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РІВНИННІЙ УКРАЇНІ В ПІЗНЬОМУ ДРІАСІ

Без усько Л.Г., Кар пюк Т.С., Без усько А.Г. Па лео хо ро ло гія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium 
boreale на рів нин ній Ук ра ї ні в пізньо му дріа сі. — Укр. бо тан. журн. — 2015. — 72(1): 3—7.

На во дять ся дані про на яв ність у спо ро во-пил ко вих спек трах від кла дів пізньо го дріа су рів нин ної 
час ти ни Ук ра ї ни пил ко вих зе рен Betula nana, Alnus fruticosa та спор Botrychium cf. boreale. Нині ці 
види не бе руть участі у фор му ван ні рос лин но го по кри ву Ук ра ї ни. Вста нов ле но, що в пізньо му 
дріа сі (ста ді аль не по хо ло дан ня ос танньо го клі ма тич но го рит му пізньольо до ви ків’я) Betula nana, 
Alnus fruticosa та Botrychium cf. boreale вхо ди ли до скла ду пе риг ля ці аль них уг ру по вань лі со вої та 
лі состе по вої зон Ук ра ї ни. От ри ма ні па лео па лі но ло гіч ні ма те ріа ли спонукають до ви снов ку, що 
Betula nana та Botrychium cf. boreale були по ши ре ні як на Пра во бе реж жі, так і на Лі во бе реж жі 
цих зон. Розповсюджен ня Alnus fruticosa об ме жувалося лі со вою зо ною та лі во бе реж ною час ти-
ною лі состе по вої зони. Сьо го дні аре ал цьо го виду не ви хо дить за межі ба га то річ ної мерз ло ти. 
Роз роб ле ні пер ші кар ти-схе ми по ши рен ня Betula nana, Alnus fruticosa та Botrychium cf. boreale на 
те ри то рії рів нин ної Ук ра ї ни. Під впли вом по те п лін ня клі ма ту міжльо до ви ко во го ран гу на межі 
пізньольо до ви ків’я (піз ній дрі ас) та го ло це ну (пре бо ре аль ний час) по чав ся швид кий про цес 
роз па ду пе риг ля ці аль них уг ру по вань, який су про во джу вав ся зник нен ням зі скла ду фло ри Ук ра-
ї ни Betula nana, Alnus fruticosa та Botrychium cf. boreale.

К л ю ч о в і   с л о в а: па лео па лі но ло гія, па лео хо ро ло гія, Alnus fruticosa, Betula nana, Botrychium cf. 
boreale, піз ній дрі ас, Ук ра ї на.
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Па лео хо ро ло гія є но вим на прям ком су час ної па лі-
но ло гії від кла дів квар те ру Ук ра ї ни (Без усько, Кар-
пюк, Мо ся кін та ін., 2012а, б; Без усько, Кар пюк, 
Мо ся кін та ін., 2013; Кар пюк, 2014а, б). Ос но ва 
для про ве ден ня па лео хо ро ло гіч них до слі джень — 
це на яв ність ви до вих ви зна чень у скла ді ви коп них 
па лі ноф лор (Без усько, Мо ся кін, Без усько, 2011). 
Для ча со во го ін тер ва лу від по чат ку рісс-вюрмсько-
го міжльо до ви ків’я до го ло це ну (не за вер ше не су-
час не міжльо до ви ків’я) мож на ви ді ли ти де кіль ка 
умов них груп мо дель них так со нів ви до во го рів ня, 
пер спек тив них для ці лей па лео хо ро ло гії. До пер-
шої гру пи на ле жать види, представ ле ні сьо го дні 
в «Чер во ній кни зі Ук ра ї ни» (2009). Дру гу гру пу 

