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  За основу праці взято результати дослідження розвитку ґрунтових і 
рослинних покривів на підставі матеріалів літолого-педологічного та 
палінологічного аналізів субаеральних відкладів у розрізах Середнього 

Придніпров’я, Побужжя, Донеччини та Причорномор’я. Мета дослідження – 

детальна реконструкція стадійності розвитку природи протягом кайдацького та 
прилуцького етапів Стратиграфічної схеми четвертинних відкладів України [9]. У 

цій схемі стадії ґрунтоутворення позначені літерами а (початкові стадії), b (стадії 
кліматичного оптимуму) і с (завершальні стадії ґрунтоутворення). 
 За даними із стратиграфічно повних розрізів, кайдацький і прилуцький 

кліматоліти мають подібну будову: із добре вираженими двома грунтами 

оптимумів, нижні з яких (kdb1, plb1) на більшій частині території України є 
лісовими, а верхні (kdb2, plb2) – чорноземними [9]. Зональні зміни цих грунтів на 
території  України висвітлено у працях [26, 20]. У переважній більшості розрізів 
Північної і Середньої України, зокрема, у класичних опорних розрізах Прилуки, 

Ріжки, Чигирин, Ламане, Чернігів та ін. [5, 18], кайдацький кліматоліт 
представлено лише лісовими ґрунтами, а прилуцький – лише чорноземами. В 

абсолютній більшості випадків кайдацький і прилуцький кліматоліти зближені у 
розрізі. Вони формують єдину ґрунтову світу:  найчастіше із чорноземного 

(прилуцького) та лісового (кайдацького) ґрунтів, як їх визначив у розрізах М. Ф. 

Веклич [3]. На підвищених вододілах вони утворюють єдиний полігенетичний 

ґрунт, а у похованих зниженнях давнього рельєфу простежуються надзвичайно 
повні розрізи кайдацького та прилуцького кліматолітів. Фаціальні зміни будови 

прилуцького і кайдацького кліматолітів і ґрунтів, що їх складають, залежно від 

давнього рельєфу ми простежили безпосередньо у суцільних відкритих розрізах-
профілях. 
 У напрямі на південь лісовий ґрунт кайдацького кліматоліту нарощений (а 
подекуди і заміщений) чорноземним, прилуцький кліматоліт представлено лише 
чорноземами, а далі на південь – ґрунтами коричнево-сірого забарвлення – 

аналогами  сучасних темно-каштанових ґрунтів, зокрема, класичні опорні розрізи  

Таромське, Лиса Гора, Завгородне, Левківка, Приморське, Санжійка та ін. [7, 22]. 

 Для детально стратифікованих розрізів лесово-ґрунтової формації 



отримані кондиційні спорово-пилкові матеріали (100–400 мікрофосилій на 
зразок), що дасть змогу простежити зв’язок між змінами рослинних і лесово-

ґрунтових покривів у часі. Зокрема, для Середнього Придніпров’я це розрізи 

Музичі, Старі Безрадичі [13, 29], В’язівок [35],  для Побужжя – розріз 
Комаргород [24], для Донеччини – розрізи Крива Лука (рис. 1, 2), Новорайське, 
Новотроїцьке та Докучаєвськ [15], для Причорномор’я – розріз Кабазі ІІ  [28].  

 Кайдацький етап. Початкова стадія kd1a представлена ініціальними 

ґрунтами: на півночі лісовими чи болотними, на півдні – дерновими. За 
палінологічними даними у Північній і Середній Україні у цих ґрунтах 
простежується максимальний для післядніпровської товщі вміст пилку ялини, 

нема мікрофосилій широколистяних порід,  на Донеччині – підвищений вміст 
пилку дерев  і мезофітних трав’янистих рослин. Це свідчить про прохолодний і 
вологий клімат цього інтервалу. У багатьох розрізах ґрунти kd1a інтегровано до 

профілю ґрунтів наступної оптимальної стадії, і пік ялини простежено у нижніх 
верствах цієї стадії. Вище по розрізу визначені фази березового та соснового 
лісостепу у Середній Україні та бореального степу – на Донеччині. У 

стратиграфічно повних розрізах цим фазам відповідають малопотужні прошарки 

делювіального чи навіть лесовидного матеріалу, що може свідчити про 

погіршення (перш за все, зростання посушливості) клімату.  
 У Північній Україні із двох лісових ґрунтів оптимальних стадій 

