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Реконструкція природних умов середньовалдай-
ських міжстадіалів ще з другої половини минуло-
го століття залишається однією з актуальних проб-
лем палеоботаніки, палеоекології, палеогеографії 
та біостратиграфії верхнього плейстоцену як Ук-
раїни, так і Європи (Спиридонова, 1976; Гричук, 
1972, 1989; Болиховская, 1995; Еловичева, 2001; Ве-
личко, 2002; Болиховская, Молодьков, 2008; Гера-
сименко, 2010; Глушанкова, 2010; Безусько, Мося-
кін, Безусько, 2011; Behre, 1989; Bezu ko, Bogucki, 
1993; anczont, Bogyckyj, 2002).

Дубнівський (брянський, витачівський) комплекс 
викопних ґрунтів є важливим стратиграфічним го-
ризонтом у розрізах верхнього плейстоцену Во ли-
но-Поділля. Його відклади мають мерзлотно-глеє-
вий генезис і здебільшого сформовані суглинками. 
Останні досить чітко розділяють товщу верхньо-
плейстоценових лесів на нижній та верхній гори-
зонти (Bogucki, 1972; Bezu ko, Bogucki, 1993; Bogut-
sky, Gozhik, Lindner et al., 2001; anczont, Bogyckyj, 
2002). Важливо відзначити, що характерною озна-
кою ґрунтоутворення, яке відбувалося на території 
Східно-Європейської рівнини у брянський час (~45—
25 тис. років, МІС—3), була повна деградація ґрун-
тів лісового генезису як зонального елемента ланд-
шафту (Грушанкова, 2010).

Реконструкція змін у складі рослинного покри-
ву Волино-Поділля в пізньому плейстоцені знач-
ною мірою базується на результатах палінологічних 
досліджень (Артюшенко, Арап, Безусько, 1982; Гур-
товая, 1985; Безусько, Богуцький, Кліманов, 1985; 
Бо лиховская, 1995; Безусько, Мосякін, Безусько, 
2011). У межах України ступінь палінологічної ви-
вченості відкладів дубнівського викопного ґрунту 
Волино-Поділля є досить високим і має більш як 
тридцятирічну історію (Безусько, Богуцький, 2004; 
Безусько, Мосякін, Безусько, 2011). На першому 
етапі цих досліджень (початок 80-х і перша поло-

вина 90-х років XX ст.) було обґрунтовано гляціаль-
ний характер і міжстадіальний ранг дубнівської па-
лінофлори. На той час за палінологічними даними 
з різним ступенем детальності виділявся тільки 
один середньовалдайський міжстадіал (Гуртовая, 
1981, 1985; Безусько, 1981; Безусько, Богуцький, 
Кліманов, 1985). Другий етап (90-ті роки минулого 
століття і дотепер) характеризується тим, що палі-
нологічні матеріали для Волино-Поділля підтвер-
дили складнішу будову дубнівського комплексу 
викопних ґрунтів. Інакше кажучи, були отримані 
дані, які свідчать про можливість існування не од-
ного, а кількох середньовалдайських (середньо-
вюрмських) міжстадіалів (Болиховская, 1995; Без-
усько, Богуцький, 2004). При цьому важливо наго-
лосити, що сучасний етап палінологічного обґрун-
тування дубнівського комплексу викопних ґрунтів 
характеризується як збільшенням кількості таксо-
нів у загальному списку палінофлор, так і їхньої 
видової складової. Наявність останньої суттєво 
розширює можливості застосування деталізованих 
палінологічних матеріалів як у палеопалінології та 
палеоекології, так і в палеохорології.

Мета статті — узагальнити відомості про склад 
деревних порід у палінофлорах із відкладів дубнів-
ського комплексу викопних ґрунтів Волино-По-
ділля, порівняти їх з іншими палінофлорами ви-
копних ґрунтів верхнього плейстоцену регіону та 
визначити таксони видового рівня, перспективні 
для подальших палеохорологічних досліджень.

