму. Мінеральний склад відкладів усіх досліджених озер включає кварц, 

польові шпати ряду альбіт-анортит, слюди, хлорит, каолініт, монтморилоніт. 
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Проте мули різних водойм відрізняються мінеральним складом сольового 

компоненту, у якому поєднуються різні мінерально-сольові типи, виділені 

авторами: карбонатний, сульфатний і хлоридний. Зокрема, за мінерально-

сольовими типами мулів озеро Саки належить до сульфатно-карбонатного типу, 

а озеро Чокрак – до хлоридно-карбонатно-сульфатного типу. 

Перші палеогеографічні дослідження на озері Чокрак були проведені 

Д. Кельтербаумом та ін. [213]. На основі вивчення двох свердловин, із 

використанням гранулометричного, малакологічного та геохімічних аналізів 

(рентгеноспектроскопія, вміст карбонатів кальцію, електропровідність 

відкладів), авторами реконструйовано етапність змін фаціальних умов озера та 

історію його від’єднання від Азовського моря. Виділено наступне чергування 

фацій: дотрансгресивна фаза суходолу → трансгресивна фаза, морські умови → 

фаза відкритого моря → фаза формування піщаного пересипу → лагунна фаза → 

фаза пляжних відкладів. Реконструйовані зміни рівня моря виявили безперервну 

трансгресію моря і відсутність трансгресивно-регресійних циклів впродовж 

останніх 5000 років. Питання розвитку узбережжя Азово-Чорноморського 

басейну та хронологія його трансгресивно-регресивних фаз, зокрема 

фанагорійської регресії, розглядаються у роботах В. А. Дикарева [44, 45]. 

Донні відклади Азовського моря. Палінологічний аналіз донних відкладів 

Азовського моря було вперше виконано В. О. Вронським. У роботі [30] наведено 

біостратиграфічні характеристики донних морських відкладів і реконструйовано 

етапи розвитку плейстоценових і голоценових відкладів. Для інтерпретації 

спорово-пилкових даних В. О. Вронським проводилися методичні роботи із 

вивчення сучасного пилкового опаду над акваторією Азовського моря [29]. 

Палінологічними дослідженнями донних відкладів Азовського моря 

займалася О. З. Ісагулова, яка досліджувала спорово-пилковий склад 

поверхневих морських відкладів [52], процеси переносу пилку із континенту і 

закономірності його розподілу у донних відкладах [53]. На основі 

палінологічного вивчення свердловин із різних районів Азовського моря нею 

охарактеризовано палінологічний склад відкладів давньо- і новоевксинського, 
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бугазького, давньо- і новоазовського часів [54]. На думку авторки, степова 

рослинність навколо басейну Азовського моря не зазнавала значних змін, 

починаючи із давньоевксинського часу. 

У останні десятиліття Г. Г. Матішовим, О. Ю. Новенко і К. В. Дюжевою 

проведено численні дослідження спорово-пилкового і діатомового складу 

голоценових відкладів Азовського моря [47; 70; 71; 231], які дали змогу 

реконструювати палеогеографічні умови Азовського регіону за останні 3000 

років. Виявлено спрямований тренд аридизації клімату, який охоплював увесь 

південь Східно-Європейської рівнини у SB і SA. Він переривався трьома фазами 

більш прохолодних і вологих умов: пізній SB – ранній SA (3000–2300 р. т.), 

середній SA (2000–1700 р. т.), малий льодовиковий період (600–150 р. т.). За 

даними діатомового аналізу впродовж фаз похолодання Азовське море було 

більш мілководним і відзначалося підвищеною солоністю і посиленим 

гідродинамічним режимом. 

Суходольні відклади узбережної частини Азово-Чорноморського басейну. 

Одними із перших динаміку степової рослинності Північного Причорномор’я у 

голоцені досліджували О. Т. Артюшенко і Г. О. Пашкевич. Дослідженнями 

О. Т. Артюшенко голоценових відкладів болота Кардашинське виявлено 

існування соснових лісів з домішкою берези у ранньому голоцені, поширення 

мішаних лісів у середньому голоцені та панування трав’янистої рослинності із 

полину, лободових і злакових у пізньому голоцені [4]. Пізніше, 

К. В. Кременецьким [217], із залученням методу радіовуглецевого датування, 

реконструйовано фази домінування соснових лісів на початку AT, зниження ролі 

сосни, збільшення ареалів широколистих лісів і мезофітикації степів у пізньому 

AT, максимального поширення широколистих лісів у ранньому SB, скороченні 

лісової рослинності у SB-2 і збільшення ареалів широколистих лісів у SB-3. SA 

відзначався скороченням лісової рослинності навколо болота та зникненням 

соснових лісів до середини періоду, а також появою орних земель і пасовищ. 

Р. Я. Арап, Л. Г. Безусько, С. В. Сябрай та ін. [2] реконструйовано історію 

степової рослинності впродовж голоцену на основі палінологічного вивчення 
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розрізу Єланець. Виявлено наступні фази розвитку рослинного покриву: BO – 

різнотравно-злаковий степ; AT – поширення лучних степів (у AT-2 – розвиток 

заплавних лісів); SB – ксерофітизація степової рослинності, панування 

різнотравно-злакових степів; SA – перебудова степової рослинності під впливом 

кліматичного і антропогенного чинників, збагачення степової рослинності 

бур’яновими видами. Подібні дані були отримані й для болота Троїцьке [4, 11]. 

На основі спорово-пилкового аналізу відкладів археологічних стоянок 

Білолісся і Мирне Г. О. Пашкевич [79] виділено фазу сухих степів на початку 

голоцену, фазу лучних степів із багатим складом різнотрав’я у атлантичному 

періоді і фазу ксерофітизації степів, яка почалася у суббореальному періоді. 

Охарактеризовано типи впливу скотарських племен на рослинність, починаючи 

із 4000 р. до н.е. Вивчення палінологічного складу ґрунтів культурних шарів 

археологічних стоянок Керченського півострова [72] виявило, що у період 

мезоліту рослинний покрив був представлений різнотравно-злаковими 

ценозами, у долинах річок зростали невеликі заплавні ліси. У неоліті степи стали 

більш сухими, близькими до напівпустельних, зі значною участю ксерофітів і 

галофітів. Інтенсифікація господарської діяльності людини була важливим 

фактором зміни складу степів у ІІ–І тис. до н.е. 

Палінологічними і педологічними дослідженнями Н. П. Герасименко у 

Північному Причорномор’ї і Приазов’ї, зокрема на археологічних пам’ятках 

різних культур, виявлено короткоперіодичні циклічні зміни етапів мезофітикації 

і ксерофітизації степу у середньому і пізньому голоцені [32; 34; 182; 186]. 

Простежено зв'язок між теплозабезпеченням і вологозабезпеченням клімату і 

коливаннями рівня Чорного моря. 

На основі спорово-пилкового аналізу зразків із городища Чайка 

Г. М. Левковською [65] виділено два типи спорово-пилкових спектрів. Для шарів 

середньовічного і скіфського часів характерний низький вміст пилку дерев та 

кущів і абсолютне переважання пилку трав та чагарничків. Впродовж 

формування цих відкладів (І ст. до н. е. – І ст. н. е. і VIII-IX ст. н. е.) навколо 

городища існувала степова рослинність із переважанням лободових і злакових 
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асоціацій. Для шарів грецького і ранньоскіфського часу характерною є більша 

участь деревного пилку у спорово-пилкових спектрах. Збільшення частки 

деревного пилку у цих відкладах у порівнянні із сучасним вказує на те, що 

степовий Крим і передгір’я були більш залісненими, ніж тепер. На поширення 

таких широколистих порід дерев як в’яз, клен і дуб навколо городища Чайка 

вказують й знахідки обвугленої деревини цих порід на узбережжі 

Тарханкутського півострова. 

Палінологічні та палеопедологічні дані, отримані для Гераклейського 

півострова К. Кордовою та ін. [148; 149; 150], свідчать про зміну ролі й площ 

поширення лісостепових, степових і субсередземноморських чагарникових 

ландшафтів у голоцені. Виявлено покращення кліматичних умов і збільшення 

участі деревної рослинності у період 5500–4500 р. т., аридизацію клімату і 

зменшення участі деревної рослинності у період 4200–3500 р. т. Простежено 

тренд до збільшення ролі лісової рослинності, починаючи із 3200 р. т., який 

однак був перерваний розвитком сільського господарства на грецьких 

поселеннях у V ст. до н.е. 

На території Таманського півострова, розташованого поблизу 

досліджуваного району, масштабні палеогеографічні дослідження проводять 

Н. С. Боліховська та ін. [24; 128; 129; 130]. На основі геологічних, 

геоморфологічних, літолого-фаціальних, спорово-пилкових даних та 

абсолютного датування, отриманих для лиманно-морських, алювіальних та 

озерних відкладів дельти р. Кубань виконано детальні реконструкції 

кліматичних і ландшафтних змін на Чорноморському узбережжі півострова у 

середньому та пізньому голоцені. Виявлено чергування короткоперіодичних 

змін кліматичних умов і фітоценозів за останні 7400 років. Загалом, періоди 

домінування степової і лісостепової рослинності пов’язані із теплими і 

посушливими кліматичними умовами, а періоди збільшення площ лісостепу і 

лісів пов’язанні з пануванням теплих і вологих кліматичних умов. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Дослідження розвитку озер і прилеглих ландшафтів у Південній 

Скандинавії розпочалися із 1930-х рр. Перший етап (1930-1950-ті рр.) 

характеризувався масштабним палінологічним вивченням озерних і торфових 

відкладів на території Сконе і Данії та укладанням регіонального 

палінологічного зонування голоцену. В цей час активно досліджувалися 

стратиграфія і літологічний склад донних відкладів озер і торфовищ. Цей етап 

також відзначався розвитком методологічних засад реконструкції давньої 

рослинності за спорово-пилковими даними та розглядом проблем відображення 

складу рослинності у палінологічних спектрах. 

2. Другий етап (1960-1980-ті рр.), перш за все, відзначився обґрунтуванням 

хронологічних меж субперіодів голоцену у Скандинавії на основі застосування 

методів абсолютної хронології. На території Сконе і Данії вперше розпочалися 

комплексні дослідження торфових і озерних відкладів із використанням 

палінологічного, макроботанічного, діатомового, мінералогічного, 

літологічного, геохімічного та інших методів з метою реконструкції розвитку 

приозерних ландшафтів. У цей час також розпочалися дослідження змін рівня 

озер впродовж голоцену. 

3. Третій етап (від 1990-х рр.) характеризується новими напрямами 

досліджень донних відкладів озер і торфовищ з метою виявлення особливостей 

впливу давньої людини на рослинний покрив: формування агрокультурних 

ландшафтів, виникнення природних пожеж, зміни інтенсивності ерозії. Цей етап 

також характеризується використанням нових геохімічних методів (XRF) і 

кількісних моделей реконструкції складу рослинності давніх ландшафтів. 

4. В історії палеолімнологічних досліджень Кримського півострова та 

прилеглих територій також можна виділити три етапи. Перший етап тривав від 

1930-х до 1990-х рр.. Він відзначався масштабними фізико-хімічними 

дослідженнями відкладів солоних озер, складу ропи, потужності донних 

відкладів. Було висунуто гіпотези походження солоних озер і природи 



71 

 

верствуватості їхніх донних відкладів. Вперше виконано дослідження із 

застосуванням варвохронології і варвокліматології для палеогеографічних 

реконструкцій. В цей час були виконані перші палінологічні дослідження 

морських і суходольних відкладів голоцену прилеглих районів із метою 

реконструкції змін рослинності і клімату.  

5. Другий етап (від 1990-х рр. до початку 2010-х рр.) відзначався вивченням 

донних озерних відкладів з метою реконструкції природних умов впродовж 

голоцену, зокрема, для цілей археології. Було впроваджено широкий спектр 

методів реконструкції давнього природного середовища за відкладами озер, 

зокрема, варвохронологічного, літологічного, геохімічного, кварцової 

морфоскопії, палінологічного, остракодового, діатомового, магнітної 

сприйнятливості, палеомагнітного, абсолютного датування і варво-

хронологічного. Радіовуглецевим методом було підтверджено час виникнення 

солоних озер Західного Криму і час критичних зламів у ландшафтно-

кліматичних обстановках навколо них, відображених й у процесах озерної 

седиментації. Палінологічним методом із застосуванням варвохронологічного 

методу і глибинно-вікових моделей було виявлено короткоперіодичні 

(тривалістю 400–600 і 100–300 років) етапи вологого і посушливого, теплого і 

прохолоднішого клімату, що у загальних рисах корелюються із коливаннями 

рівня Чорного моря. 

6. Третій етап (починаючи із 2010 рр.) відзначається підвищенням інтересу 

до палеолімнологічних досліджень Криму та прилеглих територій, із їхніми 

архівами короткоперіодичної етапності природи впродовж голоцену. Типовою 

рисою досліджень останнього десятиліття є впровадження нових методів, 

зокрема, нових підходів до інтерпретації палінологічних даних, нових видів 

геохімічних, гранулометричних аналізів, що збагачують спектр методів 

мультидисциплінарного вивчення озерних відкладів і підвищують надійність 

палеогеографічних реконструкцій. Окрім вивчення озер Західного Криму, 

розпочалося вивчення палеогеографічних архівів Східного Криму і Таманського 

півострова із залученням нових методів палеогеографічної інтерпретації.



72 

 

РОЗДІЛ 3 

ФІЗИКО–ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ МОДЕЛЬНИХ РЕГІОНІВ 

 

 

3.1. Півострів Сконе 

 

3.1.1. Геологічна будова, четвертинні відклади та рельєф. Територія 

півострова Сконе розташована у межах двох важливих тектонічних зон, які 

впливають на поширення докембрійських, палеозойських і мезозойських порід у 

регіоні – молодшої зони Торнквіста і старішої протогенетичної зони. Зона 

Торнквіста складена з поясу розломів шириною приблизно 50 км, який 

простягається з південного сходу на північний захід та є перехідною зоною між 

докембрійськими породами Балтійського щита і платформними відкладами 

Центральної Європи. Впродовж палеозойської ери зона була тектонічно 

активною, що призвело, зокрема, до утворення горстів на території Південної 

Швеції. Протогенетична зона, яка простягається з північного сходу на південний 

захід, є набагато старішою широкою зоною розломів. Ця зона відділяє область 

поширення південно-західних гнейсів від дещо старіших гранітів і порфірових 

порід у провінціях Блекінге та Смоланд на північному сході. Докембрійські 

породи представлені, головним чином, гнейсами і гранітами, палеозойські 

відклади − сланцями, а також пісковиками і вапняками, зокрема у басейні озера 

Вомб. Глинисті та мулові осадові породи тріасової та юрської систем прилягають 

до басейну озера на північному заході. Наймолодші корінні породи у Сконе 

знаходяться навколо озера Вомб, де потужні піщані і глинисті карбонатні 

відклади крейдової системи вкриті четвертинними відкладами [156]. 

Більша частина території вкрита мореною останнього зледеніння, 

потужність якої досягає 70 м. Моренні відклади мають місцеве походження, а 

їхній гранулометричний склад відображає особливості локальних корінних 

порід. Високий вміст глинистої фракції у моренних відкладах території є 

результатом переважання у їхньому складі силурійських сланців [156]. 
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Флювіогляціальні та лімногляціальні піщані відклади вкривають південно-

західну частину водозбору басейну озера Вомб і подекуди перекриті еоловими 

відкладами. Флювіогляціальні піщані відклади поширені й у північній і 

центральній частинах басейну водозбору озера. Лімногляціальні відклади 

утворюють обширні рівнини, оточені низькими пагорбами, складеними 

флювіогляціальними відкладами. Флювіогляціальні відклади на північ від 

басейну озера представлені озами, оточеними моренними горбами. Ози складені 

гравієм і піском, а моренні відклади складаються переважно з піску [156]. 

3.1.2. Кліматичні умови. Територія Сконе характеризується помірно-

теплим кліматом, пом’якшеним внаслідок впливу Балтійського моря та 

атлантичних повітряних мас. У зимовий період напрямок вітрів часто змінюється 

– західні вітри приносять теплі та вологі повітряні маси із Північної Атлантики, 

а східні вітри – холодні та сухі повітряні маси із території Північної Євразії. У 

літній період переважають західні вітри. Середньорічна температура повітря 

становить +6...+7°С. Середня температура повітря у січні складає –2...–1°С, у 

липні – +15...+16°С. Тривалість вегетаційного періоду становить 200–220 діб. 

Середньорічна сума опадів становить 700–800 мм/рік, а 10–20% відсотків опадів 

випадають у вигляді снігу. Випаровуваність є найбільш інтенсивною у літній 

період. Показник випаровуваності становить 600–700 мм/рік. На регіональному 

рівні у Сконе спостерігаються значні відмінності між кліматом узбережжя та 

внутрішніх регіонів: узбережжя характеризуються сильнішими вітрами, меншою 

кількістю опадів і меншими змінами річних та добових температур. Ефект 

повільнішого нагрівання моря спричинює пізніше настання весни, через холодні 

морські води, а осінь загалом триває довше за рахунок повільнішого 

охолодження моря [191]. 

3.1.3. Поверхневі води. Озеро Вомб – найбільша водойма льодовикового 

походження у центральній частині Сконе. Площа озера складає 12 км2, а площа 

водозбору – 446,7 км2. Озеро є овальним, із короткою лінією узбережжя, 

відносно глибоким. Найбільша глибина досягає 15,6 м. В озеро впадають 
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декілька малих річок (найбільші – Бйоркаон (на сході) та Бурштбеккен (на 

півночі)). 

До озерної групи рівнини Вомб входять і менші озера на заході і 

південному-заході від озера Вомб: озеро Кранке (площа – 3,3 км2, площа 

водозбору –52,9 км2, гл. – до 3 м); озеро Бю (площа – 0,103 км2, площа водозбору 

–239 км2, гл. – до 9 м), рівень якого було штучно знижено у 1892 році на 1–1,5 м, 

а його площа зменшилася на 6 га; озера Хелья (площа – 0,165 км2, площа 

водозбору – 239 км2). Всі озера групи Вомб стікають через річку Чевлінгеон у 

протоку Ересунн. У водному балансі провідна роль належить підземному 

живленню [164]. 

3.1.4. Ґрунтовий і рослинний покрив та ландшафти. У центральній 

частині території Сконе поширені слабо ненасичені опідзолені буроземи (Eutric 

Cambisols), а вздовж узбережжя представлені буроземи кислі опідзолені (Dystric 

Cambisols). Навколо озера Вомб переважають кислі бурі лісові ґрунти з 

включенням залізисто-ілювіальних підзолистих ґрунтів (Orthic Podzols) [279]. 

Згідно з ботанічним районуванням Швеції, півострів Сконе знаходиться у 

неморальній зоні широколистих лісів. Хвойні породи дерев не поширені на 

півдні Швеції, однак наразі існують великі штучні насадження ялини. 

Широколисті ліси представлені кількома типами. Букові (Fagus sylvatica) і 

грабові (Carpinus betulus) ліси поширені у південній частині території Сконе. 

Вони зростають переважно на карбонатних або основних, родючих ґрунтах. 

Оліготрофні дубові ліси (Quercus robur та Q. petrae) приурочені до кислих і 

малопоживних ґрунтів. В’язово-ясеневі (Ulmus glabra та Fraxinus excelsior) 

евтрофні ліси також є типовими для неморальної рослинності регіону і зростають 

на найродючіших ґрунтах. Видами, які входять до цих рослинних асоціацій, є: 

клен польовий (Acer campestre), клен звичайний (Acer platanoides), ліщина 

звичайна (Corylus avellana), анемона дібровна (Anemone nemorosa), пшінка 

весняна (Ranunculus ficaria), зеленчук жовтий (Lamiastrum galeobdolon), 

переліска багаторічна (Mercurialis perennis), цибуля ведмежа (Allium ursinum), 

ряст порожнистий (Corydalis cava), місячниця гірська (Lunaria rediviva), кремена 
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біла (Petasites albus), первоцвіт високий (Primula elatior), медунка лікарська 

(Pulmonaria officinalis), зірочник непомітний (Stellaria neglecta) та гайовий 

(S. nemorum), рутвиця орликолиста (Thalictrum aquilegifolium), вероніка гірська 

(Veronica montana) та інші [145]. 

На зволожених ґрунтах, переважно вздовж струмків і на берегах річок, 

зростають вільхово-ясеневі ліси (Alnus glutinosa та F. excelsior). На постійно 

зволожених, іноді затоплених, мінеральних або торф’яних ґрунтах поширені 

болотяні ліси. У Сконе представлені два типи болотяних лісів – березові болотяні 

ліси (Betula pubescens) та, зі значно більшим поширенням, вільхові болотяні ліси 

(Alnus glutinosa) [223]. 

Ландшафтну структуру Сконе утворюють низинні моренні рівнини області 

останнього зледеніння, які складені донною мореною – валунними суглинками. 

Рівнини переважно пласкі або хвилясті, іноді – слабогорбисті [55]. Сучасні 

ландшафти Сконе включають орні землі та пасовища із невеликими ділянками 

(<50% площі) широколистих помірно-прохолодних порід дерев, таких як бук 

лісовий (Fagus sylvatica), дуб звичайний (Quercus robur), липа серцелиста (Tilia 

cordata), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), в’яз шорсткий (Ulmus glabra), 

береза повисла (Betula pendula) на бурих лісових ґрунтах [141]. 

 

3.2. Північно-Східний Крим 

 

3.2.1. Геологічна будова, четвертинні відклади та рельєф. Керченський 

півострів складений карбонатними породами юрського, а в деяких місцях і 

крейдового, віку. Територія Керченського півострова знаходиться у межах 

Індоло-Кубанського прогину, який є частиною Північно-Кавказького 

моласового басейну [170]. Протягом олігоцену-міоцену тут відбувалося 

осадження глин і пісковиків майкопської формації, потужність яких досягає 

6000 м у межах прогину [196]. Неогенові відклади представлені глинами, 

вапняками, мергелями, пісковиками і пісками тарханського, чокрацького, 

караганського і конського горизонтів, вапняками-ракушняками, мергелями і 
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глинами меотичного горизонту та морськими глинами, пісками і вапняками 

кіммерійського і куяльницького горизонтів. Цікавою особливістю є 

синклінальна складчастість неогенових відкладів Керченського півострова [270]. 

Берегова лінія у районі озера Чокрак характеризується крутими кліфами та 

невеликими затоками. Четвертинні відклади поширені вздовж морського 

узбережжя і представлені пісками, глинами і ракушняками [75]. 

Горбисто-балковий рельєф тут розвивався за складних тектонічних рухів, 

тривалої абразивної роботи моря та ерозійних процесів. Внаслідок цього 

виникли своєрідні долини із широкими амфітеатрами у верхів’ях. Район охоплює 

ряд синклінальних долин центральної частини півострова, орієнтованих зі сходу 

на захід. Горби й гряди складені неогеновими вапняками, а в долинах і балках 

поширені майкопські і сарматські глини та їхній делювій [8]. 

3.2.2. Кліматичні умови. Клімат території степовий приморський, помірно-

континентальний, з короткою помірно м’якою зимою і тривалим теплим літом. 

Для холодного періоду року характерна нестійка помірно-прохолодна хмарна і 

вітряна погода, а для теплого періоду – стійка тепла сонячна погода [57]. 

Сумарна сонячна радіація за рік для Керченського півострова становить 4800–

5000 МДж/м2. Сума активних температур – 3300–3450°С. У зимовий період 

переважають північно-західні і північно-східні вітри, у літній – західні, північно-

східні і східні. Середньорічна температура повітря становить +10...+11°С. 

Середня температура повітря у січні складає –1...0°С, у липні – +23...+24°С. 

Тривалість вегетаційного періоду становить 230–235 діб. Річна сума опадів 

змінюється від 450 мм у центральній частині району до 400 мм на північному і 

південному узбережжях півострова. Середньобагаторічне випаровування із 

водної поверхні становить 750–800 мм/рік. Як несприятливий фактор, крім 

недостатньої кількості опадів, можна відзначити досить часті суховії [7; 25; 68; 

95]. 

3.2.3. Поверхневі води. Озеро Чокрак розташоване на північному 

узбережжі Керченського півострова і є найбільшою водоймою Північно-

Східного Криму. Озеро відділене від Азовського моря вузьким пересипом 
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шириною приблизно 150 м. Воно з усіх сторін оточене високими (до 100 м) 

скелястими берегами, складеними неогеновими вапняками, глинами і 

мергелями. Високі береги місцями прорізані крутими балками. Підвищення, які 

оточують озеро, є кільцевидною антикліналлю. На західному узбережжі озера 

розташоване плато, яке різко обривається до морського узбережжя та озера. По 

східному узбережжю озера проходить увал чокрацьких вапняків. Пересип 

Чокрацького озера утворений зі скупчення сучасних раковин Азовського моря, 

серед яких переважає серцевидка їстівна (Cardium edule) [64]. 

Озеро має овальну форму. Площа його становить 8,5 км2, площа басейна 

водозбору складає 74 км2. Солоність води у Чокрацькому озері коливається від 

80 до 180‰. Максимальна глибина досягає 1,3 м. В озеро впадають чотири 

маловодні річки: Бабчикська, Чумна, Кезинська та Мисирська [66]. 

3.2.4. Ґрунтовий і рослинний покрив та ландшафти. У ґрунтовому 

покриві переважають південні й карбонатні щебенисті чорноземи на глинах і 

продуктах вивітрювання вапняків. На кам’янистому субстраті формуються 

слаборозвинені малопотужні чорноземи. Широко представлені також темно-

каштанові солонцюваті ґрунти і солонці на схилах і днищах депресивних форм 

рельєфу. 

За геоботанічним районуванням території України регіон Північно-

Східного Криму входить до Багеровського району типчаково-ковилових, 

полиново-злакових і петрофітних степів Кримського округу смуги типчаково-

ковилових степів Європейсько-Азіатської степової області [8]. До розорювання 

більшу частину плакорів займали типчаково-ковилові та полиново-злакові степи. 

Петрофітний варіант типчаково-ковилових степів часто зустрічався на 

малопотужних ґрунтах кам’янистих схилів, а за днищами балок і зниженнями 

поширювалася лучно-галофільна рослинність. Тепер нерозораними залишилися 

найбільш непридатні для сільського господарства ділянки кам’янистих схилів із 

малопотужними ґрунтами, а також солонці і солончаки. Їхній рослинний покрив 

дуже видозмінений тривалим випасанням худоби. Едифікаторами травостоїв 

найчастіше виступають ковила Лессінга (Stipa lessingiana), типчак (Festuca 
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valesiaca) і житняк гребінчастий (Agropyron cristatum). Крім типових степових 

дернинних злаків, у великій кількості зустрічаються стоколос прибережний 

(Bromus riparia), келерія струнка (Koeleria gracilis), ковила волосиста (Stipa 

capillata), тонконіг бульбистий (Poa bulbosa) і ряд видів різнотрав’я: полин 

кримський (Artemisia taurica) (місцями на пасовищах переважає у травостоях), 

льон австрійський (Linum austriacum), молочай Сегієрів (Euphorbia seguierana), 

подорожник ланцетолистий (Plantago lanceolata), перстач опушений (Potentilla 

pilosa), будяк гачкуватий (Carduus uncinatus), миколайчики польові (Eryngium 

campestre), підмаренник тонесенький (Galium tenuissimus) та інші. На окремих 

ділянках зустрічаються поодинокі екземпляри ковили найкрасивішої (Stipa 

pulcherrima) і ковили понтійської (Stipa pontica). Збійні ділянки цих степів, а 

також травостої їхнього петрофітного варіанта значно більш зріджені. На збоях 

іноді різко зростає роль полину кримського, який при одночасному зменшенні 

ролі злаків місцями набирає важливого ценотичного значення у травостоях. При 

цьому формуються сухостепові полиново-злакові ценози [8]. 

Петрофітні степи відзначаються великою кількістю у травостоях чебреців 

(Thymus spp.), самосилів білоповстистого (Teucrium polium) й гайового 

(T. chamaedrys), громовика кримського (Onosma taurica), сонцецвіту 

верболистого (Helianthemum salicifolium), грудниці волохатої (Linosyris villosa), 

молочаю скельного (Euphorbia petrophila), мінуарції скупченої (Minuartia 

glomerata) тощо. Серед злаків характерними компонентами є келерія лопатева 

(Koeleria lobata) та ряд ефемерних однорічників. 

На узбережжі Азовського моря, на слаборозвинених піщаних ґрунтах і 

піщано-черепашкових морських відкладах, вузькою смугою простягалися 

псамофітні степи, які тепер майже повністю зайняті сосновими 

лісонасадженнями. Основу їхніх травостоїв створювали ковила дніпровська 

(Stipa borysthenica), костриця Беккера (Festuca beckeri) й осока колхідська (Carex 

colchica). Серед співдомінантів відзначалися житняк гребінчастий та 

кімерійський (Agropyron cimmericum), келерія струнка, типчак, самосил 

білоповстистий, чебрець двовидний (Thymus dimorphus), полин польовий 
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(Artemisia campestris) та інші. У прибережних смугах поверхня піщаних 

відкладів погано задернована, і тут можна спостерігати лише початкові фази 

формування псамофітного степу і незімкнуті травостої з участю катрану 

понтійського (Crambe pontica), колосняку чорноморського (Leymus sabulosus), 

миколайчиків приморських (Eryngium maritimum), маренки сланкої (Asperula 

humifusa), маренки кіммерійської тощо [58]. 

Поблизу озера, у днищах знижень, балок і лиманів зростає лучно-галофільна 

рослинність із панування покісниці Фоміна (Puccinellia fominii). 

За фізико-географічним районуванням території України модельний регіон 

Північно-Східного Криму входить до північної частини Керченської горбисто-

пасмової степової області Кримського степового краю південностепової підзони 

степової зони України [68]. Для області характерне значне різноманіття 

природно-територіальних комплексів: привододільних – денудаційно-

останцевих, структурно-денудаційних, псевдовулканічних; ерозійно-

денудаційних – улоговинних, балкових, делювіально-схилових і власне 

схилових; ерозійно-абразивних; прибережних псамофітно-степових, галофітних 

і напівпустельних. Особливістю ландшафтів Керченських степів є значне 

поширення схилових геокомплексів з чагарниково-різнотравними степами з 

шипшиною, глодом і тереном [67]. 

 

3.3. Південно-Західний Крим 

 

3.3.1. Геологічна будова, четвертинні відклади та рельєф. Територія 

Південно-Західного Криму розташована у межах Скіфської плити і, за 

тектонічним районуванням, представлена на півночі Центральнокримським 

крейдо-палеогеновим підняттям, а на півдні – Передгірськокримським крайовим 

прогином. Кайнозойськими породами, які відслонюються у розрізах, є 

сарматські і меотичні вапняки, перешаровані морськими мергелями та глинами і 

перекриті континентальними мергелистими суглинками і червоно-бурими 

глинами понтичного ярусу і пліоцену. Серед четвертинних відкладів 
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переважають елювіально-делювіальні відклади, зокрема, лесоподібні суглинки і 

викопні ґрунти. Берегові пересипи Євпаторійського узбережжя складені 

морськими відкладами голоцену [95]. 

Рельєф Південно-Західного Криму включає Тарханкутську височину на 

півночі і західну частину Центральнокримської височини на півдні. Північна 

частина території представлена структурно-денудаційними пасмово-увалистими 

рівнинами, а територія навколо озер Сасик і Саки – структурно-денудаційними 

горбистими рівнинами, на півдні – пролювіальними субгоризонтальними 

слабохвилястими рівнинами. Переважають абсолютні висоти 50–100 м [95]. 

Рельєф району тісно пов’язаний із його тектонічною будовою, яка 

характеризується чергуванням антиклінальних і синклінальних складок. 

Синклінальні складки відповідають депресіям і розвиненим річковим долинам і 

балкам, а антиклінальні структури утворюють ували, розчленовані густою 

сіткою глибоких крутосхилових балок. Біля озер Сасик і Саки поширені 

акумулятивні береги [68; 95]. 

3.3.2. Кліматичні умови. Район характеризується помірно-теплим 

кліматом, пом’якшеним внаслідок впливу моря, і нерівномірним розподілом 

опадів (на узбережжі випадає менше опадів, ніж із віддаленням від моря, на 

підвищеннях їх випадає більше, ніж у зниженнях рельєфу) [8]. Район 

характеризується короткою м’якою зимою, затяжною вологою весною, жарким 

посушливим літом і теплою тривалою осінню. Сумарна сонячна радіація за рік 

для Західного Криму складає 5000–5200 МДж/м2. Сума активних температур 

становить 3300–3450°С. У зимовий період переважають північно-західні і 

північно-східні вітри, у літній – західні, північно-східні і східні. Середньорічна 

температура повітря становить +10...+11°С. Середня температура повітря у січні 

складає –1...+1°С, у липні – +23...+24°С. Тривалість безморозного періоду 

становить 175–225 діб, а вегетаційного – 230–235 діб. Кількість днів зі сніговим 

покривом – 40. Річна сума опадів змінюється від 450 мм у центральній частині 

району до 300 мм на узбережжі. Середньобагаторічне випаровування із водної 

поверхні становить 700–750 мм/рік [7; 8; 25; 68; 95]. 
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3.3.3. Поверхневі води. Найбільшими озерами Південно-Західного Криму 

є Сасик, Саки і Кизил-Яр. Озеро Саки розташоване на південному заході 

Кримського півострова (45°08’ пн. ш., 33°39’ сх. д.) у центральній частині 

узбережжя Каламітської затоки − лагунно-акумулятивного берега із пляжами, 

виробленими у пухких четвертинних відкладах. Озеро простягається із заходу на 

схід на довжину 5,5 км, має ширину 1,6 км. Середня глибина – 0,5 м, максимальна 

– 1,2 м. Площа озера становить 9,7 км2, а площа басейну водозбору 209 км2. 