кайдацького педогенезу (kdb) нижній (kd1b1) належать до бурих лісових 
лесивованих (парабраунерде) із характерним вмивом мулу і напівтораоксидів 
заліза та алюмінію в ілювіальний горизонт (Bt). Верхній ґрунт  (kd3b1) 

типологічно належить до сірих лісових ґрунтів із вмивом у ілювій (Bth) також і 
гумусу. У найповніших розрізах (зокрема, Копачів, Карпівка) ґрунти розділені 
делювіальними прошарками, проте часто верхній ґрунт перекриває нижній  із 
утворенням єдиного профілю. Палінологічно у ґрунті kd1b1 (або у нижній частині 
Bth /Bt горизонту полігенетичного ґрунту) простежені піки пилку в’язу та дуба, а 
вище, на рівні появи пилку ліщини та липи, простежується посилення 
мезофітного різнотрав’я (до спектрів степового типу). В межах сучасної північно-

степової підзони (див. рис. 1, 2) у Bt горизонті полігенетичного кайдацького 

ґрунту різко підвищується вміст пилку дерев і широколистяних порід, знижується 
участь трав’янистих ксерофітів. Мікрофосилії широколистяних представлено 

Quercetum mixtum-комплексом (дуб, в’яз, липа, ясен). На переході до Bth 

горизонту вміст деревних порід значно зменшується (kd1b2). 

  



                       

           Рис.1. Основні фізико-хімічні властивості верхньоплейстоценових відкладів 
опорного розрізу с. Крива Лука, Донеччина (модифіковано за Герасименко, Педанюк, 
1991). Літопедологічна колонка – Грунти: 1 – чорноземи, 2 – черноземи вилуговані, 3 – 
сірі лісові, 4 – бурі лісові лесивовані (парабраунерде), 5 – бурі лісові бореальні 
(браунерде), 6 – бурi рендзини, 7 – буроземоподібні, 8 – темно-каштанові, 9 – 
ініціальні, 10 – педоседименти, 11 – леси, 12 – балочний алювій. 



 

                Рис. 2. Спорово-пилкова діаграма верхньоплейстоценових відкладів порного 
розрізу с. Крива Лука, Донеччина (модифіковано за Gerasimenko, 2000).  

Умовні позначки ті ж, що й на рис. 1. 



У верхніх сірих лісових ґрунтах kd3b1 (чи в горизонтах A2/верхня частина Bth 

полігенетичних кайдацьких ґрунтів) простежені локальні піки пилку граба, а вище – ялини. 

Навіть у межах сучасної північно-степової підзони (див. рис. 1, 2) на цьому рівні виражено 
абсолютний максимум пилку деревних порід у розрізі (до спектрів лісового типу) та поява 
пилку граба (переважає дуб). У Середній і Південній Україні верхні лісові кайдацькі ґрунти 

нарощені гумусовими ґрунтами kd3b2, у спорово-пилковому складі яких вміст мікрофосилій 

деревних порід зменшується внаслідок посилення мезофітного різнотрав’я. У покривних 
ґрунтових відкладах kd3с простежено різке зростання участі пилку сосни та ролі трав, 
особливо ксерофітних. Навіть у передгір’ях Криму наприкінці інтергляціалу чітко виражене 
остепніння ландшафтів – зміна дубово-грабових формацій оптимуму світлими сосновими 

лісами та лучними степами на потужних чорноземах. 
 Отже, у кайдацькому ґрунтовому комплексі знизу доверху простежена послідовна 
поява таких порід, як ялина (у північній і середній Україні), береза, сосна, дуб і  в’яз, ліщина 
і липа, граб, ялина (у Північній і Середній Україні)  і сосна, тобто рослинна сукцесія 
микулинського (еемського) міжльодовиків’я. Відміни виявляються у сучасному лісостепу та 
північному степу за поширенням мезофітної степової рослинності на фазі ліщини, що, за В. 

П. Гричуком [17], є кліматичним оптимумом микулино, а також після фази грабу, 
безпосередньо перед заключною фазою бореальних соснових лісів (південніше – перед 

фазою лісостепу та степу). Цим фазам поширення мезофітних степів відповідає формування 
гумусових горизонтів або вирізнення окремих чорноземних грунтів – kd1b2 і kd3b2. Появу 
степових ландшафтів, вірогідно, можна пояснити більшим теплозабезпеченням і, відповідно, 

вищою випаровуваністю у південних районах.  Зіставлення кайдацького теплого етапу з 
останнім інтергляціалом (п’ятою ізотопно-кисневою стадією) породжує низку дискусійних 
проблем, оскільки у Стратиграфічній схемі четвертинних відкладів України, а також у 
працях із кореляції центрально- та східноєвропейських лесово-ґрунтових розрізів [27] 

кайдацький етап корелює із давнішим інтергляціалом (сьомою ізотопно-кисневою стадією). 

