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Складна будова інтервалу між тилігульським і дніпровським льодовиковими етапа-
ми, що охоплював два етапи ґрунтоутворення (потягайлівський і завадівський) відома 
від початку розробки схеми палеогеографічних етапів і стратиграфії плейстоцену 
України [7, 11, 12, 14, 26]. Пізніше потягайлівський стратон виділявся як підрозділ 
“великого” завадівського кліматоліту, що охоплював включав власне завадівський пе-
докомплекс (zv1) + орільський лес (zv2) + потягайлівський ґрунт (zv3) [8, 15], проте ос-
танніми роками потягайлівський кліматоліт знову отримав ранг самостійного [36–38].  
Власне завадівський горизонт (zv1) від початку досліджень стратиграфічно корелю-

вав із лихвином [7], пізніше – із гольштейном, 11-ою ізотопно-кисневою стадією [9, 
17]. У викопних торфовищах, що зіставлений із завадівським кліматолітом, виявлено 
рослинні сукцесії міндель-риського інтергляціалу [4, 24], а наявність термофільних 
пліоценових реліктів у складі флори власне завадівських ґрунтів стала основою їхньої 
кореляції із лихвином [3, 32].  
Останніми десятиріччями М.Ф. Веклич [9, 10] виявив ще складнішу будову зава-

дівського етапу: з підетапами ґрунтоутворення zv1, zv3 i zv5 (до останнього належить 
потягайлівка) та з підетапами лесоутворення zv2 i zv4 (орільський), що їх розділяють. 
Для підетапу zv2 у межах власне завадівського ґрунту реконструйовано субарктичний 
тип клімату, як і для підетапу zv4 (орільського) [10]. Отже, між нижньозавадівським 
ґрунтом, віднесеним до інтервалу 410–380 тис. років тому (11-та ізотопно-киснева 
стадія), і дніпровським кліматолітом виділено ще два ґрунтові субкліматоліти з умо-
вами, перехідними від суббореальних у Північній Україні до субтропічних у її півден-
ній частині, тобто міжльодовиковими [10]. Клімат підетапів zv3 і zv5 (pt), за М.Ф. Век-
личем, був теплішим, ніж на підетапах лубенського ґрунтоутворення, проте дещо 
прохолоднішим від властивого підетапу zv1. На завадівсько-дніпровській терасі ліво-
бережжя Дніпра Б.Д. Возгрін [20] виділив п’ять ґрунтових підрозділів завадівського 
кліматоліту. Проте якщо дотримуватись принципу закономірної побудови ґрунтових 
субкліматолітів від більш вологих лісових ґрунтів до посушливіших лучно-степових 
[32], ґрунтових субкліматолітів, та, на нашу думку, тут також виявляється три.  
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У класичних розрізах лихвинського інтергляціалу Лихвин і Гуньки у лесово-ґрун-
товій товщі між дніпровською мореною та субаквальними лихвинськими верствами 
виділені два самостійні ґрунтові горизонти. У розрізі Гуньки [18] це роменський 
ґрунт (потужністю 1,7 м), що відділяється добре вираженим орчицьким лесом від ка-
менського лучного ґрунту (потужністю 2,1 м). Каменський ґрунт корелюється із де-
в’ятою ізотопно-кисневою стадією [19]. Роменський ґрунт (потужність гумусового 
горизонту 1 м), за даними наших спостережень, належить до лучно-чорноземних, з 
ознаками реліктового текстурного горизонту в його нижній частині.  
У стратотиповому розрізі Лихвин над озерною лінзою залягають лісові ґрунти ПП6 

і ПП5 [6], що утворюють педокомплекс, який корелює з каменським горизонтом [25]. 
У верхніх шарах ґрунту ПП6 та у ґрунті ПП5 Н.С. Боліховська [5] виділила чекалин-
ський інтергляціал, який зіставила з дев’ятою ізотопно-кисневою стадією. Жиздрин-
ський холодний етап (восьма ізотопно-киснева стадія) відділяє чекалинський етап від 
наступного черепетського інтергляціалу, визначеного у першому додніпровському 
болотно-глейовому ґрунті ПП4, що належить до сьомої ізотопно-кисневої стадії [5]. У 
розрізах басейну Дніпра сингильський (лихвинський) мікротеріофауністичний комп-
лекс належить лише до субаквальних відкладів лихвину sensu stricto, а в каменському 
та роменському ґрунтових горизонтах  лихвину sensu lato (“Великого Лихвину”) виз-
начено фауну хазарського комплексу [27].  
Добре розчленовані розрізи “великого” завадівського інтервалу трапляються нечас-

