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Успішне розв’язання багатьох проблем сучасної 

ботанічної науки потребує залучення ретро спек-

тивно-прогностичної складової. Відомо, що ре-

зультати комплексних палеоботанічних досліджень 

мають теоретичне та практичне значення для цілей 

палеоботаніки, палеоекології та історичної фітогео-

графії (Хотинский, 1987; Кременецкий, 1991; Бе-

зусько, Арап, 2010; Безусько, Мосякін, Безусько, 

2011; Seppä, Bennet, 2003; Froyd, Willis, 2008). Важ-

ли во також наголосити, що матеріали палеопаліно-

логічних досліджень відкладів як фонових розрізів, 

так і археологічних пам’яток уможливлюють рекон-

струювання історії поширення культурних та бур’я-

нових рослин, які відігравали помітну роль у форму-

ванні синантропної флори та рослинності в минуло-

му. Зазначимо, що на підвищення рівня достовірнос-

ті цих реконструкцій суттєво впливає залучення до 

них даних палеоетноботанічних досліджень.

Результати аналізу сучасного стану палеопаліно-

логічних (Кременецкий, 1991; Герасименко, 1997; 

Ге расименко, Гладиревська, Горбенко, 2009; Кали-

нович, 2000; Калинович, Хармата, 2001; Безусько, 

Мосякін, Безусько, 2011), палеоетноботанічних (Яну-

шевич, 1976, 1986; Пашкевич, 1991, 2008) та комп-

лексних палеоботанічних (Янушевич, Кременець-

кий, Пашкевич, 1993; Безусько, Тихоненко, 1999; 

Безусько, Мосякін, Безусько, 2011; Безусько, 2012) 

досліджень відкладів голоцену України спонука-

ють до висновку про чітку тенденцію до збільшен-

ня визначень викопних мікро- та макрозалишків 

до родового і видового рівнів. Останні безпосеред-

ньо створюють передумови для обґрунтування іс-

торії поширення представників культурної і бур’я-

но вої флори та рослинності в просторі та часі (Яну-

шевич, 1986; Пашкевич, 1991, 2008; Безусько, Мо-

сякин, Безусько и др., 2008; Bezusko, Bezusko, Mo-

sya kin, 2002; Bezusko, Mosyakin, Bezusko, 2009). Слід 

особливо наголосити на важливості використання 

в сучасній практиці спорово-пилкового аналізу спе-
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ціальних паліноморфологічних розробок для пред-

ставників синантропної флори (Безусько, Мося-

кін, Цимбалюк, 2003; Безусько, Безусько, Цимба-

люк та ін., 2007; Цымбалюк, Безусько, Мосякин и 

др., 2012; Цымбалюк, Безусько, Цымбалюк, 2012). 

Водночас наявність видових визначень викопного 

пилку є основою і для початку проведення в Украї-

ні палеохорологічних досліджень (Безусько, Кар-

пюк, Мосякін та ін., 2012). У цьому контексті пер-

спективно також використовувати результати ви-

дової ідентифікації пилку культурних та бур’янових 

рослин і створювати карти поширення модельних 

таксонів у просторі та часі.

Мета статті — узагальнити відомості про склад 

пилку рослин—індикаторів господарської діяль-

ності людини у палінофлорах відкладів пізнього 

голоцену на території Українського Полісся та ви-

значити таксони видового рівня, перспективні для 

подальших палеохорологічних досліджень.

Для досягнення цієї мети ми використали зо-

нально-територіальний принцип проведення па-

лінологічних досліджень відкладів квартеру, за п ро-

понований як найефективніший засновником 

ук раїнської палінологічної школи Д.К. Зеровим 

(Безусько, Сытник, 2004; Безусько, Мосякін, Бе зу-

сько, 2011). У цьому контексті в межах лісової зо-

ни як модельну територію ми обрали Українсь ке 

Полісся. За сучасними даними, воно складаєть ся 

з п’яти геоботанічних округів — Ковельсько-Сар-

ненський (Західнополіський), Полісько-При д ніп-

ровський, Коростенсько-Житомирський (Цент-

ра ль нополіський), Київськополіський та Чер ні гів-

сь ко-Новгородсіверський (Східнополіський) (Фі-

то різноманіття Українського Полісся та його охо-

рона, 2006).

