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ВСТУП 

На сучасному етапі глобальних змін природного середовища важливого 

значення набуває проблема розробки прогнозу трендів розвитку ландшафтів та їх 

компонентів. Вивчення закономірностей розвитку ландшафтів впродовж 

останнього відрізку розвитку геологічної історії − четвертинного періоду − 

створює передумови для обґрунтування прогнозу майбутніх змін ландшафтів під 

впливом природних чинників. При сучасній активній взаємодії природи та 

суспільства проблема вирізнення природних та антропогенних чинників у 

глобальних змінах є особливо актуальною. Її вирішення сприятиме розробці 

шляхів оптимізації антропогенних навантажень та адаптаційного планування 

господарювання. Для найповнішого вивчення впливу глобальних змін на розвиток 

природи важливим є використання палеоландшафтознавчого підходу. Головні 

закономірності розвитку ландшафтів четвертинного періоду (циклічність, 

спрямованість, зональність) для основних теплих і холодних етапів визначені у 

роботах К. К. Маркова (1960), М. Ф. Веклича (1990), Н. О. Сіренко, С. І. Турло 

(1986), І. В. Мельничука (2004), М. О. Куниці (2007), А. О. Величка та ін. (1982, 

1999, 2009), Ж.М. Матвіїшиної та ін. (2010). Для прогнозування особливо 

важливим є визначення закономірностей розвитку ландшафтів впродовж окремого 

палеогеографічного етапу, і, отже, вивчення короткоперіодичної етапності та 

циклічності їхнього розвитку. 

Визначення закономірностей розвитку ландшафтів четвертинного періоду дає 

можливість глибшого пізнання генезису і властивостей сучасних ландшафтів, 

історії їхнього формування та обґрунтування фізико-географічного районування. 

Визначення індивідуальних рис розвитку ландшафтів палеогеографічних етапів 

важливе для ідентифікації відповідних стратонів у четвертинній лесовій формації 

і для обґрунтування та кореляції регіональних стратиграфічних схем четвертинних 

відкладів, необхідних при проведенні геолого-здіймальних, інженерно-

геологічних, пошукових робіт. Реконструкції історії розвитку палеоландшафтів на 
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археологічних пам’ятках важливі для визначення палеоекології людини 

доісторичного та історичного часу, природних факторів змін матеріальних 

культур, міграції давніх спільнот, тощо.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПАЛЕОЛАНДШАФТІВ 

 

1.1. Історія і стан вивченості плейстоценових ландшафтів України  

 

Палеоландшафтознавсто є самостійним напрямком, що структурно виділився 

у комплексі палеогеографічних наук як окреме вчення про давні ландшафти у 

1970-1990 рр. Передумовами формування нової наукової галузі були накопичення 

значної кількості даних із реконструкції компонентів давніх ландшафтів і 

можливість їх корелювати завдяки розробці детальних стратиграфічних схем 

четвертинних відкладів. Величезний досвід комплексного поетапного і 

покомпонентного вивчення природи території України у плейстоцені надав 

можливість та обумовив потребу узагальнення отриманих даних на новому рівні 

наукового синтезу – виділення палеоландшафтних комплексів як спеціального 

предмету дослідження. Схеми палеогеографічної етапності та детальної 

стратиграфії четвертинного періоду є необхідною основою для позиціювання і 

синхронизації реконструйованих палеоландшафтних обстановок у часі.  

Стратиграфічні побудови, що відображають циклічність розвитку лесової 

формації України, розроблялися із 1910-1930 рр. (А. І. Набоких, Н. П. Флоров, В. 

Д. Ласкарев, Г. Ф. Мірчинк, В. І. Крокос, В. В. Різниченко, Г. Ф. Лунсгергаузен, О. 

І. Москвітін, Д. І. Біленко, П. К. Заморій). Основи сучасної кліматостратиграфічної 

схеми плейстоцену України створено В. І. Крокосом (1926, 1932), який встановив 

та охарактеризував п’ять викопних грунтів у лесовій формації, довів їх 

міжльодовикове/міжстадіальне походження і виконав зіставлення епох 

ґрунтоутворення території України із міжзледеніннями Західної Європи. В. І. 

Крокосом виділено та названо бузький, удайський, дніпровський, орільський, 

тилігульський та сульський етапи породоутворення.  
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Найповніший вираз дослідження циклічності розвитку природи 

четвертинного періоду України знайшли у схемі палеогеографічних етапів і 

детальної стратиграфії плейстоцену (Веклич та ін., 1977, 1983, 1993), складеній 

колективом провідних четвертинників. Вперше цю схему було запропоновано М. 

Ф. Векличем (1965) на основі досліджень ним закономірностей будови лесово-

ґрунтової товщі. За принципами побудови і номенклатурою пропонована схема 

була спадкоємною щодо розробки В. І. Крокоса (1932), проте відрізнялася більшою 

детальністю реконструкції етапності розвитку природи. У плейстоцені було 

встановлено 20 палеогеографічних етапів, представлених горизонтами викопних 

грунтів і лесів (кліматолітами). У наступні роки М. Ф. Веклич очолив системні 

роботи четвертинників України з обґрунтування цієї схеми на основі використання 

комплексного палеогеографічного підходу. Виділення палеогеографічних етапів (у 

стратиграфії − горизонтів/кліматолітів) було обґрунтовано даними 

палеопедологічного, літолого-фаціального, мінералогічного, спорово-пилкового, 

малакофауністичного, макро- та мікротеріологічного, геоморфологічного, 

палеомагнітного і термолюмінісцентного методів, наведеними у кореляційній і 

регіональних частинах схеми. За літолого-палеопедологічними даними було 

визначено поділ етапів на таксони нижчого рангу: підетапи, стадії, підстадії. 

Важливий матеріал із періодизації четвертинного періоду і регіональних 

характеристик кліматолітів подано у стратиграфічних схемах П. Ф. Гожика та ін. 

(2000, 2001, 2006, 2012), В. М. Шовкопляса та ін. (1986), О. М. Адаменко та ін. 

(1987, 1989), А. Б. Богуцького та ін. (1987, 2002, 2015).  

Розвитку палеоландшафтних реконструкцій передувала розробка 

комплексних палеогеографічних карт/серій карт, в яких поєднанням систем 

умовних знаків відображено територіальну диференціацію компонентів природи 

крупних підрозділів плейстоцену («Атлас палеогеографічних карт Української та 

Молдавської РСР, 1960; «Палеогеография Европы за последние 100 тыс. лет.», 

1982; «Динамика ландшафтных компонентов и внутренних морских бассейнов 

Северной Евразии за последние 130 000 лет», 2002). У перших роботах, 
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присвячених палеоландшафтам України (Веклич та ін., 1977, 1978, 1982), 

виконувалися реконструкції ландшафтних зон її території і регіонів (Середнього, 

Порожистого та Надпорожистого Придніпров’я) за основними етапами 

ґрунтоутворення і лесоутворення плейстоцену. Природно-територіальні 

комплекси виділялися за однотипністю у їх межах зональних компонентів: ґрунтів 

(або гіпергенних порід), рослинності і малакофауни, реконструйованих за даними 

палеопедологічних, мінералогічних, палінологічних і малакологічних досліджень. 

Зональні компоненти було використано як індикатори типів клімату. Ці 

реконструкції стали першою реалізацією нового палеоландшафтного підходу як 

вищої форми синтезу даних вивчення компонентів давньої природи. 

Методологічні аспекти на цьому етапі не обговорювалися (до таксону 

«палеоландшафти» відносили виділи зонального, підзонального і провінціального 

рівня).  

Методику палеоландшафтних досліджень четвертинного періоду вперше 

висвітлено у роботах М. О. Куниці (1977, 1983, 2007), в яких реконструкції 

ландшафтів виконано за складом малакофауни як провідною ознакою. Ієрархічно 

відображено ландшафтні зони, підзони і провінції як індивідуальні одиниці 

фізико-географічного районування. Палеоландшафтні таксони охарактеризовано 

типами/підтипами клімату, рослинності і малакофауністичних комплексів.  

Важливим для розвитку палеоландшафтних реконструкцій було 

обґрунтування виділення плейстоценових етапів комплексом методів, що 

дозволило охарактеризувати кожний із них певним ландшафтним комплексом 

(система, тип ландшафту) у регіональних таблицях схеми палеогеографічної 

етапності (Веклич та ін., 1984, 1993).  

Серед робіт із зональної диференціації плейстоценових ландшафтів території 

України найбільшою детальністю фактологічного обгрунтування відзначаються 

реконструкції ландшафтних зон і підзон палеогеографічних етапів, виконані за 

поєднанням даних реконструкції давніх ґрунтових i рослинних покривів (Сиренко, 
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Турло, 1986). Ця монографія є базовою роботою з узагальнення даних про ці 

компоненти давніх ландшафтів, а побудовані картосхеми відображають зональну 

структуру території на палеогеографічному етапі. Основними виділами є підзони 

(по деяким етапам провінції), палеоландшафти яких характеризуються за типом 

(підтипом) клімату, підтипом (чи групою підтипів) ґрунту та підтипом 

рослинноcті. Реконструкції, виконані для усіх плейстоценових етапів 

ґрунтоутворення (для дніпровського, бузького і причорноморського етапів 

породоутворення), є важливою віхою у розвитку палеоландшафтознавства. 

Ці реконструкції виявили і деякі методологічні протиріччя, обумовлені різним 

ступенем вивчення компонентів давніх ландшафтів і гетерохронністю предмету 

дослідження – інтегративного ландшафту палеогеографічного етапу. Так, 

однорангові палеоландшафтні таксони на картосхемах інколи відрізняються за 

зміною типу/ підтипу ґрунту, а характеристика рослинності залишається 

незмінною. За палінологічними даними реконструювали інтегративний тип 

рослинності етапу, за палеопедологічними даними для більшості етапів 

реконструйовано ґрунтові покриви двох часових зрізів – оптимумів 

ґрунтоутворення (із відмінами їхніх ґрунтів на рівні типу). У легендах 

палеоландшафтних карт одному підтипу рослинності відповідають два типи 

різновікових ґрунтів і клімату. Таким чином, гетерохронність ландшафтів 

палеогеографічних етапів спершу було доведено за палеопедологічними даними.  

Виконані реконструкції ландшафтних зон і підзон території України за 

давніми ґрунтово-рослинними покривами було інтегровано із реконструкціями за 

малакофауністичними комплексами (Сіренко та ін., 1999), що дозволило 

відтворити зональну структуру ландшафтів не тільки етапів ґрунтоутворення, але 

й лесоутворення. При регіональних палеоландшафтних реконструкціях території 

Київського Придніпров’я (Веклич та ін., 1984) виділялися інтразональні комплекси 

річкових долин і западин із гідроморфними ґрунтами та рослинністю. 
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Крім реконструкцій палеоландшафтів за їх зональними компонентами, 

розроблялись методологічні основи відтворення всього ландшафтного комплексу, 

зокрема за його морфолітогенними характеристиками. Першим досвідом таких 

досліджень була реконструкція мезо-кайнозойських ландшафтів Західного Сибіру 

(Гольберт та ін., 1968). Критерієм для виділення наземних палеоландшафтів 

високого таксономічного рангу прийнято тип вивітрювання, втілений у 

формаційному складі осадочного покриву. Виділено ареали поширення 

червоноземного, підзолистого та слабопідзолистого типів вивітрювання (на нашу 

думку, ареали відповідні географічним поясам). В їхніх межах палеоландшафтні 

таксони характеризувалися певним морфогенетичним типом рельєфу, типами 

рослинності та клімату (останній реконструйовано за палеофлорістичними, 

мінералогічними та ізотопними даними). Виконане дослідження має значний 

науковий потенціал для розвитку палеоландшафтознавства.  

Реконструкції пізньокайнозойських ландшафтів внутрішньо- регіонального 

рівня (за територією правобережжя Київського Придніпров’я) вперше виконані Н. 

П. Герасименко (1988). Розроблено методологічну модель реконструкції 

ландшафтної структури території впродовж певного етапу за синтезом результатів 

комплексних досліджень морфолітогенної основи, давніх ґрунтів і рослинності. 

Реконструйовано палеоландшафти рангу місцевостей (інколи урочищ) та 

проведено їхню типізацію у межах ландшафтних районів, областей і зон. 

Палеоландшафти реконструйовано за стадіями і підстадіями етапів. Показано 

змінність кліматично зумовлених компонентів ландшафтів впродовж етапу і 

високий ступінь успадкованності їхної морфолітогенної основи на плакорах. 

Визначено етапи суттєвіших змін морфолітогенної основи плакорних ландшафтів 

і групи етапів із сталими її характеристиками. Визначено закономірності змін 

структури ландшафтів внутрішньогорегіонального рівня досліджуваної території 

(зокрема, зростання ступеню її складності, неоднорідності та контрастності від 

початку пліоцену до кінця пізнього неоплейстоцену). Методико-методологічні 

засади цього дослідження буде розглянуто далі (підрозділ 2.2.). 
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Реконструкції ландшафтної структури плейстоценових етапів на 

внутрішньорегіональному рівні було виконано й для території Волинського 

Полісся за будовою морфолітогенної основи ландшафтів як провідною ознакою і 

даними про давні ґрунти, рослинність і клімат (Залесский, 1988). Виділено 

палеоландшафти трьох таксономічних рангів: райони, місцевості та урочища. 

Розглянуто основні фактори ландшафтоутворення: структурне положення 

території, геологічну будову і рельєф доплейстоценових відкладів, неотектонічні 

рухи і клімат. За кліматично зумовленими компонентами палеоландшафтів 

встановлено підетапи їхнього розвитку впродовж етапів.  

Фундаментальному узагальненню результатів палеоландшафтознавчих робіт 

і створенню теоретичних основ палеоландшафтознавства присвячено 

монографічне дослідження М. Ф. Веклича (1990). Палеоландшафтознавство 

визначається як наука про «генетично відносно однорідні ділянки природи земної 

поверхні» – ландшафти минулого, поетапна реконструкція яких є метою цієї 

науки. Об’єктами дослідження є палеогеографічні пам’ятники та індикатори 

давніх ландшафтів. На основі аналізу основних понять сучасного 

ландшафтознавства розроблено термінологічний апарат науки про давні 

ландшафти, зокрема, поняття генезису, віку, будови і структури ландшафту. Вік 

ландшафту визначено як відрізок існування його інваріантної будови та структури. 

Розглядаються принципи класифікації, таксономії, типології ландшафтів і 

ландшафтного районування, зокрема, палеогеографічного. Проаналізовано 

зовнішні та внутрішні фактори розвитку палеоландшафтів. Визначено основні 

закономірності розвитку природи: палеогеографічна етапність і географічна 

диференціація, зокрема, закони зональності та азональності. Розроблено 

таксономію палеогеографічних етапів за тривалістю, яка переважно визначалася за 

кореляцією із циклічністю космічних факторів формування клімату та із 

глобальною ізотопно-кисневою шкалою Світового океану. 
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Наведено комплексну методику палеоландшафтних реконструкцій із 

застосуванням палеогеологічного, палеогеоморфологічного, палеопедологічного, 

палеогідрологічного, палеокліматологічного і палеобіогеографічних методів. 

Запропоновано методику палеоландшафтного картографування і побудововано 

серію карт території України за різними етапами фанерозою. Виділено зональні, 

регіональні та локальні таксономічні рівні палеоландшафтів. Зональні ландшафти, 

які для плейстоценових етапів було реконструйовано інтегративно, 

охарактеризовано певним типом клімату, набором типів ґрунтів і типом 

рослинності. Регіональні ландшафти виділяються за морфогенетичним типом 

рельєфу і складом корінних порід, локальні – за відособленими формами рельєфу 

(денудаційними останцями, крайовими льодовиковими формами, тощо). Оскільки 

регіональні відміни рослинності і ґрунтів на картах не наведено, регіональні та 

локальні таксони власне відображають диференціацію морфолітогенної основи 

ландшафтів у межах давніх природних зон. Теоретичні положення і принципи 

палеоландшафтознавства, розроблені у монографії М. Ф. Веклича, стали основою 

подальших палеоландшафтознавчих досліджень.  

Плідним для вивчення палеоландшафтних сукцесій було впровадження 

поняття інваріанту ландшафту як його вертикальної, горизонтальної і часової 

структури, що залишається сталою при динамічних впливах і змінюється лише у 

процесі еволюційного розвитку. У роботi M. Ф. Веклича (1996) індикаторами 

інваріантів палеоландшафтів прийнято літологічно однорідні верстви, зокрема, 

моногенетичні викопні грунти. Для території лісостепової зони України ним 

запропоновано виділяти 85 інваріантів плейстоценових ландшафтів: групами яких 

є льодовикові, холодні (близькі до перигляціальних) і теплі (бореальні, 

суббореальні, субтропічні), а в їхніх межах – лісові, лісостепові та степові. 

Пропонована схема дала поштовх розвитку досліджень з обґрунтування змін 

інваріантів зональних типів ландшафтів та їх територіальної диференціації. 

Вивчення поетапної диференціації давньої природи розглядається як необхідна 

умова розвитку природничої прогностики (Веклич, 2001). 
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У роботі І. В. Мельничука (2004), присвяченій реконструкції плейстоценових 

ландшафтів території України (за малакофауністичними комплексами як керівною 

ознакою), розглянуто широке коло теоретичних питань палеоландшафтознавства. 

Палеоландшафт розуміється як давня «відносно генетично однорідна природна 

територіальна система». Особливу увагу приділено аналізу стійкості геосистем, що 

визначається часом, протягом якого ландшафт зберігає свою структуру, якісну 

визначеність та індивідуальність. Приймається, що інваріантність плейстоценових 

ландшафтів збігається з амплітудою внутрішньовидової мінливості окремих 

молюсків, яка не виходить за межу їхньої екологічної пластичності й утворення 

нових видів. Виділено стадії розвитку палеоландшафтів: початкову, стійкості 

(персистентності) і заключну. Важливим є постановка завдання про визначення 

часових параметрів змін палеоландшафтів та їхніх компонентів. Розглянуті 

питання віку та довговічності палеоландшафтів (останню визначають за часом 

ландшафтної персистентності). Показано зменшення довговічності ландшафтів від 

раннього до пізнього плейстоцену. Виявлено інерційність малакофауни як 

компоненту ландшафтів щодо змін рослинно-ґрунтових комплексів, відображену 

у формуванні «мішаних» фаун. Для побудови ландшафтних картосхем 

плейстоценових етапів території України прийнято класифікацію сучасних 

ландшафтів. За складом малакофауни як керівною ознакою проведено кореляцію 

палеоландшафтних подій у різних районах території України.  

Наукова новизна реконструкцій зональних ландшафтів плейстоцену на 

території України (Герасименко, 2004, 2010) полягає у виконанні їх за 

короткоперіодичними часовими зрізами: підетапами, стадіями, підстадіями і 

фазами розвитку ландшафтів у межах палеогеографічного етапу. Для цих часових 

інтервалів складено картосхеми зональної структури ландшафтів, на яких 

відображено типологічні ландшафтні комплекси високого рангу: системи, 

підсистеми, типи, підтипи і надряди палеоландшафтів.     Використано сучасну 

типологічну класифікацію ландшафтів (Маринич та ін., 1985, 2003). Провідними 

ознаками при виділенні палеоландшафтних одиниць були реконструйовані 
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ґрунтові та рослинні покриви (із урахуванням відомостей про давній рельєф і 

літогенну основу ландшафтів). Встановлено закономірності розвитку зональних 

ландшафтів впродовж теплих етапів і визначено індивідуальні риси ландшафтних 

сукцесій і їхніх типологічних ознак на палеогеографічних етапах. 

На палеоландшафтних картах території України, побудованих для різних 

часових зрізів плейстоцену, зокрема, вміщених у Національний Атлас України 

(Герасименко, Матвіїшина, 2007, 2010), відображено наступні типологічні 

палеоландшафтні комплекси: класи палеоландшафтів (рівнинних і гірських) у 

межах систем ландшафтів (фізико-географічних поясів), a у класі гірських 

ландшафтів − підкласи (передгір’я, схили, низькогір’я і міжгірні низовин). У 

межах типів (підтипів, надрядів) ландшафтів, виділених за біокліматичною 

спільністю: співвідношенням тепла і вологи, що зумовлює зональний, 

підзональний i провінціальний розподіл типів грунтово-рослинного покриву, 

виділені роди низовинних, височинних і рівнинних ландшафтів. Таким чином, 

провідними ознаками виділення палеоланшафтних комплексів були рельєф, 

гірські породи і реконструйовані ґрунтові і рослинні покриви та кліматичні 

характеристики. Було враховано високий ступінь успадкованості крупних форм 

рельєфу впродовж плейстоцену і голоцену (Галицкий, 197; Веклич, 1990; 

Герасименко, 1988). 

Атласи-монографії А. О. Величка та ін. (1982, 2002) містять карти таких 

компонентів палеоландшафтів Північної Євразії: генетичних типів відкладів, 

багаторічної мерзлоти, типів екзогенних процесів, рослинності та фауни ссавців 

останнього зледеніння, а також ґрунтового покриву і рослинності останнього 

міжзледеніння. Атлас-монографія А. О. Величка та ін. (2009) включає картосхеми 

компонентів ландшафтної оболонки Північної півкулі, складені для 

короткотривалих часових інтервалів: оптимуму останнього міжзледеніння і 

максимуму останнього зледеніння. Вперше на міжконтинентальному рівні 

представлено карти таких показників давніх кліматів як середні температури січня, 
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липня, року, річної суми опадів; карти морського і материкового зледеніння, 

кріолітозони і зони лесоутворення, типів екзогенного морфогенезу і типів 

ландшафтів. Останні виділені на основі типів палеорослинності, встановлених за 

палінологічними і мікротеріо- логічними індикаторами.     

У тісному зв’язку iз палеоландшафтними дослідженнями розвивалися 

палеоекогеографічні та палеоекосистемні. За типами давнього рельєфу, ґрунтів, 

рослинності і клімату реконструйовано розвиток екосистем палеогеографічних 

етапів Молдови і частково Південно-Західної України і визначено тенденції 

розвитку їхніх компонентів у плейстоцені (Адаменко та ін., 1996, 1997). На 

палеоекогеографiчних картах окремих плейстоценових етапів території України за 

показниками морфолітогенної основи, індикаторами ґрунтового і рослинного 

покривів відображено поширення підкласів ландшафтів у межах їхніх систем,  

родів палеоландшафтів  у межах їхніх типів, підтипів і провінцій (Матвіїшина, 

Герасименко, 1999).  За реконструкцією рослинності, макро- і мікрофауністичних 

комплексів і клімату комплексний палеоекосистемний підхід впроваджено у серії 

публiкацій А. К. Маркової та ін. (2002, 2008), присвячених реконструкції 

екосистем Східної Європи для часових зрізу середньовалдайського міжстадіалу 

(33-24 тис. р. т.), максимуму останнього зледенніня, часу дегляціації та для 

інтерстадіалів пізньольодовиків’я. Принципово важливою рисою останньої роботи 

є перше впровадження для побудови карт палеоекосистем зонального, 

підзонального і провінціального рівнів баз даних (PALEOFAUNA і 

PALEOFLORA) і методик статистичного аналізу даних, a для побудови карт – ГІС-

технології (MapInfo та ArcView). 

Таким чином, до середини 1980-их років минулого століття за схемами 

палеогеографічної етапності плейстоцену України і Східно-Європейської рівнини 

велося фундаментальне системне вивчення компонентів палеоландшафтів, перш 

за все, давніх ґрунтів і відкладів, давньої рослинності, малакофауністичних і 

мікротеріологічних комплексів. Інформацію із вивчення розрізів лесово-ґрунтової 
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формації генералізовано у реконструкціях інтегративних ґрунтів і колективних 

флор палеогеографічних етапів плейстоцену. Перші реконструкції давніх 

ландшафтів формувалися емпірично внаслідок впровадження еврістичної 

концепції палеоландшафту при синтезі великого масиву даних покомпонентних 

досліджень плейстоценової природи. 

Із середини 1980-их років дослідження плейстоценових ландшафтів велися 

спрямовано: спочатку за давніми ґрунтами, генетичними типами відкладів, 

рослинністю і малакофауністичними комплексами як керівними ознаками 

виконувалися реконструкції зональних і провінціальних ландшафтів для етапів 

високого рангу.  Для окремих районів було виконано реконструкції 

палеоландшафтів топологічного рівня за давніми рельєфом, ґрунтами, 

генетичними типами відкладів і рослинністю як керівними ознаками і за 

короткоперіодичними часовими інтервалами (для стадій і підстадій 

палеогеографічних етапів). Поряд із накопиченням нових матеріалів із 

регіональних реконструкцій палеоландшафтів, розроблялися теоретичні засади 

палеоландшафтознавста та його методологічний апарат. У коло завдань 

виконуваних досліджень було включено палеоландшафтознавчий прогноз.  

Із початку ХХІ-ого століття палеоландшафтознавчі та палеоекосистемні 

дослідження спрямовані на найповнішу реконструкцію історії змін давніх 

природних комплексів за короткоперіодичними часовими інтервалами: 

підетапами, стадіями, підстадіями і фазами розвитку. Виконувалися реконструкції 

типологічних ландшафтів,  виділення яких було обумовлене і кліматичними, і 

морфолітогенними факторами. 

1.2. Теоретико-методологічні основи палеоландшафтознавства  

 

Завданням палеоландшафтних досліджень є реконструкція розвитку і 

географічної диференціації ландшафтів впродовж певного проміжку геологічного 

часу. Предметом палеоландшафтного дослідження плейстоцену є просторово-
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часовий розвиток ландшафтів цієї епохи, зокрема, особливе значення надається 

встановленню закономірностей його короткоперіодичної етапності. 

 

1.2.1. Палеогеографічні документи давніх ландшафтів 

          та їхніх компонентів.  

Палеоландшафт розуміється як давня природно-територіальна система, 

сутність якої визначається типом взаємозв’язків між морфолітогенної основою, 

кліматом, ґрунтом та біотою в її межах (чи часово-просторовою повторюваністю 

цих зв’язків). У ландшафтознавстві розроблено ієрархічну систему супідрядності 

природно-територіальних систем, ступінь складності яких зростає, а ступінь 

однорідності знижується із підвищенням рангу системи. Традиційно 

ландшафтознавство вивчає типологічні ландшафтні комплекси 

внутрішньорегіонального рівня та індивідуальні ландшафтні комплекси 

регіонального і надрегіонального рівня. У завдання палеоландшафтознавства 

неодмінно входить отримання знань про типологію природно-територіальних 

систем високого рангу, що пов’язано як із суттєво різними oб’єктами дослідження 

ландшафтознавства і палеоландшафnознавства, так із сучасним ступенем вивчення 

ландшафтів минулого. Зональна структура сучасної географічної оболонки в 

цілому добре відома, в той час як для етапів розвитку плейстоценових ландшафтів 

її має бути відтворено. Реконструкції палеоландшафтів топологічного рівня 

неможливі без встановлення їхньої належності до певного зонального типу і 

системи ландшафтів. Таким чином, першочерговим завданням палеоландшафтних 

реконструкцій є саме реконструкції зональних палеоландшафтів − давніх 

типологічних природно-територіальних комплексів, виділення яких зумовлено 

переважно кліматичними факторами. 

На відміну від сучасних давні ландшафти не існують як матеріальні об’єкти і 

мають бути відтворені за палеогеографічними документами (пам’ятками та 

індикаторами), що зберігаються у осадовій оболонці. Палеогеографічні документи 
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виступають матеріальними об’єктами палеоландшафтознавчого дослідження, із 

яких має бути вилучено інформацію про ідеальний гносеологічний об’єкт – давній 

ландшафт. Для реконструкції зональних палеоландшафтів провідне значення має 

вивчення індикаторів давнього клімату і пам’ятників кліматично зумовлених 

компонентів ландшафту. Вплив кліматичних факторів найкраще виражено у 

елювіальних i транселювіальних ландшафтах, тому основним об’єктом 

дослідження зональних палеоландшафтів мають були субаеральні утворення і 

палеонотологічні рештки у них. Необхідною умовою реконструкції 

палеоландшафтів є визначення їхнього віку (принаймні в системі відносної 

геохронології). 

Понятійно-термінологічний апарат палеоландшафтних реконструкцій має 

базуватися на генетичному зв’язку між давніми ландшафтами, їх пам’ятками та 

індикаторами. Питання про палеогеографічні документи компонентів давнього 

ландшафту детально розглянуто у роботі М. Ф. Веклича (1990). Рештки давніх 

ландшафтів, що безпосередньо збереглися у земній корі як матеріальні об’єкти, 

утворюють палеогеографічні пам’ятки. Наприклад, ґрунт, що зберігся у товщі 

осадових відкладах, є пам’яткою давнього ґрунту. Рештки давніх ландшафтів є у 

тій чи іншій мірі зміненими процесами діагенезу і не повністю зберігають свій 

первісний вигляд, тобто є викопними, фосилізованими. Найчастіше викопні 

пам’ятки є похованими у осадових чи вивержених породах (похований викопний 

рельєф, поховані викопні ґрунти). Терміни «похований» і «викопний» не є 

синонімами. Палеогеографічні пам’ятки можуть перебувати і на денній поверхні –

внаслідок збереження тут їхнього первісного положення (наприклад, видимий 

викопний рельєф), або внаслідок денудації покривних відкладів (відкопаний 

викопний рельєф, відкопані викопні ґрунти). У той же час сучасні ґрунти і 

сучасний рельєф внаслідок антропогенних чинників або природних 

катастрофічних подій можуть перейти на положення похованих, які, однак, ще не 

набути ознак фосилізації, і, таким чином, й статусу викопних палеогеографічних 

пам’яток.   
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Не всі компоненти давніх ландшафтів залишають по собі матеріальні рештки 

і відображені у палеогеографічних пам’ятках. Надзвичайно рідко і в особливих 

умовах зустрічаються пам’ятки давньої атмосфери і гідросфери (наприклад, газові 

бульбашки у льоді льодовикових щитів, чи водне виповнення ізольованих 

підземних або підлідних порожнин).  