то. У льодовиковій області це пов’язано з екзараційною та ерозійною дією дніпровсь-
кого зледеніння. На геологічних профілях частопростежують, що не лише потягайлів-
ський, а й власне завадівський кліматоліт є розмитий, і дніпровські відклади за-
лягають безпосередньо на тилігульських чи лубенських [2, 21, 29]. У розрізах межи-
річ позальодовикової області лесові горизонти, крім дніпровського та сульського, час-
то сильно редуковані з огляду на значну відстань від областей надходження еолового 
пилу. Нижче наведемо дані про потягайлівські ґрунти, чітко відділені від власне зава-
дівських орільським лесом.  
У лесовій області дніпровського зледеніння лівобережжя Дніпра потягайлівський 

кліматоліт представлений чорноземами вилугуваними та лучно-чорноземними ґрун-
тами середньою потужністю 1 м: розрізи Потягайлівка, Садки, Слобода [11]; Манжо-
сівка, Ладан, Діївка, опорний розріз Чигирина [69]. Північніше, у Київському При-
дніпров’ї, розвинуті лучні та дернові потягайлівські ґрунти (розрізи Стайки, Нові Пет-
рівці [16]) чи бурі лісові лесивовані ґрунти з різким перерозподілом мінеральної маси: 
у горизонті Bt вміст мулистих часток підвищується із 4,4 до 26,1%, співвідношення 
SiO2:R2O3 звужуються з 13,10 до 10,92 (розрізи Ходорів, Музичі [21]). У опорному 
розрізі В’язівок потягайлівський ґрунт умовно названо “коричневим” з огляду на поєд- 
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нання в ньому ознак степового ґрунтоутворення з озалізненням та оглиненням гори-
зонтів, що виражається у специфічному коричневому забарвленні [11]. Проте дослід-
ження цього ґрунту у катені доводить його полігенетичність – чорноземний ґрунт ptb2 
перекриває бурий лісовий лесивований ґрунт ptb1, що має виразну призматичну струк-
туру (рис. 1, а). Місцями чорноземний ґрунт ptb2 еродований, але матеріал його гуму-
сового горизонту виповнює клини, що розчленовують товщу нижнього лісового ґрун-
ту ptb1, а горизонт Вt лісового ґрунту містить конкреції СаСО3 (карбонатний ілювій 
чорнозему ptb2). У північніших розрізах (Київське Придніпров’я) карбонати вилугува-
ні глибше і формують борошнисто-карбонатний горизонт вже у підґрунті потягайлів-
ського кліматоліту. Ґрунтові світи потягайлівського часу із бурого лісового (ptb1) та 
чорноземоподібного (ptb2) ґрунтів раніше визначені Б.Д. Возгріним [20]. 
Вилугуваність та ознаки лесиважу у потягайлівських ґрунтах простежено навіть на 

північному Донбасі (розрізи Першотравневе, Привілля): SiO2:R2O3 звужуються з 9,88 
до 8,22 у горизонті Вt [23]. Лесивовані ґрунти утворюють комбінації з бурими слабко 
ненасиченими з підвищеним вмістом СаО та MgO (розрізи Новорайське, Лозова, Ко-
пані, Об’їздне), а на Південному Донбасі та Приазовській височині змінюються кар-
бонатними коричнювато-бурими ґрунтами (розріз Докучаєвськ). Потягайлівські ґрун-
ти Донбасу більш оглинені, ніж на півночі (вміст мулу 34–37%, SiO2:R2O3 до 6,72), що 
може бути пов’язане як зі сприятливішими кліматичними умовами ґрунтового вивіт-
рювання, так і з меншим вмістом крупнопилуватих часток у їхній материнській поро-
ді – орільському лесі (внаслідок більшої віддаленості території від джерел еолового 
розвіювання).  
В опорному розрізі Старі Кайдаки потягайлівський ґрунт (потужністю 1 м) охоп-

лює темно-коричневі з червонуватим відтінком горизонти Н (=А1) та Нрі (=А1Bt) і 
рожево-червонуватий Phk (=B-Cca), у цьому разі у горизонті Нрі вміст мулистих час-
ток – 31,4%, SiO2:R2O3 – 10,03 [13]. У разі простеження цього ґрунту в катені ми спо-
стерігали виокремлення темно-сірого гумусового горизонту (потужністю до 0,4 м ) 
або, навпаки, повне зрізання гумусового горизонту на схилах, що створює враження 
червоноколірності всього потягайлівського кліматоліту. У потягайлівських ґрунтах 
Причорномор’я вміст мулу (32–38%) і напівтораоксидів заліза та алюмінію (SiO2:R2O3 

7,5–8,0) підвищується, відображаючи поліпшення умов ґрунтового вивітрювання у 
напрямі на південь [30].  
Перші палінологічні характеристики потягайлівських ґрунтів (розрізи В’язівок, Чи-

