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Палінологічні дослідження відкладів міндель-риського міжльодовиків’я в межах 
регіону досліджень мають давню історію. Найдетальніші палеофлористичні ре-
конструкції виконано для Передкарпаття (розріз біля с. Крукеничі, який у різний час 
вивчали М.В. Зденюком [8], О.Т. Артюшенко та Т.Ф. Христофорова [2]). Зокрема, 
О.Т. Артюшенко [2, 6] за результатами палінологічних досліджень реконструювала 
шість фаз розвитку рослинності в межах західної частини України під час міндель-
риського міжльодовиків’я: 

– фаза соснових та березово-соснових лісів за участю ялини, широколистяних по-
рід та незначної кількості третинної флори (Morus, Juglans, Ilex);  

– фаза розвитку широколистяно-соснових лісів (переважно Pinus підроду Haploxy-
lon та Diploxylon за участю деревних третинних рестанців (Tsuga, Pterocarya, Juglans, 

Castanea, Taxus);  
– фаза розвитку лісів з ялини – ялина з секції Picea за участю ялини з секції Omo-

rica (за участю сосни, широколистяних порід та третинних рестанців); 
– фаза поширення грабово-ялицево-соснових лісів з Abies fraeseri, A. аlba, Сarpinus 

betulus та переважанням сосни за участю широколистяних порід, помітно зменшена 
участь третинних рестанців;  

– фаза соснових, березово-соснових лісів за участю ялини, ялиці, широколистяних 
порід;  

– фаза паркових соснових та березових лісів, значне поширення ксерофільної тра-
в’янистої рослинності (Artemisia, Chenopodiaceae), ця фаза передує дніпровському 
зледенінню. 
Окремі фази розвитку міндель-риської рослинності простежила Т.Ф. Христофорова 

під час вивчення озерних та озерно-алювіальних відкладів долини р. Стохід (фаза 
сосново-березових лісів) та озерно-алювіальних відкладів біля сіл Залав’я та Глинне 
(фаза хвойно-широколистяних лісів) [10]. Л.Г. Безусько та Т.Ф. Христофорова [7] за 
результатами палінологічних досліджень озерно-алювіальних відкладів, розкритих 
свердловинами в межах Рівненського Полісся, відтворили рослинність регіону 
досліджень під час міндель-риського міжльодовиків’я. Рослинність Київського По- 
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лісся реконструйовано за результатами палінологічних досліджень О.Т. Артюшенко 
[4] та Г.О. Пашкевич [10]. Озерно-болотні відклади Житомирського Полісся вивчала 
Є.Т. Ломаєва [11]. Матеріали палінологічних досліджень відкладів міндель-риського 
міжльодовиків’я України узагальнила О.Т. Артюшенко [5]. Для території Малого 
Полісся Л.Г. Безусько на підставі палінологічних досліджень відкладів св. 29 біля  
с. Річки Львівської обл. відтворив рослинність фази розвитку широколистяно-
соснових лісів за участю третинних рестанців [6]. За матеріалами вивчення різно-
фаціальних відкладів міндель-риського міжльдовиків’я керну св. 1901, пробуреної 
поблизу с. Сиволож Борзнянського р-ну Чернігівської обл. Р.Я. Арап [1] виявив та де-
тально описав шість фаз розвитку рослинності Чернігівського Полісся.  
Наведені матеріали свідчать, що, незважаючи на великий обсяг виконаних паліно-

логічних досліджень, є мало розрізів, у яких відклади міжльодовиків’я схарактери-
зовані в повному обсязі, а це не дає змоги для багатьох вивчених регіонів відтворити 
повну сукцесію розвитку рослинності. 
Зазначимо, що всі перелічені матеріали стосувались вивчення субаквальних відкла-

дів: алювіальних, озерно-алювіальних, озерних та ін. Водночас, для регіону дослід-
жень майже нема відомостей про склад палінокомплексів з їхніх субаеральних віко-
вих аналогів.  
Ми виконали детальні палінологічні дослідження середньонеоплейстоценових за-

вадівських відкладів опорного розрізу біля західної околиці м. Коростишів (Жито-
мирська обл.). Зразки для вивчення люб’язно надані нам К.Ю. Єсипчуком та  
Б.Д. Возгріним. Розріз розташований у межах моренної слабо-хвильової рівнини з 
окремими лесовими островами на лівому березі р. Тетерів у західній стінці кар’єру 
цегляного заводу, абсолютна відмітка +197 м. 
Вивчали друге відслонення розрізу, у якому є відклади еоплейстоцену нижнього 

неоплейстоцену та, частково, середнього неоплейстоцену. 
Стратиграфічне розчленування та літологічний опис відкладів зроблено Б.Д. Воз-

