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Ус піш не розв’язання ак ту аль ної та ба га то ас пект-
ної про бле ми су час но сті — збе ре жен ня фі то різ но-
ма ніт тя — без по се ред ньо пов’язане з роз роб кою і 
впро ва джен ням ефек тив них за хо дів охо ро ни рід-
кіс них і ре лік то вих ви дів. Во но та кож пе ред ба чає 
за лу чен ня рет ро спек тив ної (зок ре ма іс то ри ко-біо-
гео гра фіч ної) скла до вої, але склад ність ви рі шен-
ня пос тав ле них зав дань по ля гає в то му, що да ні 
сто сов но по ши рен ня рід кіс них та враз ли вих ви дів 
фло ри Ук ра ї ни в плей сто це ні—го ло це ні ще до-
сить об ме же ні. В цьо му кон тек сті пер спек тив ним є 
про ве ден ня па лео хо ро ло гіч них до слі джень рід кіс-
них і ре лік то вих ви дів (Без усько, Кар пюк, Мо ся кін 
та ін., 2012 а, б).

Важ ли вою скла до вою ви коп них па лі ноф лор від-
кла дів квар те ру є спо ри ви щих спо ро вих рос лин. У 
па лі но ло гії цих від кла дів ви коп ні спо ри за від да ле-
ні стю пе ре не сен ня віт ром від но сять до ло каль них 
ком по нен тів спо ро во-пил ко вих спек трів (Гри чук, 
1989). За ви ко ри стан ня да них про ви коп ні спо ри 
сут тє во зро стає сту пінь дос то вір но сті ви снов ків па-
лео па лі но ло гів як у га лу зі па лео еко ло гії, так і па лео-
фі то це но ло гії (Гри чук, Мо но сзон, 1971; Гри чук, 1989). 

Су час ний етап у роз ви тку па лі но ло гії від кла дів 
квар те ру як у сві ті, так і в Ук ра ї ні ха рак те ри зу є ть ся 
шир шим ви ко ри стан ням ви до вих ви зна чень у ви-
коп них па лі ноф ло рах. Знач ною мі рою це сто су є ть-
ся і спо ро вої скла до вої (Паш ке вич, 1987; Бо ли хов-
ская, 1995; Ге ра си мен ко, 2006; Без усько, Мо ся кін, 
Без усько, 2011). 

Ана ліз на яв них па лео па лі но ло гіч них ма те ріа лів 
для ран ньо се ред ньо віч них від кла дів Сло ве чан-
сько-Ов ру цько го кря жу (Жи то мир ське По ліс ся, 

Пів ніч Ук ра ї ни) спо ну кає до ви снов ку, що їх ні па-
лі ноф ло ри міс тять по міт ну ча ст ку пил ко вих зе рен 
та спор, які мо жуть бу ти ви зна че ні до рів ня ви
ду (Без усько, 2000; Без усько, Мо ся кін, Без усько, 
2011; Bezusko, Mosyakin, Bezusko, 2009). Цей ре гі он 
мож на роз гля да ти як мо дель ний для ба га то ас пект-
них па лео хо ро ло гіч них до слі джень у ву зько му ча-
со во му ін тер ва лі — XIII ст. н.е. Знач ний нау ко вий 
ін те рес ста нов лять ви коп ні спо ри ви щих спо ро вих 
рос лин, які під ля га ють ін ди ві ду аль но-ви до вій охо-
ро ні на те ри то рії на шої дер жа ви. За зна чи мо, що 
ви щі спо ро ві рос ли ни (Lycopodiophyta, Pteridophyta, 
Marchantiophyta, Bryophyta) пред став ле ні в «Чер во-
ній кни зі Ук ра ї ни» (2009) 77 так со на ми різ но го ста-
ту су охо ро ни, зок ре ма рід кіс ни ми (37 ви дів), зни-
каю чи ми (21), враз ли ви ми (14), не оці не ни ми (3), 
зник ли ми на те ри то рії Ук ра ї ни (2).

Ме та стат ті — про ана лі зу ва ти спо ро ву скла до ву 
па лі ноф лор від кла дів куль тур них ша рів ран ньо се-
ред ньо віч них по се лень Сло ве чан сько-Ов ру цько го 
кря жу і про вес ти па лео хо ро ло гіч ні до слі джен ня 
для п’яти мо дель них ви дів ви щих спо ро вих рос лин 
(Diphasiastrum complanatum, Lycopodium annotinum, 
Lycopodiella inundata, Huperzia selago, Botrychium 
lunaria), пред став ле них у «Чер во ній кни зі Ук ра ї ни» 
(2009). 