гирин, Старі Кайдаки, Загородне [3]) засвідчили зміну лісостепового типу спорово-
пилкових спектрів степовим на широті Надпорожистого Придніпров’я. На флорис-
тичних діаграмах розрізів В’язівок та Загородне чітко простежено, що кліматичний 
оптимум відповідає нижнім верствам потягайлівського кліматоліту (матеріалу лісово- 
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го ґрунту ptb1). На цьому рівні у розрізі В’язівок наявні пилкові зерна дуба, в’яза, ли-
пи, ялини (вміст пилку дерев до 60%), у розрізі Загородне – мікрофосилії дуба, ліщи-
ни, жостеру, ялини. У верхніх шарах потягайлівського кліматоліту деревні породи 
представлено лише сосною, поодиноко березою (їхній загальний вміст від 20 до 40%). 
У розрізі Старі Кайдаки із деревних порід, крім сосни та берези, виявлений лише пи-
лок ліщини (у нижніх верствах кліматоліту).  
За спорово-пилковою діаграмою розрізу Сиволож [2] Чернігівське Полісся у потя-

гайлівський час займав лісостеп, у складі лісових масивів якого були сосна, береза та 
вільха, у незначній кількості дуб, в’яз, липа, граб та, можливо, горіх (єдиний розріз 
потягайлівського кліматоліту зі знахідкою пилку Juglans). На Північній Донеччині 
(розріз Новорайське [23]) поширювався лісостеп із дубом і ліщиною у складі придо-
линних суборів і лучним типом степів. На південь від Донецька його змінювали сте-
пові ландшафти зі значною участю ксерофітних ценозів (розріз Докучаєвськ [22]). До-
линні соснові бори, у складі яких поодиноко траплялися в’яз, ясен, клен і ліщина, за-
ймали незначні площі. Самостійне значення, вірогідно, мали чагарникові формації із 
глоду, дикої груші, жостеру, бузини, маслинки сріблястої і, можливо, теплолюбнішо-
го дерену.  
Палінодіаграма потягайлівського ґрунту із закарпатського розрізу Гать (стратифі-

кація Б.Д. Возгріна) свідчить про поширення тут у цей час лук і мішаних лісів, у скла-
ді яких бук, граб і дуб мали підпорядковане значення щодо сосни [22]. Ялина трапля-
лася у незначній кількості, а смерека (Abies) – поодиноко. У наземному покриві різно-
трав’я переважало над папоротями та осоками. Отримана нами палінодіаграма потя-
гайлівського ґрунту із розрізу Дрибка у низькогір’ях Карпат (стратифікація М.Ф. Век-
лича та В.М. Клапчука) відображає значно більше поширення у гірських лісах, ніж на 
Закарпатській низовині, мезофітних елементів: смереки, бука, вільхи та особливо яли-
ни, а також більшу роль папоротей і плаунів у наземному покриві.  
Спорово-пилкові спектри орільського лесу (неґрунтового суглинку/супіску) у всіх 

зазначених вище палінологічно схарактеризованих розрізах холодно-степового типу, 
без участі пилку широколистяних порід. Лише у розрізі Дрибка (Карпати) паліно-
спектри лісо-лучного типу. Тут у складі пилку дерев переважають сосна, береза та 
ялина (хоча кількість пилку ялини різко скорочена порівняно з потягайлівським ґрун-
том). У дуже незначній кількості трапляються паліноморфи бука та ліщини; різко 
зменшується кількість спор папоротей і зростає роль сфагнуму. Все це свідчить про 
значне похолодання клімату та його посушливість навіть у горах.  
Нижче розглянемо власне завадівський кліматоліт, у багатьох розрізах якого (особ-

ливо у Північній Україні) виділяють два повнорозвинуті ґрунти, що належали відно-
силися до двох підстадій кліматичного оптимуму zv1b1 i zv1b2 [15, 32]. Ми дотримуємо- 
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ся пізнішого погляду М.Ф. Веклича [9, 10, 17], що кожне з цих утворень має ранг 
підетапу (відповідно, zv1 i zv3) і ґрунтуємося на таких засадах: 

1) у розрізах Середнього Придніпров’я (зокрема, у розрізах біля с. В’язівок, див. 
рис. 1, а) ми простежили заміщення полігенетичного нижньозавадівського ґрунту дво-
ма субсвітами – zv1 i zv3 (із нижнім бурим лісовим лесивованим і верхнім чорноземо-
подібними ґрунтами кожна), розділеними рівнем кріогенезу zv2; 

2) ґрунт zv1 деформовано кріотурбаціями іншої генерації, ніж ті, що простежені у 
ґрунтовій світі zv3 (наприклад, розрізи Музичі [21], Комаргород [35]); 

3) у Середньому Придніпров’ї в субаквальних відкладах власне завадівського часу 
виявлено два головні оптимуми широколистяної флори, розділені відрізком похоло-
дання і формування лесових верств [2]. На Донеччині два власне завадівські ґрунти, 
що залягають під потягайлівським та орільським кліматолітами, розділені лесовим 
прошарком зі спорово-пилковими спектрами холодностепового типу (рис. 2, а). По-
дібний лесовий суглинок (із різко збідненим складом деревних порід і переважанням 
пилку лободових) зафіксовано між ґрунтами двох кліматичних оптимумів завадів-
ського часу на Харківщині, св. 11 [33]; 

