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 Результати палінологічного вивчення лесових відкладів квартеру є важливою 

складовою обґрунтування стратиграфічних схем як для території України, так і для її 
окремих регіонів. 
 На прикладі верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля розглянуто можливості 
використання палеопалінологічних даних для обґрунтування виділення нижнього (лес-I) та 
верхнього (лес-II) горизонтів верхньоплейстоценових відкладів згідно з регіональною 

стратиграфічною схемою перигляціальної зони південно-західної окраїни 

Східноєвропейської платформи А. Б. Богуцького [1, 2]. 

 Наведено результати палінологічного вивчення відкладів верхньоплейстоценових 
лесів 11 розрізів Волино-Поділля. Отримані дані узгоджені з типізацією паліноспектрів 
льодовикових етапів для території Північної Євразії [3]. З’ясовано, що палеопалінологічні 
характеристики верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля відповідають усім ознакам 

перигляціальних паліноспектрів лесово-ґрунтової формації. У складі пилку деревних порід у 
невеликій кількості беруть участь Pinus sylvestris L., Betula sp., Betula pendula Roth, Betula 

pubescens Ehrh., Salix sp. та ін. Переважає пилок таких головних груп трав’янистих росли: 

Poaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae (без Artemisia) та Artemisia sp. Важливою складовою 

палеопалінологічних характеристик є мікротермні види (Betula nana L., Betula humilis 

Schrank, Alnaster fruticosus Ledeb., Dryas octopetalla L., Thalictrum alpinum L., Diphasiastrum 

alpinum (L.) Holub, Selaginella selaginoides (L.) C.Mart., Botrychium boreale Milde. та ін.). 

Помітна роль пилку та спор рослин, що нині поширені в різних екологічних умовах. У 

складі паліноспектрів верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля бере участь пилок 
рослин, що належать до галофітів та ксерогалофітів.  

За результатами палеопалінологічних досліджень визначено загальний 

склад палінофлор для відкладів лесу-I і лесу-II. Як зазначено вище, характерною ознакою 

цих палінофлор є помітна участь пилку Chenopodiaceae. Виявлено, що кількісний вміст 
пилку родини лободових у складі паліноспектрів верхньоплейстоценових лесів змінюється в 
просторі та часі так: лес-I – Волинська височина – 11,0–23,0 %, Мале Полісся – 1,0–11,0 %, 

Подільська височина 6,0 – 18,0%; лес-II – 1,0–23,0, 1,0–22,0 та 9,0–14,0 %. Визначено 
видовий та родовий склад лободових у викопних палінофлорах з відкладів лесу-I та лесу-II. 
Отримані дані дали змогу зафіксувати деяке збільшення участі ксерогалофітов та галофітів у 



складі викопної палінофлори лободових з відкладів верхнього горизонту 
верхньоплейстоценових лесів (лес-II). 
 Відображено результати порівняльного аналізу видового складу викопних 
палінофлор відкладів лесу-I та лесу-II. Зроблено висновок, що у складі палеопалінологічних 
характеристик відкладів верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля 
збільшується участь мікротермних видів та підвищується вміст пилку Ephedra distachya L. 

Зафіксовано також збільшення загальної суми пилку Chenopodiaceae та Artemisia sp. у складі 
палеопалінологічних характеристик відкладів лесу-II (44,0 %) порівняно з лесом-I (24,0 %). 

Отримані дані відображають вплив на зміни у рослинному покриві збільшення сухості та 
похолодання під час накопичення верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів на 
території Волино-Поділля. 
 Реконструйовано картину рослинного покриву для головних етапів накопичення 
верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля. Отримані дані розглянуто в контексті 
необхідності вирішення актуальних проблем історичної біогеографії (реліктів і рефугіумів, 
постгляціальних міграційних шляхів судинних рослин тощо) з урахуванням даних сучасної 
філогеографії для деяких європейських деревних порід. 
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 Materials of palynological studies of the Upper Pleistocene loesses (loess-I and loess-II) in 

the Volyn-Podillya region are presented. Detailed palynological characteristics of the Upper 

Pleistocene loesses (11 sections) are discussed. The generalized data for fossil palynofloras are 

considered. Palynological criteria for justification of basic stages of the Upper Pleistocene loess 



(loess-I and loess-II) formation are presented. The results of an ecological analysis of 

Chenopodiaceae species from the fossil stadial floras are also considered. General patterns of the 

plant cover during the main stages of Upper Pleistocene loess accumulation in Volyn and Podillya 

are reconstructed. The data obtained are discussed in the context of the problem of relicts, refugia and 

postglacial colonization routes of plants, taking into consideration available data of phylogeography. 

 
 


