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Вступ

У сві то вій фло рі рід Viburnum L. на лі чує при близ но 
150–175 ви дів, які по ши ре ні пе ре важ но у по мір них 
і суб тро піч них об лас тях пів ніч ної пів ку лі, особ ли
во у Схід ній Азії та схід ній час ти ні Пів ніч ної Аме
ри ки (Takhtajan, 1987, 2009; Mabberley, 1997). У різ
них ва рі ан тах сис те ми А.Л. Тах та джя на (Takhtajan, 
1987, 1997, 2009) рід Viburnum вклю че ний до ро ди
ни Viburnaceae Raf. За сис те мою, що ба зу єть ся на 
ре зуль та тах мо ле ку ляр нофі ло ге не тич них до слі
джень (APG IV, 2016), ця гру па на ле жить до ро ди ни 
Adoxaceae E. Mey. у ши ро ко му ро зу мін ні. Ра ні ше цей 
рід зде біль шо го вклю ча ли до ро ди ни Caprifoliaceae 
Juss. (Mabberley, 1997). Для те ри то рії Ук ра ї ни на
во дить ся три або ри ген них види ро ду: V. lantana L., 
V. opulus L. та V. tinus L. (Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999). Крім того, ще близько 15 ви дів (пе ре важ но 
схід ноа зійсько го та пів ніч но аме ри кансько го по хо
джен ня) по ши ре ні в Ук ра ї ні ви ключ но в куль ту рі: 
са до вопар ко вих на са джен нях або у бо та ніч них са
дах і ден д ро пар ках (Demchenko, 2005). 

Рід Viburnum вже до слі джу вав ся різ ни ми вче ни ми 
у па лі но мор фо ло гіч но му ас пек ті. Ра ні ше під світ ло
вим мік ро ско пом були ок рес ле ні лише ок ре мі оз на
ки пил ко вих зе рен дея ких представ ни ків цьо го роду 
(Erdtman, 1952; Faegri, Iversen, 1964; Moore, Webb, 
1983). Де таль ні ше під світ ло вим мік ро ско пом вив
че но пил ко ві зер на восьми пів ніч но аме ри канських 
так со нів роду Viburnum, се ред них V. opulus var. 
americana Arr. (Basset, Crompton, 1970). Л.А. Ку прія
но ва та Л.А. Альо ши на (Kupriyanova, Aleshina, 1972) 
під світ ло вим мік ро ско пом вив ча ли пил ко ві зер на 
V. lantana та V. opulus.

До слі джен ня мор фо ло гії пил ко вих зе рен 63 ви дів 
роду Viburnum під ска ну валь ним елек трон ним мік ро
ско пом про ве де не М. До наг'ю (Donoghue, 1985), се
ред них вив че но пил ко ві зер на V. tinus. В елек трон ній 
базі да них PalDat є стис лі ві до мості про мор фо ло гію 
пил ку V. lantana, V. opulus і V. tinus (Halbritter, 2016; 
Halbritter, Svojtka, 2016). За до по мо гою ком плек су 
ме то дів світ ло вої та ска ну валь ної елек трон ної мік ро
ско пії були вив че ні пил ко ві зер на ви дів V. lantana та 
V. opulus фло ри Поль щі (Maciejewska, 1997). 
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ви знач ни ка пил ку та спор єв ро пейської час ти ни 
ко лишньо го СРСР (Kupriyanova, Aleshina, 1972).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

На во ди мо мор фо ло гіч ні ха рак те ристи ки пил ко вих 
зе рен до слі дже них ви дів.