Крім палінологічних, звернемося також до палеопедологічних аргументів.  У розрізі 
В’язовок кайдацький ґрунтовий комплекс Дж. Куклой за палеопедологічними та 
геомагнітними ознаками було скорельовано із ПК Ш ґрунтово-лесової серії Центральної 
Європи [35], який за стратиграфічними та малакологічними даними і за абсолютним 

датуванням надійно зіставлений з останнім  міжльодовиків’ям [32]. Раніше ПК Ш 

скорелював із кайдацьким горизонтом М. Ф. Веклич [3]. Учений визначав кайдацькими 

лісові ґрунти, що перекривають дніпровські відклади у розрізах Приднiпров’я (Ламане, 
Араповичі та ін.), які у цих же самих розрізах зачислені до салинських/микулинських [11, 2]. 

У цьому разі простежено пряме фаціальне заміщення салинського ґрунту микулинським 

торфовищем [12]. Кореляцію кайдацьких лісових ґрунтів, що перекривають дніпровські 
відклади (включаючи гляцігенні), з еемськими ґрунтами Західної і Східної Європи виконано 
і за морфологічними та мікроморфологічними ознаками власне цих ґрунтів, і за 
послідовністю кліматичних сигналів, зареєстрованих відмінами викопних ґрунтів у всій 

прилуцько-кайдацькій ґрунтовій світі та у добре датованій ґрунтовій сукцесії еему-



ранньольодовикових інтерстадіалів Європи [31]. Безумовно необхідним є абсолютне 
датування власне українських розрізів – у досліджених нами відслоненнях кайдацького 

кліматоліту лише у розрізі В’язівок отримано вік їхніх підстильних суглинків. За датуванням 

амінокислотним методом вони зачислені до шостої ізотопно-кисневої стадії  [34].  

 Дискусійність кореляції кайдацького та прилуцького етапів обговорена у працях [30], 

в останніх із названих працьнижня межа микулино зіставлена із початком кайдацького 
етапу, а для верхньої визначена можливість її локалізації й у прилуцьких ґрунтах (залежно 

від постседиментного чи синседиментного характеру педогенезу у досліджуваній ґрунтовій 

світі). Зближеність кайдацьких і прилуцьких ґрунтів у розрізі не завжди дає змогу чітко 

визначити межу між цими двома кліматолітами. Зокрема, верхній лісовий ґрунт у 
прилуцько-кайдацькому комплексі розрізу с. Старі Безрадичі, який містить пилок граба, 
спочатку ми зачислювали (згідно із загальною Стратиграфічною схемою) до нижнього 
лісового ґрунту прилуцького кліматоліту. Відповідно, микулинським міжльодовиків’ям 

зіставляли кайдацький і нижню частину прилуцького горизонтів [13, 29], а холодний 

тясминський інтервал між ними розглядали як ендотермальну стадію микулино, визначену 
по низці розрізів [1, 2, 19]. Проте у опорних розрізах В’язівок [8], Прилуки, Чернігів та 
інших другий над мореною лісовий ґрунт віднесено до кайдацького кліматоліту. Перерва та 
розмив, що простежуються у розрізі Старі Безрадичі між двома лісовими ґрунтами, повинні 
зіставлятися, таким чином, не із тясминським етапом, а із кайдацьким ендотермалом  (kd2).  

 Від інших розрізів різко відрізняється за стратиграфічним визначенням кайдацького 

та прилуцького кліматолітів опорний розріз с. Старі Кайдаки [6], хоча власне відрізняються 
лише розрізи розчисток №11 та 12, розташовані у найближчих до гирла давньої балки 

берегових ярах. Тут між кліматолітами, визначеними як прилуцький і кайдацький, 

простежується типовий лес потужністю до 4 м, а генетичні ознаки ґрунтів, що віднесені до 

прилуцького та особливо кайдацького кліматолітів, значно відмінні  від таких ознак у інших 
розрізах Середнього Придніпров’я, Побужжя та Донеччини. Розріз прилуцько-кайдацької 
ґрунтової світи абсолютно тотожний ‘стандартному’ в інших регіонах,  простежується у 
берегових ярах вище за балкою та ближче до вододілів. Тут під послідовністю добре 
розвинених причорноморського, дофінівського та бузького кліматолітів залягає 
бурозабарвлений витачівський делювій, потужні прилуцький і верхньокайдацький 