У часі ми зосередили основну увагу на пізньому 

голоцені (субатлантичний час — SA), який охоп-

лює останні 2500 років. Вік основних меж субат-

лантичного часу голоцену визначають такі дати: 

SB–3/SA–1 — 2500 BP, SA–1/SA–2 — 1800 BP та 

SA–2/SA–3 — 800 BP (Хотинский, 1977; Хотин-
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ский и др., 1991; Безусько, Климанов, Шеляг-Со-

сонко, 1988; Безусько, Мосякін, Безусько, 2011). 

Матеріал і методи дослідження
Основний метод дослідження — спорово-пилковий 

аналіз. Матеріалом для нього є палінологічні ха-

рактеристики відкладів пізнього голоцену Україн-

ського Полісся (Зеров, 1938; Артюшенко, 1957; 

Пашкевич, 1963, 1971, 1972; Чернавская, Фогель, 

1989; Безусько, 2001; Безусько, Безусько, Ковалюх, 

2001; Безусько, Мосякін, Безусько, 2011). Зазначи-

мо, що до загального списку фонових розрізів були 

внесені тільки ті, в яких палінофлори відкладів піз-

нього голоцену містили видові визначення пилко-

вих зерен рослин—індикаторів господарської ді-

яльності людини родового та видового рівнів. За-

лучено також результати палінологічних дослі-

джень відкладів поселення залізного віку Тетерівка-

III (Житомирське Полісся) та зразка відкладів мулу 

з колодязя на території ранньослов’янського посе-

лення Автуничі (Чернігівське Полісся). Узагальне-

но також результати палінологічного вивчення 

ранньосередньовічних відкладів семи поселень — 

Овруч, Листвин, Нагоряни-I, Прибитки-I, Черев-

ки, Городець, Норинськ, розташованих на Овруць-

кому кряжі (табл. 1).

Зразки органогенних і мінеральних порід опра-

цьовували за традиційними методиками Л. фон 

Поста та В.П. Гричука, відповідно (Палеопалиноло-

гия, 1966). Спорово-пилковий аналіз здійснено з ви-

користанням світлових мікроскопів «Біолар» (збі ль-

шення ×500) і МБІ-6 (збільшення ×1000). Підра-

хунок викопних мікрофосилій проведено для ос-

нов них груп: дерева + кущі, трави + кущики + 

напівкущики та спори вищих спорових рослин. 

Ос танні підраховували понад загальну суму пилку. 

Ідентифікували пилок та спори доброї збереженос-

ті до рангів роду й виду. Для визначення викопних 

пилкових зерен і спор ми використали визначники 

з малюнками та мікрофотографіями, спеціальні 

паліноморфологічні розробки для цілей спорово-

пилкового аналізу та колекції еталонних препара-

тів палінотеки Інституту ботаніки імені М.Г. Хо-

лодного НАН України (KW—Р) і Центру палеобо-

танічних досліджень та збереження біорізноманіт-

тя Національного університету «Києво-Моги лян-

сь ка академія».

Латинські назви рослин наводяться за списком 

судинних рослин України (Mosyakin, Fedoronchuk, 

1999), з доповненнями й уточненнями згідно з но-

вими таксономічними даними.

Результати досліджень та їх обговорення

Результати аналітичного опрацювання паліноло-

гічних характеристик відкладів пізнього голоцену 

Українського Полісся свідчать, що пилок рослин-

індикаторів ідентифіковано у чотирьох фонових 

розрізах (Болотне, Комарівське — Західнополі-

ський та Кукаринське, Романьково — Східнополі-

ський геоботанічні округи) і в зразках з археологіч-

них розкопок на території Центральнополіського 

(поселення Тетерівка-III і семи поселень на Ов-

руцькому кряжі) та Східнополіського (поселення 

Автуничі) геоботанічних округів. Важливо наголо-

сити, що для відкладів пізнього голоцену розрізу 

Болотне отримано серію радіовуглецевих дат (Без-

усько, Безусько, Ковалюх, 2001). 