Viburnum lantana L. (рис. 1, a, b; рис. 2, a–d)
СМ. Пил ко ві зер на (п. з.) 3бо роз нопо ро ві, 

еліп со ї даль ні, дуже рід ко сфе ро ї даль ні та сплю
ще носфе ро ї даль ні за фор мою, в об ри сі з по лю са 
3ло па те ві, ок руг лотри кут ні, з ек ва то ра еліп тич ні. 
По ляр на вісь (п. в.) 25,3–34,6 мкм, ек ва то рі аль ний 
діа метр (е. д.) 22,6–27,9 мкм. Бо роз ни ко рот кі, 2,4–
4,0 мкм зав шир шки, пе ре важ но з не чіт ки ми, зрід ка 
чіт ки ми края ми і не чіт ки ми більшменш злег ка за
гос тре ни ми кін ця ми, бо роз ні мем бра ни гла день кі 
або зер нисті. Пори чіт кі, 2,4–4,0 мкм зав шир шки, 
2,4–5,3 мкм зав дов жки. Ши ри на ме зо коль піу
мів (ш. мк.) 15,9–19,9 мкм, діа метр апо коль піу мів 
(д. ак.) 6,6–10,6 мкм. Ек зи на 2,4–3,3 мкм зав тов
шки. По крив пе ре рив частий. Стовп чи ки чіт кі, ко
рот кі, товсті, роз та шо ва ні рід ко. Скульп ту ра ек
зи ни чіт ка, ши пи ку ва тове ли ко сіт часта, ко мір ки 
ку тасті за фор мою, май же од на ко ві за роз мі ром, на 
апо коль піу мах дріб ні ші ніж на ме зо коль піу мах. 

СЕМ. Скульп ту ра ек зи ни ши пи ку ва тове ли ко
сіт часта; ко мір ки ве ли кі, ку тасті та ок руг локу тасті 
за фор мою; стін ки ши ро кі, зви висті, на по верх ні 
яких не рів но мір но роз та шо ва ні ши пи ки. Бо роз ні 
мем бра ни гла день кі та змор шку ва ті, по краю бо ро
зен гра ну ляр ні.

До слі дже ні зраз ки: 1. Крым, окр. г. Бах чи са
рая, Чу фут Кале, в кус тар ни ках. 11.V 1958. Ко тов М., 
Омель чук Т. (KW). 2. До нецька об ласть, Вол но
васький ра йон, с. Ком со мольське. Ве ли ко ана
дольське ліс ництво. 18.05.2007. Фі лі мо но ва М.В. 
(KW). 

Viburnum opulus L. (рис. 1, c, d; рис. 2, e–h)
СМ. П. з. 3бо роз нопо ро ві, еліп со ї даль ні або 

сфе ро ї даль ні, зрід ка сплю ще носфе ро ї даль ні за 
фор мою, в об ри сі з по лю са 3ло па те ві, ок руг ло
три кут ні, з ек ва то ра еліп тич ні або ок руг лі. П. в. 
21,3–25,3 мкм, е. д. 19,9–23,9 мкм. Бо роз ни дов
гі, 2,7–6,6 мкм зав шир шки, з чіт ки ми края ми і не
чіт ки ми за гос тре ни ми кін ця ми, бо роз ні мем бра ни 
гла день кі. Пори чіт кі, 2,7–6,6 мкм зав шир шки, 
2,7–6,6 мкм зав дов жки. Ш. мк. 11,9–14,6 мкм, 
д. ак. 2,4–3,3 мкм. Ек зи на 2,4–3,3 мкм зав тов шки. 
По крив пе ре рив частий. Стовп чи ки чіт кі, ко рот
кі, товсті, роз та шо ва ні рід ко. Скульп ту ра ек зи ни 

Ме тою на шої ро бо ти було до слі джен ня та уточ
нен ня мор фо ло гіч них особ ли востей пил ко вих зе
рен роду Viburnum (ви ди фло ри Ук ра ї ни) для ці лей 
па лі но ло гії від кла дів квар те ру; уза галь нен ня ві до
мостей про участь пил ку Viburnum (ви зна чен ня ро
до во го та ви до во го рів нів) у па лі ноф ло рах по верх
не вих проб та від кла дів го ло це ну рів нин ної час ти
ни Ук ра ї ни.