Матеріали та методи дослідження

Основний метод досліджень — спорово-пилковий 
аналіз. Матеріал — палінологічні характеристики 
відкладів дубнівського комплексу викопних ґрун-
тів Волино-Поділля (Безусько, 1981; Гуртовая, 1981, 
1985; Артюшенко, Арап, Безусько, 1982; Болихов-
ская, 1995; Безусько, Богуцький, 2004; Безусько, Мо-
сякін, Безусько, 2011; Bezu ko, Bogucki, 1993 та ін.). 
Загальний список розрізів верхнього плейстоцену 
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Волино-Поділля, в яких для відкладів дубнівського 
викопного ґрунту були отримані спорово-пилкові 
характеристики, представлено в табл. 1.

Під час розчленування відкладів верхнього плей-
стоцену Волино-Поділля використано регіональну 
стратиграфічну схему перигляцiальної зони пiв ден-
но-захiдної окраїни Схiдно-Європейської платфор-
ми А.Б. Богуцького (Bogucki, 1972; Bogutsky, Goz-
hik, Lindner et al., 2001; anczont, Bogyckyj, 2002).

Первинну обробку зразків дубнівського викоп-
ного ґрунту ми здійснили за традиційними мето-
диками В.П. Гричука (Палеопалинология, 1966) та 
Г. Ердтмана (Эрдтман, 1956). Для спорово-пил ко-
вих досліджень використовували світлові мікроско-
пи «Біолар» (збільшення у 500 разів) та МБІ-6 (у 
1000 разів). Як правило, в усіх зразках реєстрація ви-
копних пилку та спор закінчувалась тоді, коли вже 
не фіксувалися мікрофосилії нових таксонів. Підра-

хунок пилку проведено за основними групами — де-
рева + кущі, трави + кущики + напівкущики та спо-
ри вищих спорових рослин. Спори підраховувались 
понад загальну суму пилку. Зазначимо, що під час 
графічного відображення отриманих результатів па-
леопалінологічних досліджень ми використали такі 
умовно обрані чотири групи пилку. Перша група — 
дерева; друга — кущі (мікротермні види — Betula 

nana, B. humilis та Alnus fruticosa); третя — інші кущі; 
четверта — трави + кущики + напівкущики.

Латинські назви рослин наведені за списком су-
динних рослин України (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999), 
з доповненнями й уточненнями згідно з новими 
таксономічними даними.

Результати дослідження та їх обговорення

Узагальнені палінологічні характеристики відкла-
дів дубнівського комплексу викопних ґрунтів свід-

Таблиця 1. Список розрізів верхнього плейстоцену Волино-Поділля з палінологічно
охарактеризованими відкладами дубнівського викопного ґрунту 

№№ Розріз
Координати

Аналітик
N E

Волинська височина

1 Рівне-1 50 45 26°04 Л.Г. Безусько

2 Рівне-2 50°45 26°04 »

3 Дубно (Тараканів) 50°23 25°42 »

4 Нововолинськ 50°43 24°10 »

5 Коршів 50°40 25°06 »

6 Горохів-1 50°30 24°45 »

7 Горохів-2 50°30 24°45 »

8 Бояничі-II 50°28 24°17 »

9 Бояничі (Гуртовая, 1981, 1985) 50°28 24°17 Є.Є. Гуртовая

Мале Полісся

10 Ременів 49°57 24°12 Л.Г. Безусько

11 Новий Мілятин 49°58 24°29 »

12 Новий Яричів 49°55 24°17 »

13 Новоселки 49°55 24°27 »

14 Підберезці 49°48 24°12 »

Подільська височина

15 Летичів 49°23 27°38 Л.Г. Безусько

16 Красноселка 49°46 27°17 »

17 Збараж 49°40 25°46 »