гріним за схемою НСК України 1993 р. [15]. 
Середньонеоплейстоценовий завадівський педогоризонт простежено в інтервалі 

5,5–4,7 м. Він представлений двома гідроморфними бурими викопними ґрунтами та 
прошарком сизувато-сірого лесового суглинку над ними. Загальна потужність зава-
дівських відкладів становить 1,2 м. У підошві .завадівського горизонту знаходяться 
лубенські відклади (тилігульського горизонту у розрізі нема), у покрівлі – відклади 
дніпровського горизонту: комплекс водно-льодовикових, льодовикових, озерно льо-
довикових та еолово-делювіальних відкладів потужністю 2,9 м. 
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У складі спорово-пилкового комплексу, який характеризує завадівські відклади, чіт-
ко простежено три підкомплекси, які відповідають двом ґрунтам оптимальних стадій 
ґрунтоутворення та орельському лесовому прошарку над ними. 
Перший підкомплекс (гл. 5,5–5,0 м) відрізняється високим вмістом пилку деревних 

порід (до 74,3–78,4%). Серед цієї групи переважає Pinus spp. (66,0–66,4%), однак, на 
відміну від лубенських спектрів, крім пилку Pinus sp. subg. D i p l o x y l o n K o e h n e, 
трапляється пилок Pinus sp.sect. сembrae S p a c h., Pinus sp. sect. strobus S c h a w. 
Група листяних рослин (11,5–12,2%) помітно збіднена, особливо широколистяними 
породами помірнотеплої зони, які представлені лише пилком Tilia cf. cordata M i l l 
(2,8–2,9%). Пилок рослин помірної зони належить до Betula spp. (3,8–4,8%) та Alnus 

spp. (1,9–2,9%). З термофільних рослин (1,6–1,9%) зафіксовано пилкові зерна Juglans 

cf. cinerea L. та Juglans cf. nigra L. Чагарники належать до Rhamnus sp. Пилок трав’я-
нистих рослин нечисленний (18,9–19,2%). Переважають представники родин Poaceae 
(5,8–6,6%), Chenopodiaceae (2,9–3,9%) та роду Artemisia (2,8–3,8%). Пилок різно-
трав’я – з родин Ranunculaceae, Lamiaceae, Polygonaceae. Пилкові зерна водних рос-
лин належать Sparganium sp. та Potamogeton sp., спори (0,8%) – Polypodiacea. 
Відмінною особливістю спектрів другого підкомплексу (гл. 5,0–4,7 м) є зниження 

частки Pinus до 55,2–51,6% та підвищення участі пилку листяних рослин до 19,1–20,98%, 
причому як рослин помірної зони (10,0–11,8%), так і широколистяних порід помірно-
теплої зони (до 8,3%), знов з’являється пилок Carpinus cf. betulus L. (0,8–1,7%), Tilia 

cf. platyphyllos Scop. (0,9%), Quercus cf. robur L. (0,8–1,7%), Ulmus cf. laevis P a l l 
(0,8%). Як і в першому підкомплексі дещо переважають пилкові зерна Tilia cf. cordata 

M i l l. (4,1–5,1%). Чагарники представлені пилком Corylus sp. З термофільних рослин 
зареєстровані поодинокі пилкові зерна Juglans cf. cineria L. 
Порівняно з першим підкомплексом збільшений вміст пилку трав’янистих рослин 

(22,3–24,2%). Причому пилок Poaceae (4,1–5,1%), Asteraceae (4,1–4,2%) та Artemisia 

spp. (5,0–5,9%) є майже однакових співвідношеннях. Пилкові зерна Chenopodiaceae 
становлять (2,5–2,9%). Роль різнотрав’я, на відміну від спектрів першого під-
комплексу, зростає до 4,3–5,0%: Ranunculaceae, Plantaginaceae, Rosaceae, Lamiaceae. 
Дещо збільшений також вміст пилку водних і прибережно-водних рослин (2,4–2,5%), 
який належить до родів Typha sp., Potamogeton sp., Sparganium sp. Спори (0,8–1,7%) 
належать родині Polypodiaceae. 
Третій підкомплекс, який характеризує орельський лесовий прошарок (гл. 4,7– 

4,5 м), відрізняється подальшим зменшенням частки Pinus до 42,6% та зростанням 
участі пилкових зерен листяних рослин (до 24,8%), переважно з рослин помірної зони 
(Alnus spp. та, особливо, Betula spp., до 16,3%). Серед пилку широколистяних порід 
(10,1%) домінує Tilia cf. cordata M i l l (4,7%). Пилкові зерна Ulmus cf. glabra H u d s.,  
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Ulmus cf. laevis P a l l., Ulmus sp. у сумі становлять 2%. Зафіксовано поодинокий пи-
лок Quercus cf. robur L., Corylus cf. avellana L. На відміну від спектрів першого і дру-
гого підкомплексу, нема пилкових зерен Juglans. 

