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Тра ди цій но у розв’язанні ба га то ас пект них про блем 
па лео бо та ні ки, іс то рич ної фі то гео гра фії, па лео-
еко ло гії, фі тост ра ти гра фії, па лео гео гра фії піз ньо го 
плейсто це ну Ук ра ї ни од ні єю з ба зо вих скла до вих 
були і за ли ша ю ть ся ре зуль та ти спо ро во-пил ко вих 
до слі джень (Ар тю шен ко, 1970; Ар тю шен ко, Арап, 
Без усько, 1982; Паш ке вич, 1987; Гри чук, 1989, 
2002; Бо ли хов ская, 1995; Ка ли но вич, 2001; Ве лич-
ко, 2002; Ко мар, При лип ко, Крох маль, 2007; Ге ра-
си мен ко, 2010; Ело ви че ва, 2011; Без усько, Мо ся-
кін, Без усько, 2011; Bezu ko, Bogucki, 1993).

Те ри то рію Во линської ви со чи ни мож на роз гля-
да ти як один з мо дель них об’єктів для про ве ден ня 
ці ле спря мо ва них па лі но ло гіч них до слі джень від-
кла дів ос тан ньо го вал дайсь ко го зле де нін ня. В цьо-
му кон тексті над зви чай но важ ли ви ми є нові па лі-
но ло гіч ні ха рак те ристи ки від кла дів, які сфор му ва-
ли ся про тя гом мак си му му ос тан ньо го зле де нін ня. 
За зна чи мо, що пе рі од ос тан ньо го вал дайсь ко го 
зле де нін ня (Last Cold Stage=LCS) роз гля да є ть ся 
в ме жах між кін цем ос тан ньо го рісс-вюрмсь ко го 
між льо до ви ків’я та по чат ком су час но го між льо до-
ви ків’я (110000—10000 BP) (Stewart, Lister, 2001). 
Мак си мум ос тан ньо го зле де нін ня (Last Glacial 
Maximum=LGM) від по ві дає мак си му му по ши рен-
ня ма те ри ко во го зле де нін ня, яке су про во джу ва-
ло ся най хо лод ні ши ми та кон ти нен таль ни ми клі-
ма тич ни ми умо ва ми в діа па зо ні 22000—15000 BP 
(Stewart, Lister, 2001). За зна чи мо, що ча со ві межі 
LGM роз гля да ю ть ся як у ву зько му (18000—20000 
BP) (Бо ри со ва, 2008), так і шир шо му трак ту ван ні 
(25000—15000 BP) (Ray, Adams, 2001).

Ре зуль та ти ана лі зу па лі но ло гіч ної вив че ності 
від кла дів верх ньо го плейсто це ну Во линської ви-
со чи ни свід чать, що на цей час най де таль ні ші ха-
рак те ристи ки от ри ма ні для від кла дів верх ньо го 
плейсто це ну дев’яти роз рі зів (Но во во линськ, Дуб-
но (Та ра ка нів), Кор шів, Го ро хів—I, Го ро хів—II, 
Боя ни чі—I, Боя ни чі—II, Рів не—I та Рів не—II (Без-
усько, Мо ся кін, Без усько, 2011). Спо ро во-пил ко ві 

ма те ріа ли для від кла дів дуб нівсь ко го ґрун ту в роз-
рі зі Боя ни чі на во дить Є.Є. Гур то ва (Гуртовая, 1981, 
1985). Ана лі зую чи на яв ні дані, мож на ді йти ви-
снов ку, що, по рів ня но з ін ши ми від кла да ми верх-
ньо го плейсто це ну, під кра си лівський лес (лес—III, 
за схе мою А.Б. Бо гу цько го) в роз рі зах Во линської 
ви со чи ни па лі но ло гіч но оха рак те ри зо ва ний фраг-
мен тар но. За цією схе мою (Bogutsky, Gozhik, 
Lindner et al., 2001; anczont, Bogyckyj, 2002) до слі-
джу ва ні від кла ди міс тять ся у верх ній час ти ні роз-
рі зу верх ньо п лейсто це но вих ле сів. Вони за ля га ють 
між рів ненським та кра си лівським го ри зон та ми 
ви коп них ґрун тів. Фраг мен тар ність па лео па лі но-
ло гіч них ма те ріа лів част ко во мож на по яс ни ти тим, 
що не зав жди су во рі клі ма тич ні умо ви фор му ван ня 
під кра си лівсь ко го лесу спри яли його збе ре жен ню 
в до слі джу ва них роз рі зах. За зна чи мо, що за на яв-
ності ре пре зен та тив но го пер вин но го ма те ріа лу з 
ле со вих від кла дів, ви ко ристан ня су час них мож ли-
востей спо ро во-пил ко во го ана лі зу мож на от ри му-
ва ти до во лі пов ну ін фор ма цію про склад ви коп них 
па лі ноф лор (Без усько, Мо ся кін, Без усько, 2011). 
Інак ше ка жу чи, нові па лі но ло гіч ні до слі джен ня 
від кла дів верх ньо п лейсто це но вих ле сів у роз рі зах 
Во линської ви со чи ни є ак ту аль ни ми та пер спек-
тив ни ми і пе ред ба ча ють збіль шен ня спи сків ви-
коп них па лі ноф лор (зок ре ма їх ньої ро до вої та ви-
до вої скла до вих). Роз ши рен ня спи сків ви коп них 
па лі ноф лор за ра ху нок саме їх ньої ви до вої скла до-
вої під ви щує мож ли вості засто су ван ня па лео па лі-
но ло гіч них ма те ріа лів як для па лео бо та ніч них та 
па лео еко ло гіч них ре конст рук цій, так і для па лео-
хо ро ло гіч них, па лео гео гра фіч них, па лі ност ра ти-
гра фіч них і фі то гео гра фіч них до слі джень.