Узагальнені результати палінологічних дослід-

жень свідчать, що вплив антропогенних чинників 

Таблиця 1. Список досліджуваних фонових розрізів пізнього 
голоцену та археологічних пам’яток Українського Полісся

Розріз /
поселення

Область Аналітик / публікація

Розріз

Болотне Волинська Л.Г. Безусько, Т.В. Безусько / 

(Безусько, Безусько, Кова-

люх, 2001)

Комарівське — Л.Г. Безусько / (Безусько, 

2001)

Кукаринське Чернігівська Л.Г. Безусько

Романьково Сумська Л.Г. Безусько / (Безусько, 

Мосякін, Безусько, 2011)

Поселення

Тетерівка-III Житомирська Л.Г. Безусько / (Безусько, 

Томашевський, Пашкевич 

та ін., 1994)

Овруч — Л.Г. Безусько, Т.В. Безусько / 

(Безусько, Мосякін, Безу-

сь ко, 2011, Bezusko, Mosya-

kin, Bezusko, 2009)

Листвин —

Нагоряни-I —

Прибитки-I —

Черевки —

Городець —

Норинськ —

Автуничі Чернігівська Т.В. Безусько, Л.Г. Безусько / 

(Безусько, 1998; Костильов, 

Безусько, Готун та ін., 1997)
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на природну рослинність поблизу розрізу Комарів-

ське (51º25’ N, 24º47’ E, заказник «Любе», Охотин-

Комарівський озерний комплекс) у пізньому голо-

цені чітко простежується з другої половини SA-1 

часу. У спорово-пилкових спектрах спорадично 

іден тифіковані пилкові зерна хлібних злаків (група 

Cerealia), Juglans regia, Spergula arvensis та Agrostemma 

githago1*. Встановлено, що впродовж SA-2 та SA-3 

часів участь пилку Cerealia є вже постійною та, по-

рівняно з SA-1, спостерігається збільшення як вміс-

ту, так і різноманіття пилку бур’янових рослин (Ci-

chorium intybus, Atriplex cf. patens, Chenopodium album 

aggr., C. polyspermum та Blitum rubrum).

Результати палінологічних досліджень відкладів 

пізнього голоцену розрізу Болотне (51º03’ N, 24º48’ 

E, Озерянська група карстових озер) свідчать, що 

впродовж субатлантичного (SA-1, SA-2, SA-3) ча-

сів голоцену в спорово-пилкових спектрах спосте-

рігається постійна присутність пилкових зерен рос-

лин—індикаторів господарської діяльності людини 

(Cerealia, Cannabis cf. sativa, Juglans regia, Agrostemma 

githago, Centaurea cyanus, Cichorium in ty bus, Cheno-

podium album aggr., C. polyspermum, Polyc ne mum ar-

vense, Plantago major). Зазначимо, що для відкладів 

SA-1 часу отримано три радіовуглецеві дати (2240 ± 

± 60 [Ки—5243], 2160 ± 65 [Ки–5242], 1930 ± 55 

[Ки–5241]), для SA-2 — три (1525 ± 60 [Ки–5240], 

1210 ± 60 [Ки–5239], 1055 ± 70 [Ки–5238]), для 

SA-3 — також три дати (735 ± 55 [Ки–5237], 390 ± 

± 60 [Ки–5236], 270 ± 50 [Ки–5235]). Найбільше 

різноманіття пилку культурних та бур’янових рос-

лин відзначено в складі спорово-пилкових спек-

трів тих відкладів, що формувалися протягом ос-

танніх 800 років (SA-3).