фор мує ши ро кий спектр представ ни ків пе риг ля ці-
аль но го типу рос лин ності, який не має ана ло гів у 
су час ній рос лин ності Ук ра ї ни, тре тю — види, що 
в ми ну ло му тра п ля ли ся на рів нин ній Ук ра ї ні, а те-
пер по ши ре ні тіль ки на ви со ко гір’ях Ук ра їнських 
Кар пат. До чет вер тої гру пи мож на від нести види 
си нан троп ної фло ри. П’ята гру па — це види, по-
ши ре ні в ми ну ло му і від сут ні в су час ній при род-
ній фло рі Ук ра ї ни. При чо му ос тан ню гру пу ви дів 
фор му ють як ті, що тра п ля ли ся в скла ді рос лин-
но го по кри ву оп ти маль них фаз рісс-вюрмсько го 
міжльо до ви ків’я, так і дея кі представ ни ки пе ри-
г ля ці аль но го ком плек су міжста діа лів та ста діа лів 
пізньо го плейсто це ну. Ос нов ну ува гу в стат ті ми 
зо се ре ди ли саме на ком плек сі мік ро терм них ви дів 
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(Alnus fruticosa Rupr., Betula nana L., Botrychium cf. 
boreale Milde), які на ле жать до п’ятої гру пи.

На при кін ці плейсто це ну в пізньольо до ви ко вий 
час від бу ва ли ся швид кі ко рот ко пе рі од ні клі ма тич-
ні змі ни, які мали гло баль ний ха рак тер. Але вар-
то за ува жи ти, що по те п лін ня на при кін ці пізньо го 
вал даю було уск лад не не клі ма тич ни ми ко ли ван-
ня ми дру го го по ряд ку. Ос тан ні про я ви лись як на 
те ри то рії Пів ніч ної, так і Пів ден ної пів куль. Але 
за га лом ам п лі ту ди клі ма тич них змін та ко рот ко-
пе рі од ні ко ли ван ня дру го го по ряд ку були біль ши-
ми в Пів ніч ній пів ку лі. На те ри то рії Схід но-Єв ро-
пейської рів ни ни чіт кі ше про я ви ли ся міжста ді аль-
ні по те п лін ня бел лінг (BØ) та ал ле ред (AL) і ста ді-
аль не по хо ло дан ня піз ній дрі ас (DR-3) (Кли ма нов, 
1994; Бо ри со ва, 2008; Си ма ко ва, 2008; Без усько, 
Мо ся кін, Без усько, 2011). Про тя гом пізньо го дріа-
су в скла ді рос лин но го по кри ву змен ши ли ся пло щі 
лі сів та зрос ла роль кріо фі тів. У пізньо му дріа сі на 
те ри то рії Руської рів ни ни по ши ри ла ся ба га то річ-
на мерз ло та. Було та кож за фік со ва но тен ден цію 
до зростан ня кон ти нен таль ності та збіль шен ня су-
хості клі ма ту в на прям ку з за хо ду на схід (Бо ри со-
ва, 2008). 

Ре конст рук ція кар ти ни змін рос лин но го по-
кри ву та клі ма ту Ук ра ї ни в пізньо му дріа сі зде-
біль шо го ба зу єть ся на да них спо ро во-пил ко вих 
до слі джень від кла дів бо літ і ґрун то вих роз рі зів 
(Ге ра си мен ко, 1997; Bezusko, Mosyakin, Bezusko 
et al., 2008; Ка ли но вич, 2009; Без усько, Мо ся кін, 
Без усько, 2010; 2011; Чу мак, 2013). Верх ня межа 
DR-3 ета пу (≈10300 ро ків тому) вод но час є ме жею 
між пізньольо до ви ків'ям і голоценом (Хотинский, 
1977; Климанов, 1994; Khotinsky, Klimanov, 1997; 
Безусько, 1999; Борисова, 2008; Безусько, Мосякін, 
Безусько, 2011).

Метою статті є узагальнення відомостей про 
наявність у палінофлорах відкладів пізнього дріасу 
рівнинної частини України Alnus fruticosa, Betula 
nana, Botrychium cf. boreale та здійснення для цих 
видів, не представлених у сучасній флорі України, 
палеохорологічних досліджень.