Мета стат ті — от ри ма ти нові па лі но ло гіч ні ха-
рак те ристи ки від кла дів під кра си лівсь ко го лесу Во-
линської ви со чи ни, ви зна чи ти склад ко лек тив ної 
па лі ноф ло ри та роз гля ну ти уза галь не ні па лео па-
лі но ло гіч ні ма те ріа ли в кон тексті їх ви ко ристан ня 
для де та лі за ції па лео бо та ніч них, па лео еко ло гіч них 
та фі то гео гра фіч них ре конст рук цій.
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Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

Ос нов ний ме тод до слі джень — спо ро во-пил ко вий 
ана ліз. Ма те рі ал до слі джень — від кла ди під кра си-
лівсь ко го лесу в роз рі зах Кор шів (50 40'N, 25 06'E) 
та Боя ни чі—III (50 28'N, 24 17'E). У цих роз рі зах 
від кла ди під кра си лівсь ко го лесу ма ють по туж ність 
65 см. Зраз ки для па лео па лі но ло гіч но го вив чен ня 
від би ра лись проф. А.Б. Бо гу цьким з ін тер ва лом 
20 см. Усьо го в кож но му з до слі джу ва них роз рі зів із 
від кла дів лесу—III було ві діб ра но по чо ти ри зраз-
ки. Їх пер вин ну об роб ку ми про ве ли за тра ди цій-
ни ми ме то ди ка ми В. П. Гри чу ка (Па лео па ли но ло-
гия, 1966) та Г. Ердт ма на (Эрдтман, 1956). Іден ти-
фі ка цію ви коп них пил ко вих зе рен та спор здій сне-
но за до по мо гою світ ло вих мік ро ско пів «Біо лар» 
(збіль шен ня × 500) та МБІ—6 (збіль шен ня × 1000). 
Ви до ві ви зна чен ня мік ро фо си лій доб рої збе ре же-
ності про ве де но з ви ко ристан ням тра ди цій них у 
прак ти ці спо ро во-пил ко во го ана лі зу ви знач ни ків 
з ма люн ка ми та мік ро фо то гра фія ми, спе ці аль них 
па лі но мор фо ло гіч них роз ро бок (Мо но сзон, 1973; 
1976, 1985; Цим ба люк, Мо ся кін, Без усько, 2005, 
2006) та ко лек цій ета лон них пре па ра тів Па лі но те-
ки Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН 
Ук ра ї ни (KW—Р) та Цен тру па лео бо та ніч них до-
слі джень і збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя На ціо наль-
но го уні вер си те ту «Киє во-Мо ги лянська ака де мія».

Для спо ро во-пил ко во го ана лі зу на кіль кіс но му 
рів ні в кож но му з вось ми зраз ків під ра хо ву ва ли по 
200 пил ко вих зе рен, з ура ху ван ням ос нов них груп 
пил ку: де ре ва + кущі, тра ви + ку щи ки + на пів ку-
щи ки та спо ри ви щих спо ро вих рос лин. При чо му 
спо ри під ра хо ву ва ли по над за галь ну суму пил ко-
вих зе рен. Для під ви щен ня якіс но го рів ня па лео-
па лі но ло гіч них до слі джень реєст ра цію ви коп них 
пил ку та спор за вер шу ва ли, коли при пи ня ла ся 
поя ва мік ро фо си лій но вих так со нів. Ві до мо, що 
та кий під хід роз ши рює ві до мості про за галь ний 
склад ви коп них па лі ноф лор. Оп ра цьо вую чи от ри-
ма ні па лі но ло гіч ні ха рак те ристи ки, ми засто со ву-
ва ли ос нов ні тер мі ни спо ро во-пил ко во го ана лі зу 
для від кла дів плейсто це ну — спо ро во-пил ко вий 
спектр та спо ро во-пил ко вий ком плекс у їх ній су-
час ній ін тер пре та ції для па лі ност ра ти гра фії від-
кла дів верх ньо го кай но зою (Си рен ко, 2011).

Для гра фіч но го від дзер ка лен ня от ри ма них ре-
зуль та тів па лі но ло гіч но го вив чен ня від кла дів під-
кра си лівсь ко го лесу в роз рі зах Боя ни чі—III та Кор-
шів ви ко риста ні умов но об ра ні чо ти ри гру пи пил-

ку — де ре ва, кущі (мік ро терм ні види — Betula nana, 
Betula humilis та Alnus fruticosa), інші кущі та тра ви + 
ку щи ки + на пів ку щи ки.

Роз чле ну ван ня від кла дів верх ньо го плейсто це-
ну Во ли но-По діл ля про ве де но за ре гіо наль ною 
стра ти гра фіч ною схе мою перигляцiальної зони 
пiвденно-захiдної ок ра ї ни Схiдноєв ро пейської 
плат фор ми А.Б. Бо гу цько го (Bogucki, 1972; 
Bogutsky, Gozhik, Lindner et al., 2001; anczont, 
Bogyckyj, 2002).

Ла тинські на зви рос лин на ве де но пе ре важ но 
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 згід но з но ви ми так со но міч ни ми да ни ми. Ав то-
ри так со нів вка за ні в таб ли ці.

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

Ми от ри ма ли нові де таль ні па лі но ло гіч ні ха рак-
те ристи ки для всіх зраз ків, ві діб ра них із від кла дів 
під кра си лівсь ко го лесу в роз рі зах Кор шів та Боя-
ни чі—III. В кож но му з цих роз рі зів до слі джу ва ні 
ле со ві від кла ди оха рак те ри зо ва ні од ним спо ро во-
пил ко вим ком плек сом, представ ле ним чо тир ма 
спо ро во-пил ко ви ми спек тра ми. Опи си спо ро во-
пил ко вих ком плек сів від кла дів під кра си лівсь ко го 
лесу в роз рі зах Кор шів та Боя ни чі—III на во ди мо 
ниж че.

Роз різ Кор шів. Сума пил ку трав + ку щи ків + на-
пів ку щи ків ста но вить 90,0—95,0 % щодо за галь-
ної кіль кості пил ку. По міт ну роль тут ві ді грає пи-
лок різ но трав’я (19,0—26,0 %) та Chenopodiaceae 
(19,0—22,0 %) з участю Artemisia sp. (13,0—16,0 %), 
Cyperaceae (7,0—12,0 %), Poaceae (8,0—11,0 %), 
Asteraceae incl. Cichoriaceae (без Artemisia sp.) (8,0—
10,0 %), Ephedra sp. та Ephedra distachya (4,0—8,0 %).

Сума пилку дерев + кущів до рів нює 5,0—
10,0 % сто сов но загальної кількості пилку. В цій 
гру пі пил ку переважають кущі, представлені 
мікротермними видами (Betula humulis, B. nana, 
Alnus friticosa) — 3,0—7,0 %. Постійно в незначній 
кількості трапляється пилок Pinus sylvestris (0,5—
1,0 %), спорадично — Betula sp., B. pubescens, 
B. pendula (0,5—1,0 %), Hippophaë rhamnoides (0,5—
1,0 %), Alnus sp., A. glutinosa, A. viridis (0,5 %), Salix 
sp. (0,5 %), Corylus avellana (0,5 %), Juniperus sp. 
(0,5 %). Поодиноко ідентифіковано пил ко ві зер на 
Picea sp. (0,5 %) та Calluna vulgaris (0,5 %).