Ма те ріа ли та ме то ди

Зраз ки пил ко вих зе рен ві діб ра но в На ціо наль но
му гер ба рії Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (KW). Для до слі джен ня під світ ло
вим мік ро ско пом (CM, Biolar) ма те рі ал об роб ля
ли за за галь но при йня тим аце то ліз ним ме то дом 
(Erdtman, 1952). Для вив чен ня пил ку під ска ну
валь ним елек трон ним мік ро ско пом (CEM, JSM
6060 LA) ма те рі ал фік су ва ли в 96%му ета но лі та 
на пи лю ва ли ша ром зо ло та за стан дарт ною ме то
ди кою (Tsymbalyuk, Mosyakin, 2013). Опи су ва ли 
пил ко ві зер на з ви ко ристан ням за галь но при йня
тої тер мі но ло гії (Kupriyanova, Aleshina, 1972; Punt 
et al., 1994; Tokarev, 2002) з пев ни ми мо ди фі ка ція ми 
(Tsymbalyuk, Mosyakin, 2013). До слі джу ва ли пил ко
ві зер на трьох ви дів роду Viburnum фло ри Ук ра ї ни. 

При про ве ден ні па лео фло ристич них до слі
джень ви ко ристо ву ва ли ме тод спо ро вопил ко во го 
ана лі зу. У просто рі нами роз гля да єть ся те ри то рія 
рів нин ної час ти ни Ук ра ї ни (Лі со ва, Лі состе по ва, 
Сте по ва зони), у часі – ос тан ні 10 300 ро ків (го ло
цен – не за вер ше не міжльдо ви ків'я, яке зна хо дить
ся в роз ви тку). Пе ріо ди за ція від кла дів го ло це ну 
про во ди лась за мо ди фі ко ва ним ва рі ан том схе ми 
Бліт таСер нан де ра (Khotynskyi, 1977) з ура ху ван
ням до пов нень для те ри то рії Ук ра ї ни в ме жах аб со
лют ної хро но ло гії (Bezusko et al., 2011).

Ма те ріа лом для ана лі зу та уза галь нен ня ві
до мостей про участь пил ку представ ни ків роду 
Viburnum були ви коп ні па лі ноф ло ри по верх не вих 
проб та від кла дів го ло це ну рів нин ної час ти ни Ук ра
ї ни. Були ви ко риста ні як от ри ма ні нами ре зуль та ти 
спо ро вопил ко во го ана лі зу до слі джу ва них від кла
дів (Bezusko et al., 2000, 2002, 2009, 2011), так і на
яв ні на цей час лі те ра тур ні дані (Artyushenko et al., 
1982; Kremenetskyi, 1991; Kalynovych, Kharmata, 
2001; Resler et al., 2002; Horbenko, Pashkevych, 2010).

При іден ти фі ка ції ви коп них пил ко вих зе рен 
представ ни ків роду Viburnum нами ви ко ристо ву ва
лись ді аг ностич ні оз на ки, на ве де ні у пер шо му томі 
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Рис. 1. Пилкові зерна роду Viburnum (сканувальний електронний мікроскоп): a, b – V. lantana, c, d – V. opulus, e, f –  
V. tinus; a, c, e – вигляд з екватора; скульптура екзини: b – шипикуватовеликосітчаста, d, f – великосітчаста

Fig. 1. Pollen grains of Viburnum (scanning electron microscopy): a, b – V. lantana, c, d – V. opulus, e, f – V. tinus; a, c, e – 
equatorial view; exine sculpture: b – spinulosemacroreticulate, d, f – macroreticulate
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Рис. 2. Пилкові зерна роду Viburnum (світловий мікроскоп): a–d – V. lantana, e–h – V. opulus, i–l – V. tinus; a, b, e, f,  
i, j – вигляд з екватора; c, d, g, h, k, l – вигляд з полюса. Масштабна лінійка: 5 мкм