Водойма розташована у гирлі двох балок, її днище підстелене пліоценовими 

червоно-бурими глинами і суглинками. Вона відділена від моря піщаним 

пересипом довжиною близько 2,5 км і шириною близько 500 м [78]. Озеро 

розділене на 7 ізольованих басейнів, які мають індивідуальні функції у схемі 

експлуатації озера. Західний басейн є резервним із законсервованими запасами 

лікувальних грязей (солоність складає 170–300‰). Східний басейн 

використовують для видобутку лікувальних грязей і солі (солоність становить 

150–170‰). Михайлівський басейн та затока Гудим є прісними акваторіями. 

3.3.4. Ґрунтовий і рослинний покрив та ландшафти. У ґрунтовому 

покриві Південно-Західного Криму переважають чорноземи, переважно 

солонцюваті, на важких глинах – навколо озера Саки та у західній частині 

регіону, та чорноземи і дернові карбонатні ґрунти на елювії карбонатних порід – 

у північній і південній частинах регіону [95]. 

За геоботанічним районуванням України [8] територія навколо Сакського 

озера входить до Тарханкутсько-Сарибашського і західної частини 

Центральнокримського районів Кримського округу смуги типчаково-ковилових 

степів Європейсько-Азіатської степової області. У доагрокультурний час на 

плакорах Тарханкутсько-Сарибашського району панували петрофітні варіанти 

типчаково-ковилових і різнотравно-типчаково-ковилових степів із перевагою у 

травостоях ковили Лессінга (Stipa lessingiana), типчака (Festuca valesiaca), 

стоколосу прибережного (Bromopsis riparia), келерії лопатевої (Koeleria lobata), 

а серед різнотрав’я – таких петрофітів-напівчагарничків, як чебрець Кальє 

(Thymus callieri), чебрець шорсткий (Th. hirsutus), чебрець кримський 
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(Th. taurica), полин кавказький (Artemisia caucasica) і полин Лерхе (A. lercheana). 

Досить звичайними рослинами цих місцезростань є самосили гайовий (Teucrium 

chamaedrys) і білоповстистий (T. polium), юринея вузьколиста (Jurinea 

stoechadifolia), берізка кантабрійська (Convolvulus cantabrica), загнітник 

головчастий (Paronychia cephalotes), дрік скіфський (Genista scythica), громовик 

кримський (Onosma taurica), молочай скельний (Euphorbia rupestris) та інші. 

Найтиповіші ценози петрофітних степів нині зосереджені на Тарханкутському, 

Євпаторійському і Сарибашському плато [8]. 

Особливості рельєфу Тарханкутського геоботанічного підрайону 

зумовлюють комплексність рослинного покриву на кам’янисто-щебенистих 

вододілах і схилах, внаслідок чого поряд із петрофітним варіантом типчаково-

ковилових і різнотравно-типчаково-ковилових степів дуже поширені ковилові і 

типчаково-ковилові багаторізнотравні ценози. На широких передбалкових 

зниженнях і схилах балок траплялися чагарникові степи і окремі зарості 

чагарників [41]. Тут на фоні дернинних і кореневищних злаків (стоколоси 

прибережний (Bromopsis riparia) і каппадокійський (Bromopsis cappadocicae), 

тонконіг вузьколистий (Poa angustifolia), тонконіг стиснутий (P. compressa) та 

численного різнотрав’я регулярно зустрічається мигдаль степовий (Amygdalus 

nana). У нижній частині схилів і на днищах балок були поширені чагарникові 

зарості з глоду одноматочкового (Crataegus monogyna), шипшини 

дрібноквіткової (Rosa micrantha), шипшини Юндзіла (R. jundzillii), польової 

(R. agrestis), терену степового (Prunus spinosa subsp. stepposa) та інших. У межах 

ботанічного підрайону серед петрофільних рослин добре представлена 

асфоделіна кримська (Asphodeline taurica), яка утворює, так звані, асфоделінові 

степи [8]. 

Сарибашський геоботанічний підрайон. У минулому степові простори із 

поширенням чорноземів були зайняті різнотравно-типчаково-ковиловими 

степами із перевагою ковили Лессінга (Stipa lessingiana), ковили української 

(Stipa ucrainica), типчака (Festuca valesiaca), келерії стрункої (Koeleria cristata), 

а із різнотрав’я – шавлії пониклої (Salvia nutans), деревію тонколистого (Achillea 
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leptophylla) та інших. На кам’янистих вододілах підрайону були поширені 

полиново-злакові та різнотравно-злакові степи із переважанням ковили Лессінга, 

ковили української, ковили волосистої (Stipa capillata), типчака, житняку 

гребінчастого (Agropyron pectinatum), стоколосу прибережного, келерії стрункої. 

Серед різнотрав’я значною була участь петрофітних рослин [8]. 

Центральнокримський геоботанічний район на території дослідження 

представлений своєю західною частиною. У доагрокультурний період тут були 

поширені типчаково-ковилові степи із домінуванням у травостоях ковил 

Лессінга, української і волосистої. Звичайними злаковими компонентами були 

також типчак, житняк гребінчастий, стоколос прибережний, келерія струнка, а 

на еродованих схилах – бородач звичайний (Andropogon ischaemum). Серед 

різнотрав’я найбільш часто зустрічалася шавлія поникла, залізняк колючий 

(Phlomis pungens), жабриця степова (Seseli campestre), люцерна румунська 

(Medicago romanica), катран татарський (Crambe tataria), маренка рожева 

(Asperula cynanchica), самосил білоповстистий, деревій тонколистий, 

подорожник ланцетний (Plantago lanceolata) та інші [8]. 

У цілому рослинний покрив Кримського степового геоботанічного округу 

має багато спільного із рослинним покривом півдня території України, проте 

значно більшою є роль петрофітних варіантів степів внаслідок значного 

поширення щебенистих і малопотужних кам'янистих ґрунтів на неогенових 

вапняках [8]. 

Тепер майже всі степи Криму розорані і використовуються під 

сільськогосподарські культури, а рештки степової рослинності (переважно на 

малопотужних ґрунтах вапнякових схилів Тарханкутського й Євпаторійського 

плато) дуже видозмінені постійним пасовищним навантаженням. Внаслідок 

цього у травостоях дуже зменшилась роль злаків і багатьох цінних компонентів 

різнотрав’я [8]. 

За фізико-географічним районуванням території України модельний регіон 

Південно-Західного Криму входить до західної частини області 
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Центральнокримського рівнинного степу Кримського степового краю 

південностепової підзони степової зони України [68]. 

Ландшафтну структуру Центральнокримської рівнинної степової області 

утворюють такі основні види ландшафтів: 1) лесові рівнини з чорноземами 

малогумусними карбонатними; 2) акумулятивно-денудаційні рівнини із 

чорноземами південними на елювіально-делювіальних відкладах; 3) лесові 

слаборозчленовані рівнини із чорноземами південними і темно-каштановими 

солонцюватими ґрунтами, переважно розораними. У західній частині області 

структура ландшафтів ускладнюється долинно-балковими, приморсько-

терасовими та лиманно-солончаковими місцевостями [68]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Модельні регіони дослідження належать до принципово відмінних 

ландшафтних зон Європи. Територія півострова Сконе лежить у зоні 

неморальних лісів, у складі яких переважають дубові і букові асоціації. Сучасний 

рослинний покрив значно змінений людиною − високим є ступінь розораності та 

переважання агрокультурних ландшафтів. Північна частина Керченського 

півострова знаходиться у межах району типчаково-ковилових і полиново-

злакових степів. Рослинний покрив півночі Керченського півострова 

характеризується поширенням петрофітних варіантів степів і більш ксерофітним 

складом рослинності, ніж південно-західна частина Криму, яка знаходиться у 

межах підзони типчаково-ковилових степів. 

2. Модельні регіони характеризуються різною геологічною будовою, типом 

дочетвертинних і четвертинних відкладів, особливостями рельєфу і 

гідрографічної сітки, положеннями відносно морського узбережжя і, таким 

чином, донні відклади досліджуваних озер відображають різні фаціальні умови 

осадонакопичення впродовж голоцену. 

3. Степовий континентальний клімат Південно-Західного Криму за рахунок 

більшого впливу західного вітрового переносу є м’якішим, ніж клімат півночі 



85 

 

Керченського півострова. Територія Керченського півострова отримує більшу 

кількість річних опадів, проте ступінь випаровуваності тут також є суттєво 

вищим.  

4. Природні умови досліджуваних районів є принципово відмінними і за 

геологічною будовою та умовами рельєфу, і за зональними типами ландшафтів. 

Це визначило специфіку розвитку розташованих тут озер і приозерних теренів. 

Вивчення донних відкладів озер модельних регіонів дає змогу визначити 

наскільки різними були зональні та регіональні відмінності палеогеографічних 

обстановок голоцену у цих ландшафтних зонах, а також певні спільні риси у 

вияві у них глобальних кліматичних подій голоцену. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОННІ ВІДКЛАДИ ОЗЕР ВОМБ, ЧОКРАК І САКИ 

 

 

4.1. Озеро Вомб 

 

4.1.1. Літолого-стратиграфічні та геохронологічні дані. Керни донних 

відкладів було відібрано зі східної частини озера Вомб (55°40’48’’ пн. ш., 

13°35’14’’ сх. д.) у 2009 р. Три керни (11,00–13,71 м, 13,00–15,70 м, 15,00–17,60 

м) було відібрано поршневим буром. Для отримання придонних відкладів було 

відібрано колонку відкладів довжиною 29 см буром типу «каяк». Розташування 

свердловини показано на рис. 4.1. Літолого-стратиграфічний опис досліджених 

кернів подано у табл. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Зліва: положення озера Вомб у регіоні Сконе і у Швеції. 

Справа: карта озера Вомб із позначенням положення свердловини. 
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Таблиця 4.1 

Літолого-стратиграфічний опис донних відкладів озера Вомб 

№ 

Глибина, м 

(від поверхні 

води) 

Опис 

1 10,70–11,70 Світлий однорідний сапропель із включенням мінеральних часток 

2 11,70–15,35 
Однорідний темніший сапропель із низьким вмістом мінеральних 

часток 

3 15,35–15,65 Карбонатний сапропель 

4 15,65–15,90 Світло-жовтий озерний вапняк 

5 15,90–16,16 Коричнево-сірий карбонатний сапропель 

6 16,16–17,00 Глина  

7 17,00–17,10 Прошарок піску з різкими межами 

8 17,10–17,40 Глина  

9 17,40–17,60 Світлий глинистий мул 

 

Геохронологічне позиціонування утворень керну свердловини базується на 

чотирьох радіовуглецевих датах (табл. 4.2). Калібрацію радіовуглецевих дат 

було виконано у програмі OxCal 4.3.2 [138] із застосуванням калібрувальної 

кривої IntCal13 [260] (рис. 4.2). Датування 210Pb було включено у калібраційну 

модель для визначення геохронологічної належності верхньої частини керну. У 

зв’язку із відсутністю палеонтологічних решток, придатних для датування у 

нижній частині керну, геохронологіне положення підошви колонки відкладів 

було визначено на основі припущення, що зміна глинистих відкладів на 

збагачені карбонатами сапропелі на гл. 16,16 м відповідає межі пізнього дріасу і 

голоцену і, відповідно, даті 11700 р. т. Різкий перехід від глинистих відкладів до 

збагачених карбонатами сапропелів є типовим для межі пізнього дріасу і 

голоцену у південній Швеції [194]. Припущення про належність відкладів вище 

гл. 16,16 м до голоцену було підтверджене палінологічними даними, які 

відображають типовий склад пребореальних СПС (на гл. 16,07 м). Концентрація 

пилку нижче гл. 16,13 м була недостатньою для визначення складу рослинності 

пізнього дріасу. Підошва досліджуваної колонки відкладів, відповідно до моделі 

OxCal, має вік 14500 р. т. (із урахуванням положення межі пізнього дріасу і 

голоцену на гл. 16,16 м). 
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Таблиця 4.2 

Радіовуглецеві дати, отримані для зразків відкладів озера Вомб 

Код зразку 

Глибина, 

м 
(від поверхні 

води) 

Лабораторний 

код 
Матеріал 

Конвенційна 

радіовуглецева 

дата (років 

тому) 

Калібрована 

радіовуглецева 

дата за 1 σ 

(років тому) 
Vombsjön 1125 11,25 LuS 9673 Органіка 920±50 785-901 

Vombsjön 1156 11,56 LuS 9674 Органіка 1100±150 865-1186 

Vombsjön 1308 13,08 LuS 9675 Органіка 3970±50 4352-4506 

Vombsjön 1538 15,38 LuS 9676 Органіка 6360±55 7246-7380 

 

 

Рис. 4.2. Глибинно-вікова модель керну донних відкладів озера Вомб, 

побудована на основі радіовуглецевих дат та активності ізотопів 210Pb і 137Cs. 
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4.1.2. Геохімічні дані. За результатами рентгенофлуоресційного аналізу 

зразків донних відкладів озера Вомб визначено вміст 25 хімічних елементів (Al, 

Si, P, S, Ar, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Ba, Tb, Tm, 

Pb). Для дослідження голоценової історії розвитку процесів седиментогенезу у 

озері обрано групу елементів (Al, K, Si, Ti, Rb, Fe, Mn, Ca, Sr та Zr) із відомим 

індикаційним значенням (див. Розділ 1.1). Вони представлені у концентрації, 

надійній для статистичної інтерпретації з метою реконструкції літолого-

фаціальних умов. Для визначення ступеня асоціації між парами окремих 

елементів для набору даних було побудовано кореляційну матрицю (табл. 4.3). 

Приклади високої кореляції (r ≥ 0,7 або r ≤ –0,7) виділено (*). 

Таблиця 4.3 

Кореляційна матриця (значення r) обраних хімічних елементів у донних 

відкладах озера Вомб 

  
Al Si K Ca Ti Mn Fe Rb 

Si 0.95* 
       

K 0.97* 0.96* 
      

Ca –0.13 –0.20 –0.18 
     

Ti 0.96* 0.93* 0.99* –0.27 
    

Mn 0.21 0.14 0.18 0.51 0.09 
   

Fe 0.93* 0.87* 0.93* –0.28 0.96* 0.15 
  

Rb 0.91* 0.89* 0.95* –0.37 0.98* 0.02 0.94* 
 

Sr 0.43 0.39 0.41 0.74* 0.31 0.56 0.23 0.20 

 

Аналіз побудованої кореляційної матриці показує, що для елементів 

літогенної групи (Al, K, Si, Ti, Rb, Fe) є характерним високий ступінь асоціації 

між окремими парами. Високий ступінь кореляції Si з іншими літогенними 

елементами вказує на те, що джерелом кремнію у донних відкладах озера є 

силікатні мінерали, а не утворення кремнію аквальною біотою. Відносно 

високий ступінь асоціації є типовим для Ca та Sr, що вказує на автохтонне 

осадження обох елементів у вигляді карбонатів. Слабка кореляція Mn із 
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літогенними елементами і середня кореляція із Ca і Sr може вказувати на те, що 

манган частково осаджувався у озері впродовж періодів осадження карбонатів. 

Результати PCA елементного складу представлено на рис. 4.3, де на 

точковій діаграмі відображено навантаження і рахунки хімічних елементів 

зразків донних відкладів озера Вомб. ГК 1 відповідає за 60,5% загальної варіації, 

а ГК 2 – за 26,6%. 

 

Рис. 4.3. Точкова діаграма дисперсії навантаження головних компонент 

геохімічних елементів у зразках керну донних відкладів озера Вомб (блакитний 

– пізньольодовикові відклади, синьо-зелений – голоценові відклади). 

 

ГК 1 характеризується додатнім навантаженням Al, K, Si, Ti, Rb, Fe, Mn та 

Sr і від’ємним навантаженням Ca. Таким чином, ГК 1 можна розглядати як 

відображення осадження карбонатів кальцію (від’ємні значення) на противагу 

надходженню теригенного матеріалу (додатні значення). 

Додатне навантаження ГК 2 особливо визначається Ca, Sr та Mn. Група 

літогенних елементів (Al, Si, K, Fe, Ti, Rb) характеризується низьким 
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навантаженням у ГК 2. ГК 2 ймовірно відображає етапи потепління (додатні 

значення), які супроводжувалися активним вилуговуванням карбонатів. 

На основі отриманих даних на точковій діаграмі можна виділити два 

геохімічних кластери. 

Група 1: Ca, Sr та Mn. Елементи першої групи характеризуються додатними 

рахунками власного вектору ГК 2 і ГК 1, за виключенням Ca, який має від’ємні 

значення у векторі ГК 1. Ці елементи пов’язані з автохтонним осадженням у 

озері. Манган також віднесено у цю групу враховуючи його здатність 

осаджуватися у вигляді MnCO3. Однак розподіл концентрації Sr і Mn у керні 

вказує на те, що ці елементи могли осаджуватися у вигляді продуктів розмиву 

водозбору озера або перетворення оксидів мангану в анаеробних умовах. 

Група 2: Al, K, Si, Ti, Rb та Fe. Елементи другої групи пов’язані з кремнієво-

уламковими частками. Додатне навантаження у ГК 1 вказує на надходження 

теригенного матеріалу. Виключенням може бути Si, який може бути пов’язаний 

із теригенним змивом та/або із біогенним кремнієм. 

Вміст органічного вуглецю та азоту. Концентрація органічного вуглецю 

коливається від 0,3 до 17,8% із середнім значенням 10%. Концентрація 

органічного вуглецю відображає вміст органічної речовини, однак потрібно 

зазначити, що органічно зв’язані кисень, водень, сірка та азот можуть складати 

до 50% загальної органічної речовини. У пізньольодовикових відкладах озера 

Вомб (гл. 17,54–16,16 м) вміст Сорг є найнижчим і коливається в межах 0,3–0,9%. 

На гл. 16,94 м спостерігається незначне збільшення вмісту Сорг до 1,2%. 

У ранньоголоценових відкладах (гл. 16,16–15,5 м) вміст Сорг поступово 

збільшується (до 3,1% на гл. 15,8 м), а потім зростає стрімко (до 7,3% на гл. 15,5 

м). У середньоголоценових відкладах (15,5–12,98 м) концентрація Сорг стрімко 

збільшується від 10,5 до 17,5% на гл. 14,9 м і є відносно сталою (у середньому 

16,3%) в інтервалі 14,9–14,12 м. В інтервалі 14,12–13,31 м концентрація Сорг дещо 

зменшується (до 14–15%). В інтервалі 13,31–12,98 м спостерігається повторне 

збільшення вмісту Сорг, концентрація якого досягає найбільших значень (16,8–

17,8%). У верхній частині керну (12,98–10,84 м), яка представлена відкладами 
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пізнього голоцену, вміст Сорг поступового знижується (до 11,3% до гл. 11,7 м). 

Вище гл. 11,7 м концентрація Сорг знижується і в середньому становить 7,5%.  

Співвідношення C/N у керні коливається у межах 6–12, що характеризує 

зміни режиму озера − від переважання органічної речовини несудинних рослин 

до змішаного типу надходження органічної речовини від водних несудинних 

рослин і вищих рослин суходолу. Останнє є типовим для більшості озер 

помірних широт. У пізньольодовикових відкладах озера (гл. 17,54–16,16 м) 

співвідношення C/N становить 6–7. У ранньоголоценових відкладах цей 

показник поступово піднімається від 7 до 10 (на гл. 15,68 м), що є індикатором 

поступового збільшення надходження органічної речовини із суходолу. У 

інтервалі гл. 15,68–12,53 м співвідношення C/N є відносно сталим (на рівні 11–

12). Вище гл. 12,53 м цей показник поступово зменшується від 10 до 7, що 

відображає зниження надходження органічної речовини із суходолу (із 

врахуванням стабільних значень вмісту азоту). 

На основі аналізу динаміки концентрації геохімічних елементів, вмісту 

органічного вуглецю та азоту і магнітної сприйнятливості донних відкладів озера 

Вомб виділено сім стадій змін його геохімічного середовища (рис. 4.4, 4.5). 

Зона I (17,54–16,94 м від поверхні води) характеризується найвищими 

значеннями магнітної сприйнятливості відкладів, найменшою концентрацією 

Сорг та N, і значним вмістом літогенних елементів. Максимальна концентрація 

характерна для Zr. Порівняно високим вмістом також відзначаються Al, K, Ti, Rb 

і Fe. Концентрація Br характеризується низькими значеннями. Вміст Ca є 

невеликим, а концентрація Sr − відносно високою. Співвідношення Zr/Rb є 

найвищим у межах цієї зони, а співвідношення Fe/Mn порівняно низьким. 

Зона II (16,94–16,10 м від поверхні води) характеризується зниженням рівня 

магнітної сприйнятливості (від 0,7 у Зоні І до 0,5), низькими значеннями вмісту 

Сорг та N, і збільшенням вмісту літогенних елементів. Вищою концентрацію 

відзначаються Al, K, Ti, Rb та Fe. Вміст Mn, Ca, Sr та Br у цій зоні знижується. 

Співвідношення Zr/Rb зменшується, а співвідношення Fe/Mn досягає одного зі 

своїх максимальних значень.  
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Рис. 4.4. Розподіл вмісту основних хімічних елементів у керні відкладів озера 

Вомб із позначенням вмісту Сорг, C/N та магнітної сприйнятливості. 
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Рис. 4.5. Елементні співвідношення Zr/Rb, Si/Ti, Al/Si, Fe/Mn, Ti/K, Fe/Ti, Ca/Ti 

та Mn/Ti у керні донних відкладів озера Вомб. 

 

Зона III (16,10–15,60 м від поверхні води) відзначається поступовим 

зменшенням рівня магнітної сприйнятливості відкладів (до 0,1), збільшенням 

концентрації Сорг (від 2 до 6,5%) і співвідношення C/N (від 7 до 11). Вміст таких 

літогенних елементів, як K, Si, Ti та Rb, різко знижується. Концентрація Al і Fe 

також відносно зменшується. Вміст Zr падає до нуля (або його концентрація є 

нижчою за межу виявлення). Натомість різко збільшується вміст Mn, Sr та Ca, 

останній з яких поступово зростає у межах зони. Вміст Br також 

характеризується трендом збільшення, починаючи з цих глибини 16,10 м. 

Зони IV (15,60–15,47 м від поверхні води) характеризується подальшим 

зниженням магнітної сприйнятливості відкладів, поступовим збільшенням 

вмісту Сорг (до 10%), і найнижчим вмістом більшості літогенних елементів. 

Концентрація Al є відносно стабільною, а профілі вмісту K, Si, Ti, Rb та Fe 

відображають слабкий тренд збільшення їхньої концентрації. Натомість вміст 

Mn поступово зменшується. Найбільших значень досягає вміст Ca і Sr, профілі 

яких характеризуються поступовим зменшенням концентрації зі зменшенням 

глибини. Вміст Br відображає зворотній тренд збільшення до верху. Збільшення 
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співвідношення Si/Ti відображає збільшення вмісту біогенного кремнію у 

донних відкладах. 

Зона V (15,47–14,12 м від поверхні води) відзначається подальшим 

зниженням магнітної сприйнятливості відкладів, поступовим збільшенням 

вмісту Сорг та збільшенням співвідношення C/N і поступовим зниженням 

концентрації Ca та Sr. Вміст літогенних елементів у цьому інтервалі є відносно 

стабільним, однак профілі Rb та Fe відображаються слабкий тренд збільшення 

концентрації. Вміст Br у Зоні V досягає найбільших значень. Відносне 

збільшення співвідношення Ti/K вказує на укрупнення гранулометричного 

складу донних відкладів. 

Зона VI (14,12–11,7 м від поверхні води) характеризується відносно 

стабільною динамікою геохімічних елементів. Вміст Сорг відзначається 

поступовим трендом зниження від 16 до 11%, за виключенням гл. 13,2–12,95 м, 

де його концентрація збільшується до 17,8%. Співвідношення C/N також 

характеризується слабким трендом зниження (від 11,6 до 10). У групі літогенних 

елементів вміст Al та Si є сталим, а вміст K, Ti, Rb та Fe збільшується до верху 

зони. Вміст Ca та Sr є порівняно сталим. Вміст Br поступового знижується у 

цьому інтервалі. Особливістю цієї зони є постійна присутність фосфору. 

Зона VII (11,7–11,15 м від поверхні води) відзначається відносним 

збільшенням магнітної сприйнятливості донних відкладів, зниженням вмісту 

Сорг (до 7–8%) та пов’язаним із ним співвідношенням C/N (до 8–9) і збільшенням 

вмісту літогенних елементів, особливо Ti та Rb. Особливістю верхньої частини 

досліджуваного керну є повторна поява Zr. 

4.1.3. Палінологічні дані. Палінологічний аналіз виконано для 67 зразків, 

відібраних кожні 9–10 см у інтервалі глибин 10,76–16,07 м зі свердловини озера 

Вомб. У кожному зразку, в залежності від кількості пилконосного осаду, було 

нараховано від 500 до 750 паліноморф (в середньому – 605). 

У досліджуваному керні відкладів у групі деревних рослин переважає пилок 

вільхи (Alnus glutinosa, A. incana), дуба (Quercus robur, Q. petrae), у менших 

кількостях присутній пилок берези (Betula spp.), сосни (Pinus sylvestris). Також 
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представлено пилок таких широколистих порід як в’яз (Ulmus glabra) і липа (Tilia 

cordata, T. platyphyllos). У незначних кількостях присутній пилок верби (Salix 

sp.), бука (Fagus sylvatica), граба (Carpinus betulus), клена (Acer sp.) і ялини (Picea 

sp.). У складі пилку групи чагарників переважає пилок ліщини (Corylus avellana), 

поодинокими пилковими зернами представлено ялівець (Juniperus communis), 

бруслину (Euonymus sp.), водянку (Empetrum sp.), верес (Calluna vulgaris), плющ 

(Hedera helix), хміль (Humulus sp.). 

У групі трав’янистих рослин переважає пилок злакових (Poaceae), у менших 

кількостях представлено пилок осокових (Cyperaceae), цикорієвих 

(Cichorioideae) і айстрових (Asteroideae), зокрема полину (Artemisia), а також 

гадючника (Filipendula) та інших розових (Rosaceae), подорожника (Plantago 

lanceolata, P. major) і жовтецевих (Ranunculaceae). Поодинокими пилковими 

зернами представлено культурні злаки (Cerealia), зонтикові (Apiaceae), лободові 

(Chenopodiaceae), маренкові (Rubiaceae). Водні рослини репрезентовано пилком 

водопериці (Myriophyllum sp.), глечиків (Nuphar sp.), їжачею голівкою 

(Sparganium erectum), жабурника (Hydrocharis sp.), рогоза (Typha latifolia, T. 

angustifolia), латаття (Nymphaea album), рдесника (Potamogeton sp.). 

За результатами палінологічного аналізу на спорово-пилковій діаграмі 

(рис. 4.6) виділено 10 палінологічних зон, які відображають історію розвитку 

рослинності півострова Сконе впродовж голоцену. 

ПЗ V-1 (гл. 16,07–15,92 м, 2 СПС) характеризується лісовим типом СПС: AP 

– 85–95%, NAP – 5–15%. Участь пилку Pinus sylvestris досягає свого 

максимального значення – 71,3%. Участь пилку Betula sp. складає 2,2-5,6%, 

пилку Alnus sp. – до 1%. Сума пилку широколистих дерев у цій ПЗ є найменшою 

(1,5–2%). Незначно зростає вміст пилку Ulmus sp. (від 0,5 до 1%). Присутні 

поодинокі зерна Quercus sp., Tilia sp. і Fraxinus excelsior (до 0,5%). Вміст пилку 

Salix sp. є у цій палінозоні найбільшим – 8,6%. Присутні поодинокі пилкові зерна 

Empetrum і Calluna vulgaris. Вміст пилку Corylus avellana зростає із 7,1 до 18,2%. 
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Рис. 4.6. Скорочена палінологічна діаграма голоценових відкладів озера Вомб. 
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У NAP вміст пилку злаків має найвище значення у досліджуваному керні – 

до 7,5%. Вміст пилку осокових зменшується з 2,9 до 1,6%. Найвище значення 

має й пилок Artemisia (1,7%). Поодинокими пилковими зернами представлено 

Asteraceae subf. Asteroideae, Cichorioideae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, 

Filipendula sp., Fabaceae, Rubiaceae, Thalictrum sp. Виявлено пилкове зерно Typha 

latifolia. 

Вміст спор має найвище значення (4,8%). Спори представлені Polypodiaceae 

і Filicales trilete. Виявлено спори грибів і поодинокі спори Pediastrum sp. 

ПЗ V-2 (15,92–15,60 м, 4 СПС) характеризується лісовим типом СПС: AP – 

94–95,6%, NAP – 4,5–6%. Вміст пилку Pinus sylvestris зменшується від 55 до 38%. 

Участь пилку Betula sp. поступово збільшується від 3,3 до 7,3%. Значно 

збільшується вміст пилку Alnus sp. – від 1 до 9,7%. Участь пилку широколистих 

порід стає вагомішою (6–14%): пилок Ulmus sp. зростає до 5,5%, Quercus sp. – до 

7%, Tilia sp. – до 2,3%. У незначній кількості представлено пилок Fraxinus 

excelsior (0,5%). З’являються поодинокі пилкові зерна Picea sp. Збільшується 

роль пилку Corylus avellana (24,4–31,1%). Участь пилку Salix sp. значно 

зменшується (0,5–1,6%). Виявлено поодинокі пилкові зерна Euonymus sp. і 

Calluna sp.  

У NAP дещо зменшується участь пилку злаків – до 3–4,6%, і особливо 

осокових (< 1%). У складі різнотрав’я поодинокими пилковими зернами 

представлено Artemisia sp., Asteraceae subf. Cichorioideae, Asteroideae, Caltha sp., 

Rosaceae (зокрема, Filipendula sp.), Rubiaceae i Thalictrum sp. Виявлено поодинокі 

зерна Nuphar sp., Sparganium erectum, Nymphaea alba, Potamogeton sp. 

У групі спор зменшується участь Polypodiaceae (до 2%), але дещо зростає 

вміст Filicales trilete. У палінозоні виявлено незначну кількість спор грибів і 

декілька спор Pediastrum sp. 

ПЗ V-3 (15,60–15,05 м, 6 СПС) характеризується лісовим типом СПС: AP – 

94,5%, NAP – 5,5%. Участь пилку Pinus sylvestris надалі зменшується від 21 до 

12,5%. Значно зростає вміст пилку Alnus sp. (від 15 до 20%). Вміст пилку Betula 

sp. коливається від 4,5 до 8,5%. Сума пилку широколистих дерев зростає до 20–
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25%. У її складі постійно представлено пилок Ulmus sp. (5–7%), Quercus sp. (9,5–

13,5%), Tilia sp. (2,5–3,8%). Поступово збільшується участь пилку Fraxinus sp. 

(від 1 до 3,5%). Вміст пилку Corylus avellana досягає свого найбільшого значення 

(40,5% на гл. 15,44 м) і вище зменшується до 27%. Поодинокими пилковими 

зернами представлено Salix sp (до 1%), Euonymus sp., Calluna sp., Empetrum sp., 

Juniperus sp. 

У NAP дещо збільшується участь пилку злаків (від 3,5 до 4,8%). Участь 

пилку осокових поступово зменшується. У незначній кількості представлено 

пилкові зерна Apiaceae, Artemisia sp., Chenopodiaceae, Filipendula sp. Вперше 

зустрічаються пилкові зерна культурних злаків. Пилок водних рослин 

представлено поодинокими зернами Hydrocharis sp., Typha latifolia, Nymphaea 

alba і Potamogeton sp. 

Участь спор Polypodiaceae знижується, з’являються спори Sphagnum sp., 

спори Filicales trilete зникають. Виявлено спори Pediastrum sp. Вміст спор грибів 

зростає у верхніх СПС палінозони. 

ПЗ V-4 (15,05–14,23 м, 9 СПС) характеризується лісовим типом СПС: AP – 

94,5–97%, NAP – 3–5,5%. У складі СПС цієї палінозони виявлено локальний пік 

Pinus sylvestris (24,3%) на гл. 14,81 м. Це остання палінозона, у якій вміст пилку 

Pinus становить більше 20%. Зростає вміст пилку Betula sp. (до 11,5%). Пилок 

Alnus sp. постійно представлено у значній кількості (19–22,5%). Надалі 

збільшується вміст пилку широколистих дерев (28–31,5%): Quercus sp. – до 16%, 

Tilia sp. – до 3,5–5%, Fraxinus sp. – до 5–7%, Ulmus sp. – 5–8,5%. Участь пилку 

Corylus avellana значно зменшується (до 17–25%). Поодинокими пилковими 

зернами представлено пилок Salix sp. Виявлено поодинокі пилкові зерна Hedera 

sp., Calluna sp., Humulus sp., Juniperus sp. 

У складі NAP знижується вміст пилку злаків (від 4,3 до 1,5%). Повторно 

виявлено пилкове зерно Cerealia (на гл. 14,36 м). Відносно збільшується роль 

пилку осокових (до 1%). Поодинокими пилковими зернами представлено 

Liliaceae, Apiaceae, Asteraceae subf. Asteroideae та Cichorioideae, Caltha sp., 

Campanula sp., Filipendula sp., Malus sp., Potentilla sp. і представники 
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Ranunculaceae. Пилок водних рослин представлено Hydrocharis sp., Nymphaea 

alba і Potamogeton sp. 

Спори включають Polypodiaceae, Filicales trilete і Sphagnum sp. У СПС V-4 

збільшується кількість спор грибів і спор Pediastrum sp. 

ПЗ V-5 (14,23–13,53 м, 8 СПС) відзначається відносним збільшенням участі 

пилку трав’янистих рослин: AP – 92,5–95,5%, NAP – 4,5–7,5%. Участь пилку 

Pinus sylvestris зменшується до 8–11%. Вміст пилку Betula sp. коливається від 6 

до 12%, а участь пилку Alnus sp. збільшується до 23–28%. Сума пилку 

широколистих дерев знижується (19–22%). Участь пилку Quercus sp. 

зменшується до 10-12,5%, а участь пилку Tilia sp. зростає до 5%. У інтервалі 

14,18–13,91 м значно зменшується участь пилку Ulmus sp. – до 1%, однак вище 

гл. 13,91 м вона збільшується до 3,5–5%. Вміст пилку Fraxinus sp. знижується до 

2–3%. Виявлено поодинокі пилкові зерна Carpinus betulus, Acer sp., Picea sp., 

Salix sp., Juniperus sp., Calluna sp., Hedera helix і, вперше, пилкове зерно Fagus 

sylvatica. 