4) у повних розрізах завадівського кліматоліту (зокрема, закарпатський розріз Гать, 
стратифікований Б.Д. Возгріним; розріз Новотроїцьке, Південна Донеччина) на кож-
ному з підетапів zv1 i zv3 простежено термоксеротичну та термогігротичну стадії роз-
витку рослинності, що може свідчити про наявність рослинних сукцесій двох інтер-
гляціалів [22].  
Подібну картину виявлено і в завадівському кліматоліті розрізу Музичі (див рис. 2, 

б). Розріз має повнішу будову у південній стінці кар’єру і палінологічно проаналізо-
ваним за зразками, відібраними тут у 1981 і 2002 рр. Потягайлівський і орільський 
кліматоліти виражені у північній і західній стінках кар’єру, а в південній стінці зрізані 
дніпровськими відкладами, що занурені у давнє зниження і залягають безпосередньо 
на завадівських утвореннях. Завадівські утворення складаються з ґрунтової світи zv3 
(знизу вверх – бурий лісовий ґрунт теплих фацій zv3b1 потужністю 0,7 м; чорноземо-
подібний ґрунт zv3b2 потужністю 0,7 м та ініціальний бурий глейовий ґрунт zv3c по-
тужністю 0,25 м ) і лучного ґрунту zv1 потужністю 1 м. Грандіозні мерзлотні пору-
шення ґрунту zv1 – гумусові клини глибиною до 3 м (см. рис. 1, б), місцями аструктур-
ні порушення – чітко відмінні від порушень у кліматоліті zv3 і свідчать про наявність 
фази кріогенезу між zv1 i zv3. Під час розробки кар’єру його стінка зміщувалася на 
південь, відкриваючи гідроморфніші відміни ґрунтів. Місцями кліматоліт zv1 розділе-
ний на два однотипні лучні ґрунти чи заміщений тонкодисперними сильно гумусова-
ними озерними глинами. Гідроморфізм утворень zv1 пов’язаний з їхнім формуванням 
на низькій терасі, на перигляціальному алювії тилігульського етапу. Незважаючи на  
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Рис. 1. Літолого-педологічні стовпці середньоплейстоценових відкладів розрізів В’язі- 

вок-4 (а) та Музичі [21] (б): 1 – лес; 2 – чорнозем вилугуваний; 3 – бурий лісовий лесивований 

ґрунт помірних фацій; 4 – чорноземоподібний ґрунт теплих фацій; 6 – делювіальний суглинок. 
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запіщаненість материнської породи, ґрунт zv1 має значні показники глинного вивітрю-
вання (30–34% мулистих часток, SiO2:R2O3 10–11). Палінологічний аналіз виконували 
для найбільш субаеральної його відміни.  
Під час формування ґрунту zv1 лісостеп (із різнотравно-злаковими степами, дубом, 

в’язом, липою, поодиноко горіхом у складі мішаних лісів) змінювала лісова рослин-
ність. Зникли елементи змішаного дубового лісу, проте з’явилися мезофільні деревні 
породи: граб, вільха, ялина (поодиноко Сarya). Серед сосен помітна частина належала 
до підроду Haploxylon (можливо Р. cembra). Значно посилилася роль папоротей у на-
земному покриві.  
Вище у розрізі (за зразком, узятим з підошви горизонту Bt лісового ґрунту zv3b1) за-

фіксовано зростання посушливості й похолодання клімату – скорочення площ лісів, 
випадіння з їхнього складу граба, ялини, вільхи; посилення ролі ксерофітів (зокрема, 
полину) у трав’янистих ценозах. Широколистяні породи і сосна підроду Haploxylon 
траплялися поодиноко. Оскільки безпосередньо під цим рівнем відкриваються крі-
огенні структури, що розчленовують ґрунт zv1, ми розглядаємо цю фазу бореального 
лісостепу як перехідну від підетапу кріогенезу zv2 до підетапу ґрунтоутворення zv3. 
Першу стадію оптимуму підетапу zv3 виявлено у верхніх верствах горизонту Bt 

ґрунту zv3b1. Вона вирізнялася поширенням порід змішаного дубового лісу: дуб, в’яз, 
клен, ясен (хоча трапляється і граб), а з чагарників – ліщини і калини. Характерною 
особливістю є відсутність пилку ялини та вільхи, а також наявність поодиноких па-
ліноморф Carya. Наземний покрив лісів був різнотравно-папоротевим. Зросла частка 
сосни підроду Haploxylon, але протягом усього підетапу zv3 вона була нижчою, ніж на 
підетапі zv1.  
Друга стадія оптимуму простежена за високим вмістом пилку широколистяних по-

рід у нижніх верствах чорноземного ґрунту zv3b2. У цей час у складі лісів підвищилася 
роль мезофільних порід: граба і липи (зокрема, Tilia platyphyllos), поодиноко з’являв-
ся бук. Водночас площі соснових лісів значно зменшилися внаслідок поширення зла-
ково-різнотравних степів.  
Під час формування верхніх шарів чорнозему та ініціального ґрунту zv3с роль борів 