Сума спор (Bryales, Selaginellales, Sphagnales, 
Ophioglossales, Lycopodiales) становить 13,0—20,0 % 
щодо загальної кількості пилку.
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На рис. 1 по ка за но спів від но шен ня ос нов них 
груп пил ку в скла ді спо ро во-пил ко вих спек трів, 
які фор му ють спо ро во-пил ко вий ком плекс від кла-
дів лесу—III роз рі зу Кор шів.

Роз різ Боя ни чі—III. Як за зна ча ло ся вище, всьо-
го от ри ма но чо ти ри спо ро во-пил ко ві спек три, які 
за кіль кіс ни ми та якіс ни ми оз на ка ми ха рак те ри-
зу ють один спо ро во-пил ко вий ком плекс. Сума 
пил ку трав + ку щи ків + на пів ку щи ків ста но вить 
70,0—86,0 % щодо за галь ної кіль кості пил ку. По-
міт ну роль ві ді грає пи лок різ но трав’я (25,0—
30,0 %) з участю Chenopodiaceae (9,0—14,0 %), 
Artemisia sp. (7,5—10,0 %), Asteraceae (без Artemisia 
sp.) (5,0—10,0 %), Poaceae (7,5—12,5 %), Cyperaceae 
(8,0—12,0 %), Ephedra sp. та Ephedra distachya 
(2,5—7,0 %). Поодиноко трапляються пилкові 
зерна прибережно-водних та водних рослин 
(Alismataceae, Potamogetonaceae, Sparganiaceae).

Сума пил ку де рев + ку щів ста но вить 14,0—
30,0 % сто сов но за галь ної кіль кості пил ку. В цій 
гру пі пил ку пе ре ва жа ють кущі, представ ле ні мік-
ро терм ни ми ви да ми (Betula humulis, B. nana, Alnus 
friticosa) — 5,5—10,5 % з участю Pinus sylvestris (3,0—
5,0 %), Ericaceae (у тому числі Calluna vulgaris) — 
0,5—4,0 %), Salix sp. (1,0—2,5 %), Juniperus sp. (0,5—
2,5 %), Betula sp., B. pubescens, B. pendula (0,5—2,5 %), 
Alnus sp., A. glutinosa (0,5—1,5 %). Спорадично в 
невеликій кількості (0,5—1,0 %) трапляється пилок 
Picea sp., Hippophaë rhamnoides та Corylus avellana.

Сума спор (Polypodiales, Bryales, Selaginellales, 
Equisetales, Sphagnales, Ophioglossales, Marchantiales, 
Lycopodiales) до рів нює 9,0—26,0 % від загальної 
кількості пилку.

Спів від но шен ня ос нов них груп пил ку в скла ді 
спо ро во-пил ко вих спек трів, які фор му ють спо ро-
во-пил ко вий ком плекс від кла дів лесу—III у роз рі зі 
Боя ни чі—III, по ка за но на рис. 2.

Уза галь нен ня но вих па лі но ло гіч них да них для 
роз рі зів Кор шів і Боя ни чі—III дало змо гу не тіль ки 
роз ши ри ти наші ві до мості про склад ко лек тив ної 
па лі ноф ло ри під кра си лівсь ко го лесу Во линської 
ви со чи ни, а й вия ви ти ін ди ві ду аль ні особ ли вості 
ви коп них па лі ноф лор (табл. 1).

Рис. 1. Співвідношення основних груп пилку в спорово-пилко-
вих спектрах відкладів підкрасилівського лесу в розрізі Коршів

Fig. 1. Shares of the major pollen groups in the spore-pollen 
spectra of Pidkrasyliv loess deposits in Korshyv

Рис. 2. Співвідношення основних груп пилку в спорово-пилко-
вих спектрах відкладів підкрасилівського лесу в розрізі Бояничі—III

Fig. 2. Shares of the major pollen groups in the spore-pollen 
spectra of Pidkrasyliv loess deposits in Boyanychy—III

Таксон
Розріз

Бояничі—III Коршів
Дерева + кущі

Betulaceae s. str. (excl. Corylaceae)
1. Alnus sp. XXX XX
2. A. fruticosa Rupr. XXX XXX
3. A. glutinosa (L.) Gaertn. X XX
4 A. viridis (Chaix) DC. 
(= Duschekia  alnobetula (Ehrh.) Pouzar)

- X

5. Betula sp. XXX XX
6. B. humilis Shrank XXX XXX
7. B. nana L. XXX XXX
8. B. pendula Roth XX X
9. B. pubescens Ehrh. X X

Corylaceae (Betulaceae s. l.)
10. Corylus avellana L. XX XX

Cupressaceae
11. Juniperus sp. XX XX

Elaeagnaceae
12. Hippophaë rhamnoides L. XX XX

Ericaceae
13. Ericaceae [gen. non ident.] XX -
14. Calluna vulgaris (L.) Hull X X

Pinaceae
15. Picea sp. XX X
16. P. abies (L.) Karst. X -
17. Pinus sylvestris L. XXX XXX

Salicaceae
18. Salix sp. XXX XX

Трави + кущики + напівкущики
Alismataceae

19. Alismataceae [gen. non ident.] XX -
Alliaceae

20. Alliaceae [gen. non ident.] XX -
Apiaceae

21. Apiaceae [gen. non ident.] XXX XXX

Таблиця 1. Загальний склад колективної палінофлори 
підкрасилівського лесу за результатами спорово-пилкового 
аналізу відкладів розрізів Коршів і Бояничі—III
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Таксон
Розріз

Бояничі—III Коршів
Fabaceae

65. Fabaceae [gen. non ident.] XXX XXX
Gentianaceae

66. Gentianaceae [gen. non ident.] XX X
Lamiaceae

67. Lamiaceae [gen. non ident.] XXX XXX
68. Origanum vulgare L. XX -

Liliaceae
69. Liliaceae [gen. non ident.] XX -

Plantaginaceae
70. Plantago sp. XX XXX
71. P. lanceolata L. X XX
72. P. major L. XXX -
73. P. media L. X -
74. P. urvillei Opiz XX XX