18 Ізяслав (Гуртовая, 1981, 1985) 50°28 24°17 Є.Є. Гуртовая

19 Кременець (Артюшенко и др., 1982) 50°05 25°43 Р.Я. Арап
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чать про складні перебудови у складі рослинного 
покриву Волино-Поділля. Пояснюється це тим, що 
протягом декількох міжстадіалів середнього валдаю 
відбувався багатофакторний процес формуван ня ком-
плексу викопних ґрунтів (Bogucki, 1972; an czont, 
Bogyckyj, 2002). У цьому контексті слід наголосити, 
що зазвичай у досліджуваних розрізах Во лино-По-
ділля палеопалінологічна інформація збереглася 
част ково. Наприклад, у розрізах Бояничі (Волин-
сь ка височина) та Ізяслав (Подільська височина) па-
лінологічно не охарактеризовані відклади міжс та-
діа ль них оптимумів (Гуртовая, 1981, 1985). У розрізі 
Ле тичів (Подільська височина) палінологічно оха-
рактеризовано тільки відклади оптимальної фази 
одного з середньовалдайських міжстадіалів (Безу-

сько, Бо гу ць кий, 2004). Узагальнені матеріали свід-
чать, що бі льшість отриманих нами нових паліноло-
гічних характеристик відкладів дубнівсь кого ґрунту 
Волино-По ділля дає змогу реконструювати картини 
рослинного покриву не одного, як вважалося рані-
ше, а кі лькох середньовалдайських міжстадіалів.

Зазначимо, що на цей час повніше відклади дуб-
нівського комплексу викопних ґрунтів охарактери-
зовані в розрізах Збараж, Красноселка (Подільська 
височина), Новий Яричів, Підберезці (Мале Поліс-
ся) та Нововолинськ, Дубно (Тараканів), Боя ничі-
II, Коршів (Волинська височина). На прикладі цих 
розрізів розглянемо палінологічне обґрунтування 
дубнівського комплексу викопних ґрунтів Волино-
Поділля (рисунки 1, 2).

Рис. 1. Співвідношення пилку дерев, кущів і трав’яних рослин у складі палінологічних характеристик відкладів дубнівского 
викопного ґрунту (Подільська височина та Мале Полісся)

Fig. 1. The ratios between pollen grains of trees, shrubs and herbaceous plants in the Dubno paleosoil complex deposits (Podolian 
Upland and Male Polissya)
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Подільська височина. Отримані палінологічні ма-
теріали свідчать, що на досліджуваній території фор-
мування дубнівського комплексу викопних ґрунтів 
у розрізах Збараж та Красноселка почалося в умовах 
похолодання (відповідно глибина 5,9 та 4,95 м), але 
основна товща відкладів (глибина 5,8—5,5 м і 4,8—
4,2 м) накопичувалася протягом одного з потеплінь 
міжстадіального рангу середнього валдаю (рис. 1). 
Відклади дубнівського ґрунту в розрізі Красноселка 
датовані радіовуглецевим методом (29400 ± 1000 
[ИГАН—170] років тому) [Bezu ko, Bogucki, 1993].

Мале Полісся. Як зазначалося вище, на цій тери-
торії Волино-Поділля формування дубнівського ґрун-
ту в розрізі Підберезці відбувалося впродовж по-
чаткової (глибина 6,2—5,9 м), оптимальної (глиби-
на 5,7 м) та заключної (глибина 5,5—5,2 м) фаз од-
ного з середньовалдайських міжстадіалів (рис. 1). 

Палінологічні характеристики відкладів дубнів-
сь кого ґрунту в розрізі Новий Яричів характеризу-
ють наявність відкладів двох оптимумів середньо-
валдайських міжстадіалів (глибина 5,3 та 4,8 м), 
розділених періодами похолодань (глибина 4,9 та 
5,1 м). Формування відкладів першого з цих опти-
мумів почалося наприкінці одного з похолодань 
(глибина 5,7—5,5 м). Можна припустити, що клі-
матичні умови першого оптимуму були менш спри-
ятливими для поширення деревних порід. Це під-
тверджується і тим, що в складі викопної паліно-
флори другого оптимуму не брали участі мікротер-
мні види кущів (рис. 1).