У спорово-пилкових спектрах відкладів ґрунто-

вого розрізу на території ранньослов’янського посе-

лення Тетерівка-III (50º13’ N, 28º35’ E) зафіксовано 

невелику кількість пилкових зерен представників 

родини Chenopodiaceae Vent. (Chenopodium al bum 

aggr., C. suecicum та Dysphania botrys). У палінологіч-

них характеристиках відкладів із пічки-ка м’янки з 

цього поселення ідентифіковано пилок Chenopodium 

album aggr., C. polyspermum, C. cf. vulvaria (Безусько, 

2012). За археологічними даними досліджені нами 

зразки датовані VIII ст. н. е. Результати спорово-

пилкового аналізу надають відомості переважно 

про склад рудеральної флори поблизу поселення 

Тетерівка-III. Матеріали палеоетноботанічних до-

* Автори цих та інших таксонів наведені в таблиці.

сліджень, отримані Г.О. Пашкевич, дають змогу 

з’ясувати склад зернових культур, які вирощували 

мешканці поселення в ранньослов’янський час 

(Panicum L., Hordeum vulgare L., Avena sativa L., Se-

ca le L.). Встановлено, що переважали зернівки Pa-

ni cum із помітною участю Hordeum vulgare (Безусь-

ко, Томашевський, Пашкевич та ін., 1994).

Узагальнені результати спорово-пилкового ана-

лізу відкладів ранньосередньовічних поселень Ов-

руч (51˚19’ N, 28˚40’ E), Листвин (51˚20’ N, 28˚21’ E), 

Нагоряни-I (51˚22’ N, 28˚31’ E), Прибитки-I (51˚17’ 

N, 28˚27’ E), Черевки (51˚18’ N, 28˚24’ E), Городець 

(51˚23’N, 28˚14’ E) та Норинськ (51˚16’N, 28˚34’ E), 

які розташовані на Овруцькому кряжі, свідчать про 

суттєвий вплив господарської діяльності людини 

на природну рослинність регіону. Викопні палі-

нофлори містять пилкові зерна культурних (Cerealia 

Juglans regia, Cannabis cf. sativa) та бур’янових (At-

riplex tatarica, Chenopodium album aggr., C. poly sper-

mum, Dysphania botrys, Cichorium intybus, Agrostemma 

githago, Convolvulus arvensis, Chelidonium majus, Poly-

gonum aviculare aggr., Fallopia convolvulus, Plantago 

lan ceolata, P. major, Chelidonium majus, Taraxacum offi-

cinale, Centaurea cyanus та ін.) рослин (Bezusko, Mo-

syakin, Bezusko, 2009). Результати палеоетнобота-

нічних досліджень суттєво розширюють наші відо-

мості про асортимент зернових (Triticum aestivum 

L., T. monococcum L., T. dicoccum L., Hordeum vulgare, 

H. vulgare L. var. coeleste (coeleste group), Secale cereale 

L., Panicum miliaceum L., Avena sativa), бобових (Lens 

culinaris Medik., Pisum sativum L.) і технічних (Can-

nabis sativa L., Linum usitatissium L.) культур, які ви-

рощували мешканці ранньосередньовічних посе-

лень на території Овруцького кряжу. Видовий склад 

бур’янової флори формують макрозалишки Bromus 

secalinus L., B. arvensis L., Galium aparine L., Che no-

podium album, Rumex acetosa L., Setaria pumila (Poir.) 

Roem. et Schult., S. viridis (L.) P. Beauv., Polygonum 

avi culare, P. patulum M. Bieb., Persicaria maculosa S. F. 

Gray, Fallopia convolvulus, Convolvulus arvensis, Agro s-

temma githago, Echinochloa crusgalii (L.) P. Beauv., Ur-

tica dioica L. та ін. (Пашкевич, 2008).

Результати спорово-пилкового аналізу відкладів 

розрізу Кукаринське (51º41’ N, 30º35’ E) свідчать, що 

перші сліди господарської діяльності людини фік-

суються з SA-1 часу голоцену. Спорадично відзна-

чено пилкові зерна Cerealia, Chenopodium album aggr. 