Poaceae
75. Poaceae [gen. non ident.] XXX XXX

Polygonaceae
76. Polygonaceae [gen. non ident.] XXX XXX
77. Fallopia convolvulus (L.) A. Löve X -
78. Rumex sp. XX -

Potamogetonaceae
79. Potamogetonaceae [gen. non ident.] X -

Primulaceae
80. Primulaceae [gen. non ident.] XX -

Ranunculaceae
81. Ranunculaceae [gen. non ident.] XXX XXX
82. Thalictrum sp. XX XX
83. T. alpinum L. XX XX
84. T. lucidum L. X -
85. T. minus L. X -
86. T. simplex L X X

Rosaceae
87. Rosaceae [gen. non ident.] XX XXX
88. Dryas octopetala L. XXX XX

Rubiaceae
89. Rubiaceae [gen. non ident.] XX -

Scrophulariaceae
90. Scrophulariaceae [gen. non ident.] X XX

Sparganiaceae
91. Sparganiaceae [gen. non ident.] X -

Спори
Bryales

92. Bryales [gen. non ident.] XXX XXX
Equisetales

93. Equisetum sp. X -
Lycopodiales

94. Diphasiastrum sp. XXX -
95. D. alpinum (L.) Holub XXX XX
96. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank 
& C. Mart. 

XX XX

97. Lycopodium sp. XX XX
98. Lycopodiella inundata (L.) Holub - XX

Marchantiales
99. Marchantiales [gen. non ident.] XX -

Ophioglossales
100. Botrychium sp. XXX XXX
101. B. cf. boreale Milde XXX XXX
102. B. lunaria (L.) Sw. XXX XXX

Polypodiales
103. Polypodiales [gen. non ident.] XX -

Selaginellales
104. Selaginella selaginoides (L.) C. Mart. XXX XXX

Sphagnales
105. Sphagnum sp. XX X

Участь пилку та спор у складі фосильних СПК:
xxx — постійна, xx — спорадична, x — поодинока

Таксон
Розріз

Бояничі—III Коршів
Asteraceae

22. Asteraceae [gen. non ident.] XXX XXX
23. Artemisia sp. XXX XXX
24. Aster sp. XX -
25. Cichorium sp. XXX X

Boraginaceae
26. Boraginaceae [gen. non ident.] XX -

Brassicaceae
27. Brassicaceae [gen. non ident.] XXX XXX

Caryophyllaceae
28. Caryophyllaceae [gen. non ident.] XXX XX
29. Arenaria sp. X -
30. Dianthus polonicus Zapa . - X
31. Spergula arvensis L. X -

Cistaceae
32. Helianthemum sp. XXX XX
33. H. chamaecystus Mill. X -

Chenopodiaceae
34. Chenopodiaceae [gen. non ident.] XXX XXX
35. Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit. X -
36. A. sagitata Borkh. (=A. nitens Schkuhr) XX XX
37. A. tatarica L. XX XX
38. Blitum virgatum L. (=Chenopodium 
foliosum Asch.)

X -

39. Ceratocarpus arenarius L. XX XX
40. Chenopodium album L. aggr. XX XX
41. Corispermum hyssopifolium L. X -
42. Dysphania botrys (L.) Mosyakin et 
Clemants (=Chenopodium botrys L.)

X -

43. Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borb s X X
44. K. prostrata (L.) Schrad. XX XX
45. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 
(=Eurotia ceratoides (L.) C.A. Mey.)

XX XX

46. Lipandra polysperma (L.) Moq. 
(=Chenopodium polyspermum L.)

X X

47. Oxybasis glauca (L.) Freitag et al. 
(=Chenopodium glaucum L.)

X -

48. Petrosimonia oppositifolia (=P. crassifolia 
(Pall.) Bunge)

X X

49. Polycnemum arvense L. XX -
50. Salicornia prostrata Pall. (=Salicornia 
herbacea auct. non L.)

X X

51. Salsola tragus L. (=S. ruthenica Iljin, 
Kali tragus (L.) Scop.)

X -

52. Sedobassia sedoides (Pall.) Freitag et G. 
Kadereit (=Bassia sedoides (Pall.)Asch.)

X X

53. Spirobassia hirsuta (L.) Freitag et G. 
Kadereit. (=Bassia hirsuta (L.) Asch.)

X X

54. Suaeda acuminata C.A. Mey.) Moq. 
(=Suaeda confusa Iljin)

X X

55. S. prostrata Pall. XX XX
56. Teloxys aristata (L.) Moq. 
(=Chenopodium aristatum L., Dysphania 
arіstata (L.) Mosyakin & Clemants)

X -

Convolvulaceae
57. Convolvulaceae [gen. non ident.] X -
58. Convolvulus arvensis L. XX -

Cyperaceae
59. Cyperaceae [gen. non ident.] XXX XXX

Dipsacaceae
60. Dipsacaceae [gen. non ident.] XX XX
61. Scabiosa sp. X -
62. S. ochroleuca L. X -

Ephedraceae
63. Ephedra sp. X -
64. E. distachya L. XXX XXX

Продовження табл. 1.
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дів під кра си лівсь ко го лесу до слі джу ва них роз рі зів 
не ма ють ана ло гів се ред до мі нант них ком плек сів 
пил ку трав’янистих рос лин у суб фо силь них спо ро-
во-пил ко вих спек трах сте по вої зони Ук ра ї ни (Без-
усько, Мо ся кін, Без усько, 2011).

Ро ди на Chenopodiaceae представ ле на пил ком різ-
них еко ло гіч них груп (пе ре важ но ксе ро га ло фі тів 
та га ло фі тів). Ре зуль та ти еко ло гіч но го ана лі зу ло-
бо до вих у па лі ноф ло рі від кла дів під кра си лівсь ко го 
лесу в роз рі зах Боя ни чі—III та Кор шів представ ле-
ні на ри сун ках 3 і 4.

Ми та кож про ве ли еко ло гіч ний ана ліз ви до-
во го скла ду ло бо до вих у па лі ноф ло рах піз ньо го 
плейсто це ну Во ли но-По діл ля (табл. 2).