Проте всі компоненти давніх ландшафтів можуть залишати по собі певні 

ознаки свого існування – палеогеографічні індикатори. Палеогеографічні 

індикатори – це показники певних компонентів давнього ландшафту, що 

збереглися у пам’ятках інших його компонентів. Кожна палеогеографічна пам’ятка 

певного компоненту давнього ландшафту одночасно є й індикатором інших давніх 

ландшафтних компонентів, процесів, складових давньої ландшафтної оболонки. 

Наприклад, викопний рельєф є не лише пам’яткою давнього рельєфу певного 

етапу. Він є індикатором давніх тектонічних рухів, типу екзогенних процесів, які, 

в свою чергу, відображають палеокліматичні та палеогідрологічні умови. Викопні 

форми рельєфу вказують на ймовірність поширення тут автоморфних чи 

гідроморфних відмін ґрунтів, гігрофітної рослинності, тощо. Викопні ґрунти є не 

лише рештками давніх ґрунтів, але й індикаторами типу рослинності, давніх 

геохімічних процесів, частково − форми рельєфу і, звичайно, − палеоклімату. 

Літолого-фаціальний склад осадових відкладів є індикатором умов їхнього 

утворення: давньої геологічної будови областей живлення, особливостей давнього 

рельєфу, екзогенних процесів, типів давніх водойм, часто − давньої біоти і 

давнього клімату.  

Щодо палеоландшафту, повної пам’ятки його не існує, оскільки не існує 

матеріальних решток кількох його складових (повітряних і водних мас, певних 

решток біоти). Переважно зберігаються пам’ятки морфолітогенної основи, ґрунтів 

і деякі пам’ятки біоти (у наземних палеоландшафтах – найчастіше паліноморфи). 

Проте усі палеогеографічні пам’ятки є індикаторами палеоландшафтів часу 

їхнього утворення. Кожне геологічне тіло в осадовій оболонці (його генезис, склад, 
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будова, властивості, умови залягання) є індикатором ландшафту часу і місця його 

формування, а також пам’яткою морфолітогенного, а часто й ґрунтового, 

компонентів цього палеоландшафту.    

Найдоступнішим для вивчення матеріальним виразом процесів взаємодії між 

компонентами палеоландшафту є ґрунти і генетичні типи відкладів, сформовані 

впродовж його існування. Якщо виходити із розуміння ландшафту як єдності зі 

сталою просторово-часовою системою функціонування, то відклади і ґрунти, 

сформовані в одному палеоландшафті, мають бути генетично однорідні. Таким 

чином, кожна генетично однорідна верства у осадовій оболонці є індикатором 

ландшафту часу її формування.  

Iндикація зонального типу палеоландшафту у певному окремому локалітеті 

можлива за даними вивчення його зональних компонентів у точковому розрізі 

відкладів відповідного віку. Проте вивчення  палеоландшафту як тримірного 

утворення, пов’язаного із формою (комплексом форм) рельєфу, потребує 

визначення площі поширення і форми залягання відповідної генетично однорідної 

верстви, власне – визначення літогенного чи педолітогенного тіла відповідного 

віку. Ці поняття близькі до концепції ‘геологічного тіла’ (Косыгин, 1974; 

Матошко, Чугунный, 1993), яке визначають  як  дискретну у часі та просторі 

частину геологічного середовища із генетично визначеними формою, структурою 

і складом, що є виразом одного типу седиментації на певній площі. Літопедогенні 

тіла лесово-ґрунтової формації можуть бути виразом не лише одного типу 

седиментації, але й одного типу гіпергенезу, перш за все, ґрунтоутворення. У 

залежності від ступеня просторової вивченості викопний ґрунт може розглядатися 

або як верства, або як педолітогенне тіло осадової оболонки. 

Літогенне/педолітогенне тіло є найадекватнішим матеріальним втіленням 

ландшафту часу його формування. Ареал літогенного/педолітогенного тіла 

відповідає площі палеоландшафту, форма залягання є пам’яткою давнього 

рельєфу, підстильні породи – пам’яткою літогенної основи, генетичний тип 
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відкладів і ґрунтів, що формують літопедогенне тіло (із характеристиками їхнього 

речовинного складу), є виразом екзогенних процесів у ландшафті та взаємодії його 

компонентів; викопний ґрунт – є також пам’яткою давнього ґрунту, біотичні 

рештки, що містяться у його матеріалі, – пам’ятками (частіше індикаторами) 

давніх рослинності та зооти. Ґрунти, осадові  породи і біотичні рештки (частково 

генетичний тип і форми рельєфу) є індикаторами клімату, притаманного часу 

існування палеоландшафту.  

Літопедогенне тіло є матеріальним виразом інваріанту палеоландшафту, 

тобто сталості у часі його просторових структуроутворювальних взаємозв’язків. 

Гірські породи і ґрунти, що його формують, є індикаторами віку палеоландшафту, 

який може бути визначено стратиграфічно чи методами абсолютної хронології. У 

послідовностях літопедогенних тіл відображено еволюційні зміни 

палеоландшафтів, виражені зміною генезису відкладів/ґрунтів, продукованих у 

них. Часові зміни, обумовлені функціонуванням і динамікою палеоландшафтів, 

виявляються у ритмічності верств у межах одного літопедогенного тіла: сезонні 

шари озерних відкладів, тонка шаруватість заплавних утворень чи делювію, тощо. 

Латеральні сполучення літопедогенних тіл та їхня послідовність у розрізі 

відображають просторово-часову диференціацію палеоландшафтів. 

Дослідження змін давніх ландшафтів у часі реалізують через встановлення 

етапності їхнього розвитку. Подібно до існування якісно різних природно-

територіальних утворень, існували й якісно різні відрізки історії їх розвитку – 

палеоетапи. Етапність розвитку і територіальна диференціація ландшафтів є 

виявами загальної властивості матерії – дискретності, відповідно у часі та 

просторі. Виявом організованості та структурності матерії є наявність як 

різнорангових супідрядних природно-територіальних комплексів, так і 

різнорангових палеоетапів. Вивчення розвитку плейстоценових ландшафтів 

потребує визначення таксонів палеоетапності та їхнього ієрархічного 

підпорядкування. 
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1.2.2. Палеоландшафтні критерії виділення таксонів палеоетапності  

 

В Україні дослідження розвитку плейстоценових  ландшафтів виконують за 

схемою палеогеографічної етапності та детальної стратиграфії плейстоцену 

України (Веклич та ін., 1984, 1993). Основні палеогеографічні етапи у цій схемі 

виділено за кліматолітами (стратиграфічними ‘горизонтами’) лесово-ґрунтової 

формації, що відображають циклічні зміни інтервалів переважно лесоутворення 

(холодні етапи) чи ґрунтоутворення (теплі етапи). Чергування процесів лесо- і 

ґрунтоутворення нижчого рангу циклічності є підставою для виділення підетапів 

у межах палеогеографічних етапів (стратиграфічно − субкліматолітів). Наприклад, 

завадівський етап (zv) включає підетапи zv1 (ґрунтовий), zv2 (лесовий) і zv3 

(ґрунтовий). Підрозділи нижчого рангу для теплих етапів виділяють за іншими 

підставами: стадії – за ступенем розвитку процесів ґрунтоутворення (початкова − 

zv1а, оптимуму − zv1b, заключна − zv1с), підстадії – за відмінами генетичних типів 

ґрунтів стадій ґрунтоутворення. Наприклад, на оптимальній стадії підетапу zv1b 

першу (ранню) підстадію zv1b1 представлено бурими лесивованими ґрунтами 

(Luvisols), другу (пізню) підстадію zv1b2 − чорноземоподібними ґрунтами 

(Mollisols). Таким чином, у схемі палеогеографічних етапів плейстоцену України 

(Веклич та ін., 1993) відображено ієрархічну організацію етапів різного рангу. 

Було запропоновано таксономічний поділ палеогеографічних етапів за їх 

тривалістю (Веклич, 1987), яка переважно визначалася на основі кореляції із 

глобальною ізотопно-кисневою шкалою. На регіональному матеріалі, здобутому із 

розрізів на території України, тривалість таксонів палеоетапності є емпірично 

обґрунтованою лише для пізнього неоплейстоцену. Схема поділу плейстоцену 

України (Веклич та ін., 1993) цілком очевидно вказує, що тривалість 

палеогеографічних етапів пізнього неоплейстоцену є значно меншою, ніж таких 

раннього неоплейстоцену чи еоплейстоцену. Пропонується таксономія 

палеоетапів, побудована на основі принципу генетичного зв’язку між рангами 

етапів і рангами відповідних їм інваріантів типологічних палеоландшафтів.  
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У схемах, побудованих за кліматолітами як палеогеографічними 

документами, різнорангові етапи, перш за все, відображають зміни кліматичних 

факторів ландшафтоутворення. Кліматичні фактори найкраще виражені у 

ландшафтах плакорів, тому критерії виділення таксонів етапності розробляються 

за палеоіндикаторами, властивими субаеральним відкладам. 

У кліматостратиграфічних схемах різнорангові стратони є пам’ятками 

різнорангових палеоетапів та індикаторами інваріантів типологічних зональних 

палеоландшафтів різного рангу. Відповідно до зменшення генетичної однорідності 

палеоландшафтних виділів із підвищенням їх рангу зменшується і генетична 

однорідність палеогеографічних пам’яток та iндикаторів зональних компонентів 

палеоландшафтів, зокрема, викопних ґрунтових утворень, осадових порід та 

їхнього палеонтологічного складу. За критерій виділення стратонів схеми 

плейстоцену України приймається  ступінь генетичної однорідності ґрунтових 

утворень, осадових відкладів та їхнього палеонтологічного (зокрема, спорово-

пилкового) складу. Ступінь генетичної однорідності давніх зональних ландшафтів, 

виражений через їхній таксономічний ранг, приймається як палеоландшафтний 

критерій виділення таксонів етапності розвитку ландшафтів. Пропонуються 

наступні співвідношення таксонів етапності та стратонів у їхній ієрархічній 

послідовності. 

Найнижчий таксон етапності відповідає одній відміні ґрунтів чи осадових 

порід, генетична єдність якої зумовлена сталістю кліматичних факторів її 

формування. Тобто він відповідає літологічно (педологічно) однорідній верстві з 

одним напрямком та інтенсивністю седиментогенезу чи педогенезу та однорідним 

палінологічним складом (палінозона чи субпалінозона), який відображає наявність 

однієї рослинної формації.  

Літопедологічні та палінологічні дослідження (Болиховская, 1995; 

Герасименко, 1988, 2010; Gerasimenko, 2006; Сиренко, 2017; Безусько та ін., 2011; 

Koмар, 2011) показали, що у повнопрофільних ґрунтах (викопних і голоценових) 

можуть виділятися кілька таких однорідних верств (часто вони відповідають 
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ґрунтовим генетичним горизонтам). Тобто ґрунтові горизонти можуть бути 

генетично нерозривно поєднаними й одновіковими (наприклад, елювійований та 

ілювійований горизонти), або можуть відображати різновікові фази розвитку 

ґрунтоутворення. Різний вік горизонтів одного ґрунту може бути підтвердженим 

палінологічними, малакологічними, мікротеріологічними та археологічними 

матеріалами і результатами абсолютного датування. Верству, що є виразом одного 

елементарного ґрунтового процесу (і, відповідно, сталості кліматичних умов), 

розглядають як ‘ґрунт-момент’ (Соколов, Таргульян, 1976), ‘ґрунт-процес’ 

(Александровский, 1983, 2015), моногенeтичний ґрунт (Веклич и др., 1979). 

Визначаємо таксон етапності, який відповідає верстві, сформованій одним 

процесом педогенезу чи седиментогенезу, як фазу. Фаза відповідає існуванню 

одного інваріанту підтипу чи надряду палеоландшафтів.  

Вищий таксон етапності – підстадія – відповідає одному повнопрофільному 

генетичному типу ґрунту, який переважно є інтегративним (сформованим у 

результаті зміни кількох ґрунтоутворювальних процесів). За спорово-пилковими 

даними підстадія характеризується однією палінозоною, яка відображає  один 

зональний тип рослинності. Підстадія включає фази, зміни яких відображають 

ландшафтні сукцесії впродовж існування палеоландшафту певного зонального 

типу. Таким чином, підстадія є індикатором інваріанту зонального типу 

палеоландшафту. Амплітуди змін між фазами підстадії мають бути у межах 

інваріанту його зонального типу, на рівні підтипу ландшафту. Різниця у амплітуді 

змін є основою для вивчення сенсибільності регіональних ландшафтів до впливу 

глобальних кліматичних факторів ландшафтоутворення. 

Наступний таксон етапності – стадія – для теплих етапів визначається за 

інтенсивністю прояву педогенезу (початкова «а», оптимальна «b», заключна «с»), 

для холодних – за інтенсивністю чи сталістю лесо-породоутворення: (початкова 

«d», песимуму «e» і заключна «f») (Веклич та ін., 1979, 1993). Стадії можуть бути 

складними, що включають декілька підстадій, і простими. Складними є переважно 

стадії оптимумів теплих етапів, представлені кількома повнопрофільними 



29 

 

ґрунтами, а також початкові і заключні стадії холодних етапів, що включають 

ініціальні ґрунти. Стадія відображає інваріант підсистеми палеоландшафтів. 

Впродовж неї зміни інваріантів їхніх типів мають відбуватися у межах однієї 

підсистеми.  

Вищий таксон – підетап – виділяється у лесово-ґрунтовій товщі за типом 

субаеральних процесів (ґрунтоутворення чи породоутворення) і включає перебіг 

стадій, які охоплюють переходи між клімаксом палеоландшафтної сукцесії 

певного типу та її початковими і кінцевими станами. Зміни інваріантів 

палеоландшафтів відбуваються переважно на рівні змін їхніх підсистем у межах 

системи палеоландшафтів. Матеріальним виразом підетапів у лесово-ґрунтовій 

товщі України є субкліматоліти.  

Палеогеографічний етап включає підетапи ґрунтоутворення та 

породоутворення, і тип його визначається переважанням одного із цих процесів. 

Цикли субаерального ґрунтоутворення – породоутворення були зумовлені зміною 

систем ландшафтів на певній території. Зокрема, формування лесів відбувалося 

переважно у субарктичних (перигляціальних)  ландшафтах, але відомі й 

плейстоценові ґрунти субарктичної (перигляціальної)  системи. Бореальні 

ландшафти, як правило,  характеризуються процесами ґрунтоутворення, але 

існували і на деяких стадіях лесонакопичення. Лесоутворення і, відповідно, 

пригнічення процесів педогенезу, відбувається при критичному посиленні еолової 

седиментації та наявності значних джерел розвіювання (‘пустель’ материкових 

зледенінь, осушеного шельфу) навіть на значній відстані від території 

лесонакопичення за умов активних динамічних процесів в атмосфері. Перші масові 

надходження лесового пилу, пригнічуючи рослинність, вмикали ‘ланцюгову 

реакцію’ – появу місцевих джерел розвіювання і подальше пригнічення 

ґрунтоутворення. Диференціація підетапів лесоутворення і ґрунтоутворення 

пов’язана не лише із зміною систем палеоландшафтів, а також із зміною 

глобальних станів ландшафтної оболонки – міжзледенінь і материкових зледенінь 

(із їх підрозділами – стадіалами та інтерстадіалами). Етапи лесоутворення і 
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ґрунтоутворення є інваріантами систем палеоландшафтів і водночас інваріантами 

глобального стану ландшафтної оболонки (кріохронного чи термохронного, за В. 

О. Зубаковим, 1986). Систему супідрядності таксонів палеоетапності, їхнє 

відображення у палеоландшафтних пам’ятках і генетичний зв’язок із 

різноранговими інваріантами палеоландшафтів показано у Табл.1.1.  

Етапи лесоутворення і ґрунтоутворення у схемі палеогеографічної етапності 

України класифікують як теплі та холодні, проте не усі із них зіставляються 

відповідно із міжзледеніннями і зледеніннями. Міжзледеніння  виділяють на 

підставі реконструкції клімату подібного до сучасного чи теплішого від нього 

(Jessen, Mithers, 1928). Потепління нижчого рангу, що супроводжувалися 

розвитком педогенезу, відносять до теплих чи прохолодних інтерстадіалів (останні 

часто називають інтерфазіалами). Cтадія оптимуму етапу чи підетапу, яку 

виділяють за оптимальними умовами ґрунтоутворення, може не співпадати з 

оптимумом міжзледенінння. По-перше, не кожен теплий етап є міжзледенінням. 

По-друге, оптимуми міжзледенінь та інтерстадіaлів визначають за іншою ознакою 

– найсприятливішими умовами для зростання широколистої рослинності. Вони 

можуть не співпадати із термічними оптимумами етапів, які характеризуються 

зростанням випаровування і посушливішим кліматом із поширенням степової 

рослинності. Похолодання у межах міжзледенінь  відносять до кататермалів − 

похолодання наприкінці міжзледеніння  (Zagwijn, 1961) і ендотермалів − 

похолодання між його оптимумами (Болиховская, 1995). 

Таким чином, таксони палеоетапності є індикаторами кліматично зумовлених 

типологічних палеоландшафтних комплексів – від надрядів до систем 

палеоландшафтів. Найближчим матеріальним втіленням палеоландшафтів цих 

таксонів є літопедогенні тіла стратонів, що їм відповідають (від фазоліту до 

кліматоліту). Ареали давніх зональних ландшафтних одиниць реконструюють 

шляхом екстра- та інтерполяції даних про поширення відповідних 

літо(педо)генних тіл на плакорах. 

Для виділення морфолітогенно зумовлених ландшафтних комплексів  зокрема 



31 

 

Таблиця 1.1 

Палеоландшафтні підстави виділення таксонів етапності та їхніх 

палеогеографічних пам’яток  

 

 

типологічних: класів, підкласів, рядів і дрібніших (топологічних) ландшафтних 

одиниць вирішальне значення має вивчення форми та умов залягання 

літопедогенних тіл. Літопедогенні тіла топологічних ландшафтних одиниць 

відповідають геологічним фаціям (ландшафтна фація), групам фацій (урочище), 

макрофаціям (місцевість) (Горецкий, 1964). Щодо індивідуальних 

палеоландшафтних одиниць, ознакою для виділення палеоландшафтних районів 

певної території є типове сполучення видів давніх місцевостей у просторі, із 
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визначенням їхнього виду, що переважає. Ці критерії є керівними при виділенні 

сучасних ландшафтних районів, які формуються на основі  єдиної відносно 

крупної геоструктурної форми (Ісаченко, 1965).  

Виділення палеоландшафтних областей зумовлене значними відмінами 

їхнього оротектонічного положення і (чи) відмінами у колишніх провідних 

екзогенних процесах. Наприклад, за умов подібності усіх інших умов 

ландшафтоутворення на різній відстані від краю материкового льодовика 

формуються різні роди ландшафтів (зокрема, на флювіогляціальних, 

лімногляціальних відкладах чи лесах). Ці суттєві відміни генетичних типів 

відкладів призводять до виокремлення палеоландшафтних областей відповідного 

етапу. Сформовані впродовж етапу осадові відклади слугують літогенною 

основою ландшафтів наступного етапу ґрунтоутворення, і, таким чином, 

виокремлення палеоландшафтних областей зберігається.  Однією із провідних 

ознак виділення палеоландшафтних областей є переважання генетичного типу 

осадових відкладів на плакорах впродовж певного етапу (для етапів 

ґрунтоутворення – осадових відкладів попереднього етапу породоутворення, тобто 

літогенної основи цих палеоландшафтів). 

  Конфігурація морфолітогенно зумовлених ландшафтних комплексів 

високих рангів, починаючи з областей, відзначалася високим ступенем 

успадкованості від етапу до етапу (Галицкий, 1980; Веклич, 1990). Конфігурація 

кліматично зумовлених індивідуальних ландшафтних комплексів (поясів, зон, 

підзон, країв) і поширення пов’язаних з ними типологічних ландшафтних одиниць 

змінювалися за таксонами етапності. При цьому через «зональні» компоненти 

змінювалася й сутність морфолітогенно зумовлених ландшафтних одиниць. Тому 

першочергове завдання палеоландшафтних реконструкцій ми вбачаємо у 

відтворенні кліматично зумовлених ландшафтних комплексів, пов’язаних із 

проявами поясності, зональності та довготно-географічної диференціації. 
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Розділ 2  

МЕТОДИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

РОЗВИТКУ ПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ЛАНДШАФТІВ 

 

В основі методології палеоландшафтознавства лежать принципи розвитку, 

історизму, актуалізму, взаємодії та відбиття (Веклич, 1990). Принципи розвитку, 

історизму, причинно-наслідкового зв’язку реалізуються в історико-генетичному 

підході; принципи цілісності, взаємодiї – у системному підході; принцип аналогії 

явищ – у порівняльно-географічному i порівняльно-історичному методах. 

Принцип актуалізму застосовують ретроспективно і у природознавчій 

прогностиці. Базовим поняттям методології палеоландшафтознавчих досліджень є 

реконструкція як пізнавальна процедура відтворення давніх ландшафтів за їх 

матеріальними рештками на основі принципу відбиття. 

 

2.1. Методико-методологічні основи реконструкції розвитку 

       зональних ландшафтів короткоперіодичних етапів плейстоцену 

 

  Зональні палеоландшафти розглядають як давні типологічні природно-

територіальні комплекси, виділення яких зумовлено кліматичними факторами 

(системи, підсистеми, типи, підтипи і надряди палеоландшафтів). Відповідними 

індивідуальними палеоландшафтними комплексами, за аналогією із прийнятими у 

ландшафтознавстві (Николаев,  1979; Пащенко, 1993, 1999) є давні пояси, 

субпояси, зони, підзони і провінції (краї). Cаме зміни зональних палеоландшафтів 

є найкращим відображенням вияву глобальних кліматичних змін у певному 

регіоні.  Літопис палеоландшафтних змін в Україні є найкраще збереженим у 

відкладах лесово-ґрунтової формації, яка, за М.Ф. Векличем (1968), займає понад 

70% її території. Звичайно у нашаруваннях лесово-  ґрунтової товщі часто є 
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наявними стратиграфічні перерви, пов’язані із діяльністю екзогенних процесів, 

проте повнота запису палеогеографічних подій у породах цієї формації є значно 

вищою, ніж у піщаних плейстоценових відкладах території Полісся чи в уламкових 

відкладах Карпатських і Кримських  гір.  

Індикаторами зональних палеоландшафтів в утвореннях лесово-ґрунтової 

формації є генетичні типи викопних ґрунтів і відкладів на межиріччях, їхній 

мікроморфологічний, хімічний, мінералогічний і гранулометричний склад, 

магнітні властивості, вияви палеокріогенних процесів і рештки біоти, серед яких 

найчастіше зустрічаються паліноморфи, черепашки молюсків, макро- і 

мікротеріологічний матеріал. Важливе значення мають і палеоландшафтні  

пам’ятки та індикатори, віднайдені у давніх інтразональних утвореннях 

(наприклад, озерних та алювіальних відкладах), оскільки вони відображають й 

певні зональні риси у своєму складі, будові та, особливо, палеонтологічних 

рештках, які часто потрапляють до них шляхом перевідкладення із межирічь.  

У цьому підручнику основну увагу надано методологічним підходам і 

методичним прийомам отримання палеоландшафтної інформації на основі 

макроморфологічного вивчення викопних ґрунтів та інших порід лесової формації, 

а також палінологічного матеріалу, отриманого із них.    

 

2.1.1. Палеоландшафтна інформативність будови  

          лесово-ґрунтових розрізів 

 

Формування відкладів лесово-ґрунтової формації визначалося 

співвідношенням процесів педогенезу, субаеральної седиментації (еолове 

накопичення дрібнозему та його делювіальне перевідкладення) і денудації. 

Седиментогенез не припинявся, а лише значно уповільнювався впродовж етапів 

ґрунтоутворення (Герасимов, 1976; Kukla, 1977, 1996; Веклич и др., 1979). 
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Інтенсивність накопичення дрібнозему залежала також від форм давнього 

рельєфу: значно зростала у нижній частині схилів і днищах улоговин у порівнянні 

із плакорними рівнинами і привододільними частинами схилів. У залежності від 

співвідношення інтенсивностей педогенезу і седиментації виділяють 

постседиментні та синседиментні грунти (Веклич и др., 1979). У перших, 

поширених переважно на плакорах, педогенез перетворює відклади, сформовані 

до початку розвитку цього ґрунтоутворювального процесу. У других, поширених 

в акумулятивних елементах рельєфу, педогенез і седиментація відбуваються 

одночасно. Постседиментний чи синседиментний розвиток ґрунтоутворення 

залежить також від типу педогенезу: ґрунти із нисхідним характером 

ґрунтоутворювальних процесів (ілювіюванням мулистих часток, гумусу, 

півтораоксидів заліза й алюмінію, оксидів титану і мангану) частіше є 

постседиментними, ніж ґрунти із гумусово-акумулятивним профілем, серед яких 

переважають синседиментні. Останнє підтверджено зменшенням 

радіовуглецевого віку ґрунтів і археологічного віку культурних шарів у них від 

нижніх до верхніх генетичних горизонтів. 

Виділяють також моногенетичні грунти, сформовані одним педогенним 

процесом, і полігенетичні грунти («welded soils»), у формуванні яких приймало 

участь декілька ґрунтоутворювальних процесів, що змінювалися у часі (Kukla, 

1977; Веклич и др., 1979). Наприклад, при формуванні чорнозему на матеріалі 

лісового ґрунту ілювійований горизонт останнього стає карбонатним, гумусовий 

горизонт у нижній частині зберігає горіхувато-призматичну структуру 

ілювійованого горизонту лісового ґрунту, значно зростає потужність гумусового 

горизонту цього утворення, що не є властивим для лісових ґрунтів. При 

формуванні ілювійованого горизонту на матеріалі давнішого гумусово-

акумулятивного ґрунту спостерігають темно-сіре до чорного забарвлення цього 

ілювійованого горизонту не лише на поверхні кутан ілювіювання, але й у матриці 

педів.  
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Моногенетичні ґрунти є переважно синседиментними. Проте моногенетичні  

ґрунти початкової стадії підетапу (у випадку розвитку ґрунтів на еродованих 

поверхнях −  будь-якої стадії) можуть бути  постседиментними, сформованими на 

неґрунтових відкладах попереднього етапу. Полігенетичні ґрунти можна 

визначати і як постседиментні, і як синседиментні у залежності від рангу таксону 

етапності, по відношенню до якого їх розглядають. Наприклад, якщо 

полігенетичний ґрунт кайдацького етапу сформовано на дрібноземі, накопиченому 

впродовж кайдацького етапу, він є синседиментним із огляду на етапність рангу 

палеогеографічного етапу. Проте досвід палеонтологічних досліджень 

полігенетичних ґрунтів кліматолітів (з ознаками кількох ґрунтоутворювальних 

процесів) свідчить про розвиток педогенезу пізніших стадій і підстадій етапу на 

матеріалі попередніх стадій цього ж етапу. Це й знаходить чітке відображення у 

відмінах між спорово-пилковими, малако- і мікротеріофауністичними 

комплексами різних частин ґрунтових профілів і, особливо, ґрунтових і лесових 

кліматолітів, встановлену у роботах (Артюшенко и др., 1973; Сиренко, Турло, 

1986; Герасименко, 1988, 2010; Болиховская, 1995; Сиренко, 2017; Мельничук, 

2004; Куница, 2008; Маркова и др., 2008; Крохмаль, Рековец, 2010).  

Полігенетичний ґрунт як інтегративний індикатор таксону етапності вищого 

рівня є переважно синседиментним по відношенню до матеріалу, сформованого 

впродовж всього відповідного етапу, і постседиментним по відношенню до 

відкладів етапів нижчих таксономічних рангів у межах етапу вищого таксону. 

Нижню частину профілю полігенетичних ґрунтів часто складено утвореннями 

початкових стадій теплих етапів (перехідних від холодних етапів), впродовж яких 

інтенсивність субаеральної седиментації була ще досить значною. На плакорах, 

або за розвитку інтенсивних транслокаційних процесів ґрунтоутворення, нижні 

частини профілів і полігенетичних, і моногенетичних ґрунтів можуть бути 

представлені постседиментними утвореннями щодо відкладів попереднього 

холодного етапу.  
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Важливе значення для утвердження підходу до вивчення повнопрофільних 

ґрунтів як полігенетичних, сформованих впродовж кількох стадій педогенезу (від 

5 до 7), мали роботи із розвитку голоценового ґрунтоутворення І. А.  Соколова, В. 

О. Таргульяна (1976), О. Л. Александровського (1983, 2015), А. О. Величко, Т. Д. 

Морозової (1986, 2015), М. Ф. Веклича (1987), В. А. Демкіна (1987, 2015), І. В. 

Іванова (1992, 2015), С. А. Сичевої, О. А. Чичагової  (1999), Н. П. Герасименко 

(1997, 2010), Ж. М. Матвіїшиної (2010) та ін. 

Ареалами поширення полігенетичних ґрунтів є підвищені плакори із 

властивою для них уповільненою швидкістю седиментації. На акумулятивних 

схилах й у западинах існують сприятливі умови для формування ґрунтових світ 

(педокомплексів у зарубіжній літературі). Ґрунтова світа є послідовністю 

індивідуальних ґрунтів, що змінюють одне одного у вертикальному розрізі 

(Веклич та ін., 1979). У їхньому складі  в залежності від співвідношення 

інтенсивності педогенезу і седиментації можуть бути представлені ґрунтові 

сукцесії, що відображають підетапи, стадії, підстадії і навіть фази розвитку 

ґрунтоутворення. Відклади етапів лесонакопичення у зниженнях давнього рельєфу 

також можуть відображати утворення таксонів етапності низького рангу, 

представлені, окрім різних відмін лесових порід, ініціальними ґрунтами, тундро-

глеями, тощо). Безумовно, саме палеогеографічні пам’ятки  компонентів давніх 

ландшафтів, які збереглися в акумулятивних елементах рельєфу − на давніх 

низьких межиріччях чи терасах  (так звані «седиментаційні пастки») є 

найціннішими для вивчення історії розвитку палеоландшафтів.  

Розрізняють кліматогенні і літогенні ґрунтові світи (Веклич и др., 1979). 