Fig. 2. Pollen grains of Viburnum (light microscopy): a–d – V. lantana, e–h – V. opulus, i–l – V. tinus; a, b, e, f, i, j – equatorial 
view; c, d, g, h, k, l – polar view. Scale bars: 5 µm
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ек ва то ра у пил ку V. lantana та V. tinus еліп тич ні, у  
V. opulus еліп тич ні або ок руг лі. Об ри си з по лю са 
3ло па те ві у пил ко вих зе рен V. opulus, у V. lantana 
та V. tinus 3ло па те ві або ок руг лотри кут ні. Пил
ко ві зер на се ред ніх роз мі рів, по ляр на вісь ста
но вить 21,3–34,6 мкм, ек ва то рі аль ний діа метр – 
19,9–27,9 мкм, у пил ку V. opulus ви яв ле но мен ші 
роз мі ри ніж у V. lantana та V. tinus. Бо роз ни дов гі, 
2,4–6,6 мкм зав шир шки, з чіт ки ми края ми у пил ку 
V. opulus, з не чіт ки ми у V. tinus і пе ре важ но з не чіт
ки ми, зрід ка чіт ки ми – у V. lantana. Кін ці бо ро зен 
чіт кі або не чіт кі, за гос тре ні. Най шир ші бо роз ни 
ха рак тер ні для пил ко вих зе рен V. opulus, най вуж чі 
для V. tinus. Бо роз ні мем бра ни пе ре важ но гла день
кі, у пил ку V. lantana вони гла день кі або зер нисті. 
Пори чіт кі, у пил ко вих зе рен V. lantana та V. opulus 
вони ок руг лі, у V. tinus – ви дов же ні. Для пил ко
вих зе рен V. tinus ха рак тер ні та кож най біль ші пори: 
2,4–9,3 мкм зав шир шки і 2,4–6,6 мкм зав дов жки.

Ек зи на пе ре важ но на пів пок рив ностовп чи ко
ва, 2,4–3,3 мкм зав тов шки. Під СМ в ек зи ні ви
різ ня єть ся стовп чи ко вий шар з чіт ки ми, ко рот ки
ми, товсти ми, рід ко роз та шо ва ни ми стовп чи ка ми. 
Скульп ту ра ек зи ни чіт ко просте жу єть ся під світ
ло вим мік ро ско пом. У пил ко вих зе рен V. lantana 
скульп ту ра ек зи ни ши пи ку ва тове ли ко сіт часта, у 
пил ку V. opulus та V. tinus – ве ли ко сіт часта. Та ким 
чи ном, пил ко ві зер на роду Viburnum ха рак те ри зу
ють ся оз на ка ми, за яки ми роз різ няють ся на ви до
во му рів ні.

За ре зуль та та ми ана лі зу участі пил ко вих зе рен 
представ ни ків роду Viburnum у скла ді спек трів по
верх не вих проб рів нин ної час ти ни Ук ра ї ни вста
нов ле но, що на пер шо му ета пі до слі джень вони 
вза га лі не були іден ти фі ко ва ні в скла ді суб фо
силь них спек трів (Zubets, 1971; Arap, 1972, 1974, 
1976). У по даль шо му пил ко ві зер на Viburnum були 
ви зна че ні на ро до во му рів ні в зраз ках, ві діб ра них 
на те ри то рії пра во бе реж ної час ти ни Лі состе по вої 
(Bolikhovskaya, 1981) та Сте по вої (Bezusko et al., 
2011) зон. Пи лок представ ни ків роду Viburnum від
но сить ся до ква зі ре гіо наль них ком по нен тів спо
ро вопил ко вих спек трів (Grichuk, 1989). Його 
на яв ність у скла ді ви коп них па лі но ло гіч них ха
рак те ристик до зво ляє об ґрун то ву ва ти по ши рен ня 
еле мен тів рос лин ності ча гар ни ко во го типу впро
довж го ло це ну на те ри то рії су час ної Сте по вої зони 
Ук ра ї ни (Bezusko et al., 2011).

Ре зуль та ти до слі джен ня участі пил ко вих зе рен 
роду Viburnum у па лі ноф ло рах го ло це ну рів нин ної 

чіт ка, ве ли ко сіт часта, ко мір ки ку тасті за фор мою, 
май же од на ко ві за роз мі ром, на апо коль піу мах 
дріб ні ші або по діб ні до та ких на ме зо коль піу мах. 

СЕМ. Скульп ту ра ек зи ни великосітчаста; ко
мір ки великі та се редньо го роз мі ру, ок руг лі, ви
дов же ні, ку тасті та ок руг локу тасті за фор мою, в 
ко мір ках про гля да ють ся стовп чи ки; стін ки вузькі, 
зви висті, по верх ня яких гла день ка. На апо коль піу
мах ко мір ки дріб ні ші або по діб ні до та ких на ме зо
коль піу мах. Бо роз ні мем бра ни гла день кі.