Уза галь не ні в таб ли ці ві до мості про склад ко лек-
тив ної па лі ноф ло ри під кра си лівсь ко го лесу свід чать, 
що вона на лі чує 105 так со нів різ но го ран гу. На цей 
час ви коп на па лі ноф ло ра, от ри ма на з під кра си лів-
сь ко го лесу роз рі зу Боя ни чі—III, є най ба гат шою як 
для те ри то рії Во линської ви со чи ни, так і для од но-
ві ко вих від кла дів у роз рі зах Во ли но-По діл ля. Вона 
ста но вить 102 так со ни різ но го ран гу, які представ ле ні 
трьо ма по ряд ка ми, 24 ро ди на ми, 20 ро да ми та 55 ви-
да ми. Ви коп на па лі ноф ло ра від кла дів під кра си лів-
сько го лесу в роз рі зі Кор шів є дещо бід ні шою — це 68 
так со нів різ но го ран гу, представ ле них од ним по ряд-
ком, 15 ро ди на ми, 13 ро да ми та 39 ви да ми.

По рів нян ня цих двох па лі ноф лор спо ну кає до 
ви снов ку, що вони ха рак те ри зу ють пе риг ля ці-
аль ний тип рос лин ності, який по єд ну вав лі со ві, 
сте по ві та тун д ро ві еле мен ти (Ве лич ко, 2002; Гри-
чук, 2002; Си ма ко ва, Пу за чен ко, 2008; Ге ра си-
мен ко, 2010; Без усько, Мо ся кін, Без усько, 2011). 
Па лі но ло гіч ні ха рак те ристи ки від кла дів під кра-
си лівсь ко го лесу в роз рі зах Во линської ви со чи-
ни свід чать про не знач ну участь пил ко вих зе рен 
де рев них по рід. З’ясовано, що ді лян ки з лі со вою 
рос лин ністю мали дещо біль ші пло щі по бли зу роз-
рі зу Боя ни чі—III. Слід за зна чи ти, що спо ра дич но 
в не знач ній кіль кості в па лі но ло гіч них ха рак те-
ристи ках до слі джу ва них від кла дів роз рі зів Кор шів 
та Боя ни чі—III було іден ти фі ко ва но пил ко ві зер на 
Corylus avellana. Пос тій но в скла ді спо ро во-пил-
ко вих спек трів фік сує мо мік ро терм ні види (Betula 
nana, B. humilis, Alnus fruticosa, Dryas octopetala, 
Thalictrum alpinum, Diphasiastrum alpinum, Selaginella 
selaginoides, Botrychium cf. boreale), Ephedra dystachya 
та представ ни ків су час ної ви со ко гір ної фло-
ри Кар пат (Dryas octopetala, Thalictrum alpinum, 
Diphasiastrum alpinum, Selaginella selaginoides). У 
фор му ван ні спо ро во-пил ко вих ком плек сів від кла-
дів лесу—III у роз рі зах Кор шів та Боя ни чі—III пос-
тій ну участь бе руть пи лок та спо ри ви дів, які нині 
від сут ні у фло рі Ук ра ї ни (Betula nana, Alnus fruticosa, 
Botrychium cf. boreale). Ха рак тер ною особ ли вістю 
но вих па лео па лі но ло гіч них ма те ріа лів є до сить по-
міт на роль у скла ді пил ку трав + ку щи ків + на пів-
ку щи ків пил ко вих зе рен представ ни ків різ но трав’я 
(Боя ни чі—III до 29,0 % та Кор шів до 26,0 %) і 
Cyperaceae (Боя ни чі—III та Кор шів до 12,0 % від по-
від но). Вра хо вую чи ви со кий вміст пил ко вих зе рен 
представ ни ків ро ди ни Cyperaceae, мож на ді йти ви-
снов ку, що до мі нант ні ком плек си цієї гру пи пил ку 
для кож но го зі спо ро во-пил ко вих спек трів від кла-

Рис. 3. Основні екологічні групи лободових у колективній 
палінофлорі відкладів підкрасилівського лесу в розрізі Бо-
яничі—III (у %)

Fig. 4. Major environmental groups of Chenopodiaceae in the col-
lective fossil flora of Pidkrasyliv loess deposits in Boyanychy—III

Рис. 4. Основні екологічні групи лободових у колективній 
палінофлорі відкладів підкрасилівського лесу в розрізі 
Коршів (у %)

Fig. 4. Major environmental groups of Chenopodiaceae in the 
collective fossil flora of Pidkrasyliv loess deposits in Korshyv (%)
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От ри ма ні ре зуль та ти на оч но свід чать про сут тє ві 
від мін ності в спів від но шен ні ос нов них еко ло гіч-
них груп ло бо до вих у скла ді ста ді аль них (лес—III, 
лес—II, лес—I) та між льо до ви ко вих флор. Знач на 
участь га ло фі тів і ксе ро га ло фі тів із ро ди ни ло бо-
до вих є од ні єю з ха рак тер них оз нак па лі ноф лор 
піз ньо п лейсто це но вих ле сів хо лод них ета пів Во ли-
но-По діл ля (Без усько, Мо ся кін, Без усько, 2011). 
При цьо му нові па лі но ло гіч ні ма те ріа ли для від-
кла дів під кра си лівсь ко го лесу в роз рі зах Кор шів та 
Боя ни чі—III да ють змо гу вия ви ти і дея кі ло каль ні 
особ ли вості рос лин но го по кри ву Во линської ви со-
чи ни. На прик лад, ре зуль та ти еко ло гіч но го ана лі зу 
ло бо до вих свід чать про біль шу участь по бли зу роз-
рі зу Кор шів рос лин них уг ру по вань, сфор мо ва них 
ксе ро га ло фі та ми та га ло фі та ми. За га лом на ве де ні 
па лео па лі но ло гіч ні дані під твер джу ють наш по пе-
ред ній ви сно вок про те, що за на яв ності ви до вих 
ви зна чень ло бо до вих із по даль шим їх еко ло гіч ним 
ана лі зом у різ них ви коп них па лі ноф ло рах ми от ри-
мує мо до дат ко вий кри те рій для під твер джен ня їх-
ніх ха рак те ру та ран гу (між льо до ви ко вих, міжста-
ді аль них, ста ді аль них) (Без усько, Без усько, 1999).