Серед пилку трав’янистих рослин (30,4%), порівняно з описаними вище спектрами, 
зросла частка Chenopodiaceae (до 8,2%) та Asteraceae (до 10,2%). Пилок Poaceae 
становить 5,4%. Таксономічний склад пилку різнотрав’я (5,2%) подібний до спектрів 
другого підкомплексу. З гігрофітів зареєстровано лише пилкові зерна Cyperaceae 
(1,4%). Спор нема. 
Отримані матеріали дали нам змогу реконструювати три фази розвитку рослин-

ності Житомирського Полісся у завадівський час.  
Характерними особливостями першої фази (див. рисунок) є широкий розвиток сос-

нових та березово-соснових лісів за участю вільхи; незначний відсоток у складі 
лісових угруповань широколистяних рослин, представлених переважно Tilia cf. corda-

ta M і l l., наявність у лісах поодиноких Juglans cf. cinerea L. та Juglans cf. nigra L. 
До відмінних особливостей другої фази (див. рисунок) можна зачислити змен-

шення у складі лісів участі Pinus; зростання ролі листяних порід, а також помітну 
їхню таксономічну різноманітність: Alnus spp., Betula spp., Carpinus cf. betulus L., Tilia 

cf. cordata M і l l., Tilia cf. platyphyllos S c o p., Quercus cf. robur L., Ulmus cf. laevis  

P a l l., Corylus sp., Juglans cf. cineria L., збільшення участі в рослинному покриві тра-
в’янистих асоціацій, особливо мезофільного різнотрав’я, а також водних та прибереж-
но-водних рослин. 
Третя фаза (див. рисунок) відрізнялась зникненням зі складу лісових угруповань 

Juglans, зростанням частки Betula; помітним зменшенням у рослинному покриві 
водних та прибережно-водних рослин, деяким збільшенням площ, вкритих Chenopo-
diaceae та Asteraceae (рід Artemisia). 
Виконані дослідження свідчать про те, що в межах Житомирського Полісся у 

завадівський час панували ліси. Проте склад їх залежно від кліматичних флуктуацій 
помітно змінювався. Загалом серед лісів завадівського часу за участю широко лис-
тяних порід помірнотеплої зони та термофільних рослин переважали лубенські, за 
складом вони були подібні до мартоноських, однак відрізнялись від них широким 
розвитком Alnus spp. та Betula spp.  
Реконструйована нами завадівська рослинність дуже близька до рослинності 

завадівського часу Чернігівського Полісся [1]. Розріз субаквальних завадівських 
відкладів, досліджений Р.Я. Арап та Б.Д. Возгріним [1], повніший порівняно з 
вивченим нами. Тому за результатами палінологічних досліджень Р.Я. Арап для за-
вадівського часу визначено шість фаз розвитку рослинності, натомість ми змогли 
реконструювати лише три. Виявлений нами склад завадівського рослинного покриву,  
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а також закономірності його змін у часі має багато спільного з трьома (третьою–
п’ятою) фазами розвитку завадівської рослинності, які реконструювала Р.Я. Арап. У 
лісах завадівського часу Чернігівського Полісся, як і Житомирського, з термофільних 
рослин траплялись переважно представники родини Juglandaceae, зокрема Juglans та 
поодинокі Carya (у лісових угрупованнях Чернігівського Полісся). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екологічна структура рослинних угруповань Житомирського Полісся у завадівський час: 
а, б, в – фази розвитку рослинності; 1 – світлохвойні породи Pinus, 2 – листяні рос-лини помірної 
зони (Betula, Alnus), 3 – широколистяні рослини помірнотеплої зони, 4 – термофільні рослини; росли-
ни родин: 5 – Chenopodiaceae, 6 – Poaceae, 7 – Asteraceae, 8 – різнотрав’я; 9 – водні та прибережно-
водні рослини; 10 –  спори. 

 
Характерною особливістю лісових угруповань міндель-риського міжльодовиків’я 

Українського Полісся була участь у їхньому складі представників неогенової флори: 
Tsuga, Juglans, Carya, Pterocarya, Ostrya, Rhus, Nyssa, Moraceae. З цієї групи в лісах 
Житомирського Полісся зафіксовано лише Juglans. На відміну від інших частин ре-
гіону, у складі рослинного покриву території досліджень ялина також не відігравала 
помітної ролі. Такі відміни пов’язані передусім з геоструктурним положенням регіону 
в межах Українського кристалічного щита, завдяки чому Житомирське Полісся поміт- 
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но відрізняється від інших фізико-географічних областей Українського Полісся [9]. 
До головних відмінностей можна зачислити такі: вище гіпсометричне положення 
території, незначна потужність плейстоценових відкладів, менша порівняно з 
іншиими районами Полісся, заболоченість території, менший ступінь зволоженості. 
Зазначені відмінності виявили вплинули і на характер рослинного покриву території, 
яку вивчаємо. Крім того, зазначимо, що загалом субаквальні відклади міндель-
риського міжльдовиків’я містять значно більшу кількість пилку вологолюбних порід, 
ніж їхні субаеральні аналоги, оскільки саме в заплавних лісах біля водоймищ росли 
вологолюбні термофільні рослини. 
На підставі зіставлення отриманих нами матеріалів з результатами палінологічних 