До слі дже ні зраз ки: 1. Одеська обл, Бі ля ївсь
кий рн, с. Мая ки, ас тро но міч на об сер ва то рія. 
09.V 2014. Бон да рен ко О.Ю. 118541 (KW). 2. Іва
ноФран ківська обл., Ко совський рн, с. Бур кут, 
Бур кутське ліс ництво, яли но вий ліс, ви со та 1090 м 
н.р.м. 28.VI 1967. Бі лик І.І. (KW).

Viburnum tinus L. (рис. 1, e, f; рис. 2, i–l)
СМ. П. з. 3бо роз нопо ро ві, еліп со ї даль ні, дуже 

рід ко сфе ро ї даль ні за фор мою, в об ри сі з по лю
са 3ло па те ві, з ек ва то ра еліп тич ні. П. в. 25,3–
29,3 мкм, е. д. 19,9–26,6 мкм. Бо роз ни дов гі, 
2,4–2,7 мкм зав шир шки, з не чіт ки ми края ми і не
чіт ки ми більшменш за гос тре ни ми кін ця ми, бо
роз ні мем бра ни гла день кі. Пори чіт кі, 6,6–9,3 мкм 
зав шир шки, 2,4–4,0 мкм зав дов жки. Ш. мк. 14,6–
17,3 мкм, д. ак. 4,0–5,3 мкм. Ек зи на 2,7–3,0 мкм 
зав тов шки. По крив пе ре рив частий. Стовп чи ки 
чіт кі, ко рот кі, товсті, роз та шо ва ні рід ко. Скульп ту
ра ек зи ни чіт ка, ве ли ко сіт часта, ко мір ки ку тасті за 
фор мою, май же од на ко ві за роз мі ром, на апо коль
піу мах по діб ні до та ких на ме зо коль піу мах. 

СЕМ. Скульп ту ра ек зи ни ве ли ко сіт часта; ко
мір ки ве ли кі, ку тасті та ок руг локу тасті за фор
мою, в ко мір ках про гля да ють ся стовп чи ки; стін ки 
ши ро кі, зви висті, по верх ня їхня гла день ка. На апо
коль піу мах ко мір ки дріб ні ші або по діб ні до та ких 
на ме зо коль піу мах. Бо роз ні мем бра ни гла день кі.

До слі дже ні зраз ки: 1. Кримська обл. Ялта. Ні
кітський Бот. сад, куль ти ву єть ся у ве ли кій кіль
кості. 30.III 1963. Доб ро чає ва Д. (KW). 2. Крым, 
пос. Кар низ. Мис хор ский парк. 28 июня 2001. Ко
но п ля О.Н. 068854 (KW).