Ма те рі ал і ме то ди до слі джень

Ос нов ний ме тод до слі джень — спо ро во-пил ко вий 
ана ліз. Ма те ріа лом слу гу ють па лі но ло гіч ні ха рак-
те ри сти ки від кла дів куль тур них ша рів се ми ран-
ньо се ред ньо віч них по се лень, роз та шо ва них на 
Сло ве чан сько-Ов ру цько му кря жі (Без усько, 2000; 
Без усько, Мо ся кін, Без усько, 2011; Bezusko, Mo-
syakin, Bezusko, 2009).
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Зраз ки з цих від кла дів ми об роб ля ли за тра ди-
цій ною ме то ди кою В.П. Гри чу ка з ви ко ри стан ням 
кад міє вої важ кої рі ди ни з пи то мою ва гою 2,0, 2,1 
та 2,2 (Па лео па лі но ло гія, 1966). Під ра ху нок пил-
ко вих зе рен здій сне но для трьох ос нов них груп — 
де ре ва + ку щі, тра ви + ку щи ки + на пів ку щи ки, а 
та кож спо ри ви щих спо ро вих рос лин. Під ра ху нок 
ос тан ніх про ве де но по над за галь ну су му пил ку. 
Важ ли вою скла до вою спо ро во-пил ко во го ана лі зу 
ран ньо се ред ньо віч них від кла дів бу ла іден ти фі ка-
ція пил ку та спор доб рої збе ре же но сті до ро до во-
го та ви до во го рів нів. Для ви зна чен ня спор ви щих 
спо ро вих рос лин ви ко ри сто ву ва ли як тра ди цій-
ні ви знач ни ки (Пыльцевой ана лиз, 1950; Боб ров, 
Ку прия но ва, Лит вин це ва и др., 1983; Erdtman, 
1943), так і спе ці аль ні па лі но мор фо ло гіч ні роз роб-
ки (Слад ков, 1959; Гри чук, Мо но сзон, 1971; Boros, 
Jarai-Komlodi, 1975).

Па лео хо ро ло гіч ні до слі джен ня про во-
ди ли ся за до по мо гою про гра ми DIVA-GIS  
(http://www.diva-gis.org/)

За зна чи мо, що всі до слі дже ні на ми ран ньо се ред-
ньо віч ні по се лен ня міс тять ся на те ри то рії су час но-
го Ов ру цько го р-ну Жи то мир ської обл. По се лен ня 
Но ринськ роз та шо ва не за ме жа ми Сло ве чан сько-
Ов ру цько го кря жу, але на не ве ли кій від ста ні (при-
близ но 6 км). Усі сім по се лень у XIII ст. н.е. вхо ди-
ли до те ри то рії Ов ру цької во лос ті (То ма шев ський, 
1997). По ши рен ня мо дель них так со нів ви щих спо-
ро вих рос лин у XIII ст. н.е. ми роз гля дає мо в ме жах 
су час но го Ов ру цько го р-ну.

Ла тин ські на зви рос лин на во дять ся за спи ском 
су дин них рос лин Ук ра ї ни (Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999), із до пов нен ня ми й уточ нен ня ми. Ав то ри 
так со нів вка за ні в таб ли ці, то му в ос нов но му тек сті 
так со ни зга ду ю ть ся без ав тор ст ва. 

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

На ми про ана лі зо ва ні ре зуль та ти спо ро во-пил ко-
во го ана лі зу від кла дів куль тур них ша рів се ми ран-
ньо се ред ньо віч них по се лень Сло ве чан сько-Ов-
ру цько го кря жу — Ов руч, Ли ст вин, На го ря ни-I, 
При бит ки—I, Че рев ки, Го ро дець та Но ринськ 
(Без усько, 2000; Без усько, Мо ся кін, Без усько, 
2011). Для кож но го па лі но ло гіч но оха рак те ри зо ва-
но го зраз ка з ран ньо се ред ньо віч них від кла дів цих 
по се лень на во ди мо як спів від но шен ня ос нов них 
ком по нен тів спо ро во-пил ко вих спек трів, так і ха-
рак те ри сти ки їх ньої спо ро вої скла до вої.