У NAP участь пилку злаків досягає 3,5%. Виявлено поодинокі пилкові зерна 

культурних злаків. Також присутні поодинокі пилкові зерна Cyperaceae, 

Asteraceae subf. Asteroideae, зокрема Artemisia sp., Cichorioideae, Caltha sp., 

Rosaceae (включаючи Filipendula sp., Potentilla sp., Malus sp.), Chenopodiaceae, 

Brassicaceae, Lamiaceae, Lythrum sp., Polygonaceae, Ranunculaceae, Rubiaceae та 

Urtica sp. Вперше з’являється пилок Plantago lanceolata (0,5%). Пилок водних 

рослин у невеликій кількості представлено Nuphar sp., Hydrocharis sp., 

Potamogeton sp. 

У складі спор у дещо меншій кількості представлено Polypodiaceae та 

поодинокі спори Filicales trilete. У значній кількості виявлено спори Pediastrum 

sp., у меншій – спори грибів. 

Для ПЗ V-6 (13,53–13,15 м, 4 СПС) також є типовим значне переважання 

деревного пилку: AP – 93–96%, NAP – 4–7%. Участь пилку Pinus sylvestris 

знижується до 6–6,5%. Вміст пилку Betula sp. зростає до 10%, а участь пилку 

Alnus sp. дещо знижується (19–24%). Сума пилку широколистих порід досягає 
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найбільшого значення у досліджуваному керні – 28,5–34,4%. Участь пилку 

Ulmus sp. збільшується до 4%. Вміст пилку Quercus sp. значно збільшується (до 

18–20%). Натомість участь пилку Tilia sp. зменшується до 2%. Вміст пилку 

Fraxinus sp. досягає 9,5% на гл. 13,37 м і знижується вище до 5%. Поодинокими 

зернами представлено пилок Carpinus betulus, Acer sp., Picea sp. Вміст пилку 

Corylus avellana зменшується до 23–28%. У незначній кількості постійно 

присутній пилок Salix sp. і Calluna sp. Наявні поодинокі пилкові зерна Hedera 

helix і Juniperus sp. 

У групі NAP постійно присутній пилок злаків (2–3,5%). Виявлено поодинокі 

пилкові зерна культурних злаків. У незначній кількості присутній пилок 

Cyperaceae, Apiaceae, Asteraceae subf. Asteroideae, включаючи Artemisia sp., 

Cichorioideae, Caltha sp., Chenopodiaceae, Brassicaceae, Rosaceae (включаючи 

Filipendula sp.), Lamiaceae, Lythrum sp. Виявлено пилкові зерна Plantago 

lanceolata, Rumex sp., Thalictrum sp. Пилок водних рослин представлено 

Potamogeton sp. 

Спори представлені Polypodiaceae і поодинокими зернами Filicales trilete. 

Постійно наявні спори Pediastrum sp. 

ПЗ V-7 (13,15–12,60 м, 6 СПС) відзначається поступовим збільшенням 

участі пилку трав’янистих рослин: AP – 88–95%, NAP – 5–12%. Пилок Pinus 

sylvestris збільшується від 7 до 11%. Участь пилку Betula sp. збільшується до 10–

12%. Вміст пилку Alnus sp. відносно зменшується (17–23%). Сума пилку 

широколистих дерев відносно зменшується (24,5–30%). Зменшується участь 

пилку Quercus sp. (від 18,5 до 14,5%). Натомість участь пилку Fraxinus sp. 

зростає від 4,5 до 8%. Вміст пилку Tilia sp. зменшується (1,5–3%). Вміст пилку 

Ulmus sp. спорадично змінюється від 2 до 4%. Виявлено поодинокі пилкові зерна 

Fagus sylvatica, Acer sp., Picea sp. Характерною ознакою палінозони є постійна 

присутність пилку Carpinus betulus (до 1%). Вміст пилку Corylus avellana досягає 

31% (на гл. 12,92 м), однак надалі знижується до 19%. Поодинокими пилковими 

зернами представлено Salix sp., Juniperus sp., Calluna sp., Hedera helix. 
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У складі NAP поступово збільшується участь пилку злаків (від 2 до 6%). 

Пилок культурних злаків не виявлено. Вміст пилку осокових становить менше 

1%. У складі різнотрав’я представлено пилок Apiaceae, Asteraceae subf. 

Asteroideae, включаючи Artemisia sp. (0,5–1%), Cichorioideae, Caltha sp., 

Chenopodiaceae, Rosaceae, включаючи Filipendula sp., Potentilla sp., Hypericum 

sp., Lamiaceae, Lythrum sp., Plantago lanceolata (1%), Ranunculaceae, Rubiaceae, 

Thalictrum sp. У складі водних рослин виявлено пилок Myriophyllum sp., 

Sparganium erectum, Hydrocharis sp. і Nymphaea alba. 

Спори представлені Polypodiaceae, Filicales trilete і Sphagnum sp. У 

поверхневих СПС виявлено найбільшу кількість спор грибів і Pediastrum sp. 

ПЗ V-8 (12,60–11,60 м, 9 СПС) відзначається зростанням участі пилку 

трав’янистих рослин: AP – 84–87,5%, NAP – 12,5–16%. Вміст пилку Pinus 

sylvestris збільшується до 13–17%. Також спостерігається збільшення участі 

пилку Betula sp. до 13,5–17,5%. Натомість вміст пилку Alnus sp. відносно 

знижується (до 16,5–21%). Участь пилку широколистих дерев зменшується до 

20–22%, однак у верхніх СПС досягає 26,5–27,5%. Вміст пилку Quercus sp. є 

відносно сталим – 11–13%, участь пилку Tilia sp. (0,5–1,5%), Ulmus sp. (1–1,5%), 

Fraxinus sp. (1–2,5%) знижується. Вміст пилку Fagus sp. становить 2–3% у 

нижніх СПС, однак досягає 10,5% у двох верхніх СПС. Участь пилку Carpinus 

sp. (0,5–2%) також збільшується у верхніх СПС. Вміст пилку Corylus avellana 

поступово зменшується від 17,5 до 9%. Виявлено поодинокі пилкові зерна Picea 

sp., Calluna sp., Juniperus sp. та Salix sp. 

У групі NAP різко збільшується участь пилку злаків (від 6,5 до 12%). 

Постійно представлено пилок культурних злаків, вміст якого збільшується у 

верхніх СПС до 2%. У незначній кількості виявлено пилкові зерна Asteraceae 

subf. Asteroideae, Cichorioideae, Filipendula sp., Plantago lanceolata, 

Ranunculaceae, Rubiaceae, Rumex sp. 

ПЗ V-9 (11,60–11,10 м, 5 СПС) характеризується подальшим збільшенням 

участі пилку трав’янистих рослин: AP – 70,5–76,5%, NAP – 23,5–29,5%. Участь 

пилку Pinus sylvestris різко зростає (до 22–26,5%). Вміст пилку Betula sp. і Alnus 
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sp. знижується до 9,5–12% і 7–11%, відповідно. Сума пилку широколистих дерев 

знижується до 16–20%, що відбувається переважно за рахунок зменшення участі 

пилку Quercus sp. до 5,5–7,5%. Участь пилку Tilia sp. (0,5%), Carpinus sp. (0,5–

1,5%), Fraxinus sp. (0,5%) також знижується, а вміст пилку Ulmus sp. (0,5–1%) 

залишається сталим. Вміст пилку Fagus sp. досягає 12,5% у нижніх СПС 

палінозони, однак надалі знижується до 9%. Вміст пилку Corylus avellana 

поступово зменшується від 6 до 3,5%. Зростає участь пилку Calluna sp. (до 1–

1,5%) і Juniperus sp. (до 2–3%). 

У складі NAP збільшується роль злаків до 12–16%, а також культурних 

злаків (до 5–6,5%). Виявлено пилок Secale sp. Значно збільшується участь пилку 

Rumex sp. (до 4–5,5%). Поодинокими пилковими зернами представлено 

Asteraceae subf. Asteroideae, Cichorioideae, Cyperaceae, Filipendula sp., Plantago 

lanceolata (0,5–1%), Ranunculaceae, Rubiaceae. 

ПЗ V-10 (11,1–10,76 м, 14 СПС) характеризується збільшенням участі NAP 

у нижніх СПС (AP – 66–72,5%, NAP – 27,5–34%) та подальшим збільшенням ролі 

AP у верхніх СПС (AP – 75–81%, NAP – 19–25%). Участь пилку Pinus sylvestris 

поступово збільшується від 26 до 32%. Значно збільшується роль пилку Picea sp., 

вміст якого досягає 3,5–4,5%. Вміст пилку Juniperus sp. знижується до 1–1,5%. 

Участь пилку Betula sp. зростає до 14%, а на гл. 10,80 м досягає 18,5%. Вміст 

пилку Alnus sp. також поступово зростає від 7,5 до 12,5%. Сума пилку 

широколистих дерев зменшується до 12–14,5% за рахунок зменшення участі 

пилку Fagus sp. до 5–6,5%. Участь пилку Quercus sp. (4–6,5%), Tilia sp. (0,5%), 

Carpinus sp. (0,5%) і Fraxinus sp. (0,5–1%) залишається відносно сталою, а вміст 

пилку Ulmus sp. збільшується до 1,5–2,5%. Вміст пилку Corylus avellana 

поступово зменшується від 3,5 до 1,5%. Виявлено поодинокі пилкові зерна Acer 

sp., Calluna sp. та Salix sp. 

У групі NAP вміст пилку злаків досягає найбільших значень на гл. 11,0–

11,03 м (18–20%) і надалі зменшується до 12,5–15%. Пік пилку культурних злаків 

(8%) також виявлено у нижніх СПС палінозони. Постійно зустрічається пилок 

Secale sp. (0,5%). У незначній кількості трапляється пилок Asteraceae subf. 
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Cichorioideae, Asteroideae, Cyperaceae, Filipendula sp., Plantago lanceolata, 

Ranunculaceae, Rubiaceae, Rumex sp. 

 

4.2. Озеро Чокрак 

 

4.2.1. Літолого-стратиграфічні та геохронологічні дані. Керн донних 

відкладів, довжиною 11,0 м, було відібрано із північно-східної частини озера 

Чокрак (45°27’37’’ пн. ш., 36°18’10’’ сх. д.) у 1995 р. у рамках міжнародного 

проєкту «High-resolution Holocene proxy precipitation record in varved lake beds of 

Eastern Europe» (науковий керівник – Дж. Кукла). Розташування свердловини 

показано на рис. 4.7, а літолого-стратиграфічний опис колонки донних відкладів 

представлено у табл. 4.4. 

 

Рис. 4.7. Зліва: положення Чокрацького озера у Кримському півострові. Справа: 

карта району Чокрацького озера із позначенням розташування свердловини 

CH-1.  
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Геохронологічне позиціонування утворень керну свердловини CH-1 

базується на трьох AMS радіовуглецевих датах черепашок молюсків виду 

Cerastoderma glaucum (табл. 4.5) у лабораторії радіовуглецевого датування 

Лундського університету. Для врахування резервуарного ефекту використано вік 

408 р. [200]. Калібрацію радіовуглецевих дат виконано у програмі OxCal 4.3.2 

[138] із застосуванням калібрувальної кривої IntCal13 [260]. Отримана глибинно-

вікова модель (рис. 4.8) добре узгоджується із попереднім датуванням зразків 

черепашок, виконаних Кельтербаумом та ін. [213]. 

Таблиця 4.4 

Літолого-стратиграфічний опис донних відкладів озера Чокрак 

№ Глибина, м Опис 

1 0,0–0,84 Піщаний мул з ознаками шаруватості 

2 0,84–1,50 Суглинистий мул без видимої шаруватості; із гл. 0,95 м і нижче 

зустрічаються черепашки молюсків 

3 1,50–2,50 Мулисті відклади із прошарками піску, із високою концентрацією 

уламків черепашок 

4 2,50–5,85 Глинистий мул із постійною присутністю черепашок 

5 5,85–7,25 Мулистий пісок, без включення черепашок; на гл. 6,25–6,55 м –

відклади шаруваті 

6 7,25–7,75 Мулиста глина із прошарками гіпсу 

7 7,75–10,05 Мулиста глина 

8 10,05–11,0 Мулиста глина із шаруватістю і включенням черепашок  

 

Таблиця 4.5 

Список радіовуглецевих дат, отриманих для зразків озера Чокрак.  

Код 

зразку 
Глибина, 

м 

Лабораторний 

код 
Матеріал 

Конвенційна 

радіовуглецева 

дата (років тому) 

Калібрована 

радіовуглецева 

дата за 1 σ (років 

тому) 

CH1-53 2,65 LuS 12853 Черепашка 3415±40 3620-3722 

CH1-119 5,95 LuS 12854 Черепашка 4790±45 5482-5581 

CH1-212 10,60 LuS 12300 Черепашка 7000±45 7785-7911 
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Рис. 4.8. Глибинно-вікова модель керну донних відкладів Чокрацького озера 

(св. CH-1), побудована на основі радіовуглецевих дат (табл. 4.5). 

 

4.2.2. Геохімічні дані. За результатами рентгенофлуоресційного аналізу 

зразків донних відкладів озера Чокрак виявлено вміст 24 хімічних елементів (Si, 

Al, Fe, Mg, Ca, Mn, Ti, K, P, V, S, Cr, Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Pb, Th, Cl, As) 

[94]. Для дослідження історії розвитку процесів седиментогенезу у озері 

впродовж голоцену обрано групу елементів (Si, Al, Fe, Mg, Ca, Mn, Ti, K, S, Rb, 

Sr, Zr), які представлені у концентрації, надійній для статистичної інтерпретації. 

Для визначення ступеня асоціації між парами окремих елементів для набору 
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даних було побудовано кореляційні матриці (табл. 4.6). Зміни літолого-

стратиграфічних властивостей донних відкладів озера відображають значні 

варіації у його седиментаційному режимі. З метою визначення їхньої сутності 

було побудовано кореляційні матриці для трьох інтервалів: 0,0–1,50 м, 1,50–5,85 

м, 5,85–11,0 м. Приклади високої кореляції (r ≥ 0,7 або r ≤ –0,7) виділено (*). 

Побудовані кореляційні матриці відображають різні ступені асоціації 

окремих геохімічних елементів у різних літолого-стратиграфічних зонах керну. 

У верхній його частині титан тісто пов’язаний із кремнієм, що відображає 

високий вміст піщаної фракції, однак у середній частині керну збільшується його 

кореляція з алюмінієм, залізом та калієм, що свідчить про переважання мулистої 

фракції, а у нижній частині керну титан пов’язаний з кремнієм, алюмінієм та 

калієм (переважання глинистої фракції). Високий ступінь кореляції кремнію з 

алюмінієм, титаном і калієм у нижній частині керну вказує на високий вміст 

алюмосилікатних мінералів у цьому інтервалі.  

Таблиця 4.6 

Кореляційна матриця (значення r) обраних хімічних елементів донних 

відкладів озера Чокрак 

   Si Al Fe Mg Ca Mn Ti K S Rb Sr Zr 

Г
о

р
и

зо
н

т 
1

 –
 п

іщ
ан

і 
і 

су
гл

и
н

и
ст

і 
м

у
л

и
 

Al 0.29            

Fe -0.14 0.63           

Mg -0.37 0.17 0.20          

Ca 0.26 -0.57 -0.86* -0.32         

Mn -0.60 0.14 0.52 0.31 -0.44        

Ti 0.77* 0.47 0.28 -0.18 -0.20 -0.21       

K 0.31 0.79* 0.79* 0.10 -0.65 0.23 0.62      

S -0.56 -0.25 0.02 0.09 -0.06 0.30 -0.50 -0.39     

Rb -0.30 0.64 0.84* 0.31 -0.81* 0.62 0.07 0.67* -0.01    

Sr -0.04 -0.55 -0.65 0.02 0.59 -0.05 -0.18 -0.48 0.00 -0.55   

Zr 0.64 -0.19 -0.46 -0.28 0.36 -0.52 0.46 -0.22 -0.43 -0.44 0.17  

Cl -0.54 0.23 0.17 0.40 -0.37 0.42 -0.39 -0.02 0.19 0.40 -0.23 -0.43 
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Продовження таблиці 4.6 

 

Залізо тісно корелює із калієм, рубідієм та титаном у верхній і середній 

частинах керну, що вказує на його надходження до озера із теригенним 

матеріалом. Відсутність явної кореляції заліза з іншими літогенними елементами 

   Si Al Fe Mg Ca Mn Ti K S Rb Sr Zr 

Г
о

р
и

зо
н

т 
2

 –
 м

у
л
и

ст
і 

в
ід

к
л
а
д

и
 з

 в
к
л
ю

ч
е
н

н
я
м

 ч
ер

еп
аш

о
к

 

Al 0.52            

Fe 0.08 0.64           

Mg 0.21 0.33 0.04          

Ca 0.30 -0.34 -0.77* 0.09         

Mn 0.31 0.56 0.59 0.10 -0.33        

Ti 0.53 0.72* 0.83* 0.09 -0.49 0.58       

K 0.28 0.76* 0.92* 0.11 -0.67 0.59 0.90*      

S -0.56 0.16 0.41 -0.06 -0.61 0.16 0.04 0.26     

Rb -0.24 0.41 0.83* 0.06 -0.80* 0.32 0.52 0.74* 0.56    

Sr 0.50 -0.14 -0.65 0.12 0.82* -0.11 -0.31 -0.48 -0.64 -0.73   

Zr 0.65 -0.20 -0.47 0.00 0.63 -0.17 -0.08 -0.37 -0.68 -0.57 0.66  

Cl -0.76* -0.11 0.06 -0.12 -0.56 -0.17 -0.31 -0.04 0.58 0.31 -0.54 -0.73 

   Si Al Fe Mg Ca Mn Ti K S Rb Sr Zr 

Г
о

р
и

зо
н

т 
3

 –
 м

у
л
и

ст
і 

гл
и

н
и

 

Al 0.68            

Fe 0.01 0.46           

Mg -0.17 0.07 0.00          

Ca -0.54 -0.42 -0.12 0.05         

Mn -0.24 -0.16 0.21 0.17 0.06        

Ti 0.83* 0.74* 0.29 -0.22 -0.66 -0.27       

K 0.70* 0.77* 0.38 -0.04 -0.69* -0.25 0.90*      

S -0.55 -0.23 0.06 0.00 0.54 0.09 -0.53 -0.61     

Rb 0.35 0.56 0.37 -0.01 -0.58 -0.16 0.67 0.81 -0.50    

Sr -0.24 0.08 0.39 0.05 0.64 -0.04 -0.17 -0.11 0.20 -0.04   

Zr 0.61 -0.06 -0.47 -0.21 -0.25 -0.13 0.32 0.11 -0.42 -0.10 -0.41  

Cl -0.36 -0.03 -0.09 0.22 -0.22 0.03 -0.28 -0.08 0.00 0.11 -0.21 -0.37 
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у нижній частині керну вказує на те, що вміст заліза тут є індикатором окисно-

відновних умов озера. Вміст кальцію добре корелює зі стронцієм, що може 

слугувати ознакою автохтонного осадження обох елементів у озері. Однак вміст 

кальцію також залежить від кількості фрагментів черепашок у донних відкладах 

озера. Вміст хлору у середній частині керну негативно корелює із кремнієм та 

цирконієм, що вказує на його осадження у посушливі фази, а не на надходження 

із змивом піщаного матеріалу під час вологих фаз. Манган має добру кореляцію 

із залізом також лише у середній частині керну, що відображає зміну окисно-

відновних умов озера – при збільшенні окислювальних умов манган швидше 

мобілізується, ніж залізо. 

Метод головних компонент було використано для виділення головних 

седиментаційних процесів, на які впливали зміни у приозерних 

палеоландшафтах, за отриманими геохімічними даними. Результати МГК 

представлено на рис. 4.9, де на точковій діаграмі відображено навантаження і 

рахунки хімічного складу зразків донних відкладів. На діаграмі виділено три 

головні групи елементів на основі аналізу перших двох ГК. ГК 1 відповідає за 

38,5% загальної варіації, а ГК 2 – за 24,2%. 

ГК 1 характеризується додатнім навантаженням Ti, K, Rb, Al, Fe, Mg, Mn, Si 

та Zr і від’ємним навантаженням Ca, S та Cl. Таким чином, ГК 1 може слугувати 

відображенням осадження ендогенних мінералів, таких як карбонати і сульфати, 

на противагу надходженню теригенного матеріалу (філосилікати та інші 

кремнієво-уламкові частки). 

Від’ємне навантаження ГК 2 визначається Ca і пов’язаним із ним Sr, а 

додатне навантаження – S та Cl. ГК 2 можна розглядати як показник солоності, 

де на існування більш прісноводних умов вказує зменшення значень, а на 

збільшення солоності води – підвищення значень. 
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Рис. 4.9. Точкова діаграма дисперсії навантаження головних компонент 

геохімічних елементів у зразках керну донних відкладів св. CH-1. 

 

На основі отриманих даних виділено три геохімічних групи елементів: 

Група 1: Ca та Sr. Обидва елементи характеризуються від’ємними 

рахунками власного вектору ГК 1 (а Ca – й від’ємними рахунками вектору ГК 2) 

і пов’язані переважно з ендогенним осадженням карбонатів у озері. Це включає 

осадження арагоніту, кальциту, магнієвого кальциту і кальцієвого доломіту у 

більш прісноводних умовах і гіпсу за умов більшої солоності. Однак, низьке 

навантаження Sr вказує на інше джерело надходження кальцію і стронцію: 

ерозійний змив уламкового матеріалу із водозбору озера, відклади якого 

ймовірно характеризуються високим вмістом целестину або стронціаніту. 

Група 2: S та Cl. Група 2 характеризується додатними рахунками у 

власному векторі ГК 2, але від’ємними – у векторі ГК 1, і відображає ендогенне 
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осадження в озері, за умов збільшених аридності і солоності. Сірка входить до 

складу гіпсу (CaSO4), а хлор є складником галіту (NaCl) і часто пов’язаний з 

органічною речовиною завдяки процесу галогенування. 

Група 3: Ti, K, Rb, Al, Fe, Mg, Mn, Si, Zr (метали та силікати). Елементи 

третьої групи пов’язані із кремнієво-уламковими частками. Додатне 

навантаження у ГК 1 вказує на надходження теригенного матеріалу. 

Вміст органічного вуглецю та азоту. У відкладах озера Чокрак вміст Cорг 

коливається від 0,5 до 2,5 %. У нижній частині керну (8,75–6,60 м) вміст Cорг є 

низьким (від 0,5 до 1%). В інтервалі глибин 6,60–5,45 м вміст Cорг становить 

близько 1%, із наступним його підвищенням до 1,75 % у інтервалі 5,45–4,0 м. 

Наступна зміна вмісту Cорг спостерігається у інтервалі 4,00-2,55 м, де три піки 

підвищення вмісту Cорг (до 2,5 %) розділені двома зниженнями цього показнику 

до 1 %. У верхній частині керну (2,55–0,50 м), вміст Cорг падає до 1 %, але знову 

зростає до 1,5 % в інтервалі 0,50–0,0 м. Співвідношення вуглецю та азоту 

збільшується із 9,3 у нижній частині керну до 11,3 на глибині 5,35 м. У інтервалі 

глибин 5,35–1,55 м воно є стабільним і в середньому становить 11,6. У верхній 

частині керну (1,55–0,0 м) співвідношення C/N знижується і в середньому 

становить 9,2 [94]. 

На основі аналізу динаміки вмісту хімічних елементів виявлено вісім 

геохімічних зон у керні CH1 донних відкладів озера Чокрак (рис. 4.10, 4.11). 

Зона І (11,0–9,60 м) характеризується високим вмістом літогенних 

елементів Si, Al та Fe. Найбільшою концентрацією у досліджуваному керні 

відзначаються Mn і Ti. Високе співвідношення Mn/Ti є індикатором збагачення 

вод киснем. Вміст Mg, Ca і Sr є низьким. Низькою концентрацією також 

характеризуються S, Sr і Cl. Високі значення співвідношення Al/Si вказують на 

переважання мулистих і глинистих фракцій, що підтверджується літологічними 

особливостями підошви відкладів керну.  
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Рис. 4.10. Розподіл вмісту основних хімічних елементів за глибиною керну 

св. СН-1 (озеро Чокрак) за результатами РФА. 
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Рис. 4.11. Елементні співвідношення Zr/Rb, Si/Ti, Al/Si, Ti/K, Zr/Ti, Fe/Ti, Ca/Ti 

та Mn/Ti у керні донних відкладів озера Чокрак (св. СН-1). 

 

Зона ІІ (9,6–8,75 м) характеризується зниженням вмісту Zr, Si та Ti і 

збільшенням вмісту Al та Fe. Збільшення співвідношень Fe/Ti та Al/Si і 

зменшення Ti/K вказує на збільшення вмісту глинистої фракції донних відкладів, 

що також підтверджується зниженням Zr/Rb. Значно зростає вміст Sr, а 

збільшення співвідношення Sr/Ti є індикатором осадження SrCO3 у водоймі. 

Зниження Mn/Ti вказує на зниження вмісту кисню у воді. Вміст магнію досягає 

найменших значень у досліджуваному керні.   

Зона ІІІ (8,75–8,35 м) відзначається короткоперіодичним зниженням вмісту 

літогенних елементів (Si, Al, Ti, K, Rb, Zr) і збільшенням вмісту Ca, Sr та S, що 

вказує на осадження карбонатів і підтверджується збільшенням вмісту CaCO3 і 

наявністю карбонатних прошарків у цьому інтервалі. Поступове збільшення 
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співвідношення Mn/Ti є індикатором збільшення вмісту кисню у воді. Вміст Cорг 

у середньому становить 0,65%. 

Зона IV (8,35–6,75 м) у нижній частині характеризується збільшенням 

вмісту літогенних елементів (Si, Al, Fe, Ti, K, Rb, Zr), однак у верхній її частині 

вміст Al, Fe, Ti та K поступово зменшується. Значно зростає співвідношення 

Mn/Ti. У середині цієї зони збільшується вміст Ca, Sr та S і неорганічного 

вуглецю, що вказує на осадження карбонатів і гіпсу. Високі значення 

співвідношень Fe/Ti і Al/Si вказують на переважання дрібнозернистих фракцій 

донних відкладів. Вміст Cорг збільшується до 0,8%, а збільшення співвідношення 

C/N вказує на збільшення надходження алохтонної органічної речовини.  

Зона V (6,75–6,35 м) відзначається зниженням вмісту Si та Ti і різким 

зменшенням вмісту Al, K, Rb та Mg. Різке зростання вмісту Zr і пов’язаних із ним 

співвідношеннями Zr/Rb, Zr/Ti, а також збільшення Si/Ti та Ti/K і зниження 

співвідношень Fe/Ti та Al/Si вказують на збільшення вмісту крупнозернистого 

матеріалу у донних відкладах, що підтверджується наявністю прошарків піску у 

літологічній колонці. Вміст Cl, Sr і неорганічного вуглецю є одним з найнижчих. 

У верхніх шарах зони з’являються черепашки C. glaucum. 

6,35–6,00 м – літологічна перерва 

Зона VI (6,0–2,75 м) характеризується загальним трендом зниження вмісту 

Ti, K, Zr, Si, Al, Mn, Fe і Mg, однак вміст Rb відзначається одними із найбільших 

значень. У зоні VI виділено дві підзони: VIa (6,0–4,35 м) і VIb (4,35–2,75 м). 

Підзона VIa характеризується поступовим зменшенням вмісту літогенних 

елементів (окрім Rb), збільшенням вмісту Ca і карбонатів і поступовим 

зменшенням вмісту Sr. Натомість вміст Cl і S значно зростає. Також у цьому 

інтервалі значно збільшується вміст Сорг (до 1,5%). Підзона VIb (4,35–2,75 м) 

відзначається різким зменшенням концентрації більшості літогенних елементів 

у нижній частині зони і поступовим збільшенням концентрації до верху. Вміст 

Si та Mg падає до мінімальних значень, а Cl – досянає максимальних. У підзоні 

збільшення вмісту Cl супроводжується зниженням вмісту Ca, Sr та CaCO3 і 

навпаки. 
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Зона VII (2,75–1,25 м) характеризується подальшим зменшенням вмісту 

більшості літогенних елементів (Ti, K, Rb, Al, Mn, Fe) і різким збільшенням 

вмісту Zr та Si. У цьому інтервалі найбільшою є концентрація черепашок C. 

glaucum, тому різке збільшення вмісту Ca і CaCO3 частково зумовлено наявністю 

мікрофрагментів черепашок у зразках. Вміст Cl та S знижується і є оберненим до 

вмісту Ca та Sr. У цьому інтервалі вміст Сорг поступово знижується (до 0,9%), 

однак співвідношення C/N залишається відносно сталим за рахунок зменшення 

вмісту N у відкладах.  

Зона VIIІ (1,25–0 м) відзначається поступовим збільшенням вмісту Ti, K, 

Rb, Al, Mn, Fe, Mg. Натомість вміст Zr і Si поступово зменшується. Вміст Ca, Sr 

і карбонатів поступово зменшується, однак тільки рівень глибин, на якому 

починається зниження вмісту Ca, співпадає зі зникненням черепашок молюсків 

у керні. Вміст Cl і, особливо, S, характеризується поступовим збільшенням. 

Вміст Сорг поступово зростає до верху керну, однак співвідношення C/N 

зменшується, що вказує на збільшення біологічної продуктивності самого озера. 

 

4.2.3. Палінологічні дані. Палінологічний аналіз виконано для 108 зразків 

відкладів, відібраних зі свердловини CH-1 кожні 5 см у інтервалі глибин 0,0–

4,0 м і кожні 15–20 см у інтервалі 4,0–9,65 м. 

У керні відкладів у групі трав і чагарничків переважає пилок полину 

(Artemisia sp.) і лободових (Chenopodiaceae). Також постійно представлено пилок 

злакових (Poaceae), айстрових (Asteroideae), зонтикових (Apiaceae). У менших 

кількостях присутній пилок цикорієвих (Cichorioideae), капустяних 

(Brassicaceae), бобових (Fabaceae), глухокропивних (Lamiaceae), 

подорожникових (Plantaginaceae), розових (Rosaceae) і маренкових (Rubiaceae). 

Спорадично представлено пилок родин осокові (Cyperaceae), гвоздичні 

(Caryophyllaceae), кермекові (Plumbaginaceae) і жовтецеві (Ranunculaceae). 

Поодинокими пилковими зернами представлено родини лілейних (Liliaceae), 

шорстколистих (Boraginaceae), черсакових (Dipsacoideae), молочайних 
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(Euphorbiaceae), льонових (Linaceae), гречкових (Polygonaceae), ранникових 

(Scrophulariaceae) і товстолистих (Crassulaceae). 

Пилок дерев та чагарників постійно представлено у СПС (відстань до 

Кримських гір становить близько 100 км). Найчастіше це сосна звичайна (Pinus 

sylvestris), вільха (Alnus glutinosa, A. incana), береза (Betula sp.), ліщина звичайна 

(Corylus avellana), граб звичайний (Carpinus betulus), граб східний (C. orientalis), 

дуб (Quercus spp.). У менших кількостях присутні бук (Fagus sylvatica, F. 

orientalis), в’яз (Ulmus sp.), липа (Tilia cordata, T. platyphyllos), клен (Acer sp.) і 

ясен (Fraxinus sp.). Поодинокі пилкові зерна Abies sp., Picea sp. і Ericaceae є, 

ймовірно, привнесеним пилком із Карпатських гір (найближчий регіон зростання 

цих рослин). Поодинокими пилковими зернами також представлено кизил 

(Cornus mas, C. sanguinea), сливу (Prunus sp.), смородину (Ribes sp.), бруслину 

(Euonymus sp.) [265, 266]. 

Аналіз отриманих СПС відкладів озера Чокрак дозволив виділити 

шістнадцять ПЗ на спорово-пилковій діаграмі (рис. 4.12), які відображають зміну 

домінантних складових рослинних угруповань на території Керченського 

півострова і прилеглих районів. 

У складі ПЗ CH–1 (гл. 9,65–9,15 м, 3 СПС) AP становить 48,5–66,5%, NAP 

– 33,5–51,5%. У складі NAP переважають Chenopodiaceae (6,5–17,5%) та 

Artemisia spp. (10,5–14,5%). У меншій кількості присутній пилок Asteraceae subf. 

Asteroideae (2,5–5%), Cichorioideae (2%) та Poaceae (5,5–6,5%) із участю 

Lamiaceae (0,5–2%), Plumbaginaceae (2%), Rosaceae (0,5–1,5%) і Rubiaceae (0,5–

1,5%). Виявлено поодинокі пилкові зерна Cyperaceae, Apiaceae, Centaurea sp., 

Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae та 

Helianthemum sp. Основними домінантними комплексами є лободові + полини + 

злаки (2) і полини + злаки (1). 

У складі AP переважає Pinus sylvestris (35,5–48%). Участь пилку Alnus sp. і 

Betula sp. становить 1,5–6,5% і 1–2%, відповідно. Сума пилку широколистих 

порід сягає 5,5–16,5%, до складу якої входять Quercus sp. (2–12,5%), Carpinus 

betulus (0,5–2%), Ulmus sp. (2–2,5%) і Fraxinus sp. (0,5%).  
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Рис. 4.12. Палінологічна діаграма голоценових донних відкладів озера Чокрак 

(св. СН-1). Сірим кольором відображено значення у 10-кратному збільшенні. 
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Вміст пилку Corylus avellana становить 2–2,5%; серед інших чагарникових 

рослин представлено пилок Ephedra distachya (1%) і Juniperus sp. (1%). Сума 

спор (Polypodiaceae, Filicales trilete) становить 0,5% від загальної кількості пилку 

та спор. У досліджених СПС також виявлено перевідкладені пилкові зерна Tsuga 

sp. і Carya sp. і цисти динофлагелят (Lingulodinium machaerophorum), особливо у 

найнижчому СПС (9,60–9,65 м), де вміст їхніх цист становить 12% від суми 

пилку і непилкових паліноморф. На глибині 9,20–9,25 м трапляються поодинокі 

частки мікровугілля. 