чорноземні ґрунти, розділені світлішим прошарком (рештки тясминського лесу). Під 

чорноземами залягає потужний ранньокайдацький лісовий ґрунт із чітко вираженим 

елювіальним та ілювіальним горизонтами, що підстилений типовим дніпровським лесом 

(потужністю до 4 м). Під лесом залягає бурий лісовий завадівський ґрунт і лубенська 
ґрунтова світа із чорнозему та сірого лісового ґрунту – послідовність,  що  є типовою для 
багатьох розрізів Середньої і Східної України. Нижче за схилом у цьому ж відслоненні чітко 

простежується те як прилуцько-кайдацький комплекс зрізається потужним бузьким лесом, 

що зливається із дніпровським лесом (подекуди між ними простежується делювій 

чорноземних ґрунтів). У пригирлових ярах, що містять розчистки №11 та 12, система давніх 
балкових врізів є ще складнішою: крім величезного врізу, виповненого бузьким лесом, що 



зрізає витачівські та прилуцькі чорноземні ґрунти, простежуються  давні поховані балки, 

виповнені матеріалом витачівських ґрунтів і прилуцьких чорноземів. Давні балки 

прорізають лес, віднесений до тясминського кліматоліту,  майже на всю його потужність. 
Проте  і сам лес,  і підстильний ґрунтовий комплекс, зачислений до кайдацького кліматоліту, 
залягають горизонтально, як і дніпровський кліматоліт та підстильні ґрунти у 
привододільному відслоненні. Порівняння розрізів вододільних і пригирлових ярів дає змогу 
припускати дніпровський вік 4 метрового лесу в цих ярах, і відповідно ґрунтовий комплекс, 
названий у цих розрізах кайдацьким, розглядати як додніпровський. Послідовність 
кліматичних подій, відображена у будові цього педокомплексу, не відповідає послідовності 
у кайдацькому кліматоліті, що перекриває дніпровський лес у привододільних розрізах 
балку с. Старі Кайдаки та в інших розрізах Придніпров’я.        Тясминський кліматоліт, 

представлений у розрізі В’язівок тонким прошарком пилуватого матеріалу, був зіставлений 

Дж. Куклой із Маркером I розрізів Центральної Європи і, відповідно, песимумом підстадії 
5d морської ізотопно-кисневої шкали [35]. У розрізі Крива Лука (рис. 1, 2) залягання 
малопотужного тясминського лесу над товщею педоседиментів kd3с є цілком аналогічним 

положенню Маркера I над так званими pellet sands у центральноєвропейських розрізах. 
Палінологічна характеристика свідчить про формування тясминського лесу на Донеччині в 
умовах бореального ксерофітного степу (сосна, вільха та береза у долинах). На півночі 
України в цей час (перший стадіал раннього валдаю) існували перигляціальні ландшафти, 

розвивалися кріогенні процеси, формувалися леси потужністю 0,5–1 м [9]. 

 Прилуцький кліматоліт у стратиграфічно повних розрізах має таку будову (розрізи 

В’язiвок, Крива Лука, Санжійка та інші): два ґрунтові субкліматоліти pl1 і pl3, розділені 
малопотужним лесовим субкліматолітом pl2. У субпедокомплексі pl1 звичайно 
найвиразнішим і поширеним є чорноземний ґрунт pl1b2. У північних районах місцями під 

ним простежується лісовий ґрунт pl1b1, на півдні поширені його лучні відміни. За 
палінологічними даними, найбільший вміст пилку деревних і широколистяних порід у 
бурозабарвленому перехідному В горизонті нижньої частини педокомплексу pl1 (релікт 
бурого лісового ґрунту pl1b1). За мікроморфологичними даними, у цьому горизонті виявлено 
ознаки рухливості колоїдних мулистих часток. Дуб, липа і граб кульмінують майже 
одночасно поряд із сосною та вільхою [35]. Одночасна поява пилку різних широколистяних 
порід є характерною ознакою інтерстадіалів [37] і пов’язана зі швидким поширенням цих 
порід із рефугіумів, що, відповідно, зумовлене ліпшим збереженням їх в умовах менш 