От ри ма ні дані за свід чу ють, що пил ко ві зер на до
слі дже них ви дів роду Viburnum 3бо роз нопо ро ві. У 
пил ко вих зе рен V. lantana та V. tinus пе ре ва жає еліп
со ї даль на фор ма, зрід ка тра п ляють ся сфе ро ї даль ні 
пил ко ві зер на у V. tinus і дуже рід ко сфе ро ї даль ні 
та сплю ще носфе ро ї даль ні – у V. lantana. Пил ко
ві зер на V. opulus еліп со ї даль ної та сфе ро ї даль ної 
фор ми, зрід ка сплю ще носфе ро ї даль ні. Об ри си з 
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му під ліс ку Corylus avellana, Frangula sp., Prunus 
sp., Viburnum sp., Sambucus sp. та Euonymus sp. 
(Kalynovych, Kharmata, 2001). Важ ли во, що для від
кла дів ATча су в роз рі зі Май нич 1 от ри ма но ра діо
вуг ле це ву дату 6320 BP, у роз рі зі Май нич 2 – дві ра
діо вуг ле це ві дати – 7530 PB та 5410 PB (Kalynovych, 
Kharmata, 2001). Участь Viburnum sp. у рос лин но му 
по кри ві Ма ло го По ліс ся впродовж SA, SB та AT
ча сів го ло це ну під твер джу ють ре зуль та ти па лі но
ло гіч но го та ра діо хро но ло гіч но го вив чен ня роз рі зу 
Стоя нів II (Artyushenko et al., 1982). Для від кла дів, 
що сфор му ва лись про тя гом ATча су, от ри ма но ра
діо вуг ле це ву дату 4850±70 BP, SBча су – 2680±70 
BP. Вік від кла дів SAча су фік су ють ра діо вуг ле це ві 
дати – 1130±60 BP та 600±70 BP. Вар то під крес ли
ти, що по ши рен ня Viburnum sp., V. opulus і V. lantana 
в скла ді рос лин но го по кри ву пра во бе реж ної час ти
ни Лі состе по вої зони в AT і SAча сі го ло це ну та кож 
під крі п ле но ра діо вуг ле це ви ми да та ми для від кла
дів роз рі зу Дов жок: ATчас – 6890±85 BP, 6260±80 
BP; SAчас – 2230±50 BP, 840 ±50 BP і 720±60 BP 
(Kremenetskiy, 1991). У скла ді рос лин но го по кри ву 
лі во бе реж ної час ти ни Лі состе по вої зони впро довж 
SAча су го ло це ну бра ли участь види ро ду Viburnum, 
що під твер джу єть ся ре зуль та та ми ра діо вуг ле це во
го да ту ван ня від кла дів роз рі зу Ло паньське – 550± 
40 BP (Bezusko et al., 2011).

За зна чи мо, що до скла ду ко лек тив них па лі
ноф лор ранньо се редньо віч них від кла дів Сло
ве чанськоОв руцько го кря жу та ста ро давньо го 
Киє ва та кож вхо ди ли пил ко ві зер на Viburnum sp. 
(Bezusko et al., 2009). У зраз ках з те ри то рії ста ро
давньо го Киє ва були ви зна че ні мак ро за лиш ки 
Viburnum sp. і V. opulus (Pashkevich, 1991а). Ці ка вою 
та кож є зна хід ка мак ро за лиш ків V. opulus у зраз ках 
пізньої брон зи (са ба ти нівська куль ту ра – кі нець II 
тис. до н.е.) на те ри то рії Сте по вої зони (с. Но во ки
їв ка, Хер сонська обл.) (Pashkevich, 1991b). 

Ви снов ки

Про ана лі зо ва но участь пил ко вих зе рен Viburnum 
sp., V. opulus та V. lantana у скла ді суб фо силь них та 
го ло це но вих спо ро вопил ко вих спек трах рів нин
ної час ти ни Ук ра ї ни. З'ясовано, що на цей час вони 
ще є фраг мен тар ни ми і вка зу ють як на пев ні труд
но щі при іден ти фі ка ції ви коп них пил ко вих зе рен 
представ ни ків цьо го роду, так і на до сить об ме же ну 
кіль кість їхньо го пил ку в спо ро вопил ко вих спек
трах. Зроб ле ний ви сно вок під твер джує не об хід
ність та пер спек тив ність про ве ден ня но вих па лі

час ти ни Ук ра ї ни (Artyushenko, 1970; Artyushenko 
et al., 1982; Kremenetskiy, 1991; Kalynovych, 
Kharmata, 2001; Bezusko et al., 2002, 2009, 2011; 
Resler et al., 2002; Horbenko, Pashkevych, 2010) до
зво ля ють ді йти ви снов ку, що у ви коп но му ста ні 
най час ті ше різ ни ми па лі но ло га ми вони іден ти фі
ку ва лись до ро до во го рів ня. Є та кож ві до мості про 
участь пил ку Viburnum opulus і V. lantana в па лі ноф
ло рах від кла дів го ло це ну Ук ра ї ни (Kremenetskiy, 
1991). По ши рен ня представ ни ків роду Viburnum sp. 
та ок ре мо V. opulus і V. lantana впро довж ос нов них 
ета пів го ло це ну роз гля да єть ся нами для пра во бе
реж ної та лі во бе реж ної час тин Лі со вої, Лі состе по
вої та Сте по вої зон Ук ра ї ни (див. таб ли цю). 