Наступна ПЗ СН-2 (гл. 9,15–7,95м, 6 СПС) характеризується збільшенням 

участі NAP – 45,5–64%, а участь AP дещо зменшується – 36–54,5%. У групі NAP 

збільшується частка пилку Artemisia sp. (до 17–26,5%) та Chenopodiaceae (до 15–

21,5%). Вміст пилку Poaceae також збільшується до 6–10,5%. У складі пилку 

різнотрав’я постійно представлено Apiaceae (0,5–2,5%), Asteraceae subf. 

Asteroideae (2–3,5%), Cichorioideae (0,5–1,5%), Lamiaceae (0,5–2%), Rosaceae, 

Rubiaceae і Thalictrum sp. (до 1,5%). Поодиноко зустрічається пилок Cyperaceae, 

Centaurea sp., Boraginaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Linum sp., 

Plantago lanceolata, Plumbaginaceae, Primula sp., Ranunculaceae, Rhamnus sp. 

Спорадично зустрічається пилок Ephedra distachya (0,5%). Основний 

домінантний комплекс пилку трав’янистих рослин формують полини + лободові 

+ злакові (6). 

У АР зменшується участь пилку Pinus sylvestris (до 21,5–33%). Також 

відносно зменшується вміст пилку Carpinus betulus (0,5–1%) і Quercus sp. (1,5–

4%). Постійно зустрічається пилок Picea sp., Salix sp., Fagus cf. sylvatica і Tilia 

cordata. Особливістю ПЗ є постійна присутність пилку Fraxinus sp. Серед водних 

рослин виявлено пилок Utricularia sp., Hydrocharis sp., Butomus sp. Сума спор 

(Polypodiaceae, Filicales trilete) становить 0,5–1% від загальної суми пилку та 

спор. Вміст цист динофлагелят зменшується до 0,5%. У СПС виявлено 

перевідкладені пилкові зерна Tsuga sp., Carya sp., Pterocarya sp. 

У ПЗ CH–3 (гл. 7,25–7,95 м, 3 СПС) NAP становить 58,5–59,5%, за винятком 

глибини 7,80–7,85 м, де за рахунок локального піку пилку Pinus sylvestris AP 
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становить 30%. Збільшується участь пилку Chenopodiaceae (24–27%), а вміст 

пилку Artemisia sp. дещо знижується (16–21%). Частка пилку Poaceae різко 

зменшується (до 1–5,5%). У складі різнотрав’я збільшується вміст пилку 

Asteraceae subf. Asteroideae (3,5–5%) і Cichorioideae (1,5–3,5%) за участю 

Apiaceae (0,5–1%), Caryophyllaceae (до 1%), Fabaceae (0,5%), Lamiaceae (до 

1,5%). Поодиноко трапляється пилок Dipsacaceae, Hypericum sp., Linum sp., 

Plumbaginaceae, Rosaceae, Filipendula sp., Rubiaceae. Домінантними комплексами 

пилку трав’янистих рослин є злаки + полини + лободові (1), полини + лободові 

(1), полини (1). 

У групі NAP збільшується участь Pinus sylvestris (23,5–48,5%), Alnus sp. (до 

5%), Betula sp. (до 4%), Ulmus sp. (до 4,5%) і Corylus avellana (до 5,5%). Натомість 

зменшується частка пилку Quercus sp. (1,5–2,5%) і Fagus sp. (до 0,5%), а 

пилкових зерен Fraxinus sp. не виявлено. Постійно представлено пилок Carpinus 

betulus (0,5–1%) і вперше з’являється пилок C. orientalis (на рівні 7,65 м). Сума 

спор Polypodiaceae становить 0,5% від загальної суми пилку і спор. Також у СПС 

спостерігаються поодинокі перевідкладені пилкові зерна Carya sp. і Pterocarya 

sp. і спори грибів. У незначній кількості у зразках присутні частки мікровугілля. 

У ПЗ CH–4 (гл. 7,25–6,45 м, 4 СПС) NAP збільшується до 76–79%. Участь 

пилку Chenopodiaceae збільшується до 24,5–36,5%. Також збільшується частка 

пилку Poaceae (до 7,5–12,5%), Asteraceae subf. Asteroideae (до 3–7,5%) і 

Cichorioideae (до 2–7,5%). Вміст пилку Artemisia sp. залишається відносно 

сталим (18–22,5%). У складі різнотрав’я спорадично зустрічається пилок 

Apiaceae, Brassicaceae, Caryoplyllaceae, Lamiaceae, Plantago lanceolata, 

Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae і Thalictrum sp. Водні рослини представлено 

поодинокими пилковими зернами Sparganium cf. erectum і Typha cf. angustifolia. 

Домінантними комплексами пилку трав’янистих рослин є лободові + полини + 

злакові (2), лободові + полини + різнотрав’я + злакові (2). 

У групі AP (21–24%) різко зменшується участь пилку Pinus sylvestris (до 6,5–

14%). Також відносно зменшується вміст пилку Alnus sp. (1–1,5%) і Betula sp. 

(0,5–1,5%). Постійно представлено пилок Carpinus betulus (1–1,5%), Quercus sp. 
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(2–3%), Ulmus sp. (1,5–2%) і Corylus avellana (0,5–4,5%). Спорадично трапляється 

пилок Picea sp., Salix sp., Fagus sp., Tilia cf. cordata, Fraxinus sp. Сума спор 

(Sphagnum sp., Polypodiaceae, Filicales trilete) становить 0,5–1% від загальної 

суми пилку та спор. Зразки на рівнях 7,00–7,05 м і 7,20–7,25 м відзначаються 

високим вмістом часток мікровугілля і спор грибів. На рівні 7,00–7,05 м вперше 

з’являються акритархи Cymatiosphaera globulosa. 

ПЗ CH–5 (гл. 6,45–5,80 м, 2 СПС) відзначається збільшенням частки 

деревного пилку: NAP – 45-47%, AP – 53–55%. У групі NAP зменшується участь 

пилку Chenopodiaceae (20–22%), а вміст пилку Artemisia sp. залишається сталим 

(18,5%). Знижується вміст пилку Poaceae (до 4–4,5%), Asteraceae subf. Asteroideae 

(до 2,5–5%), Cichorioideae (до 1%). У складі різнотрав’я беруть участь поодинокі 

зерна Apiaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Dipsacaceae, 

Lamiaceae, Linum sp., Plantago lanceolata, Rosaceae, Rubiaceae. Домінантними 

комплексами пилку трав’янистих рослин є лободові + полини + злакові (1) і 

лободові + полини (1). 

У складі AP збільшується участь Pinus sylvestris (26–36%) та Alnus sp. (3,5–

5%), водночас відносно зменшується участь Betula sp. (0,5–1,5%), Carpinus 

betulus (до 1%), Quercus sp. (1,5%) і Corylus avellana (1,5–2,5%). Поодинокими 

зернами трапляється пилок Picea sp., Fagus sp., Tilia sp., Fraxinus sp. Знову 

з’являється пилок Ephedra dystachia та Ericaceae. Сума спор Polypodiaceae 

становить 1% від загальної кількості пилку і спор. У обох СПС виявлено 

перевідкладені пилкові зерна Carya sp. і Pterocarya sp., спори Cymatiosphaera 

globulosa та грибів і помірну кількість часток мікровугілля. 

Для ПЗ CH–6 (гл. 5,80–5,10 м, 2 СПС) типовим є подальше збільшення суми 

пилку деревних порід: NAP – 37–47%, AP – 53–63%. У групі NAP відбувається 

зменшення участі пилку Chenopodiaceae (10–11,5%) та, частково, Artemisia sp. 

(до 9,5–20,5%). Вміст пилку Poaceae також знижується, а на рівні 5,55–5,60 м не 

виявлений. У складі різнотрав’я збільшується вміст пилку Asteraceae subf. 

Asteroideae (5,5–8%) і Cichorioideae (2–6%), однак загалом спостерігається 

зменшення видового різноманіття різнотрав’я – виявлено лише поодинокі 
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пилкові зерна Lamiaceae, Plumbaginaceae, Ranunculaceae. Таким чином, 

домінантними комплексами трав’янистої рослинності будуть лободові + злаки 

(1) + полини (1). 

У групі AP збільшується участь пилку Pinus sylvestris (до 47–50%). Вміст 

пилку і родовий склад інших деревних порід зменшується: Alnus sp. (2–3%), 

Betula sp. (до 2%), Quercus sp. (до 1%), Ulmus sp. (2%), Corylus avellana (до 2%). 

Особливістю ПЗ є відсутність пилку Carpinus sp., Fagus sp., Tilia sp., Fraxinus sp. 

Натомість відносно зростає участь пилку Ericaceae (до 2%). Сума спор 

(Polypodiaceae, Filicales trilete) становить 0–2%. Виявлено незначну кількість 

часток мікровугілля, спори грибів, найвищою є концентрацію спор 

Cymatiosphaera globulosa. 

ПЗ CH–7 (гл. 5,10–4,10 м, 5 СПС) характеризується збільшенням пилку 

трав’янистих рослин: NAP – 50,5–60,5% (за винятком рівня 4,15–4,20 м, де сума 

пилку трав складає 26,5%), AP – 39,5–49,5%. У групі NAP збільшується вміст 

Chenopodiaceae (10,5–26%) з участю Artemisia sp. (5,5–21%) і Poaceae (6–8%). У 

складі різнотрав’я зменшується участь пилку Asteraceae subf. Asteroideae (1,5–

4%) та Cichorioideae (0,5–1,5%); у незначній кількості представлено Apiaceae, 

Lamiaceae, Rosaceae, Plantago lanceolata; поодинокими пилковими зернами 

представлено Cyperaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Linum sp., 

Polygonaceae, Ranunculaceae, Rubiaceae, Thalictrum sp. Основними домінантними 

комплексами пилку трав’янистих рослин є лободові + злакові (2), лободові + 

полинові + злакові (2) і злакові (1). Водні рослини (до 1%) представлено пилком 

Potamogeton sp., Sagittaria sp., Typha latifolia, Nymphaea alba. 

У складі AP зменшується участь Pinus sylvestris (до 25,5–31%), однак у СПС 

на рівні 4,15–4,20 м її вміст збільшується до 54,5%. Сума пилку широколистих 

порід збільшується до 4–8,5%. До їх складу входять Carpinus betulus (0,5–1%), 

Quercus sp. (1,5–4%), Fagus sp. (0,5%), Ulmus sp. (0,5–2%) та, спорадично, Tilia 

sp. (0,5–1%) і Fraxinus sp. (0,5–1%). Також постійно представлено пилок 

Juniperus sp. (1–3%) і Ericaceae (0,5–5%). Поодиноко зустрічається пилок 

Rhamnus sp. і Cornus sp. Сума спор (Sphagnum sp., Polypodiaceae, Filicales trilete) 
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становить 0,5–5% від загальної суми пилку і спор. У СПС виявлено 

перевідкладені пилкові зерна Tsuga sp., Carya sp., Pterocarya sp. і непилкові 

паліноморфи (1,5–8%): Cymatiosphaera sp. і цисти Lingulodinium 

machaerophorum. 

ПЗ CH–8 (гл. 4,10–3,625 м, 8 СПС) характеризується збільшенням суми 

пилку трав’янистих рослин: NAP – 54–68%, AP – 32–46%. Збільшується участь 

пилку Chenopodiaceae (26,5–39,5%), а вміст пилку Artemisia sp. (13–18%) та 

Poaceae (4,5–7%) залишається відносно сталим. У складі різнотрав’я 

переважають Apiaceae (1–2%) та Asteraceae subf. Asteroideae (1,5–3,5%) з участю 

Cichorioideae (0,5–1%), Fabaceae (0,5%) і Lamiaceae (0,5–1%). Поодиноко 

трапляються пилкові зерна Cyperaceae, Centaurea sp., Brassicaceae, 

Caryophyllaceae, Linum sp., Plantago lanceolata, Plumbaginaceae, Rosaceae, 

Thalictrum sp., Sedum sp., Euphorbia sp., Papaver sp. Основними домінантними 

комплексами пилку трав’янистих рослин є лободові + полини + злакові (5), 

лободові + злакові (2), лободові (1). Характерною особливістю ПЗ CH–8 є перша 

поява пилку культурних злаків (0,5%) на рівні 3,90 м. Водні рослини 

представлено поодинокими пилковими зернами Sparganium erectum і Typha 

latifolia. 

У складі AP зменшується участь пилку Pinus sylvestris (16–27,5%). Відносно 

збільшується сума пилку широколистих дерев (4–10%), у складі якої 

переважають Quercus sp. (1,5–4%) і Carpinus betulus (1–2%). Спорадично 

представлено пилок Fagus sylvatica (0,5–1%), Ulmus sp. (0,5–1%), Tilia sp. (0,5%), 

Fraxinus sp. (0,5–1%), та, одинично, Carpinus orientalis. ПЗ CH–8 відзначається 

першою появою пилку Juglans regia на рівні 4,0 м. Сума спор (Sphagnum sp., 

Polypodiaceae, Filicales trilete) становить 0,5–2% від загальної суми пилку і спор. 

У досліджених СПС виявлено перевідкладені пилкові зерна Platycarya sp., 

Pterocarya sp., Carya sp. У групі непилкових паліноморф присутні спори 

Cymatiosphaera sp. та Botryococcus sp. 

ПЗ CH–9 (гл. 3,625–3,175 м, 9 СПС) відзначається збільшенням вмісту 

пилку недеревних рослин: NAP – 54–79%, AP – 21–46%. Участь пилку Artemisia 
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sp. різко збільшується і досягає одного зі своїх максимальних значень (22–

46,5%). Вміст пилку Chenopodiaceae знижується до 16–35,5%. Участь пилку 

різнотрав’я зменшується, головним чином, за рахунок зниження вмісту пилку 

Asteraceae subf. Asteroideae (0,5–2%), Apiaceae (до 1,5%) та Lamiaceae (до 0,5%). 

Спорадично представлено пилок Brassicaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, 

Rubiaceae, та, поодиноко – Caryophyllaceae, Fabaceae, Scrophulariaceae, 

Boraginaceae, Primulaceae, Thalictrum sp., Sedum sp., Hypericum sp., Helianthemum 

sp., Dipsacus sp., Euphorbia sp. Вміст пилку Plantago lanceolata зростає до 0,5–

1,5%. Участь пилку культурних злаків залишається незначною (до 0,5%). 

Домінантними комплексами пилку трав’янистої рослинності є полини + 

лободові (5) та полини + лободові + злакові (4). 

У складі AP переважають Pinus sylvestris (15–33%), Betula sp. (0,5–1,5%), 

Alnus sp. (1,5–3,5%), Quercus sp. (1–3,5%), Ulmus sp. (0,5%) та Corylus avellana 

(1–4,5%). Вміст пилку Carpinus betulus, Fagus sp., Tilia sp., Fraxinus sp. відносно 

зменшується, з’являється пилок Carpinus orientalis (0,5%). Спорадично 

трапляються пилкові зерна Picea sp., Salix sp., Juglans sp. Сума спор (Sphagnum 

sp., Polypodiaceae, Filicales trilete) не перевищує 1%. Виявлено поодинокі 

перевідкладені пилкові зерна Pterocarya sp. і Tsuga sp. У складі NPP зникають 

спори Cymatiosphaera globulosa, однак спорадично зустрічаються цисти 

Lingulodinium machaerophorum. На рівні 3,40 м встановлено появу часток 

мікровугілля. 

ПЗ CH–10 (гл. 3,175–2,625 м, 11 СПС) характеризується збільшенням участі 

пилку трав’янистих рослин: NAP – 72,5–80%, AP – 20–27,5%. ПЗ відзначається 

високими значеннями вмісту пилку Artemisia sp. (30–37%), збільшенням вмісту 

пилку Chenopodiaceae (24–33,5%) і відносним підвищенням ролі пилку Apiaceae 

(0,5–2%) та Asteraceae subf. Cichorioideae (0,5–2,5%). Також виявлено пилок 

Asteraceae subf. Asteroideae (1–2,5%), і, у меншій кількості (до 0,5%) – 

Brassicaceae, Dipsacaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Linum sp., Plumbaginaceae, 

Rosaceae (зокрема, Filipendula sp. та Sanguisorba sp.), Rubiaceae, Plantago 

lanceolata (0,5–1%), Thalictrum sp., Sedum sp, Euphorbia sp., Adonis sp. та ін. Вміст 
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пилку злакових (4–8%) і культурних злаків (0,5–1%) дещо зростає. 

Домінантними комплексами пилку трав’янистої рослинності є полини + 

лободові + злакові (10) і полини + лободові (1). 

У групі AP зменшується участь пилку Pinus sylvestris (до 9,5–20%). 

Натомість відбувається збільшення вмісту пилку Carpinus betulus (0,5–1%), 

Quercus sp. (1,5–4,5%) і Fagus sp. (0,5–1%). Постійно представлено пилок Salix 

sp. (0,5%), та, спорадично, Picea sp., Juglans sp., Carpinus orientalis, Ulmus sp., 

Tilia sp., Fraxinus sp. Виявлено поодинокі пилкові зерна Cornus sp., Euonymus sp., 

Rhamnus sp. Сума спор (Sphagnum sp., Polypodiaceae, Filicales trilete) знижується 

до 0,5%. У СПС виявлено поодинокі перевідкладені пилкові зерна Pinus sp., Alnus 

sp., Carya sp., Pterocarya sp. У складі NPP збільшується участь цист 

динофлагелят (до 1,5% від суми пилку і непилкових паліноморф). 

ПЗ CH–11 (гл. 2,625–2,075 м, 11 СПС) характеризується збільшенням участі 

пилку деревних рослин: NAP – 43,5–63%, AP – 37–46,5%. У складі NAP різко 

зменшується участь Artemisia sp. (10–20,5%) i вище рівня 2,35 м знижується вміст 

Poaceae (до 2%). Пилок Cerealia (до 1%) представлено постійно. У складі 

різнотрав’я переважає пилок Asteraceae subf. Asteroideae (1,5–2,5%) з участю 

Apiaceae (0,5–2%), Lamiaceae (до 1%), Rosaceae (до 1%), Rubiaceae (0,5–1%), 

Plantago lanceolata (0,5%). Поодиноко зустрічаються пилкові зерна Asteraceae 

subf. Cichorioideae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Primulaceae, 

Plumbaginaceae, Ranunculaceae, Dipsacus sp., Helianthemum sp., Linum sp., 

Thalictrum sp., Sedum sp. Основними домінантними комплексами пилку 

трав’янистих рослин є лободові + полини + злаки (4), лободові + злаки (1), 

лободові + полини (2) і лободові (4). Водні рослини представлено поодинокими 

пилковими зернами Potamogeton sp. і Hydrocharis sp. 

У групі AP різке збільшується участь пилку Pinus sylvestris (до 25–46,5%) з 

участю поодиноких пилкових зерен Abies sp. і Picea sp. Участь пилку 

дрібнолистяних Alnus sp. (1,5–5%) і Betula sp. (0,5–2,5%) залишається відносно 

сталою. Сума пилку широколистих дерев збільшується до 4–11% за рахунок 

збільшення вмісту пилку Quercus sp. (1,5–6%), Carpinus betulus (0,5–2%), Ulmus 
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sp. (0,5–2,5%) і Juglans regia (до 0,5%). Поодиноко представлено пилкові зерна 

Tilia sp., Fraxinus sp., Carpinus orientalis. У групі кущів дещо знижується участь 

пилку Corylus avellana (1–3%) з участю Juniperus sp., Ephedra distachya та 

Ericaceae. Виявлено поодинокі пилкові зерна Cornus sp. і Hedera helix. Сума спор 

(Sphagnum sp., Polypodiaceae, Filicales trilete) збільшується до 0,5–2% від 

загальної суми пилку та спор. Виявлено перевідкладені пилкові зерна Tsuga sp., 

Carya sp., Pterocarya sp., Fagus sp., Alnus sp. У складі NPP беруть участь цисти 

динофлагелят (до 1,5%), спори Cymatiosphaera sp. (на рівні 2,30 м – 1,5%) i 

частки екзоскелету Cladocera. 

ПЗ CH–12 (гл. 2,075–1,525 м, 11 СПС) відзначається відносним 

збільшенням участі пилку трав’янистих рослин: NAP – 48–65%, AP – 35–52%. У 

складі NAP збільшується участь Artemisia sp. (16–24,5%), Chenopodiaceae (21–

36,5%), Asteraceae subf. Asteroideae (2–4,5%) та Cichorioideae (0,5–1%). Участь 

пилку злакових відносно зменшується до 3–4,5%, але зростає (до 8%) на рівні 

1,65 м. Спорадично зустрічається пилок Cerealia, Cyperaceae, Brassicaceae, 

Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Rubiaceae та Plantago lanceolata. Поодинокими 

пилковими зернами представлено Caryophyllaceae, Polygonaceae, 

Plumbaginaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Thalictrum sp., Sedum sp., 

Euphorbia sp., Dipsacus sp., Primula sp., Helianthemum sp. Основними 

домінантними комплексами пилку трав’янистої рослинності є лободові + полини 

+ злакові (3) та лободові + полини (8). 

У групі AP знижується вміст Pinus sylvestris (22–38,5%); тренд поступового 

зменшення пилку сосни спостерігається і у наступних ПЗ. Суми пилку 

широколистих дерев дещо знижується (до 4–7%). Переважає пилок Quercus sp. 

(1–4%) з участю Carpinus betulus (0,5–1,5%), Ulmus sp. (0,5–1,5%) та, спорадично, 

Fagus sp., Tilia sp. та Fraxinus sp. У складі чагарникової рослинності беруть 

участь Corylus avellana (1,5–3%), Cornus sanguinea, Juniperus sp., Ephedra 

distachya, Malaceae. Сума спор (переважно, Polypodiaceae) зменшується до 0,5–

1% від загальної суми пилку та спор. Виявлено перевідкладені пилкові зерна 
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Pinus sp., Tsuga sp., Platycarya sp., Pterocarya sp., Carya sp. У складі NPP 

збільшується вміст цист динофлагелят (до 1,5–2%). 

У складі ПЗ CH–13 (гл. 1,525–0,975 м, 11 СПС) вміст NAP становить 43–

64,5%. Участь пилку Artemisia sp. збільшується до 15–32,5%, а участь пилку 

Chenopodiaceae зменшується до 13–27%. Вміст пилку Poaceae є відносно сталим 

(2,5–4%), однак на рівні 1,15 м виявлено його підвищення (9%). Пилок 

культурних злаків (0,5%) постійно представлено у СПС. У складі різнотрав’я 

зростає участь пилку Asteraceae subf. Asteroideae (2–6%) і Cichorioideae (0,5–1%), 

постійно зустрічається пилок Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae і значно зростає 

участь пилку Plantago lanceolata. Поодиноко зустрічається пилок 

Plumbaginaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Thalictrum sp. Основними 

домінантними комплексами пилку трав’янистих рослин є полини + лободові (10) 

та полини + злакові (1). 

Вміст AP становить 35,5–57%. На гл. 1,50–1,35 м та 1,0 м вміст пилку Pinus 

sylvestris зростає до 30–41,5% (у решті СПС – 18–25%). Присутні поодинокі 

пилкові зерна Picea sp. Збільшується участь пилку Alnus sp. (3–7,5%) і Betula sp. 

(1,5–3,5%), пилок Salix sp. практично відсутній. Сума пилку широколистих дерев 

збільшується до 5–11% за рахунок зростання ролі пилку Quercus sp. (2,5–5,5%), 

Carpinus betulus (1–2,5%), Fagus sp. (0,5–1,5%). Поодинокими пилковими 

зернами представлено Ulmus sp., Fraxinus sp., Acer sp. Вміст пилку Corylus 

avellana знижується до 0,5–1%, а пилок Juniperus sp. не виявлено. Сума спор 

(Polypodiaceae, Filicales trilete) залишається на рівні 0,5%. У верхніх зразках (гл. 

1,20–1,00 м) збільшується участь цист динофлагелят.  

ПЗ CH–14 (гл. 0,975–0,525 м, 9 СПС) характеризується збільшенням вмісту 

пилку трав’янистих рослин: NAP – 60–81%, AP – 19–40%. Участь пилку 

Chenopodiaceae збільшується до 30–43,5%, а вміст пилку Artemisia sp. – до 25–

35%. Участь пилку Poaceae зменшується до 1,5–3%. У складі пилку різнотрав’я 

переважають Asteraceae subf. Asteroideae (1,5–5,5%) з участю Cichorioideae (0,5–

1%), Centaurea sp. (0,5%), Apiaceae (0,5%), Plantago lanceolata (0,5–2%), Rosaceae 
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(0,5%), Rubiaceae (0,5%). Основним домінантним комплексом пилку 

трав’янистих рослин є лободові + полини (9). 

У групі AP відбувається зменшення участі Pinus sylvestris (8–24,5%), Alnus 

sp. (1,5–6,5%), Betula sp. (1–3%), Carpinus betulus (0,5–1%), Quercus sp. (1,5–

3,5%), Fagus sp. (0,5–1%), Ulmus sp. (0,5%). Пилок Tilia sp. і Fraxinus sp. (за 

виключенням одного СПС) не виявлено, однак постійно представлено пилок 

Carpinus orientalis (0,5%). Участь пилку Corylus avellana відносно зростає (0,5–

2,5%). Спорадично зустрічаються пилкові зерна Picea sp. і Salix sp. Сума спор 

(Polypodiaceae, Filicales trilete) є меншою від 0,5%. Перевідкладених пилкових 

зерен, які були наявними у попередніх ПЗ, не виявлено. У складі NPP присутні 

поодинокі цисти Lingulodinium machaerophorum. 

У складі ПЗ CH–15 (гл. 0,525–0,175 м, 7 СПС) вміст NAP – 68,5–76%, AP – 

24–31,5%. Участь пилку Chenopodiaceae поступово зменшується до 29–36%, а 

вміст пилку Artemisia sp. (25–32%) залишається сталим. Вміст пилку злакових 

відносно зростає (1–2%) з постійною участю пилку культурних злаків (0,5–1%). 

У складі різнотрав’я переважають Asteraceae subf. Asteroideae (1,5–3,5%) i 

Cichorioideae (0,5–1,5%), однак зростає q участь Brassicaceae (1,5–3%). У меншій 

кількості представлено пилок Apiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae 

(зокрема, Plantago lanceolata), Plumbaginaceae, Ranunculaceae, Centaurea sp. та ін. 

Домінантними комплексами пилку трав’янистої рослинності є лободові + 

полинові (7). Пилок водних рослин представлено поодинокими пилковими 

зернами Potamogeton sp. і Typha latifolia. 

У групі AP спостерігається зниження участі Pinus sylvestris (до 11–18%), i 

відносне зменшення участі пилку Almus sp. (1,5–4,5%) і Betula sp. (0,5–1,5%). 

Сума пилку широколистих дерев збільшується до 5–8,5% за рахунок зростання 

участі пилку Quercus sp. (2–5%), Carpinus betulus (0,5–2%), Fagus sp. (0,5–1,5%) 

і постійної присутності пилку C. orientalis (до 0,5%). Спорадично представлено 

пилок Salix sp., Juglans regia, Ulmus sp., Fraxinus sp. У групі пилку кущів 

переважає Corylus avellana (1–2%) з участю Ephedra distachya та Ericaceae. Сума 

спор (Polypodiaceae, Filicales trilete) становить 0,5–1%. У складі НПП виявлено 
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цисти Lingulodinium machaerophorum, черепашку мікрофорамініфер, частки 

скелету членистоногих, яйцеві мішки Artemia salina. 

ПЗ CH–16 (гл. 0,175–0,0 м, 3 СПС) характеризується поступовим 

зменшенням до верху вмісту NAP від 80 до 66%. Зменшується участь пилку 

Chenopodiaceae (до 21%). Вміст пилку Artemisia sp. також зменшується до 18%. 

Участь пилку Poaceae збільшується до 3,5%, а частка пилку культурних злаків у 

цій палінозоні є найвищою. Сума пилку різнотрав’я зростає до 22%, у складі 

якого значно переважає пилок Asteraceae subf. Asteroideae (6–17,5%). У менших 

кількостях присутній пилок Asteraceae subf. Cichorioideae (1–1,5%), 

Caryophyllaceae (0,5%), Brassicaceae (1–2%), Fabaceae (0,5%). Поодинокими 

пилковими зернами представлено Apiaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, 

Polygonaceae, Plumbaginaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, 

Thalictrum sp. Домінантними комплексами пилку трав’янистої рослинності є 

лободові + полині + різнотрав’я (2) та лободові + полини (1). Водні рослини 

представлено пилковими зернами Butomaceae (0,5%), Potamogeton sp. (до 1%) та 

Typha latifolia (<0,5%). 

Вміст пилку Pinus sylvestris збільшується від 7,5 до 23,5%. Виявлено 

поодинокі пилкові зерна Picea sp. і Abies sp. Вміст пилку Alnus sp. і Betula sp. 

залишається сталим на рівні 2,5% і 1,5%, відповідно. Пилку Salix sp. не виявлено. 

Сума пилку широколистих дерев дещо збільшується (до 5–9%). Зростає вміст 

пилку Quercus sp. (до 2–5,5%) і Carpinus betulus (0,5–2,5%), Ulmus sp. (0,5%), 

Fagus sylvatica (0,5–1%). Участь пилку Corylus avellana становить 2–2,5%. 

Присутні поодинокі пилкові зерна Ephedra distachya і Ericaceae. Сума спор 

(Polypodiaceae, Filicales trilete) складає 0,5%. У складі НПП збільшується вміст 

цист динофлагелят (до 2,5%) серед яких ідентифіковано види Lingulodinium 

machaerophorum, Impagidinium caspiense та Spiniferites cf. crusiformis. 
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4.3. Озеро Саки (східний басейн) 

 

4.3.1. Літолого-стратиграфічні та геохронологічні дані. Керн донних 

відкладів, довжиною 4,0 м, було відібрано зі східного басейну озера Саки 

(45°07’29’’ пн. ш., 33°34’50’’ сх. д.) у 2011 р. спеціалістом Сакської 

гідрогеологічної станції В. І. Васенком і студентом географічного факультету 

КНУ імені Тараса Шевченка І. С. Пустовойтовим. Розташування свердловини 

показано на рис. 4.13, а літолого-стратиграфічний опис колонки донних 

відкладів представлено у табл. 4.7. 

 

Рис. 4.13. Зліва: положення Сакського озера у Кримському півострові. Справа: 

карта Сакського озера із позначенням місцезнаходження досліджуваної 

свердловини. 
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Таблиця 4.7 

Літолого-стратиграфічний опис донних відкладів озера Саки за 

свердловиною S-2011 

№ Глибина, м Опис 

1 0,0–3,40 Ритмічно-шарувата товща із чергуванням чорних і світло-сірих 

верств мулу 

2 3,40–3,85 Ритмічно-шарувата товща із чергуванням чорних і темно-сірих 

шарів мулу  

3 3,85–4,0 Сірий мул 

 

Геохронологічне позиціонування утворень свердловини S-2011 базується на 

кореляції складу її спорово-пилкових спектрів зі складом спорово-пилкових 

спектрів датованої свердловини S–2007 [103]. Список радіовуглецевих дат, 

отриманих для цієї свердловини із західного басейну озера, представлено у табл. 

4.8.  

Таблиця 4.8 

Список радіовуглецевих дат, отриманих для свердловини S-2007 [103] 

Глибина, 

м 

Лабораторний 

код 
Матеріал 

Конвенційна 

радіовуглецева 

дата (років 

тому) 

З 

урахуванням 

резервуарного 

ефекту 

(Резервуарний 

вік: 400 років) 

Калібрована 

радіовуглецева 

дата за 1 σ 

(років тому) 

2,157 AAR-10327 Рослина 2360 ± 50 – 750-350 BC 

3,7 AAR-10326 Рослина 3630 ± 90 – 2300-1700 BC 

4,725 AAR-10656 Черепашка 5084 ± 37 4684 ± 37 3610-3370 BC 

4,77 AAR-10655 Черепашка 5074 ± 43 4674 ± 43 3610-3360 BC 

4,905 AAR-10654 Черепашка 5043 ± 41 4643 ± 41 3570-3340 BC 

 

Нижче наведено підстави для цієї кореляції. ПЗ свердловини S-2007 на гл. 

2,0–3,10 м та ПЗ свердловини S-2011 на гл. 2,05–3,05 м характеризуються появою 

пилку Picea sp., дуже низькою участю пилку Pinus sylvestris (до 10%), 

спорадичною появою Juniperus sp., низькою участю пилку широколистих дерев, 
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збільшенням вмісту пилку трав’янистих ксерофітів і Poaceae у нижніх СПС 

палінозони. Високий ступінь кореляції СПС у цих інтервалах дозволяє віднести 

радіовуглецеву дату 2360 ± 50 р. т. до гл. 2,27 м свердловини S-2007. Наступна 

палінозона  свердловини S-2007 на гл. 3,6–3,8 м також відзначається появою 

пилку Picea sp., найнижчим вмістом пилку Pinus sylvestris, але характеризується 

збільшенням участі пилку широколистих дерев і зниженням частки пилку 

трав’янистих ксерофітів. Ці ж риси є типовими для ПЗ свердловини S-2011 на 

глибині 3,35–3,80 м, тому 14C дату 3630 ± 90 р. т. відносимо до гл. 3,55 м. 

Виходячи із розрахованої швидкості осадконакопичення для західного басейну 

Сакського озера – 0,73 мм/рік [103], можна припустити, що відклади підошви 

досліджуваної свердловини S-2011 були сформовані ~5000 р. т. 

 

4.3.2. Геохімічні дані. Розподіл вмісту елементів, обраних для дослідження, 

а саме Ti, K, Rb, Zr, Si, Al, Sr, Ca, Mn, Fe, Cl та S, у донних відкладах Сакського 

озера представлено на рис. 4.3. Результати рентгенофлуоресцентного аналізу 

зразків відкладів подано у млн-1 (ppm). Для визначення ступеня асоціації між 

парами окремих елементів для набору даних було побудовано кореляційну 

матрицю (табл. 4.9). Приклади високої кореляції (r ≥ 0.7 або r ≤ –0.7) виділено 

(*). 