прохолодного клімату попередніх стадіалів порівняно з кліматом гляціалів.  
        Інтервал формування ґрунту pl1b2 позначений зменшенням ролі пилку і деревних та 
широколистяних порід, різким збільшенням вмісту пилку мезофітного різнотрав’я, злакiв, 
айстрових, а на півдні і ксерофітів, переважно лободових (див. рис. 2). Чорноземи pl1b2 

змінюються від вилугованих на півночі до звичайних на Донеччині і до темно-каштанових 
загіпсованих ґрунтів у Причoрномор’ї. Лесовий пiдгоризонт pl2 сформований на півночі 
України під злаково-різнотравними степами із високою участю айстрових і цикорієвих 



(вірогідно, поширення розповсюдження порушених субстратів), на сході України – під 

ксерофітними степами (див. рис. 2). 

 Субкліматоліт pl3 охоплює у повних розрізах (знизу доверху): дерновий ґрунт pl3a, 

бурий лісовий ґрунт (браунерде) (pl3b1), дерновий ґрунт pl3b2, ініціальний бурий ґрунт pl3c. 

Дерновий грунт pl3b2 може бути виражений як А1 горизонтом бурого ґрунту pl1b1 [35], але 
між ним, як і між рівнями pl3b2 і pl3c, простежено малопотужні лесові прошарки, з якими 

пов’язані генерації тонких розгалужених тріщин. За палінологічними даними дерновий 

ґрунт pl3a сформирований під полиново-злаковим степом (спорадично траплявся дуб, 
вірогідно, у долинах). Ґрунт pl3b1 формувався у північній частині України під бореальними 

березово-сосновими лісами із дуже незначною домішкою дуба і граба, а на Донеччині – під 

бореальним лісостепом (див. рис. 2). Обидва ініціальні верхньоприлуцькі ґрунти на півночі 
формувалися під лісостепом із дуже низьким ступенем залісення, помітною участю берези у 
складі деревних угруповань. На Донеччині ґрунт pl3b2 належить до слабкосолонцюватих 
темно-каштанових, він формувався під ксерофітними степами. 

 Субкліматоліти pl1 і pl3 за палеопедологічними і геомагнітними даними скорельовані 
із двома ґрунтовими підкомплексами ПК II центральноєвропейських розрізів, а лес pl2  між 

ними – із Маркером II, що відповідає підстадіям 5с, 5a и 5b морської ізотопно-кисневої 
шкали/ранному льодовиків’ю [35]. У класичному розрізі останнього міжльодовиків’я – 

раннього льодовиків’я Гранд Пiль [36] із підстадіями 5с і 5a зіставлені інтерстадіали Сент-
Жермен I і II, що мають максимальний вміст пилку деревних і широколистянх порід у 
середній частині їхніх діаграм. Це властиве і палінологічним характеристикам 

субкліматолітів  pl1 і pl3  (рівні pl1b1 і pl3b1). З огляду на високий вміст пилку широколистяних 
порід і, зокрема, граба, Сент-Жермен I спочатку навіть пропонували розглядати як другий 

пізньоплейстоценовий  інтергляціал [36]. У Стратиграфічній схемі четвертинних відкладів 
України саме прилуцький горизонт зіставляли раніше [9] і зіставляють тепер [33] з останнім 

міжльодовиків’ям. Проте TL-вік прилуцького горизонту визначали в інтервалі 100–115 тис. 
років тому [26], тобто молодше підстадії 5е, а за аміно-кислотним датуванням молюсків 
підстильні відклади кайдацького кліматоліту віднесено до шостої ізотопно-кисневої стадії 
[35]. Останні ESR-датування прилуцького чорноземного ґрунту [28] належать до інтервалу 
74–85 тис. років тому [25]. Ініціальні грунти pl3b2, pl3c і лесові прошарки у крівлі 
прилуцького кліматоліту зіставлений з інтерстадіалами і стадіалами Ognon I-III [14], 

визначеними у розрізі Гранд Піль на переході від раннього гляціалу до раннього 

пленігляціалу [36].  

 Із раннім пленігляціалом, четвертою морською ізотопно-кисневою стадією, 

зіставлений удайський кліматоліт перигляціального лесоутворення [16, 35, 28, 27], що 

формувався на півночі України під різнотравними степами (кріогігротична стадія  
валдайського зледеніння), а на півдні  під полиново-злаковими. 