По се лен ня Ов руч (51˚19' N, 28˚40' E) 
Зра зок № 1а. Пи лок де рев + ку щів ста но вить 

93,4 % від за галь ної су ми пил ко вих зе рен. Су ма 
пил ку трав + ку щи ків + на пів ку щи ків — 6,6 %. 
Су ма спор (Bryales, Lycopodium clavatum, Huperzia 
selago, Sphagnum sp.) до рів нює 2,3 % від за галь ної 
су ми пил ку та спор. У фор му ван ні спо ро вої скла-
до вої пе ре ва жає Lycopodium clavatum (1,5 %). 

Зра зок № 1б. Пи лок трав + ку щи ків + на пів-
ку щи ків ста но вить 65,0 % від за галь ної су ми пил-
ко вих зе рен. Су ма пил ку де рев + ку щів — 35,0 %. 
Су ма спор (Bryales, Botrychium sp., Huperzia selago, 
Lycopodium clavatum, Sphagnum sp.) ся гає 9,0 % від 
за галь ної су ми пил ку та спор. Се ред спор до мі ну-
ють пред став ни ки по ряд ку Bryales (4,4 %) та ро ду 
Sphagnum sp. (3,6 %). 

По се лен ня Ли ст вин (51˚20' N, 28˚21' E) 
Пи лок де рев + ку щів ста но вить 60,0 % від за-

галь ної су ми пил ко вих зе рен. Сума пилку трав + 
ку щи ків + на пів ку щи ків — 40,0 %. Су ма спор ся гає 
13,0 % від за галь ної су ми пил ку та спор. Іден ти фі-
ко ва ні спо ри пред став ни ків Sphagnum sp. — 8,7 %, 
Bryales — 2,6 %, Lycopodium sp. (у то му чис лі L. cla-
vatum) — 1,7 %.

По се лен ня На го ря ни—I (51˚22' N, 28˚31' E) 
Зра зок № 1. Пи лок трав + ку щи ків + на пів ку-

щи ків ста но вить 86,0 % від за галь ної су ми пил-
ко вих зе рен. Су ма пил ку де рев + ку щів — 14,0 %. 
Су ма спор (Bryales, Polypodiales) до рів нює 3,0 % від 
за галь ної су ми пил ку та спор. 

Зра зок № 2. Пи лок де рев + ку щів ста но вить 
74,0 % від за галь ної су ми пил ко вих зе рен. Су ма 
пил ку трав + ку щи ків + на пів ку щи ків — 26,0 %. 
Сума спор (Lycopodium sp.) — усьо го 1,0 % від за-
галь ної су ми пил ку та спор.

На те ри то рії по се лен ня На го ря ни-I бу ло ві діб-
ра но по верх не ву про бу ґрун ту. У скла ді суб фо-
силь но го спо ро во-пил ко во го спек тра пи лок трав 
+ ку щи ків + на пів ку щи ків ста но вить 77,7 % від 
за галь ної су ми пил ко вих зе рен. Су ма пил ку де-
рев+ку щів — 22,3 %. Су ма спор (Bryales, Sphagnum 
sp., Lycopodium sp., Polypodiales, Botrychium sp.) ся гає 
4,2 % від за галь ної су ми пил ку та спор.

Ці ка во та кож за зна чи ти, що на те ри то рії На го-
рян сь ко го ліс ництва (квад рат 81) в асо ціа ції сос-
но во го лі су ро до ден д ро но во-по літ ри хо во го на 
пра во му по хи ло му схи лі р. Звон ка бу ло ві діб ра но 
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по верх не ву про бу ґрун ту. Ре зуль та ти спо ро во-пил-
ко во го ана лі зу свід чать, що в скла ді суб фо силь-
но го спо ро во-пил ко во го спек тра пи лок де рев + 
ку щів ся гає 94,0 % від за галь ної су ми пил ко вих 
зе рен. Сума пилку трав + ку щи ків + на пів ку щи-
ків до рів нює 6,0 %. Су ма спор (Bryales, Lycopodium 
sp, L. clavatum, Lycopodiella inundata, Botrychium 
sp., Sphagnum sp.) ста но вить 2,1 % від за галь ної су
ми пил ку та спор. У фор му ван ні спо ро вої скла до-
вої пе ре ва жа ють пред став ни ки ро ду Sphagnum sp. 
(1,1 %) (Без усько, Мар ти нюк, По по вич, 2000). 

