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Розташування регіонів, які порівнюємо у межах Українського щита (УЩ) зумовило 
спільні риси будови розрізу неоплейстоценових відкладів, а саме: невелику потужність 
лесових горизонтів, редукцію окремих горизонтів (особливо тилігульського лесу). 
Досліджувані розрізи розташовані у межах різних рослинних зон. Наприклад, розріз біля м. 

Коростишів (Житомирське Полісся) є у межах сучасної зони мішаних лісів, розрізи біля сіл 

Єлизаветградка та Аджамка � у межах сучасної лісостепової зони, розрізи біля м. 

Новоукраїнка та с. Лиса гора � на межі лісостепової та степової зон [1]. 

За результатами палінологічних досліджень визначено, що, незважаючи на певні 
зональні відміни, закономірності зміни складу рослинного покриву протягом раннього 
неоплейстоцену в межах усього досліджуваного регіону були подібними. 

Палінологічні данні свідчать про те, що в межах Житомирського Полісся у ранньому 
неоплейстоцені панували ліси, проте склад їх залежно від кліматичних флуктуацій у певні 
відрізки часу дещо змінювався [2]. Наприклад, у широкінський час у межах території 
досліджень панували соснові, березово-соснові та мішані ліси у складі яких з 
широколистяних порід найчастіше траплялись Tilia cf. сordata Mill. та Carpinus cf. betulus L., 

а також поодинокі Quercus sp. Ulmus sp. та Corylus sp., термофільні рослини були 

представлені Juglans cf. cinerea L. і Pterocarya sp. Досить помітна участь у складі лісів 
належала Alnus spp., Betula cf. humulus Shrank, Betula cf. pendula Roth. Трав�янисті асоціації з 
панівними Artemisia sp. займали невеликі площі. Нечисленний злаково-різнотравні 
угруповання складались з Apiaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Lamiaceae, 

Cannabaceae, Cichoriaceae. По берегах водоймищ росли Cyperaceae, Alismataceae, Lemnaceae, 

Sparganiaceae. 

У межах центральної частини регіону досліджень у широкінський час панували 

лісостепові ландшафти. Таксономічний склад лісів порівняно з Житомирським Поліссям 

майже не змінився. Помітно розширилась участь у стру- 
ктурі рослинного покриву трав�янистих угруповань, а в їхньому складі представників родин 

Сhenopodiaceae та Asteraceae. 

До відмінних особливостей рослинного покриву мартоноського часу Житомирського 
Полісся можна зачислити наявність у складі соснових, березово-соснових та мішаних лісів, 
окрім панівних Pinus sp. sect. Eupitys Spach., представників теплолюбних видів Pinus subg. 

Haploxylon Koehne, помітну різноманітність у складі лісових угруповань широколистяних 
порід помірнотеплої зони: Tilia cf. cordata Mill. (переважають), Tilia cf. platyphyllos Scop., 



Carpinus cf. betulus L., Fagus cf. taurica Pall., Quercus cf. robur L., Quercus sp., Ulmus sp., 

Corylus sp.; наявність у складі лісів термофільних рослин Juglans cf. cinerea L. та поодиноких 
Moraceae; незначну участь у рослинному покриві трав�янистих асоціацій та відсутність у 
їхньому складі чітких домінант. 

У центральній частині зазначеної території у мартоноський час також панували ліси, 

подібні за складом до лісів Житомирського Полісся. Однак порівнянно з північним регіоном 

лісові угруповання відрізнялись ще помітнішою участю та різноманітністю широколистяних 
порід помірно теплої зони та термофільних рослин. Наприклад, окрім згаданих вище 
таксонів, у лісах мартоноського часу були Fagus cf. silvatica L., Tilia cf. dasystyla Stev., 

Caprifoliaceae, Grossulariaceae, Juglans cf regia L., Vitus sp. Трав�яний покрив не відрізнявся 
різноманітністю, гігрофіти у його складі були представлені переважно Cyperaceae та Typha 

angistifolia L. 

Характерною особливістю рослинного покриву Житомирського Полісся у сульський 

час було домінування соснових лісів, у яких уже не зростали теплолюбні види Pinus, та 
збіднення лісових угруповань листяними рослинами (з цієї групи у складі лісів траплялись 
лише Alnus sp. та Tilia cf. cordata Mill., а у добре захищених рефугіумах залишались 
поодинокі Juglans sp.). 