Волинська височина. В розрізі Дубно (Тараканів) 
палінологічно можна обґрунтувати відклади почат-
кової фази одного з середньовалдайських міжстаді-
алів (глибина 6,9—6,8 м), його оптимальну фа зу 

Рис. 2. Співвідношення пилку дерев, кущів і трав’яних рослин у складі палінологічних характеристик відкладів дубнівського 
викопного ґрунту (Волинська височина)

Fig. 2. The ratios between pollen grains of trees, shrubs and herbaceous plants in the Dubno paleosoil complex deposits (Volynian 
Upland)
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(глибина 6,7—6,5 м), а також початкову (глибина 
6,4 м), оптимальну (глибина 6,3 м) та завершальну 
фази другого середньовалдайського міжстадіалу (гли-
бина 6,2 м) (рис. 2). Можна припустити, що кліма-
тичні умови оптимуму першого з цих середньовал-
дайських міжстадіалів були сприятливішими для 
поширення ділянок лісової рослинності бореаль-
ного типу (рис. 2).

У розрізі Нововолинськ палінологічні дані ха-
рактеризують відклади, що в основному сформува-
лися протягом оптимальних фаз двох середньовал-
дайських міжстадіалів, розділених однією з фаз по-
холодання (глибина 9,8 м) (рис. 2). Палінологічні 
характеристики відкладів дубнівського ґрунту, от-
ри мані нами для розрізу Бояничі-II, віддзеркалю-
ють початкову (глибина 7,8 м), оптимальну (глиби-
на 7,7—7,5 м) та завершальну (глибина 7,4 м) фази 
одного з середньовалдайських міжстадіалів (рис. 2). 
Дубнівський ґрунт у розрізі Коршів характеризу-
ють спорово-пилкові спектри, які свідчать, що ґрун-
тоутворення тут почалося наприкінці оптимальної 
фази одного з середньовалдайських міжстадіалів 
(глибина 7,6 м) і в основному тривало про тягом 
його завершальної фази (глибина 7,5—7,2 м) (рис. 2).

Узагальнюючи наведені вище дані, можна дійти 
висновку про складну будову дубнівського комплек-
су викопних ґрунтів у розрізах Волино-Поділь ської 
височини і зафіксувати щонайменше два оп тимуми 
середньовалдайських міжстадіалів. Детальніше фіто-
стратиграфічне обґрунтування періодизації відкладів 
дубнівського ґрунту Волино-Поділля потребує про-
довження комплексних палінологічних та геологіч-
них досліджень із залученням різних методів абсо-
лютного датування (бажано серій зразків).

Зазначимо, що досліджувані відклади дубнів-
сь кого ґрунту Волино-Поділля охарактеризовані пе-
ригляціальними спорово-пилковими спектрами, в 
яких беруть участь пилок і спори представників 
тундрових, лісових та степових ценозів (Болихов-
ская, Гунова, Каревская и др., 1999). Колективна 
дубнівська палінофлора Волино-Подільського ре-
гіону налічує понад 150 таксонів різного рівня і має 
суттєву видову складову. Підкреслимо, що її харак-
теризує значне екологічне та ценотичне різнома-
ніття. Важливо також наголосити, що в складі дуб-
нівської флори Волино-Поділля брали участь види, 
нині представлені в рослинних угрупованнях висо-
когірних поясів Українських Карпат (Thalictrum al-

pinum, Selaginella selaginoides, Diphasiastrum alpinum, 
Dryas octopetala). Цілком імовірно, що в дубнів-

сь кий час відбувалося зниження гірських поясів 
Карпат, яке сприяло поширенню цих видів на при-
леглі рівнинні території. Слід зазначити, що у фор-
муванні сучасних фітоценозів регіону не беруть 
участі сім видів лободових (Sedobassia sedoides (Pall.) 
Freitag et G. Kadereit — (=Bassia sedoides (Pall.) Asch., 
Echi nop silon sedoides (Pall.) Moq., Teloxys aristata (L.) 
Moq., — (=Chenopodium aristatum L.), Kochia pros t ra-

ta (L.) Schrad., Krascheninnikovia ceratoides L. (=Euro-

tia ce ra toides (L.) C.A. Mey.), Petrosimonia oppositifolia 
(Pall.) Litv. (=P. crassifolia (Pall.) Bunge), Suae da acu-