По се лен ня При бит ки—I (51˚17' N, 28˚27' E)
Зра зок № 1. На пи лок трав + ку щи ків + на пів ку-

щи ків при па дає 81,0 % від за галь ної су ми пил ко вих 
зе рен. Су ма пил ку де рев + ку щів — 19,0 %. Су ма 
спор (Bryales, Lycopodium sp., L. clavatum, Sphagnum 
sp.) ста но вить 19,7 % від за галь ної су ми пил ку та 
спор. З-по між спор пе ре ва жа ють пред став ни ки 
роду Sphagnum sp. (16,0 %). 

Зра зок № 2. Пи лок де рев + ку щів ся гає 60,5 % 
від за галь ної су ми пил ко вих зе рен. Су ма пил ку 
трав + ку щи ків + на пів ку щи ків — 39,5 %. Су ма 
спор (Sphagnum sp., Polypodiales, Bryales, Lycopodium 
annotinum, L. clavatum, Diphasiastrum complanatum, 
Lycopodiella inundata, Huperzia selago, Marchantiales 
та Ophioglossales, у то му чис лі Botrychium lunaria) 
ста но вить 21,0 % від за галь ної су ми пил ку та спор. 
Се ред спор до мі ну ють пред став ни ки ро ду Sphag-
num sp. (14,7 %). 

Зра зок № 3. На пи лок трав + ку щи ків + на пів ку-
щи ків при па дає 85,0 % від за галь ної су ми пил ко вих 
зе рен. Су ма пил ку де рев + ку щів до рів нює 15,0 %. 
Су ма спор (Bryales, Sphagnum sp.) ста но вить 1,5 % 
від за галь ної су ми пил ку та спор.

Зра зок № 4. Пи лок трав + ку щи ків + на пів ку щи-
ків ста но вить 70,0 % від за галь ної су ми пил ко вих 
зе рен. Су ма пил ку де рев + ку щів — 30,0 %. Су ма 
спор (Bryales, Sphagnum sp., L. clavatum, Marchantia-
les) ся гає 16,0 % від за галь ної су ми пил ку та спор. У 
фор му ван ні спо ро вої скла до вої пре ва лю ють пред-
став ни ки ро ду Sphagnum sp (10,0 %). 

Зра зок № 5. Пи лок трав + ку щи ків + на пів ку-
щи ків ся гає 83,0 % від за галь ної су ми пил ко вих зе-
рен. Су ма пил ку де рев + ку щів — 17,0 %. Су ма спор 
(Bryales, Sphagnum sp., Lycopodium sp. Polypodiales) 
ста но вить 8,3 % від за галь ної су ми пил ку та спор. 
З-по між спор пе ре ва жа ють пред став ни ки по ряд ку 
Bryales (5,1 %). 

По се лен ня Че рев ки (51˚18' N, 28˚24' E) 
Зра зок № 1. На пи лок де рев + ку щів при па дає 

66,3 % від за галь ної су ми пил ко вих зе рен. Су ма 
пил ку трав + ку щи ків + на пів ку щи ків — 33,7 %. 
Сума спор ста но вить 17,4 % від за галь ної су ми 
пил ку та спор. Ви зна че ні спо ри пред став ни ків 
Sphagnum sp. — 9,4 %, Bryales — 5,8 %, Lycopodiales 
(Lycopodium annotinum, L. clavatum, Huperzia 
selago) — 1,4 %, Polypodiales (Dryopteris filix-mas, 
Athyrium filix-femina) — 0,8 %.

Зра зок № 2. Пи лок трав + ку щи ків + на пів ку щи-
ків ся гає 80,0 % від за галь ної су ми пил ко вих зе рен. 
Пи лок де рев + ку щів — 20,0 %. Су ма спор (Bryales, 
Sphagnum sp., Marchantiales) ста но вить 10,0 % від 
за галь ної су ми пил ку та спор. У фор му ван ні спо ро-
вої скла до вої пе ре ва жа ють пред став ни ки по ряд ку 
Bryales (5,0 %) та ро ду Sphagnum sp. (4,0 %). 