у складі рослинності знову підвищилася, проте участь широколистяних порід, пред-
ставлених лише грабом і липою, різко зменшилася. Характерними рисами були поява 
ялини, вільхи та мезофітикація як степів, що стали лучними (максимальний вміст 
пилку різнотрав’я), так і наземного покриву лісів (зростання участі папоротей). Про-
тягом підетапу zv3, як і протягом підетапу zv1, простежено зміну елементів змішаного 
дубового лісу мезофільними широколистяними породами, а потім бореальними мезо-
філами. Показники ґрунтового вивітрювання у ґрунтах zv3 аналогічні до показників у  
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ґрунті zv1. Отже, ми розглядаємо обидва субкліматоліти як міжльодовикові утворен-
ня.  
Палінологічні дані завадівського кліматоліту з розрізу Музичі (Київське Полісся) 

добре узгоджуються з даними по розрізу Сиволож (Чернігівське Полісся) [2]. Щоп-
равда, у Сиволожі значно вищою є роль пилку берези, що, вірогідно, пов’язане з по-
ложенням цього розрізу на заплаві, де могла зростати гігрофільна Betula pubescens. У 
Чернігівському Поліссі з широколистяних порід першим з’явився дуб – ще на почат-
ковій фазі сосново-березових лісів (ця фаза у розрізі Музичі описана за окремим 
розчищенням [21]). На оптимумі до нього приєднався граб, зростала участь вільхи. 
Виявлено пилкові зерна Juglans та Carya. У третьому палінокомплексі розрізу Сиво-
лож різко зменшений вміст пилку широколистяних дерев, а потім і вміст пилку дерев-
них порід, а в групі пилку трав переважають ксерофіти (аналогія з холодним відріз-
ком між субкліматолітами zv1 і zv3 у Музичах). В обох розрізах на інтервалі похоло-
дання трапляються поодинокі паліноморфи ліщини та ясена. У четвертому паліно-
комплексі розрізу Сиволож зафіксовано граб, дуб, в’яз, клен, ясен, липу широколисту 
та поодиноко Carya, а пізніше, як і у розрізі Музичі, поодиноко бук та ялину. Цікаво, 
що пилок Carya (до 2%) виявлено і в Крукеницькому торфовищі, яке належить до 
завадівського горизонту [4], у завадівському ґрунті розрізу Стайки [16] і в давньо-
евксинських відкладах (розріз с. Озерне [31]), хоча загалом цей таксон не розглядали 
як характерний для палінофлори лихвину [24, 5].  
У верхньому зразку четвертинного палінокомплексу розрізу Сиволож, як і у крівлі 

субкліматоліту zv3 у Музичах, зростала участь пилку дерев з огляду на наявність сос-
ни, частково вільхи, і різко зменшена участь паліноморф широколистяних порід, а в 
складі трав переважає різнотрав’я. Пилковий склад і сукцесії обох розрізів дуже по-
дібні і займають проміжне положення між розрізами “Великого Лихвину” у вологі-
ших північніших і західних районах, багатших на пилок мезофільних деревних порід і 
пліоценових реліктів, і розрізами завадівського кліматоліту Південної України, в яких  
вологолюбні неогенові релікти практично не трапляються.  
У детально стратифікованих розрізах завадівського кліматоліту Донеччини виді-

лення термоксеротичної і термогігротичної стадій часто неможливе (наприклад, див. 
рис. 2, а) через відсутність пилку мезофільних граба та ялини, що мали  тут дуже об-
межене зростання. Проте у розрізах, у яких пилок цих порід трапляється (наприклад, 
свердловина Загородне [3], ці стадії простежуються в обох завадівських ґрунтах, або 
ж термогігротичну стадію можна виділити за збільшенням загального вмісту пилку 
дерев і збільшенням різноманіття його складу у верхніх шарах нижніх ґрунтів світ 
(розріз Новотроїцьке). У розрізах Карпат і Закарпаття (Гать, Дрибка) зміни мішаного  
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дубового лісу грабовими (чи грабово-буковими) лісами, навпаки, виявляються дуже 
чітко [22].  
У розрізі Гать у верхніх шарах субкліматоліту zv1 (наприкінці фази граба) останній 