Нові ре зуль та ти па лі но ло гіч но го вив чен ня від-
кла дів під кра си лівсь ко го лесу Во линської ви со чи-
ни умож ли ви ли де та лі за цію на ших ві до мостей про 
фло ру та рос лин ність, яка іс ну ва ла в су во рих клі-
ма тич них умо вах мак си му му ос тан ньо го зле де нін-
ня (LGM). От ри ма ні па лео па лі но ло гіч ні ма те ріа ли 
за свід чу ють, що в той час де рев ні по ро ди (Alnus 
glutinosa, A. glutinosa, Betula pendula, B. pubescens, 
B. humilis, B. nana, Picea abies, Pinus sylvestris, Salix 
sp. та ін.) бра ли участь у фор му ван ні пе риг ля ці аль-
но го типу рос лин ності (див. табл. 1). Од нак те ри-
то рію Во линської ви со чи ни не мож на роз гля да ти 
як мож ли вий ре фу гі ум іс ну ван ня тер мо філь них і 
во ло го люб них де рев них по рід уп ро довж LGM. Ці-

ка вою є не знач на участь пил ко вих зе рен Corylus 
avellana у скла ді спо ро во-пил ко вих спек трів від-
кла дів під кра си лівсь ко го лесу до слі джу ва ної те ри-
то рії. Іс ну ють дані про те, що цей вид тра п ляв ся в 
скла ді рос лин но го по кри ву LGM кра їн Цен траль-
ної Єв ро пи (Bennett, Tzedakis, Willis, 1991). Ві до мо 
та кож, що Corylus avellana брав участь у фор му ван ні 
рос лин ності на зем лях Гре ції про тя гом ос тан ніх 133 
ти сяч ро ків, вклю чаю чи LGM (Tzedakis, Lawson, 
Frogley et al., 2002). От ри ма ні нами ре зуль та ти па-
лео па лі но ло гіч них до слі джень мож на роз гля да ти 
як такі, що до пов ню ють при пу щен ня про мож ли-
вість іс ну ван ня Corylus avellana в скла ді рос лин но го 
по кри ву дея ких за хід них ре гіо нів Схід ної Єв ро пи. 
Але вони не да ють підстав для впев не но го об ґрун-
ту ван ня по ши рен ня Corylus avellana саме на те ри то-
рії Во линської ви со чи ни. При цьо му не мож на ви-
клю ча ти, що в Ук ра їнських Кар па тах та на при лег-
лих до них те ри то рі ях про тя гом LGM іс ну ва ли ло-
каль ні ре фу гіу ми Corylus avellana. Інак ше ка жу чи, 
не знач на кіль кість пил ко вих зе рен Corylus avellana, 
які спо ра дич но тра п ляю ть ся в спо ро во-пил ко вих 
ха рак те ристи ках від кла дів під кра си лівсь ко го лесу 
Во линської ви со чи ни, мог ла бути на слід ком їх віт-
ро во го пе ре не сен ня з та ких ло каль них ре фу гіу мів. 
Для об ґрун ту ван ня від по ві ді на ці пи тан ня пот ріб-
ні по даль ші па лі но ло гіч ні до слі джен ня щодо іс то-
рії по ши рен ня Corylus avellana в піз ньо му плейсто-
це ні як на те ри то рії за хід них ре гіо нів, так і Ук ра ї ни 
за га лом. Але слід на го ло си ти, що нові па лі но ло-
гіч ні ха рак те ристи ки від кла дів під кра си лівсь ко го 
лесу не да ють підстав для ви снов ку, що те ри то рію 
Во линської ви со чи ни мож на роз гля да ти як один із 
мож ли вих пер вин них ре фу гіу мів ін ших тер мо філь-
них де рев них по рід на зем лях рів нин ної Ук ра ї ни 
про тя гом мак си му му ос тан ньо го зле де нін ня.

Таблиця 2. Участь основних екологічних груп лободових у палінофлорах пізнього плейстоцену та сучасній флорі Волино-Поділля

Сучасна та викопні флори лободових Волино-Поділля / ранг флор

Основні екологічні групи лободових

Галофіти+
ксерогалофіти

Псамофіти
Мезофіти+

мезоксерофіти

Сучасна флора (незавершене міжльодовиків’я=голоцен) 10 19 71

Лес—III (Коршів, Волинська височина) (стадіал) 78 15 7

Лес—III (Бояничі—III, Волинська височина) (стадіал) 50 18 32

Рівненський викопний ґрунт (міжстадіал) 40 10 50

Лес—II (стадіал) 50 8 42

Дубнівський викопний ґрунт (міжстадіал) 34 18 48

Лес—I (стадіал) 50 8 42

Друга фаза горохівського викопного ґрунту (міжстадіал) 54 15 31

Перша фаза горохівського викопного ґрунту (рісс-вюрмське міжльодовиків’я) 20 10 70
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Висновки

1. Нові палінологічні характеристики від кла дів 
під кра си лівсь ко го лесу Во линської ви со чи ни 
(роз рі зи Кор шів та Боя ни чі—III) дали змо гу ви-
зна чи ти склад ко лек тив ної па лі ноф ло ри (105 
так со нів різ но го ран гу) та вия ви ти дея кі ло каль-
ні особ ли вості рос лин но го по кри ву до слі джу ва-
но го ре гіо ну.

2. Уза галь не ні ре зуль та ти па лі но ло гіч них до слі-
джень свід чать про па ну ван ня про тя гом мак си-
му му ос тан ньо го зле де нін ня пе риг ля ці аль но го 
типу рос лин ності й іс ну ван ня в той час по туж ної 
дест рук ції лі со вої рос лин ності як са мостій но го 
типу.

3. Нові па лі но ло гіч ні ха рак те ристи ки від кла дів 
під кра си лівсь ко го лесу в роз рі зах Во линської 
ви со чи ни під твер ди ли ви сно вок (Без усько, 
Без усько, 1999) про те, що за на яв ності ви до-
вих ви зна чень Chenopodiaceae та з їх по даль шим 
еко ло гіч ним ана лі зом у різ них ви коп них па лі но-
ф ло рах ми от ри мує мо до дат ко вий кри те рій для 
під твер джен ня їх ніх ха рак те ру та ран гу (між льо-
до ви ко вих, міжста ді аль них, ста ді аль них).

4. Нові па лео па лі но ло гіч ні ма те ріа ли та кож під-
твер ди ли по пе ред ній ви сно вок (Без усько, Мо-
ся кін, Без усько, 2011) про не мож ли вість іс ну-
ван ня як на Во линській ви со чи ні, так і за га лом 
на те ри то рії Во ли но-По діл ля впро довж мак си-
му му ос тан ньо го зле де нін ня пер вин них ре фу гіу-
мів те п ло- та во ло го люб ної де рев ної фло ри. При 
цьо му від кри тим за ли ша є ть ся пи тан ня мож ли-
вості по ши рен ня в цей час на до слі джу ва ній те-
ри то рії ре фу гіу мів Corylus avellana.