По се лен ня Го ро дець (51˚23'N, 28˚14' E)
Уро чи ще Го ро ди ще—Цер ко ви це. Пи лок де рев 

+ ку щів ста но вить 27,9 % від за галь ної су ми пил-
ко вих зе рен. Су ма пил ку трав + ку щи ків + на пів-
ку щи ків — 72,1 %. Су ма спор (Bryales, Lycopodium 
clavatum, Sphagnum sp.) ся гає 2,6 % від за галь ної 
суми пил ку та спор. З-по між спор по міт ну роль ві-
ді гра ють пред став ни ки по ряд ку Bryales. 

Уро чи ще Го род ки II. Пи лок де рев + ку щів ся-
гає 86,5 % від за галь ної су ми пил ко вих зе рен. Су
ма пил ку трав + ку щи ків + на пів ку щи ків до рів нює 
13,5 %. Су ма спор ста но вить 11,5 % від за галь ної 
су ми пил ку та спор. Ви зна че ні спо ри пред став-
ни ків Sphagnum sp. — 4,6 %, Polypodiales (Pteridium 
aquilinum s. l., Polypodium vulgare, Dryopteris filix-mas, 
Athyrium filix-femina) — 2,8 %, Bryales — 1,5 %, Ly-
copodiales (Lycopodium annotinum, L. clavatum, Lyco-
podiella inundata, Huperzia selago) — 1,3 %, Marchan-
tiales — 1,1 %, Equisetales — 0,1 % та Ophioglossales  
(у тому числі Botrychium lunaria) — 0,1 %.

По се лен ня Но ринськ (51˚16'N, 28˚34' E)
Зра зок № 1. Пи лок трав + ку щи ків + на пів ку-

щи ків ся гає 81,0 % від за галь ної су ми пил ко вих зе-
рен. Су ма пил ку де рев + ку щів — 19,0 %. Су ма спор 
(Bryales, Lycopodium sp., Sphagnum sp., Marchantiales) 
ста но вить 10,0 % від за галь ної су ми пил ку та спор. 
По міт ним є вміст спор ро ду Sphagnum sp. (5,0 %).

Зра зок № 2. Пи лок трав + ку щи ків + на пів ку-
щи ків ся гає 74,0 % від за галь ної су ми пил ко вих зе-
рен. Су ма пил ку де рев + ку щів — 26,0 %. Су ма спор 
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(Bryales, Lycopodium sp., Huperzia selago, Sphagnum 
sp.) ста но вить 14,5 % від за галь ної су ми пил ку та 
спор. Се ред спор пе ре ва жа ють пред став ни ки ро ду 
Sphagnum sp. (9,0 %).

От ри ма ні ре зуль та ти спо ро во-пил ко во го ана лі-
зу свід чать, що до ви до во го рів ня ви коп ні спо ри 
бу ли іден ти фі ко ва ні в зраз ках ран ньо се ред ньо-
віч них від кла дів шес ти по се лень Сло ве чан сько-
Ов ру цько го кря жу: Го ро дець, Ли ст вин, Че рев ки, 
При бит ки—I, Ов руч і Но ринськ. У скла ді спо ро во-
пил ко вих спек трів ран ньо се ред ньо віч них від кла-
дів по се лен ня На го ря ни—I спо ри до ви ду не бу ли 
ви зна че ні. При цьо му, як уже за зна ча ло ся, спо ро ву 
скла до ву суб фо силь но го спек тра з те ри то рії На го-
рян сь ко го ліс ництва (квад рат № 81), ра зом з ін ши-
ми, фор му ють Lycopodium clavatum та Lycopodiella 

inundata. Ми уза галь ни ли ві до мо сті про ви до вий 
склад спор ви щих спо ро вих рос лин у ви коп них па-
лі ноф ло рах від кла дів куль тур них ша рів ран ньо се-
ред ньо віч них по се лень Сло ве чан сько-Ов ру цько го 
кря жу (таб ли ця). 

За зна чи мо, що у ви коп но му ста ні до ви до во-
го рів ня бу ли іден ти фі ко ва ні спо ри Lycopodiophyta 
(Lycopodiaceae, Huperziaceae) та Pteridophyta (Ophio-
glossaceae). За га лом іден ти фі ко ва но де сять ви дів 
ви щих спо ро вих рос лин, з яких п’ять (Diphasiastrum 
complanatum, Lycopodium annotinum, Lycopodiella in-
undata, Huperzia selago, Botrychium lunaria) пред став-
ле ні в «Чер во ній кни зі Ук ра ї ни» (2009). Ці ви ди 
ма ють різ ний при ро до охо рон ний ста тус. Dipha-
siastrum complanatum є рід кіс ним, Lycopodiella inun-
data, Botrychium lunaria та Lycopodium annotinum — 
вразливими, Huperzia selago — не оці не ним. 