Від мі ти мо, що участь пил ко вих зе рен Viburnum 
sp., V. opulus та V. lantana в спо ро вопил ко вих спек
трах від кла дів го ло це ну в дея ких роз рі зах рів нин
ної час ти ни під твер джу єть ся ма те ріа ла ми ра діо вуг
ле це во го да ту ван ня. На прик лад, про роз рі джен ня 
лі сів на те ри то рії Верхньод ніст ровської рів ни ни 
впро довж AT та SBча сів го ло це ну (роз рі зи Май
нич 1 та Май нич 2) свід чить збіль шен ня в їхньо

Участь пилку Viburnum sp., V. opulus та V. lantana у 
колективних палінофлорах відкладів голоцену рівнинної 
частини України

Participation of pollen of Viburnum sp., V. opulus and V. lantana 
in collective palynofloras of the Holocene sediments in the plain 
part of Ukraine

Таксон
Періодизація голоцену

SA* SB AT BO PB

Лісова зона, Правобережжя

Viburnum sp. +** + + + –***

Лісова зона, Лівобережжя

Viburnum sp. + + + – –

Лісостепова зона, Правобережжя

Viburnum sp. + – + – –

V. lantana + – +

V. opulus + – + – –

Лісостепова зона, Лівобережжя

Viburnum sp. + – + – –

V. opulus + – + – –

Степова зона, Правобережжя

Viburnum sp. + + + – –

Степова зона, Лівобережжя

Viburnum sp. + – + – –

V. opulus + – – – –

* SA – субатлантичний, SB – суббореальний, AT – 
атлантичний, BO – бореальний, PB – пребореальний 
часи; ** "+" – участь пилкових зерен у викопних 
палінофлорах; *** "–" – їхня відсутність у таких.
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линологического анализа отложений Кишлянского 
Яра. В кн.: Кетросы. Мустьерская стоянка на Сред-
нем Днестре, М.: Наука, 1981, с. 103–124].

Demchenko O.O. Viburnaceae. In: Dendroflora 
Ukrainy. Dykorosli y kultyvovani dereva I kushchi. Pokry-
tonasinni (Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated 
trees and shrubs. Angiosperms), part II. Eds M.A. Kokhno, 
N.M. Trofymenko, Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2005, pp. 603–

но мор фо ло гіч них до слі джень ви дів роду Viburnum 
фло ри Ук ра ї ни та засто су ван ня їх ніх ре зуль та тів 
для ці лей спо ро вопил ко во го ана лі зу.

На яв ність у скла ді ви коп них па лі но ло гіч них ха
рак те ристик пил ко вих зе рен Viburnum sp. до зво ляє 
об ґрун то ву ва ти або уточ ни ти по ши рен ня еле мен
тів рос лин ності ча гар ни ко во го типу впро довж го
ло це ну на те ри то рії су час ної Сте по вої зони Ук ра
ї ни. 

За уза галь не ни ми ре зуль та та ми па лео фло
ристич них до слі джень упер ше вста нов ле но просто
ро воча со ву ди фе рен ціа цію по ши рен ня Viburnum 
sp., V. opulus і V. lantana про тя гом го ло це ну на рів
нин ній час ти ні Ук ра ї ни.

Ре конст рук ція іс то рії по ши рен ня Viburnum sp., 
V. opulus і V. lantana на те ри то рії Лі со вої, Лі состе по
вої та Сте по вої зон упер ше про ве де на на ком плекс
ній ос но ві з ура ху ван ням па лео фло ристич них та 
ра діо хро но ло гіч них да них у ме жах аб со лют ної хро
но ло гії.

Вста нов ле но ді аг ностич ні оз на ки пил ко вих зе
рен представ ни ків роду Viburnum, які мож на ви ко
ристо ву ва ти для точ ні шої іден ти фі ка ції ви коп но
го пил ку до ви до во го рів ня: роз мі ри зе рен, бу до ва 
апер тур та скульп ту ра ек зи ни.