 Отже, у лесово-ґрунтовій серії України протягом кайдацького-прилуцького етапів 
простежено мікроциклічні зміни природного середовища, що відбувалися на фоні 
спрямованих трендів: спочатку до потепління та зволоження (від початкової підстадії (kd1a1) 



до другого оптимуму (kb3b1) кайдацького етапу; потім до похолодання і континенталізації 
клімату – від другого оптимуму кайдацького етапу до завершальної стадії прилуцького 
етапу (pl3с). Це відповідає змінам, простеженим у еволюції природного середовища 
Центральної і Західної Європи протягом останнього інтергляціалу – раннього льодовиків’я 
(аналогiв п’ятої ізотопно-кисневої стадії).  
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  The paper is based on the results of litho-pedological and pollen study of loess-paleosol  

sections in the Middle Dnieper, Middle Bug and Donetsk areas and along the northern Black  

Sea coast. The phases of environmental evolution during the Kaydaky and Pryluky stages of the Quaternary 

stratigraphical framework of Ukraine (Veklitch et al., 1993) are detected. These phases have been studied in 

the sections of paleodepressions, in which the records of the Kaydaky and Pryluky pedocomplexes are most 

representative. In the sections of plateau, the Kaydaky and Pryluky units frequently converge in one 

polygenetic pedocomplex.  

  The phases of the Kaydaky stage are shown as follows: the initial phase kd1a – incipient ferruginous 

soil under boreal forest and forest-steppe (firstly Picea was widely spread, then Betula and Pinus) in the 

northern and central Ukraine; incipient humic soil under mesophytic steppe in the east and south. The first 

optimum of pedogenesis kd1b  –  Luvisol under Ulmus-Quercus forest and forest-steppe (in the south – 

chernozem under mesophytic steppe). The role of herbaceous coenoses increased to the end of the phase 

when Corylus and Tilia appeared, as well as an intensity of humus accumulation; kd2 – erosional break and 

colluviation. The second optimum of pedogenesis kd3b1 – grey forest soil under temperate forest with 

Carpinus (in the south Carpinus is present in gully forests of the steppe); kd3b2 – chernozem (grey forest soil 

in the north) under south-boreal steppe and forest-steppe; the final phase kd3c   – incipient soil under boreal 

forest-steppe (firstly Picea present, then Pinus dominates). Tyasmin unit is a thin loess, linked with the 

cryoturbation level, and formed under periglacial steppe (xeric boreal steppe in the south). 

 The phases of the Pryluky stage includes: the first optimum of pedogenesis with two soils: pl1b1  – 

grey forest soil under south-boreal (close to temperate) forest-steppe in the northern regions; chernozem 

under mesophytic steppe in the south; pl1b2  – chernozem under grass steppe; pl2 – thin loess, cryoturbation, 

steppe; pl3b1 – Cambisol under boreal forest and forest-steppe (in the south south-boreal environment); pl3b2 – 

thin chernozem under boreal forest-steppe in the north; chestnut soil under xeric steppe in the southern 

regions; pl3c – incipient soil under boreal forest-steppe and steppe. Thin loess layers (and corresponding 

cryoturbation levels) separate the pl3b2 soil from the underlying and overlying ones.  

  The pollen succession similar to that of Mikulino (Eemian) interglacial is found in the Kaydaky unit 

which overlies the deposits of the Dnieper cold stage including the till of the Dnieper glaciation. In the 

reference sites Vyazivok and Muzychy, the Kaydaky forest soils have been previously correlated by 

pedological features with the Eemian soils of Central and Western Europe (Rousseau et al., 2001; Haesaerts 



et al., 2002). In the Pryluky soils, no typical interglacial succession of Picea, Pinus and broad-leaved trees 

have been detected. Two soil subunits pl1b and pl3b have been correlated by pedological features with two 

soils of PKII of Central Europe, dated to the two main Early Glacial interstadials, whereas the position of all 

loess layers within the Pryluky-Kaydaky sequence exactly correspond to that of Markers/stadials within the 

Early Glacial succession (Rousseau et al., 2001). According to the pollen data, the first Early Glacial 

interstadial pl1b is warmer than the second pl3b. The incipient soils at the top of Pryluky unit are comparable 

with the weak interstadials at the transition from the Early Glacial to the Early Pleniglacial/Ognon 

interstadials of Woillard (1978). Such a correlation of the Kaydaky and Pryluky units is in contradiction with 

the traditional position of these pedocomplexes in the Ukrainain stratigraphical framework and arises the 

discussion which can be solved with the results of absolute dating of the studied sections with complete 

stratigraphical sequences of the Last Interglacial and Early Glacial.  

 

 