На при кла ді цих п'яти видів ми здій сни ли па-
лео хо ро ло гіч ні до слі джен ня для те ри то рії Сло ве-
чан сько-Ов ру цько го кря жу у ву зько му ча со во му 
ін тер ва лі (XIII ст. н. е.) (ри су нок).

За ува жи мо, що хо ро ло гіч ні да ні для Diphasiastrum 
complanatum, Lycopodium annotinum, Lycopodiella 
inundata, Huperzia selago та Botrychium lunaria пред-

Видовий склад спор вищих спорових рослин у палінофлорах 
відкладів культурних шарів ранньосередньовічних поселень 
Словечансько-Овруцького кряжу

Таксон
Поселення

1 2 3 4 5 6

Aspidiaceae

Dryopteris filix-mas  
(L.) Schott 

XX — XX — — —

Athyriaceae

Athyrium filix-femina  
(L.) Roth 

XX — XX — — —

Hypolepidaceae

Pteridium aquilinum 
(L.) Kuhn s. l. (incl. 

P. pinetorum C.N. Page & 
R.R. Mill)

XX — — — — —

Lycopodiaceae

Diphasiastrum complana-
tum (L.) Holub 

— — — XX — —

Huperzia selago (L.) 
Bernh. ex Schrank & 

C. Mart.
XX — XX XX XX XX

Lycopodium annotinum L. XX — XX XX — —

L. clavatum L. XX XX XX XX XX —

Lycopodiella inundata 
(L.) Holub

XX — — XX — —

Ophioglossaceae (incl. Botrychiaceae)

Botrychium lunaria  
(L.) Sw.

XX — — XX — —

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L. XX — — — — —

Кількість видів 9 1 5 6 2 1

П  р  и  м  і  т  к  а :  1 — Городець; 2 — Листвин; 3 — Черевки;  
4 — Прибитки—I; 5 — Овруч; 6 — Норинськ.

Поширення Diphasiastrum complanatum, Lycopodium 
annotinum, Lycopodiella inundata, Huperzia selago, Botrychium 
lunaria на території Словечансько-Овруцького кряжу в XIII 
ст. н.е. на карті-схемі Овруцького р-ну Житомирської обл.
 У м о в н і  п о з н а ч е н н я: 1 — Городець; 2 — Черевки; 3 — 
Прибитки—I; 4 — Норинськ; 5 — Овруч

Distribution of Diphasiastrum complanatum, Lycopodium 
annotinum, Lycopodiella inundata, Huperzia selago, and 
Botrychium lunaria within the Slovechno-Ovruch Ridge during 
the 13th century A.D. on the map-scheme of Ovruch District, 
Zhytomyr Region.
S y m b o l s  i n d I c a t e: 1 — Gorodets, 2 — Cherevky, 3 — 
Pribytky—I, 4 — Norinsk, 5 — Ovruch
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став ле ні в «Хо ро ло гии Украины» (1986), «Екоф ло рі 
Ук ра ї ни» (2000), «Чер во ній кни зі Ук ра ї ни» (2009) 
та ін ших ви дан нях і пуб лі ка ці ях. Ві до мо сті про су-
час ні фло ри стич ні зна хід ки на те ри то рії Сло ве чан-
сько-Ов ру цько го кря жу Diphasiastrum complanatum, 
Lycopodium annotinum, Lycopodiella inundata та 
Huperzia selago на во дять ся в пра цях О.О. Ор ло-
ва (2002, 2005). Слід на го ло си ти, що Botrychium 
lunaria не пред став ле ний у су час ній фло рі ре гіо ну 
(Хо ро ло гия Украины, 1986; Чер во на кни га Ук ра-
ї ни, 2009). Але при цьо му зна хо ди мо Botrychium 
lunaria в стат ті Г.К. Сми ка та Н.Н. Борт ня ка (1965) 
в пе ре лі ку ін ших ре лік то вих та рід кіс них ви дів, 
по ши ре них на Сло ве чан сько-Ов ру цько му кря жі. 
Ми ці ле спря мо ва но оп ра цю ва ли гер бар ні зраз ки 
Botrychium lunaria в На ціо наль но му гер ба рії Ук ра-
ї ни (KW), гер ба рії Ки їв сь ко го на ціо наль но го уні-
вер си те ту іме ні Та ра са Шев чен ка (KWU) та гер ба рії 
Бо та ніч но го са ду іме ні акад. О.В. Фо мі на (KWHU) 
і не от ри ма ли під твер джен ня уча сті цьо го ви ду в 
су час ній фло рі ре гіо ну до слі джень. За зна чи мо, що 
те пер до слі джу ва ний вид тра п ля є ть ся пів ден ні ше 
Сло ве чан сько-Ов ру цько го кря жу (Жи то мир ський 
та Ан д ру сів ський ра йо ни Жи то мир ської обл.) (Ор-
лов, 2005).