minata (C.A. Mey.) Moq. (=S. confusa Iljin), S. prostrata 
Pall.), а також Ephedra distachya L., Betula nana та 
Alnus fruticosa. Зазвичай останні два види були пред-
ставлені в складі палінофлор початкових та завер-
шальних фаз середньовалдайських міжстадіалів. 
Узага ль нені палінологічні дані свідчать, що протя-
гом по чаткових і завершальних фаз середньовал-
дайських міжстадіалів переважали перигляціальні 
рослинні угруповання, в яких досить помітну роль 
відігравали Betula nana, B. humilis, Salix sp., Alnus fru-

ticosa та A. viridis. 
Ми цілеспрямовано узагальнили відомості про 

вміст пилку деревних порід у складі палінологічних 
характеристик оптимальних фаз рис-вюрмського 
міжльодовиків’я, ранньовалдайських та середньо-
валдайських міжстадіалів Волино-Поділля (табл. 2).

Отримані результати дають змогу встановити за-
гальний склад дендрофлори, який налічує 57 так-
сонів (23 роди і 34 види) (табл. 2). Палінологічні 
да ні свідчать про участь деревних порід у рослин-
ному покриві Волино-Поділля протягом оптима-
льних фаз рис-вюрмського міжльодовиків’я (21 рід 
і 26 видів), ранньовалдайських (18 родів і 19 видів) 
та середньовалдайських (10 родів і 12 видів) між-
стадіалів. З’ясовано, що в оптимальні фази рис-
вюр мського міжльодовиків’я спостерігалося най-
більше різноманіття тепло- та вологолюбних ши-
роколистяних порід (Q. pubescens, Q. robur, Q. petraea, 
Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Fraxinus exelsior, T. cor-

data, T. plathyphyllos, Hedera helix, Taxus baccata, Cor-

nus mas, Corylus avellana, Euonymus europaea, Vi bu r-

num opulus та ін.). Протягом оптимумів ранньовал-
дайських міжстадіалів деякі тепло- та вологолюбні 
деревні породи (Carpinus betulus, Quercus robur, Fagus 

sylvatica, Fraxinus sp., Corylus avellana, Tilia cordata та 
ін.) брали незначну участь у формуванні рослинно-
го покриву регіону. В оптимальні фази середньо-
валдайських міжстадіалів, порівняно з оптимума-
ми ранньовалдайських міжстадіалів, ці деревні по-
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Таблиця 2. Родовий та видовий склад деревних порід у колективних палінофлорах оптимальних
фаз рис-вюрмського міжльодовиків’я, ранньовалдайських та середньовалдайських міжстадіалів Волино-Поділля

№ Таксон

Горохівський ґрунтовий комплекс Дубнівський ґрунтовий комплекс

рис-вюрмське 
міжльодовиків’я (I фаза)

ранньовалдайські
міжстадіали (II фаза)

середньовалдайські
міжстадіали

Aceraceae

1. Acer sp. XX XX —

Araliaceae

2. Hedera helix L. XX — —

Betulaceae s. str. (excl. Corylaceae)

3. Alnus sp. XX XX XX

4. A. glutinosa (L.) Gaertn. XX XX XX

5. A. incana (L.) Moench XX XX XX

6. A.  viridis (Chaix) DC. (= Duschekia 

alnobetula (Ehrh.) Pouzar
— XX XX

7. Betula sp. XX XX XX

8. B. humilis Schrank — XX XX

9. B. pendula Roth XX XX XX

10. B.  pubescens Ehrh. XX XX XX

Caprifoliaceae s. l. (incl. Sambucaceae, Viburnaceae)

11. Sambucus sp. XX XX XX

12. S. nigra L. XX — —

13. Viburnum sp. XX — —

14. V. opulus L. XX — —

Celastraceae

15. Euonymus sp. XX XX —

16. E. europaea L. XX — —

Cornaceae

17. Cornus mas L. XX — —

Corylaceae (Betulaceae s. l.)