Ав тор ви слов лює щиру по дя ку проф. А.Б. Бо гу-
цько му (Львівський на ціо наль ний уні вер си тет іме-
ні Іва на Фран ка) за на да ні для па лео па лі но ло гіч них 
до слі джень зраз ки під кра си лівсько го лесу Во линської 
ви со чи ни та кон суль та ції з ба га то ас пект них про-
блем стра ти гра фії та па лео гео гра фії квар те ру за-
хід них ре гіо нів Ук ра ї ни. Ав тор та кож щиро дя кує 
чл.-кор. НАН Ук ра ї ни, проф. С.Л. Мо ся кі ну за цін-
ні за ува жен ня щодо тексту та мо лод шо му нау ко-
во му спів ро біт ни ко ві О.М. Кор ні єн ко й ас пі рант ці 
Т.С. Кар пюк (Інсти тут бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод-
но го НАН Ук ра ї ни) за все біч ну до по мо гу у під го тов ці 
стат ті до дру ку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Артюшенко А.Т. Растительность Лесостепи и Степи Украи-
ны в четвертичном периоде (по данным спорово-пыль-
цевого анализа). — Киев: Наук. думка, 1970. — 176 с.

Артюшенко А.Т., Арап Р.Я., Безусько Л.Г. История расти-
тельности западных областей Украины в четвертичном 
периоде. — Киев: Наук. думка, 1982. — 136 с.

Безусько Л.Г., Безусько А.Г. Основні домінантні комплекси 
пилкових спектрів поверхневих проб ґрунтів степової 
зони України // Наук. зап. НаУКМА. Біол. та екол. — 
1999. — 10. — С. 4—9.

Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності 
та тенденції розвитку рослинного покриву України у 
пізньому плейстоцені та голоцені. — К.: Альтерпрес, 
2011. — 450 с.

Болиховская Н.С. Эволюция лессово-почвенной форма-
ции Северной Евразии. — М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 
1995. — 270 с.

Борисова О.К. Ландшафтно-климатические изменения в 
умеренных широтах Северного и Южного полушарий 
за последние 130 000 лет. — М.: ГЕОС, 2008. — 264 с.

Величко А.А. Основные черты ландшафтных изменений на 
территории Северной Евразии в позднем плейстоцене 
и голоцене // Динамика ландшафт. компонентов и вну-
трен. морских бассейнов Северной Евразии за послед-
ние 130 000 лет. — М.: ГЕОС, 2002. — С. 156—164.

Герасименко Н.П. Кореляція короткоперіодичних етапів 
плейстоцену з палеоландшафтними даними // Просто-
рово-часова кореляція палеогеографічних умов четвер-
тинного періоду на території України. — К.: Наук. думка, 
2010. — С. 104—128.

Гричук В.П. История флоры и растительности Русской 
равнины в плейстоцене. — М.: Наука, 1989. — 183 с.

Гричук В.П. Растительность позднего плейстоцена // Ди-
намика ландшафт. компонентов и внутрен. морских 
бассейнов Северной Евразии за последние 130 000 лет. 
Атлас-монография “Развитие ландшафтов и климата 
Северной Евразии. Поздний плейстоцен—голоцен — 
элементы прогноза”. — Вып. II. Общая палеогеография 
/ Под ред. А.А. Величко. — М.: ГЕОС, 2002. — С. 64—89.

Гуртовая Е.Е. Реконструкция природных условий брян-
ского интервала последней ледниковой эпохи для 
юго-запада Русской равнины // Докл. АН СССР. — Сер. 
геогр. — 1981. — 257, № 5. — С. 1225—1228.

Гуртовая Е.Е. Условия формирования дубновского гори-
зонта на северной окраине Подольской возвышенно-
сти // Палинология четвертичного периода. — М.: Нау-
ка, 1985. — С. 147—158.

Еловичева Я.К. Особенности гляциальной и перигляциаль-
ной растительности плейстоцена Украины и Беларуси 
// Glacja  i peryglacia  Wschodniego Podkarpacia. Mono-
grafia naukowa (XVII ukrai sko-polskie seminarium, Sam-
bor, 15—18 wrze nia 2011). — Lwów: LUN im. I. Franko, 
2011. — S. 207—217.

Калинович Н.О. Зміни лісів північно-західного Передкар-
паття в голоцені // Наук. праці. Лісівнича акад. наук 
України. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська полі-
техніка». — 2002. — Вип. 1. — С. 63—66.

Комар М.С., Прилипко С.К., Крохмаль А.И. К вопросу о гра-
нице среднего и позднего плейстоцена лессово-поч-
венной формации Украины (на примере отложений 
опорного разреза Старые Кодаки // Палеонтологічні 
дослідження в Україні: історія, сучасний стан та пер-
спективи. — К.: ІГН НАНУ/ ПТ, 2007. — С. 378—83.

Моносзон М. Х. Определитель пыльцы видов семейства ма-
ревых. — М.: Наука, 1973. — 94 с.

Моносзон М.Х. Диагностика пыльцы видов рода Thalictrum 
L. // Палинология СССР. — М.: Наука, 1976. — С. 24—27.



715ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 6

Моносзон М.Х. Морфология пыльцы видов рода Plantago L. 
(пособие для спорово-пыльцевого анализа) // Палино-
стратиграфия мезозоя и кайнозоя Сибири. — Новоси-
бирск: Наука, 1985. — С. 65—73.

Палеопалинология. Методика палеопалинологических ис-
следований и морфология некоторых ископаемых спор, 
пыльцы и других ископаемых микрофоссилий / Под ред. 
И. М. Покровской. — Л.: Недра, 1966. — Т. 1. — 351 c.

Пашкевич Г.А. Палинологическая характеристика отло-
жений многослойной стоянки Молодова—V // Много-
слойная палеолит. стоянка Молодова—V. Люди камен-
ного века и окружающая среда. — М.: Наука, 1987. — 
С. 141—151.