Кліматогенні ґрунтові світи формуються за умов, коли інтенсивність накопичення 

дрібнозему є достатньою для адекватного відображення змін клімату впродовж 

палеогеографічного етапу у формуванні послідовності ґрунтів різного генезису. 

Кожен із них відповідає певній кліматичній стадії, підстадії чи навіть фазі етапу. 

Вивчення змін генетичних типів ґрунтів у кліматогенній світі є основою 
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палеопедологічного підходу до встановлення кліматичних змін впродовж етапу. 

При швидкому накопиченні дрібнозему впродовж однієї стадії чи підстадії може 

сформуватися декілька ґрунтів одного генетичного типу. Світи утворені такими 

ґрунтами називаються літогенними. Їхнє стратиграфічне і палеокліматичне 

значення звичайно є нижчим, ніж кліматогенних світ. Кліматогенні ґрунтові світи 

утворюються на пологих схилах, низьких межиріччях, надзаплавних терасах, а 

літогенні ґрунтові світи – на заплаві та у днищах неглибоких балок.  

Подекуди у глибоких зниженнях рельєфу за надінтенсивних швидкостях 

делювіальної чи делювіально-алювіальної седиментації педогенез не встигає 

повністю перетворити накопичуваний дрібнозем і надає йому лише певні ознаки 

ґрунтоутворення (колір, структуру, підвищення вмісту гумусу, карбонатів, залізо-

манганових та інших ґрунтових сполук), але без формування ґрунтового профілю. 

Такі ґрунтові тіла називають педолітами (Веклич и др., 1979). Упродовж теплих 

етапів педоліти утворюються у днищах балок, на конусах виносу, тощо. Лесові 

породи можна розглядати як своєрідні педоліти, сформовані не локальною 

делювіальною, а регіональною еоловою суперінтенсивною седиментацією.  

Ґрунтові утворення є автохтонними, якщо вони не зазнають механічного 

переміщення і фосилізовані на місці (in situ). Вони є параавтохтоними, якщо під 

час поховання або перед ним зазнають руйнування на місці, без переміщення 

(наприклад, при частковій денудації ґрунту, його розтріскуванні, тощо). 

Переміщені ґрунтові утворення утворюють алохтонні ґрунтові відклади – 

педоседименти (Веклич и др., 1979). Вони являють собою матеріал ґрунтів, 

переміщених із їхнього первинного положення в інше місце зі збереженням тих 

властивостей, які дозволяють визначити їхнє ґрунтове походження. Розвиток 

педолітів є більш типовим для початкових і особливо заключних стадій етапів, ніж 

для їхніх оптимумів, а формування педоседиментів у складі ґрунтових світ 

найчастіше відбувалося на заключних стадіях етапів ґрунтоутворення, при 

переході до наступного етапу палеогеографічного циклу – лесоутворення.  
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Однією із передумов дослідження короткоперіодичної етапності розвитку 

палеоландшафтів є пошук і вивчення плейстоценових розрізів із якомога 

повнішою стратиграфічною будовою того чи іншого кліматоліту. Такі розрізи 

називають «телескопічними» (Kukla, 1977), оскільки через розгортання у них 

повного педоседиментаційного літопиcу вони дають необхідне наближення до 

вивчення внутрішньої часової структури палеогеографічного етапу і його 

ландшафтних сукцесій. «Телескопічну розгортку» у розрізі мають звичайно один  

 

Рис. 2.1. Зміна будови верхньонеоплейстоценових кліматолітів і генетичних 

типів їхніх ґрунтів від плакору до акумулятивного схилу у розрізі − профілі 

с. Карпівка 1 (Донеччина) 

або декілька послідовних кліматолітів, які формувалися безпосередньо під час 

існування акумулятивної форми рельєфу. Потужність субаеральних відкладів 
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навіть неоплейстоценового ґрунтового кліматоліту у «телескопічному» розрізі 

(«седиментаційній пастці») може перевищувати 3 м (рис. 2.1). Після виповнення 

зниження відкладами інтенсивність седиментації  

зменшується, і у розрізі формуються інтегративні ґрунти, подібні до ґрунтів  

плакорів, стандартні за співвідношенням інтенсивності педогенезу і седиментації. 

У розрізах ґрунтових світ можуть бути відображені сполучення пам’яток 

етапів різних таксонів, представлені, відповідно, різними стратонами. Якщо 

ґрунтова світа формується у зниженні рельєфу, закладеному на початку етапу, 

ранні стадії і підстадії першого його підетапу у ґрунтовій світі може бути 

представлено сукцесією моногенетичних ґрунтів, пізню підстадію – інтегративним 

ґрунтом зонального типу, а другий підетап – полігенетичним ґрунтом. Якщо 

негативну форму рельєфу було закладено на другому підетапі палеогеографічного 

етапу, утворення першого його підетапу будуть представлені неповно, зокрема, 

можуть бути частково зрізані ерозійними процесами. Повний розріз усіх стратонів 

плейстоцену, які відображають короткоперіодичну етапність палеогеографічних 

етапів, може бути лише зведеним.  

Зведений розріз отримують на основі: 1) вивчення прямого фаціального 

заміщення відкладів кліматолітів за вертикальним профілем давнього рельєфу – 

від полігенетичних ґрунтів до ґрунтових світ;  2) на основі кореляції − 

стратиграфічної (перекриття частин розрізів за одновіковими кліматолітами; 

використання стратиграфічних реперів), геохронологічної, палеонтологічної та 

археологічної. Латеральне простеження кліматолітів за розрізами різних елементів 

палеорельєфу є необхідною умовою розшифрування палеогеографічної 

інформації, закладеної у полігенетичних ґрунтах плакорів цього є віку. Наприклад 

(рис. 2.2), зрозуміти послідовність прояву і тип педогенних процесів, які приймали 

участь у формування полігенетичних кайдацько-прилуцьких і витачівських 

ґрунтів у розрізі плакору («а»), дозволяє послідовне простеження їхнього 

Добавлено примечание ([N1]): тового  
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розгортання у ґрунтові світи у розрізах, розташованих нижче за давнім схилом («b 

− е»), і, особливо, у давньому зниженні (розріз «f»).  

 

 

Рис. 2.2. Зміна будови верхньонеоплейстоценових ґрунтових кліматолітів і 

генетичних типів їхніх ґрунтів за катеною давнього схилу (розрізи біля с. 

Малі Дмитровичі, Київська обл.) 

 

Зональні риси ландшафтів найкраще виражено у їхніх елювіальній і 

транселювіальній групах, які притаманні плакорам, схилам плакорів, високим 

терасам і давньоалювіальним рівнинам. Найінформативнішими щодо 

реконструкції зональних палеоландшафтів та їхніх сукцесій є відклади розрізів, 

розташованих у межах цих елементів рельєфу, проте у їхніх акумулятивних 

знижених частинах, які відзначаються повною будовою ґрунтових світ 

кліматолітів (чи субкліматолітів) і синседиментним типом педогенезу.  
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2.2.2. Методико-методологічні аспекти літолого-палеопедологічних     

          досліджень та  їхня палеоландшафтна інформативність 

 

Принципи, підходи і методику палеопедологічних досліджень у Східній 

Європі розроблено І. П. Герасимовим (1961, 1976), М. А. Глазовською (1981), М. 

Ф. Векличем (1974, 1990), М. Ф. Векличем та ін. (1979), Н. О. Сіренко (1972, 1986), 

Ж. М. Матвіїшиною (1982, 1993, 2010), А. О. Величко (1973, 2002, 2009), Т. Д. 

Морозовою (1981, 2002, 2009), Н. І. Глушанковою (1984, 2010) та ін. Для вивчення 

викопних ґрунтів було пропоновано застосовування всього комплексу сучасних 

педологічних методів, спрямованих на визначення їхнього генезису. Встановлення 

генезису давніх ґрунтів базується на принципі актуалізму – порівнянні 

властивостей викопних ґрунтів із сучасними і визначенні їхніх спільних рис, 

зокрема, розвитку у них таких елементарних ґрунтових процесів (ЕГП) як 

гумусонакопичення, глиноутворення, опідзолення, лесиваж, рубефікація, 

вилуговування, оглеєння тощо. Для діагностики ознак основних ЕГП 

використовують схему Б. Г. Розанова (1988, 2004), до якої включено біогенно-

акумулятивні, гідрогенно-акумулятивні, метаморфічні, елювіальні, ілювіально-

акумулятивні та педотурбаційні процеси.  Надзвичайно важливим завданням є 

відділення діагенетичних змін, які зазнали ґрунтові тіла (процеси вторинного 

гідроморфізму, окарбоначення, засолення, кріогенезу тощо). Необхідним для 

генетичної інтерпретації викопних ґрунтів і давніх ґрунтових процесів є 

визначення морфолітогенних і біокліматичних факторів палеопедогенезу, які 

встановлюють шляхом використання результатів методів стратиграфії, 

геоморфології і палеогеоморфології, літолого-фаціального аналізу і палеонтології 

(особливо палінології). Результатом палеопедологічного аналізу має бути 

реконструкція первинних ознак викопних ґрунтів і спрямованості педогенних 

процесів під час утворення ґрунтових світ і полігенетичних ґрунтів. Наступним 
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етапом є реконструкція давніх ґрунтових покривів як одного із важливих 

елементів, що зумовлюють будову ландшафтної структури. 

Палеопедологічні дослідження виконують на основі морфогенетичного 

аналізу давніх ґрунтів (перш за все, моногенетичних ґрунтів у складі світ), 

інтерпретації аналітичних даних: вмісту, розподілу за профілем і складу гумусу, 

вмісту і розподілу карбонатів кальцію, легкорозчинних солей, ємності поглинання, 

вмісту поглинутих катіонів, гранулометричного і валового хімічного аналізу 

ґрунтів та відкладів, а також хімічного складу мулистої фракції ґрунтів. 

Враховуючи вибіркове збереження первинних хімічних характеристик викопних 

ґрунтів, ці показники обрано як найбільш стійкі із них (Веклич и др., 1979). 

Надзвичайно дієвим методом діагностики педогенних процесів і генезису ґрунтів 

як «дзеркала ландшафтів» є мікроморфологічний метод (Матвіїшина, 1982, 1993, 

2010; Кармазиненко, 2010; Дорошкевич, 2018 та ін.).  

Найширше застосовуваним методом вивчення викопних ґрунтів є польовий 

макроморфологічний метод, який включає дослідження будови ґрунтових 

кліматолітів (ґрунтових світ різного ступеня складності, полігенетичних утворень, 

педолітів тощо), визначення  їхнього положення у давньому рельєфі, надалі  − 

вивчення генетичних профілів кожного із викопних ґрунтів, визначення їхніх 

морфотипових ознак, зіставлення на цій основі ґрунтових утворень кліматоліту, 

що залягають у розрізах різних елементів палеорельєфу і на різних материнських 

породах. 

  Методику палеопедологічних досліджень розрізів плейстоценових відкладів 

детально висвітлено (Сиренко, 1972; Веклич и др., 1979), зокрема, й вимоги щодо 

ширини розчистки і їхньої глибини від поверхні стінки розрізу, а також 

необхідності закладання ступенів у розрізі поза межами ґрунтових профілів 

(принаймні не на межах їхніх генетичних горизонтів).  Найважливішими 

морфологічними ознаками, які відображають тип педогенних процесів і є 

діагностичними для викопних ґрунтів, прийнято наступні: будова генетичного 
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профілю ґрунту, його загальна потужність і потужність окремих горизонтів, зміни 

за генетичним профілем забарвлення, гранулометричного складу, щільності, 

структури, новоутворень, включень, морфологічних біологічних елементів 

ґрунтового профілю, а також тип переходів ґрунту до підстильної і покривної 

порід. Оскільки визначення генетичних типів і підтипів викопних ґрунтів є 

засадничим при реконструкції палеоландшафтів, а також при визначенні 

відносного геологічного віку відкладів, сформованих у цих ландшафтах, необхідно 

зупинитися на специфічних рисах цих морфологічних ознак у викопних ґрунтах.  

Будова генетичного профілю ґрунту є найбільш  діагностичною ознакою для 

моногенетичних ґрунтів, але часто найскладнішою при інтерпретації генезису 

полігенетичних і діагенетично змінених викопних ґрунтів. Будова генетичного 

профілю добре збереженого моногенетичного грунту дозволяє визначити основні 

ґрунтоутворювальні процеси часу його формування відповідно до схеми ЕГП Б. Г. 

Розанова (1988, 2004), але остаточне визначення генетичного типу викопного 

ґрунту можливе лише за відтворення факторів його утворення (зокрема, форми 

давнього рельєфу, типів рослинності і клімату).  

Забарвлення викопних ґрунтів є, на перший погляд, найдоступнішою для 

визначення діагностичною ознакою, яка досить надійно зберігається у викопному 

стані. Чорний, темно-сірий і темно-коричневий кольори відображають процеси 

гумусонакопичення. Різні відтінки бурого кольору ґрунтів (або їх ілювійованих 

горизонтів) відповідають процесам ґрунтоутворення у лісових ландшафтах. 

Червоні відтінки забарвлення свідчать про розвиток процесів рубефікації з 

утворенням високооксидованих форм заліза у добре дренованих ґрунтах теплого 

клімату, а жовті – про високий вміст гідроксидів заліза у слабо дренованих ґрунтах 

теплого клімату. Зеленувато- і блакитно-сизе забарвлення свідчить про утворення 

закисних форм заліза за анаеробних умов у гідроморфних чи напівгідроморфних 

ґрунтах ландшафтів знижень рельєфу.  Біле забарвлення мають елювійовані 

горизонти опідзолених ґрунтів (існування лісових чи лісотундрових ландшафтів) і 
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борошнисто-карбонатні горизонти (Рк). Вони розрізняються між собою не лише за 

реакцією із соляною кислотою, але й за положенням у ґрунтовому профілі. 

Положення первинного карбонатного горизонту визначає ступінь розвитку 

промивного режиму і в автоморфних ґрунтах є індикатором підтипу зональної 

рослинності та клімату.  

Для автоморфних ґрунтів забарвлення може почасти слугувати  індикатором 

їхнього віку і кліматично зумовленої інтенсивності ґрунтового оглинення. Через те, 

що остання закономірно змінювалася у часі, закономірно змінювалися і кольорові 

гами забарвлення ґрунтів. Так, у північній частині України нижні ґрунти 

еоплейстоценових і нижньонеоплейстоценових ґрунтових світ часто мають 

кольорову гаму із червоно-бурих, червоно-коричневих і яскраво-бурувато-

коричневих тонів, нижні ґрунти середньонеоплейстоценових  світ − із бурих, 

коричнево-бурих, жовто-бурих і червонувато-бурих. Ґрунти першої половини 

верхнього неоплейстоцену мають буре, коричнювато-буре й вохристо-буре 

забарвлення лише в ілювійованих горизонтах, ґрунти другої половини верхнього 

плейстоцену є тьмяно-бурими, сіро-бурими і світло-бурими. 

Раніше існував погляд, що забарвлення ґрунтів є безпосередньою похідною 

від їхнього віку,  тобто, тривалості їхнього вивітрювання та діагенезу, і, отже, 

яскраво-коричневі й особливо червоні тони забарвлення ео- й 

нижньонеоплейстоценових ґрунтів обумовлені їхнім вторинним зневодненням із 

дегідратацією багатоводних оксидів заліза і розкладом гумусових речовин. Проте 

серед ґрунтів цього віку зустрічають автоморфні чорноземоподібні 

(верхньоширокинський, верхньолубенський) ґрунти, які зберегли своє темно-сіре 

забарвлення й не набули червоних відтінків (Сіренко, 1972). Простежено 

фаціальне заміщення червоноколірних ґрунтів плакорів темноколірними лучними 

відмінами у зниженнях рельєфу.  

Проте забарвлення ґрунтів можна визначати лише у свіжих розчищених стінках 

розрізів. У розрізах, який довгий час залишалися  експонованими, відбувалося 
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поверхневе вивітрювання і пересихання їхніх стінок. Це дійсно призводило до 

окиснення багатоводних сполук заліза, в результаті чого викопні ґрунти (навіть 

добре гумусовані відміни) набували червоних відтінків. Зменшення інтенсивності 

усіх відтінків сірого та бурого забарвлення ґрунтів є іншим результатом 

пересихання стінок розрізів.    

Необхідно звертати увагу на неоднорідність забарвлення ґрунтів. Для деяких 

із них вона є первинною діагностичною ознакою. Наприклад, ілювій бурих 

лесивованих ґрунтів теплих і вологих фацій має мармуроподібне забарвлення, а 

нижні горизонти лучних ґрунтів – плямисте (чергування сизих і вохристо-бурих 

ділянок первинного оглеєння). Проте часто неоднорідність забарвлення є ознакою 

вторинних глейових процесів. У цьому випадку весь профіль, який є типовим для 

певного автоморфного ґрунту, містить сизі плями оглеєння і пунктуацію 

гідроксидів мангану, або ж зеленувато-сірі й вохристо-бурі сполуки заліза 

проникають зверху вниз за ґрунтовим профілем за порами і тріщинами. Це – 

ознаки вторинного надлишкового обводнення ґрунтів як фактору діагенезу. 

У лесовій товщі викопні ґрунти вирізняються як більш глинисті й ущільнені 

верстви і тому мають підвищену водотривку здатність. Ознаки вторинного 

оглеєння найінтенсивніше виявлені у крівлі ґрунтових кліматолітів (у ґрунтах 

заключної стадії педогенезу). Останні часто відіграють роль захисних екранів для 

ґрунтів оптимальних стадій, первинні ознаки яких краще збережені. Визначити 

їхній генезис простіше, ніж для ґрунтів заключних стадій. 

На півночі й особливо на північному заході України майже всі відклади 

субаеральної товщі мають ознаки слабкого (інколи сильного) вторинного 

оглеєння, яке простежують передусім за наявністю пунктуації гідроксидами заліза 

й мангану, а при вищому ступені оглеєння –  за сизими і буруватими розводами 

оксидів й гідроксидів заліза. 

На забарвлення ґрунтів впливають їхній гранулометричний склад, ступінь 

зволоження й рівень освітлення. Піщані відміни ґрунтів мають світліше, але 
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яскравіше забарвлення, ніж суглинкові, особливо якщо ґрунти мають червоне, 

коричневе і буре забарвлення (Сиренко, 1972). Це пояснюють кращою 

дренуванням піщаних ґрунтових відмін. У сухому стані ґрунти завжди світліші, 

ніж у вологому. Ґрунти, збагачені мулом, є темнішими. Ґрунти схилів південної 

експозиції через повнішу дегідратацію сполук заліза мають яскравіші червоні тони 

забарвлення. У косих сонячних променях (на світанку і при заході сонця) ґрунти 

завжди набувають червонуватих відтінків.  

Візуальне сприйняття кольорів є суб'єктивним. Із метою уніфікації 

визначення забарвлення ґрунтів використовують шкалу стандартів кольорів 

Манселла (Munsell Color Chart). У ній кожному відтінку кольору, який 

зустрічається у забарвленні ґрунтів, надано свій літеро-цифровий індекс. Шкала 

Манселла дозволяє уловлювати дуже тонкі відтінки кольорів і виражати їх у 

стандартизований спосіб. 

Потужність ґрунтів свідчить про інтенсивність і тривалість процесів 

педогенезу, а потужність моногенетичних ґрунтів – також і про тривалість 

існування певного інваріанту палеоландшафту. Потужність автоморфних ґрунтів 

(до 3 м) і ґрунтових світ (подекуди більше 5 м) є найбільшою в еоплейстоценових 

і нижньонеоплейстоценових відкладах. Повнопрофільні ґрунти середнього і 

верхнього неоплейстоцену за потужністю аналогічні сучасним (за виключенням 

малопотужних ґрунтів дофінівського кліматоліту), але ґрунтові світи цих 

підрозділів плейстоцену можуть досягати 4 м за потужністю. Зміна потужності 

ґрунтових кліматолітів від початку до кінця плейстоцену відображає зниження 

інтенсивності процесів педогенезу і скорочення тривалості етапів 

ґрунтоутворення. На потужність ґрунтових тіл також значно впливає їхнє 

положення у давньому рельєфі, яке зумовлює інтенсивність седиментації і 

розгортку полігенетичних ґрунтів у ґрунтові світи.  

Гранулометричний склад є найбільш стійкою характеристикою викопних 

ґрунтів і взагалі не змінюється із часом. На плакорах ґрунтові кліматоліти зазвичай 
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мають важчий гранулометричний склад, ніж лесові. Під час їхнього формування 

процеси еолового переміщення дрібнозему були послаблені, натомість у часи 

лесонакопичення переносилася величезна кількість пилуватих часток, зокрема 

крупного пилу («лесова фракція»), а інколи – і еолових піщаних часток. У 

сприятливих кліматичних умовах теплих етапів у ґрунтах розвивалися процеси 

оглинювання – перетворення первинних мінералів на вторинні глинисті, 

представлені мулистою фракцією (< 0,001 мм). Завдяки цьому на  плакорах вміст 

мулистих часток є вищим у ґрунтах, сформованих у теплішому кліматі, властивому 

давнішим етапам ґрунтоутворення плейстоцену. 

У розрізах плакорів гранулометричний склад певною мірою може служити 

індикатором відносного віку і ґрунтових, і лесових кліматолітів. Наприклад, на 

плакорах північної частини території України пліоценові ґрунти мають 

важкоглинистий склад, еоплейстоценові – легкоглинистий. Нижньо- і 

середньонеоплейстоценові ґрунти переважно важкосуглинкові, а 

верхньонеоплейстоценові – складені середніми суглинками, окрім 

важкосуглинкових витачівських і легкосуглинкових дофінівських. Різний ступінь 

континентальності клімату і розвитку еолової активності упродовж холодних 

етапів плейстоцену зумовив неоднакову інтенсивність перенесення часток різної 

розмірності. Тому лесові утворення різних кліматолітів часто відрізняються за 

гранулометричним складом. На півночі України еоплейстоценові лесові 

кліматоліти складені важкими суглинками і навіть легкими глинами, 

нижньонеоплейстоценові – середніми, а середньо- і верхньонеоплейстоценові – 

легкими (рис. 2.3), іноді за винятком удайського кліматоліту, який може містити 

більше глинистих часток, ніж інші верхньонеоплейстоценові леси. Звичайно 

наведена закономірність стосується лише відкладів плакорів, оскільки у відкладах 

долин і балок може різко зростати вміст піщаних фракцій, що зумовлює суттєві 

зміни у співвідношенні пилуватих і глинистих часток.  
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Щільність викопних ґрунтів значною мірою залежить від їхнього 

гранулометричного і хімічного складу. Висока щільність зумовлена значним вмістом 

мулистих часток, цементуючою роллю півтораоксидів заліза й алюмінію, оксидів 

магнію, а низька щільність – невисоким вмістом мулистої фракції і пористістю 

ґрунтів, яка збільшується у їхніх гумусово-акумулятивних  

 

Рис. 2.3. Компоненти гранулометричного складу неоплейстоценових відкладів 

у розрізі c. Велике Половецьке (Київське Придніпров’я) 
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відмінах. На щільність викопних ґрунтів впливають і фактори їхнього діагенезу: 

тиск, дегідратація і вторинна цементація мінеральними речовинами (навіть 

карбонатами). Майже усі викопні ґрунти відрізняються від аналогічних до них типів 

сучасних ґрунтів підвищеною щільністю, яка загалом збільшується із віком ґрунтів. 

Це зумовлене і зростанням впливу діагенетичних факторів із часом, і підвищенням 

вмісту мулистої фракції у давніших ґрунтах. Крім того, ущільнення є особливо 

значним в областях колишнього материкового зледеніння, де середньо- і 

нижньонеоплейстоценові ґрунти були поховані під потужною товщею льоду. За 

умов вторинного оглеєння викопні ґрунти важкого гранулометричного складу 

набувають підвищеної в'язкості, пластичності й ознак злитості матеріалу. На 

плакорах ео- і нижньонеоплейстоценові ґрунти (в області дніпровського зледеніння 

і середньонеоплейстоценові) мають щільне складення, витачівські ґрунти й нижні 

ґрунти кайдацького і прилуцького кліматолітів є, як правило, ущільненими, а верхні 

ґрунти цих кліматолітів і дофінівські ґрунти – слабо ущільненими чи пухкими. 

Зазвичай внаслідок важчого гранулометричного складу викопні ґрунти є 

щільнішими, ніж леси, проте цю закономірність простежують не завжди. 

Зустрічаються навіть нижньонеоплейстоценові чорноземоподібні ґрунти досить 

незначної щільності. З іншого боку, леси і неґрунтові породи, які є підстильними 

горизонтами цих і верхньонеоплейстоценових чорноземів, часто зцементовані до 

щільного складення карбонатами чи закисними сполуками заліза. 

У лесово-ґрунтовій товщі структура викопних ґрунтів, що також є важливою 

діагностичною ознакою їхнього генезису, добре зберігається лише у ґрунтових 

відмінах, в яких поверхня педів у процесі педогенезу була вкрита плівкою органо-

мінеральних колоїдів. При висиханні колоїдна плівка цементує окремості, що 

виражено в усіх гострокутних формах структур: горіхуватій, призматичній, 

стовпчастій. Оскільки до складу колоїдів входять мулисті частки, півтораоксиди 

заліза й алюмінію, подібні структури є типовими для ілювійованих горизонтів 

викопних лісових ґрунтів, солонців, а також для більшості еоплейстоценових і 
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пліоценових ґрунтів, збагачених на ці компоненти. 

Грудкувата і зерниста структури типові для гумусово-акумулятивних ґрунтів. 

Речовинами, що формують структуру у цих ґрунтах, є клейкі форми гумусу – 

рухливі рихлозв'язані гумати. На добре дренованих і аерованих плакорах і схилах  

при висиханні гумусово-акумулятивних викопних ґрунтів відбувалася руйнація 

активних форм гумусу, втрата тонких плівок води, які скріплювали елементи 

ґрунту. Надалі відбувалося здавлювання ґрунтів під тиском верхніх шарів, і 

структура остаточно руйнувалася, перетворюючись на порохоподібну масу 

(Сиренко, 1972). Тому у гумусово-акумулятивних викопних ґрунтах плакорів 

структура зазвичай виражена слабо, а матеріал незрілих дофінівських ґрунтів 

навіть має лесоподібний габітус. Відсутність зернистості та грудкуватості у 

викопних ґрунтах із добре вираженими профілями чорноземного, лучного і 

дернового типів пояснюють саме вторинним діагенетичним руйнуванням цих 

структур, а не принципово іншим типом плейстоценового ґрунтоутворення 

(Сиренко, 1972). Доказом може бути збереження зернистої і грудкуватої структури 

у неоплейстоценових чорноземах розрізів, розташованих у краще обводнених 

зниженнях палеорельєфу. Плитчаста структура властива пухкому матеріалу 

елювійованих горизонтів лісових ґрунтів, проте вона часто добре зберігається у 

викопному стані.  

Новоутворення в автоморфних лесово-ґрунтових відкладах переважно чітко 

приурочені до певних генетичних горизонтів викопних ґрунтів. 

Найпоширенішими є карбонатні новоутворення, у розподілі яких відзначають 

зв'язок різних їхніх форм як із ґрунтами певних генетичних типів, так і з 

різновіковими ґрунтами (Сиренко, 1972). Особливе значення як важлива 

морфотипова ознака генезису ґрунту та індикатор загального зволоження клімату 

має загальна карбонатність ґрунту. Карбонати кальцію не накопичуються у 

ґрунтах промивного режиму, тому у гумідному і семигумідному кліматі вони 

вилугувані із ґрунтових профілів чи їхніх поверхневих горизонтів. Навіть у зонах 

аридного клімату, із ґрунтами  карбонатними від поверхні, кількість вуглесолей 
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кальцію зростає із глибиною. Максимальний їхній вміст є переважно приуроченим 

до нижньої частини викопних ґрунтів.  

Леси зазвичай містять більше карбонатів, ніж викопні ґрунти, проте 

максимальний вміст вуглесолей кальцію простежують саме в ілювіально-

карбонатних горизонтах ґрунтів. У випадках, коли ґрунтові профілі виявлені 

нечітко (педоліти, полігенетичні ґрунти), яскраво-білі ілювіально-карбонатні 

горизонти викопних ґрунтів можуть бути використані як репери для 

стратиграфічного розчленування розрізів. Упродовж етапів лесоутворення при 

коротких поліпшеннях кліматичних умов формувалися дуже слабко виражені 

ембріональні ґрунти (у зарубіжній термінології – ініціальні). Часткове або повне 

вилуговування карбонатів є однією із головних їхніх ознак. У  висохлих 

нерозчищених розрізах лесової товщі ембріональні ґрунти за забарвленням можна 

простежити не завжди, проте чітко виділяються їхні яскраво-білі ілювіально-

карбонатні горизонти («висячі» карбонатні горизонти). Їх також використовують 

для польового стратиграфічного розчленування розрізів.  

На території України встановлено географічну зональність у розподілі 

загального вмісту карбонатів у лесово-ґрунтовій товщі й у розподілі за профілем 

викопних ґрунтів карбонатних новоутворень (Веклич та ін., 1979). Показники 

загального вмісту карбонатів зростають із півночі на південь та із заходу на схід, 

що є відображенням зростанням у цих напрямках аридності клімату. Підвищений 

вміст карбонатів у викопних ґрунтах може також бути зумовленим надходженням 

вуглесолей кальцію разом із ґрунтовими водами до інтразональних утворень 

знижених елементів палеорельєфу. 