Матеріал та методи досліджень

Основний метод — спорово-пилковий аналіз. 
Матеріал — палінологічні характеристики 
відкладів пізнього дріасу рівнинної частини 
України (Артюшенко, 1970; Пашкевич, 1977; 1981; 
Артюшенко, Арап, Безусько, 1982; Герасименко, 
1997; Безусько, 1999, 2002, 2013; Безусько, 

Безусько, 2002, 2007; Калинович, 2002; Еловичева, 
2003; Безусько, Мосякін, Безусько, 2011; Чумак, 
2012, 2013). Для подальших палеохорологічних 
досліджень опрацьовувалися тільки ті викопні 
палінофлори пізнього дріасу, які містили пилкові 
зерна Alnus fruticosa, Betula nana та спори Botrychium 
cf. boreale. 

Карти-схеми поширення Alnus fruticosa, Betula 
nana та Botrychium cf. boreale в пізньому дріасі 
розроблені з використанням програми DIVA-GIS 
(http://www.diva-gis.org/)

Латинські назви рослин наведені за чеклістом 
Флори Європи (Flora Europaea check-list..., 1982) з 
необхідними змінами та доповненнями. 

Результати досліджень та їх обговорення

Результати аналізу спорово-пилкових спектрів 
відкладів пізнього дріасу рівнинної частини 
України свідчать про наявність пилкових зерен 

Наявність пилкових зерен Alnus fruticosa, Betula nana та 
спор Botrychium cf. boreale у палінофлорах пізнього дріасу 
рівнинної частини України

Розріз / область Палінофлори пізнього дріасу

Лісова зона (Правобережжя)

Дорошів (Львівська)
Alnus fruticosa

Betula nana
Botrychium cf. boreale

Озерне-3 (Львівська) Betula nana

Підлужжя (Івано-Франківська) Betula nana

Іква-I (Тернопільська) 
Alnus fruticosa

Betula nana
Botrychium cf. boreale

Старники (Рівненська) Betula nana

Лісова зона (Лівобережжя)

Романьково (Сумська) 
Alnus fruticosa

Betula nana
Botrychium cf. boreale

Вільне (Сумська)
Alnus fruticosa

Betula nana

Кукаринське (Чернігівська)
Alnus fruticosa

Betula nana
Botrychium cf. boreale

Лісостепова зона (Правобережжя)

Клопотовське (Київська)
Betula nana

Botrychium cf. boreale

Лісостепова зона (Лівобережжя)

Чугмак (Черкаська)
Alnus fruticosa

Betula nana
Botrychium cf. boreale

Оржиця (Полтавська)
Alnus fruticosa

Betula nana
Botrychium cf. boreale
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Alnus fruticosa, Betula nana та спор Botrychium cf. 
boreale у складі викопних палінофлор одинадцяти 
розрізів правобережної та лівобережної частин 
лісової і лісостепової зон. Нами ідентифіковані 
пилкові зерна модельних таксонів у складі 
спорово-пилкових спектрів відкладів пізнього 
дріасу розрізів Дорошів, Старники, Іква-I, 
Кукаринське, Романьково, Клопотовське, Чугмак 
та Оржиця (Безусько, 1999; Безусько, Мосякін, 
Безусько, 2011). Участь пилку Betula nana у складі 
палінофлор пізнього дріасу розрізу Озерне-3 
встановила Н.О. Калинович (2002), Підлужжя — 
Н.М. Чумак (2012, 2013). Пилкові зерна Betula 
nana та Alnus fruticosa формують палінологічні 
характеристики відкладів пізнього дріасу розрізу 
Вільне (Еловичева, 2003) (див. таблицю).

Уза галь не ні па лео па лі но ло гіч ні ма те ріа ли ста ли 
ос но вою для про ве ден ня па лео хо ро ло гіч них до слі-
джень. Їхні ре зуль та ти для об ра них мо дель них так-
со нів представ ле ні на кар ті-схе мі (ри су нок).