18. Carpinus sp. XX XX —

19. C. betulus L. XX XX —

20. Corylus sp. XX XX XX

21. C.  avellana L. XX XX XX

Cupressaceae

22. Juniperus sp. — XX XX

Elaeagnaceae

23. Hippophaë

rhamnoides L.
— XX XX

Ericaceae

24. Calluna vulgaris (L.) Hull — XX XX

25. Ledum palustre L. (= Rhododendron

 tomentosum Harmaja) 
— XX —
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Закінчення табл. 2

№ Таксон

Горохівський ґрунтовий комплекс Дубнівський ґрунтовий комплекс

рис-вюрмське 
міжльодовиків’я (I фаза)

ранньовалдайські
міжстадіали (II фаза)

середньовалдайські
міжстадіали

Fagaceae

26. Fagus sp. XX XX —

27. F. sylvatica L. XX XX —

28. Quercus sp. XX XX —

28. Q. petraea Liebl. XX — —

30. Q. pubescens Willd. XX — —

31. Q. robur L. XX XX —

Grossulariaceae

32. Ribes sp. XX — XX

Oleaceae

33. Fraxinus sp. XX XX —

34. F. exelsior L. XX — —

Pinaceae

35. Abies sp. XX XX XX

36. A. alba Mill. — XX —

37. Larix sp. — XX —

38. L. polonica Racib. — XX —

39. Picea sp. XX XX XX

40. P. abies (L.) H.Karst. XX XX XX

41. Pinus sp. XX XX XX

42. P. cembra L. XX XX XX

43. P. mugo Turra — XX —

44. P. sylvestris L. XX XX XX

Rhamnaceae

45. Frangula alnus Mill. XX — —

46. Rhamnus sp. XX — XX

Rosaceae

47. Rosa canina L. XX — —

48. Rubus sp. XX — —

49. Sorbus sp. XX — —

Salicaceae

50. Salix sp. XX XX XX

Taxaceae

51. Taxus baccata L. XX — —

Tiliaceae

52. Tilia sp. XX XX —

53. T. cordata Mill. XX XX —

54. T. plathyphyllos Scop. XX — —

Ulmaceae

55. Ulmus sp. XX XX —

56. U. glabra Huds. XX — —

57. U. laevis Pall. XX — —
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роди вже не формували ділянки лісової рослиннос-
ті Волино-Поділля. Однак цікаво відзначити, що в 
дубнівський час у складі рослинного покриву в не-
значній кількості траплявся Corylus avellana (табл. 2).

Наведені в табл. 2 відомості про участь пилку де-
ревних порід у колективних палінофлорах оптиму-
мів рис-вюрмського міжльодовиків’я, ранньовал-
дайських та середньовалдайських міжстадіалів Во-
лино-Поділля дають змогу визначити модельні так-
сони (Alnus viridis, A. glutinosa, A. incana, Pinus cemb-

ra, Picea abies, Quercus pubescens, Q. robur, Q. petraea, 
Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Tilia cordata, T. pla-

thy phyllos, Hedera helix, Taxus baccata, Corylus ave lla-

na, Cornus mas, Betula humilis, Hippophaë rhamnoides), 
які можуть бути перспективними для проведення в 
Україні комплексних палеохорологічних та хоро-
логічних досліджень.

Висновки

За результатами палінологічних досліджень під-
тверджено складну будову дубнівського викопного 
ґрунту в розрізах верхнього плейстоцену Волино-
Поділля. На цей час для розрізів верхнього плей-
стоцену регіону отримано палінологічне обґрунту-
вання відкладів щонайменше двох середньовалдай-
ських міжстадіалів.

Уперше визначено склад деревних порід у ко-
лективних палінофлорах оптимумів рис-вюрмсь ко-
го міжльодовиків’я (21 рід та 26 видів), ранньовал-
дайських (18 родів і 19 видів) та середньовалдай-
ських (10 родів і 12 видів) міжстадіалів.

 Результати порівняльного аналізу цих різнові-
кових палінофлор свідчать, що тепло- та волого-
любні широколистяні породи брали найвагомішу 
участь у рослинному покриві рис-вюрмського між-
льодовиків’я. У ті часи спостерігалося їх найбільше 
видове різноманіття. Деякі з цих широколистяних 
порід не зникали з території Волино-Поділля і в 
оптимальні фази ранньовалдайських міжстадіалів. 
Однак протягом оптимальних фаз середньовалдай-
ських міжстадіалів переважна їх більшість (за ви-
нятком Corylus avellana) уже не брала участі у фор-
муванні ділянок лісової рослинності регіону.