Різні форми карбонатних новоутворень у викопних ґрунтах різного віку 

мають стратиграфічне і палеоландшафтне значення (Сиренко, 1972). Для 

верхньонеоплейстоценових автоморфних ґрунтів типовими є переважно пухкі 

форми карбонатів: карбонатні трубочки, прожилки, псевдоміцелій (карбонатна 

«пліснява») і м'яка «білозірка». Для напівгідроморфних викопних ґрунтів і ґрунтів, 

які формувалися за умов близького залягання багаторічної мерзлоти, типовими є 
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борошнисті форми карбонатів. Для автоморфних ґрунтів середнього 

неоплейстоцену характерними формами є слабозцементована «білозірка» із 

твердим ядром усередині борошнистого ореола і дрібні тверді конкреції − 

«журавчики». У середньонеоплейстоценових ґрунтах ознаками гідроморфізму є 

поява великих конкрецій (до 10 см у діаметрі), часто вертикально видовжених (за 

колишніми тріщинами і ходами коренів). Ґрунти нижнього неоплейстоцену і 

еоплейстоцену, крім дрібних конкрецій, можуть містити дуже крупні їхні форми 

(10–20 см у діаметрі), часто із порожниною всередині («дутики»), а за наявності 

твердого ядра у порожнині – «брязкальця». В еоплейстоценових і пліоценових 

ґрунтах, крім вищезазначених конкреційних форм, зустрічаються "жовна"  – 

химерні за обрисами, вивітрілі конкреції із розтрісканою поверхнею, вкриті 

кремнеземистою кіркою сіруватого чи палевого кольору. Такі конкреції із поверхні 

дуже слабко скипають (або не скипають) із соляною кислотою і  позначають умови 

сильного діагенетичного перезволоження ґрунтів. 

Первинні карбонатні горизонти зазвичай простежують у нижніх шарах 

ґрунтів або під ними. Проте, як зазначалося вище, викопні ґрунти у субаеральній 

четвертинній товщі є більш глинистими й ущільненими, ніж леси, і тому часто 

стають геохімічними бар’єрами, які затримують вуглесолі кальцію під час їхньої 

вертикальної міграції донизу. У верхніх шарах ґрунтових кліматолітів або 

безпосередньо над ними, як над екранами,  часто простежують вторинні піки 

вмісту карбонатів. Якщо у середній частині викопного ґрунту є вилугувані ділянки 

(або ділянки із меншою кількістю СаСО3, ніж у верхніх ґрунтових горизонтах), 

карбонати у останніх є вторинними, тобто надійшли із покривної породи. 

Подібний вторинний розподіл СаСО3 є більш типовим для південних районів 

України. На півночі первинно вилугувані ґрунти зазвичай залишаються 

бескарбонатними й у викопному стані. Вторинні карбонатні горизонти у ґрунтах 

верхнього й середнього неоплейстоцену являють собою дисперсне просякнення 

матеріалу вуглесолями кальцію чи їхні патьоки (особливо за колишніми 

тріщинами у ґрунтовому матеріалі). У відкладах ео- і нижнього плейстоцену 
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вторинні карбонати часто мають вигляд крупних конкрецій, хаотично розкиданих 

за ґрунтовим профілем.  

Загалом вертикальна міграція вуглесолей кальцію у субаеральних товщах 

відносно слабка. Значно більш рухливими в осадовій товщі є гіпс і легкорозчинні 

солі, що робить їхні новоутворення менш надійними індикаторами типу 

палеопедогенезу. Часто вони є реліктами давнього гідроморфізму, відображаючи 

вторинне засолення (особливо у розрізах схилів і знижень палеорельєфу). 

Легкорозчинні солі присутні у формі вицвітів у стінці розрізу або на гранях 

структурних окремостей ґрунту, у солонцях – на поверхні стовпчастих структур. 

Гіпс акумулюється у формі дрібних блискучих кристалів, що інколи утворюють 

мозаїки і друзи, а у пліоценових відкладах – навіть крупні друзи (гіпсові 

«троянди»).  

Максимальні концентрації водорозчинних солей і гіпсу, на відміну від 

розподілу карбонатів, приурочені до викопних ґрунтів. Завдяки чергуванню лесових 

і ґрунтових кліматолітів у субаеральній четвертинній товщі розподіл солей має 

ритмічний характер (Сиренко, 1972). Викопні ґрунти є засоленими переважно на 

півдні та сході України (максимально засолені верхньонеоплейстоценові витачівські 

та дофінівські ґрунти). Деякі викопні ґрунти мають чітко виражені типові сольові 

профілі, із особливостями розподілу солей за солончаковим, солонцюватим і 

осолоділим типами. Ознакою первинного засолення викопного ґрунту є пряма 

кореляція розподілу солей із його морфологічними та іншими фізичними й 

хімічними показниками. Ознакою вторинного засолення є безладне розташування 

гіпсових і сольових утворень. 

Важливу інформацію про особливості формування давніх ґрунтів і характер 

діагенетичних процесів у них несуть новоутворення гідроксидів заліза і мангану. 

Вони зустрічаються у викопних ґрунтах (інколи й у негрунтових породах) у 

найрізноманітніших формах: дрібна залізисто-манганова пунктуація (найчастіше), 

темно-бурі примазки, плівки, патьоки, конкреції різного розміру і форми. Із 

крупних новоутворень гідроксидів заліза зустрічаються такі: ортштейни – крупні 
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каменеподібні стяжіння, які утворюються у нижніх шарах напівгідроморфних і 

болотних ґрунтів («болотні руди»); ортзанди – залізисті сцементовані прошарки в 

основі підзолистих ґрунтів на пісках; роренштейни – видовжені конкреції, що 

утворюються навколо коренів рослин; кільця Лізеганга – концентричні кільця в 

оглеєних ґрунтах і породах, які виникають унаслідок періодичного осадження 

колоїдних форм гідроксидів заліза. Тверді та крупні форми залізистих і залізисто-

манганових новоутворень зазвичай є первинними і свідчать про гідроморфні 

умови їхнього формування. Утворення дрібних темно-бурих залізисто-манганових 

конкрецій («дробовин») пояснюють контрастним гідротермічним режимом під час 

формування ґрунтів (Сиренко, 1972; Матвиишина, 1982).  Їхня наявність є типовою 

ознакою витачівських ґрунтів верхнього неоплейстоцену у північних і, особливо, 

західних районах України. На Закарпатті, яке впродовж усіх палеоетапів займали 

найбільш зволожені фації ґрунтових зон, залізисто-манганові «дробовинки» 

виповнюють матеріал витачівських ґрунтів, але також утворюють верхні 

конкреційні горизонти у ґрунтах прилуцького і середньонеоплейстоценових 

ґрунтових кліматолітів. Останнє свідчить про розвиток процесів поверхневого 

оглеєння на заключних стадіях їхнього формування. Первинне чи вторинне 

походження пунктуації та інших дрібних форм визначають за аналізом усього 

комплексу морфологічних ознак ґрунтового профілю.  

Гідроксид-манганові новоутворення також мають вагоме значення для 

реконструкції умов утворення і генезису викопних ґрунтів. Вони мають чорне 

забарвлення і включають пунктуації, дендрит, примазки, плівки, патьоки (останні 

можуть мати значні розміри, наприклад глянцеві "дзеркала"), а також синювато-

чорні дробо- й бобовоподібні конкреції. Кожне із цих новоутворень характеризує 

певний тип педогенезу і гідротермічного режиму. Дрібні манганові конкреції є 

індикаторами контрастного водного режиму ґрунтів, а манганові "дзеркала" 

утворюються у постійно сильно зволожених ґрунтах. Крупніші конкреції, 

«дзеркала» і потужні патьоки гідроксидів мангану зустрічаються переважно в ео- 

і нижньоплейстоценових ґрунтах (Сиренко, 1972). Проте на високозволоженій 
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території Закарпаття вони є типовими й для верхньонеоплейстоценових 

кайдацьких і прилуцьких ґрунтів.  

До новоутворень кремнезему належить аморфна присипка SiO2, яка 

прекрасно зберігається у викопних ґрунтах і є індикатором процесів 

опідзолювання і псевдоопідзолювання. Потужності гумусово-елювійованого й 

особливо елювійованого горизонтів мають діагностичне значення для визначення  

генезису, а іноді й віку викопних ґрунтів. Наприклад, у ясно-сірих опідзолених, 

псевдопідзолистих  і буро-підзолистих ґрунтах лубенського й особливо 

кайдацького кліматолітів спостерігають максимальні потужності елювійованого 

горизонту – 30–50 см (у сучасних ґрунтах – максимально 20 см). Для 

еоплейстоценових і пліоценових ґрунтів наявність кремнеземистої присипки не є 

типовою.  

Включення уламкового матеріалу у викопних ґрунтах свідчать про розвиток 

делювіальних процесів під час формування ґрунтів і відображають ступінь розвитку 

цих процесів. Біогенні включення у викопних ґрунтах важливі для вивчення 

факторів давнього ґрунтоутворення, зокрема, давніх біоценозів, які можуть бути 

реконструйовані за знахідками решток теріофауни, мушель молюсків і деревного 

вугілля (зрідка – навіть решток деревини і плодів). Включення артефактів 

(археологічні горизонти) дозволяють вивчати вплив людини на процеси ґрунто- і 

породоутворення.  

Біологічні елементи ґрунтів є важливими показниками для реконструкції 

давнього педогенезу, особливо ті із них, що є елементами морфологічної будови 

ґрунтів. Викопні кротовини, байбачини, камери інших землерийних тварин  і 

червоточини є індикаторами значної активності педофауни, властивої ґрунтам 

лісостепу і степу. Форма і просторовий рисунок деяких типів червоточин настільки 

специфічні, що дозволяють визначити вид тварин-продуцентів і, як наслідок, риси 

клімату, необхідного для їх проживання. У викопних кротовинах і норах може 

зберегтися матеріал тих стадій ґрунтоутворення, які є відсутніми у розрізі 

внаслідок денудації відкладів чи їхньої повної переробки подальшими 
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педогенними процесами (рис. 2.4). Біогалереї часто являють значну цінність як 

місцезнаходження решток мікротеріофауни.  

Викопні ходи коренів деревних і чагарникових рослин, діагенетично змінені 

при розкладі органічної речовини в анаеробних умовах, мають вигляд видовжених 

вузьких вертикальних й горизонтальних включень оглеєного матеріалу. Вони 

розташовані на різних рівнях у профілі викопного ґрунту на відміну від кріогенних 

структур, які відкриваються з одного рівня − колишньої денної поверхні. Ходи 

коренів трав'яниcтих рослин менші за розміром і мають вигляд переривчастих 

вертикальних жилок, як правило, виповнених гумусовим матеріалом або 

карбонатами.  

Межі ґрунтів і типи їхніх переходів до підстильних і покривних порід, а також 

типи контактів між ґрунтовими генетичними горизонтами є важливими 

стратиграфічними й палеогеографічними індикаторами і показниками 

моногенетичності ґрунтових процесів. Типи переходів можуть відображати 

безперервність педогенно-седиментаційних процесів або наявність ерозійно-

денудаційних подій при формуванні ґрунтів і відкладів. Плавний тип переходів 

відображає безперервне поступове затуханням педогенних процесів при переході від 

етапу ґрунтоутворення до етапу лесоутворення, або, навпаки, їхнє поступове 

посилення при переході від холодного до теплого етапу. Про відсутність перерв у 

розвитку педогенезу й осадонакопиченні свідчить біогенний тип межі ґрунту (її 

нерегулярні порушення ходами коренів рослин, ґрунтовою мікро- і мезофауною), а 

також вияв одного педогенного процесу у послідовності генетичних горизонтів 

(наприклад, вияв процесу опідзолювання у Не, Е та ЕІ горизонтах), тобто 

формування моногенетичного ґрунту.  

Щодо різких меж ґрунтів і їхніх генетичних горизонтів, деякі із них зумовлені 

власне педогенними процесами: формування постседиментних ілювійованих 

проверстків на літологічно неоднорідному матеріалі материнської породи, лінії 

вскипання карбонатів під вилугуваними ґрунтами, тощо). Проте у більшості 

випадків різкі межі ґрунтів є виявами розвитку ерозійних процесів і, відповідно, 
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індикаторами перерв у седиментації. На відповідних рівнях із розрізу часто  

випадають підстильні стратони (Рис. 2.5). Наявність різких контактів усередині 

профілю викопного ґрунту може бути ознакою полігенетичності його формування. 

Зокрема, простежене по латералі зрізання матеріалом гумусового горизонту  

 

Рис. 2.4. Кротовини і ходи коренів у                Рис. 2.5. Різка ерозійна межа 

викопному чорноземі і материнській               викопного ґрунту, що зрізає 

породі                                                                     давній ґрунт іншого генезису 

 

нижньої елювійовано-ілювійованої частини ґрунтового профілю, або зрізання 

матеріалом гумусово-ілювійованого горизонту нижнього залізисто-ілювійованого 

горизонту свідчить про формування їх на різних стадіях ґрунтоутворення, які 

переривалися інтервалами ерозійних врізів.  

 Дуже інформативною є наявність жильних, язикуватих, кишене-, котло-, і 

лакуноподібних порушень верхньої і нижньої меж ґрунтів, що свідчить про 

розвиток кріогенних процесів, усихання ґрунтів тощо. Жили усихання є меншими 

за розміром від кріогенних структур і відкриваються переважно від  верхньої межі 

грунтів. Від цього рівня відкриваються й крупні клиноподібні структури, 

специфічні ознаки яких дозволяють віднести їх до псевдоморфоз за повторно-

жильним льодом, а також первинно-піщані  і первинно-грунтові жили. Останні, як 
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і кишене-, котло-, і лакуноподібні форми є більш типовими для нижньої межі 

викопних ґрунтів. Вивчення структурних і аструктурних порушень меж викопних 

ґрунтів дозволяє реконструювати тип діагенетичних процесів, які частково 

змінили первинні морфотипові ознаки грунтів. Реконструкції природних умов 

розвитку давніх кріогенних процесів є завданням окремої науки – 

палеокріолітології (Попов, 1967; Величко, 1973; Нечаев,  1988; Vandenberge, 2013; 

Konishchev, 2015). Слід зазначити, що виявлення кріогенних структур усередині 

ґрунтових кліматолітів свідчить про складні умови їхнього формування, із 

наявністю фаз кататермальних чи стадіальних похолодань. Таким чином, 

палеокріологічні дослідження є надзвичайно важливими для встановлення різних 

підстадій і фаз давного ґрунтоутворення. Для повного відтворення розвитку 

процесів літопедогенезу впродовж палеогеографічного циклу необхідним є аналіз 

виповнення колишніх кріогенних та інших структур. У них може бути 

представлений матеріал, який не зберігся в розрізі як окрема верства внаслідок 

пізнішої денудації. 

Аналітичне вивчення складу і властивостей викопних ґрунтів дає змогу 

суттєво деталізувати результати їхніх польових досліджень. При цьому 

використовують фізичні й хімічні методи вивчення сучасних ґрунтів. Серед даних 

валового хімічного аналізу зразків найбільш значимими для палеопедологічних і 

палеоландшафтних реконструкцій, за Векличем и др. (1979), вважаються вміст 

оксидів титану, мангану, півтораоксидів заліза та алюмінію (R2O3) і їхнє 

молекулярне співвідношення з оксидами кремнію (SiO2 : R2O3) як індикаторів 

інтенсивності ґрунтового вивітрювання. Вміст оксидів лужних і лужноземельних 

металів розглядають як показник зволоження чи зростання посушливості клімату.  

Із компонентів гранулометричного складу особливе значення надається 

вмісту мулистої (<0,001 мм) і крупнопилуватої (0,01 – 0,05мм) фракцій, що 

розглядаються як показники інтенсивності ґрунтового вивітрювання та еолової 

седиментації, відповідно. Відбір зразків для літолого-палеопедологічних аналізів 

виконують за генетичними горизонтами ґрунтів і фаціальними відмінами 
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неґрунтових відкладів. Вивчення вищеназваних аналітичних показників показало 

(Веклич и др., 1979), що їхній розподіл за генетичними профілями викопних 

ґрунтів є добре узгодженим із макроморфологічними ознаками ґрунтів і досить 

чітко відображає типи й напрямки давнього педогенезу. Одновікові ґрунти 

плакорів у межах одного району характеризуються відносно сталими показниками 

гранулометричного і хімічного складу (Герасименко, 1988), що свідчить про 

невипадковий розподіл цих показників і значну їхню стійкість до впливу процесів 

діагенезу.  

Застосування комплексу аналітичних літолого-палеопедологічних методів до 

вивчення лесово-ґрунтової формації України дало змогу встановити загальні 

закономірності у вмісті і розподілі органічно-мінеральних речовин у профілях 

викопних ґрунтів різного типу і віку та у неґрунтових відкладах (Сиренко, 1972, 

1986; Матвиишина, 1982, 1993, 2010; Герасименко, 1988, 2006, 2010 та ін.). 

Розподіл гумусу і карбонатів у розрізах плейстоценових відкладів добре 

відображає циклічне чергування ґрунтових і лесових кліматолітів, із вищим 

вмістом гумусу у ґрунтових, особливо у ґрунтах пізньої підстадії кліматичних 

оптимумів прилуцького, кайдацького і лубенського кліматолітів (іноді навіть 

еоплейстоценового широкинського кліматоліту). Зміни вмісту гумусу за 

ґрунтовим профілем відповідають таким в аналогічних відмінах сучасних ґрунтів. 

У чорноземних і чорноземоподібних ґрунтах вміст гумусу плавно зменшується 

униз за профілем. У ґрунтах, близьких до коричневоземних (у широкинському і 

мартоноському кліматолітах), вміст гумусу також поступово знижується за 

профілем, проте абсолютні його величини є меншими порівняно із викопними 

чорноземоподібними й лучними ґрунтами. У викопних бурих лісових ґрунтах 

вміст гумусу є значно нижчим і різко зменшується із глибиною. У сірих 

опідзолених ґрунтах прилуцького, кайдацького і лубенського кліматолітів на 

півночі України і в солонцюватих та осолоділих ґрунтах на півдні вміст гумусу 

помітно підвищується у гумусово-ілювійованих горизонтах. Глибоке 
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проникнення гумусу є типовим для злитоземів мартоноського і широкинського 

кліматолітів. 

Вміст гумусу у викопних ґрунтах зрідка перевищує 2% через розклад 

органічної речовини, проте співвідношення основних індикативних груп 

гумусових речовин (гумінових кислот і фульвокислот) відображає закономірності, 

характерні для аналогічних генетичних типів сучасних ґрунтів: у гумусово-

акумулятивних ґрунтах вищим є вміст гумінових кислот, у лісових – 

фульвокислот. Відміни у процесах фосилізації різних фракцій органічної 

речовини призводять  до значно вищого вмісту гумінів (стійкіших форм гумусу, 

які не зникають у процесі «старіння» органічної речовини) у викопних ґрунтах, ніж 

у сучасних. Вірогідно саме високий вміст гумінів обумовлює темно-сіре 

забарвлення викопних ґрунтів, яке не відповідає низькому вмісту у них гумусу 

(Сиренко, 1972).  

Вивчення особливостей складу органічної речовини (Глушанкова, 1984; 

Дергачева, Зыкина, 1988) є високоефективним для дослідження багатьох аспектів 

генезису палеоґрунтів і спрямованості давнього ґрунтоутворення. Особливо 

вагомою є інформація щодо складу і розподілу органічної речовини при виділенні 

морфологічно невиразних індивідуальних палеоґрунтів у лесово-ґрунтовій товщі, 

а також ґрунтових генетичних горизонтів, які погано морфологічно виражені у 

полігенетичних утвореннях, і при вивченні «німих» у палеонтологічному сенсі 

відкладів. 

У лесових кліматолітах вміст органічної речовини дуже низький (зазвичай 

не вище 0,5%), проте наявність її свідчить про існування рослинного покриву під 

час лесонакопичення. Слабко, але закономірно вміст гумусу підвищується в 

ембріональних ґрунтах, що відображає наявність щільнішого трав’янистого 

покриву i більш стабільного положення денної поверхні (тобто послаблення 

седиментації дрібнозему) під час їхнього формування. 

Як зазначалося вище, вміст вуглесолей кальцію переважно є вищим у лесових 

кліматолітах. Серед останніх вміст СаСО3 є зазвичай найбільшим у бузькому, 
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удайському, на півдні – також дніпровському, орільському і сульському 

кліматолітах. Пікові значення вмісту карбонатів є типовими для верхніх та інколи 

найнижчих верств лесових кліматолітів, де знаходяться, відповідно, первинні 

карбонатні горизонти ґрунтів, покривних щодо лесів, та вторинні акумуляції 

СаСО3 над ґрунтами як геохімічними екранами. Серед ґрунтових кліматолітів 

найвищий вміст карбонатів майже повсюдно спостерігається у дофінівському 

кліматоліті, а на півдні України – ще й у витачівському і потягайлівському. 

Найнижчим вміст вуглесолей кальцію є у кайдацькому кліматоліті. На півночі 

України вилугуваними відмінами часто представлено більшість ґрунтових 

кліматолітів.  

Хімічне глинне вивітрювання у четвертинних відкладах розвивалося значно 

інтенсивніше впродовж теплих етапів. Збільшення вмісту півтораоксидів заліза й 

алюмінію значною мірою зумовлене зростанням дисперсності матеріалу ґрунтів. 

Тому ґрунтові кліматоліти у порівнянні із лесовими відзначаються підвищеним 

вмістом півтораоксидів заліза та алюмінію (R2O3), оксидів титану і мангану й 

нижчим вмістом оксиду кременю (SiO2). Цю закономірність найкраще виражено в 

утвореннях нижнього, середнього і першої половини верхнього неоплейстоцену і 

дещо згладжено у відкладах еоплейстоцену і другої половини верхнього 

неоплейстоцену. Це зумовлено, по-перше, збагаченням еоплейстоценових 

лесових порід глинистою фракцією і, відповідно, R2O3, а, по-друге, – порівняно 

слабким розвитком ґрунтоутворення у кінці плейстоцену. У різновікових і 

ґрунтових, і лесових кліматолітах виявлено тенденцію до зменшення вмісту 

півтораоксидів заліза й алюмінію, оксидів титану і мангану від початку до кінця 

плейстоцену, а також загальне збільшення їхнього вмісту із півночі на південь 

(Веклич и др., 1979). Це також зумовлено підвищенням інтенсивності глинного 

вивітрювання у ґрунтах, які на півдні України формувалися за тепліших 

кліматичних умов. Розподіл вмісту SiO2 і у ґрунтових, і у лесових кліматолітах 

відзначається протилежною закономірністю − зменшення вмісту SiO2 із віком 

кліматолітів і у напрямку на південь. Таким чином, інтенсивність ґрунтового 
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вивітрювання і ступінь дисперсності мінеральної маси викопних ґрунтів 

залежить від кліматичних умов їхнього формування. Чим тепліший і вологіший 

клімат, тим інтенсивніше відбувається глинне вивітрювання. 

У той же час для ґрунтових і лесових кліматолітів кожного підрозділу 

плейстоцену виявлено свої типові й специфічні особливості. Зокрема, серед 

верхньонеоплейстоценових утворень найбільш збагаченими на R2O3 є витачівські 

ґрунти та удайські леси. Ґрунти лубенського кліматоліту нижнього 

неоплейстоцену менш збагачені півтораоксидами заліза й алюмінію, TiO2 і MnО, 

ніж середньонеоплейстоценові завадівські ґрунти. Найнижчий вміст R2O3 є 

властивим для бузького і дніпровського лесових кліматолітів, а в ео- і 

нижньонеоплейстоценових лесах і лесових породах вміст півтораоксидів заліза й 

алюмінію інколи є вищим, ніж у ґрунтах верхнього неоплейстоцену. 

Розподіл R2O3, оксидів титану і мангану за профілем викопних ґрунтів 

відповідає такому в аналогічних типах сучасних ґрунтів. У викопних гумусово-

акумулятивних ґрунтах вміст R2O3 дуже поступово зменшується вниз за 

профілем або залишається незмінним. У морфологічно диференційованих 

профілях викопних ґрунтів (із елювійованим та ілювійованим горизонтами) 

чітко простежується вертикальний перерозподіл півтораоксидів заліза й 

алюмінію з їхнім вмивом в ілювійований горизонт. Це є властивим різним типам 

викопних лісових ґрунтів, а також викопним солонцям і солодям. 

Більш інтенсивне глинне вивітрювання під час формування ґрунтових 

кліматолітів, ніж лесових, чітко відображає й гранулометричний склад 

четвертинних відкладів: ґрунтові кліматоліти зазвичай містять більше мулистих 

часток, ніж лесові. Ступінь оглинювання різновікових ґрунтових кліматолітів 

зазвичай зростає із віком викопних ґрунтів і у напрямку на південь (Веклич и др., 

1979). Найлегший гранулометричний склад є типовим для 

верхньонеоплейстоценових дофінівських ґрунтів (на півночі України це – легкі 

суглинки), найважчий – для еоплейстоценових ґрунтів (складені легкими 

глинами). Помітно відрізняється й гранулометричний склад ґрунтів різних стадій 
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ґрунтової світи. Зазвичай вищим вміст мулистих часток є у нижніх ґрунтах 

кліматичного оптимуму ґрунтоутворення, представлених лісовими відмінами із 

чітко вираженими ілювійованими горизонтами або із горизонтами 

метаморфічного оглинення (рис. 2.6). 

Комплексний аналіз результатів гранулометричного і валового хімічного 

складу викопних ґрунтів дає змогу визначити закономірності у вмісті й розподілі 

за генетичним профілем викопних ґрунтів окремих фракцій і хімічних 

компонентів, і, зрештою, – остаточно визначити генетичні типи ґрунтів, 

інтенсивність і спрямованість давнього ґрунтоутворення. Результати аналізів є 

основою для виявлення ґрунтових генетичних горизонтів, які візуально не 

виражені у профілі полігенетичних ґрунтів. Наприклад, за перерозподілом мулу і 

R2O3 у полігенетичних викопних ґрунтах можна простежити рівні елювіювання 

та ілювіювання, навіть якщо відповідні горизонти погано виражені 

морфологічно.  

При відборі зразків на гранулометричний і хімічний аналізи із лесового 

кліматоліту незначної потужності типові для нього показники можна отримати 

лише із його середньої частини. Верхні верстви лесового кліматоліту можуть 

бути суттєво змінені процесами наступного  ґрунтоутворення (вмив мулистих 

часток і пов'язаних із ними колоїдних сполук, проникненням ґрунтового 

матеріалу за тріщинами і патьоками, кротовинами й червоточинами тощо).  

Нижні верстви лесового кліматоліту також можуть бути змінені біотурбаціями, 

утвореними землерийними тваринами, які існували на початку етапу 

осадонакопичення, або ж являти собою візуально непомітний поступовий 

перехід у лесову породу підстильного викопного ґрунту. Тому часто на межі із 

викопними ґрунтами гранулометричний склад лесів є важчим, ніж у їхній 

середній частині. У межах  лесових кліматолітів при їхній достатній потужності 

простежують від одного до восьми ембріональних ґрунтів, розташованих 

переважно у нижній частині кліматоліту. Гранулометричний, валовий хімічний  



65 

 

 

                                                            

Рис. 2.6. Показники гранулометричного і хімічного складу 

верхньонеоплейстоценових відкладів у лесово-ґрунтових розрізах 

Київського Придніпров’я 

складі вміст гумусу у цих ґрунтів помітно відрізняється від властивих типовим 

лесам (див. рис. 2.6). Часто ембріональні ґрунти нечітко розділені між собою, 

через що нижня частина лесового кліматоліту може сприйматися як темніше 

забарвлена загалом, що також відрізняється від верхньої частини кліматоліту 

важчим гранулометричним складом і вищим вмістом R2O3.  

При вивченні гранулометричного складу викопних ґрунтів застосовують 

методи, які забезпечують максимальну диспергацію мінеральної маси, адже 

переважна частина ґрунтоутворювальних процесів відбувається на поверхні 

мулистих і колоїдних часток. Звідси випливає надзвичайна важливість вмісту 

фракції <0,001 мм. Важливе значення має і фракція фізичної глини (<0,01 мм), що 

є найближчим резервом мулоутворення (Веклич и др., 1979). Для лесових 

кліматолітів керівною є фракція крупного пилу (0,05–0,01 мм, «лесова фракція») – 

індикатор типових лесових ознак матеріалу. Співвідношення фракцій має 

принципове значення і при визначенні ступеня розвитку ґрунтоутворювальних 

процесів у педолітах. Вміст піщаних фракцій у ґрунтах суглинкового складу і лесах 



66 

 

визначає ступінь розвитку делювіальних процесів, а у лесах інколи – значного 

посилання інтенсивності еолового переносу матеріалу.    

Гранулометричний склад ґрунтів в Україні прийнято визначати за методом 

Н. А. Качинського (1970), а класифікацію і номенклатуру гранулометричного 

складу ґрунтів за методом М. М. Годліна (1958). В основу цієї номенклатури 

покладено співвідношення часток: > 0,05 мм – фракція піску, > 0,025 м – крупного 

піску, 0,05–0,01 мм – крупного пилу, <0,01 мм – фізичної глини, <0,001мм – 

мулистих часток.  

Поглинальна ємність і склад обмінних катіонів є важливими показниками 

фізико-хімічних процесів у ґрунтах і генезису ґрунтів. Поглинальна ємність 

ґрунтів і лесів тісно пов'язана із їхнім гранулометричним складом, особливо із 

вмістом мулистої фракції. Через це леси зазвичай мають меншу ємність 

поглинання, ніж викопні ґрунти (рис. 2.7). Результати визначення загальної 

поглинальної ємності добре зіставляються iз вмістом і розподілом мулистих 

часток у лесово-ґрунтовій товщі, а також у профілі окремих ґрунтів. Окрім 

збагачених мулистою фракцією генетичних горизонтів, у ґрунтах верхнього 

неоплейстоцену ємність поглинання підвищена й у гумусових горизонтах. 

Абсолютні величини ємності поглинання у викопних ґрунтах є дещо меншими, 

ніж у їхніх сучасних аналогічних генетичних типах. Це пояснюють зменшенням 

у викопних ґрунтах вмісту органічної речовини, яка має високу поглинальну 

ємність (Веклич и др., 1979). 