досліджень завадівських відкладів Центральних і Східних районів України [3, 12–14] 
можна схарактеризувати лише найзагальніші особливості розвитку рослинності дос-
ліджуваного періоду в межах України, а саме: 

– домінування в складі лісів Pinus, а також обов’язкова наявність теплолюбних 
видів сосен підроду Haplohylon; 

– серед групи широколистяних рослин помірнотеплої зони в лісах найширше були 
представлені Quercus robur та Tilia cordata, а серед термофільних рослин – Juglans 
(найбільш зволожених місцях – Cьarya та Pterocarya) 

– зростання частки і таксономічного різноманіття широколистяних порід помір-
нотеплої зони у складі лісових угруповань зі зменшенням частки Pinus від фаз розвит-
ку рослинності, що характеризують ранні оптимуми, до фаз пізніх оптимумів.  
Загалом у разі зіставлення за палінологічними даними завадівських відкладів різ-

них регіонів України виникають певні складнощі, зумовлені багатьма причинами. 
Однією з головних причин є складна будова завадівського педокомплексу, у багатьох 
розрізах трапляються лише його окремі фрагменти. Наприклад, за даними Н.О. Сірен-
ко [12], у найповніших розрізах завадівський педокомплекс має таку будову: ґрунт 
початкової стадії розвитку, ґрунт раннього оптимуму, ґрунт пізнього оптимуму, лесо-
вий прошарок та ґрунт завершальної стадії розвитку. Потужність педокомплексу зале-
жить від багатьох чинників: типів ґрунтів, геоморфологічних умов розташування роз-
різів та ін. На схилах та в депресіях вона дещо більша, ніж на вододільних ділянках. 
Найчіткіше розвинені ґрунти оптимальної та завершальної стадій Від ранньозавадів-
ського ґрунтоутворення переважно залишились релікти у вигляді малопотужного го-
ризонту в нижній частині профілю оптимального ґрунту та у вигляді кротовин. Повно 
профільні ранньозавадівські ґрунти збереглись лише в депресіях [12]. 
Іншою важливою проблемою, яка виникає під час кореляційних зіставлень за 

палінологічними даними, є те, що для більшої частини розрізів завадівських відкладів 
у літературі наведено лише флористичні графіки. До того ж, на ранніх етепах паліно- 
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логічних досліджень плейстоценових субаеральних відкладів мало уваги приділяли 
детальності відбору зразків. Часто один ґрунтовий горизонт характеризували одним 
або декількома зразками. Тому сьогодні актуальною є саме детальність споровопил-
кового аналізу (з відбором зразків через 10–15 см та опробуванням усього ґрунтового 
профілю).  
На сучасному етапі досліджень також не повністю вирішене питання кореляційних 

зіставлень вивчених розрізів субаквальних відкладів міндель-риського міжльдовикі-
в’я Західної України з одновіковими субаеральними утвореннями Центральної, Схід-
ної та Південної України. 
Отже, на нашу думку, надалі необхідне проведення детальних палінологічних дос-

ліджень найбільш представницьких розрізів субаеральних завадівських відкладів у 
межах як Західного, так і інших регіонів України та одновікових субаквальних Туво-
рень. Виконання таких досліджень дасть змогу виконувати надійніше кореляційні 
зівставлення різнофаціальних відкладів міндель-риського міжльдовиків’я в межах ре-
гіону досліджень, а також скорелювати одновікові утворення Західної та Центральної, 
Східної та Південної України, де широко розвинуті саме субаеральні відклади. 
 

_________________ 
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History of palynological study of the Mindel-Riss interglacial deposits of Ukrainian Polissia is 
considered. Results of a spore and pollen study of the Zavadivka pedocomplex subaerial deposits of 
Zhitomir Polissia are presented. These results are compared with palynological data obtained for the 
similar age deposits of adjacent territories. General peculiarities of the vegetation development in 
Ukraine are established for the Zavadivka time. Problems of the correlation of Middle Pleistocene 
sediments of different facies are analyzed according to palynological data and main directions of 
solving the problems are proposed.  

 