та Plantago lanceolata. У палінологічних характерис-

тиках відкладів SA-2 часу спорадично трапляються 

Cerealia та Cannabis cf. sativa, постійно у невеликих 
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Таблиця 2. Список культурних та бур’янових рослин у складі палінофлор відкладів пізнього голоцену Українського Полісся

Таксон

Розріз, археологічна пам’ятка / геоботанічний округ

Комарівське,

Болотне /

Західнопо-

ліський

Тетерівка-III /

Центрально-

поліський

Сім поселень

на Овруцькому

кряжі / Центрально-

поліський

Кукаринське,

Романьково, Автуничі /

Східнополіський

Культурні рослини

Cannabis cf. sativa L. XXX — XXX XXX

Juglans regia L. XXX — XXX —

Linum usitatissimum L. — — — XXX

Cerealia (Poaceae) XXX — XXX XXX

Бур’янові рослини

Agrostemma githago L. XXX — XXX XXX

Alsine media L. — — XXX —

Artemisia vulgaris L. — — XXX —

Atriplex cf. patens (Litv.) Iljin XXX — — —

Atriplex tatarica L. — — XXX —

Blitum glaucum (L.) W.D.J. Koch — — — XXX

B. rubrum (L.) Rchb. XXX — XXX —

B. virgatum L. — — XXX XXX

Cannabis cf. ruderalis Janisch. — — XXX —

Centaurea cyanus L. XXX — XXX XXX

Cerastium cf. glomeratum Thuill. — — XXX —

Chelidonium majus L. — — XXX XXX

Chenopodium album L. aggr. XXX XXX XXX XXX

C. hybridum L. — — XXX —

C. polyspermum L. XXX XXX XXX XXX

C. suecicum J. Murr XXX XXX XXX —

C. vulvaria L. — XXX XXX —

Cichorium intybus L. XXX — XXX XXX

Convolvulus arvensis L. — — XXX XXX

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants — XXX XXX XXX

Echium vulgare L. — — XXX XXX

Fallopia convolvulus (L.) А. Löve — — XXX XXX

Herniaria polygama J. Gay — — XXX —

Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbás — — XXX —

Melandrium album (Mill.) Garcke — — XXX XXX

Plantago lanceolata L. — — XXX XXX

P. major L. XXX — XXX XXX

P. media L. — — — XXX

Polycnemum cf. arvense L. XXX — XXX XXX

Polygonum aviculare L. aggr. — — XXX XXX

Rumex acetosa L. — — XXX —

Rumex acetosella L. — — XXX —
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кількостях — пилкові зерна бур’янових рослин 

(Chenopodium album aggr, Cichorium intybus, Polygonum 

aviculare aggr., Polychemum arvense). Найбільше різ-

номаніття пилку культурних (Cerealia, Linum usi ta-

tissimum, Cannabis cf. sativa) та бур’янових (Blitum 

glaucum, B. virgatum, Chenopodium album aggr., Dys p ha-

nia botrys, Polychemum arvense, Melandrium album, 

Che lidonium majus, Convolvulus arvensis, Fallopia con-

vo lvulus, Polygonum aviculare aggr., Centaurea cyanus, 

Cichorium intybus, Echium vulgare, Taraxacum officinale, 

Plantago lanceolata, P. media) рослин спостерігається 

у спорово-пилкових спектрах відкладів SA-3 часу 

голоцену.

За палінологічними матеріалами перші сліди 

гос подарської діяльності людини поблизу розрізу 

Романьково (52º03’ N, 33º51’ E) фіксуються в суб-

атлантичний час голоцену. У палінологічних ха-

рактеристиках відкладів SA-1 часу голоцену в не-

великій кількості ідентифіковано пилок Cerealia та 

бур’янових видів (Chenopodium album aggr, C. poly-

s permum, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare aggr., 

Plantago lanceolata, P. major і P. media). Зазначимо, 

що у спорово-пилкових спектрах відкладів SA-2 

часу голоцену не були ідентифіковані пилкові зер-

на культурних та бур’янових рослин. Натомість їхні 

кількість і різноманіття є досить помітними у скла-

ді палінологічних характеристик відкладів розрізу 

Романьково, сформованих у SA-3 час голоцену. 