Із складу обмінних катіонів в Україні вивчався лише вміст обмінного 

натрію, важливий для встановлення солонцюватих і осолоділих відмін викопних 

ґрунтів (Веклич и др., 1979). У них його вміст добре кореспондує їхнім 

морфологічними ознаками і є підвищеним у солонцeвих генетичних горизонтах 

ґрунтів. На півдні України солонцюваті відміни зустрічаються у ґрунтах 

мартоноського, лубенського, завадівського, потягайлівського, прилуцького й, 

особливо часто, − витачівського і дофінівського кліматолітів. За підвищеним 

вмістом обмінного натрію можна визначити риси солонцюватості викопного 
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ґрунту, які не виражені у його морфологічній будові. За вмістом, складом і 

розподілом за ґрунтовим профілем сухих солей у водній витяжці викопних 

ґрунтів (див. рис. 2.7) визначають ступінь і тип солонцюватості та 

солончакуватості викопних ґрунтів. Їхні засолені відміни зустрічаються не лише 

у південній, але й у східній частині території України у більшості ґрунтових 

кліматолітів (найрідше у ґрунтах кайдацького кліматоліту). Найчастіше 

простежують загіпсовані відміни ґрунтів і ґрунти, слабко- й середньозасолені 

хлоридами натрію. Оскільки легкорозчинні солі у лесово-ґрунтовій товщі є 

рухливими компонентами, зустрічаються й вторинно засолені ґрунти, особливо 

у зниженнях палеорельєфу. Свідченням первинного засолення викопного ґрунту 

є правильний сольовий профіль, типовий для сучасних аналогів цього 

генетичного типу ґрунтів.  

Особливо вагоме значення для визначення генезису викопних ґрунтів  має 

мікроморфологічний аналіз. Школою мікроморфологічних досліджень 

викопних ґрунтів в Україні, створеною Ж. М. Матвіїшиною,  значно 

удосконалено методичні аспекти мікроморфології і отримано величезний 

матеріал із мікроморфологічних особливостей плейстоценових ґрунтів  і 

діагностиці їхнього генезису за поєднанням аналізу морфотипових і 

мікроморфологічних ознак давніх ґрунтів (Матвіїшина, 1982, 1993, 2010, 2013; 

Кармазиненко, 2010; Дорошкевич, 2018  та ін.). 

    Діагенез давніх грунтів. Під час і після поховання молодшими відкладами 

давні ґрунти зазнають змін унаслідок фосилізації. Основними факторами їхньої 

фосилізації є вплив процесів, що відбуваються безпосередньо після закінчення 

формування ґрунтового кліматоліту (пересихання, промерзання, обводнення).  

Перебіг процесів фосилізації залежить від первинного речовинного складу 

викопних ґрунтів, складу покривних відкладів, гідрогеологічних умов і 

палеорельєфу, тиску, температури, вторинного переміщення хімічних сполук, 

оглеєння чи дегідратації, а також часу, який минув із моменту фосилізації  

Добавлено примечание ([N2]):  
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Рис. 2.7. Фізичні та хімічні показники і сольовий склад 

плейстоценових кліматолітів у розрізі м. Докучаївськ Донецької обл. (за 

Герасименко, Педанюком, 1991). 

 

(Веклич та ін., 1979). Особливо слід відзначити значний діагенетичний вплив 

процесів молодшого ґрунтоутворення, якщо вони розвиваються безпосередньо 

на матеріалі давніх ґрунтів чи над ним.  

У викопних ґрунтах, які значно перероблені подальшими процесами 

педогенезу, або залягають у товщах із промивним режимом чи із 

горизонтальною циркуляцією підземних вод, змінено декілька основних якісних 
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ознак (забарвлення, структуру, розподіл і склад новоутворень) і багато 

кількісних ознак (первинний вміст, склад і розподіл за профілем солей і 

компонентів органічної речовини, частково – хімічних компонентів, особливо 

сполук заліза і мангану). Під впливом діагенезу може відбуватися певне 

осереднення речовинного складу палеоґрунтів (Веклич и др., 1979).  

Інколи буває важко відрізнити ілювійований горизонт ґрунту від яскраво 

забарвленого псевдоґрунту, утвореного мобілізацією і подальшим осадженням 

гідроксидів заліза і марганцю внаслідок діагенезу в обводнених товщах. 

Формування молодшого ґрунту безпосередньо над давнім або на його матеріалі 

зумовлює суттєві зміни останнього (інколи до майже повної втрати ним усіх 

первинних ознак). Таким чином відбувається й асиміляція підстильних 

неґрунтових відкладів педогенними процесами. Найкраще зберігаються стійкі 

ознаки давніх ґрунтів (наприклад, гранулометричний склад, горіхувата і 

призматична структура), які дозволяють при виконанні палеокатенарних 

досліджень визначити генезис і відносний вік діагенетично змінених ґрунтів.  

Одним з найпотужніших факторів діагенезу викопних ґрунтів є вплив 

підземних вод, який спричиняє, з одного боку, привнесення, а з іншого, – 

розчинення і видалення мінеральних речовин, а також процеси оглеєння. 

Первинний і вторинний гідроморфізм розрізняють досить добре. За первинного 

гідроморфізму викопні ґрунти мають усі морфологічні ознаки різних типів 

глейових чи глеюватих ґрунтів, пов'язаних із високим положенням ґрунтових 

вод (дерново-глейових, тундро-глейових, глейово-підзолистих тощо). До 

первинно оглеєних належать також псевдоглейові, псевдопідзолисті ґрунти, 

глеє-солоді, формування яких зумовлене застоєм поверхневих вод на 

ущільненому ілювійованому горизонті. Для їхнього потужного елювійованого 

горизонту типовими є численні (переважно дрібні) залізисто-манганові 

конкреції. 

За умов вторинного оглеєння викопні ґрунти зберігають будову профілю 

первинних автоморфних ґрунтів, але вирізняються яскравим плямистим 
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забарвленням усього профілю або його верхньої частини (вохристо-іржаві 

плями гідроксидів заліза чергуються із зеленувато-сизими виділеннями 

закисного заліза і чорною  пунктуацією гідроксидами мангану чи плівками 

останніх), наявністю жовто-зеленуватих або блакитних вертикальних жил 

(оглеєння за ходами коренів рослин), виділенням аморфного гідроксиду заліза 

за порами. При висиханні пістрявість забарвлення дещо зменшується за рахунок 

дегідратації сполук заліза, частково відновлюється основний тон первинного 

забарвлення ґрунту. 

Дуже суттєво деформують давні ґрунти процеси кріогенезу: формування 

кріогенних структур і текстур у результаті промерзання і дії 

внутрішньоґрунтового льоду, соліфлюкція, кріогідростатичний тиск, 

термоерозія), а також процеси термічного усихання і мікрозсуви, а у місцях 

близького залягання кристалічного фундаменту – навіть дія блокових 

тектонічних рухів.  

Вивчення форм структурних й аструктурних кріотурбацій є одним із 

основних методів спеціальної галузі палеогеографії – палеокріолітології 

(Величко и др., 1973, 1996, 2009; Богуцький и др., 1975, 2014; Веклич, 1968; 

Сиренко, 1984, Vandenberghe, 1988, 1992, 2008 та ін.). Кріогенні структури 

найчастіше виражені на межах давніх ґрунтів, хоча простежуються і на контактах 

літологічно різнорідних верств у середині кліматолітів холодних етапів. 

Аструктурні кріогенні деформації і кріогенні текстури можуть охоплювати всю 

товщу кліматоліту і навіть декількох із них. Основою дослідження 

палеокріогенних процесів є вивчення сучасного кріогенезу (Попов, 1967; 

Достовалов, 1967; Бердников, 1975; Катасонов, 1975, 2015).  

Індикатори кріогенних явищ мають важливе значення для вивчення 

короткоперіодичної етапності розвитку ландшафтів. Простежені кріогенні 

порушення (зокрема, морозобійні тріщини) на контакті гумусового та 

ілювійованого, або елювійованого та ілювійованого горизонтів давніх ґрунтів є 
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доказом формування цих горизонтів на різних стадіях (підетапах) 

ґрунтоутворення, розділених інтервалом кріогенезу.  

Вивчення морфологічної (бажано й мікроморфологічної) характеристики 

викопного ґрунту, аналітичних показників його фізичного і хімічного складу, 

вмісту і складу гумусу, вторинних діагенетичних ознак дає змогу перейти до 

реконструкції давнього педогенезу. Проте необхідною умовою достовірності 

палеопедологічних реконструкцій є дослідження факторів давнього 

ґрунтоутворення (давніх рослинності та клімату, палеорельєфу тощо). Лише 

комплексний аналіз давніх ґрунтів і факторів ґрунтоутворення є запорукою 

правильності визначення генетичних типів ґрунтів і напрямку розвитку процесів 

педогенезу.  

Ґрунт як «дзеркалo ландшафту» відображає зональні чи азональні риси 

останнього. Кожне педолітогенне тіло у розрізі несе інформацію про групу 

ландшафтів, у якій воно було утворено: елювіальну, транселювіальну, 

супераквальну, субаквальну (автоморфні, напівгідроморфні, гідроморфні ґрунти 

та субаквальні ґрунтові утворення, відповідно), частково – про вид і підвид 

ландшафтів (через генетичні типи та літологію материнських порід і ознаки 

давнього водного режиму ґрунтів, відповідно). Кожен ґрунт елювіальних 

ландшафтів (а частково і гідроморфних, через показники інтенсивності ґрунтового 

вивітрювання, засолення, тощо) є індикатором  таксону зональних типологічних 

ландшафтів: типу, підтипу, надряду. Це дозволяє перехід від точкових 

реконструкцій ландшафтів, представлених у розрізах кліматолітів, до визначення 

вищих за рангом палеоландшафтних таксонів. 

Значення палеопедологічного методу для реконструкції палеоландшафтів 

важливе і з точки зору  використання викопних ґрунтів для відносного датування 

четвертинних відкладів за діагностичними морфотиповими ознаками окремих 

ґрунтів кліматолітіу як своєрідними маркерами. Індикаційні властивості 

викопних ґрунтів є результатом своєрідності й неповторності природних умов 

теплих етапів плейстоцену. 
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2.1.3. Методико-методологічні аспекти палінологічних досліджень і  

          їхня палеоландшафтна інформативність  

 

В основі палінологічного методу реконструкції давньої рослинності лежить 

принцип адекватності відображення рослинного покриву у складі спорово-

пилкового спектру (паліноспектру). Можливість реконструювати давню 

рослинність за результатами палінологічного аналізу доведено за зіставленням із 

складом сучасної рослинності типових спорово-пилкових спектрів поверхневих 

проб ґрунтів (субфосильних паліноспектрів) різних ландшафтних зон Східної 

Європи та їхніх окремих ландшафтів у роботах В. П. Гричука, Е. А. Заклінської 

(1948); Н. А. Березіної (1969); Р. Я. Зубець/Арап (1972, 1976); Н. С. Боліховської 

(1976, 1982); Л. Г. Динесмана (1977); Н. Б. Клопотовської (1985); О. О. 

Спиридонової (1991), Л. Г. Безусько та ін. (1988, 1992, 1997, 1999, 2004, 2008, 

2011); Н. М. Чумак (2013), Т. І. Юрченко (2019) та ін., а також у роботах західно-

європейських палінологів (Andersen, 1970; Bradshaw, Webb, 1985; Hicks, Bricks, 

1996;  Djamali et al., 2009; Pelankove et al., 2018). 

 Проте існують застереження щодо прямого переходу від складу 

паліноспектру до реконструкції складу рослинності. Методологічними 

проблемами палеоландшафтної інтерпретації викопних паліноспектрів є 

необхідність врахування можливості далекого еолового заносу паліноморф деяких 

таксонів рослин, їхнього алювіального та делювіального перевідкладення і різного 

ступеня збереження пилку різних рослин у процесі фосилізації, перш за все, у 

субаеральних відкладах.  

Дальність повітряного транспортування паліноморф установлюють на основі 

зіставлення складу субфосильних спектрів зі складом локальної й регіональної 

рослинності. У паліноспектрах зазвичай переважає пилок анемофільних рослин, 

який розноситься вітром. Він відзначається малою питомою вагою, а у більшості 

голонасінних рослин – і наявністю повітряних мішків, які дозволяють пилковим 
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зернам довго залишатися у повітрі. Ентомофільні рослини продукують значно 

менше пилку, із клейкою або шорсткою поверхнею, укритою виростами. Цей пилок 

розсіюється у повітрі на значно менші відстані. Існують й винятки із цієї 

закономірності. Наприклад, ентомофільні рослини липа і верес відзначаються 

високою пилковою продуктивністю, а анемофільні породи дуб і бук – відносно 

низькою. Найменше пилку постачають у вітрові потоки і, відповідно, у субфосильні 

проби рослини, для яких властиве самозапилення (наприклад, деякі злаки). За 

дальністю повітряного рознесення пилок деревних порід поділяють на такі групи: 

1) пилок, що виноситься за межі ареалів зростання рослин у великій кількості 

(сосни, берези); 2) у порівняно незначній кількості (ялини, вільхи); 3) у мізерних 

кількостях чи взагалі не виноситься (широколисті породи, ялиця). Поширення 

пилку останньої групи практично відповідає ареалам зростання рослин-

продуцентів.  

До пилкових зерен, які не розносяться повітряним шляхом на значні відстані, 

належить пилок більшості видів трав'янистих рослин (особливо тетради вересових, 

рогозу), а також багато спор. Тому, якщо пилок основних деревних порід у 

паліноспектрах може відображати тип рослинності територій зі значною площею, 

пилок трав'янистих рослин і спори – переважно локальних ділянок. Коректна 

інтерпретація результатів палінологічного аналізу потребує врахування присутності 

певної кількості паліноморф далекого занесення. При цьому беруть до уваги 

напрямок та інтенсивність вітрів у досліджуваній ділянці. Суттєво впливають на 

продукцію пилку і спор умови зростання рослин. Наприклад, ліщина продукує значно 

більше пилку на відкритих місцевостях, ніж у гущавині лісу, береза – у бореальному 

кліматі, ніж у субарктичному. 

Постійний фон заносного пилку є непомітним у поверхневих пробах 

місцевостей зі щільним рослинним покривом. Тут абсолютно переважає місцевий 

пилок, який відповідає типу рослинності території, а занесені вітром пилкові зерна 

становлять дуже незначний відсоток від загальної суми паліноморф, оскільки 

переважна більшість пилку анемофільних рослин осідає на відстані кількох 
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кілометрів від рослин-продуцентів. Проте певна частина пилкових зерен 

піднімається у високі шари атмосфери й переноситься на значно більші відстані. 

Тому на територіях із відсутньою або розрідженою рослинністю (льодові щити, 

пустелі) або у відкладах водних басейнів заносний пилок виходить на перший 

план. Наприклад, у Гренландії виявлено пилкові зерна вільхи, берези, сосни та 

ялини, найближчими продуцентами яких є ліси північно-східної частини Америки. 

Цей факт слід мати на увазі при реконструкції рослинності холодних етапів, 

особливо у прильодовиковій зоні. 

Відсотковий вміст занесеного пилку зростає зі збільшенням розмірів територій 

чи акваторій, позбавлених рослинності. Наприклад, надходження пилку до 

невеликого лісового озера відбувається переважно із рослин, що його оточують, і 

палінологічна характеристика донних відкладів відповідає локальній рослинності. 

Велике відкрите озеро, або озеро, оточене  розрідженою рослинністю, чи віддалена 

від узбережжя морська акваторія отримують багато пилку далекого вітрового 

занесення, і паліноспектри їхніх донних відкладів усереднено відображатимуть 

рослинність усього регіону. Це зумовлює надзвичайну важливість визначення 

генезису й умов поширення палінологічно аналізованих відкладів.  

Саме повітряне перенесення пилку є одним із факторів регіонального й 

зонального осереднення при формуванні паліноспектрів. Проте еоловий занос пилку 

із регіону дослідження є позитивним аспектом формування паліноспектрів, 

представницьких за відображенням рослинності, оскільки забезпечує його 

інтерпретацію для реконструкції не лише локальних рис рослинності, а й її 

зонального (підзонального, провінціального) типу (підтипу). Участь впливу пилку 

далекого (екстразонального) заносу у формуванні паліноспектрів цілком 

визначається типом і ступенем розвитку місцевої рослинності. Так, порівняльний 

аналіз поверхневих проб донних відкладів Сакського озера і ґрунтів їхніх узбережь 

показав, що поверхневі проби ґрунтів є повністю адекватними зональному типу 

рослинності різнотравно-злакових степів цих районів, а проби донних відкладів 

мають змішаний тип паліноспектрів із відображенням і зональної степової 
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рослинності, і лісової рослинності Кримських гір (Герасименко, 2009, 2019). 

Останні розташовані на відстані 40 км від озера. Звичайно пилок степових 

асоціацій суттєво переважає, але склад пилку гірських лісів Криму також 

представлений цілком адекватно. Щодо ґрунтів біля озера Саки, надходження  до 

них пилкової продукції локальних степових ценозів настільки перевищує кількість 

деревного пилку далекого занесення, що участь останнього у паліноспектрах є 

абсолютно незначущою. Таким чином, лише поверхні, позбавлені рослинного 

покриву, діють як приймачі усієї сумарної маси пилку, включеної до динаміки 

атмосферних процесів.  

Завищення вмісту летючого пилку у субфосильних пробах з поверхонь із 

незначним рослинним проективним покриттям уможливлює вплив пилку далекого 

занесення (перш за все, основного компоненту цієї групи – пилку сосни) на склад 

паліноспектрів лесових порід, які ймовірно формувалися під розрідженим 

рослинним покривом. Вміст пилку сосни навіть у субфосильних спектрах сучасних 

ландшафтних зон, які існують у час міжзледеніння і ґрунтоутворення, передбачає 

впровадження поправкових коефіцієнтів на вміст пилку сосни (Арап, 1972; 

Bradshaw, Webb, 1985; Pelankova et al., 2018). Для етапів породоутворення із 

вірогідно низьким ступенем проективного покриття рослинністю розраховані для 

голоцену коефіцієнти є, скоріше за все, суттєво заниженими. Проте на спорово-

пилкових діаграмах (палінодіаграмах) відкладів, сформованих в однакових умовах 

седиментації та на одному елементі рельєфу і у ґрунтових, і у лесових породах 

присутні і паліноспектри, збагачені пилком сосни, і паліноспектри із дуже низьким 

його вмістом (до повної відсутності). Отже, пилок сосни не є лише постійним 

«фоном» формування спорово-пилкових спектрів, а й відображає зміни площ 

ареалів цієї деревної породи у межах великих територій. На оптимумах 

міжзледенінь, із кліматом, сприятливим для зростання широколистих лісів, роль 

сосни у складі рослинності значною мірою залежить від поширення специфічних 

субстратів (пісків, скельних порід), на яких вона є конкурентоздатною щодо 

широколистих порід. Проте впродовж прохолодного клімату стадіалів і 
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міжстадіалів, а також на початкових і заключних стадіях інтергляціалів 

конкурентоздатність сосни щодо широколистих порід мала бути набагато вищою 

і давала змогу зонального поширення соснових  лісів. Останнє відображене у дуже 

високому відсотковому вмісті її пилку у відповідних паліноспектрах. 

Значення текучих вод у перенесенні пилку і спор загалом є меншим, ніж роль 

повітря й вітру, і впливає переважно на процес формування паліноспектрів 

алювіальних відкладів. Проте вивчення поверхневих алювіальних проб показало, 

що відсоток мікрофосилій, перенесених з однієї рослинної зони в іншу, є 

незначним порівняно із вмістом пилку місцевих рослин і загалом не змінює тип 

спорово-пилкового спектра району. Тому, незважаючи на наявність водного 

перенесення паліноморф, спорово-пилкові спектри алювіальних відкладів 

(особливо їхніх заплавних фацій) широко використовують для реконструкції 

рослинних зон плейстоцену і голоцену. Виняток становлять паліноспектри з 

алювіальних відкладів великих транзитних річок (наприклад, рр. Дніпро, Волга, 

Об), які у межах степової чи тундрової зони можуть містити значну кількість пилку, 

занесеного із лісових зон.  

Одним з найскладніших питань методології спорово-пилкового аналізу є 

визначення й відділення від загальної суми пилку його перевідкладених форм. 

Часто наявність різновікових зерен підтверджується суттєво відмінним ступенем 

їхньої мінералізації і збереження, ніж у автохтонних паліноморфах (потовщення 

екзини, зміна кольору на значно темніший, поява скляного блиску або, навпаки, 

стертість пилкових зерен до стану «скелетних» обрисів тощо). Присутність таких 

форм серед добре збереженого пилку чітко ідентифікує їхню алохтонність, 

найчастіше пов'язану із розмивом підстильних дочетвертинних порід. Ознакою 

алохтонного походження пилку є його належність до рослин, які не зростали на 

досліджуваній території впродовж пізнього кайнозою. Часто про походження 

перевідкладеного пилку свідчать геолого-геоморфологічні умови району (виходи 

на поверхню або близьке залягання неогенових утворень). Іншою діагностичною 

рисою, що дає змогу визначити перевідкладення пилку, є те, що алохтонні 
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паліноморфи часто утворюють комплекс, склад якого постійний у всьому 

дослідженому інтервалі глибин, у той час коли склад автохтонних пилку і спор 

закономірно змінюється відповідно до змін у розрізі кліматолітів чи їхніх 

підрозділів.  

Перевідкладений пилок частіше зустрічають у делювіальних, печерних, 

алювіальних і морських відкладах, проте він надходить навіть у озерні осади при 

руйнуванні абразією їхніх берегів або із водами струмків. Максимальна кількість 

алохтонних паліноморф зустрічається у моренах покривних материкових 

зледенінь. Аналізувати їхній пилковий склад має сенс лише для кореляції 

моренних відкладів між собою.  

Набагато складнішим є питання визначення пилку, перевідкладеного у 

молодші плейстоценові утворення зі старіших кліматолітів плейстоцену, які, 

характеризувалися різко відмінними кліматичними умовами формування. Якщо 

перевідкладення таких паліноморф відбувалося шляхом повільних процесів 

делювіального змивання, ознаки їхньої вторинної деформації можуть бути 

практично непомітними. Найефективнішими засобами для визначення таких 

перевідкладених зерен є палеоекологічний і еколого-географічний аналізи, 

запропоновані В. П. Гричуком (1972, 1989). Їхня сутність полягає у встановленні 

сучасного географічного поширення видів і родів рослин, визначених у складі 

паліноспектрів, і встановленні їхньої екологічної сумісності (чи несумісності). 

Паліноморфи рослин, що різко відрізняються за екологічними умовами зростання 

від екоумов рослин, представлених у основній масі пилкових зерен, можна 

розглядати як перевідкладені. Проте в таких випадках необхідно також 

проаналізувати давні геолого-геоморфологічні умови місцезнаходження розрізу на 

предмет можливого існування поблизу від нього рефугіумів (сховищ для 

зростання) екологічно вимогливих відмін рослин. 

Мікрофосилії, перевідкладені із давніших відкладів за розвитку делювіальних 

процесів, як правило, добре вирізняються в основній масі паліноморф за ступенем 

збереження. Якщо вони зазнали незначної руйнації при поступовому 
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перевідкладенні, їх визначають за невідповідністю еколого-ценотичних умов 

зростання відповідних рослин-продуцентів тим, що є типовими для рослин, пилок 

яких складає основну масу паліноспектру. Щодо мікрофосилій, перевідкладених із 

відкладів плакорів у одновікові відклади знижень, вони не призводять до 

формування дезадекватного паліноспектру, а, навпаки, доповнюють і розширюють  

реконструкцію рослинності регіону. 

Відсутність міграції пилку вниз за ґрунтовим профілем доведено 

експериментально (Iversen, 1960; Гричук, 1972; Болиховская, 1995). Розміри 

найдрібніших пилкових зерен (20 ϻм) є на кілька порядків більшими від розмірів 

рухливих колоїдних часток. Відсутність нисхідної міграції мікрофосилій iз 

процесами транслокації мулистої фракції також підтверджує збагаченням пилком 

(і саме пилком лісових рослин) матеріалу гумусово-елювійованого та 

елювійованого горизонтів (за умов їхнього суглинкового складу). Дуже багатими 

на мікрофосилії часто є педоліти. Проте леси як регіональні кліматичні педоліти 

вирізняються значно нижчим вмістом пилку від педолітів теплих етапів. Це 

вірогідно зумовлене розрідженим рослинним покривом і нижчою пилковою 

продуктивністю рослин впродовж холодних етапів. Втім вміст пилку у лесах є 

набагато вищим, ніж можна було очікувати за порівнянням ступенів розвитку 

педогенних процесів (і, відповідно, рослинності як фактора їхнього розвитку) у 

ґрунтах і лесах. Незважаючи на значну інтенсивність пилових бурь, що призводила 

до накопичення лесів, лaндшафти часів лесоутворення, виходячи із концентрації і 

складу фосильного пилку, не були пустельними. 

Особлива цінність палінологічного аналізу для палеоландшафтних 

реконструкцій полягає у можливості отримання палеоботанічних мікрофосилій 

майже із усіх літолого-генетичних відмін відкладів лесово-ґрунтової формації (за 

виключенням відсортованих еолових та алювіальних пісків і постседиментних 

ґрунтів, сформованих на цих породах). Пилуваті та глинисті піски часто є 

достатньо багатими на паліноморфи.  
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Фосилізація паліноморф. Питання особливостей формування спорово-

пилкових спектрів лесово-ґрунтових порід у зв’язку із факторами деструкції у них 

паліноморф детально висвітлено Н. С. Боліховською (1995). Хоча зовнішня 

оболонка пилку і спор складається з речовини, дуже стійкої до хімічних, фізичних 

і мікробіологічних впливів, ступінь збереження паліноморф різних рослин є 

неоднаковим, особливо у різних умовах фосилізації. Найкраще зберігаються 

пилкові зерна та спори в озерних і болотних відкладах – традиційних об'єктах 

палінологічного аналізу. Нижчі концентрації і гірше збереження паліноморф є 

типовим для морських, алювіальних, печерних відкладів, ґрунтів і лесів. 

Факторами, що впливають на збереження паліноморф, є товщина і структура їхньої 

екзини, крупність зерен седименту, у якому відбувається їхня фосилізація, і 

тривалість їхнього  перебування в аеробних умовах. Погане збереження пилку 

виявляють за наявністю кородованих (роз'їдених чи стертих), деградованих 

(потовщених, зі склоподібною оболонкою) і деформованих (розірваних, зім'ятих 

чи згорнутих) зерен. Ці типи руйнування паліноморф досить чітко відображають 

умови седиментації. Кородовані зерна свідчать про окиснення пилку, деградовані 

й деформовані – про його перевідкладення.  

Доведено існування вибіркової здатності до руйнування мікроорганізмами й 

хімічними елементами мікрофосилій різних рослин (Havinga, 1964). Найбільш 

стійкими до корозії внаслідок окиснення є паліноморфи плаунів, папоротей, 

хвойних, липи; менш стійкими – дуба, бука, в'яза, ясена, клена, злаків; проміжне 

положення займають пилкові зерна ліщини, вільхи, берези, граба, гірше − 

культурних злаків, а пилок модрини й тополі загалом зберігається дуже зрідка. 

Серед різнотрав'я надзвичайно стійкими до руйнування є паліноморфи айстрових 

(складноцвітих), цикорієвих і лободових. Урахування вибіркового руйнування 

пилку здійснюють через упровадження поправкових коефіцієнтів для пилку 

рослин, який погано зберігається при фосилізації (зокрема, для паліноморф злаків 

і більшості широколистих порід). Це дозволяє запобігати спотворенню зонального 

типу давньої рослинності при реконструкціях за палеопалінологічними даними. 
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На основі даних, отриманих вітчизняними і зарубіжними палінологами,   

визначено поправкові коефіцієнти для різних таксонів рослин, які дають змогу 

отримувати адекватні реконструкції давньої рослинності за викопними 

паліноспектрами. Зокрема, важливі корективи, внесені до інтерпретації 

палеопаліноспектрів, пов’язані із завищенням вмісту у них пилку сосни, лободових 

та айстрових і заниженням участі пилку злаків і більшості широколистих порід.  

Хоча повна адекватність складу паліноспектрів і складу рослинності 

неможлива через наведені вище особливості формування спорово-пилкових 

спектрів і потребує певних корекцій, В. П. Гричуком (1948, 1989) установлено таку 

загальну закономірність: кожен зональний тип рослинного покриву відзначається 

відповідним типом спорово-пилкового спектра; типи паліноспектрів у межах 

рослинної зони й підзони подібні між собою за складом основних компонентів. 

Для рослинних зон були встановлені властиві для них типи паліноспектрів 

(тундровий, лісотундровий, тайговий, широколистолісовий, лісостеповий; 

різнотравно-злакових, злакових і сухих степів; напівпустельний), близькі між 

собою за загальним складом і співвідношенням окремих типових компонентів. 

Подальше детальне вивчення багатьох субфосильних спектрів, які відображають 

рослинність не тільки зон і підзон, а й дрібніших територіальних одиниць 

(геоботанічних провінцій, областей, районів), підтвердило встановлений основний 

методологічний висновок палеопалінології: склад субфосильних спорово-

пилкових спектрів загалом правильно відображає склад рослинності відповідних 

зон. Для рослинності семигумідних, семиаридних і аридних зон встановлено 

типові домінантні палінокомплекси цих територій (Динесман, 1977; Безусько та 

ін., 1999, 2011). 

У процесі розвитку і вдосконалення методології палеопалінологічного 

дослідження було вивчено й порівняно субфосильні спектри із поверхневих 

горизонтів відкладів різного генезису і різних фаціальних умов утворення (праці 

Р. Я. Арап, Н. С. Боліховської, В. І. Хомутової, Л. Г. Безусько, Н. П. Герасименко, 

О. А. Сіренко та ін.). Було доведено, що генезис відкладів впливає на ступінь 
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осереднення спорово-пилкових спектрів. Максимально осередненими є спектри 

руслового алювію, мінімально – ґрунтів і торфу. Субфосильні спектри із 

субаеральних відкладів краще відображають локальні, місцеві особливості 

рослинного покриву, спектри із субаквальних відкладів – зональні. При 

реконструкціях давньої рослинності поєднання цих двох джерел 

палеопалінологічної інформації найкраще забезпечує відновлення зональних і 

локальних рис рослинності досліджуваної території. 

За багаторічними спостереженнями авторки (понад 30 років) концентрація 

пилкових зерен у ґрунтах практично не залежить від їхнього генетичного типу. 