Симакова А.Н., Пузаченко А.Ю. Растительность в макси-
мальное похолодание последнего оледенения (LGM) 
(<=24,0 — >=17,0 тыс. л. н.) // Эволюция экосистем 
Европы при переходе от плейстоцена к голоцену (24—8 
тыс. л. н.) / Отв. ред. А. К. Маркова, Т. Ван Кольфсхо-
тен. — М.: Т-во научн. изданий КМК, 2008. — С. 315—341.

Сиренко Е.А. Проблемы терминологии палиностратигра-
фии верхнекайнозойских отложений // Проблеми стра-
тиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України: 
Мат-ли XXXIII сесії Палеонтол. т-ва НАН України 
(Київ, 6—8 червня 2011 р.). — К., 2011. — С. 84—86.

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л., Безусько Л.Г. Нові підходи 
у розробці визначника пилку лободових для цілей пил-
кового аналізу (таксони флори України) // Наук. зап. 
 НаУКМА. Біол. та екол. — 2005. — 43. — С.19—25.

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л., Безусько Л.Г. Морфологія 
пилку роду Plantago L. s. l. (Plantaginaceae Juss. s. str.) 
флори України для цілей спорово-пилкового аналізу 
// Наук. зап. НаУКМА. Біол. та екол. — 2006. — 54. — 
С. 24—30.

Эрдтман Г. Морфология пыльцы и систематика растений 
(введение в палинологию). 1. Покрытосеменные. — М.:  
Иностр. лит-ра, 1956. — 485 с.

Bennett K.D., Tzedakis P.C., Willis K.J. Quaternary refugia of 
north European trees // J. Biogeography. — 1991. — 18. — 
P. 103—115.

Bezu ko L., Bogucki A. Warunki paleogeograficzne formowania 
si  less w i gleb kopalnych g rnego plejstocenu w po udniowo-
-zachodniej cz ci Platformy Wschodnioeuropejskiej // Anna-
les UMCS. — Sect. B. — Lublin — Polonia, 1993. — P. 19—24.

Bogucki A. Stratygrafia lessów Wy yny Wo y skiej // Przewodnik 
sympozjum krajowego. Litologia i stratygrafia lessów w Polsce. 
Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne, 1972. — S. 59—61.

Bogutsky A., Gozhik P., Lindner L., Lanczont M., Wojtanowicz 
J. Tentative correlation of the main stratigraphic units of the 
Pleistocene in Poland and Ukraine // The Ukraine Qua-
ternary Explored: the Middle and Upper Pleistocene of the 
Middle Dnieper Area and its importance for the East-West 
European correlation. — Kyiv, 2001. — P. 13—14.

anczont M., Bogyckyj A. Badane profile lessowe i stanowiska 
paleolityczne Naddniestrza halickiego / Red. T. Madeyska. 
Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) // Studia 
Geol. Polonica. — 2002. — 119. — S. 33—181.

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. 
A nomenclatural checklist. — Kiev, 1999. — xxiv + 345 p.

Ray N., Adams J.M. A GIS—based Vegetation Map of the World 
at the Last Glacial Maximum (25000—15000 BP) // Inter-
net Archaeol. — 2001. — 11. (http://intarch.ac.uk/journal/
issue11/rayadams_toc.html)

Stewart J.R., Lister A.M. Cryptic northern refugia and the ori-
gins of the modern biota // Trends in Ecol. & Evolution. — 
2001. — 16 (11). — P. 608—613.

Tzedakis P.C., Lawson I.T., Frogley M.R., Hewitt G.M. & Pre-
ece R.C. Buffered tree population changes in Quaternary 
refugium: evolutionary implications // Science. — 2002. — 
297. — P. 2044—2047.

Рекомендує до друку Надійшла 05.11.2014 р.
Д.В. Дубина

Л.Г. Безусько
Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины, 
г. Киев

НОВЫЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОДКРАСИЛОВСКОГО ЛЕССА ВЕРХНЕГО 
ПЛЕЙСТОЦЕНА ВОЛЫНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Приводятся результаты спорово-пыльцевого анализа отло-
жений подкрасиловского лесса в разрезах Коршев и Боя-
ничи—III (Волынская возвышенность). Новые палиноло-
гические материалы характеризуют перигляциальный тип 
растительности для времени максимума последнего оледе-
нения (LGM). Установлен состав ископаемых палинофлор 
для разрезов Бояничи—III (102 таксона — три порядка, 24 
семейства, 20 родов, 55 видов) и Коршев (68 таксонов — 
один порядок, 15 семейств, 13 родов, 39 видов). Приводятся 
результаты экологического анализа видов Сhenopodiaceae 
Vent., свидетельствующие о значительной роли ксерога-
лофитов и галофитов в составе растительного покрова во 
время формирования отложений подкрасиловского лесса 
(78 % — Коршев и 50 % — Бояничи—III). Новые палиноло-
гические характеристики свидетельствуют, что Волынскую 
возвышенность, как и всю территорию Волыно-Подолии, 
нельзя рассматривать в качестве возможного первичного 
рефугиума термофильных и влаголюбивых древесных пород 
в течение максимума последнего оледенения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: палеопалинология,, палинофлора, 
поздний плейстоцен, Волынская возвышенность, Украина.

L.G. Bezusko 

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

NEW PALYNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
PIDKRASYLIVSKYI LOESS DEPOSITS OF THE UPPER 
PLEISTOCENE FROM THE VOLYN UPLAND

The results of the spore-pollen analysis of Pidkrasyliv loess de-
posits in the sections Korschyv and Boyanychy-III (Volynian 
Upland) are presented in the article. New palynological materi-
als characterized the periglacial type of vegetation during the Last 
Glacial Maximum (LGM). The composition of fossil palyno-
floras for the sections Boyanychy-III (102 taxa — three orders, 
24 families, 20 genera, 55 species) and Korshyv (68 taxa — one 
order, 15 families, 13 genera, 39 species) was determined. The 
environmental analysis of species of Chenopodiaceae showed a 
significant role of xerohalophytes and halophytes in the structure 
of vegetation during the formation of Pidkrasyliv loess deposits 
(78 %— Korshyv and 50 % — Boyanychy-III). New palynologi-
cal characteristics indicate that the Volynian Upland, as well as 
the entire territory of Volyn-Podolia, cannot be considered as a 
possible refugium of thermophilic and moister-loving tree species 
during the Last Glacial Maximum.

K e y  w o r d s: paleopalynology, palynoflora, Late Pleistocene, 
Volynian Upland, Ukraine.