Побудована кореляційна матриця показує, що у досліджуваній колонці 

відкладів існують різні ступені асоціації між парами елементів. Титан добре 

співвідноситься із Rb і K, що вказує на асоціацію із глинистими мінералами та 

надходження в озеро теригенного матеріалу. На основі тісної кореляції Si із Ti, 

K і Rb можна стверджувати, що надходження Si в озеро загалом контролюється 

джерелами силікатів, особливо алюмосилікатних мінералів (зважаючи на 

високий ступінь кореляції між Si і Al).  

Вміст заліза може бути індикатором окисно-відновних умов озера або 

надходження теригенного матеріалу та/або змін джерел надходження відкладів 

[158]. У донних відкладах озера Саки Fe тісно пов’язаний із Ti, K і Rb, що вказує 

на високу ймовірність його надходження із теригенним матеріалом.  
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Таблиця 4.9 

Кореляційна матриця (значення r) обраних хімічних елементів донних 

відкладів озера Саки 

  Ti K Rb Zr Si Al Sr Ca Mn Fe Cl 

K 0.92*           

Rb 0.85* 0.78*          

Zr 0.71* 0.44 0.76*         

Si 0.92* 0.85* 0.70* 0.59        

Al 0.61 0.76* 0.36 0.02 0.73*       

Sr –0.35 –0.23 –0.35 –0.38 –0.29 –0.02      

Ca –0.67 –0.48 –0.82* –0.85* –0.55 0.00 0.52     

Mn 0.55 0.57 0.53 0.41 0.48 0.35 –0.47 –0.50    

Fe 0.92* 0.88* 0.94* 0.67 0.81* 0.52 –0.39 –0.77* 0.59   

Cl 0.14 0.18 0.40 0.19 0.10 0.07 0.01 –0.40 0.07 0.33  

S –0.80* –0.65 –0.87* –0.85* –0.67 –0.16 0.33 0.94* –0.53 –0.84* –0.39 

 

Кальцій може мати як алохтонне (ерозійна діяльність), так і автохтонне 

(осадження в озері) походження [147]. Слабка кореляція між Ca і Sr, особливо у 

нижній і середній частинах керну, може бути індикатором того, що вміст Ca 

визначається його алохтонним походженням. Однак Sr може бути пов’язаний із 

силікатами (особливо плагіоклазами), або також мати алохтонне походження. У 

верхній частині керну ступінь кореляції між Ca і Sr збільшується до 0,71, що 

вказує на осадження обох елементів у басейні озера. Цирконій корелює із Ca і S 

негативно, що імовірно вказує на його алохтонне надходження в озеро, на 

відміну від осадження карбонатів і сульфатів в озері.  

Залізо і манган потрапляють до озер у вигляді незмінених мінеральних 

зерен, оксидів, колоїдів або органічних комплексів [147] і мають середню 

кореляцію між собою у досліджуваній свердловині. Кальцій негативно корелює 

із Fe, та меншою мірою, із Mn, що ймовірно вказує на чергування стадій між 

осадженням мінералів у озері та надходженням теригенного матеріалу. Вміст 

хлору не показав чіткої кореляції із будь-яким іншим елементом, а варіації вмісту 
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у профілі відображають вплив морських вод, як основного джерела Cl у солоних 

озерах Криму [82]. 

Результати МГК представлено на рис. 4.14, де на точковій діаграмі 

відображено навантаження і рахунки хімічного складу зразків донних відкладів. 

На діаграмі на основі аналізу перших двох головних компонент (ГК) виділено 

три головні групи елементів. ГК 1 відповідає за 61,1% загальної варіації, а ГК 2 

– за 15,3%. 

ГК 1 характеризується додатнім навантаженням Al, K, Si, Ti, Mn, Fe, Rb, Zr 

та Cl і від’ємним навантаженням Ca, Sr та S. ГК 1 відображає процеси 

надходження теригенного матеріалу (додатні значення) та осадження евапоритів 

у озері (від’ємні значення). 

 

Рис. 4.14. Точкова діаграма дисперсії навантаження головних компонент 

геохімічних елементів та зразків керну донних відкладів свердловини S-2011. 
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Від’ємне навантаження ГК 2 визначається Cl, Zr і Rb, а додатне 

навантаження – S і Cl. ГК 2 може розглядатися як показник солоності, зменшення 

значень якого вказує на прісноводні умови, а збільшення значень − на 

збільшення солоності води. 

На основі отриманих даних виділено три геохімічних групи елементів: 

Група 1: Ca, Sr і S. Елементи цієї групи характеризуються від’ємними 

значеннями власного вектору ГК 1 і додатними значеннями вектору ГК 2. Ця 

група пов’язана з ендогенним осадженням карбонатів і сульфатів в озері. 

Група 2: Zr, Rb і Cl. Ця група відзначається доданими рахунками у власному 

векторі ГК 1, але від’ємними – у векторі ГК 2. Хлор надходить до озера із 

морськими водами, цирконій є характерним складником піщаних відкладів, а 

рубідій найчастіше пов’язують із дрібнозернистими піщаними фракціями. Таким 

чином, група 2 може відображати надходження морських вод і розмив піщаного 

пересипу між озером і Чорним морем.  

Група 3: Al, K, Si, Ti, Mn,і Fe (метали і силікати). Елементи третьої групи 

пов’язані із кремнієво-уламковими частками. Додатне навантаження цієї групи у 

ГК 1 і ГК 2 вказує на надходження теригенного матеріалу до басейну озера. 

Результати аналізу геохімічного складу досліджуваного керну озера Саки 

дозволяють виділити сім зон, які відображають стадії розвитку басейну озера 

(рис. 4.15, 4.16). 

Зона І (4,0–3,50 м) характеризується відносно стабільними геохімічними 

умовами: високим вмістом Rb, Zr і Fe та найменшим вмістом Al. Група Ca, Sr і S 

має найменший вміст у цьому інтервалі. Натомість вміст Cl є одним із 

найбільших у керні. Зона І відзначається високими співвідношеннями Zr/Rb і 

Ti/K, що вказують на укрупнення гранулометричного складу відкладів, і високим 

співвідношенням Zr/Ti, яке є індикатором надходження мулистих часток. Низьке 

співвідношення Ca/Ti вказує на низький рівень осадження карбонатів у басейні.  
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Рис. 4.15. Розподіл вмісту основних хімічних елементів за глибиною керну 

свердловини S-2011 за результатами рентгенофлуоресційного аналізу. 
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Рис. 4.16. Елементні співвідношення Zr/Rb, Si/Ti, Al/Si, Ti/K, Zr/Ti, Fe/Ti, Ca/Ti 

та Mn/Ti у керні донних відкладів cвердловини S-2011 в озері Саки. 

 

Зона ІІ (3,50–2,85 м) виділена за відносним збільшення вмісту літогенних 

елементів на початку формування її відкладів із зниженням їхнього вмісту (вище 

гл. 3,20 м). Особливістю цієї зони є максимальний вміст Mn, що не є типовим для 

попередньої і наступних зон. Максимумм концентрації Mn співпадає із 

мінімумом вмісту Sr. Вміст Ca та S поступово зростає до верху зони, а вміст Cl 

поступово зменшується у цьому напрямку. Відносне зниження співвідношень 

Zr/Rb, Ti/K і Zr/Ti вказує на надходження більш дрібнозернистих відкладів у 

порівнянні із зоною I. Значне збільшення співвідношення Si/Ti ймовірно вказує 

на осадження біогенного кремнію. Збільшення співвідношення Ca/Ti у верхніх 

шарах зони вказує на осадження карбонатів. 

Зона ІІІ (2,85–2,45 м) є відносно коротким інтервалом глибин із піком усіх 

літогенних елементів (за винятком Al), що є індикатором посилення ерозії у 
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водозборі озера. Вміст Ca та S у цьому інтервалі знижується, однак вміст Sr та Cl 

збільшується подібно до групи літогенних елементів. Збільшення співвідношень 

Zr/Rb і Ti/K вказує на збільшення гранулометричного складу відкладів. 

Зона ІV (2,45–1,90 м) характеризується різким зниженням вмісту 

літогенних елементів, що є індикатором зниження рівня ерозії у водозборі. 

Збільшення співвідношення Al/Si вказує на осадження більш дрібнозернистих 

відкладів. Вміст Ca і S досягає своїх максимальних значень, що, разом зі 

збільшенням співвідношення Ca/Ti, вказує на осадження карбонатів і гіпсу. 

Вміст Sr і Cl збільшується у верхніх шарах зони, що ймовірно вказує на 

осадження хлоридів. 

Зона V (1,90–1,60 м) являє собою короткий інтервал збільшення вмісту 

літогенних елементів. Вміст Sr досягає своїх найбільших значень у 

досліджуваному керні, а вміст Cl у цьому інтервалі поступово зменшується. 

Високі значення співвідношення Al/Si вказують на надходження мулистих і 

глинистих відкладів, а стабільно високі значення Si/Ti – на утворення біогенного 

кремнію.  

Зона VІ (1,60–0,50 м) характеризується відносно стабільними геохімічними 

умовами. Вміст більшості літогенних елементів є відносно незмінним, за 

винятком Zr, вміст якого поступово зростає (до гл. 0,70 м). Вміст групи Ca, Sr і S 

збільшується на початку, у середині та у верхній частині зони, що відображає 

осциляції у вмісті карбонатів та гіпсу. Вміст Cl у верхній частині зони досягає 

своїх найбільших значень. Збільшення співвідношень Zr/Rb, Ti/K і Zr/Ti у 

інтервалі 0,95–0,65 м відображає надходження більш крупнозернистого 

матеріалу.  

Зона VІI (0,50–0,0 м) відзначається поступовим збільшенням вмісту усіх 

літогенних елементів до верху колонки (за винятком незначної осциляції на гл. 

0,30 м). Профілі вмісту Ca і S відображають слабкий тренд зменшення їхньої 

концентрації, що, разом зі зменшенням співвідношення Ca/Ti, є індикатором 

зниження рівня осадження карбонатів. Вміст Sr і Cl збільшується до поверхні 
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керну. Збільшення Si/Ti вказує на збільшення вмісту біогенного кремнію, а 

збільшення Al/Si – на переважання дрібнозернистих відкладів. 

 

4.3.3. Палінологічні дані. Палінологічний аналіз виконано для 80 зразків, 

відібраних кожні 5 см у інтервалі глибин 0,0-4,0 м зі свердловини S-2011 у 

східному басейні озера Саки. У кожному зразку в залежності від кількості 

пилконосного мацерату було нараховано від 100 до 400 паліноморф (в 

середньому – 205). 

У групі трав’янистих рослин (NAP) переважає пилок представників родин 

лободові (Chenopodiaceae), злакові (Poaceae), айстрові (Asteraceae), розові 

(Rosaceae), зонтикові (Apiaceae), подорожникові (Plantaginaceae), бобові 

(Fabaceae), осокові (Cyperaceae), глухокропивні (Lamiaceae) та ранникові 

(Scrophulariaceae). Пилок дерев і чагарників (АР) добре представлений у СПС 

через територіальну близькість Кримських гір (менше 50 км). Найчастіше це − 

сосна звичайна (Pinus sylvestris), вільха чорна (Alnus glutinosa), береза пухнаста 

(Betula pubescens), ліщина звичайна (Corylus avellana), граб звичайний (Carpinus 

betulus), граб східний (C. orientalis), дуб (Quercus spp.). У менших кількостях 

присутній пилок буку (Fagus sp.), в’язу (Ulmus sp.) і липи серцелистої (Tilia 

cordata). Поодинокими пилковими зернами представлені ялина європейська 

(Picea abies), ялівець звичайний (Juniperus communis), верба (Salix sp.), горіх 

волоський (Juglans regia). 

У складі шести субфосильних СПС із донних відкладів Сакського озера 

сума пилку дерев та чагарників становить 19,5–64,5%, трави + чагарнички + 

напівчагарнички становить 35,5–80,5%. У складі NAP переважають 

представники Artemisia spp. (4,5–25,5%), родин Chenopodiaceae (8–25%), Poaceae 

(1–10%), Asteraceae sect. Asteroideae (тут і надалі без Artemisia) (0,5–5,5%), 

Rosaceae (1–5,5%) і Lamiaceae (0,5–4%). Сума пилку інших представників 

різнотрав’я (Apiaceae, Asteraceae sect. Cichorioideae, Brassicaceae, Cannabaceae, 

Caryoplyllaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Plantaginaceae, Plumbaginaceae, 

Polygonaceae, Ranunculaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae) становить 12–19%. У 
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групі АР переважає пилок Pinus sylvestris (13–57%). Дрібнолистяні дерева 

представлено пилковими зернами Alnus sp. (1–5%) і Betula sp. (0,5–3%), а 

широколисті породи – пилком Fagus sylvatica (1–10%), Carpinus betulus (1–4%), 

Quercus spp. (1–4%), Ulmus sp. (0,5–1,2%), Fraxinus sp. (до 3%), Tilia cordata (до 

1%), Acer sp. (0,5%) та їх супутником Corylus avellana (0,5–2%). Виявлено 

поодинокі пилкові зерна Rhamnus sp., Euonymus sp., Cornus sp., Malaceae, 

Caprifoliaceae. Таким чином, на поверхню озера, що розташоване на відстані 50 

км від Кримських гір, шляхом вітрового заносу у значній кількості потрапляв і 

пилок деревних рослин із лісів різних висотних поясів Кримських гір. Сума спор 

(Bryales та Polypodiaceae) становить 1–3% [86, 91]. 

За результатами інтерпретації отриманих даних на спорово–пилковій 

діаграмі (Рис. 4.17) було виділено тринадцять палінологічних зон (ПЗ), які 

відображають зміни складу рослинності і пилкової продуктивності її 

компонентів навколо озера, а також й у лісах Гірського Криму. 

У складі ПЗ S-1 (гл. 4,0–3,875 м, 3 СПС) вміст NAP – 59–74,5%, AP – 25,5–

41%. У групі пилку трав’янистих рослин переважають Artemisia sp. (19-34%) і 

Chenopodiaceae (23,5–24,5%), приймають участь Poaceae (3-9%), Asteraceae subf. 

Asteroideae (3,5–6,5%) і Rosaceae (0,5–2%). Поодинокими пилковими зернами 

представлено Apiaceae, Caryophyllaceae, Asteraceae subf. Cichorioideae, Ephedra 

sp., Lamiaceae, Plantaginaceae і Scrophulariaceae. Домінантними комплексами 

пилку трав’янистої рослинності є полини + лободові + злакові (2) і полині + 

лободові (1).  

У складі AP переважають представники широколистих дерев (15–25,5%), 

серед яких домінують Quercus sp. (5–14%) і Carpinus sp. (4–6,5%). У меншій 

кількості представлено пилок Fagus sp. (0,5–1%), Ulmus sp. (0,5–1,5%) та Tilia sp. 

(1%). Участь пилку Corylus avellana становить 2–4,5%. Вміст пилку 

дрібнолистяних Alnus sp. (2,5-6%) і Betula sp. (1-4,5%) є порівняно невисоким. 

Участь пилку Pinus sylvestris становить 2–2,5%, а Juniperus sp. – 0,5–1,5%. Спор 

у досліджуваних СПС не виявлено. 
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Рис. 4.17. Палінологічна діаграма голоценових донних відкладів свердловини S-

2011. Сірим кольором відображено значення у 10-кратному збільшенні. 
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У складі ПЗ S-2 (гл. 3,875–3,575 м, 6 СПС) вміст NAP – 59–73,5%, AP – 

26,5–41%. У складі групи NAP переважають Artemisia sp. (19–28,5%), 

Chenopodiaceae (14,5–31%) та Poaceae (7,5–18%) з участю Asteraceae subf. 

Asteroideae (3–5,5%). Сума пилку представників різнотрав’я (Apiaceae, 

Brassicaceae, Caryophyllaceae, Asteraceae subf. Cichorioideae, Dipsacaceae, 

Fabaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Rubiaceae) 

становить 3,5–7%. Присутні пилкові зерна Ephedra distachya L. (0,5–1%) та 

Cyperaceae (0,5–1%). Домінантними комплексами пилку трав’янистих рослин є 

полині + лободові + злакові (4) та лободові + полині + злакові (2).  

У складі пилку широколистих порід (16,5–26%) відносно зменшується 

участь Carpinus sp. (2–6%) i Tilia sp. (до 0,5%), однак зростає вміст Quercus sp. 

(8–17,5%) та Ulmus sp. (1,5–2,5%). Також у складі AP беруть участь Alnus sp. (1–

7%), Betula sp. (2–3,5%), Corylus avellana (1,5–4,5%). Участь пилку Pinus 

sylvestris збільшується до 3,5–12%. Поодинокими пилковими зернами 

представлено Picea sp. та Juniperus sp. Особливістю ПЗ є відсутність пилку 

представників Ericaceae. Виявлено поодинокі спори Polypodiaceae. 

У складі ПЗ S-3 (гл. 3,575–3,375 м, 4 СПС) збільшується участь пилку 

трав’янистих рослин: NAP – 66–80,5%, AP – 19,5–34%. У групі NAP 

збільшується участь пилку Chenopodiaceae (17–38%) та Artemisia sp. (22–37,5%). 

Участь пилку Poaceae знижується (6,5–10,5%). Сума пилку представників 

різнотрав’я (Apiaceae, Asteraceae sect. Cichorioideae, Caryophyllaceae, Fabaceae, 

Lamiaceae, Plantaginaceae, Rosaceae та Rubiaceae) становить 4,5–6,5%. Виявлено 

поодинокі пилкові зерна Ephedra distachya. Домінантними комплексами пилку 

трав’янистих рослин є лободові + полині + злакові (3) та полині + лободові + 

злакові (1).  

У групі AP зменшується участь широколистих дерев (10–17%), у складі 

яких переважає пилок Quercus sp. (4,5–9,5%) та Carpinus sp. (1,5–5,5%). Варто 

зазначити, що пилок Tilia sp. (0,5%) постійно представлений у досліджуваних 

СПС, що не є типовим для більшості наступних ПЗ, в той час як пилок Fagus sp. 

практично відсутній. Вміст пилку Alnus sp. (0,5–7%) та Betula sp. (0,5–4%) 
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залишається відносно сталим. Участь пилку Pinus sylvestris знижується до 4–

4,5%. Виявлено поодинокі спори Polypodiaceae. 

ПЗ S-4 (гл. 3,375–3,125 м, 5 СПС) характеризується деяким збільшенням 

участі пилку дерев: NAP – 56,5–85,5%, AP – 14,5–43,5%. У складі NAP значно 

збільшується участь пилку Artemisia sp. (22–51%) і зменшується вміст 

представників Chenopodiaceae (до 5–21%). Збільшується участь пилку Poaceae 

(8–21,5%) і представників різнотрав’я (5–14%). У складі різнотрав’я переважає 

пилок Plantaginaceae (2–4,5%) і Rosaceae (2–3%) з участю представників 

Apiaceae, Asteraceae subf. Cichorioideae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae, 

Urticaceae. Участь пилку Asteraceae subf. Asteroideae зменшується (0,5–3,5%). 

Спорадично трапляється пилок Ephedra distachya (до 1,5%). Таким чином, 

домінантними комплексами пилку трав’янистої рослинності є полини + лободові 

+ злакові (1), полини + злакові + лободові + різнотрав’я (1), полини + злакові (3).  

У складі AP збільшується участь Pinus sylvestris (від 0,5 до 12%). Участь 

пилку Alnus sp. зменшується до 1,5–2%, натомість вміст пилку Betula sp. зростає 

до 2–6%. Сума пилку широколистих дерев коливається від 8 до 25,5%, при цьому 

знижується роль Carpinus sp. (0,5–8%) та Ulmus sp. (до 1%). Вміст пилку Quercus 

sp. збільшується до 4–14,5%, а Corylus avellana – до 1–4%. Поодиноко 

зустрічається пилок Tilia sp., Fagus sp., Picea sp., Ericaceae. Сума спор (Bryales, 

Polypodiaceae) становить 0,5% від загальної суми пилку і спор. 

У складі ПЗ S-5 (гл. 3,125–2,575 м, 11 СПС) вміст AP збільшується до 22–

50,5%, а NAP становить 49,5–78%. Порівняно із попередньою ПЗ S-4, вміст 

пилку Artemisia sp. зменшується (17–38%), а вміст пилку Chenopodiaceae суттєво 

збільшується (15,5–34,5%). Вміст пилку Poaceae становить 5–22,5%. Сума пилку 

різнотрав’я зменшується до 3,5–7%, у його складі переважають представники 

Apiaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, Rosaceae та Rubiaceae. Спорадично 

зустрічається пилок Cyperaceae, Centaurea sp., Cannabaceae, Caryophyllaceae, 

Asteraceae subf. Cichorioideae, Fabaceae, Urticaceae. Домінантними комплексами 

пилку трав’янистих рослин є лободові + полини + злакові (4), полини + лободові 

+ злакові (6), лободові + полини (1). 
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Участь пилку широколистих дерев (14,5–26,5%) збільшується здебільшого 

за рахунок зростання вмісту пилку Carpinus betulus (3–12,5%), Fagus sp. (0,5–

5,5%) і Quercus sp. (6–17%). Пилок Ulmus sp. (0,5–4%) постійно зустрічається у 

СПС, а пилок Tilia sp. (0,5–1,5%) представлено лише у нижній частині 

палінозони (гл. 3,0–3,1 м). Збільшується вміст пилку Alnus sp. (1,5–6%), а участь 

пилку Betula sp. зменшується у верхніх СПС (від 5,5 до 0,5%). Участь пилку Pinus 

sylvestris підвищується (від 3 до 13%). На гл. 3,10–3,05 м зафіксовано першу 

появу пилку Juglans sp. Спорадично представлено пилок Ericaceae. Спори (0,5%) 

представлено Polypodiaceae та Filicales trilete. 

У складі ПЗ S-6 (гл. 2,575–2,275 м, 6 СПС) вміст NAP – 60–75,5%, AP – 

24,5–40%. Вміст пилку Artemisia sp. досягає одного зі своїх найвищих значень – 

49,5% на гл. 2,55 м, однак надалі знижується до 14–24,5%. Участь пилку 

Chenopodiaceae відносно знижується (до 13–26%). Сума пилку представників 

різнотрав’я (Apiaceae, Campanulaceae, Cannabaceae, Asteraceae subf. 

Cichorioideae, Dipsacaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, Rosaceae, 

Rubiaceae, Scrophulariaceae) збільшується до 4–12%. Відсотковий вміст пилку 

Poaceae дещо зменшується (до 3–12,5%). Пилкові зерна Ephedra distachya (0,5%) 

представлено постійно. Домінантними комплексами пилку трав’янистих рослин 

є полини + лободові (1), полини + лободові + злакові (1), лободові + полини + 

злакові (2), полини + злакові (1), лободові + злакові (1). 

Сума пилку широколистих дерев становить 12,5–27%, у складі якої 

переважають Quercus sp. (5–21%) та Carpinus sp. (2,5–7,5%). У менших 

кількостях представлено пилок Fagus sp. (0,5–3%) та Ulmus sp. (1–2%). Участь 

пилку Corylus avellana (1–3,5%) є відносно меншою. Також у складі беруть 

участь Pinus sylvestris (4–10%), Juniperus sp. (0,5%), Alnus sp. (2,5–4,5%) і Betula 

sp. (1–4%). Відзначено поодинокі пилкові зерна Tilia sp., Salix sp., Picea sp., 

Ericaceae. Сума спор (Lycopodiaceae, Polypodiaceae) збільшується до 1% від 

загальної суми пилку і спор. 

У складі ПЗ S-7 (гл. 2,275–2,025 м, 5 СПС) вміст NAP збільшується до 65–

82,5%, а участь AP зменшується до 17,5–35%. Вміст пилку Artemisia sp. (25–36%) 
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збільшується порівняно із попередньою ПЗ, а участь пилку Chenopodiaceae 

поступово зменшується з 26 до 16,5%. Вміст пилку Poaceae переважно складає 

6–8%, однак збільшується (13%) на гл. 2,20 м. Сума пилку різнотрав’я (7–14%) 

дещо збільшується, зокрема, зростає роль пилку представників родин Apiaceae 

(1–3%), Caryophyllaceae (0,5–2%) і Asteraceae subf. Cichorioideae (0,5–2,5%). 

Пилок Ephedra distachya (0,5%) та Cyperaceae (1%) постійно зустрічається у 

незначній кількості. Домінантними комплексами пилку трав’янистих рослин є 

полини + лободові + злакові + різнотрав’я (2), полини + лободові + злакові (3).  

Вміст пилку Pinus sylvestris поступово зростає від 2,5 до 7,5%. Відсотковий 

вміст пилку дрібнолистяних порід Alnus sp. (2–5%) і Betula sp. (1–6%) є подібним 

до попередніх ПЗ. Сума пилку широколистих порід зменшується до 7–13%, 

головним чином за рахунок поступового зменшення частки пилку Carpinus sp. 

(до 1–2,5%). Переважає пилок Quercus sp. (3,5–9%) зі спорадичною участю Fagus 

sp. (до 2,5%), Ulmus sp. (1–2%) та одним пилковим зерном Tilia sp. Також 

відзначено поодинокі пилкові зерна Picea sp. і Juniperus sp. Сума спор 

(Lycopodiaceae, Polypodiaceae, Filicales trilete) складає 0,5%. 

ПЗ S-8 (гл. 2,025–1,675 м, 7 СПС) характеризується різким збільшенням 

участі AP: NAP становить 37,5–54,5%, AP – 42,5–65,5%. У групі NAP значно 

знижується участь Chenopodiaceae (9–14%) та Artemisia sp. (6–26,5%). Вміст 

пилку Poaceae є низьким до гл. 1,80 м (2–2,5%) і зростає (6–10%) вище від цього 

рівня. Спорадично зустрічається пилок Cyperaceae. Участь пилку різнотрав’я 

знижується до 3–8,5%, у складі якого зменшується роль Apiaceae (0,5–1,5%), 

Asteraceae subf. Cichorioideae, Lamiaceae (0,5%), Plantaginaceae (до 1%) і 

Rubiaceae. Натомість постійно представлено пилок Asteraceae subf. Asteroideae 

(3–7%) і Rosaceae (1–3,5%). Характерною особливістю цієї ПЗ є поява пилку 

культурних злаків (Cerealia) на гл. 1,95 м. Постійно представлено пилок Ephedra 

distachya (0,5–2%). Домінантними комплексами пилку трав’янистих рослин є 

полини (2), полини + лободові (2), полини + злакові (1), полини + лободові + 

злакові (1). 
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У групі AP стрімко зростає участь Pinus sylvestris до 40–58%, однак у 

деяких СПС знижується до 15–33%. Збільшується вміст пилку Alnus sp. (до 6–

10,5%) та Betula sp. (до 2–8%). Сума пилку широколистих дерев знижується до 

4–9,5% (12,5% на гл. 1,80 м), у складі яких зменшується роль Quercus sp. (1,5–

5,5%). У незначній кількості присутній пилок Carpinus sp. (0,5–3%), Fagus sp. 

(0,5–2,5), Tilia sp. (0,5%), Ulmus sp. (0,5–1,5%). Участь пилку Corylus avellana 

збільшується до 3–4,5%. Виявлено поодинокі пилкові зерна Juglans sp. та Cornus 

sp. Спори (0,5–4%) представлено Bryales, Sphagnum sp., Lycopodiaceae, 

Polypodiaceae та Filicales trilete 

У складі ПЗ S-9 (гл. 1,675–1,275 м, 8 СПС) надалі збільшується участь 

пилку деревних рослин: NAP – 26–39%, AP – 61–74%. Вміст пилку представників 

Chenopodiaceae зменшується до 1,5–11,5%. Участь пилку Artemisia sp. є також 

відносно нижчою і становить 6,5–19%. Вміст пилку Poaceae складає 1,5–8% з 

участю поодиноких пилкових зерен Cerealia. Постійно зустрічається пилок 

Ephedra distachya (0,5–1,5%). Сума пилку представників різнотрав’я 

зменшується до 2,5–6,5%. У групі різнотрав’я бере участь пилок Rosaceae (1–

2%), Scrophulariaceae (0,5%), Apiaceae (0,5–1%) та, поодиноко, Centaurea sp., 

Cirsium sp., Cannabaceae, Dipsacaceae, Fabaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae. 

Домінантними комплексами пилку трав’янистих рослин є полини (3) і злакові 

(2). 

У складі AP вміст пилку Pinus sylvestris є постійно високим (32–51%). 

Також багато пилку Alnus sp. (4,5–8,5%) та Betula sp. (2–6,5%). Сума пилку 

широколистих дерев збільшується до 7–15% за рахунок підвищення ролі пилку 

Carpinus sp. та Quercus sp. Також бере участь пилок Fagus sp. (0,5–3%), Ulmus sp. 

(0,5–1,5%), та, спорадично, Tilia sp. (0,5%). Збільшується вміст пилку Juglans 

regia (1,5%) на гл. 1,55–1,60 м. Участь пилку Corylus avellana знижується до 0,5–

3,5%. Сума спор (Bryales, Sphagnum sp., Lycopodiaceae, Polypodiaceae, Filicales 

trilete) становить 0,5–2% від загальної суми пилку та спор. 

ПЗ S-10 (гл. 1,275–0,925 м, 7 СПС) характеризується збільшенням участі 

пилку трав’янистих рослин: NAP – 43–57,5%, AP – 42,5–57%. У складі NAP 
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збільшується участь пилку Artemisia sp. (11–22,5%) та Chenopodiaceae (5,5–17%). 

Участь пилку Poaceae досягає 5–12,5%, а пилок культурних злаків представлено 

у СПС спорадично (до 2%). Збільшується участь пилку представників Asteraceae 

subf. Asteroideae (до 4–7,5%) з участю Cichorioideae (0,5–1%). Участь пилку 

представників різнотрав’я збільшується до 4,5–12%, серед яких переважають 

Rosaceae (1–2,5%) та Apiaceae (0,5–2%). Спорадично представлено пилок 

Cyperaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, 

Polygonaceae, Scrophulariaceae та Ephedra distachya. Відзначено збільшення 

участі пилку Rumex sp. (0,5%). Домінантними комплексами пилку трав’янистої 

рослинності є лободові + злакові (1), полини + лободові + злакові (2), злакові (1), 

полини (1), полини + злакові (1), полини + злакові + різнотрав’я (1). 

У складі AP спостерігається поступове зменшення участі Pinus sylvestris 

(від 30,5 до 14%). Відносно зменшується участь пилку Alnus sp. (3,5–7%), а 

участь пилку Betula sp. (2,5–7%) дещо зростає. Характерною особливістю є 

відсутність пилкових зерен Picea sp. та Juniperus sp. Участь суми пилку 

широколистих дерев збільшується до 17–24,5%. У їхньому складі переважають 

Quercus sp. (3–9,5%), Carpinus sp. (2,5–8,5%), Fagus sp. (2–6% (на рівні 0,95 м 

виявлено максимум участі його пилку – 12%) і Ulmus sp. (1–3%). Пилок Tilia sp. 

і Juglans regia спорадично представлено у нижній частині ПЗ. У складі спор 

(1,5%) виявлено Bryales, Sphagnum sp., Lycopodiaceae, Polypodiaceae, Pteridium 

sp., Filicales trilete. 

ПЗ S-11 (гл. 0,925–0,475 м, 9 СПС) характеризується відносним 

збільшенням NAP, однак у деяких СПС спостерігається збільшення AP: NAP – 

31–71%, AP – 29–69%. У групі NAP збільшується участь Artemisia sp. (10,5–29%), 

а на гл. 0,85 м виявлено локальний пік його вмісту (38,5%). Участь пилку 

Chenopodiaceae збільшується від 9 до 22% до гл. 0,60 м, а вище цього рівня 

знижується до 7%. Вміст пилку Poaceae знижується до 1,5–5%, а пилкові зерна 

Cerealia (0,5%) представлено лише у трьох СПС. Участь пилку лучного 

різнотрав’я збільшується до 6,5–18%, у складі якого переважають представники 

Rosaceae, Ranunculaceae, Asteraceae subf. Asteroideae, Plantaginaceae, 
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Brassicaceae, Centaurea sp. та Cirsium sp. Вміст пилку Asteraceae subf. Asteroideae 

поступово зменшується від 5 до 0,5%. Поодиноко зустрічаються пилкові зерна 

Cannabaceae, Caryophyllaceae, Dipsacaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Polygonaceae, 

Rumex sp., Rutaceae, Scrophulariaceae. Пилок Ephedra distachya постійно 

представлено у СПС (0,5–1,5%). Домінантними комплексами пилку трав’янистої 

рослинності є полини (3), полини + лободові (2), полини + лободові + різнотрав’я 

(1), полини + лободові + злакові (1), полини + різнотрав’я (1), злакові (1). 

У складі AP на гл. 0,90 м, 0,55 м, 0,50 м збільшується участь Pinus sylvestris 

(до 38–47%) і з’являється пилок Picea sp., Abies sp., Juniperus sp. Участь пилку 

Betula sp. знижується до 1,5–3,5%, а вміст пилку Alnus sp. становить 1,5–7,5%. 

Сума пилку широколистих дерев зменшується до 5–8,5% (на гл. 0,90 м і 0,80 м 

вона становить 18%) за рахунок зменшення участі пилку Quercus sp. (до 1,5–5%) 

та Carpinus sp. (до 1,5–4,5%). Постійно зустрічаються пилкові зерна Fagus sp., 

Tilia sp., Ulmus sp., Caprifoliaceae. Вміст пилку Corylus avellana становить 1,5–

4%. Сума спор (Bryales, Lycopodiaceae, Polypodiaceae, Filicales trilete) є 

найвищою і сягає 2–6%. 

У складі ПЗ S-12 (гл. 0,475–0,175 м, 6 СПС) NAP – 46,5–61,5%, AP – 38,5–

53,5%. У групі NAP зменшується участь Artemisia sp. (від 28 до 11%), а вміст 

пилку представників Chenopodiaceae (13,5–19%) залишається відносно сталим. 