Виключення складають лише високооксидовані червоноколірні ґрунти 

субтропічного клімату. Вміст пилку у ґрунтах  і лесах, на нашу думку, є значною 

мірою визначеним швидкістю накопичення дрібнозему. Швидке поховання 

паліноморф під новими порціями седименту зменшує ступінь їхнього окислення і 

сприяє консервації сформованого паліноспектру. Зокрема, цим зумовлено 

найвищий вміст паліноморф у генетичному горизонті ґрунтів, безпосередньо 

похованому під насипом кургану чи валу. Ґрунти і породи акумулятивних форм 

рельєфу, із швидшим накопченням дрібнозему, у 5-10 разів багатші на 

мікрофосилії, ніж відклади плакорів (Болиховская, 1983; Герасименко, 1988). 

Палінотафономічні дослідження Н. С. Боліховської (1983, 1995) показали 

найкраще збереження пилку і найбільшу відповідність складу поверхневих 

пилкових проб складові сучасної рослинності у зволожених зниженнях рельєфу. 

Це свідчить про перспективність вивчення розрізів акумулятивних елементів 

рельєфу з метою палеоландшафтних реконструкцій.  

У синседиментному моногенетичному ґрунті спорово-пилкові спектри верств 

належать до однієї палінозони, що відображає існування одного типу 

палеорослинності і, найвірогідніше, – й палеоландшафтів. У полігенетичних 

ґрунтах, які утворюються за умов сповільненої седиментації, окремі їхні верстви 

формувалися у різних ландшафтних умовах, що відображене у виділенні у цих 
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ґрунтах різних палінозон. Зразки для палінологічного аналізу у таких ґрунтах 

бажано відбирати кожні 5 см. 

Вивчення фаз розвитку рослинності за спорово-пилковими сукцесіями із 

лесово-ґрунтових відкладів досить довго залишалося неможливим через 

складність отримання масової кількості мікрофосилій, необхідних для побудови 

статистично достовірних палінодіаграм. Традиційна мацерація зразків у соляній 

кислоті та лузі із подальшою сепарацією у йодисто-калієво-кадмієвій важкій рідині  

(Гричук, Заклинская, 1948 ) давала змогу нарахувати до 100 паліноморф лише в 

окремих зразках. Труднощі екстракції пилку із лесово-ґрунтових порід було в 

значній мірі подолано завдяки впровадженню методики мацерації зразків 

(Малясова, Спиридонова, 1989; Болиховская, 1995), спрямованої на руйнування 

глинисто-карбонатних оболонок пилкових зерен, які утворюються при формуванні 

лесово-ґрунтових порід. Головними процедурами у цій методиці є кип’ятіння 

зразку (після обробки його розчином соляної кислоти) у розчині пірофосфату 

натрію (диспергаторі мулистих часток) із подальшим багаторазовим 

сифонуванням, а також повторне  кип’ятіння у розчині соляної кислоти для 

видалення вторинних карбонатів, які утворилися при руйнуванні глинисто-

карбонатних капсул. Часто для повного вилучення паліноморф необхідним є 

повторне центрифугування у йодисто-калієво-кадмієвій важкій рідині.  

Надалі було встановлено, що ефективність екстракції пилку значно 

підвищується при поєднанні описаних процедур з іншими методичними 

прийомами, спрямованими на очищення зразку від мінеральних часток, зокрема 

піщаних (Basten, 1985; Juvigne, 1973). Після центрифугування пилконосну рідину 

пропускають через паперові фільтри Schleicher & Schull n 604, із наступним 5-хв. 

кип’ятінням залишку у 40% розчині фтористоводневої кислоти і подальшою 

відмивкою 10% соляною кислотою. У разі технічної неможливості кип’ятіння у 

HF, ефективним є видалення піщаної фракції обробкою відцентрифугованого 

зразку холодною фтористоводневою кислотою впродовж 12-16 год. У результаті  

можливим стає підрахунок понад (або принаймні до) 200 паліноморф у зразку.  
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Загалом у порівнянні із біогенними утвореннями концентрації пилку і спор у 

лесово-ґрунтових відкладах є невисокими – від 8-10 до 480 мікрофосилій на 

препарат. Проте ці концентрації дають змогу при перегляді 1-20 препаратів 

нарахувати понад 200 (зрідка менше) пилкових зерен, необхідних для побудови 

статистично достовірної палінодіаграми. Для деяких зразків із викопних ґрунтів 

можна нарахувати до 1000 мікрофосилій, проте після підрахунку 200 паліноморф 

загальні співвідношення основних груп пилку і індикативних його таксонів 

практично не змінюються (Кабайлене, 1983), хоча різноманіття таксонів 

продовжує повільно зростати.  

Інтерпрeтація результатів спорово-пилкового аналізу. Найважливішим і 

найскладнішим завданням палеопалінолога є правильна інтерпретація результатів 

спорово-пилкового аналізу. Грамотно побудована спорово-пилкова діаграма не є 

прямим відображенням розвитку рослинності району і має бути розшифрованою з 

урахуванням різної пилкової продуктивності рослин, різного ступеня збереження 

паліноморф, можливості їх перевідкладення, далекого вітрового занесення тощо. 

Інтерпретація спорово-пилкових діаграм передбачає їх поділ за інтервалами глибин 

на однотипові частини – і за характеристикою загального складу пилкової суми, і за 

переважанням окремих компонентів паліноспектра. Таким чином виділяють 

спорово-пилкові зони (палінозони) та їх субзони. У Східно-Європейській літературі 

вживають близький за змістом термін спорово-пилковий комплекс (Сиренко, 2017). 

В останні роки з метою позбавитися суб'єктивізму при виділенні палінозон 

застосовують методи кластерного аналізу (наприклад програми CONSLINK, 

CONISS) із побудуванням ієрархії кластерів за ступенем спорідненості 

паліноспектрів у послідовній серії спорово-пилкових зразків. Проте цей підхід є 

механістичним, оскільки не враховує спорідненість екологічних вимог певних груп 

рослин і має бути доповнений екоценотичним аналізом сукупності рослин, пилок 

яких представлений у паліноспектрах. 

На спорово-пилковій діаграмі знизу вверх і (за можливості) у зіставленні із 

стратиграфічними підрозділами аналізують палінозони та їхні спорово-пилкові 
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спектри (рис. 2.8), порівнюючи із субфосильними паліноспектрами поверхневих проб 

з аналогічних за генетичною належністю утворень. За паліноспектрами-аналогами 

встановлюють зональні чи азональні типи давніх рослинних формацій. Наступним 

кроком є аналіз складу палінофлори, представленої у певній палінозоні, та її 

екоценотичних особливостей. 

Для достовірної реконструкції змін рослинних покривів необхідно проводити 

послідовний детальний аналіз отриманого палінологічного матеріалу: складати 

флористичні списки, ураховувати максимальну кількість видових визначень, 

установити набір рослин-індикаторів, що є характерними для певних типів 

рослинності, перевірити екологічну сумісність рослин, пилок яких представлено у 

паліноспектрах. Необхідно простежувати зміну максимумів (кульмінацій) пилку 

певних таксонів деревних чи трав'янистих рослин. Закономірні зміни кульмінацій 

пилку утворюють на палінодіаграмах сталі послідовності – пилкові сукцесії. Для 

частини міжзледенінь установлено типові, чітко індивідуалізовані пилкові сукцесії, 

які є їхньою основною діагностичною ознакою. Принципово важливе значення має 

визначення на палінодіаграмах першої появи та остаточного зникнення пилку 

певних рослин – індикаторів кліматичних подій плейстоцену. Паліноіндикація 

останніх є наріжним каменем застосування спорово-пилкового аналізу у 

стратиграфії та палеогеографії четвертинного періоду. Кожний етап розвитку 

рослинного покриву відповідає палеогеографічному етапу певного рангу, 

природні умови якого зумовили особливості давньої рослинності а, відповідно, і 

палінозони, установленої у відкладах цього етапу.  

Завдяки різноманіттю флори й рослинності міжльодовикових етапів і 

особливо закономірним рослинним сукцесіям, типовим для них, на перших стадіях 

розвитку палеопалінології було встановлено специфічні риси кожного  
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Рис. 2.8. Спорово-пилкові діаграми верхньоплейстоценових 

відкладів Середнього Придніпров'я 

 

міжзледеніння. Для визначення відносного віку міжльодовикових етапів В. П. 

Гричук (1989) запропонував такі підходи: 1) аналіз пилкових сукцесій; 2) визначен- 

ня складу «показових» видів, пилок яких виявлено у флорі кліматичних оптимумів; 

3) установлення положення сучасного центра концентрації видів рослин, 

представлених у палінофлорі кліматичного оптимуму, або знаходження сучасних 

районів з аналогічними субфосильними паліноспектрами (райони-аналоги для 

одновікових флор розташовані поруч, для різновікових – віддалені); 4) порівняння 
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складу і співвідношення географічних елементів у флорі кліматичного оптимуму; 5) 

зіставлення складу і співвідношення географічних груп родів деревних порід у 

флорі кліматичного оптимуму. Склад і співвідношення географічних елементів 

флори і географічних груп родів дерев мають слугувати індикаторами окремих 

міжзледенінь. 

Дані спорово-пилкових досліджень використовують як самостійні критерії 

стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів, які вперше були 

розроблені за результатами вивчення багатих на пилок органогенних відкладів на 

території лісових зон (Гричук, 1969, 1989). Щодо стратифікації відкладів лесово-

ґрунтової формації із нижчою концентрацією у них пилку, ніж в утвореннях  

субаквальних палеоландшафтів  і відсутністю карпологічних решток, 

палінологічні критерії (склад «показових» видів рослин на кліматичних 

оптимумах, склад і співвідношення географічних елементів і географічних груп 

родів дендрофлори), за Н. С. Боліховською (1995), є методично обґрунтованими 

лише для виявлення меж між ланками четвертинної системи. Авторкою 

запропоновано вживати критерій «показових» видів ширше – як склад характерних 

таксонів міжльодовикових і льодовикових флор, зокрема, склад та участь не лише 

термофільних, а й  аркто-бореальних і аркто-альпійських елементів. 

Паліностратиграфічні і палеогеографічні критерії визначення плейстоценових 

флор Н. С. Боліховська (1995) доповнила такими: 1) склад і ступінь участі аркто-

бореальних і аркто-альпійських елементів флори в утвореннях холодних етапів; 

2)  склад характерних таксонів у льодовикових флорах; 3)  особливості 

флористичних і фітоценотичних сукцесій в утвореннях холодних етапів; 4) склад і 

ступінь участі термофільних елементів в утвореннях теплих етапів. Таким чином, 

ураховується не лише збіднення й випадіння високотермофільних деревних порід 

неогену (тобто ступінь реліктовості флори), але й поява нових флористичних 

елементів плейстоцену (зокрема, пилку елементів наймолодшої арктичної флори). 

Одним із найважливіших загальновизнаних паліностратиграфічних і 

палінопалеогеографічних критеріїв є тип пилкових сукцесій. Найкраще 
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дослідженими є палінологічні сукцесії у відкладах розрізів, розташованих у межах 

зон лісової рослинності. Абсолютно усталеною є пилкова сукцесія еемського 

(микулинського) міжзледеніння  (Zagwijn, 1961; Гричук, 1989; Turner, 2007 та ін.), 

чітко визначеною – сукцесія гольштейнського (лихвинського) міжзледеніння 

(Zagwijn, 1961; Гричук, 1989; Urban, 1995; Болиховская, 1995 та ін.). Безперечно у 

інших ландшафтних зонах пилкові сукцесії набувають дещо відмінного виразу, що 

є відображенням зональних змін давньої рослинності. Це було переконливо 

доведено палінологічними дослідженнями лесово-ґрунтової формації Східно-

Європейської рівнини, зокрема, микулинського міжзледеніння на території 

України (Гричук, 1972; Болиховская, 1982, 1995; Герасименко, 2010 та ін.). 

Визначення сукцесій рослинності, типових для палеогеографічних етапів схеми 

плейстоцену України, є найбільш перспективним у рамках палеоландшафтних 

досліджень. 

 Використання результатів палінологічного аналізу для палеоландшафтних 

реконструкцій починається вже у процесі інтерпретації спорово-пилкових діаграм, 

за якими виділяють фази розвитку рослинності. Вони відповідають часу 

існування одного зонального (підзонального) типу рослинності на певній 

території, а їхнім палінологічним виразом є спорово-пилкові зони. Міжзледеніння, 

інтерстадіали і стадіали відзначаються зміною кількох фаз розвитку рослинності, 

палінологічним виразом яких є серії палінозон. Визначити їх можна лише у повних 

розрізах кліматоліту (чи субкліматоліту) із достатньою потужністю його відкладів.  

Як показали експериментальні дослідження  вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, реконструкції, виконані за палеопалінологічним вивченням одного 

розрізу (за умов урахування поправкових коефіцієнтів), дають змогу   визначити 

зональний тип давньої рослинності, а також відображають локальні риси 

рослинного покриву. Збільшення кількості палінологічно досліджених розрізів на 

певній території дає змогу перейти до регіональних реконструкцій розвитку 

рослинності та складання карт рослинних покривів за часовими зрізами. Остання 

процедура у значній мірі залежить від місцеположення досліджуваних розрізів у 
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давньому рельєфі та від генетичних типів викопних ґрунтів, із яких отримано 

паліноспектри. Ці  питання розглянуті у наступному підрозділі.  

   

2.2. Методико-методологічна модель поетапної реконструкції  

зональних палеоландшафтів  

 

2.2.1. Польовий палеоландшафтознавчий аналіз  

 

На першому польовому етапі палеоландшафтознавчого дослідження 

виконують пошук, аналіз і вибір розрізів – пам’яток короткоперіодичної етапності 

розвитку зональних палеоландшафтів. У таких еталонних розрізах один чи кілька 

кліматолітів представлені повними послідовностями їхніх стратонів нижчих 

рангів, що дає змогу детальної стратифікації. Повний розвиток світ кліматолітів, 

як правило, стає можливим за рахунок редукції відкладів попередніх етапів 

внаслідок їхнього розмиву (на терасах, давніх схилах і у балках). Через це еталонні 

(«телескопічні») розрізи для вивчення короткоперіодичної етапності зазвичай не 

співпадають із повними стратиграфічними розрізами,  у яких представлено 

кліматоліти усього плейстоцену.  

Другим кроком дослідження є зіставлення розрізів – пам’яток 

короткоперіодичної етапності з опорними стратиграфічними розрізами усього 

плейстоцену у досліджуваному регіоні. Це дозволяє верифікувати визначення 

геологічного віку кліматолітів у «телескопічних» розрізах щодо регіональної 

стратиграфічної схеми, а також визначити ступінь збереження дрібних стратонів 

кліматолітів у розрізах плакорів.   

Наступним кроком дослідження є вивчення морфолітогенних компонентів 

ландшафтів часу формування кліматолітів у «телескопічних» розрізах. Це є 

необхідним  для вирізнення у палеогеографічних документах інформації щодо 
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локальних і зональних рис давніх ландшафтів. «Телескопічні» розрізи кліматолітів 

найчастіше знаходяться у межах транселювіальних палеоландшафтів із 

напівгідроморфними утвореннями (днища улоговин, низькі тераси, високі 

заплави). Вираження у відкладах  таких розрізів  певних рис інтразональності 

необхідно враховувати при реконструкції за результатами їхнього вивчення 

зональних палеоландшафтних комплексів вищого рангу.  

У розрізах-профілях четвертинних відкладів визначають тип залягання давніх 

денних поверхонь, крутизну ухилів давніх схилів, уступи терас, ерозійні, зокрема 

балочні, а також западинні, зсувні, кріогенні, біогенні тощо форми рельєфу. 

Високий ступінь успадкування сучасного рельєфу від пізньонеоплейстоценового 

дає змогу скласти досить чітке уявлення щодо морфології останнього, виходячи із 

сучасних форм рельєфу. У такий спосіб, звичайно із врахуванням геологічної 

будови відкладів, визначають регіональні та локальні палеоландшафти плакорів, 

схилів, улоговин, терас і алювіальних рівнин. Морфогенетичні ознаки викопних 

ґрунтів і гіпергенних відкладів (зокрема, ступінь оглеєння, засолення, розподіл 

новоутворень, верствуватість, гранулометричний склад тощо) є індикаторами 

їхнього формування в елювіальних, транселювіальних чи супераквальних 

палеоландшафтах із напівгідроморфних і гідроморфними ґрунтами. Це дає змогу 

реконструювати таку класифікаційні єдності як групи давніх ландшафтів, відклади 

яких представлено у розрізах.  

Наступним кроком дослідження є попередня польова стратифікація 

кліматолітів на дрібні стратони за літолого-палеопедологічними критеріями. 

Описують морфогенетичні ознаки кожного стратону у межах кліматоліту і тип 

переходів між ними. Визначають рівні кріогенезу і розвитку тріщин усихання, 

перерви у осадонакопиченні і ґрунтоутворенні. Встановлюють первинні та 

діагенетичні ознаки ґрунто- і породоутворення, полігенетичний чи 

моногенетичний, пост- чи синседиментний тип формування ґрунтів. Попередньо 

визначають генетичні типи (підтипи, фації) викопних ґрунтів та неґрунтових порід. 

За літолого-палеопедологічними даними виконують польову реконструкцію 
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таксонів короткоперіодичної етапності розвитку зональних ландшафтів та їхніх  

сукцесій впродовж палеогеографічного етапу.  

 

2.2.2. Палеоландшафтознавчий діагноз  

 

 На цьому етапі виконують наступні завдання:  

1 − остаточне визначення морфогенетичної належності ґрунтів і відкладів 

підрозділів кліматолітів за результатами та інтерпретацію їхніх аналітичних 

фізичних і хімічних досліджень. Таким чином перевіряють і обґрунтовують 

правильність висновків і припущень, зроблених під час польових реконструкцій. 

Інтерпретацію отриманих матеріалів проводять із розрізненням процесів 

первинного педогенезу (чи породоутворення) і діагенезу. Аналітичні дослідження 

дають змогу отримати кількісні показники щодо інтенсивності педогенних 

процесів (вивітрювання, гумусонакопичення, елювіювання – ілювіювання, 

кальцифікації – декальцифікації, засолення тощо), важливі для використання 

порівняльно-географічного методу, а саме – для пошуку аналогів викопних ґрунтів 

у сучасному ґрунтовому покриві. Останнє дасть змогу у першому наближенні на 

основі методу аналогів реконструювати й кліматичні фактори ґрунтоутворення, 

оскільки різні генетичні типи ґрунтів формуються у певному діапазоні 

кліматичних параметрів. Показники фізичного і хімічного складу можуть бути 

використані для порівняльного аналізу умов утворення візуально однотипних 

генетичних горизонтів (гумусових, метаморфічного оглинювання тощо) різних 

ґрунтів світи чи різновікових світ. Компоненти хімічного і гранулометричного 

складу лесово-ґрунтових відкладів відображають співвідношення інтенсивності 

процесів седиментації і ґрунтового вивітрювання, а також делювіальних та 

еолових факторів седиментації. 
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За даними аналітичних літолого-палеопедологічних досліджень можлива 

реконструкція стадій формування профілю полігенетичних ґрунтів, зокрема, 

виявлення: а – похованих гумусових горизонтів, візуально трансформованих 

наступними процесами ілювіювання; b – горизонтів метаморфічного оглинювання 

і реліктів елювійовано-ілювійованих частин ґрунтових профілів, трансформованих 

наступними гумусово-акумулятивними процесами; c – первинно вилугуваних 

частин ґрунтового профілю; d – первинного типу і глибини залягання 

карбонатного горизонту; е – первинного типу засолення. У візуально однорідних 

породах (одному генетичному горизонті ґрунту, одному педоліті, одному 

кліматоліті етапу породоутворення) за фізичними і хімічними показниками 

можуть бути виділені неоднорідні верстви. Простеження масового повторення 

таких показників у різних розрізах дає змогу виділяти дрібніші стратони у межах 

візуально однорідних кліматолітів, зокрема, й у кліматолітах, сформованих 

впродовж холодних етапів. Наприклад, нижня частина бузького кліматоліту 

практично завжди відрізняється від верхньої вищим вмістом мулистих часток, 

півтораоксидів заліза та алюмінію та інших показників співвідношення процесів 

вивітрювання і лесової седиментації, що дозволило розділити цей кліматоліт на 

підрозділи ‘bgd‘ i ‘bgf‘ (Веклич и др., 1993) ще до виявлення різних умов 

формування цих субкліматолітів за палінологічними даними;   

2 – реконструкція рослинних сукцесій за інтерпретацією палеопалінологічних 

даних. Адже історію розвитку палеоландшафтів задокументовано не лише у 

послідовності лесово-ґрунтових утворень, але й у пилкових сукцесіях відповідних 

відкладів. Палінологічний аналіз необхідно виконувати для відкладів усіх дрібних 

стратонів у межах кліматоліту. Зміни палінозон на спорово-пилкових діаграмах 

часто відповідають змінам літолого-фаціальних відмін чи генетичних горизонтів 

викопних ґрунтів. Проте у одному ґрунтовому горизонті і у відкладах однієї 

літологічної відміни інколи можна виділити кілька палінозон. Це свідчить про 

певну інертність літопедогенних утворень (принаймні їхніх макроморфологічних 
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ознак) щодо віддзеркалення кліматичних змін, найкращим індикатором яких є 

зміни складу рослинності, відображені у паліноспектрах.  

У матеріалі ілювійованих горизонтів ґрунтів, які завдяки розвитку нисхідних 

процесів переміщення мінеральної чи органо-мінеральної речовини, маскують 

ознаки первинної породи (або педогенних процесів, що розвивалися до початку 

фази ілювійювання), як правило, визначають кілька палінозон. Останні 

відображають фази розвитку рослинності, що передували формуванню 

елювійованого та ілювійованого горизонтів. У межах гумусового горизонту зміни 

палінозон можна простежити рідше, частково й тому, що у ньому відбувалося 

морфологічно невиражене перемішування матеріалу червоточинами, ходами 

комах, тощо. Проте при значній потужності гумусового горизонту у його межах 

також можуть бути виділені різні палінозони (чи субпалінозони), при цьому часто 

зміни палінозон відповідають змінам хімічного і гранулометричного складу 

матеріалу.  

3 – визначення зональних i локальних рис палеоландшафтів у розрізах на 

основі синтезу даних про їхню морфолітогенну основу та реконструкції давніх 

ґрунтів і рослинності. Синтез результатів покомпонентних досліджень послідовно 

виконують за кожною моногенетичною верствою у ґрунтовій світі кліматоліту, 

дослідженого у його «телескопічному» розрізі. Узгодженість результатів 

реконструкцій зональних палеоландшафтів за літолого-педологічними і спорово-

пилковими індикаторами є гарантією адекватності цих реконструкцій. 

Принциповим є вивчення співвідношення типів педогенезу (чи 

осадонакопичення) і палінозон. Оскільки спорово-пилкові спектри формуються 

одночасно із седиментацією матеріалу, за співвідношенням палеопедологічних і 

палінологічних показників визначають синседиментний чи постседиментний тип 

ґрунтоутворення різнорангових кліматолітів. У синседиментному ґрунті типи 

паліноспектрів і педогенезу відображають один зональний палеоландшафт. У 

постседиментному ґрунті типи паліноспектрів відповідають ландшафтам різних 

стадій палеогеографічного етапу.  
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Палінологічний аналіз, разом із аналізом змін ґрунтів за палеокатенами,  дає 

змогу інтерпретувати історію розвитку давніх педогенних процесів, рослинності 

та ландшафтів, задокументовану у матеріалі полігенетичних ґрунтів. 

Інтерпретацію виконують на основі закономірностей короткоперіодичної 

етапності, встановлених для ґрунтових світ, сформованих у відповідний час. Як 

зазначалося вище, фази розвитку палеоландшафтів, встановлені за 

палінологічними матеріалами, часто добре зіставляються із фазами змін, 

встановленими за аналітичними даними із відповідних рівнів педолітологічних 

відмін (навіть якщо останні візуально не виявлені). Наприклад, у розрізах 

викопного гумусового горизонту прилуцьких чорноземів (pl1b2) нижні його 

верстви, що містять пилок широколистих порід, як правило, відрізняються від 

візуально однорідних верхніх верств цих чорноземів за вищим вмістом 

півтораоксидів заліза та алюмінію, нижчим вмістом оксидів лужних і 

лужноземельних металів (Герасименко, 1988, 2006).  

Реконструкції за палеопедологічними і палеопалінологічними даними 

найкраще кореспондують між собою у моногенетичних грунтах, сформованих під 

лісовою рослинністю. Це вірогідно обумовлене незначним занесенням 

стороннього пилку у закриті лісові ландшафти. Добре кореспондують між собою 

реконструкції за палеопедологічними і палеопалінологічними показниками й у 

степових і сухостепових ґрунтах (за умов низької участі у палеоландшафтній 

структурі регіону долинних лісів). При реконструкціях зональних 

палеоландшафтів за паліноспектрами лісостепового чи лісотундрового типу 

визначають інтегративну характеристику зонального типу рослинності. Вона має 

відповідати не лише генетичному типу локального ґрунту, із якого отримано 

палінологічні дані, а й відображати рослинність, притаманну усьому спектру 

зональних типів ґрунтів території. Для визначення останніх необхідне площинне 

вивчення викопних ґрунтів (чи осадових порід) району. Якщо на його території 

поширені й лісові, й лучно-степові (або ж тундрові) типи ґрунтів, групу пилку 

деревних рослин пов’язують із першими із них, сформованими під лісовими 
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ландшафтами лісостепу (чи лісотундри), а групу пилку трав’янистих рослин – 

переважно із відкритими ландшафтами і відповідними ґрунтами. Якщо для певної 

стадії чи підстадії встановлено поширення лише одного зонального типу ґрунтів 

(особливо із груп дерново-лісових, чорноземоподібних, коричневоземоподібних), 

реконструюють й один зональний тип рослинності. За таких умов паліноспектри із 

приблизно однаковим вмістом пилку деревних і трав’янистих рослин 

відповідатимуть типу ландшафтів світлих лісів і рідколісся, у яких має місце не 

чергування формацій окремо лісової рослинності і окремо рослинності відкритих 

ландшафтів, а рівноважне зростання і дерев, і лучно-степових ценозів у межах 

однієї рослинної формації.  

Вивчення особливостей літоморфогенних компонентів палеоландшафту дає 

змогу вирізнити зональні та локальні риси у паліноспектрах. При реконструкції 

зональних палеоландшафтів за відкладами напівгідроморфних умов формування 

необхідно враховувати підвищений вміст пилку мезофітного різнотрав’я у 

паліноспектрах ґрунтів (чи неґрунтових порід) степової зони, спорових рослин – у 

паліноспектрах ґрунтів лісової зони; при реконструкціях за спорово-пилковими 

спектрами гідроморфних ґрунтів чи відкладів – підвищений вміст пилку гігрофітів. 

При наявності піщаних субстратів, зокрема на річкових терасах, необхідно 

враховувати підвищений вміст у паліноспектрах ґрунтів пилку сосни та інших 

псамофітів. У зв’язку із переважанням висхідного повітряного переносу пилку у 

долинах (Клопотовская, 1985; Спиридонова, 1991) пилок мезо- і гігрофітної 

рослинності заплав представлено й у відкладах схилів. У делювіальних 

запіщанених відкладах, що утворилися у результаті розвитку ерозійних процесів, 

потрібно враховувати можливість підвищеного вмісту пилку рослин порушених 

субстратів (лободових, айстрових, цикорієвих). Слід враховувати, що навіть за 

незначного впливу первісної людини на рослинність, на стоянках підвищеним є 

вміст рослин, стійких до витоптування ґрунтів чи типових для лесових субстратів 

(родини подорожникових, цикорієвих, айстрових).  
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Зональні ландшафти завжди співіснують з інтразональними (долинними, 

озерними, болотними), збагачені органікою відклади яких є класичними об’єктами 

палінологічних досліджень. Субаквальні та супераквальні ландшафти 

відзначаються значною швидкістю осадонакопичення, а озерно-болотні – й 

відносною безперервністю седиментаційного літопису, у якому добре відображено 

короткоперіодичну етапність розвитку палеоландшафтів. Палінологічні 

результати вивчення цих відкладів мають бути інтегровані до зональних 

палеоландшафтних реконструкцій за умов чіткої кореляції одновікових 

субаквальних і субаеральних відкладів, а також за врахування наявності 

інтразональних рис у паліноспектрах відкладів, сформованих у давніх  

субаквальних ландшафтах. 

На основі отриманої інформації для таксонів короткоперіодичної етапності, 

досліджених у розрізі, реконструюють зональний тип (підтип, фацію) ґрунту, 

зональний клас (підклас, формацію) рослинності, та, за порівняльно-географічним 

методом щодо сучасних ареалів їхнього поширення, реконструюють і зональні 

(підзональні, провінціальні) риси водно-теплового режиму, і, таким чином, 

зональні типи (підтипи, надроди) палеоландшафтів. Систематизація 

реконструйованих палеоландшафтних одиниць та й саме визначення ландшафтних 

таксонів потребують використання класифікації давніх ландшафтів. Цей блок 

дослідження розробляють паралельно із етапом палеоландшафтного діагнозу. 

 

2.2.3. Класифікація ландшафтів плейстоцену 

 

Виходячи із принципу актуалізму, в основу класифікації плейстоценових 

ландшафтів мають бути покладені класифікаційні системи просторової 

супідрядності і класифікаційні категорії, розроблені для сучасних ландшафтів 

(Николаев, 1979; Маринич та ін., 1985, 2003; Пащенко, 1993, 1999; Гродзинський, 

Cавицька, 2008). Підстави для виділення цих класифікаційних категорій 
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визначають ті ознаки ландшафтів (і факторів їхнього утворення), реконструкція 

яких є першочерговою для визначення палеоландшафтних таксонів того чи іншого 

рангу.  

У ландшафтознавстві підставами виділення кліматично зумовлених 

типологічних ландшафтних комплексів (системи, типи, підтипи, надряди 

ландшафтів) прийняті конкретні кліматичні параметри, які значною мірою 

визначають і їхні ґрунтово-біотичні характеристики. Останні є візуальними 

індикаторами цих типологічних ландшафтних комплексів. Викопні ґрунти, 

відклади, палеонтологічні фосилії певного стратону кліматоліту є індикаторами 

кліматично зумовленого типологічного ландшафтного комплексу відповідного 

таксону палеоетапності. 