раз від початку плейстоцену виявлено пилок Pterocarya. У субкліматоліті zv3 зафіксо-
вано лише поодинокі мікрофосилії горіха і вощанки, а в потягайлівському ґрунті пил-
ку неогенових реліктів нема. Остання поява птерокарії (і саме наприкінці інтергля-
ціальної сукцесії) є реперною ознакою гольштейну [40]. Для гольштейну також харак-
терне більше зволоження (вищий вміст пилку ялини, граба, вільхи), ніж для другого 
середньоплейстоценового інтергляціалу (Hoogeveen, Reinsdorf). У Східній Європі мен-
ше зволоження другого середньоплейстоценового (чекалинського, каменського) ін-
тергляціалу порівняно із лихвином sensu stricto (інжавінським ґрунтом) визначене за 
палінологічними [5] і палеопедологічними [25] даними. Нижній із завадівських ґрун-
тів є найвологішим за умовами формування [32, 28, 21], а в палінологічно дослід-
жених розрізах із двома завадівськими ґрунтами (Загородне, Жданов [3], Запоріжжя, 
Бахмутівка, Борщівка [34] це простежено за складом спорово-пилкових спектров. За 
нашими палінологічними даними субкліматоліт zv1 особливо різко відрізняється воло-
гішими умовами формування (значно вищий вміст пилку граба і вільхи) від субкліма-
толіту zv3 у розрізі Гать. Якби весь завадівський кліматоліт відповідав гольштейну 
(лихвину), то найвологіші умови мали б бути у верхньозавадівських ґрунтах, оскільки 
найвологішою виявилася пізня термогігротична стадія лихвину (телократична стадія 
гольштейну).  
Отже, вважаємо за можливе корелювати завадівський етап (підетапи zv3 і zv1) із 9-ю 

(рейнсдорф, каменський інтергляціал) і 11-ю (гольштейн, лихвин) киснево-ізотопни-
ми стадіями, відповідно. Два аналогічні підетапи лубенського часу (lb3 і lb1) корелю-
ють із 13-ю і 15-ю стадіями [9, 37]. Потягайлівський етап пропонуємо зіставляти із  
7-ю киснево-ізотопною стадією, інтергляціалом шонінген, який вирізнявся найпосуш-
ливішим кліматом із трьох середньоплейстоценових інтергляціалів [39]. Кайдацький 
етап, на нашу думку, відповідає 5-й киснево-ізотопній стадії, що обговорено раніше.  
У Північній Україні потягайлівський кліматоліт і обидва завадівські субкліматолі-

ти у їхніх повних розрізах представлені світами із верхнього чорноземоподібного (чи 
лучного) і нижнього бурого лісового лесивованого ґрунту. Залежно від давнього ре-
льєфу вони можуть бути заміщені полігенетичними ґрунтами чи гігроморфними утво-
реннями, а льодовикова екзарація (водно-льодовиковий розмив) може призводити до 
еродування верхніх частин профілю (чи верхніх ґрунтів).  
 

_________________ 
 



  

204                                                                                          Н. Герасименко, Ж. Матвіїшина 
 

1. Адаменко О.М., Адаменко Р.С., Гладилин В.Н. и др. Палеолитическое местонахождение 
Королево в Закарпатье // Бюлл. комиссии по изучению четвертичного периода. – 1989. –  
№ 58. – С. 5–25. 

2. Арап Р.Я., Возгрін Б.Д. Рослинність завадівського етапу у басейні р.Остер // Укр. ботан. 
журн. – 1989. – Т. 46. – № 2. – С. 25–29. 

3. Артюшенко А.Т., Пашкевич Г.А., Паришкура С.И., Карева Е.В. Палеоботаническая ха-
рактеристика опорных разрезов четвертичных отложений средней и южной части Украины. 
– Киев: Наук. думка, 1973. – 96 с. 

4. Артюшенко А.Т., Арап Р.Я., Безусько Л.Г. История растительности западных областей 
Украины в четвертичном периоде. – Киев: Наук. думка, 1982. – 135 с. 

5. Болиховская Н.С. Эволюция лессово-почвенной формации Северной Евразии. – М.: 
Изд-во Москов. ун-та, 1995. – 269 с. 

6. Болиховская Н.С., Глушанкова Н.И., Ренгартен Н.В., Судакова Н.Г. Погребенные почвы 
Лихвинского (Чекалинского) разреза // Бюл. комисии по изучению четвертичного периода. – 
1976. – Вып. 45. 

7. Веклич М.Ф. Стратиграфия лессовой формации Украины и соседних стран. – Киев: 
Наук. думка, 1967. – 238 с. 

8. Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. – 
Киев: Наук. думка, 1982. – 203 с.  

9. Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения.– Киев: Наук. думка. – 1990. – 190 с. 
10. Веклич М.Ф. Інваріанти пізньокайнозойських палеоландшафтів території України // 

Укр. геогр. журн. – 1996. – № 4. – С. 20–27. 
11. Веклич М.Ф., Артюшенко А.Т., Сиренко Н.А. и др. Опорные геологические разрезы 

антропогена Украины. – Ч. I. – Киев: Наук. думка, 1967. – 106 с. 
12. Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Дубняк В.А. и др. Опорные геологические разрезы антро-

погена Украины. – Ч. II. – Киев: Наук. думка, 1969. – 172 с.  
13. Веклич М.Ф., Сиренко Н.А. Опорные геологические разрезы антропогена Украины. –  

Ч. III. – Киев: Наук. думка, 1972. – 225 с. 
14. Веклич М.Ф., Сіренко Н.А., Дубняк В.А. та ін. Розвиток грунтів України у пізньому ка-

йнозої. – Київ: Наук. думка, 1973. – 210 с. 
15. Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Матвиишина Ж.Н. и др. Палеогеографические этапы и де-

тальное стратиграфическое расчленение плейстоцена Украины. – Киев: Наук. думка, 1984. – 
33 с., 22 табл. 

16. Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Матвиишина Ж.Н. и др. Палеогеография Киевского При-
днепровья. – Киев: Наук. думка, 1984. – 176 с. 

17. Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Матвиишина Ж.Н. и др. Стратиграфическая схема пле-
йстоценовых отложений Украины // Стратиграфические схемы фанерозоя и докембрия Укра-
ины. – Киев: Госком геологии Украины, 1993. – 40 с., 8 табл. 

 
 



  

Проблеми завадівського…                                                                                                 205 
 

18. Величко А.А., Грибченко Ю.Н., Губонина З.П. и др. Разрез Гуньки // Лессово-почвенная 
формация Восточно-Европейской равнины. Палеогеография и стратиграфия. – М., 1997. –  
С. 60–79. 

19. Величко А.А., Писарева В.В., Фаустова М.А. Подходы к реконструкции оледенений 
среднего плейстоцена // Оледенения среднего плейстоцена Восточной Европы / Ред. А.А. Ве-
личко, С.М. Шик. – М.: ГЕОС, 2001. – С. 143–149. 

20. Возгрин Б.Д. Лихвинский горизонт плейстоцена левобережья Среднего Днепра // Чет-
вертичный период: методы исследования, стратиграфия и экология. – Т. 1. – Таллинн, 1990. – 
С. 122–123. 

21. Герасименко Н.П. Палеоландшафты правобережья Киевского Приднепровья (поздний 
кайнозой) / Рукопись деп. в ВИНИТИ, 1988. – Т. 1. – 250 с.; Т. 2 – 251 с.  

22. Герасименко Н.П. Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території 
України / Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук. – Київ, 2004. – 41 с. 

23. Герасименко Н.П., Педанюк Г.И. Палеогеографические этапы плиоцена и плейстоцена 
Западного Донбасса / Рукопис деп. в ВИНИТИ, 1991. – Т. 1. – 232 с.; Т. 2. – 260 с.; Т. 3. –  
239 с. 

24. Гричук В.П., Гуртовая Е.Е. Межледниковая флора озерно-болотных отложений у с. 
Крукеничи и ее стратиграфическое положение // Проблемы палеогеографии плейстоцена и 
голоцена. – М.: Наука, 1982. – С. 5–32. 

25. Длусский К.Г. Среднеплейстоценовое почвообразование центра Восточно-Европейской 
равнины / Автореф. ... канд. геогр. наук. – М., 2001. – 24 с.  

26. Крокос В.І. Інструкція до вивчення четвертинних покладів України // Четвертинний 
період. – 1932. – Вип. 3. – С. 17–55.  

27. Маркова А.К. Плейстоценовая микротериофауна Европейской части СССР // Стратиг-
рафия и палеогеография четвертинного периода Европейской части СССР. – М., 1990. 

28. Матвиишина Ж.H. Микроморфология плейстоценовых почв Украины. – Киев: Наук. 
думка, 1982. – 145 с.  

29. Матвиишина Ж.H., Возгрин Б.Д. Палеогеографические эскизы позднекайнозойской 
природы бассейна верхних течений рек Остер и Удай // Литология осадочного чехла Укра-
ины. – Киев: Наук. думка, 1991. – С. 104–110. 

30. Матвиишина Ж.H., Передерий В.И., Ивченко А.С. Палеоэтапность позднего кайнозоя 
Нижнего Приднестровья / Рукопись деп. в ВИНИТИ, 1990. – Т. 1. – 258 с.; Т. 2. – 109 с. 

31. Михайлеску К.Д., Маркова А.К., Чепалыга А.Л. и др. Биостратиграфия опорного разре-
за (лектостратотипа) древнеэвксинских отложений у с. Озерное // Бюл. комисии по изучению 
четвертичного периода. – 1991. – Вып. 60. – С. 29–40. 

32. Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и пле-
йстоцене. – Киев: Наук. думка, 1986. – 186 с. 

33. Сіренко О.А. Особливості розвитку рослинності на сході України в ранньому та серед-
ньому плейстоцені // Укр. ботан. журн. – 1994. – Т. 51. – № 6. – С. 45–51.  

 



  

206                                                                                          Н. Герасименко, Ж. Матвіїшина 
 

34. Турло С.И. История, этапность, дифференциация флоры и растительности Украины в 
позднем кайнозое / Рукопис деп. в УкрНИТИ, 1993. – 437 с. 

35. Турло С.И., Матвіїшина Ж.М. Рослинність і грунти Середнього Побужжя в плейсто-
цені // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49. – № 5. – С. 55–60. 