От ри ма ні ре зуль та ти па лео хо ро ло гіч них до слі-
джень дали змо гу ре конст рую ва ти як кар ти ну по-
ши рен ня Betula nana, Alnus fruticosa та Botrychium 
cf. boreale впро довж пізньо го дріа су на те ри то рії 
рів нин ної Ук ра ї ни, так і просте жи ти їхню просто-
ро ву ди фе рен ціа цію на рів ні ком плек су об ра них 

мо дель них так со нів. За на яв ни ми на цей час па-
лі но ло гіч ни ми ма те ріа ла ми ком плекс мік ро терм-
них ви дів Betula nana, Alnus fruticosa та Botrychium 
cf. boreale брав участь у фор му ван ні рос лин но го 
по кри ву лі со вої зони та Лі во бе реж жя лі состе по-
вої зони. От ри ма ні ре зуль та ти па лео па лі но ло гіч-
них та па лео хо ро ло гіч них до слі джень є дос татньо 
на дій ним об ґрун ту ван ням по ши рен ня у скла-
ді рос лин но го по кри ву Ук ра ї ни в пізньо му дріа сі 
представ ни ків пе риг ля ці аль но го типу рос лин ності 
та на яв ності в ті часи кріо ген них про це сів. Ос тан ні 
під твер джує по ши рен ня на те ри то рії лі со вої зони 
та Лі во бе реж жя лі состе по вої зони Alnus fruticosa. 
За ува жи мо, що сьо го дні аре ал цьо го виду не ви-
хо дить за межі ба га то річ ної мерз ло ти. Мож на та-
кож ді йти ви снов ку, що ком плекс мік ро терм них 
ви дів, який утво рю ва ли Betula nana, Alnus fruticosa 
та Botrychium cf. boreale, роз пав ся під впли вом по-
те п лін ня клі ма ту на по чат ку го ло це ну. Інак ше ка-
жу чи, на межі пізньольо до ви ків’я (піз ній дрі ас) та 
го ло це ну (пре бо ре аль ний час) змі ни клі ма тич них 
умов міжльо до ви ко во го ран гу при зве ли до роз па-
ду пе риг ля ці аль них уг ру по вань, швид ко го фор му-
ван ня зо наль но го типу рос лин ності та зник нен ня 
зі скла ду фло ри го ло це ну Ук ра ї ни Betula nana, Alnus 
fruticosa і Botrychium cf. boreale.

Поширення Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium cf. boreale на території рівнинної України в пізньому дріасі

Distribution of Alnus fruticosa, Betula nana and Botrychium cf. boreale in the plain part of Ukraine during the Late Dryas
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Ви снов ки

1. Уза галь не ні ре зуль та ти па лі но ло гіч них до слі-
джень від кла дів пізньо го дріа су рів нин ної час-
ти ни Ук ра ї ни свід чать про участь пил ку Betula 
nana, Alnus fruticosa та спор Botrychium cf. boreale у 
фор му ван ні ви коп них спо ро во-пил ко вих спек-
трів.

2. На при кла ді цих мо дель них так со нів, не 
представ ле них у су час ній фло рі Ук ра ї ни, про-
ве де ні пер ші па лео хо ро ло гіч ні до слі джен ня для 
пізньо го дріа су лі со вої та лі состе по вої зон.

3. Вста нов ле но, що Betula nana та Botrychium cf. 
boreale тра п ля лась у скла ді пе риг ля ці аль них рос-
лин них уг ру по вань як на Пра во бе реж жі, так і на 
Лі во бе реж жі лі со вої та лі состе по вої зон Ук ра ї ни.

4. За на яв ни ми на цей час па лі но ло гіч ни ми ма те-
ріа ла ми Alnus fruticosa, по ши рен ня якої пов’язане 
з ба га то річ ною мерз ло тою, бра ла участь у фор-
му ван ні рос лин но го по кри ву пра во бе реж ної та 
лі во бе реж ної час тин лі со вої зони та на Лі во бе-
реж жі лі состе по вої зони.