Уза галь не ні па лео па лі но ло гіч ні, па лео хо ро ло-
гіч ні та ак туо хо ро ло гіч ні ма те ріа ли спо ну ка ють 
до ви снов ку, що по рів ня но з XIII ст. н.е. від бу ва-
є ть ся ско ро чен ня су час них ареа лів по ши рен ня на 
Сло ве чан сько-Ов ру цько му кря жі Diphasiastrum 
complanatum та Huperzia selago. Знач ною мі рою 
цей про цес, оче вид но, спри чи не ний ан тро по ген-
ним впли вом. На прик лад, змен шен ня чи сель нос-
ті Diphasiastrum complanatum зу мов лю ють ви ру-
бан ня лі сів та збір рос лин для куль то вих об ря дів. 
Huperzia selago мо же ско ро чу ва ти свою чи сель ність 
під впли вом зро стан ня рек реа цій но го на ван та-
жен ня та це но тич ної кон ку рен ції (Чер во на кни га 
Ук ра ї ни, 2009). Слід від зна чи ти, що в ран ньо му 
се ред ньо віч чі Botrychium lunaria тра п ляв ся в скла ді 
рос лин но го по кри ву до слі джу ва но го ре гіо ну (ри-
су нок). Цей вид має лі кар ські вла сти во сті та ви ко-
ри сто ву є ть ся в на род ній ме ди ци ні (Чер во на кни га 
Ук ра ї ни, 2009; Ва ше ка, Без смерт на, 2012). Із лі со-
вих та луч них уг ру по вань Сло ве чан сько-Ов ру цько-
го кря жу, най імо вір ні ше, він зник про тя гом суб ат-
лан тич но го—3 ча су го ло це ну під сут тє вим впли вом 
на при род ну фло ру та рос лин ність гос по дар ської 
ді яль но сті лю ди ни. Ни ні на до слі джу ва ній те ри то-

рії не спос те рі га є ть ся ско ро чен ня су час них ареа лів 
Lycopodium annotinum та Lycopodiella inundata (Ор-
лов, 2005). Lycopodium annotinum до сить час то трап-
ля є ть ся в хвой них та во ло гих лі сах. Не за фік со ва-
но та кож ско ро чен ня ареа лу Lycopodiella inundata, 
але на Сло ве чан сько-Ов ру цько му кря жі цей вид 
по ши ре ний зде біль шо го у вто рин них еко то пах ан-
тро по ген но го по хо джен ня (Ор лов, 2005). 

Ви снов ки

1. Упер ше на при кла ді те ри то рії Сло ве чан сько-
Ов ру цько го кря жу для від нос но ву зько го ча-
со во го зрі зу (XIII ст. н.е.) вста нов ле но при сут-
ність 10 ви дів ви щих спо ро вих рос лин, з яких 
Diphasiastrum complanatum, Lycopodium annotinum, 
Lycopodiella inundata, Huperzia selago та Botrychium 
lunaria пред став ле ні в «Чер во ній кни зі Ук ра ї ни» 
(2009).

2. Для Diphasiastrum complanatum, Lycopodium 
annotinum, Lycopodiella inundata, Huperzia selago та 
Botrychium lunaria про ве де ні пер ші па лео хо ро ло-
гіч ні до слі джен ня в мо дель но му ре гіо ні.