36. Gozhik P., Matviishina Zh., Gerasimenko N. et al. Quaternary stratigraphy // The Ukraine 
Quarternary explored: the Middle and Upper Pleistocene of the Middle Dnieper area and its 
importance for the East-West European correlation. SEQS 2001 conference. Excursion guide. – 
Kyiv, 2001. – Р. 8–11. 

37. Lindner L., Bogutsky A., Gozhik P. et al. Correlation of main climatic glacial-interglacial and 
loess-palaeosol cycles in the Pleistocene of Poland and Ukraine // Acta Geologica Polonica. – 2002. 
– Vol. 52. № 4. – P. 459–469.  

38. Lindner L., Gozhik P., Marciniak B. et al. Main climatic changes in the Quaternary of Po-
land, Belarus and Ukraine // Geological Quaterly – 2004.– Vol. 48. № 2. – P. 97–114. 

39. Urban B. Palynological evidence of Younger Middle Pleistocene interglacials (Holsteinian, 
Reinsdorf and Schoningen) in the Schoningen open cast lignite mine (eastern Lower Saxony, 
Germany) // Mededelingen Rijsk Geologische Dienst. – 1995. – 52. – P. 175–186.  

40. Zagwijn W.H. The outline of the Quaternary stratigraphy of the Netherlands // Geologie en 
Mijnbouw. – 1985. – Vol. 64. – P. 17–24. 

 

THE PROBLEMS OF ZAVADIV “GREAT INTERGLACIAL” 
 

N. Gerasimenko1, Z. Matvijishyna2 
1National Taras Shevchenko University of Kyiv, 

al. Glushkova, 2, 03022 Kyiv, Ukraine 
2Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine,  

Volodymyr Str., 44, 01034 Kyiv, Ukraine 
 

The complex structure of the Zavadivka unit, which fits between the Tiligul (Elsterian) and Dnieper (Zaalian) Glacials in the Ukrainian 
Stratigraphical Framework, is discussed. The soil and vegetational reconstructions are represented for the subdivisions of the Zavadivka interval, 
established by M.Veklitch (1990, 1996), namely, for the soil units zv1, zv3 and zv5 (Potyagaylivka unit) and for the loess units – zv2 and zv4 (Oril’ unit).  

In the Central and Eastern Ukraine, Potyagaylivka unit consists of the upper chernozem and the lower brown leached soil forming a pedocompex 
in relief depressions. On plateau, they commonly are represented by a polygenetic ‘welded’ soil which has reddish colour in the Southern Ukraine. 
During the Potyagaylivka time, in the Central and Eastern Ukraine, broad-leaved forest-steppe vegetation was replaced by grassland (corresponding 
to chernozem formation). The south of Ukraine was occupied by steppe (with xeric elements) and shrubs. The Potyagaylivka forest-steppe vegetation 
had less mesophytic composition than the earlier intervals of Zavadivka soil formation. No thermophil Neogene relics were found in Potyagaylivka 
unit. During the nest Oril’ loess unit, cold steppe cover the area of Ukraine (periglacial forest-steppe around the Carpathians).  

In the Central and Eastern Ukraine, the unit zv3 (Upper Zavadivka) consists of a pedocomplex from the upper chernozem-like soil and the lower 
brown forest soil/Braunerde (both have higher soil-weathering coefficients than the Potyagaylivka unit). To the south, the lower soil become reddish-
brown one. During the formation of the zv3 unit, Quercetum mixtum has been replaced by mesophyl forest (with Carpinus, Tilia platyphyllos and few 
Fagus). The upper layers of the zv3 chernozem had been formed under the forest-steppe (meadow-steppe and boreal forest with appearance of Picea 
and increase of Alnus). In tne Trnascarpathia, Abies also appeared at the end of soil formation. Few pollen grains of Juglans and Carya were found in 
the zv3 soils of different areas of Ukraine. The loess/loam unit zv2 has pollen spectra of cold steppe, and is connected with a level of strong 
cryoturbation, deeply deforming the zv1 soils.  

In the central Ukraine, the unit zv1 (Lower Zavadivka) consists of chernozem-like soil, overlying the Luvisol/Parabraunerde, or it is represented 
by a thick meadow soil, strongly dissected by cryoturbations. During the soil formation, forest-steppe with Quercetum mixtum complex have been 
replaced by mesophyl forest (with Carpinus, Picea, Abies and Alnus), and, later, by boreal forest-steppe. Few Carya and Juglans pollen occur in the 
zv1 sections, Pinus sg Haploxylon is common, and in the Transcarpathia, Pterocarya pollen appeared at the end of the unit. As it is the last appearance 
of Pterocarya in the Quaternary sections, the zv1 unit is correlated with Holsteinian/Likhvin. The two overlying soil units (zv3 and zv5) are 
correspondingly compared with Reinsdorf/Kamenka and Schoningen/Romny. In the Gun’ki section (the Middle Dnieper area), two soil units 
(Potyagaylivka and the Upper Zavadivka), separated by loesses, are exposed between the Dnieper till and the Likhvin lake sediments, which 
correspond to the zv1 unit. 