   При реконструкції давніх ландшафтних комплексів визначення їхньої 

належності до певної системи ландшафтів виконують на підставі таких 

палеогеографічних індикаторів: лесоутворення чи ґрунтоутворення, наявність 

кріотурбацій, генетичний тип ґрунтів, наявність і співвідношення аркто-

бореальних, бореальних, суббореальних і субтропічних елементів у складі 

рослинності (табл.2.1).  

За В. А. Ніколаєвим (1975), у високих і помірних широтах виділяють арктичні, 

субарктичні, бореальні, суббореальні та субтропічні системи ландшафтів. У час 

інтергляціальних оптимумів на території України існували ландшафти 

суббореальної і субтропічної систем, у час інтерстадіалів і деяких стадіалів – 

бореальної системи. Щодо ландшафтів холодних поясів, оскільки причиною  

їхнього існування у помірних широтах на території України був розвиток 

материкових зледенінь, відповідні системи плейстоценових ландшафтів 

визначають як гляціальну, перигляціальну і субперигляціальну. За 

палеогеографічними індикаторами (відсутністю щільного рослинного покриву і 

розвинутих ґрунтів, значними виявами кріогенезу) плейстоценову гляціальну 

систему ландшафтів можна порівняти із сучасною арктичною системою, що 

включає льодову зону і зону арктичних пустель. Перигляціальна і субперигляціа- 
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льна системи ландшафтів істотно відрізняються від сучасної субарктичної системи 

і внаслідок іншого радіаційно-теплового балансу на різних географічних широтах, 

і через належність цих систем до етапів різних глобальних станів ландшафтної 

оболонки. Сучасна субарктична система об’єднує високоширотні ландшафти 

інтергляціалу, які відзначаються розвитком ґрунтів у елювіальній групі 

ландшафтів. Перигляціальна і субперигляціальна системи включають ландшафти 

гляціалів (чи стадіалів) із накопиченням лесів або еолових пісків у елювіальній 

групі ландшафтів. Палеоботанічні індикатори свідчать про відмінність 

рослинності сучасної субарктичної системи від такої плейстоценових 

перигляціальної і субперигляціальної систем (Гричук, 1989; Артюшенко та ін., 

1982; Сиренко, Турло, 1986, Болиховская, 1995; Безусько та ін., 2011; Комар, 2011 

та ін.). 

Ще В. І. Крокосом (1932) було показано, що леси на території України є 

продуктами льодовикових етапів. Сам факт лесоутворення у ландшафтах є однією 

із підстав віднесення їх до перигляціальної чи субперигляціальної системи. 

Іншими підставами є значні вияви кріогенезу і наявність паліноморф кріофітних 

(мікротермних) рослин: Betula sect. Nanae et Fruticosae, Alnaster fruticosus, 

Selaginella selaginoides, Botrychium lunaria, B. boreale, Lycopodium dubium, L. 

lagopus, Diphazium alpinum, Dryas octopetala, Thalictrum alpinum та ін. Типові 

паліноспектри поверхневих проб ґрунтів сучасних зон тундри і лісотундри вивча- 

ють, починаючи із робіт В. П. Гричука і О. А. Заклінської (1948). Ландшафти 

перигляціальної і субперигляціальної систем розрізняють, перш за все, за вмістом 

пилку кріофітів у їхніх відкладах і за формами кріогенних порушень, інколи за 

поширенням зональних типів ґрунтів тундри. Наявність псевдоморфоз за 

льодовими клинами, полігональної сітки первинно-ґрунтових жил із розміром 

полігонів до 3 м,  піщано-ґрунтових жил, «тріщин із роздувами», велосоліфлюкцій, 

потужних кріогенних текстур та інших типових форм – індикаторів багаторічної 

мерзлоти є підставою для віднесення палеоландшафтів до перигляціальної 

системи. Наявність первинно-земляних жил щорічного виповнення, менший 
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розмір та обмежене поширення інших кріогенних форм є показниками належності 

палеоландшафтів до субперигляціальної системи. Також підставою для віднесення 

палеоландшафтів до субперигляціальної системи може  бути наявність 

поодиноких мікрофосилій широколистих порід у відповідних відкладах, що 

свідчить про збереження елементів суббореальної рослинності у рефугіумах. 

Ландшафти формування ініціальних ґрунтів у лесових кліматолітах за 

палінологічними індикаторами частіше відносяться до субперигляціальної 

системи. Існування перигляціальних палеоландшафтів (із переважанням кріофітів 

у складі рослинності) палінологічно виявлено у викопних тундро-глейових 

ґрунтах. У паліноспектрах останніх пилку мікротермів може бути більше, ніж у 

типових лесах, оскільки для зростання тундрових рослин необхідні достатні запаси 

вологи у ґрунтах, що не завжди є типовим для умов лесоутворення.  

При палеогеографічній індикації ландшафти бореальної і суббореальної 

систем розрізняють за генетичними типами викопних ґрунтів (див. табл. 2.2) і за 

складом паліноспектрів відкладів: для бореальної системи типовим є значне 

(зокрема, й абсолютне) переважання пилку бореальних дерев, для суббореальної 

системи – значна участь пилку широколистих порід. У зв’язку із низьким ступенем 

далекого рознесення і поганим збереженням переважної більшості таксонів пилку 

широколистих порід, при його сумарному вмісті у паліноспектрах ≤ 20% можна 

реконструювати формацію широколистих лісів (Гричук, Заклинская, 1948; 

Болиховская, 1995). Значно складніше визначити належність до певної системи 

степових палеоландшафтів, якщо у складі їхніх паліноспектрів не представлено 

пилок долинних лісів. Адже факторами, які обмежують зростання деревних порід, 

можуть бути і низькі температури, і низька кількість опадів. Проте різнотравно-

злаковий чи осоково-злаковий тип давніх трав’янистих ценозів,  свідчить,  що 

зволоження було достатнім і причиною відсутності деревних асоціацій вірогідно 

було саме недостатнє теплозабезпечення.   

Палеоландшафти субтропічної системи визначають за генетичними типами 

викопних ґрунтів – коричневих, червоно-коричневих, червоно-бурих (степових чи 



100 

 

субтропічних саван), і за помітною участю пилку високотермофільних рослин 

(переважно неогенових реліктів) у складі їхніх паліноспектрів. Слід зазначити, що 

за наявними палінологічними індикаторами плейстоценові ландшафти території 

України із субтропічним типом ґрунтоутворення (за виключенням найдавнішого 

берегівського часу) можуть бути віднесені лише до найбільш помірних за 

теплозабезпеченням частин субтропічного поясу (Герасименко, 2010). За 

паліноіндикаторами рослинність частіше була суббореальною з елементами 

субтропічної. Простежено розбіжність між достатньо високими показниками 

інтенсивності ґрунтового вивітрювання і низьким вмістом пилку 

високотермофільних рослин в утвореннях еоплейстоценових кліматолітів. 

Вірогідно вона пов’язана з аридністю давніх ландшафтів 

коричневоземоутворення, що сприяла поширенню у цей ксерофітних деревних 

порід, зокрема, сосни. Пилок останньої, який домінує в паліноспектрах цих 

кліматолітів, вірогідно належить до середземноморських видів цієї породи (у 

спорово-пилкових спектрах багато мікрофосилій Pinus Strobus). Темно-коричневі, 

бурувато-коричневі та червонувато-бурі ґрунти є перехідними від субтропічних до 

суббореальних (Глазовская, 1973; Розанов, 2004) і розглядаються як індикатори 

палеоландшафтів південної частини суббореального поясу.  

В. А. Ніколаєв (1975) системи ландшафтів розділяє на підсистеми за ступенем 

континентальності клімату, “у відповідності із поділом поясів на сектори”. В. М. 

Пащенко (1999) розглядає сектор як вищу від системи класифікаційну 

індивідуальну категорію ландшафтних комплексів, якій у типологічному аспекті 

відповідає категорія підвідділу ландшафтів. Підсистеми ландшафтів, на нашу 

думку, варто виділяти за тими ж підставами, що й системи, лише із різним 

ступенем деталізації характеристик радіаційно-теплового балансу. Виходячи із 

цього, підсистеми давніх ландшафтів виділяють при деталізації аналізу 

палеоіндикаторів теплового режиму: відмін генетичних типів викопних ґрунтів і 

палінологічних показників (співвідношення пилку груп рослин, диференційованих 

за потребою у теплозабезпеченні) у спорово-пилкових спектрах. У педологічному 
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аспекті основою виділення підсистем ландшафтів є класифікаційний поділ 

генетичних типів сучасних ґрунтів на фації: теплі, помірні та холодні.  

Систему бореальних ландшафтів поділяють на північно-, південно- і власне 

бореальну підсистеми. Підставами для виділення північно-бореальних 

палеоландшафтів є поширення у відповідному стратоні таких лісових ґрунтів як 

підзоли, карликові підзоли, бурі лісові холодних (сибірських) фацій, бурі 

рендзини, і таких степових ґрунтів як дернові, дерново-карбонатні, бурі 

напівпустельні холодних фацій, а також незначна участь пилку аркто-бореальних 

рослин у паліноспектрах цих ґрунтів при пануванні пилку бореального комплексу. 

На заключних стадіях міжзледенінь чи теплих міжстадіалів поодиноко може 

зустрічатися пилок широколистих порід, що вірогідно зберігалися у рефугіумах.  

Власне бореальні ландшафти виділяють за пануванням пилку бореальних 

порід у паліноспектрах (інколи за наявності поодиноких мікрофосилій 

широколистих дерев). У відкладах додніпровських етапів, для яких типовим було 

збереження неогенових реліктів у рефугіумах (Артюшенко и др., 1982; Гричук, 

1989; Сиренко, Турло, 1986; Болиховская, 1995; Герасименко, 1988, 2010; Сиренко, 

2017), можлива спорадична присутність пилку цих рослин. Група типових 

генетичних типів викопних ґрунтів включає дерново-підзолисті та буро-підзолисті 

серед лісових ґрунтів, чорноземи і темно-каштанові ґрунти екстра-

континентальних (східно-сибірських) фацій.  

У деяких лесових субкліматолітах всередині і власне лесових, і ґрунтових 

кліматолітів не виявлено палінологічних і кріолітологічних підстав для віднесення 

їх до перигляціальної чи субперигляціальної систем. Тріщинні порушення ґрунтів, 

виявлені у цих відкладах, незначні за розмірами і відображають виповнення 

морозобійних структур дрібноземом впродовж одного сезону або є тріщинами 

кріоусихання. Поодиноко, але систематично може зустрічатися пилок 

широколистих порід, що свідчить про наявність рефугіумів суббореальної флори. 

Ландшафти часу формування таких лесових субкліматолітів відносять до північно-

бореальної і бореальної підсистем. Ці ландшафти лесоутворення вірогідно 



102 

 

існували на найбільших відстанях від джерел розвіювання − льодовикових пустель 

і власне від материкових льодовиків.  

У межах бореального поясу Східної Європи на сучасному етапі баланс тепла 

і вологи є сприятливим для формування зони тайгових лісів. Проте у внутрішніх 

секторах Євразійського континенту поширені ландшафти бореальних лісостепу і 

степу. Впродовж плейстоценових етапів лесоутворення, а також на деяких 

міжстадіалах, ландшафти бореального степу, лісостепу і напівпустель були 

розповсюджені й на території України. Південно-бореальні палеоландшафти 

виділяють за поширенням групи таких викопних ґрунтів як підзолисто-бурі, 

дерново-бурі, дерново-чорноземні, чорноземи глибокопромерзаючих (західно-

сибірських) фацій, темно-каштанові і темно-бурі степові ґрунти південно-

сибірських фацій, а також за  підвищенням вмісту суми пилку широколистих 

порід. Зокрема, остання у сучасних південно-тайгових лісах сягає понад 5% 

(Гричук, Заклинская, 1948; Болиховская, 1995). Для утворень додніпровських 

етапів можлива присутність поодиноких пилкових зерен неогенових екзотів.  

Систему суббореальних ландшафтів поділяють на помірну суббореальну, 

тепло-помірну суббореальну і теплу суббореальну підсистеми. У помірній 

суббореальній підсистемі поширені бурі лісові ґрунти помірних фацій (зараз 

існують на півночі Західної Європи), сірі опідзолені, підзолисто-бурі, дерново-

підзолисті ґрунти і чорноземи помірних фацій; у тепло-помірній суббореальній 

підсистемі це – бурі лісові грунти помірно-теплих фацій (центрально-європейські, 

зокрема, Закарпаття), бурі лісові лесивовані, підзолисто-бурі, коричнювато-бурі 

лісові, чорноземоподібні, чорноземи теплих фацій, коричнювато-бурі та 

червонувато-бурі степові грунти. У теплій суббореальній підсистемі типовими 

ґрунтами є бурі лісові теплих фацій (південно-європейські), жовто-бурі, 

червонувато- та коричнево-бурі лісові ґрунти, бурувато-, червонувато- і темно-

коричневі ґрунти світлих лісів, чорноземоподібні та червоно-чорні ґрунти лучних 

степів, чорноземи злиті (‘смолниці’) та червоно-бурі cтепові ґрунти. За 

палінологічними даними, для палеоландшафтів, починаючи із помірної 
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суббореальної підсистеми, типовою була суттєва участь пилку широколистих 

порід у складі паліноспектрів відповідних ґрунтів, а для додніпровських етапів – 

наявність поодиноких мікрофосилій неогенових екзотів. Палеоландшафти 

помірно-теплої підсистеми виділяють за незначною участю пилку неогенових 

термофілів (2-3%) у складі паліноспектрів, а палеоландшафти теплої 

суббореальної підсистеми – за помітною (4-7%) роллю останніх.  

Відмітимо особливості палеогеографічної індикації деяких типів давніх 

ландшафтів. Розробка критеріїв віднесення паліноспектрів до певних зональних 

типів була одним із перших кроків становлення палеопалінологічного аналізу у 

Східній Європі, виконаного на значному  за обсягом експериментальному 

матеріалі (Гричук, Заклинская, 1948), який неодноразово удосконалювався у 

подальшому у роботах Р. Я. Арап, Н. С. Боліховської, Л. Г. Дінесмана, Л. Г. 

Безусько та ін. (1970-і − 2010-і рр.) і значного числа зарубіжних дослідників 

(Andersen, 1970; Bradshaw, Webb, 1985; Hicks, Birks, 1996; Djamali et al., Pelankova 

et al., 2018. Зокрема, при реконструкції палеоландшафтів лісових типів сума пилку 

деревних порід − 60%, зазначена як валідна (Гричук , Заклинская, 1948), є такою 

лише за умови достатнього вмісту (не менше 30%) паліноморф інших деревних 

порід крім сосни. Також слід мати на увазі можливість формування дезадекватних 

паліноспектрів за рахунок потрапляння до зразку пильнику певної рослини, що 

призводить до перевищення вмісту її пилку над сумою інших паліноморф. Такі 

спектри не включають до палінодіаграми, хоча зростання рослини-продуцента 

пильнику може бути показовим для реконструкцій, особливо якщо ця рослина має 

вузький екологічний ареал зростання.  

Для території України тундрові палеоландшафти не були типовими через 

умови формування тут ландшафтів холодного клімату в інших широтах, ніж такі 

сучасних тундрових ландшафтів у субарктиці. Проте всередині лесових 

кліматолітів (а у західних районах і у деяких ґрунтових кліматолітах) представлені 

тундро-глейові ґрунти із значними кріогенними порушеннями і високим вмістом 

пилку аркто-альпійських та аркто-бореальних видів рослин (до 30% і більше), а 
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також із домінуванням паліноморф осок, зелених мохів і злаків. Ці індикатори 

значно наближають перигляціальні палеоландшафти України до тундрових. Про 

поширення тундрових ландшафтів на теренах України свідчать і 

палеомалакологічні дані (Мельничук, 2004; Куниця, 2008). 

Проте паліноспектри більшості лесових кліматолітів поряд із пилком і 

спорами аркто-бореальних рослин включають і паліноморфи степових трав. Серед 

палеонтологічних знахідок остеологічний матеріал типових тундрових видів 

(північний олень, вівцебик, лемінг копитний, північна полівка і тундровий сліпак) 

зустрічається поряд із кістковими рештками степових і навіть напівпустельних 

тварин (сайгака, степової лисиці, степових видів гризунів, зокрема, ховраха 

крапчастого, байбака і тушканчика). Такі ландшафти традиційно називаються 

тундростеповими (Гричук, 1972; Артюшенко та ін., 1982, Сиренко, Турло, 1986), а 

у випадку помітної присутності у паліноспектрах пилку деревних порід (особливо 

ялини) – тундролісостеповими.  

Мішано-лісові палеоландшафти відносять до південно-бореальної чи до 

помірної суббореальної підсистеми у залежності від співвідношення пилку 

широколистих і бореальних порід у паліноспектрах відповідних відкладів, від 

генетичного типу викопних ґрунтів і властивостей морфолітогенної основи. Адже 

у ґрунтах на піщаних субстратах високий вміст пилку сосни буде пов'язаний не із 

недостатнім для широколистих порід теплозабезпеченням, а із несприятливими 

едафічними умовами зростання. Реконструйовані для додніпровських етапів 

ландшафти сосново-широколистих і широколисто-соснових лісів відносять до 

тепло-помірної і теплої суббореальної підсистем за умов наявності відповідних 

генетичних типів ґрунтів і навіть при незначному вмісті пилку 

високотермофільних широколистих порід (неогенових реліктів), але за 

переважання пилку сосен підроду Strobus (раніше − Haploxylon), серед яких багато 

теплолюбних видів.  

Лісостеповий тип палеоландшафтів визначають за умов поширення у 

відкладах стратону різних генетичних типів субаеральних ґрунтів, що відображає 
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чергування лісових і степових місцевостей. Для стратонів із лісостеповим типом 

пилкових спектрів та одним генетичним типом ґрунту реконструюють 

палеоландшафти світлих лісів і рідколісся. Цей тип ландшафтів зараз має 

обмежене поширення на території України (чагарникові степи Донеччини і 

Керченського півострова, напівсаванні передгірські степи Криму), проте 

розповсюджений у континентальній частині бореального поясу: трав’янисті 

березові та модринові рідколісся Східного Сибіру (Ногіна, 1964); у помірно-теплих 

фаціях суббореального поясу (ландшафт «бокаж» Нормандії і Бретані); та 

особливо у субтропіках середземноморського типу,  ландшафти яких відносять до 

зони світлих лісів та чагарників, зокрема, і на південному узбережжі Криму.  

У межах поширення типів давніх ландшафтів за генетичними підтипами 

викопних ґрунтів і змінами складу паліноспектрів як палеогеографічними 

індикаторами встановлюють підтипи ландшафтів (для етапів лесоутворення 

переважно за палеопалінологічними показниками). У межах деяких підтипів 

виділяють надряди палеоландшафтів. Підставами є відміни викопних ґрунтів у 

межах одного підтипу і зміни складу відповідних паліноспектрів, що свідчать про 

різні умови зволоження. Наприклад, спорово-пилкові спектри можуть відображати 

появу іншого едифікатора чи субедифікатора у складі давніх лісів, додаткового 

домінантного таксону у складі трав’янистих формацій. Типологічні ландшафтні 

одиниці − надряди відповідають таким індивідуальним ландшафтним одиницям як 

провінції (краї) і відображають зміни зволоження у залежності від ступеня 

континентальності клімату (Пащенко, 1999). Надряди можна класифікувати на 

категорії різко-континентальних, континентальних, помірно-континентальних, 

помірних і помірно-океанічних.  

При визначенні кліматично зумовлених таксонів палеоландшафтів слід 

приймати до уваги можливість  їхнього формування в екотонах − перехідних 

територіальних виділах між типами, підтипами чи надрядами палеоландшафтів. З 

одного боку, ландшафти палеоекотонів є найбільш чутливими до давніх 

кліматичних змін, а, з іншого, інтерпретація сформованих у них викопних ґрунтів 
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і, особливо, паліноспектрів  потребує дуже ретельного розгляду, особливо з точки 

зору їхнього положення у давньому рельєфі. Наприклад, своєрідними місцевими 

екотонами є схили балок, у межах яких часто  розташовані «телескопічні»  розрізи 

кліматолітів.  Якщо на врахувати місцеположення таких розрізів при інтерпретації 

палеогеографічних індикаторів, місцеві палеоекотони можуть спотворити 

реконструкцію давніх кліматично обумовлених зональних виділів вищого рангу. 

Тому дуже важливим є дослідження ґрунтових палеокатен і порівняння  складу 

одновікових паліноспектрів, отриманих із розрізів різних елементів давнього 

рельєфу.   

Найвищим таксономічним підрозділом ландшафтних одиниць, виділення 

яких зумовлене факторами морфолітогенної основи, є класи ландшафтів (і, 

відповідно, палеоландшафтів), до яких відносять гірські і рівнинні. Їх розглядають 

у межах систем і підсистем палеоландшафтів (Пащенко, 1999; Маринич та ін., 

2003). У межах підсистем класів рівнинних і гірських ландшафтів виділяють їхні 

підкласи. Для класу гірських палеоландшафтів – це передгірні, низькогірні, 

середньогірні та гірські западини (підкласу високогірних ландшафтів на території 

України у плейстоцені не існувало). Для класу гірських палеоландшафтів їхні типи 

і підтипи виділяють у межах підкласів, а їхні надряди − у залежності від ступеню 

континентальності клімату.  

Для класу рівнинних палеоландшафтів це – височинні, рівнинні та низовинні 

підкласи. Якщо не виконувалися спеціальні палеогеоморфологічні дослідження, 

при окресленні контурів цих ландшафтних виділів плейстоцену у крупному 

масштабі  керуються принципом успадкування основних форм сучасного рельєфу 

від плейстоценових. Виняток складають обриси давніх річкових долин та 

алювіальних рівнин, які реконструюють за визначенням віку алювію в основі 

розрізів їхніх відкладів. Методику визначення віку алювію буде описано далі, у 

розділі 4, щодо регіональних реконструкцій палеорельєфу.  
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Таким чином, у кожному досліджуваному розрізі для описуваного етапу 

послідовно за виділеними стратонами визначають належність палеоландшафтів 

відповідних таксонів етапності до різнорангових ландшафтних одиниць прийнятої 

класифікаційної системи. Реконструкції сукцесій зональних ландшафтів 

виконують у межах їхніх морфолітогенно зумовлених виділів для кожного 

палеогеографічного етапу.  

З метою найбільш достовірної інтерпретації виявів власне зональних рис 

давніх ландшафтів визначають належність останніх до певних груп ландшафтів, а, 

за умов виражених у розрізі елементів давніх форм рельєфу, − і до видів. За 

літологічними властивостями і генетичними типами відкладів літогенної основи 

(підстильні верстви відповідного кліматоліту) певною мірою можна судити про рід 

ландшафту. Реконструкції типологічних ландшафтних комплексів низького рангу, 

зокрема рядів, родів, видів ландшафтів/район, місцевість, урочище можливі 

(Горецкий, 1964; Герасименко, 1988; Залесский, 1988), проте їх необхідними 

умовами є і повнота геологічного літопису, і детальний ступінь його вивчення. 

 

2.2.4. Просторовий і часовий синтез палеоландшафтознавчих даних  

 

На цьому етапі дослідження виконують перехід від точкових реконструкцій 

розвитку палеоландшафтів за еталонними розрізами до просторово-часових 

палеоландшафтознавчих узагальнень. Виконують такі завдання:  

1 – регіональна кореляція короткоперіодичних етапів за типологічними 

ознаками палеоландшафтів, а палеогеографічних етапів – за типами 

палеоландшафтних сукцесій. Звичайно принципово важливою є традиційна 

кореляція відкладів стратонів усіх рангів за стратиграфічними, морфогенетичними 

(зокрема, педологічними), літолого-аналітичними, палінологічними і 

палеофауністичними ознаками. Її доповнюють синтетичним методом кореляції за 

палеоландшафтними ознаками, тобто за сумісністю у одному екологічному 
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середовищі реконструйованих ландшафтів на певному таксоні етапності. 

Кореляцію ландшафтних інваріантів виконують за фазами, підстадіями, стадіями і 

підетапами палеогеографічного етапу, послідовність яких відображено у будові 

світ ґрунтів чи відкладів відповідних кліматолітів. Зіставляють і сутність, і 

послідовність інваріантів палеоландшафтів етапу у  розрізах, які корелюють між 

собою. Тобто кореляцію кліматолітів за будовою світ їхніх утворень доповнюють 

генетично обґрунтованою кореляцією за типом розвитку ландшафтних сукцесій 

впродовж відповідних палеогеографічних етапів.  

Суттєвими для кореляції кліматолітів та їхніх підрозділів є кількісні 

показники властивостей відкладів дрібніших стратонів, які є індикаторами 

палеоландшафтних умов. Для кліматолітів рівнинних ландшафтів з однорідною 

морфолітогенною основою встановлюють сталі (у межах регіону) показники 

кліматично зумовлених процесів, зокрема, індекси інтенсивності глинного 

вивітрювання (вміст мулистих часток, молекулярні співвiдношення SiO2 : R2O3), 

які дозволяють ідентифікацію кліматолітів у межах цього району, наприклад, 

правобережжя Київського Придніпров’я (Герасименко, 1988). З точки зору 

палеопалінології, індексами ряду кліматолітів і їхніх підрозділів є кількісні 

показники вмісту пилку кріофітів, ксерофітів, термофільних і високотермофільних 

деревних порід, високомезофільних деревних порід (Гричук, 1989; Болиховская, 

1995; Безусько та ін., 2011; Сіренко, 2017).  

2 – вивчення часових закономірностей розвитку палеоландшафтів. 

Ландшафтні сукцесії палеогеографічних етапів реконструюють у межах  

підрозділів плейстоцену (ранній, середній, пізній) за регіонами, які репрезентують 

сучасні ландшафтні зони або висотні пояси. Сукцесії зональних палеоландшафтів 

відображають у графічних моделях, основою яких є генералізована класифікація 

ландшафтів (відображена на горизонтальній осі графіку) і хронологічне 

позиціювання таксонів етапності (відображене на його вертикальній осі) (рис. 2.9). 

Графічні моделі відображають зміни умов ландшафтоутворення на льодовиково–

міжльодовикових циклах: від найбільш холодних і посушливих до найбільш  
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Рис. 2.9. Розвиток пізньонеоплейстоценових ландшафтів території 

сучасної лісостепової зони (лесова область Середнього Придніпров’я) 
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теплих і вологих. На горизонтальній осі графічної моделі системи і підсистеми 

ландшафтів розташовують у напрямку зростання теплозабезпечення; а типи і 

підтипи ландшафтів у межах підсистем – зліва направо у напрямку зростання 

вологозабезпечення.  

Хронологічне положення етапів визначено на основі схеми палеогеографічної 

етапності плейстоцену України (Веклич та ін., 1993; Гожик та ін., 2001) у 

модифікації (Герасименко, 2004, 2010; Герасименко, Матвіїшина, 2007; Gozhik, 

Gerasimenko, 2011). Хронологічне положення короткоперіодичних етапів 

визначене за кореляцією послідовності реконструйованих природних подій із 

глобальною ізотопно-кисневою шкалою глибоководних відкладів (Shackleton et al., 

1990), для пізнього неоплейстоцену – також за кореляцією із датованими 

геохронологічними схемами Західної Європи (Woillard, 1978; Hammen, van Der, 

1995; Kukla, Cilek, 1996; Haesaerts et al., 2003, 2016; Rousseau et al., 2001, 2011 та 

ін.). Побудова таких моделей дає змогу встановити загальні закономірності у 

розвитку ландшафтних сукцесій різних етапів і визначення їхніх індивідуальних 

рис для кожного палеогеографічного етапу.  

3 – міжрегіональна кореляція моделей розвитку палеоландшафтів, що є 

важливою для їхньої взаємної верифікації. Міжрегіональну кореляцію 

супроводжують зіставленням із глобальної шкалою кліматичних змін за ізотопно-

кисневими даними Світового океану, а також із схемами розвитку педо- і 

седиментогенезу, рослинності, фауни, клімату суміжних територій поширення 

четвертинної лесово-ґрунтової формації. Це дає змогу вирізнити глобальний 

кліматичний сигнал у регіональній інформації і простежити ступінь сенсибільності 

до глобальних змін інваріантів зональних палеоландшафтів на території України.  

4 – вивчення просторових закономірностей розвитку палеоландшафтів. 

Виконують на основі реконструкції поширення типологічних палеоландшафтних 

виділів за площею. За даними інтерполяції точкових індикаторів палеоландшафтів 

у розрізах визначають і схематично картографують ареали поширення давніх 

систем, підсистем, типів, підтипів і надрядів ландшафтів. На картосхеми наносять 
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розрізи, у яких виражені дрібні таксони кліматолітів. Для кожного із них подають 

інформацію щодо інваріанту системи, зонального, підзонального, провінціального 

(крайового) палеоландшафту, виражену через зональний тип, підтип, відміну 

викопного ґрунту чи осадової породи і клас, підклас рослинності, реконструйовані 

за відповідними палеогеографічними індикаторами. За основу розробки легенд 

при картографуванні приймають обрану класифікаційну систему плейстоценових 

ландшафтів. На крупномасштабних схематичних картах, де вказано 

класифікаційні одиниці і кліматично, і морфолітогенно зумовлених 

палеоландшафтних видилів,  поширення класів і підкласів давніх ландшафтів 

реконструюють, виходячи із принципу успадкування морфоструктур першого і 

другого порядків (Галицкий, 1980; Веклич, 1990). Проте необхідною умовою  

таких реконструкцій є вивчення у їхніх ареалах відкладів відповідного таксону 

палеоетапності. Для оцінки відмін давньої зональної структури ландшафтів 

території України від теперішньої на побудовані картосхеми наносять і межі 

сучасних ландшафтних зон.  

Сучасний стан вивчення утворень короткоперіодичної етапності розвитку 

плейстоценових ландшафтів на території України дає змогу реконструювати 

поширення типологічних ландшафтних одиниць високого рангу (Комплексний 

Атлас України, 2005; Національний Атлас України, 2007; Історичний Атлас 

України, 2011). Від ступеня вивченості залежить ранг таксонів етапності, для яких 

виконано реконструкції палеоландшафтів. Це − переважно підетапи і стадії для 

еоплейстоцену, стадії і підстадії для раннього і середнього неоплейстоцену, 

підстадії і фази для пізнього неоплейстоцену. 