Пилкові зерна культурних рослин представлені 

Cerealia, а бур’янових — Chenopodium album aggr., 

Polycnemum arvense, Polygonum aviculare aggr., Agro-

stemma githago, Centaurea cyanus, Plantago lanceolata, 

P. major та P. media. 

Палінологічна характеристика відкладів мулу з 

колодязя на території ранньослов’янського посе-

лення Автуничі (52°01′ N, 31°38′ E) містить пилко-

ві зерна культурних (Cerealia) та бур’янових (Pla n-

tago lanceolata, Polygonum aviculare aggr., Cichorium 

intybus, Chenopodium album aggr., C. polyspermum, Fal-

lopia con volvulus) рослин. За археологічними дани-

ми, відклади мулу сформувалися 1000 років то му 

(Костильов, Безусько, Готун та ін., 1997). За резу ль-

татами палеоетноботанічних досліджень, які про-

вела Г.О. Пашкевич, встановлено як склад ку ль тур-

них (Can nabis sativa, Pisum sativum, Avena sativa, Hor-

deum vul gare, Secale cereale, Triticum aestivum, T. com pac-

tum), так і бур’янових (Arctium lappa L., A. tomentosum 

Mill., Cichorium intybus, Chenopodium album, C. po ly-

spermum, Fallopia convolvulus, Silene dichotoma Ehrh., 

Melan d ri um album, Atriplex sagittata Borkh., Urtica dioi-

ca., Echi nochloa crusgalli, Setaria pumila, S. viridis, Bis-

torta of ficinalis Delarbre, Persicaria maculosa, Rumex 

crispus L.) рослин.

Ми узагальнили відомості про наявність пилку 

рослин—індикаторів господарської діяльності лю-

дини в складі палінологічних характеристик від-

кладів пізнього голоцену Українського Полісся 

(табл. 2).

Отримані результати спорово-пилкового аналізу 

дали змогу встановити в колективній палінофлорі 

пізнього голоцену Українського Полісся синан-

тропну складову видового рівня, яка на цей час на-

лічує 41 таксон (три види культурної та 38 — бу-

р’янової флори). Порівняльний аналіз отриманих 

нами палеопалінологічних та палеоетноботаніч-

них матеріалів (Г.О. Пашкевич) допоміг визначити 

список модельних таксонів, поширених на терито-

рії Українського Полісся в пізньому голоцені, які є 

перспективними для подальших палеохорологіч-

них досліджень. У цьому контексті наявні палеобо-

Закінчення табл. 2

Таксон

Розріз, археологічна пам’ятка / геоботанічний округ

Комарівське,

Болотне /

Західнопо-

ліський

Тетерівка-III /

Центрально-

поліський

Сім поселень

на Овруцькому

кряжі / Центрально-

поліський

Кукаринське,

Романьково, Автуничі /

Східнополіський

Rumex confertus Willd. — — XXX —

Sonchus arvensis L. — — XXX —

Spergula arvensis L. XXX — XXX —

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl — — XXX —

Taraxacum officinale Wigg. aggr. — — XXX XXX

Tussilago farfara L. — — XXX —
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танічні матеріали можуть бути базовими для роз-

робки карт поширення в регіоні як культурних (Ca n-

nabis cf. sativa, Juglans regia, Linum usita tissimum), так 

і бур’янових (Agrostemma githago, Cen taurea cya nus, 

Cichorium intybus, Chenopodium album aggr., C. po ly sper-

mum, C. suecicum, Dysphania botrys, Po lycnemum ar-

ven se, Plantago major) рослин упродовж останніх 

2500 років.

Висновки

1. Уперше з’ясовано видовий склад культурних та 

бур’янових рослин у палінофлорах відкладів піз-

нього голоцену Українського Полісся (41 таксон).

2. Встановлено, що зазвичай найбільше видове 

різноманіття пилкових зерен представників синан-

тропної флори спостерігається в складі палінофлор 

SA-3 часу голоцену (останні 800 років).