Участь пилку Poaceae збільшується до 6–12%, а пилок Cerelia постійно 

представлено у СПС (до 3%). Також спостерігається збільшення ролі пилку 

Asteraceae subf. Asteroideae (до 4–10%). У складі пилку різнотрав’я (6–10,5%) 

переважають представники Asteraceae subf. Cichorioideae, Rosaceae, 

Plantaginaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae та ін. Пилкові зерна Ephedra distachya 

виявлено лише в одному СПС (на гл. 0,35 м). Домінантними комплексами пилку 

трав’янистої рослинності є полини + лободові (2), полини + лободові + злакові 

(3), злакові (1). 

Сума пилку широколистих дерев збільшується до 8,5–19,5% і 

характеризується збільшенням участі Carpinus sp. (2–5%), Quercus sp. (4,5–

12,5%) і Fagus sp. (1–3,5%). Поодиноко зустрічаються пилкові зерна Tilia sp. і 
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Ulmus sp. Виявлено збільшення участі пилку Alnus sp. (від 2 до 8%). Участь пилку 

Corylus avellana (1,5–2,5%) знижується до гл. 0,30 м і зникає вище від цього 

рівня. Вміст пилку Pinus sylvestris зменшується до 10,5–34,5%, водночас 

постійно представлено пилок Juniperus sp. Спори (1–2,5%) представлено Bryales, 

Sphagnum sp., Lycopodiaceae, Polypodiaceae та Filicales trilete. 

ПЗ S-13 (гл. 0,175–0,0 м, 3 СПС) характеризується збільшенням участі 

пилку деревних рослин: NAP – 39,5–43%, AP– 57–60,5%. Участь пилку Artemisia 

sp. (14,5–18,5%) та Chenopodiaceae (6–7%) надалі зменшується у верхній частині 

досліджуваного керну. Також відбувається зменшення вмісту пилку Poaceae 

(2,5–7%) та Cerealia (0,5–2%). Сума пилку представників різнотрав’я (Apiaceae, 

Asteraceae subf. Cichorioideae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae, 

Plantaginaceae, Plumbaginaceae, Primulaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, 

Rosaceae, Scrophulariaceae, Urticaceae) складає 6–9%, однак спостерігається 

зменшення участі Cichorioideae, Plantaginaceae та Rosaceae. Домінантними 

комплексами пилку трав’янистих рослин є полини (2), полини + злакові (1). Сума 

пилку широколистих дерев (Acer sp., Carpinus sp., Fagus sp., Fraxinus sp., Tilia 

cordata, Quercus sp., Ulmus sp.) збільшується до 19–25,5%. Варто зазначити, що 

у останніх двох ПЗ не виявлено пилку Juglans regia. Участь пилку Alnus sp. (2,5–

7%), Betula sp. (1,5–4%) та Corylus avellana (1–3,5%) дещо зменшується. Вміст 

пилку Pinus sylvestris зростає до 16–34% з участю поодиноких пилкових зерен 

Picea sp. Збільшується участь пилку Juniperus sp. (1–5%) та Ericaceae (0,5–1,5%). 

Спори (1–2,5%) представлено Bryales, Sphagnum sp., Lycopodiaceae, 

Polypodiaceae та Filicales trilete. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Літолого-стратиграфічне і геохронологічне вивчення кернів донних 

відкладів озер Вомб, Чокрак і Саки показало, перш за все, їхню різну потужність 

(і загальну, і утворень різних періодів голоцену), що вказує на різні темпи 

седиментації на різних часових відтинках і є індикатором відмінних фаціальних 



149 

 

умов осадонакопичення у модельних регіонах. Встановлення літолого-

стратиграфічних відмін у відкладах досліджуваних озер є передумовою 

виділення стадій розвитку озерних басейнів і дозволяє верифікувати результати 

геохімічного аналізу.   

2. Геохімічний склад відкладів озер Вомб, Чокрак і Саки (а саме – вміст 

органічної речовини і розподіл елементного складу) різко змінюється за 

інтервалами кернів їхніх донних відкладів, що відображає етапність розвитку 

басейнів цих озер. У донних відкладах озера Вомб найвиразнішою є зміна 

геохімічних умов при переході від пізньольодовиків’я до голоцену, відображена 

у різкому зниженні надходження літогенних елементів у басейн озера і переході 

від мінералогенних до органогенних відкладів. Впродовж голоцену варіації у 

геохімічних умовах озера виражалися, головним чином, у змінах його 

біопродуктивності і наявності фаз збільшення надходження елементів, що є 

індикаторами ерозії у водозборі. Натомість, донні відклади озер Чокрак і Саки 

постійно формувалися за абсолютним переважанням мінерального 

осадонакопичення. Вміст органічної речовини у донних відкладах цих озер не 

відображає повну картину їхнього розвитку у голоцені через низьку 

біопродуктивність приозерних екосистем і високий ступінь солоності озерних 

вод у посушливій кліматичній зоні. Натомість зміни вмісту літогенних 

елементів, а також кальцію, стронцію і сірки вказують на складне поєднання, а 

на певних інтервалах – чергування, процесів надходження теригенного матеріалу 

і процесів осадження евапоритів. У відкладах озер Чокрак і Саки виявлено 

високий ступінь кореляції літогенних елементів (Ti, Si, Al, K) та їхній 

направлений тренд до зменшення концентрації у верхніх шарах відкладів кернів. 

Порівняння геохімічного складу кернів досліджених озер Криму встановило, що 

донні відклади озера Саки характеризувалися значно більшим вмістом кальцію, 

стронцію та сірки, що відображає їх вищу мінералізацію, а відклади озера Чокрак 

відзначаються більшим вмістом хлору, що є ознакою більш тривалого впливу 

моря. 
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3. За рахунок територіальної близькості Кримських гір, донні відклади 

степових озер Криму містять палінологічні дані, які відображають основні риси 

розвитку лісової рослинності гір. Палінологічні дані з озера Вомб дозволяють 

простежити фази міграції і подальшої динаміки широколистих порід Сконе 

впродовж голоцену, а палінодані з озер Криму відображають зміни у складі 

широколистих лісів гір, які відбувалися під впливом коливання клімату 

впродовж середнього і пізнього голоцену. Палінологічний аналіз зразків донних 

відкладів досліджуваних озер відображає не лише очікувані відмінності спорово-

пилкових діаграмам широколистолісової і степової зон, а й відмінності між СПС 

Північно-Східного і Південно-Західного  Криму. Паліноспектри озера Чокрак 

відзначаються більшим вмістом ксерофітних елементів і меншим вмістом пилку 

дерев, а відклади озера Саки характеризуються більшим вмістом і різноманіттям 

пилку різнотрав’я та майже повною відсутністю НПП.  

4. Аналіз складу спорово-пилкових спектрів, а також непилкових 

паліноморф – спор грибів і водоростей, цист динофлагелят, оболонок 

мікрофорамініфер, акритархів, у зразках донних відкладів озер Вомб, Чокрак і 

Саки свідчить про відмінні фази розвитку ландшафтно-кліматичних умов, а 

також фаціальних умов осадонакопичення, впродовж всього голоцену. Так, у 

озері Вомб виявлено інтервали збільшення вмісту спор водоростей (Pediastrum), 

які відповідали фазам збільшення біопродуктивності озера, натомість 

збільшення вмісту спор грибів відображає фази ерозійного змиву у водозборі 

басейна. У донних відкладах озера Чокрак виявлено інтервали збільшення вмісту 

НПП, які характеризують морські умови, що в свою чергу є відображенням 

коливання рівня моря впродовж досліджуваного часу. 
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РОЗДІЛ 5 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОЗЕР І ПРИОЗЕРНИХ ЛАНДШАФТІВ 

ВПРОДОВЖ ГОЛОЦЕНУ (ЗА МОДЕЛЬНИМИ РЕГІОНАМИ 

ШИРОКОЛИСТОЛІСОВОЇ ТА СТЕПОВОЇ ЗОН) 

 

 

5.1. Півострів Сконе 

 

Пізньольодовиків’я (14500–11300 р. т.; тут і надалі калібровані дати). 

Геохімічні дані вказують на раптову зміну характеру озерного седиментогенезу 

близько 12900 р. т. (рис. 5.1). Збільшення вмісту консервативних елементів (Ti, 

Si, K та Rb) і магнітної сприйнятливості свідчить про збільшення вмісту 

глинистої фракції і, ймовірно, на зміну джерела надходження теригенного 

матеріалу. Зменшення вмісту Ca та Sr вказує на незначну інтенсивність 

осадження часток карбонатних порід і утворення карбонатів у озері. Збільшення 

співвідношення Fe/Mn свідчить про відновні умови озерних вод у цей період. За 

глибинно-віковою моделлю керна озера Вомб описуваний час припадає на пізній 

дріас (12800–11700 р. т.). Низький вміст кальцію впродовж цього стадіалу був, 

імовірно, зумовлений низькими температурами і наявністю мерзлих ґрунтів, що 

перешкоджали вилуговуванню іонів кальцію із водозбору озера. Високий 

ступінь розчинності карбонатів і обмежене утворення їх у озері також вірогідно 

є наслідком низьких температур. Значні величини співвідношення Fe/Mn 

відображають низький вміст кисню у водах у цей період. Це було спричинено 

тривалим існуванням льодовикового покриву, що й сприяло глибинній 

стратифікації озерних вод. Короткотривалу фазу зміни геохімічних умов озера 

(збільшення вмісту сірки та кальцію і зниження вмісту літогенних елементів) 

виявлено у середині пізнього дріасу. Ця фаза може відповідати потеплінню 

клімату під час цього стадіалу. Короткотривалі інтервали збільшення 

температури і зволоження у середині пізнього дріасу були виявлені й іншими 

палеоекологічними дослідженнями на території Західної Європи [112, 256]. 
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Рис. 5.1. Стадії розвитку басейну озера Вомб та фази розвитку рослинного 

покриву (із позначенням стадій антропогенного впливу) навколо озера Вомб 

впродовж голоцену. 

 

Літологічний перехід від пізнього дріасу до голоцену є досить різким. 

Збільшення вмісту органічного вуглецю і співвідношення C/N вказує на 

підвищення ступеня змиву органічної речовини із суходолу. Зменшення вмісту 
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консервативних літогенних елементів і магнітної сприйнятливості свідчить про 

зниження інтенсивності осадження теригенного матеріалу, що ймовірно було 

спричинено розвитком щільнішого рослинного покриву і стабілізацією поверхні 

за рахунок формування ґрунтів у басейні озера. 

Пребореал (11300–10500 р. т). Перший етап розвитку рослинного покриву 

голоцену (ПЗ V-1) характеризується ландшафтами бореального клімату, 

представленими сосновими і березовими лісами на малорозвинених піщаних 

ґрунтах. На відкритих ділянках і на узліссях зростали ліщина, а також карликові 

верби, вересові та інші чагарникові рослини. Незаліснені ландшафти були 

ареалами поширення злакових степів із високою участю осокових і папоротей 

[93], що свідчить про наближення цих ценозів до лучних. Клімат був 

прохолодним і відносно (як для півдня Скандинавії) посушливим. На основі 

кореляції із палінологічними даними, отриманими для суміжних територій [122], 

зіставляємо цей час із пребореальним (PB) періодом голоцену [227]. Пізніше 

(верхні шари ПЗ V-1) відбулося збільшення площ лісів, головним чином за 

рахунок поширення сосни і ліщини. Ця фаза встановлення ліщинно-соснових 

лісів, які вкривали більшу частину півдня Скандинавії у ранньому голоцені (до 

поширення широколистих лісів) [120, 164, 292], ймовірно позначає перехід до 

наступного бореального періоду. 

Бореал (10500–8500 р. т.). Характеристику наступного часового інтервалу 

голоцену почнемо із реконструйованого розвитку рослинності. Відбувалося 

скорочення площ соснових лісів і міграція листопадних дерев на південь 

Скандинавського півострова (ПЗ V-2). Мав місце перехід від лісостепових 

ландшафтів із домінуванням сосни і ліщини до ще більшого поширення лісів, із 

густішими деревостанами широколистих порід. Зональним типом рослинності 

стали південнобореальні мішані ліси. Площі лісової рослинності із хвойними і 

листопадними деревами надалі значно збільшилася до 9000 р. т. У період між 

9000 і 8500 р. т. відбулося зростання участі широколистих дерев за рахунок 

зменшення ролі сосни. Сосна і береза переважали на піщаних ґрунтах, а на більш 

родючих ґрунтових відмінах поширювалися широколисті ліси з дуба із 
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домішкою в’яза і липи. Це повністю відповідає післяльодовиковій сукцесії 

лісової рослинності. У підліску більші площі займала ліщина. На галявинах та 

інших відкритих ділянках лісів поширювалися лучно-злакові асоціації. 

Зростання участі широколистих дерев було спричинено покращенням 

кліматичних умов із збільшенням тепло- і вологозабезпечення. 

У відкладах, сформованих після 10500 р. т., літогенні елементи Si, Ti та Rb 

мають найменші значення у досліджуваному керні. На противагу цим 

індикаторам низького надходження теригенного матеріалу, магнітна 

сприйнятливість відкладів залишається високою до рівня, що відповідає 8000 р. 

т. Це вказує на значну тривалість акумуляції магнітосприйнятливого матеріалу. 

Високий вміст кальцію і наявність карбонатних сапропелів у відкладах, 

сформованих до 8500 р. т., є індикатором високого рівня pH озерних вод, що 

досягався за рахунок вилуговування катіонів із ґрунтів басейну водозбору. 

Зниження вмісту кальцію після 8500 р. т. було, ймовірно, результатом 

природного закислення, спричиненого сповільненням процесів вилуговування у 

водозборі та розвитком потужних кислих ґрунтів. Поступове збільшення і 

кислотності ґрунтів, і озерних відкладів у післяльодовиковий період є типовим 

для багатьох регіонів Європи [287]. 

Атлантичний період. Фаза 8500–7000 каліброваних р. т. (рання атлантика) 

позначається на півострові Сконе поширенням неморальних лісів [93]. Після 

8500 р. т. (ПЗ V-3) відбувалося розширення ареалів широколистих лісів із 

подальшим збільшенням участі дуба, в’яза і липи у складі деревних порід. 

Впродовж цього часу зросла роль ясена, який став важливим елементом лісів. У 

їхньому середньому ярусі продовжувала брати участь ліщина, що також 

вірогідно поширювалася й на відкритих ділянках. Участь соснових лісів, які 

зростали лише на піщаних ґрунтах, зменшилася. Відкриті ділянки лісів займали 

різнотравно-злакові ценози. Цю фазу, за аналогією із [227], корелюємо із 

початком атлантичного періоду (АТ) голоцену. 

Зниження магнітної сприйнятливості впродовж цього часу є головним 

чином індикатором зниження рівня ерозії у басейні водозбору. Особливо істотне 
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зниження магнітної сприйнятливості мало місце близько 6500 р. т. (дуже низький 

рівень ерозії). Незначне збільшення вмісту літогенних елементів може бути 

результатом змін у джерелах надходження матеріалу (або збільшення ступеня 

їхнього лабораторного виявлення через зменшення вмісту карбонатів). Зниження 

вмісту кальцію і карбонатів вказує на зниження рівня pH озерних вод. Значне 

збільшення вмісту органічного вуглецю після 6500 р. т. зумовлене збільшенням 

продуктивності озера, спричиненим фундаментальними змінами у 

функціонуванні озерної екосистеми. Зниження співвідношення Si/Ti вказує на 

зменшення акумуляції біогенного кремнію та, ймовірно, меншу продуктивність 

діатомових водоростей. Відбулася зміна типу біологічної продуктивності озера, 

відображена у переважанні над діатомовими інших відмін водоростей чи 

мікроводоростей. Збільшення співвідношення C/N у цьому ж інтервалі вказує на 

зростання частки органічної речовини у донних відкладах, яка надходила із 

водозбору озера. У свою чергу, збільшення надходження органічної речовини із 

суходолу мало бути пов’язаним із розвитком щільнішого рослинного покриву і 

збільшенням потужності ґрунтів на території водозбору. 

У відкладах, сформованих біля 7000 р. т., виявлено появу незначної 

кількості фосфору, що вказує на збільшення вмісту у озері поживних речовин. 

Висхідний тренд співвідношення Fe/Mn свідчить про зниження вмісту кисню в 

озерних водах. Причиною цього могло бути підвищення органічної 

продуктивності озера та вмісту поживних речовин у зв’язку із зростанням 

температур на цій фазі атлантичного періоду. 

7000–5800 каліброваних р. т. (середня атлантика). На цій фазі 

атлантичного періоду виявлено максимальне поширення неморальних 

широколистих лісів (ПЗ V-4), яке є властивим для всього півдня Скандинавії 

[115, 120, 163, 214, 215]. Едифікаторами лісів були дуб і в’яз, домішку складали 

липа і ясен, зрідка зустрічалися граб і клен. Відбувалася мезофітикація 

трав’янистої рослинності відкритих територій, із збільшенням участі 

різнотрав’я. У відкладах, сформованих після 6000 р., поява пилку культурних 

злаків (переважно Triticum sp.) відображає поширення землеробства [116, 120, 



156 

 

215, 258]. У розвитку широколистих лісів відбувалося кілька короткотривалих 

осциляцій, які були ймовірно спричинені вирубками дерев у приозерних 

ландшафтах на етапі початкового землеробства. Ділянки лісів розчищалися для 

вирощування культурних рослин і випасу худоби на певний час, а потім 

землеробські поля і пасовища переносилися на інші території, що створювало 

умови для відновлення лісової рослинності на покинутих площах [258]. 

Збільшення вмісту органічного вуглецю у відповідних відкладах вказує на 

підвищення продуктивності екосистеми озера, а збільшення співвідношення C/N 

у них − на підвищення змиву органічної речовини із суходолу. Високе значення 

співвідношення C/N є індикатором густого рослинного покриву, що 

перешкоджав ерозії мінерогенних ґрунтів, а також і господарської діяльності, яка 

мобілізувала органічну речовину у водозборі. Збільшення надходження 

органічної речовини із суходолу також впливало на вміст поживних речовин у 

озері, збільшуючи його продуктивність. 

Зниження магнітної сприйнятливості та збільшення вмісту літогенних 

елементів (K, Si, Ti та Rb) на цьому рівні вказують на зміну джерела надходження 

теригенного матеріалу, який характеризувався менш магнітосприйнятливим 

складом і вищою концентрацією інших мінералів. Ці зміни пов’язані зі 

стабілізацією денної поверхні внаслідок розвитку ґрунтового покриву і, 

відповідно, зменшенням рівня ерозії відкритого мінерогенного матеріалу у 

водозборі. Іншим чинником є початок антропогенного впливу на ландшафти, 

який виявлявся у вирубках лісів і створенні полів злаків, що збільшував ступінь 

порушення ґрунтів, але не призводив до ерозії мінеральної частини ґрунтових 

профілів. 

Вміст кальцію продовжував знижуватися, що свідчить про значну 

тривалість процесу закислення вод озера. Зниження рівня pH було наслідком 

зменшення доступних для вилуговування іонів і розвитком кислих ґрунтів у 

водозборі. Рівень збагачення озерних вод киснем знизився, на що вказує 

збільшення співвідношення Fe/Mn. Цей процес має місце під впливом 

збільшення продуктивності озера та зростанні осадження органічної речовини. 
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Вищий вміст поживних речовин у озері підтверджується і збільшенням вмісту 

фосфору у відповідних відкладах. 

5800–4800 каліброваних р. т. (пізня атлантика). Впродовж цієї фази 

атлантичного періоду відбулося скорочення площ широколистих лісів (ПЗ V-5), 

що особливо чітко відображено у значному зниженні участі у них в’яза та ясена. 

Збільшилися площі ареалів зростання берези, що є індикатором прохолодніших 

кліматичних умов. Присутність пилку культурних злаків і таких синантропних 

рослин як ланцетний подорожник та деякі зонтикові вказує на інтенсифікацію 

землеробства у неолітичний час, а саме − більші вирубки та розширення 

пасовищ. Піонерною рослиною на місцях вирубок стала ліщина, збільшення 

відсотку пилку якої чітко простежується у паліноспектрах. Роль в’яза у складі 

лісів особливо зменшилася між 5800 та 5500 р. т. Раптове зменшення участі 

пилку в’яза вірогідно відображає занепад в’язу, типовий для середнього 

голоцену [93]. Це явище встановлене багатьма палеоекологічними 

дослідженнями на території Західної Європи і, зокрема, Південної Швеції, 

пов’язують із поширенням патогену в’яза [179, 271]. Палінологічні дані із 

донних відкладів озера Вомб свідчать, що популяція в’яза у досліджуваному 

регіоні пережила цю хворобу, проте поширення в’яза значно зменшилося 

впродовж наступних 200–300 років. 

Суббореал. Фаза 4800–4200 каліброваних р. т. (ранній суббореал). На 

переході від атлантики до суббореального періоду відбулося зниження участі 

в’яза і липи у складі широколистих лісів і збільшення роль дуба і ясена (ПЗ V-6). 

Розширилися площі відкритих ландшафтів, із синантропними видами (Plantago 

lanceolata, Rumex acetosa) у складі трав’янистої рослинності. 

У відповідних відкладах спостерігається збільшення магнітної 

сприйнятливості та вмісту літогенних елементів (K, Si, Ti, Rb), а вміст 

органічного вуглецю і співвідношення C/N зменшуються. Ці зміни є відносно 

незначними, але позначають початок висхідного тренду збільшення рівня ерозії, 

який характеризує суббореал. Збільшення співвідношення Fe/Mn, особливо у 

верхніх шарах колонки відкладів, відображає зниження вмісту кисню у водах 
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озера. Збільшення рівня ерозії і зниження вмісту кисню у водах були результатом 

розширення сталого землеробства. 

Фаза 4200-3200 р. т. (середній суббореал) характеризувалася поступовим 

заміщенням ареалів широколистих лісів луками і господарськими полями (ПЗ V-

7). Після 3500 р. т. останні особливо розширилися, підвищилася роль бур’янів 

(ланцентний подорожник і кислий щавель). Зросла участь ліщини, яка 

переважала у складі широколистих порід, за загального скорочення поширення 

останніх. Міграція бука на південь Скандинавії почалася після 3500 р. [120134], 

а ялина постійно брала участь у складі лісів після 3000 р. т. Поява бука і ялини 

призвела до розвитку нового типу лісів на території Сконе. Ці зміни рослинного 

покриву були спричинені розширенням землеробства, із постійно 

оброблюваними полями. Ліси використовували для випасу худоби, що сприяло 

розрідженню деревної рослинності. Ці зміни сприяли поширенню світлолюбної 

ліщини і швидкозростаючих видів берези. Ландшафти стали більш відкритими.  

Фаза 3200-2500 р. т. (пізній суббореал). У цей час скоротилися ареали 

зростання в’яза, ясена, липи і ліщини, а поширення дуба досягло найбільшого 

значення. Поширення вільхи та осокових у приозерних ландшафтах свідчить про 

збільшення вологості клімату, але значні площі займали й різнотравно-злакові 

асоціації. Інтенсифікація землеробства підтверджується збільшенням участі 

культурних злаків і синантропних видів у складі рослинності. Про існування 

лісових пожеж (імовірно з метою звільнення територій для землеробства) 

свідчить збільшення вмісту мікровугілля у СПС (ПЗ V-8a). 

Субатлантика. Фаза 2500–1500 р. т. (рання субатлантика). Надалі 

скоротилися ареали широколистих лісів (ПЗ V-8b), у них збільшилася участь 

ялини і бука. У складі рослинного покриву зросла роль злаків і різнотрав’я. 

Збільшилася площа оброблюваних земель, індикаторами яких є значний вміст 

пилку культурних злаків. Рослинний покрив набув лісо-агрикультурного 

характеру. 

У відкладах, сформованих після 2500 р. т., збільшується магнітна 

сприйнятливість і концентрація літогенних елементів, тобто зріс рівень ерозії у 
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водозборі озера, що відбулося досить раптово. Поява цирконію у елементному 

складі донних відкладів вказує на зміну джерела надходження теригенного 

матеріалу (або ж на підвищення порогу його виявлення на фоні загального 

збільшення надходження мінерального матеріалу). Якщо збільшення вмісту 

цирконію зумовлене зміною джерела надходження матеріалу до озера, цим 

джерелом могло бути розвіювання піщаних ґрунтів у південно-західній частині 

водозбору. 

Зменшення вмісту органічного вуглецю і співвідношення C/N вказує на 

зниження рівня осадження органічної речовини, що надходила із суходолу. 

Збільшення рівня ерозії зазвичай призводить до збільшення змиву органічної 

речовини. Однак, саме у цей час зниження C/N може позначати підвищення 

біопродуктивності озера, зумовлене збільшення вмісту азоту. Зростання 

органічної продуктивності озера могло бути наслідком збільшення надходження 

до нього поживних речовин, що, у свою чергу, було результатом інтенсифікації 

ерозії. 

Фаза 1500–500 р. т. (пізня субатлантика) позначилася значним 

зменшенням ролі лісів у приозерних ландшафтах, що відбулося головним чином 

за рахунок зниження участі широколистих дерев та ліщини (ПЗ V-9). При цьому 

участь дуба у лісах зменшилася на користь поширення граба і бука. Роль бука 

збільшувалася до кінця цієї фази, що могло бути наслідком підвищенням 

зволоження клімату та/або особливостями впливу людини на лісову рослинність. 

Участь ялини впродовж цієї фази була ще відносно малою. Значно розширилися 

площі лучних формацій і землеробських угідь. 

У відкладах, сформованих після 1500 р. т., відображено збільшення 

акумуляції мінеральних часток у озері, що відображене у зростанні магнітної 

сприйнятливості і вмісту консервативних елементів та у зниженні вмісту 

органічного вуглецю. Вміст цирконію збільшується, що ймовірно вказує на 

збільшення надходження еолового осаду або на зміну джерел надходження 

матеріалу до тих, що містили більше піщаних часток. Поступове зменшення 
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співвідношення C/N позначає зниження надходження органічної речовини із 

суходолу, а збільшення співвідношення Fe/Mn − зниження вмісту кисню у озері. 

Фаза 500 р. т. – теперішній час (друга половина пізньої субатлантики). 

Відбулося збільшення ролі лісової рослинності, що загалом зумовлене 

зростанням участі ялини у деревостанах (ПЗ V-10). Участь широколистих порід, 

окрім в’яза, знизилася за рахунок поширення соснових і ялинових лісів (у якості 

штучних насаджень). Площа орних земель і луків, відповідно, скоротилася. 

Після 150 р. відбувається зменшення участі лучних ценозів через розширення 

орних земель. 

Зниження вмісту органічного вуглецю і співвідношення C/N вказує на 

поступове збільшення осадження у озері мінеральної речовини і зменшення 

надходження органічної речовини із водозбору. Зниження співвідношення C/N є 

також наслідком збільшення продуктивності водоростей у озері. 

 

5.2. Північно-Східний Крим 

 

Основу ландшафтно-кліматичних реконструкцій складають палінологічні 

та геохімічні дані, отримані із донних відкладів керна CH-1 озера Чокрак, 

підошва яких датується 7800 р. т. Це дає змогу віднести нижні шари відкладів до 

початку середнього голоцену або нортгриппської стадії (8200–4200 р. т.). 

Встановлено вісім стадій розвитку басейну озера Чокрак і 16 етапів розвитку 

рослинності і клімату в інтервалі від 7800 р. т. до теперішнього часу. Сума 

аналітичних матеріалів дала змогу таким чином реконструювати зміни 

ландшафтно-кліматичних умов [265, 266, 267, 268] (рис. 5.2). 

 

Атлантичний період 

Фаза 7800–7000 р. т. Трансгресія Чорного моря на початку голоцену (9400–

8200 р. т.) [113, 288] спричинила підняття рівня води в Азовському морі, в 

результаті якого було затоплено синклінальну структуру, у якій знаходиться 

басейн озера Чокрак. У басейні Чорного моря після 8200 р. т. почалася 
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колхидська регресія (8200–7600 р. т.) [288], яка призупинила активну бугазьку 

трансгресію після останнього льодовикового періоду. На місці Чокрацького 

озера 7800 р. т. існувала мілководна затока Азовського моря, про що свідчить 

присутність у донних відкладах черепашок виду Cerastoderma glaucum, які 

оселяються у мілководних спокійних водах при солоності не менше 6‰ [114]. 

Утворенню затоки сприяла витязевська трансгресія Чорного моря (7600–7400 р. 

т. [288]). Низький вміст хлору вказує на незначну солоність води у затоці. 

Високий вміст літогенних елементів свідчить про інтенсивне надходження 

теригенного і морського матеріалу до басейну затоки, а високе співвідношення 

Mn/Fe є індикатором збагачення її вод киснем. Елементні індикатори 

гранулометричного складу (Zr/Rb, Ti/K, Al/Si) вказують на переважання 

дрібнозернистих фракцій [269] у відповідних відкладах. У цей час у затоці 

накопичувалися мулисті глини, а швидкість седиментації, за даними глибинно-

вікової моделі керна CH-1 (див. рис. 4.8), становила 1,6 мм/рік. 

Фаза 7000–6750 р. т. Палінологічні дані, отримані для цього часу (ПЗ CH-

1), свідчать про переважання рослинності різнотравно-злакових степів. На 

зволожених ділянках існували асоціації різнотрав’я із волошки, льону, 

подорожнику, тавогли, рутвиці та представників родин зонтикових, айстрових, 

капустяних, гвоздичних, розових, бобових, глухокропивних і маренових. 

Відносно велика участь пилку термофільних порід (дуба, в’яза і ліщини), 

занесеного із лісів Кримських гір, вказує на теплі кліматичні умови. Поодинокі 

частки вугілля у палінологічних зразках є індикаторами природних пожеж у 

районі. На основі геохімічних і палінологічних даних можна зробити висновок, 

що клімат від 7000 до 6500 років був теплим, але відносно посушливим. На 

території Таманського півострова фазу теплих і аридних кліматичних умов 

виявлено на інтервалі 7000–6730 р. т. [130]. 
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Рис. 5.2. Стадії розвитку басейну озера Чокрак (з кореляцією із трансгресивно-

регресійними станами Чорного моря) і фази розвитку степової рослинності 

навколо озера (із визначенням стадій антропогенного впливу і ступеня 

посушливості клімату за індексом Ch/A). 

 

Після 7000 р. т. із початком каламітської трансгресії рівень вод у затоці 

підвищується і відбувається її перетворення на більш глибоководну. 

Гранулометричний склад відкладів стає дрібнішим, про що свідчить зниження 

співвідношення Zr/Rb і збільшення – Al/Si. Вплив трансгресивної фази на 

водойму також підтверджується високим вмістом цист динофлагелят, які 

надходили із морськими водами. Збільшення концентрації цист динофлагелят у 
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період 7100–6500 р. т. відзначається і у донних морських відкладах північно-

східного узбережжя Чорного моря [228]. Наслідком збільшення глибини 

водойми є зниження вмісту кисню у її водах, про що свідчить різке зменшення 

співвідношення Mn/Fe. Збільшення вмісту стронцію не супроводжується 

збільшенням вмісту сірки, тому можна припустити осадження в озері 

стронціаніту і карбонату кальцію, особливо враховуючи підвищення вмісту 

кальцію. Присутність перевідкладеного пилку неогенових реліктів (Carya sp. та 

Pterocarya sp.) вказує на розмив неогенових порід навколо водойми. 

Фаза 6750–6100 р. т. Зональним типом рослинності на досліджуваній 

території у цю фазу (ПЗ CH-2) були різнотравно-злакові степи. На узбережжі 

затоки панувала галофільна рослинність із представників родини лободових. 

Індикатором зростання посушливості клімату є більша роль ефедри. У складі 

різнотрав’я панували представники родин зонтикових, айстрових, бобових, 

глухокропивних, розових, маренових і рутвиці. У складі широколистих лісів 

Кримських гір переважали грабово-дубові деревостани (з Carpinus betulus і 

Quercus robur) із домішкою бука, липи, в’яза. Інтразональні палеоландшафти із 

гідроморфними ґрунтами займали вербові та вільхові зарості або лучно-болотяні 

ценози із домінуванням осокових. Клімат був теплішим і посушливішим, ніж у 

попередню фазу. 

На підфазі 6550–6300 р. т. мала місце аридизація клімату, із осадженням 

гіпсу та карбонатів кальцію у басейні, про що свідчить збільшення вмісту 

кальцію, стронцію і сірки. Участь літогенних елементів знизилася, що вказує на 

зменшення ступеня розвитку ерозії у водозборі. Цю фазу корелюємо з егриською 

регресією Чорного моря (6400–6200 р. т.) [288]. Після 6300 р. продовжувалася 

трансгресивна фаза Чокрацької затоки, що позначено збільшенням вмісту кисню 

у водах і зменшенням крупності гранулометричного складу відкладів 

(збільшення співвідношення Al/Si). 

Фаза 6100–5700 р. т. відзначалася ксерофітизацією степової рослинності 

(ПЗ CH-3). Головну роль у степових ценозах відігравали злакові та полиново-

лободові угруповання. Участь представників різнотрав’я зменшилася, однак 
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поширювалися представників родини цикорієвих. Клімат був теплим і 

посушливим, що підтверджується і зникненням пилку бука та ясена у СПС. 

Натомість у гірських лісах більшу роль відігравала ліщина. 

Фаза 5700–5250 р. т. характеризується мезофітикацією степової 

рослинності (ПЗ CH-4). У її складі переважали різнотравно-злакові асоціації за 

участі зонтикових, айстрових, особливо волошки, цикорієвих, глухокропивних, 

подорожникових, розових, маренових, жовтецевих та рутвиці. Засолені ділянки 

були зайняті галофільними представниками родини лободових. У лісах 

Кримських гір панували граб і дуб (Carpinus betulus, C. orientalis та Quercus 

robur), із домішкою в’яза, липи, ясена та ліщини у підліску. Це свідчать про 

переважання теплого і вологого клімату. 

Після 5400 р. т. виявлено підфазу збільшення розвитку ерозії у водозборі 

затоки, відображену у різкому збільшенні вмісту кремнію, титану і, особливо, 

цирконію. 