Ви ко ристан ня в прак ти ці спо ро вопил ко вих 
до слі джень від кла дів квар те ру Ук ра ї ни ком плек су 
вста нов ле них ді аг ностич них оз нак пил ко вих зе
рен трьох ви дів роду Viburnum та їх ніх ори гі наль них 
мік ро фо то гра фій бу дуть спри яти де та лі за ції па лео
бо та ніч них ре конст рук цій, від нов лен ню іс то рії по
ши рен ня ок ре мих ви дів у просто рі та часі.
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З використанням світлового і сканувального електрон
ного мікроскопів досліджено пилкові зерна видів роду 
Viburnum флори України. Встановлено, що пилкові зер
на 3борознопорові, еліпсоїдальні, сфероїдальні або 
сплющеносфероїдальні за формою, в обрисах з еквато
ра еліптичні або округлі, з полюса 3лопатеві або округ
лотрикутні, середніх розмірів. Борозни довгі з чіткими 
або нечіткими краями та загостреними кінцями. Пори 
чіткі, округлі або видовжені. Скульптура екзини ши
пикуватовеликосітчаста (V. lantana) та великосітчаста  
(V. opulus та V. tinus). Проаналізовано участь пилкових 
зерен Viburnum sp. у складі субфосильних споровопил
кових спектрів рівнинної частини України та підтвер
джено висновок про те, що наявність у складі викопних 
палінологічних характеристик пилку Viburnum sp. дозво
ляє обґрунтовувати поширення елементів рослиннос
ті чагарникового типу впродовж голоцену на території 
сучасної Степової зони України. Уперше встановлено 
просторовочасову диференціацію поширення Viburnum 
sp., V. opulus і V. lantana впродовж голоцену на рівнинній 
частині Україні. Використання в практиці споровопил
кових досліджень відкладів квартеру України комплексу 
діагностичних ознак пилкових зерен видів роду Viburnum 
та їхніх оригінальних мікрофотографій сприятимуть де
талізації палеоботанічних реконструкцій, відновленню 
історії поширення окремих видів у просторі та часі.

Ключові слова: Viburnum, пилкові зерна, морфологія, 
діагностичні ознаки, споровопилковий аналіз, Україна

Цымбалюк З.Н., Безусько Л.Г. Палиноморфология видов 
рода Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) флоры Украины 
для целей спорово-пыльцевого анализа. Укр. бот. журн., 
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С использованием светового и сканирующего элек
тронного микроскопов исследованы пыльцевые зерна 
видов рода Viburnum флоры Украины. Установлено, что 
пыльцевые зерна 3борозднопоровые, эллипсоидаль
ные, сфероидальные или сплющеносфероидальные 
по форме, в очертаниях с экватора эллиптические или 
округлые, с полюса 3лопастные или округлотреуголь
ные, средних размеров. Борозды длинные с четкими 
или нечеткими краями и заостренными концами. Поры 
четкие, округлые или удлиненные. Скульптура экзины 
шипиковатокрупносетчатая (V. lantana) и крупносет
чатая (V. opulus и V. tinus). Проанализировано участие 
пыльцевых зерен Viburnum sp. в составе субфосильних 
споровопыльцевых спектров равнинной части Укра
ины и подтвержден вывод о том, что наличие в составе 
ископаемых палинологических характеристик пыльцы 
Viburnum sp. позволяет обосновать распространение эле
ментов растительности кустарникового типа в течение 
голоцена на территории современной Степной зоны 
Украины. Впервые установлена пространственновре
менная дифференциация распространения Viburnum 
sp., V. opulus и V. lantana в течение голоцена на равнин
ной части Украины. Использование в практике споро
вопыльцевых исследований отложений квартера Укра
ины комплекса диагностических признаков пыльцевых 
зерен видов рода Viburnum и их оригинальных микро
фотографий будут способствовать детализации палео
ботанических реконструкций, восстановлению истории 
распространения отдельных видов в пространстве и во 
времени.

Ключевые слова: Viburnum, пыльцевые зерна, 
морфология, диагностические признаки, спорово
пыльцевой анализ, Украина