3. Визначено список таксонів видового рівня як 

культурної (Cannabis cf. sativa, Juglans regia, Linum 

usitatissimum), так і бур’янових (Agrostemma githago, 

Centaurea cyanus, Cichorium intybus, Chenopodium al-

bum aggr., C. polyspermum, C. suecicum, Dysphania bot-

rys, Polycnemum arvense, Plantago major) флор, пер-

спективних для здійснення палеохорологічних 

дос ліджень.

Авторка висловлює щиру подяку члену-коресп он ден-

тові НАН України, проф. С.Л. Мосякіну за цінні зау-

важення щодо тексту та молодшому науковому спів-

робітникові О.М. Корнієнко й аспірантці Т.С. Кар-

пюк (Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН 

України) за допомогу в підготовці статті до друку.
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Д.В. Дубина

Л.Г. Безусько

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного

НАН Украины, г. Киев

ПЫЛЬЦА КУЛЬТУРНЫХ И СОРНЫХ РАСТЕНИЙ

В ПАЛИНОФЛОРАХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЗДНЕГО

ГОЛОЦЕНА УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Приводятся результаты анализа и обобщения палинологи-

ческих характеристик отложений позднего голоцена Укра-

инского Полесья. Определен список фоновых разрезов и 

археологических памятников, в которых отложения поздне-

го голоцена охарактеризованы палинофлорами, содержа-

щими пыльцевые зерна культурных и сорных растений (41 

таксон видового уровня). Для территории Украинского По-

лесья установлен список модельных таксонов (Cannabis cf. 

sativa, Juglans regia, Linum usitatissimum, Agrostemma githago, 
Centaurea cyanus, Cichorium intybus, Chenopodium album aggr., 

C. polyspermum, C. suecicum, Dysphania botrys, Polycnemum ar-
vense, Plantago major), перспективных для проведения ком п-

лексных палеохорологических исследований во временном 

интервале, охватывающем последние 2500 лет.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: спорово-пыльцевой анализ, палино-
флора, поздний голоцен, синантропная флора, Украинское Полесье.

L.G. Bezusko

M.G. Kholodny Institute of Botany,

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

THE POLLEN GRAINS OF CROPS AND WEEDY

PLANTS IN THE LATE HOLOCENE DEPOSITS

OF UKRAINIAN POLISSIA

In the article, the analysis of palynological characteristics of the 

Holocene deposits of Ukrainian Polissia is provided. The list of 

sections and archaeological sites with the Late Holocene palyno-

floras was identified. These palynofloras contains pollen grains of 

crops and weedy plants (41 species). As a result, the list of model 

taxa (Cannabis cf. sativa, Juglans regia, Linum usitatissimum, Ag-
rostemma githago, Centaurea cyanus, Cichorium intybus, Che no-
podium album aggr., C. polyspermum, C. suecicum, Dysphania bot-
rys, Polycnemum arvense, Plantago major) for paleochorological 

stu dies of the last 2500 years was set for the of Ukrainian Polissia 

region is presented.

K e y  w o r d s: spore-pollen analysis, palynoflora, Late Holocene, 
Ukrainian Polissia, synanthropic flora.

Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре
Сборник научных трудов в 2-х томах. Т. 2 / Под ред. чл.-кор. НАН Украины С.П. Вассера; авторы: А.С. Бу-

ха ло, Н.А. Бисько, И.А. Дудка, Н.Л. Поединок, О.Б. Михайлова, Н.Ю. Митропольская, М.Л. Ломберг, 

Э.Ф. Соломко // Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины. — Киев: Альтерпресс, 2012. — 

459 с.

Книга является собранием экспериментальных оригинальных исследований и обзоров литературы, 

посвященных проблеме биологии видов лекарственных и съедобных макромицетов. В сборник вошли 

материалы, подготовленные сотрудниками Института ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины в 

соавторстве с учеными других институтов НАН Украины и Беларуси.

Издание предназначено для широкого круга исследователей-микологов, студентов и преподавателей вузов ме-

дицинского и биологического профилей, грибоводов, людей, интересующихся биологическими свойствами грибов.
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