Ав то ри ви слов лю ють щиру по дя ку чле ну-ко рес-
пон ден ту НАН Ук ра ї ни С.Л. Мо ся кі ну за цін ні за ува-
жен ня та до по мо гу в під го тов ці стат ті до дру ку.
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Палеохорология Alnus fruticosa, Betula nana и Botrychium 
boreale на равнинной Украине в позднем дриасе.– Укр. 
ботан. журн. — 2015. —72(1): 3—7.
1 Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины, г. Киев
2 Национальный университет «Киево-Могилянская 
академия»

Приводятся данные о наличии в спорово-пыльцевых 
спектрах отложений позднего дриаса равнинной части 
Украины пыльцевых зерен Betula nana L., Alnus fruticosa 

Rupr. и спор Botrychium cf. boreale Milde. В настоящее 
время эти виды не принимают участие в формирова-
нии растительного покрова Украины. Установлено, что 
в позднем дриасе (стадиальное похолодание последнего 
климатического ритма позднеледниковья) Betula nana, 
Alnus fruticosa и Botrychium cf. boreale входили в состав 
перигляциальных сообществ лесной и лесостепной зон 
Украины. Полученные палеопалинологические мате-
риалы позволили сделать вывод о том, что Betula nana и 
Botrychium cf. boreale были распространены как в право-
бережной, так и в левобережной частях этих зон. Распро-
странение Alnus fruticosa ограничивалось лесной зоной и 
левобережной частью лесостепной зоны. Сегодня ареал 
этого вида не выходит за границы многолетней мерзло-
ты. Разработаны первые карты-схемы распространения 
Betula nana, Alnus fruticosa и Botrychium cf. boreale на тер-
ритории равнинной Украины. Под влиянием потепле-
ния климата межледникового ранга на границе поздне-
ледниковья (поздний дриас) и голоцена (пребореальное 
время) начался быстрый процесс распада перигляциаль-
ных сообществ, который сопровождался исчезновением 
из состава флоры Украины Betula nana, Alnus fruticosa и 
Botrychium cf. boreale.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: палеопалинология, палеохорология, 
Betula nana, Alnus fruticosa, Botrychium cf. boreale, 
поздний дриас, Украина.
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Paleochorological research of Alnus fruticosa, Betula nana 
and Botrychium boreale in the plain part of Ukraine during the 
Late Dryas. — Ukr. Bot. J. — 2015. —72(1): 3—7.
1 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv
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Pollen data of Betula nana L., Alnus fruticosa Rupr. and 
Botrychium cf. boreale Milde from the Late Dryas sediments 
of the plain part of Ukraine are provided. Currently, these 
species have not been involved in the formation of vegetation 
in Ukraine. 

It hes been found that Betula nana, Alnus fruticosa and 
Botrychium cf. boreale were components of the periglacial 
communities in the forest and steppe zones of Ukraine dur-
ing the Late Dryas. Paleopalynological materials showed 
that Betula nana and Botrychium cf. boreale were distributed 
both to the east and to the west of the Dnieper in these zones. 
Distribution of Alnus fruticosa was limited by the forest area 
and left-bank part of the forest-steppe zone. Today, the range 
of this species is within the permafrost zone. 

The first map of distribution of Betula nana, Alnus fruticosa 
and Botrychium cf. boreale within the plain part of Ukraine was 
developed. The climate warming of the interglacial rank on the 
border of the Late Glacial (Late Dryas) and Holocene (Pre-
boreal) influenced the process of disintegration of periglacial 
communities, which was followed by the disappearance of 
Betula nana, Alnus fruticosa and Botrychium cf. boreale from 
the Ukrainian flora.

K e y   w o r d s: paleopalynology, paleochorology, Betula nana, 
Alnus fruticosa, Botrychium cf. boreale, Late Dryas, Ukraine.