Визначено перелік деревних таксонів, перс-
пективних для подальших палеохорологічних до-
сліджень у просторі та часі як для Волино-Поділля, 
так і для інших територій України.

Висловлюємо щиру подяку проф. А.Б. Богуцькому 

(Львів ський національний університет імені Івана Фран-

ка) за надані для спорово-пилкових досліджень зразки 

дубнівського ґрунту та цінні консультації з питань 

стратиграфії відкладів верхнього плейстоцену Во-

лино-Поділля. Ми також щиро вдячні члену-корес-

понденту НАН України, проф. С.Л. Мосякіну за все-

бічне сприяння у виконанні палеопалінологічних дос-

ліджень та молодшому науковому співробітникові 

О.М. Кор нієнко й аспіранту Т.С. Карпюк (Інститут 

ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України) за допо-

могу у підготовці статті до друку.
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ПАЛИНОФЛОРЫ ОТЛОЖЕНИЙ
ДУБНОВСКОГО КОМПЛЕКСА ИСКОПАЕМЫХ
ПОЧВ ВОЛЫНО-ПОДОЛИИ 

Приводятся результаты анализа и обобщения палинологи-
ческих характеристик отложений дубновского комплекса 
ископаемых почв Волыно-Подолии. На конкретных приме-
рах наиболее репрезентативных разрезов подтвержден вы-
вод о сложном строении этого комплекса ископаемых почв. 
Палинологически обосновано выделение нескольких сред-
невалдайских межстадиалов. Впервые установлен родовой и 
видовой состав коллективных палинофлор оптимальных 
фаз рисс-вюрмского межледниковья (21 род, 26 видов), ран-
невалдайских (18 родов, 19 видов) и средневалдайских (10 
родов, 12 видов) межстадиалов Волыно-Подолии. На осно-
вании результатов анализа составов этих палинофлор опре-
делены модельные таксоны (Alnus viridis, A. glutinosa, A. in ca-

na, Pinus cembra, Picea abies, Quercus pubescens, Q. robur, Q. pet-

raea, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Tilia cordata, T. plathy phy-

llos, Hedera helix, Taxus baccata, Corylus avellana, Cornus mas, 
Betula humulus, Hippophaë rhamnoides), наиболее перспектив-
ные для проведения в Украине комплексных палеохороло-
гических и хорологических исследований.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: палеопалинология, палинофлора, 

дубновский комплекс ископаемых почв, плейстоцен, Волыно-

Подолия, Украина.
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PALYNOFLORAS OF THE DUBNO PALEOSOIL COMPLEX 
DEPOSITS IN THE VOLYNO-PODILLYA REGION

In the article, the analysis of palynological characteristics of the 
Dubno paleosoil complex in the Volyno-Podillya region is pro-

vided. Complex structure of these deposits based on the most rep-
re sentative sections is confirmed. In our investigations division of 
the Middle Valdai into several interstadials is palynologically jus-
tified. The total list of collective fossil flora of the Riss-Würm 
interglacial (21 genera, 26 species), Early Valdai (18 genera, 19 
species) and Middle Valdai (10 genera, 12 species) interstadials 
was identified for the Volyno-Podillya region. As a result, we iden-
tified the fol lo wing model taxa for paleochorological and cho ro-
logical re constructions: Alnus viridis, A. glutinosa, A. incana, Pinus 

cem bra, Picea abies, Quercus pubescens, Q. robur, Q. petraea, Fa-

gus syl va tica, Carpinus betulus, Tilia cordata, T. plathyphyllos, He-

dera he lix, Taxus baccata, Corylus avellana, Cornus mas, Betula 

humulus, Hippophaë rhamnoides.

K e y   w o r d s: paleopalynology, palynoflora, Dubno paleosoil 

complex, Pleistocene, Volyno-Podillуа, Ukraine