Фаза 5250–4900 р. т. У пізній атлантиці відбулося остеповіння ландшафтів 

рівнинного Криму (ПЗ CH-5). Навколо озера Чокрак панували сухі степи з 

домінуванням злакових і полиново-лободових асоціацій. На посушливість 

клімату вказує збільшення ролі ефедри. Різнотравні угруповання були 

представлені лише на дуже зволожених ділянках. У лісах Кримських гір 

відбулася редукція широколистих дерев із зникненням граба. 

Нову хвилю аридизації і деградації рослинного покриву виявлено на фазі 

4900–4550 р. т. (ПЗ CH-6). Високий вміст пилку Pinus sylvestris у СПС 

відповідних відкладів вказує на розрідженість рослинного покриву навколо 

басейну озера і низьку пилкову продуктивність рослин. Провідну роль 

відігравали полиново-злакові угруповання із домішкою представників айстрових 

і кермекових. Розрідженість трав’янистого покриву сприяла ерозії неогенових 

вапняків навколо басейну озера, що підтверджено появою перевідкладених 

пилкових зерен (Pterocarya sp.) і збільшенням вмісту елементів-індикаторів 

ерозії (Ti, Rb та ін.). 
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Суббореальний період 

На початку суббореалу (фаза 4550–4000 р. т.) відновлення злакової 

рослинності навколо басейну озера (ПЗ CH-7) свідчить про збільшення вологості 

клімату. Степова і узбережна рослинність була представлена злаковими, 

різнотравно-злаковими і полиново-лободовими угрупованнями. Склад 

різнотрав’я урізноманітнився (зонтикові, айстрові, капустяні, гвоздичні, бобові, 

глухокропивні, подорожникові, жовтецеві, розові та ін.). Про розвиток супер- і 

субаквальних ландшафтів свідчить поява пилку верби, рдесника, рогоза та 

їжачоголівки. Про сприятливіший клімат фази свідчить і поширення у 

Кримських горах грабово-дубових формацій із домішкою в’яза, бука, липи та 

ясена. Постійна присутність цист динофлагелят вказує на збільшення впливу 

морських вод. 

Посушлива стадія розвитку басейна озера загалом почалася після 5050 р. т. 

і відзначалася зменшенням розвитку ерозії у водозборі (значне зниження вмісту 

літогенних елементів), осадженням евапоритів (збільшення вмісту сірки та 

хлору) і поверненням молюсків Cerastoderma glaucum. Оскільки молюски цього 

виду проживають у водоймах із глибиною до 1 м, можна вважати, що затока 

впродовж 5050–3250 р. т. була мілководною. На початку описуваної стадії у 

зв’язку зі збільшенням посушливості клімату у пізній атлантиці і зменшенням 

надходження морських вод, у озері починається осадження евапоритів. Спершу 

це − карбонати (кальцит і доломіт), що відображене у збільшенні вмісту у 

відкладах кальцію і магнію. У другу фазу осаджуються гіпс і галіт, а в останню 

– солі калію і магнію. Причинами зниження рівня водойми і осадження 

евапоритів є, з одного боку, сповільнення трансгресії Світового океану у 

середньому голоцені, на яку припадає Джеметинська трансгресія Чорного моря 

(5800–2800 р. т.) [113], а, з іншого боку, активізація тектонічного підняття 

досліджуваної території [213]. 

Фаза 4000–3750 р. т. відображає поширення галофільної рослинності 

навколо озера та збіднення складу лучного різнотрав’я (ПЗ CH-8). Зональним 

типом рослинності стали полиново-злакові степи. Різнотравні ценози (із 
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домінуванням представників родин айстрових, цикорієвих, зонтикових, 

капустяних, маренових і глухокропивних) існували лише на зволожених 

ділянках. Території із слаборозвиненим ґрунтовим покривом займали полиново-

лободові ценози. Поява пилку культурних злаків у СПС вказує на зародження 

землеробства на цій території [92]. На північному схилі Кримських гір 

переважали грабово-дубові ліси із домішкою бука, в’яза, липи і ясена. Вздовж 

водотоків зростала вільха та інші вологолюбні рослини. Клімат був 

посушливішим, а рівень теплозабезпечення близьким до теперішнього. 

Особливою рисою степової рослинності, яка розвивалася на досліджуваній 

території на фазі 3750–3500 р. т., було панування злакових і злаково-полинових 

угрупувань (ПЗ CH-9). Участь різнотрав’я значно скоротилася, а його видовий 

склад збіднів. У лісах Кримських гір зростали переважно дубові ліси із 

домішкою граба звичайного і південного, в’яза, липи і ясена. У підліску зросла 

роль ліщини. Клімат був посушливішим, але теплішим від такого попередньої 

фази. 

Наступна фаза розвитку рослинності 3500–3200 р. т. відзначалася 

повсюдним поширенням у районі полиново-злакових степів (ПЗ CH-10). 

Навколо озера і на слабкорозвинених ґрунтах існували галофільні і псамофільні 

(переважно лободові) асоціації. У складі різнотрав’я значною була участь 

представників родин айстрових і цикорієвих. Зустрічалися глухокропивні, 

кермекові, маренові, гвоздичні та льон. Вологолюбні трав’янисті рослини у цей 

час не поширювалися або не продукували пилок. На північних схилах Кримських 

гір скоротилися площі широколистих лісів, перш за все, за рахунок редукції дуба 

і граба. Клімат був посушливим і теплим. Цю фазу зіставляємо із ксеротермічним 

мінімумом суббореалу [61, 104]. Збільшення концентрації цист динофлагелят 

впродовж цієї фази є індикатором надходження у лиман морських вод. 

Після 3250 р. т. зі зниженням темпів підняття рівня моря посилилися течії 

вздовж узбережжя, які стали важливим фактором у формуванні берегової лінії 

[76]. Ці течії призводили до ерозії кліфів біля озера і накопичення уламків вздовж 

берегової лінії, що відображене у збільшенні концентрації елементів-індикаторів 
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укрупнення гранулометричного складу відкладів і появою перевідкладеного 

пилку неогенових реліктів. Від цього часу почалося формування пересипу між 

басейном озера і Азовським морем. Найбільшою стає присутність молюсків виду 

Cerastoderma glaucum. У цей час зростав рівень розвитку ерозії у водозборі.  

Фаза 3200–2600 р. т. (початок формування пересипу між басейном озера і 

морем) відзначалася мезофітикацією степової рослинності (ПЗ CH-11), 

зменшенням ареалів лободово-полинових асоціацій і поширенням різнотравно-

злакового степу. У складі різнотрав’я переважали представники родин 

зонтикових, айстрових, капустяних, гвоздичних, бобових, глухокропивних, 

подорожникових, розових (зокрема, таволга), маренових, льон та рутвиця. Поява 

пилку рдесника свідчить про існування на досліджуваній території прісноводних 

водойм. У Кримських горах поширювалися грабово-в’язово-дубові ліси (із 

Carpinus betulus, C. orientalis, Ulmus laevis та Quercus robur) з домішкою бука, 

липи та ясена. 

 

Субатлантичний період 

Фаза розвитку рослинності 2600–1900 р. т. відзначалася розширенням 

ареалів лободово-полинових асоціацій, однак зональним типом рослинності 

залишалися різнотравно-злакові степи із високою участю айстрових та 

цикорієвих (ПЗ CH-12). Зменшення ролі ефедри і збільшення поширення 

осокових та верби вказує на зволоження клімату щодо попередньої фази. У 

грабово-дубових лісах Кримських гір збільшилася роль ясена, в’яза і бука. 

Водночас, зникнення пилку термофільного Carpinus orientalis може бути 

індикатором похолодання клімату. У передгірях поширювався ялівець.  

У ранній субатлантиці завершувалося формування піщаного пересипу, яке 

супроводжувалося інтенсивним привнесенням алохтонного матеріалу в басейн 

Чокрацької водойми. 

Фаза 1900–1200 р. т. характеризувалася мезофітикацією степів, 

урізноманітненням різнотрав’я, але і збільшенням площ злакових степів (ПЗ CH-

13). У кінці фази зросла роль полиново-злакових степів. У Кримських горах 
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поширювалися дубові ліси із домішкою граба звичайного і південного, бука, 

в’яза і липи. Вздовж водотоків поширювалися вільхові асоціації. Підвищилася 

роль берези. [265, 266]. Цю фазу зіставляємо із субперіодом SA-2 (за [104]), коли 

клімат був вологим і відносно прохолодним. 

Фаза 1200–600 р. т. відзначалася збільшенням вологозабезпечення у 

Кримських горах, яке простежено за зростанням ролі верби і вільхи у 

рослинному покриві передгір’я (ПЗ CH-14). Участь широколистих порід дещо 

зменшилася, і на відкритих ділянках поширювалися ліщина, кизил, бруслина 

тощо. У степах біля озера зменшилася роль злаків, а різнотрав’я і полину − 

збільшилася. Поширювалися злаково-різнотравні степи, на підвищених ділянках 

– полиново-злакові. 

В історії озера час від 1500 до 800 р. т. став перехідним етапом від 

напіввідкритого до закритого басейну із остаточним формуванням пересипу. 

Поступове зменшення вмісту кальцію і збільшення вмісту сірки, стронцію та 

хлору є індикаторами осадження сульфатних і хлорних евапоритів. Поступове 

зменшення вмісту черепашок C. glaucum вказує на збільшення солоності 

водойми, внаслідок чого вона стала непридатною для проживання цього виду. 

Фаза 600–180 р. т. відзначалася збільшенням участі ксерофітів у складі 

степової рослинності (ПЗ CH-15), із переважанням злаково-полинових і злаково-

різнотравних асоціацій. Склад різнотрав’я був відносно багатим (родини 

айстрових, зокрема волошка, цикорієвих, капустяних, гвоздичних, бобових, 

глухокропивних, подорожникових, кермекових, жовтецевих тощо). Збільшення 

вмісту пилку культурних злаків вказує на інтенсифікацію землеробства. У складі 

широколистих лісів Кримських гір збільшувалася роль бука і в’яза, а участь липи 

та ясена знизилася. Клімат фази був прохолодним і посушливим. 

Після 800 р. т. почалася сучасна фаза розвитку басейну Чокрацького озера, 

який став повністю від’єднанням від Азовського моря, із осадженням гіпсу, 

хлоридів та солей калію, зменшенням часток гранулометричного складу 

відкладів і повною відсутністю черепашок молюсків. Зниження вмісту 
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літогенних елементів і відсутність перевідкладеного пилку неогенових реліктів 

є індикаторами зниження рівня розвитку ерозії у водозборі озера. 

Сучасна фаза розвитку рослинного покриву 180 р. т. – теперішній час 

позначена мезофітикацією степу: переважання різнотравно-злакових ценозів над 

полиново-злаковими (ПЗ CH-16). На щебенистих і солонцюватих ґрунтах 

існують лободові ценози. Збільшилася участь синантропних рослин у травостоях 

(Chenopodium album, Plantago lanceolata, Fagopyrum sp. тощо). У Кримських 

горах сформувалися сучасні дубові ліси із домішкою граба, в’яза і ясена. 

 

5.3. Південно-Західний Крим 

 

На основі кореляції із датованою свердловиною Саки 13-05 Західного 

басейну озера за палінологічними даними, отриманими в результаті попередніх 

досліджень Сакського озера [32, 33, 103, 189, 182, 187], відносимо підошву 

відкладів досліджуваної свердловини Східного басейну до кінця атлантичного 

періоду голоцену, основні характеристики рослинності якого на території 

Східної Європи висвітлені М. О. Хотинським [104], а у степовій зоні України – 

К. В. Кременецьким [61, 217] і Н. П. Герасименко [32]. Реконструкції 

ландшафтно-кліматичних і седиментаційних умов у цій роботі виконано для 

Східного басейну озера Саки, найбільш віддаленого від моря (див. рис. 5.3) 

Атлантичний період 

Фаза 5000–4600 р. т. Навколо Східного басейна поширювався злаковий 

степ із високою участю полинів (ПЗ S-1). На зволожених ділянках існували 

різнотравно-злакові асоціації за участю айстрових, зонтикових, глухокропивних, 

подорожникових, розових тощо. Високий вміст пилку родини лободових вказує 

на поширення галофільної рослинності навколо солоної водойми. У Кримських 

горах ліси були грабово-дубовими, із домішкою в’яза, бука та липи. У підліску 

домінувала ліщина, зустрічалися кизил і яблуневі. Клімат був посушливішим, 

ніж зараз. Дані із Західного басейна [189] свідчать про похолодання клімату у 

кінці цієї фази, відображене у різкому зниженні ролі широколистих порід 
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4643±41 – 4684±37 14C р. т. Описувану фазу розвитку рослинності навколо 

Східного басейна озера Саки зіставляємо із фазою кінця атлантики (за [32]). 

Суббореальний період 

Фаза 4600–4100 р. т. відзначалася мезофітикацією степової рослинності: 

навколо водойми переважали різнотравно-злакові асоціації (ПЗ S-2). Різнотрав’я 

мало багатий склад: представники родин айстрових, цикорієвих, зонтикових, 

гвоздичних, черсакових, бобових, глухокропивних, подорожникових, гречкових, 

розових та маренових. Збільшення вмісту пилку осокових і гігрофіта Filipendula 

sp. вказує на відносне зволоження території. У горах зросло поширення дуба і 

в’яза, однак зменшилася роль граба, бука та липи. Початок раннього суббореалу 

характеризувався прохолодним і вологим кліматом [104]. 

Отримані геохімічні дані свідчать, що впродовж переходу від атлантики до 

суббореалу у Сакському озері відбувалося активне надходження теригенного 

матеріалу. Низький вміст кальцію і сірки вказує на повільні темпи осадження 

евапоритів у басейні озера. Дані аналізу морфоскопії кварцових зерен із 

Західного басейна свідчать про низьку еолову активність і збільшення 

інтенсивності ерозії у водозборі [189]. 

На початку середнього суббореалу (фаза 4100–3700 р. т.) відбулася 

ксерофітизація степової рослинності, а навколо озера у цей час панував 

полиново-злаковий степ (ПЗ S-3). У горах переважали грабово-дубові ліси із 

домішкою в’яза і липи, а поширення бука зменшилося. У середньому ярусі лісів 

переважала ліщина. Збільшення частки пилку лободових у СПС вказує на 

зменшення площі озера, що, ймовірно, було викликане збільшення посушливості 

клімату внаслідок його потепління і збільшення випаровуваності. Аридизацію 

клімату і ксерофітизацію степової рослинності у середині суббореального 

періоду виявлено й у попередніх дослідженнях [61, 104]. Палінологічні дані із 

Західного басейна озера свідчать про теплий і посушливий клімат цього часу: 

поширення злакових степів із високою участю галофітної рослинності [189]. 
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Рис. 5.3. Стадії розвитку басейну озера Саки (з кореляцією із трансгресивно-

регресійними станами Чорного моря) і фази розвитку степової рослинності 

приозерних територій (із позначенням стадій антропогенного впливу і 

посушливості клімату за індексом (Artеmisia + Chenopodiaceae + Ephedra) / 

Herbetum mixtum). 

 

У другій половині середнього суббореалу (фаза 3700–3400 р. т.) участь 

представників лободових зменшилася, натомість різко зросла участь полину у 

степових ценозах (ПЗ S-4). Зональним типом рослинності стали полиново-

злакові степи. Збільшення ролі ефедри також вказує на посушливі кліматичні 

умови. Водночас збільшується участь представників родини подорожникових. У 

горах переважали дубові ліси із ліщиною у підліску, а роль інших широколистих 
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порід була порівняно незначною. За результатами попередніх досліджень [189] 

найвищий ступінь аридизації клімату, виявлений за значним збільшенням участі 

полину, мав місце саме у другій половині SB-2 (3630±90 14C р. т.). 

Впродовж середнього суббореалу у басейні озера підвищеним був розвиток 

ерозійних процесів, а у кінці субперіоду – збільшилося осадження евапоритів 

(сульфатів кальцію). Дані із Західного басейна озера свідчать про активізацію 

еолових процесів і збільшення вмісту кристалів гіпсу [189]. 

Фаза розвитку рослинного покриву 3400–3000 р. т. відзначалася 

поширенням злакових і різнотравно-злакових ценозів (ПЗ S-5). Засолені ґрунти 

були зайняті полиново-лободовими асоціаціями. Зональним типом рослинності 

були злакові степи, а навколо озеру існувала галофітна рослинність. У горах 

збільшилася роль вологолюбних граба і бука. Клімат стали вологішим, що і є 

типовим для першої половини пізнього суббореалу [32]. Отримані дані цілком 

співставні із реконструкціями для початку пізнього суббореалу за свердловиною 

Західного басейну, однак у СПС свердловини Східного басейну не виявлено 

значного збільшення участі мезофільного різнотрав’я. 

Фаза ~3200–2900 р. т. позначена розвитком ерозійних процесів: адже 

збільшення вмісту стронцію є індикатором розмиву корінних порід [82]. 

Друга половина пізнього суббореалу (SB-3B, за [32]) нами поділяється на 

дві фази: 3000–2800 р. т., поширення полиново-злакових угруповань навколо 

озера, у горах – найбільше поширення дуба (ПЗ S-6,); і 2800–2600 р. т., 

панування злаково-полинових ценозів, у горах – редукція широколистих лісів 

(ПЗ S-7,). Дані із свердловини Західного басейну озера також вказують на 

поширення полиново-злакових асоціацій у другій половині пізнього суббореалу 

[189]. 

Друга половина SB-3 відзначається стабільністю геохімічних умов у озері. 

Мінімальні значення вмісту літогенних елементів вказують на низький рівень 

ерозійних процесів у водозборі. Водночас найбільші значення вмісту кальцію і 

сірки є індикаторами значного осадження евапоритів (переважно гіпсу) у цей 
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час. Дані реконструкції рослинності і типу седиментогенезу вказують на значну 

посушливість клімату цього часу. 

 

Субатлантичний період 

Перша фаза ранньої субатлантики 2600–2200 р. т. відзначалася 

похолоданням клімату (SA-1A за [32]). У степових ценозах навколо Східного 

басейну зменшилася роль злаків і збільшилася участь ксерофітів (ПЗ S-8). На 

зволожених ділянках існували різнотравно-злакові ценози із домінуванням 

представників родини айстрових. У горах в цей час розширилися ареали 

зростання сосни, а редукція широколистих порід свідчить про похолодання 

клімату. У СПС відповідних відкладів зафіксовано пилок волоського горіха, який 

міг бути інтродукованим населенням грецьких колоній у Криму, як зазначалося 

й раніше [33]. Палінологічні дані із свердловини Західного басейну свідчать про 

існування у цей час злакового степу із низькою участю ксерофітів. У горах 

2360±50 14C р. т. відбувалася редукція дуба. Описувана фаза відповідає початку 

німфейської трансгресії Чорного моря [113, 288]. 

У водозборі озера на початку субатлантичного періоду мала місце 

короткотривала фаза збільшення інтенсивності ерозійних процесів. Підвищення 

вмісту алюмінію і заліза є індикатором розмиву ґрунтів [147]. 

Друга фаза ранньої субатлантики 2200–1600 р. т. (SA-1B за [32]) 

відзначалася потеплінням і аридизацією клімату: навколо Східного басейну 

степова рослинність (ПЗ S-9) змінювалася від злаково-полинової до полиново-

злакової у кінці фази. У горах зменшилася роль бука, в’яза і липи, однак у складі 

дубових лісів збільшилася роль граба. На відміну від палінологічних даних із 

свердловини Західного басейну озера у SA-1B нами не виявлено редукцію граба 

у гірських лісах. 

На початку середньої субатлантики – фаза 1600–1200 р. т. (SA-2A за [32]) 

відбувалося похолодання і зволоження клімату. Про похолодання свідчить 

збільшення відсотків заносного пилку берези і вересових. Проте у складі 

широколистих лісів збільшилася роль дуба, граба і бука (ПЗ S-10). У степах 
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Південно-Західного Криму поширювалися злакові, лободово-полинові та 

різнотравно-злакові угруповання. Таке одночасне поширення різних типів 

степової рослинності є, ймовірно, результатом поєднання кліматичних і 

антропогенних чинників її формування. Збільшення вмісту пилку культурних 

злаків свідчить про інтенсифікацію землеробства у цей час. Отримані дані добре 

зіставляються із реконструкціями за паліноматеріалами із Західного басейну, 

однак у СПС не виявлено значного зменшення участі широколистих порід. 

Друга половина середньої субатлантики − фаза 1200–800 р. т. (SA-2B за 

[32]) загалом відзначалася потеплінням і збільшенням зволоження. У степових 

ценозах навколо Східного басейну озера збільшилася участь різнотрав’я 

багатого складу – айстрові, цикорієві, капустяні, глухокропивні, подорожникові, 

гречкові, жовтецеві, ранникові та ін. (ПЗ S-11). Водночас поширювалася й 

сухостепова рослинність із полинів, ефедри та представників родини 

кермекових. У гірських лісів у середній частині цієї фази мала місце редукція 

широколистих порід. На вологі кліматичні умови вказує поширення папоротей. 

В історії озера інтервал ~1900–800 р. т. характеризувався відносно 

стабільними геохімічними умовами. Аналіз геохімічних даних дає змогу 

виділити фази відносно посушливого клімату зі збільшенням рівня осадження 

евапоритів (~1900–1700, 1500–1300, 1100–800 р. т.) і більш вологі фази зі 

збільшенням інтенсивності ерозійних процесів (1700–1500 р. т., 1300–1100 р. т.). 

Початок пізньої субатлантики − фаза 800–200 р. т. (SA-3A [32]) відзначався 

збільшенням участі ксерофітів у складі степової рослинності та зниженням 

різноманіття різнотрав’я, у складі якого переважали айстрові (ПЗ S-12). Про 

посушливіші умови свідчить зменшення площ осокових ценозів. Зростання ролі 

берези і редукція в’яза та липи у гірських лісах відображає прохолодніші умови 

на початку пізньої субатлантики. Однак у кінці цієї фази (~400–200 р. т.) 

виявлено збільшення участі граба і в’яза у складі гірських лісів. Для СПС 

відкладів описуваного інтервалу типовим є циклічне коливання вмісту пилку 

дуба, що ймовірно відображає чергування його вирубок і наступного 

відновлення. За палеокліматичними реконструкціями території України [16] для 
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початку пізньої субатлантики встановлено прохолодні й посушливі кліматичні 

умови. 

Сучасна фаза (200 р. т. – теперішний час) розвитку рослинності Південно-

Західного Криму характеризується зменшенням участі злаків і різнотрав’я у 

травостоях (ПЗ S-13) та їх заміною ксерофітними (Ephedra sp., Dipsacus sp.) і 

синантропними елементами (Plantago lanceolata, Fagopyrum sp.). У СПС 

постійно присутній пилок культурних злаків. У лісах Кримських гір 

збільшувалася роль граба та бука. Склад СПС відображає тренд потепління та 

аридизації клімату, а також зростання антропогенного навантаження на 

рослинний покрив [86, 264]. 

В історії озерного басейну останні 800 років позначають тренд збільшення 

інтенсивності ерозійних процесів у водозборі, який є відображенням суміщення 

кліматичних і антропогенних чинників. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Озеро Вомб утворилося у час переходу від пізнього плейстоцену до 

голоцену в результаті відступу льодовика, потепління і зниження 

континентальності клімату. Впродовж мінерогенного етапу розвитку озера (до 

11700 каліброваних р. т.) у озері переважало лімногляціальне осадонакопичення, 

а швидкість його була вищою, ніж у голоцені. Перехід до органогенного етапу 

розвитку озера був зумовлений формуванням густого рослинного покриву та 

ґрунтів у водозборі, збільшенням біологічної продуктивності озера, і надалі 

відбувався за відносно стабільних геохімічних умов. 

2. Навколо озера Вомб відкриті тундро-степові ландшафти 

пізньольодовиків’я змінилися на початку пребореалу лісовою рослинністю, із 

сосною та (у меншій мірі) березою у якості головних едифікаторів, однак із 

збереженням у складі рослинності таких елементів пізньольодовикової флори як 

полин і лободові. У бореалі роль соснових лісів на території Сконе скоротилася, 

почалася міграція неморальної рослинності. Впродовж атлантичного періоду 
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широколисті ліси із дуба, в’яза, липи і ясена досягли свого найбільшого 

поширення на півострові. У суббореальному періоді зменшилася роль в’яза, на 

місці широколистих лісів поширювалася ліщина, як елемент піонерної 

рослинності після вирубок. Відбулася міграція у Сконе граба і бука. У 

субатлантичному періоді площі лісів скоротилися під впливом діяльності 

людини, значно розширилися площі агрикультурних ландшафтів. 

3. У Північно-Східному Криму у ранньому голоцені на місці озера Чокрак 

існувала мілководна затока Азовського моря, яка стала глибоководнішою 

впродовж витязевської трансгресії Чорного моря. У середньому голоцені 

відносна стабілізація рівня моря сприяла активізації узбережних течій, що 

формували пересип між озером і морем. Близько 5000 р. т. морська затока 

перетворилася на лагуну. Близько 3000 р. т. завершилося формування піщаного 

пересипу і водообмін між водоймами практично припинився. Зниження рівня 

озера у пізньосуббореальний час, спричинене аридизацією клімату, призвело до 

його осолонення і осадження евапоритів. Близько 1000 р. т. відбулося 

підвищення рівня озера, яке до тепер має відносно стабільний гідродинамічний 

режим. 

4. На території Північно-Східного Криму від початку атлантичного періоду 

до тепер за чергуванням злаково-полинових, полиново-злакових, злакових і 

різнотравно-злакових степових асоціацій виділено 16 фаз клімато-

фітоценотичних змін. Впродовж атлантичного часу переважали різнотравно-

злакові асоціації. У ранньому суббореалі відбувся перехід від них до злаково-

полинових, у середньому суббореалу – від полиново-злакових до різнотравно-

злакових, у пізньому суббореалі – від різнотравно-злакових до злаково-

полинових. У субатлантиці рослинний покрив мав мозаїчний характер, із 

співіснуванням різнотравно-злакових і ксерофітніших типів степів. 

5. У Південно-Західному Криму у басейні озера Саки найбільш контрастні 

зміни у седиментації донних відкладів відбувалися у суббореальному періоді: 

фази збільшення інтенсивності ерозії у водозборі із накопиченням змитого 

матеріалу в озері мали місце на фазах 4300–3900 і 3300–3000 р. т.; зниження 
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рівня озера і формування евапоритів найбільш інтенсивними були на фазах 

3700–3300 і 3000–2700 р. т. Найбільшим накопичення евапоритів (карбонатів і 

сульфатів кальцію) мало місце на другій із цих фаз. Впродовж субатлантики в 

озері переважали стабільні геохімічні умови, однак після 800 р. т. процеси ерозії 

у водозборі і накопичення змитого матеріалу значно активізувалися. 

6. В історії розвитку рослинності Південно-Західного Криму у 

пізньоатлантичний, суббореальний і субатлантичний періоди за циклічними 

змінами злаково-полинових, полиново-злакових, злакових і різнотравно-

злакових формацій виявлено 13 фаз розвитку клімато-фітоценотичних умов. 

Вони відображають переважно коливання режиму зволоження. Зміни типів 

лісових формацій північного схилу Кримських гір, відображені у складі і 

різноманітті деревних порід, пилок яких надходив в озерні відклади, свідчать про 

короткоперіодичні зміни і режиму зволоження, і режиму теплозабезпечення. 

7. На півдні Скандинавського півострова появу в атлантичний час поселень 

неолітичної доби відображено скороченням площ лісів через їхні вирубки і 

спалювання. Значний вплив людини на рослинний покрив біля озера Вомб 

почався із середини суббореалу. Із цього часу починається становлення 

культурних ландшафтів, із поєднанням природних широколистих лісів, лук і 

пасовищ та орних земель. У Північно-Східному Криму антропогенний вплив на 

рослинний покрив також простежено із суббореального періоду (за появою 

пилку культурних злаків і синантропної рослинності як індикаторів 

землеробства бронзової доби). У Південно-Західному Криму культурні злаки, 

волоський горіх і бур’янова рослинність поширюються з початку 

субатлантичного періоду у час появи античних поселень. 
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РОЗДІЛ 6 

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ОЗЕР І ПРИОЗЕРНИХ ЛАНДШАФТІВ 

ВПРОДОВЖ ГОЛОЦЕНУ У ШИРОКОЛИСТОЛІСОВІЙ ЗОНІ ПІВДНЯ 

СКАНДИНАВІЇ І СТЕПОВІЙ ЗОНІ КРИМУ 

 

 

6.1. Широколистолісова зона півдня Скандинавії 

 

Аналіз виконаної реконструкції етапності розвитку басейну озера Вомб та 

компонентів приозерних ландшафтів навколо нього і результатів попередніх 

палеолімнологічних досліджень на території півдня Скандинавії дав змогу 

провести регіональну кореляцію природних подій у досліджуваному регіоні 

впродовж голоцену (рис. 6.1) та встановити їхню варіабельність. 

Перехід від пізньольодовиків’я до раннього голоцену на півдні 

Скандинавського півострова відзначався різкою зміною типу озерного 

осадонакопичення: від переважно мінерогенних до органогенних відкладів [122; 

161; 248; 263]. У керні донних відкладів озера Вомб нижню межу голоцену також 

позначено переходом від глинистих відкладів до озерних сапропелів. 

Палінологічні дані відображають зниження вмісту пилку трав’янистих рослин і 

збільшення відсотку пилку берези при переході від пізнього дріасу до 

пребореального періоду [121; 180]. У відкладах озера Вомб склад СПС на 

гл. 16,07 м (11700 р. т.) свідчить про існування відкритих ландшафтів із 

переважанням трав’янистих асоціацій, верби і берези. Подібний склад 

рослинного покриву реконструйований і для інших районів південної Швеції 

[121; 122; 125; 180] у пізньому дріасі. Однак у донних відкладах озер Крагехольм 

[120] та Фершке [115] на переході від пізнього дріасу до раннього голоцену вміст 

пилку берези є більшим, ніж у підошві керну відкладів озера Вомб, що вказує на 

формування останніх у фазу завершення домінування рослинних формацій 

пізньольодовиків’я. 
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Рис. 6.1. Зіставлення реконструкцій змін приозерної рослинності озера Вомб із 

даними попередніх досліджень у Сконе. 
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Пребореал. На початку пребореального періоду на території Сконе 

відбулося скорочення ареалів тундростепової рослинності й поширення світлих 

соснових і березових лісів на малорозвинених піщаних ґрунтах. Навколо озер Бю 

(центр Сконе) [164], Іммельн [163] та Фершке [292] (північний схід Сконе) у цей 

час переважали сосново-березові ліси, однак приозерні ландшафти останніх двох 

були більш відкритими – із зростанням злакових, полиново-лободових і 

ялівцевих ценозів. Навколо озера Курарп (нині торфовище) у цей час переважали 

мішані ліси із домінуванням сосни, берези, верби і тополі [215]. Інша ситуація 

була характерною для озер Торреберга [161] і Хокулль [122] (півострів 

Куллаберг), навколо яких в цей час панували березові ліси. Для території навколо 

озера Вомб реконструйовано переважання березово-соснових лісів, що, 

ймовірно, відображає більш пізню стадію пребореального періоду. Регіональні 

відмінності у складі лісових формацій території Сконе у ранньому голоцені 

свідчать про метахронність міграції деревних порід у регіон. На території Данії 

та південної Швеції [121] сосна почала поширюватися біля 10000 14C р. т. із 

південного-сходу, що пояснює найпізнішу появу сосни у районі озер Торреберга 

і Хокулль, які розташовані ближче до західного узбережжя півострова. 

Бореал. У інтервалі 9500–9000 14C р. т. відбулася міграція на територію 

південної Швеції ліщини [180], яка, за рахунок послаблення ролі берези, стала, 

поряд із сосною, домінантним елементом. Поширення мішаних лісів із 

домінуванням сосни і ліщини було характерною рисою розвитку рослинного 

покриву Сконе впродовж BO-1. Південні райони Сконе відзначалися більш 

раннім поширенням широколистих порід. В той час як навколо озера Курарп вже 

зростали мішані ліси із сосни, дуба і вільхи, у північних районах (озера Іммельн 

і Фершке) все ще панували соснові ліси з ліщиною, а міграція широколистих 

порід лише починалася. 

За даними Г. Діґерфельдта [164] пребореал і, особливо, ранній бореал були 

етапами найбільшого зниження рівня озер у Південній Швеції, однак ступінь 

змін був різним у залежності від локальних гідрологічних умов. Так, рівень озер 

Труммен і Іммельн був нижчим приблизно на 2 м від сучасного, озера Вексшо – 
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на 3–4 м, а озера Лінг – на 4–5 м [164]. Рівень озера Бю, яке розташоване у 1,5 км 

від озера Вомб, у BO-1 був нижчим на 5–6 м [164]. Враховуючи цей факт та 

збільшення ролі узбережно-водних рослин навколо озера Вомб у цей період, 

можемо припустити значне зниження й рівня озера Вомб. 

Рання поява пилку в’яза (у незначній кількості) є типовою рисою спорово-

пилкових діаграм на території півострова Сконе [120; 180; 215; 248] − в’яз 

іммігрував сюди раніше за дуб та липу. У відкладах озера Вомб появу пилку в’яза 

виявлено після ~10250 кал. р. т. Пізніше встановлено появу дуба і липи. 

Атлантичний період. Початок середнього голоцену на палінологічних 

діаграмах півдня Швеції позначається збільшенням участі пилку термофільних 

широколистих дерев [248]. Палінологічні дані [120] із донних відкладів озер 

півдня півострова Сконе свідчать, що впродовж атлантичного періоду 

трав’янисті асоціації мали дуже обмежене поширення (вміст пилку трав не 

перевищує 5%). У СПС відкладів озера Вомб, сформованих впродовж 

атлантичного періоду (8000–5000 р. т.), відсоток пилку трав’янистих рослин у 

середньому становить 3%, що відображає більшу залісненість в атлантиці 

центральної частини півострова Сконе, ніж його південного узбережжя. 