У структурі рослинного покриву центральної частини УЩ лісові та трав�янисті 
угруповання займали майже однакові площі. Головними компонентами лісів були Pinus 

sp.sect. Eupitys Spach., інколи в них траплялись Betula sp. і Quercus cf. robur L. Трав'яний 

покрив утворювали переважно Chenopodiaceae та Asteraceae. 

Рослинний покрив Житомирського Полісся у лубенський час вирізнявся незначним 

скороченням площ, зайнятих лісами, і розширенням трав�янистих асоціацій. Лісові 
угруповання лубенського часу порівняно з мартоноськими мали збіднений таксономічний 

склад. Зокрема, у них не було Fagus sp., Carpinus cf. betulus L., Ulmus sp., Moraceae. 

У складі лісів ранньолубенського оптимуму, окрім Pinus spp. subg Diplo- 

xylon, помітну роль відігравали Betula spp. та Alnus spp., натомість участь широколистяних 
порід помірнотеплої зони була незначною: Tilia cf. cordata Mill., Quercus cf. robur L., Corylus 

sp., Elaeagnus sp. З термофільних рослин у невеликій кількості траплялись Juglans cf. cinerea 

L. та Juglans cf. nigra L. Серед трав�янистих рослин домінували представники родин 

Chenopodiaceae та роду Artemisia sp. До відмінних особливостей ранньолубенського 
рослинного покриву можна зачислити також таксономічну різноманітність різнотрав�я та 
наявність водних і прибережно-водних рослин.  

Лісові угруповання пізньолубенського оптимуму відрізнялися зменшенням кількості 
рослин помірної зони (Alnus sp. і Betula sp.) та зростанням участі Tilia cf. cordata Mill. У 

складі трав�янистих асоціацій помітно зросла кількість представників родини Asteraceae, 

особливо роду Artemisia. 

У складі лубенського рослинного покриву центральної частини регіону досліджень 
ще помітніше послабилася роль лісів, переважали лісостепові ландшафти. У цілому для лісів 
лубенського часу порівняно з мартоноським, характерне зменшення участі термофільних 



рослин, незначна таксономічна різноманітність широколистяних рослин помірнотеплої зони, 

зникнення з їхнього складу Fagus. У цей час набули розвитку березово-соснові та мішані 
ліси з участю Tilia cf. cordata Mill., Quercus spp. та поодинокими Carpinus cf. betulus L., 

підліском з Corylus cf. avellana L., і Rhamnus sp. 

У ранньолубенський час ліси займали найбільші площі, але участь у них 
широколистяних порід помірнотеплої зони була незначною. 

У середньолубенський час у рослинному покриві надалі розширювалася роль 
трав'янистих асоціацій, представлених мезофільним різнотрав'ям, а також найбільшою 

таксономічною різноманітністю у лісах як листяних порід помірної зони, так і 
широколистяних порід помірнотеплої зони. 

Рослинні угруповання піздньолубенского часу відрізнялися збідненим таксономічним 

складом. На різних елементах рельєфу були розвинуті соснові, березово-соснові ліси та 
трав'янисті асоціації з Chenopodiaceae і Asteraceae. 

Оскільки тилігульських відкладів у більшості вивчених розрізів не було, то ми не мали 

змоги виконати реконструкції рослинного покриву цього часу. 
Аналіз отриманих матеріалів дає змогу зробити такі висновки. 

У межах усього регіону досліджень у мартоноський час панували ліси, які за участю 

та таксономічною різноманітністю широколистяних порід помірно теплої зони та 
термофільних рослин, а також сосен підроду Haploxylon переважали лісові угруповання всіх 
етапів раннього неоплейстоцену. 

Рослинні угруповання сульського часу відрізнялися збідненим таксономі- 
чним складом. 

У рослинному покриві лубенського часу переважали трав�янисті асоціації;  збіднені 
були порівняно з мартоноським часом (ліси, переважно без широколистяних та 
термофільних рослин). 
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 From the palynological evidences from five Lower Neopleistocene sections (northern and 

central parts of the Ukrainian Shield), the vegetation cover of the regions in comparison is 

reconstructed. The zonal differences in the composition of plant groups and general regularities of 

vegetation changes during the Early Neopleistocene are recognized.     

 