3. Ре зуль та ти по рів няль но го ана лі зу ори гі наль них 
па лео хо ро ло гіч них да них та ві до мо стей про су-
час не по ши рен ня Diphasiastrum complanatum і 
Huperzia selago на Сло ве чан сько-Ов ру цько му 
кря жі свід чать про ско ро чен ня їх ніх ареа лів, 
яке, най імо вір ні ше, пов’язане з ан тро по ген ни-
ми чин ни ка ми.

4. Вста нов ле но та кож, що Botrychium lunaria трап-
ляв ся в скла ді рос лин но го по кри ву Сло ве чан-
сько-Ов ру цько го кря жу в XIII ст. н.е., але сьо-
го дні не має під твер джень йо го уча сті в су час ній 
фло рі ре гіо ну.

Ви слов лює мо щи ру по дя ку чле ну-ко рес пон ден ту 
НАН Ук ра ї ни, проф. Я.П. Ді ду ху за цін ні за ува жен ня 
та слуш ні по ра ди при під го тов ці стат ті до друку та 
канд. біол. на ук В.М. Вір чен ку (Ін сти тут бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни) за кон суль та ції з 
пи тань су час ної но менк ла ту ри Marchantiophyta. 
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ПАЛЕОХОРОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ 
ВЫСШИХ СПОРОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЛОВЕЧАНСКО-ОВРУЧСКОГО КРЯЖА В XIII ст. н.э. 

На примере модельной территории — Словечанско-
Овручского кряжа и временного среза XIII ст. н.э. 
рассматривается палеохорологический аспект 
использования споровой составляющей палинологических 
характеристик раннесредневековых отложений. 
Установлено участие в составе растительности 10 видов 
высших споровых растений. Для пяти из них (Diphasias-
trum complanatum, Lycopodium annotinum, Lycopodiella inun-
data, Huperzia selago, Botrychium lunaria), представленных 
в третьем издании «Червоної книги України» (2009), 
разработаны первые карты-схемы их распространения на 
Словечанско-Овручском кряже в XIII ст. н.э. Результаты 
палеохорологических исследований позволяют сделать 
вывод о том, что, по сравнению с XIII ст. н.э., в настоящее 
время сокращение ареалов Diphasiastrum complanatum и Hu-
perzia selago происходит под воздействием антропогенных 
факторов. Можно предположить, что исчезновение 
Botrychium lunaria из состава растительного покрова региона 
исследований произошло в позднем голоцене (SA—3) также 
вследствие хозяйственной деятельности человека.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: палеопалинология, палеохорология, 
споры, Diphasiastrum complanatum, Huperzia selago, Lycopo-
dium annotinum, Lycopodiella inundata, Botrychium lunaria, 
раннее средневековье, Словечанско-Овручский кряж, Украина. 
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PALEOCHOROLOGY OF SOME RARE SPECIES OF 
 LYCOPHYTES AND FERNS IN THE SLOVECHNO-
OVRUCH RIDGE AREA DURING THE 13th CENTURY

We considered the spore component of palynological characteris-
tics for the Early Medieval deposits on the example of the model 
area (the Slovechnо-Ovruch Ridge) and the time range (13th 
century A.D.). The list of the vascular cryptogamic plants (10 
species) has been identified. For the first time, schemes of distri-
bution of 5 taxa (Diphasiastrum complanatum, Lycopodium annoti-
num, Lycopodiella inundata, Huperzia selago, Botrychium lunaria) 
in the Slovechno-Ovruch (Slovechansko-Ovruchsky) Ridge area 
in the 13th century were developed. These species are listed in the 
Red Data Book of Ukraine. The results of our paleochorological 
analysis showed that the decrease of habitats and ranges of Dipha-
siastrum complanatum and Huperzia selago was caused by human 
activity. We can also assume that extinction of Botrychium lunaria 
from the regional flora occurred as a result of human activity in 
the late Holocene (SA—3).

K e y  w o r d s:  paleopalynology, paleochorology, spores, Diphasias-
trum complanatum, Huperzia selago, Lycopodium annotinum, 
Lycopodiella inundata, Botrychium lunaria, Early Medieval, 
Slovechno-Ovruch Ridge.

У №5. 2013 у статті Л.Г. Безусько та ін. на с. 577 назву до таблиці слід читати:

Список культурних та бур’янових рослин у складі палінофлор ранньосередньовічних відкладів Словечансько-
Овруцького кряжу (за результатами палеопалінологічних та палеоетноботанічних досліджень).
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