У більшості районів Сконе атлантичний період відзначався становленням 

широколистолісової рослинності з переважанням дуба. У приозерних територіях 

озер Іммельн і Фершке встановлено високу участь сосни у ранній атлантиці, що 

у пізній атлантиці змінилося домінуванням дуба. За В. Міккелсеном [214], 

перехід від ранньої до пізньої атлантики на території Данії позначився 

зменшенням участі пилку Pinus sylvestris (із 20% до 10%) і збільшенням відсотку 

пилку Quercus. Зростання вмісту пилку Quercus встановлено і для півдня Швеції 

[115]. За даними Т. Нільссона [248] відклади пізньої атлантики на території 

Сконе характеризуються високим вмістом пилку Quercus, Ulmus, Tilia та Corylus 

і постійною присутністю пилку Fraxinus, на відміну від утворень ранньої 

атлантики, у яких останній представлений спорадично. У відкладах озера Вомб 

збільшення вмісту пилку широколистих дерев виявлено у відкладах часового 
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інтервалу 6500–5500 кал. р. т., що свідчить про існування тут сприятливіших 

кліматичних умов у другій половині атлантичного періоду. 

Загалом атлантичний період на території Сконе відзначався найбільшим 

поширенням широколистих лісів. Відкриті ландшафти існували переважно на 

сухих схилах із піщаними ґрунтами, на торфовищах та вздовж узбережь річок і 

озер. За даними палеогідрологічних досліджень Г. Діґерфельдта [164] більшість 

озер Сконе характеризувалася високим рівнем води, однак деякі невеликі озерні 

басейни були заповнені органічними відкладами у пізній атлантиці і поступово 

перетворилися на болота [215]. 

Антропогенний вплив на рослинний покрив навколо озера Вомб вперше 

зафіксовано за появою пилку культурних злаків (Triticum sp.) близько 6000 р. т. 

Виявлення на цьому рівні пилку пшениці добре зіставляється із результатами 

дослідження культурних ландшафтів Сконе [120], згідно із результатами яких 

початок землеробства у південній Швеції датується 6000 р. т. На території Данії 

поява пилку культурних злаків також відбулася раніше від 5500 р. т. [214]. 

Суббореал. Ранній суббореал відзначався пануванням лісових ландшафтів, 

у яких домінували породи ранньої сукцесії, такі як береза і ліщина. Відкриті 

ландшафти були розташовані у районах, де росту дерев перешкоджали піщані 

ґрунти, високий рівень ґрунтових вод або регулярні підтоплення [120]. 

Однією із найбільш характерних і важливих змін у складі лісової 

рослинності Північно-Західної Європи є зниження ролі в’яза у середньому 

голоцені («elm decline»). Т. Нільссон [247] за порівнянням радіовуглецевих дат 

відкладів із падінням відсотків пилку в’яза на території Скандинавії, Німеччини, 

Нідерландів і Британських островів дійшов висновку, що занепад в’яза 

розпочався 5050 14C р. т. За каліброваними датуваннями відкладів торфовища 

Аґерьодс [271] вік занепаду в’яза визначено у 5765 кал. р. т. Палінологічні та 

радіовуглецеві дані із відкладів озера Вомб відображають різке зниження вмісту 

пилку в’яза після ~5700 кал. р. т., що відображає майже повну синхронність цієї 

події у Сконе із іншими районами Північно-Західної Європи. За даними 

Б. Берглунда [120] «занепад в’яза» у Сконе супроводжувався зменшенням 
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поширення липи та ясена, що чітко відображене й на спорово-пилковій діаграмі 

відкладів озера Вомб. Аналіз попередніх досліджень показав, що подія занепаду 

в’яза чітко простежується в усіх районах Сконе. Окрім події занепаду в’яза, 

знижувалася участь й інших широколистих порід, натомість зростала роль сосни 

і берези. 

Ранній суббореал також відзначався другим найбільшим зниженням рівня 

озер у Південній Швеції [164]. Зниження рівня водного дзеркала у озерах 

призвело до їхнього заповнення органічними відкладами [120]. 

Пізній суббореал характеризувався пануванням широколистолісових 

ландшафтів і заліснених пасовищ. Широколисті ліси переважали у внутрішніх 

районах Сконе, а лісоагрикультурні ландшафти були переважно приурочені до 

узбережних районів. Друга половина суббореалу також відзначалася швидким 

поширенням граба і бука на території Сконе, яке віднесено до часу ~3400 р. т. 

[202]. Результати дослідження відкладів озера Вомб свідчать про появу граба і 

бука вже 3600 р. т. 

Після 5000 р. т. у палінологічних зразках відкладів озера Вомб з’являються 

фрагменти мікровугілля, що свідчить про початок випалювання лісів 

доісторичною людиною. Поява пилку Rumex sp. і Plantago lanceolata 

(індикаторів лучної і, особливо, пасовищної рослинності) датується віком ~3250 

р. т. Це відображає подальше посилення антропогенного впливу на рослинний 

покрив і поступове формування культурних ландшафтів на півдні Швеції. 

Отримані результати добре зіставляються із даними Б. Берглунда та ін. [120] про 

розташування неолітичних поселень на території півдня Сконе переважно 

вздовж узбережжя і про просування відтворювального господарства у 

центральну частину півострова лише із початком бронзової доби, у 

суббореальному періоді. 

Субатлантика. При переході від SB-2 до SA-1 відбулося підвищення рівня 

озерних вод у Сконе [164], що призвело до перетворення ряду боліт у озера, 

зокрема озера Б’єрешо [178]. 
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Впродовж SA відбувалися найбільш контрастні зміни у приозерних 

ландшафтах, які були зумовлені складним поєднанням процесів природної 

сукцесії рослинності, змін кліматичних умов та підвищеним антропогенним 

впливом на рослинність. Початок SA-1 характеризувався максимальним 

поширенням дуба, однак вже у його другій половині домінантом лісів стає бук. 

Ця порода краще адаптована до зростання на кислих і вилугуваних ґрунтах, ніж 

в’яз [115], що й відображено у скороченні ареалів зростання останнього. 

Дослідження сукцесії неморальних лісів Сконе [226] показали, що впродовж SA 

угруповання в’яза та ясена зустрічалися у букових лісах на вологих і родючих 

ґрунтах. Поширення у цей час граба і бука було вірогідно підпорядковане й 

регіональним змінам клімату, а саме − збільшенню вологозабезпечення. Період 

від Середньовіччя до сьогодення відзначається збільшенням ролі таких 

елементів у приозерних ландшафтах Сконе: березових лісів на півострові 

Куллаберг, букових лісів навколо Торуп, пасовищ і орних земель навколо озер 

Торреберга і Фершке та штучних насаджень ялинових лісів навколо озер 

Іммельн і Вомб. 

 

6.2. Степова зона Криму та прилеглих районів 

 

На основі отриманих геохронологічних, геохімічних та палінологічних 

матеріалів для донних відкладів озер Саки і Чокрак і проведених реконструкцій 

етапності розвитку озерних басейнів та приозерних ландшафтів можна 

визначити загальні тренди і відмінні риси у розвитку рослинності та змінах 

клімату Південно-Західного і Північно-Східного Криму впродовж середнього і 

пізнього голоцену. Для території Південно-Західного Криму виділено 13 

клімато-фітоценологічних фаз і 7 стадій розвитку басейну озера Саки впродовж 

пізнього голоцену (від кінця атлантичного до теперішнього часу). На цій 

території від 5000 р. т. панувала степова рослинність, зміна компонентів якої 

вказує на коливання рівня зволоження клімату. Більш посушливі умови, із 

переважанням злакових і полиново-злакових асоціацій, мали місце на теплих 



185 

 

фазах і субфазах: 5000–4600, 4100–3900, 3700–3400, 3000–2900, 2800–2600, 

1900–1700, 1500–1300, 1100–800, 800–400 р. т. Фази і субфази підвищення 

зволоження, із поширенням різнотравно-злакових і злаково-різнотравних степів, 

впродовж досліджуваного періоду припадають на 4600–4400, 3300-3000, 2600–

2400, 1700–1500, 1300–1100 і 900–800 р. т. На цих часових інтервалах 

відбувалося й збільшення поширення мезофільних дерев у гірських лісах. 

Густіший інтервал відбору зразків у керні свердловини із Східного басейну 

озера Саки дозволив деталізувати етапність клімато-фітоценотичних змін у 

порівнянні із встановленими за аналізом відкладів Західного басейну [33; 181; 

187; 189], проте у загальних рисах фази більш зволоженого і більш посушливого 

клімату у двох палеолімнологічних архівах добре зіставляються між собою. 

Відміни полягають у наступному: палінологічні дані зі Східного басейну озера 

відображають найбільше зростання посушливості клімату не 2200–1900 р. т., а 

1900–1700 р. т.; вологі фази розпочиналися не 4700 р. т., а 4600 р. т., і не 1800 

р. т. , а 1700 р. т.; нижчим, ніж навколо Західного басейну, був рівень зволоження 

на фазах 4300–4100 р. т. і 3900–3700 р. т. Менше зволоження і пізніший початок 

згаданих вологих фаз, як і довша тривалість посушливої фази на початку І тис. 

н.е. можуть бути поясненими більшим віддаленням Східного басейну від 

вологих узбережних вітрів. 

Для території Північно-Східного Криму виявлено 16 клімато-ландшафтних 

фаз і 8 стадій розвитку басейну озера Чокрак від початку середнього голоцену 

(атлантичний період) до кінця пізнього голоцену. Впродовж усього 

дослідженого часового інтервалу рослинність Північно-Східного Криму 

відзначалася більшою участю ксерофітних елементів у складі степових ценозів, 

ніж у Південно-Західному Криму. Фази посушливого і теплого клімату, 

встановлені за найбільшим поширенням полиново-злакових та полиново-

лободових асоціацій, мали місце 7000–6750, 4800–4500, 3750–3200, 2900–2600 і 

900–180 р. т. Фазами зволоженого клімату, із розповсюдженням злакових і 

різнотравно-злакових асоціацій, були часові інтервали 6750–6100, 5700–5250, 

4500–4100, 3200–2800, 1900–1200 та 180–0 р. т. 
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Кореляція природних подій у районах степів Причорномор’я. На території 

Північного Причорномор’я континентальних розрізів, які містять інформацію 

про особливості ландшафтів раннього голоцену, недостатньо. Такі дані наявні 

лише для Північно-Західного Причорномор’я, де для пребореального періоду 

реконструйовано панування дернинно-злакових степів [79], а для бореалу − 

різнотравно-злакових степів і заплавних лісів [2; 79]. Ці дані свідчать про 

посушливі і прохолодні умови пребореалу із наступним збільшення 

вологозабезпечення у бореалі (див. рис. 6.2). 

Атлантика. Атлантичний період голоцену у степовій зоні відзначався 

збільшенням ролі мезофітного різнотрав’я у складі фітоценозів та розвитком 

заплавних лісів. У цей час Північно-Західне Причорномор’я займали лучні 

степи; Нижнє Подніпров’я – полиново-злакові ценози на вододілах і березово-

соснові ліси (у AT-3 – широколисті) у долинах [11; 23; 217]; Південно-Західний 

Крим – лучні степи, у передгір’ях − лісостеп [189]; Тамань – різнотравно-злакові 

степи і долинні грабово-дубові ліси [24; 130]. Також у ранній атлантиці відбулося 

перетворення старичних озер Троїцьке і Кардашинське на болота [11; 61]. 

Встановлена на півночі Керченського півострова фаза теплого і 

посушливого клімату 7000–6750 р. т., може бути зіставлена із фазою зростання 

тепло- і вологозабезпечення, визначеною на Таманському півострові в інтервалі 

7400–6730 р. т. [24; 130]. У Нижньому Подніпров'ї (розріз болота Кардашинське 

[217]), виявлено скорочення заплавних лісів і поширення степової рослинності 

близько 7000 р. т. У інтервалі 6750–5250 р. т. у Північно-Східному Криму 

переважали різнотравно-злакові степи (виняток складає фаза ксерофітизації 

степу 6100–5700 р. т.), а озеро Чокрак було відносно глибоководним. Фазу 

теплих і вологих умов 6730–5160 р. т. було виділено й на території Таманського 

півострова [24, 130]. У Нижньому Подніпров’ї біля 6000 р. т. на заплавах і 

терасах поширювалися широколисті ліси [217], що також свідчить про вологі й 

теплі умови цього часу. 
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Рис. 6.2. Зіставлення реконструкцій змін приозерної рослинності озер Саки і 

Чокрак із даними попередніх досліджень у прилеглих районах. 
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Суббореал. Початок суббореального періоду позначився прохолодним 

кліматом і у Південно-Західному (4600–4400 р. т.), і у Північно-Східному Криму 

(4800–4500 р. т.), і на Таманському півострові (4660–4400 р. т.) [130] (в 

останньому із районів цей інтервал мав посушливі умови). Заплавні ліси навколо 

болота Кардашинське відзначалися посиленням ролі широколистих порід [217], 

а степові ценози навколо болота Троїцьке були більш мезофітними [11]. 

Фазу відносно вологих умов виявлено нами у ранньому суббореалі для 

території обох модельних регіонів Криму: 4400–4000 р. т. у Південно-Західному 

і 4500–4000 р. т. у Північно-Східному. За попередніми дослідженням озера Саки 

[181, 189] фазу зволоження клімату було встановлено 4300–4100 р. т. На 

території Таманського півострова вологий і теплий клімат панував в інтервалі 

4400–3780 р. т. [130], а у Нижньому Подніпров'ї − 4500–4200 р. т. [217]. 

Фазу аридизації клімату у середньому суббореалі чітко простежено у 

донних відкладах озер Криму і на території Тамані. У степу Південно-Західного 

Криму ксерофітизація рослинності, як і в долині р. Кубань [130], відбувалася на 

інтервалах 3700–3400 і 3780–3430 р. т., відповідно. У Північно-Східному Криму 

ця аридна фаза тривала довше – від 3750 до 3200 р. т. Посушливу фазу 4000–3500 

р. т., із поширенням полинових і лободових ценозів, виявлено й на території 

північно-східного узбережжя Чорного моря [228]. У Нижньому Подніпров’ї 

4200–3700 р. т. зростання посушливості клімату було виражене скороченням 

площ лісів та зникнення із їхнього складу клена гостролистого [217]. Для розрізу 

Єланець встановлено ксерофітизацію степової рослинності у SB-2 [2]. 

Фазу аридизації клімату у кінці суббореального періоду також виявлено в 

обох модельних регіонах Криму: 2800–2600 р. т. у Південно-Західному і 2900–

2600 р. т. – у Північно-Східному. На території Таманського півострова 

посушлива фаза була тривалішою і мала місце у кінці суббореалу − на початку 

субатлантики (2910–2280 р. т.) [130]. Навколо озера Джарилгач встановлено 

появу долинних лісів [103], а навколо болота Кардашинське збільшилася участь 

сосново-березових лісів [217]. 
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Субатлантика. Посушливу фазу у ранній субатлантиці виявлено за даними 

із Східного басейну Сакського озера в інтервалі 2450–2175 р. т. і на території 

Таманського півострова 2590–2280 р. т. [130]. У Північно-Східному Криму її 

можна простежити за незначним підвищенням ролі полинів і лободових у 

степових ценозах в інтервалі 2360–2110 р. т. 

Пізньосубатлантичну фазу збільшення посушливості клімату виявлено в 

інтервалі 800–400 р. т. у Південно-Західному Криму, а у Північно-Східному 

Криму вона тривала довше − 900–180 р. т. На території Таманського півострова 

підвищення аридності клімату мало місце в інтервалах 900–730 р. т. і 580–305 р. 

т. Можна дійти висновку, що сучасна фаза зволоження почалася раніше на 

узбережжі Південно-Західного Криму, пізніше на території Таманського 

півострова і ще більш ніж на 100 років пізніше − у Північно-Східному Криму. Це 

відображає пом’якшуючий вплив Чорного моря на формування кліматичних 

умов. 

 

6.3. Варіабельність ландшафтно-кліматичних умов широколисто-

лісової і степової зон впродовж голоцену (на прикладі регіонів Сконе і 

Криму) 

 

На основі аналізу палінологічних даних, отриманих із розрізів органогенних 

відкладів у лісовій зоні Північної Євразії, М. О. Хотинським [104] виділено три 

основні термічні максимуми голоцену: бореальний (8900–8300 14С р. т.), 

атлантичний (6000–5000 14С р. т.) і суббореальний (4200–3400 14С р. т.), серед 

яких бореальний і атлантичний були найбільш виразними у Скандинавії, а 

суббореальний – на Східноєвропейській рівнині. Враховуючи регіональні 

відмінності, термічні флуктуації на усій території Північної Євразії мали 

спільний тренд і були відносно синхронними, проте різномасштабними [104]. 

Зміни режиму зволоження клімату у голоцені мали складніший характер, однак 

в цілому пізній голоцен, що характеризувався поширенням граба і бука у 

Північно-Західній Європі, вважається більш вологою частиною голоцену [38]. 
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Реконструкція динаміки озерного седиментогенезу і рослинності 

приозерних ландшафтів модельних регіонів степового Криму та 

широколистолісової зони півдня Скандинавії впродовж голоцену дала змогу 

визначити основні спільні риси і варіабельність перебігу основних природних 

подій на цих територіях: 

1. На кліматичному оптимумі атлантичного періоду (7000–5000 р. т.) у 

південній Скандинавії досяг свого максимуму розвиток широколистих лісів, до 

складу яких проте не входили високомезофільні породи − граб і бук. У степовому 

Криму впродовж кліматичного оптимуму голоцену поширювалися мезофітні 

різнотравно-злакові і злаково-різнотравні степи. Найвищий вміст пилку 

термофільних дерев у СПС відображає їхнє максимальне поширення і вірогідно 

просування широколистих лісів за участю мезофільних порід у передгір’я. Граб 

і бук входили до складу гірсько-широколистих лісів цього часу. Короткотривалі 

фази зростання посушливості клімату виражені лише у регіонах Криму. Теплий 

клімат атлантики сприяв трансгресії Чорного моря, що відображено у збільшенні 

рівня озер Криму. 

2. У час аридизації клімату 4200 р. т. (межа нортгріппської і мегхалейської 

стадій голоцену) у зоні широколистих лісів Сконе цю подію було відображено 

скороченням їхніх площ, освітленням лісів, у складі яких переважав дуб. На 

території степового Криму у цей час відбувалася ксерофітизація рослинності із 

поширенням полиново-злакових, а на північному сході − й полиново-лободових  

формацій. Скоротилися площі гірських лісів Криму, а у їхньому складі різко 

зменшилася (до зникнення чи припинення продукування пилку) участь бука. У 

озері Вомб аридизація клімату відображена у зниженні біопродуктивності озера 

та збільшенні надходження мінеральних часток. Озера степового Криму 

характеризувалися в цей час зниженням їхнього рівня та активізацією процесів 

осадження солей. 

3. Порівняння розвитку рослинності модельних регіонів впродовж 

суббореального і субатлантичного періодів показало більш сталий розвиток 

зонального типу неморальних лісів південної Швеції у порівнянні із 
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флуктуаціями складу степових формацій Криму (до змін на рівні підтипів степу 

впродовж короткотривалих часових інтервалів). У межах одного 

широколистолісового типу рослинності у південній Швеції відбувалася 

поступова зміна домінантних деревних порід від таких кверцетального 

термофільного комплексу у середньому голоцені до високомезофільних граба і 

бука у пізньому голоцені, а також й ялини − за умов вологішого і прохолоднішого 

клімату (але також й антропогенного впливу). Часта перебудова домінуючих 

компонентів трав’янистих ценозів в обох модельних регіонах Криму відображає 

вищу сенсибільність степової рослинності до кліматичних коливань, імовірно 

зумовлену більшими перепадами у ступені зволоження із наближенням до 

значного його дефіциту. Слід мати на увазі, що сенсибільність рослинних 

асоціацій досліджуваних степових районів зумовлена і їхнім положенням у 

приморських і приозерних екотонах. На формування рослинності мав, з одного 

боку, вплив моря, що пом’якшував кліматичні умови, а, з другого, специфічний 

вплив гіперсолоних озер. 

4. Геохімічні умови формування озер досліджених регіонів також 

відображають різну сенсибільність до впливу на них кліматичних факторів і 

коливань рівня моря. Значні зміни рівня озер на території Сконе мали місце лише 

на трьох інтервалах голоцену – 9500–9200, 6500–5500 і 2900–2600 р. т. [176], які 

відповідали глибоким кліматичним зрушенням. Коливання рівня озер 

Рівнинного Криму підпорядковувалися чергуванню досить численних і відносно 

короткотривалих фаз посушливого і зволоженого клімату [102, 213], а також 

залежали від трансгресивно-регресивних циклів Азово-Чорноморського 

морського басейну. 

5. Антропогенний вплив на рослинний покрив у модельних регіонах 

степового Криму і неморальних лісів півдня Швеції є відмінним за часом 

виявлення і якісними ознаками. У широколистолісовій зоні півдня Скандинавії 

вплив людини на природну рослинність встановився вже у пізньоатлантичний 

час (від 6000 р. т.). Поступово зростаючи, він виявлявся у вирубуванні та 

випалюванні лісів для землеробства і випасання худоби, а пізніше у 
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селективному вирощуванні дерев (зокрема, бука) [193], у наш час – ялини. 

Починаючи із суббореального періоду природні ландшафти поступово 

перетворювалися на окультурені, із розширенням площ полів, пасовищ і 

вторинних лук. Це ускладнює виявлення природних трендів змін рослинного 

покриву на території регіону.  

На території степового Криму ознаки антропогенного впливу на 

рослинність з’являються значно пізніше. У Південно-Західному регіоні перші 

знахідки пилку культурних злаків і волоського горіху виявлені у відкладах, 

датованих 2300–2100 р. т. у Західному басейні Сакського озера [33], і у відкладах, 

віднесених до 2175 р. т. у його Східному басейні. У відкладах озера Чокрак пилок 

культурних злаків та Juglans sp. з’являється значно раніше – в інтервалі 4000–

3750 р. т. Вірогідно це зумовлене тим, що Чокрацька водойма у цей час була 

менш засоленою, ніж Сакське озеро, а прилеглі терени, відповідно, 

сприятливішими для виникнення поселень. Посилення антропогенного впливу, 

що простежується також за наявністю  пилку рудеральних і пасквальних бур’янів 

та фрагментів мікровугілля, відбувалося у субатлантичному періоді. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Зіставлення результатів реконструкції історії розвитку озера Вомб і його 

приозерних ландшафтів із даними палеоекологічних, палеоландшафтних і 

палеолімнологічних досліджень на території півдня Швеції і Данії свідчить про 

високий ступінь синхронності природних подій раннього і середнього голоцену 

на цих теренах. Розвиток озер і приозерних ландшафтів у Сконе відбувався 

підпорядковано глобальним перебудовам клімату у цей часовий інтервал. 

Збільшення антропогенного впливу у кінці атлантичного періоду призвело до 

початку формування культурних ландшафтів, які, зокрема, виникли і навколо 

озера Вомб у суббореальному і субатлантичному періодах. Окультурення 

ландшафтів розвивалося від узбережних районів вглиб півострова Сконе. 
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2. Зміни у гідрологічному режимі озер півдня Швеції й у складі рослинності 

водозбірних площ у суббореальний і субатлантичний час були досить 

поступовими і відбувалися впродовж відносно тривалих часових відрізків. Це 

свідчить про стійкість ландшафтів неморальних лісів до короткотривалих 

кліматичних флуктуацій. Зміни рівня озера Вомб і гідрологічних процесів у його 

водозборі були підпорядковані найзначнішим кліматичним перебудовам у 

голоцені. Щодо складу рослинності найкрупнішими подіями були зміна 

бореальних і південно-бореальних лісів раннього голоцену геліофільними 

теплолюбними лісами кверцетального комплексу, типовими для атлантичного 

періоду, а у другій половині суббореалу − лісами із тіньових порід (міграція у 

район граба і бука) і поширенням ялини і бука у вологішому і прохолоднішому 

кліматі субатлантичного періоду.  

3. Дослідженнями двох модельних регіонів степового Криму встановлено 

наявність спільних рис у розвитку природних подій на цих теренах під впливом 

кліматичних змін регіонального і навіть глобального рангу (атлантичний 

оптимум, подія 4200 р. т., ксеротермічна депрессія кінця суббореалу, кліматичні 

оптимуми субатлантики). Варіабельність ландшафтно-кліматичних умов у цих 

регіонах має за свою основну характеристику більшу тривалість посушливих 

кліматичних фаз у Північно-Східному Криму і як результат переважання тут 

ксерофітних степів. Порівняння із кліматичними флуктуаціями, виявленими на 

територіях пониззя Дніпра і Тамані, свідчить про відносну синхронність 

термічних змін у Азово-Причорноморському басейні, однак у коливаннях 

ступеня зволоження у різних регіонах виявлено відміни. 

4. Приозерні узбережні ландшафти степового Криму були сенсибільними до 

коливань тепло- і вологозабезпечення, що відображене у короткоперіодичних 

циклічних змінах домінантів степової рослинності, особливо впродовж 

суббореального і субатлантичного періодів, коли виникав дефіцит зволоження. 
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ВИСНОВКИ 

 

Виконані палеолімнологічні дослідження на території зони широколистих 

лісів Швеції (півострів Сконе) та степової зони України (Північно-Східний і 

Південно-Західний Крим) дали змогу зробити наступні висновки. 

1. Комплексний палеолімнологічний підхід, важливою стороною якого є 

безперервний відбір зразків із повних седиментологічних літописів озерних 

відкладів, є запорукою підвищення достовірності реконструкції 

короткоперіодичної етапності розвитку голоценової природи. Необхідним є 

паралельний відбір зразків для різних видів досліджень, серед яких найбільш 

дієвими для реконструкції озер і приозерних ландшафтів є геохімічні, 

палінологічні і геохронологічні аналізи. 

2. Аналіз літолого-геохімічних показників озерних відкладів дає змогу 

реконструювати зміни гідродинамічного режиму давніх озер, коливання їхнього 

рівня, фази змін хімізму і біологічної продуктивності озерних вод. Літолого-

геохімічні показники донних відкладів є індикаторами інтенсивності процесів 

ерозії та денудації, змін гранулометричного складу покривних відкладів, 

біопродуктивності рослинності у водозборі, а на узбережжях – впливу 

трансгресивно-регресійних станів моря. Найважливішими індикаторними 

показниками є вміст органічного вуглецю, співвідношення C/N і вміст таких 

елементів як Ti, Si, Al, Fe, Zr/Rb, Ca, Sr та S. 

3. Достовірна інтерпретація палінологічних даних для реконструкцій 

давньої рослинності та клімату має за основу такі методологічні підходи: 

врахування закономірностей формування пилкових спектрів у озерних 

відкладах; класифікація груп пилку за відстанню переносу; індикаційне значення 

непилкових паліноморф; новітні якісні та напівкількісні палеопалінологічні 

методи реконструкції складу рослинності та кліматичних умов. Найбільш 

дієвими показниками для реконструкцій степової рослинності є домінантний 

склад субфосильних пилкових спектрів та індикатори посушливості клімату. 

4. Палінологічний аналіз донних відкладів озер на території Сконе і 

Криму показав, що вони містять інформацію про локальну і регіональну 
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рослинність навколо озер та її зональний тип. 10 палінозон, встановлених у 

відкладах озера Вомб, відображають повну пилкову сукцесію голоцену у межах 

зони широколистих лісів Північно-Західної Європи. 13 і 16 палінозон, 

встановлених у відкладах озер Саки і Чокрак, відображають циклічні зміни 

паліноспектрів сухостепового, степового і специфічного степового (зі 

збільшеним вмістом пилку дерев) типів. Паліноспектри відкладів озера Чокрак 

постійно мають більший вміст пилку ксерофітних трав і менший вміст пилку 

дерев, ніж у озері Саки.  

5. Утворення озера Вомб відбулося у кінці пізньольодовиків’я. На 

мінерогенному етапі седиментогенезу (до 11 700 кал. р. т.) відбувалося швидке 

осадонакопичення, із значним привнесенням алохтонного матеріалу. Після 11 

700 р. т. у водозборі озера розпочалися процеси ґрунтоутворення і вилуговування 

карбонатів кальцію. У ранньому голоцені (після 10 500 р. т.) на органогенному 

етапі розвитку озера швидкість осадонакопичення зменшилася, а біологічна 

продуктивність вод зросла. На початку голоцену відкриті ландшафти 

пізньольодовиків’я навколо озера змінили березово-соснові ліси з елементами 

тундро-степової рослинності у пребореалі та із поширенням ліщини і появою 

широколистих дерев у бореалі. Зниження рівня озера і збільшення ролі сосни та 

берези відображає існування фаз посушливішого клімату: 10–9,5 і 8,5–8 т. р. т. 

6. У середньому голоцені озеро Вомб мало найвищий рівень 

біопродуктивності, у водозборі сповільнилися процеси вилуговування 

карбонатів. Територію Сконе займали геліофільні широколисті ліси (дуб, в’яз, 

липа, ясен). У Північно-Східному Криму впродовж середнього голоцену 

чергувалися фази злакових і різнотравно-злакових степів, із значно більшою 

тривалістю останніх. На початку середнього голоцену на місці озера Чокрак 

існувала мілководна морська затока. Після 5000 р. т. вона перетворилася на 

лагуну. У середньому голоцені Південно-Західний степ Криму був переважно 

різнотравним, із окремими деревними угрупованнями. У озері Саки після його 

виокремлення від моря біля 5500 р. т. встановилися відносно стабільні 

гідродинамічні умови озерного осадонакопичення. 
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7. У суббореалі (після 4800 р. т.) у водозборі озера Вомб зросла 

інтенсивність ерозії, у водах знизився вмісту кисню, що було результатом 

інтенсифікації землеробства на території Сконе. У цей час почалася міграція 

сюди вологолюбних бука і граба. Фазами деякого зростання посушливості 

клімату були 4900–4600 і 2900–2600 р. т. У Північно-Східному Криму 

встановлено найбільш посушливі і водночас теплі кліматичні фази із полиново-

злаковими і полиново-лободовими асоціаціями (4800–4500, 3750–3200 і 2900–

2600 р. т.), а фази зволоження клімату зі злаковими і різнотравно-злаковими 

степами виявлено у інтервалах 4500–4100 і 3200–3000 р. т. На озері Чокрак після 

3000 р. т. піщаний пересип частково припинив водообмін із морем. Відбулося 

зниження рівня озера із його осолоненням та осадженням евапоритів. Із 

підвищенням рівня озера (від 1000 р. т. і до тепер) воно має відносно стабільний 

гідродинамічний режим. У Південно-Західному Криму фази найтеплішого і 

найбільш посушливого клімату, із переважанням злакових і полиново-злакових 

степів, мали місце 4100–3900, 3700–3400, 3000–2900 і 2800–2600 р. т. 

Максимуми зволоження із поширенням різнотравно-злакових степів біля озера і 

мезофільних дерев у горах припадають на 4600–4400 і 3300–3000 р. т. У озері 

Саки встановлено фази збільшення ерозії у водозборі (4300–3900, 3300–3000 р. 

т.) і фази зниження рівня озера і інтенсифікації осадження евапоритів: карбонати 

і сульфати кальцію (3700–3300, 3000–2700 р. т.). 

8. У субатлантичному періоді збільшилася ерозійна активність у 

водозборі озера Вомб, зросло осадження піщаних часток (розвіювання піщаних 

ґрунтів). На півострові Сконе переважали високомезофільні тіньові породи – бук 

і граб. Проте в інтервалі 1800–1200 р. т. виявлено посушливу фазу. 

Антропогенний вплив призвів до виникнення мозаїчного типу рослинності, із 

злаковими і різнотравно-злаковими формаціями серед лісових. У Північно-

Східному Криму впродовж субатлантичного часу чергувалися фази розвитку 

полиново-злакових і різнотравно-злакових ценозів. Найбільш посушливі умови 

існували 2200–1900, 1600–1200 і 600–180 р. т., а найвологіші – 2600–2300, 1600–

1200 і 180–0 р. т. Остаточна ізоляція озера Чокрак призвела до значного 

збільшення його солоності та зникнення молюсків. У Південно-Західному степу 
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Криму на фазах посушливого клімату (1900–1700, 1500–1300, 1100–800, 800–400 

р. т.) існували полиново-злакові й злакові ценози, а впродовж вологіших фаз 

(2600–2400, 1700–1500, 1300–1100 і 900–800 р. т.) − різнотравно-злакові. У 

Сакському озері впродовж субатлантики переважали стабільні геохімічні умови. 

Після 800 р. т. виявлено активізацію процесів ерозії у водозборі. 

9. Антропогенний вплив на рослинність півдня Швеції (скорочення площ 

лісів, поява культурних злаків та інших синантропних рослин) почався в 

атлантичний час (біля 6000 р. т.). У суббореалі встановилися культурні 

ландшафти (природні широколисті ліси, вторинні луки, пасовища і орні землі). 

У субатлантичний період площі агроугідь, а в останні два століття − й штучних 

насаджень лісу, розширилися. У Південно-Західному Криму поява полів 

культурних злаків та інтродукція горіха волоського пов’язані із виникненням 

грецьких поселень на початку субатлантичного періоду. У Північно-Східному 

Криму антропогенний вплив розпочався раніше (поява культурних злаків біля 

3500 р. т.), а іншої синантропної рослинності – після 2600 р. т.  

10. У суббореальному і субатлантичному періодах зміни режиму озер і 

рослинності у досліджуваних регіонах відображають більшу сталість розвитку 

ландшафтів неморальних лісів Сконе, ніж узбережних степових ландшафтів 

Криму. Зміни рівня озера Вомб і гідрологічних процесів у водозборі були 

підпорядковані основним кліматичним перебудовам у голоцені. 

Найвиразнішими змінами фаз розвитку рослинності були перехід від 

геліофільних лісів кверцетального комплексу, типових для атлантичного 

періоду, до поширення тіньових порід (граба і бука) у другій половині 

суббореалу і поширення ялини і бука у вологішому і прохолоднішому кліматі 

субатлантичного періоду. Короткотривалі циклічні зміни домінантів 

рослинності у приозерних узбережних ландшафтах степового Криму свідчать 

про значну сенсибільність останніх до коливань тепло- і вологозабезпечення, 

особливо в умовах посилення дефіциту зволоження у суббореалі та 

субатлантиці. 
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