5 – останній науково-прикладний етап дослідження спрямовано на розробку і 

реалізацію напрямів використання результатів палеоландшатфознавчих 

досліджень у теоретичних і практичних цілях.  

Графічну методико-методологічну модель реконструкції зональних 

ландшафтів плейстоцену розроблено як послідовну систему підходів і прийомів 

отримання палеоландшафтної інформації за пам’ятками та індикаторами  
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Рис. 2.10. Методико-методологічна модель дослідження розвитку  

                зональних зоналандшафтів короткоперіодичних етапів плейстоцену  
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зональних компонентів палеоландшафтів і за даними щодо літогенної основи і 

крупних форм плейстоценового рельєфу, успадкованих у сучасному рельєфі 

(Рис.2.10). 

 

2.3. Методико-методологічна модель реконструкції 

       типологічних   палеоландшафтів регіонального рівня 

 

2.3.1. Попередні польові і камеральні дослідження  

 

Реконструкція типологічних палеоландшафтів регіонального і 

внутрішньорегіонального рівня можлива лише за умов детального вивчення 

індикаторів цих палеоландшафтів на досліджуваній території. Оскільки факторами 

виособлення палеоландшафтів регіонального і внутрішньорегіонального рівня є 

давній рельєф і літогенна основа, обов’язковою умовою таких палеоландшафтних 

побудов є поетапна реконструкція давнього рельєфу (для етапів ґрунтоутворення 

– і підстильних порід викопних ґрунтів).  

Послідовність кроків у алгоритмі методико-методологічних досліджень з 

метою реконструкцій палеоландшафтної структури внутрішньорегіонального 

рівня є дуже близькою до використовуваної для відтворення кліматично 

зумовлених рис палеоландшафтів високого таксономічного рангу (див. рис. 2.10). 

Адже формування палеоландшафтної структури внутрішньо- регіонального рівня 

відбувається у межах певних систем, типів, підтипів, надрядів, класів і підкласів 

ландшафтів. Проте на перший план виходить вивчення змін викопних ґрунтів за 

палеокатенами або у різних умовах давнього рельєфу, порівняння складу 

паліноспектрів у розрізах, розташованих на різних елементах палеорельєфу або на 

літологічно різних субстратах. Це  стає необхідним не лише для адекватного 

визначення кліматично зумовлених палеоландшафтних одиниць високого рангу, 
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але й для схематичного картографування палеоландшафтної структури 

внутрішньорегіонального рівня. Головною умовою відтворення останньої є 

реконструкції палеорельєфу досліджуваного регіону, які неможливо виконати 

лише за інтерполяцією точкових розрізів чи розрізів-профілів. Їхньою основою є 

аналіз стратиграфічної і літолого-фаціальної будови відкладів якомога більшої 

кількості свердловин, закладених на досліджуваній території.  

Свердловини мають бути описані якомога детальніше, із зазначенням 

наявності викопних ґрунтів, навіть якщо їхній морфологічний опис відбувався не 

за схемою, розробленою для палеопедологічних  і палеоландшафтних 

реконструкцій. Цим вимогам відповідає опис свердловин, закладених впродовж 

численних геолого-здіймальних робіт, виконаних на території правобережжя 

Київського Придніпров’я високо кваліфікованими четвертинниками і 

геоморфологами М. Н. Клюшніковим, Ю. Л. Грубріним, Б. Д. Возгріним 

(матеріали геологічних звітів), М. Є. Барщевським (1989), а на території 

Волинського Полісся – І. І. Залеським (1988). Покрокова інтерпретація даних 

геологічного буріння цих територій за стратиграфічною схемою четвертинних 

відкладів України (Веклич та ін., 1987, 1993) дала змогу поетапно реконструювати 

морфолітогенну основу плейстоценових палеоландшафтів відповідних районів у 

роботах Н. П. Герасименко (1988) та І. І. Залеського (1988). 

Першим кроком палеоландшафтознавчих робіт внутрішньорегіонального 

рівня є виконання польових досліджень усіх розрізів території, що вивчається, і 

зв’язку із визначенням їхнього положення у сучасному рельєфі, а також і вивчення 

та простеження за долиною висотних рівнів річкових терас.   Вивчення розрізів 

виконують, враховуючи аспекти, зазначені вище (підрозділи 2.1.1 і 2.1.2). У 

польових умовах за масовими спостереженнями (наприклад, понад 500 розрізів 

плейстоценових відкладів на території правобережжя Київського Придніпров’я, 

площею 10 тис. км2) визначають особливості вияву загальних закономірностей 

Схеми стратиграфії і палеогеографічної етапності плейстоцену України у 

конкретних умовах досліджуваного району. Визначають типові співвідношення 
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кліматолітів у розрізах за частотою повторюваності, їхньою типовою потужністю, 

характерному співвідношенню викопних ґрунтів у світах кліматолітів та 

особливості полігенетичних ґрунтів цих кліматолітів.  Визначають регіональні 

діагностичні ознаки кліматолітів,  стратиграфічні маркери (зокрема, морена 

дніпровського зледеніння, злиті ґрунти верхньоширокинського субкліматоліту 

тощо). За результатами польових досліджень обирають найбільш репрезентативні 

опорні розрізи для аналітичного вивчення їхніх відкладів. При цьому обирають 

розрізи кліматолітів, розташовані у різних умовах давньої літогенної основи і 

палеорельєфу (останній визначають попередньо за генетичними типами відкладів 

і викопних ґрунтів, представлених у розрізі). 

Лише встановлені типові особливості будови розрізів, літолого-фаціального 

складу і генезису кліматолітів (зокрема, генетичних типів викопних ґрунтів) дають 

змогу інтерпретувати фондові матеріали геолого-здіймальних робіт, наявні для 

досліджуваної території, за прийнятою у палеоландшафтних побудовах схемою 

стратиграфії і палеогеографічних етапів. Лише використання  даних геологічного 

буріння забезпечує достатньо рівномірний розподіл точок опису відкладів і дає 

змогу поетапних реконструкцій палеорельєфу і літогенної основи 

палеоландшафтів. Наприклад, за територією правобережжя Київського 

Придніпров’я було вивчено понад 2500 детально описаних розрізів свердловин, 

стратифікованих при виконанні палеоландшафтознавчих досліджень 

(Герасименко, 1988) за стратиграфічною схемою України  (Веклич та ін., 1987). 

Проте стратифікувати розрізи свердловини було можливо переважно на рівні 

кліматолітів і субкліматолітів, для ґрунтових кліматолітів  інколи, із певною мірою 

умовності, – за стадіями і підстадіями.   

У ході польових і камеральних робіт на окремі (за кожним кліматолітом) 

схематичні карти  досліджуваної території наносять точки розташування розрізів і 

свердловин, біля яких за єдиною системою умовних позначень вказують: а) 

генетичний тип і літолого-фаціальну характеристику відкладів кліматоліту і його 

підрозділів, зокрема, генетичний тип викопного ґрунту/ґрунтів; б) потужність 
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кліматоліту і його підрозділів; в) відмітки гіпсометрії підошви і поверхні 

кліматоліту та його підрозділів. Останні параметри отримують із опису 

свердловини шляхом віднімання потужності покривної товщі над кліматолітом від 

відмітки устя свердловини.  

 

2.3.2. Реконструкції давнього рельєфу  

 

Реконструкції давнього рельєфу виконують на основі  принципів і методів, 

викладених у роботах М. Ф. Веклича (1966, 1990), М.Ф. Веклича, В. А. Дубняка 

(1975), В. І. Галицького (1980), Г. І. Горецького (1964, 1970), Ю. О. Мещерякова 

(1965), Є. В. Шанцера (1966), Ламакіна (1948), В. П. Палієнко та ін. (2005) та ін. В 

основу реконструкцій палеорельєфу плакорів покладено метод спряженого аналізу 

літолого-фаціального складу, потужності і гіпсометрії підошви відкладів кожного 

кліматоліту за умов зіставлення останнього показника із гіпсометрією «реперного 

горизонту» – поверхні відкладів, які, виходячи із їхнього генезису, мають залягати 

горизонтально. Вивчення сучасних умов залягання (ухилу, локальних підвищень і 

знижень) первинно горизонтальної поверхні дає змогу визначити вияви 

тектонічних рухів, які відбувалися після  її утворення і, безумовно, мали впливати 

на умови залягання плейстоценових кліматолітів.  

Зазвичай за реперний горизонт приймають поверхню відносно глибоководних 

морських відкладів. На території Київського Придніпров’я такими є відклади 

обухівського регіоярусу (колишнього верхнього ярусу київської світи палеогену), 

які за генезою мають характеризуватися вирівненим рельєфом. Поверхня цих 

відкладів має слабкий пологий ухил на північний захід, який зумовлює зниження 

гіпсометричних показників стратоізогіпсів усіх кліматолітів у цьому напрямку. 

Перш за все, складають карту гіпсометрії поверхні «реперу», на яких простежують 

локальні підвищення і зниження. З  метою виключення із палеогеоморфологічного 

аналізу перезаглиблень реперної поверхні, зумовлених плейстоценовими 
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ерозійними врізами, карти складають лише для відкладів давніх плакорів, із 

повною послідовністю стратиграфічних нашарувань олігоцену – неогену.  

Складають карту сумарної потужності олігоцен-міоценових і, окремо, 

пліоценових відкладів, які залягають між поверхнею «реперу» і підошвою першого 

із досліджуваних плейстоценових кліматолітів  (сіверського). За допомогою 

вищеназваних карт, на основі зіставлення змін потужності олігоцен-пліоценових 

відкладів із нерівностями «реперної поверхні», визначають чи відбувалися 

тектонічні рухи, які  зумовили нерівності останньої, до початку четвертинного 

періоду, чи на певному із його етапів.   

Спряжений аналіз літолого-фаціального складу відкладів кліматолітів, їхньої 

потужності та гіпсометрії підошви виконують послідовно від найдавніших до 

наймолодших кліматолітів. З цієї метою складають карти літолого-фаціального 

складу і генетичних типів відкладів кліматоліту, їхніх ізопахіт (ліній з однаковою 

потужністю відкладів) і стратоізогіпсів підошви (ліній з однаковими відмітками 

підошви кліматоліту). Для субаеральних і супераквальних відкладів плакорів 

розраховують середню потужність і середню гіпсометричну позначку підошви 

відкладів кліматоліту на досліджуваній території.  Надалі розраховують середні 

відхилення від цих величин. Масове площинне поширення відхилень дає змогу 

виконати районування території на цій основі.  

Надалі середні значення потужності і гіпсометричних позначок підошви 

кліматолітів розраховують окремо за кожним виділеним районом. За відхиленням 

від цих середніх значень і з урахуванням фаціального складу відкладів 

досліджуваного кліматоліту виділяють локальні типи морфолітогенної основи 

давніх ландшафтів, в яких відбувалося формування цього кліматоліту. За 

відповідного літолого-фаціального складу відкладів (зокрема, і генетичного типу 

викопних ґрунтів) в умовах зниження потужності кліматоліту і підвищення 

відміток стратоізогіпсів його підошви визначають давні височинні ділянки; в 

умовах підвищення потужності та зниження відміток стратоізогіпсів підошви 

кліматоліту – палеозападини чи знижені ділянки плакорів, які існували під час його 
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формування. Середні значення потужності і відміток стратоізогіпсів підошви 

кліматоліту відповідають рівнинним плакорам у межах досліджуваного району.  

Зв'язок нерівностей підошви кліматоліту із неотектонічними рухами 

виявляють шляхом їхнього зіставлення із гіпсометрією «реперної поверхні» (якщо 

раніше не було визначено, що нерівності останньої були зумовлені тектонічними 

рухами у палеогені чи неогені). Значні потужності відкладів кліматоліту при 

високих позначках стратоізогіпсів його підошви і їхній невідповідності літолого-

фаціальному складу відкладів (наприклад, супераквальні чи оглеєні утворення, 

гідроморфні ґрунти) свідчать про вторинні тектонічні підняття цієї території, які 

відбулися після формування досліджуваного кліматоліту. Незначну потужність 

відкладів кліматоліту при низьких гіпсометричних позначках його підошви і 

відсутності порушень «реперної поверхні» розглядають як відображення давніх 

процесів схилової денудації. Зменшення потужності кліматоліту внаслідок 

ерозійного врізу, який мав місце впродовж одного із етапів після його утворення, 

визначають за збільшенням потужності покривних верств, часто за їхнім літолого-

фаціальним складом, типом контакту із ними, стратиграфічною повнотою розрізу. 

Зіставлення  форм мезорельефу, які існували на плакорах, чітко виявило їхню 

подібність впродовж певних груп послідовних палеогеографічних етапів, з одного 

боку, і їхні суттєві зміни впродовж деяких етапів, з іншого. До останніх відносяться 

етапи потужного осадонакопичення (тилігульський і бузький) та, особливо, 

дніпровський етап екзарації і осадонакопичення, а також ряд теплих етапів 

(крижанівський, мартоноський, завадівський, кайдацький і витачівський). 

Ймовірні причини певної перебудови рельєфу межирічь саме на цих теплих етапах 

будуть викладені нижче, у цьому ж  підрозділі. 

Поетапний аналіз давнього рельєфу плакорів свідчить про значну тривалість 

існування форм мезорельєфу. Для деяких груп етапів вона значно перевищує 

тривалість одного палеогеографічного етапу. Таким чином, чітко відображено 

високий ступінь успадкування у розвитку форм плейстоценового рельєфу – 

закономірність, встановлену раніше М.Ф. Векличем (1966, 1990),  В.І. Галицьким 
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(1980) та ін. Ландшафтознавці визнають рельєф найбільш стійким компонентом 

ландшафтів (роботи Н. О. Солнцева, О. Г. Ісаченко, В. О. Ніколаєва та ін.). 

Успадкування у розвитку крупних балок простежено за наявністю у розрізах їхніх 

бортів балкового алювію, інколи починаючи із нижньопліоценового алювію 

(Герасименко, 1988). Успадкування цих форм рельєфу було виявлене М. Ф. 

Векличем (1982) за нахилом у заляганні пліоценових кліматолітів до 

плейстоценових і сучасних балок. Проте успадкування рельєфу значно слабше 

виражено (або загалом відсутнє) стосовно мікроформ рельєфу.  

Таким чином, на плакорах впродовж певних груп етапів зональні компоненти 

ландшафтів змінювалися у межах одних й тих самих мезоформ рельєфу, що 

слугували основою для уособлення ландшафтних виділів 

внутрішньорегіонального рівня: давніх місцевостей та урочищ. Встановлення груп 

етапів, які відзначаються значним успадкуванням форм рельєфу плакорів, дає 

змогу використати для кожної із таких груп єдину картосхему територіальної 

диференціації палеоландшафтів і, змінюючи легенди до умовних знаків цієї 

картосхеми, відображати зміни у межах мезоформ рельєфу зональних компонентів 

ландшафтів за окремими палеогеографічними етапами. Проте для дніпровського 

етапу, який відзначався потужним розвитком нових рельєфоутворювальних 

процесів, існує потреба у складанні схематичних карт палеорельєфу до початку 

зледеніння і після припинення дії гляцігенних факторів рельєфоутворення.   

При вивченні давніх річкових долин визначення їхнього віку виконують, 

перш за все, за будовою субаерального покриву. Дослідженнями В. І. Крокоса 

(1932), М. Ф. Веклича (1968) та інших доведено, що алювій терас має двочленну 

будову і складається із двох алювіальних світ, які відповідають двом кліматолітам: 

нижній, сформований впродовж теплого етапу, і верхній – впродовж холодного. 

Підстави для віднесення алювіальних світ до двох етапів наступні.  

За Є. В. Шанцером (1966), алювій рівнинних річок помірного поясу 

складають  фації, які закономірно змінюються уверх за розрізом алювію, що 

відображає зміну гідрологічного режиму у річкових долинах. В основі алювіальної 
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світи залягають фації розмиву (базальний горизонт, аrf), які відзначаються 

грубозернистим, погано сортованим матеріалом, переважно із косою шаруватістю. 

На них залягають руслові фації (apl) – добре промиті та відсортовані дрібніші піски, 

переважно із діагональною шаруватістю. Місцями вони перешаровуються із 

старичними фаціями (ast) −  темно-сірими гумусованими мулами i супісками з 

ознаками оглеєння. Вінчають алювіальну світу заплавні фації (apr) − зв’язні 

суглинкові і супіщані породи чи дрібнозернисті горизонтально шаруваті піски, 

місцями стрічкові фації, світло забарвлені, але із гумусованим лучним ґрунтом у 

крівлі. Співвідношення фацій у розрізі за потужністю різниться у залежності від 

кліматичних умов і тектонічного режиму території, але їхня наявність в 

алювіальній світі є закономірно властивою для алювію теплих міжльодовикових 

чи міжстадіальних етапів. У розрізах терас будову алювіальної світи, властиву для 

теплого етапу, має нижня пачка алювію.  

Верхня пачка алювію відзначається специфічною будовою і складена 

однорідною товщею (без поділу на фації) переважно дрібнозернистих, погано 

сортованих, пилуватих і глинистих пісків, з окремими гравійними зернами і 

уламками за всією товщею, неправильно горизонтальношаруватих, із 

проверстками суглинків і супісків, часто карбонатних. За визначенням Г. І. 

Горецького (1964, 1970), це – алювій перигляціальних етапів. Він формується у 

широких долинах, пристосованих до пропуску постійно великих мас води − 

начебто до постійної повені за значної швидкості води. Такою є будова алювію у 

сучасному субарктичному поясі (Лаврушин, 1967). Таким чином, верхню пачку 

алювію сформовано впродовж холодних перигляціальних етапів. Зверху 

перигляціальний алювій фаціально заміщає лес одного із ним віку. Цілком логічно, 

що у річкових долинах викопні ґрунти і леси плакорів мають заміщатися 

алювіальними відкладами. У розрізах-профілях на узбережжях річок місцями 

простежують як нижня товща алювію переходить у викопний гідроморфний ґрунт.  

На лесі, який вінчає верхню пачку алювіальної світи, сформований 

субаеральний ґрунт вже наступного кліматоліту. За сумою його 
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палеопедологічних ознак, як і за стратиграфічною будовою тієї частини розрізу, 

яка залягає вище від цього ґрунту, його можна надійно діагностувати, і, таким 

чином, встановити його геологічний вік. Вік підстильного лесу і верхньої 

алювіальної пачки під ним буде на один етап давнішим визначеного субаерального 

ґрунту, а вік гідроморфного викопного ґрунту і нижньої пачки алювію – давнішим 

від нього на два етапи.  

Інтенсивні ерозійні врізи і перезаглиблення річкових долин і балок мали 

місце на межі холодного і теплого етапів.  Принаймні паліноспектри, отримані із 

суглинково-глинистої частини базального горизонту алювію, відображають умови 

початку теплого етапу (Возгрин, Артюшенко, 1971; Пашкевич, Барщевський, 1975 

та ін.). Надалі впродовж  теплого етапу відбувалося накопичення руслового, 

старичного, і, нарешті, заплавного алювію, тобто виповнення  долини осадами. 

При переході до наступного холодного етапу новий глибинний вріз був слабким, 

або загалом не відбувався. Це пояснюють тектонічними опусканнями території, 

пов’язаними із наступом з півночі  льодовикового щиту, або із перезавантаженням 

річкових русел твердими наносами, винесеним із прильодовикових пустельних 

ландшафтів. Більша частина енергії водного потоку витрачалася на перенос цього 

матеріалу (Лаврушин, 1967). Новоутворений алювій був накладений на 

сформований впродовж попереднього теплого етапу, утворював верхню пачку 

алювіальної світи і остаточно виповнював долину.  

На початку наступного теплого етапу у зв’язку із гляціоізостатичними 

підняттями території, таненням водостійкого шару багаторічної мерзлоти, 

зростанням кількості опадів і величини річкового стоку мало місце нове ерозійне 

перезаглиблення русла. Його супроводжувало  вирізання уступу нової 

надзаплавної тераси і перехід відкладів заплави попереднього етапу у положення 

терасових. На них, як і на плакорах, утворювалися субаеральні ґрунти і надалі 

відбувалося формування типової стратиграфічної послідовності кліматолітів 

субаерального покриву.  
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Таким чином у долинах річок території, на формування якої мали вплив 

гляціальні і перигляціальні процеси, від початку стадії континентального розвитку 

цієї території до сучасного етапу відбувалося утворення різновікових терас. 

Оскільки річкові врізи мали місце переважно на початку теплих етапів, а у будові 

алювію терас приймають участь відклади двох кліматолітів, кількість терас у 

загальному випадку має бути вдвічі меншою, ніж число кліматолітів. Назви 

терасам дають за назвою кліматолітів, відклади яких утворюють алювіальні світи 

цих терас. Першою є назва кліматоліту, який складає нижню пачку алювію і 

відповідає теплому етапу, другою – назва кліматоліту, відклади якого формують 

верхню пачку алювію і утворені впродовж холодного етапу (наприклад, 

мартоносько-сульська, витачівсько-бузька тераси). Найвищий терасовий рівень 

відповідає найдавнішій терасі, найнижчий – наймолодшій. Тераси також 

позначають  римськими цифрами, починаючи із наймолодшої (дофінівсько-

причорноморської) надзаплавної тераси − І-а тераса. Найдавніша плейстоценова 

тераса (берегівсько-березанська) є Х-ою. У Стратиграфічній схемі четвертинних 

відкладів України (1993) тераси мають і власні назви (чигиринська, колкотівська 

тощо).   

Частина авторів стратиграфічної схеми України до І-ої надзаплавної тераси 

відносять витачівсько-бузьку і не виділяють дофінівсько-причорноморську терасу, 

вважаючи її одним із терасових рівнів нижчого порядку. Це знайшло відображення 

й на геологічній карті четвертинних відкладів і на геоморфологічній карті у 

Національному Атласі України (2007). Для території Київського Придніпров’я 

виділення дофінівсько-причорноморської тераси надійно обґрунтовано і 

поширення її відображено у картографічних матеріалах звітів В. М. Соловицького, 

Б. Д. Возгріна (1970) та ін. 

Як зазначено вище, основним фактором, що обумовлює розвиток глибинної 

ерозії і врізання річок, є тектонічне підняття у їхніх басейнах, яке збільшує 

перевищення цих територій над базисом ерозії. Проте ця класична картина у 

багатьох випадках є ідеалізованою, і її порушують регіональні чи локальні 
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тектонічні рухи. У районах, де у плейстоценовий час впродовж теплих етапів чітко 

переважала тенденція до підняття території, у річкових долинах утворилися 

терасові ступені (наприклад, долини Дністра, річок Карпат, значною мірою долини 

Дніпра і його притоків). У районах, де підняття були значними не впродовж всіх 

теплих етапах, у річкових долинах міг переважати боковий розмив, який 

призводив до порушення висотної послідовності терас за їхнім віком. Нижчі 

тераси могли бути повністю розмиті впродовж фази бокової ерозії, і давні тераси 

виявилися візуально першими висотними рівнями над сучасною заплавою. Або ж 

над низькими терасами (наприклад, витачівсько-бузькою) поставали тераси, 

сформовані впродовж раннього неоплейстоцену чи навіть еоплейстоцену. Це є, 

зокрема, досить типовим для певних ділянок долини Сіверського Дінця та його 

притоків.  

Унаслідок більшої інтенсивності седиментації на нижчих елементах рельєфу 

у порівнянні із вищими субаеральний покрив терас нарощується швидше, ніж на 

плакорах, і поступово тераси перестають бути вираженими у рельєфі як ступені, 

утворюючи нижні рівні вододільних рівнин, а еоплейстоценові тераси – і досить 

високі їхні рівні.  Визначити їх як тераси можна лише за геологічною будовою. 

Якщо відклади давніх долин морфологічно виражено у сучасних долинах, вони 

утворюють тераси у геоморфологічному сенсі, якщо ні – їх розглядають як 

поховані тераси. Упродовж деяких груп палеогеографічних етапів відбувалися 

значні регіональні опускання, і замість формування терасових ступенів мало місце 

багатократне накладання алювіальних світ одна на одну. Плейстоценові долини, 

які не успадковані сучасними, називають давніми (долини льодовикового стоку – 

прохідними), а якщо вони не виражені у рельєфі – похованими.  Похованими 

можуть бути й прохідні долини, особливо додніпровських холодних етапів 

(зокрема, тилігульського).    

Субаеральний покрив терас і похованих долин внаслідок дії екзогенних 

процесів зберігається не повсюдно. Простеження терас і похованого алювію  

виконують від їхніх розрізів із чіткою стратифікацією субаерального покриву 



124 

 

методом ланцюгової ув’язки (Горецкий, 1970) за такими параметрами: 1) 

характеристикою алювію, тобто особливостями його фаціальної будови; 2) 

відмітками поверхні, зокрема, перевищеннями над заплавою; 3) відмітками 

підошви алювію. Найбільш надійним для кореляції є останній параметр, оскільки 

висоти поверхні терас, особливо давніх, нівелюються екзогенними процесами.  

Вивчення особливостей будови давніх долин дає змогу реконструювати 

тектонічний режим, палеорельєф, зокрема, його абсолютні висоти, а також 

особливості давніх гідрологічного режиму і клімату. Реконструкції тектонічного 

режиму можливі через його відображення у глибині палеодолин і, особливо, у 

глибині ерозійних врізів, у типі акумуляції алювію та його структурно-ерозійних 

коефіцієнтах. Глибина долини визначається за різницею відміток субаеральних 

фацій кліматоліту на плакорі та відміток алювію цього кліматоліту. Для 

визначення глибини ерозійного врізу впродовж певного палеогеографічного етапу 

потрібно від відмітки поверхні колишньої першої надзаплавної тераси відняти 

відмітку підошви алювію заплави, яка існувала впродовж досліджуваного етапу. 

Чим більшою є глибина ерозійного врізу, тим сильнішим було тектонічне підняття. 

Дуже показовою для визначення тектонічного режиму є величина ухилу 

поздовжнього профілю днища долини. Для її визначення відмітки ложа алювію у 

двох точках ділять на відстань між ними. Для районів тектонічних піднять типові 

круті ухили поздовжнього профілю – до кількох метрів на 1 км; для районів, що 

опускаються, навпаки, властивими є ухили поздовжніх профілів менше 0,3 м на 1 

км (Шанцер, 1966).  

Застосування структурно-ерозійних коефіцієнтів впроваджено Г. І. 

Горецьким (1970). Для їхнього розрахунку потужність руслових фацій приймають 

за 1. Коефіцієнт енергії розмиву визначають за відношенням потужності фацій 

розмиву до потужності руслових фацій (krf = arf/apt). Коефіцієнт заплавності 

визначається за співвідношенням потужностей заплавних і руслових фацій (kpr = 

apr/apt), а коефіцієнт старичності – за співвідношенням потужностей старичних і 

руслових фацій (kst=ast/apt). Для рівнинних річок нормальним значенням 
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коефіцієнту заплавності є 0,2-0,3, значенням коефіцієнту старичності – 0,05-0,1, 

коефіцієнту енергії розмиву – 0,24-0,27. Вищі коефіцієнти енергії розмиву свідчать 

про тектонічні підняття території річкового басейну. Чим інтенсивніше 

відбувалося тектонічне підняття, тим інтенсивніше врізалася ріка і тим крупнішим 

є склад уламків у базальному горизонті. Високі коефіцієнти старичності і 

заплавності є більш типовими для районів із тенденцією до тектонічних знижень. 

Коефіцієнт енергії розмиву має зменшуватися униз за течією, а коефіцієнт 

старичності збільшуватися. На річках, що заростають, більша частина алювію 

складена старичними фаціями.  

Співвідношення алювіальних світ за потужністю алювію і глибиною річкових 

врізів відображають на ерозіограмах (Горецкий, 1970). На горизонтальній осі 

позначають час в абсолютній і відносній хронології, а на вертикальній осі – 

відмітки підошви і поверхні алювію, відстань між якими відповідає його 

потужності. Потужність алювію певною мірою є критерієм повноводності річки – 

вона має зростати униз за течією. Група алювіальних світ із високим положенням 

підошви алювію відповідає долинам, сформованим упродовж перигляціальних 

етапів, із незначною глибиною ерозійного врізу. Типовими для них є низькі 

значення коефіцієнтів енергії розмиву (0,0-0,1) і низькі ухили поздовжнього 

профілю підошви алювію (1-2 см/км). У групі долин, сформованих упродовж 

теплих етапів, характеристики алювію є індивідуалізованими за їхніми 

показниками.  

На основі співвідношення потужностей алювіальних фацій визначають і тип 

акумуляції алювію (Ламакин, 1948). На ділянках глибинних врізів річки фації 

розмиву мають значну потужність, грубий склад і залягають у руслах 

перезаглиблених щодо таких попередніх етапів. Такий алювій, називають 

інстративним (тим, що вистеляє).  Якщо величина ерозійного врізу дала змогу річці 

розмити товщу алювію, який накопичився впродовж попереднього 

палеогеографічного циклу (теплий і холодний етапи), але не перезаглибила днище, 

а лише розширила своє русло, її алювій називають перстративним (тим, що 
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перестеляє). Якщо річка не розмиває своє ложе і алювій, що накопичується, 

накладається зверху на алювій попереднього етапу, його називають 

констративним (тим, що настеляє). Констративним є алювій районів тектонічних 

опускань, а також і перигляціальний алювій холодних етапів. Інстративний і 

перстративний алювій більш типові для теплих етапів,  інстративний – для районів 

тектонічних піднять.  

Існує кілька методів реконструкції давніх абсолютних висотних відміток 

плакорів. Один із них розроблено (Нагірний, 1977) для районів, де збереглися давні 

морські берегові лінії (наприклад, для півдня України). В основу метода покладено 

горизонтальне «нульове» положення берегових ліній. Усі відхилення від 

горизонтального положення у сучасному заляганні цих рівнів свідчать про вплив 

на них тектонічних рухів. Показник нахилу морської «нульової поверхні», який 

виник впродовж наступних етапів, визначають за формулою:  

і = h2 - h1 / L,  

де h2 – сучасна максимальна відмітка берегової лінії, h1 – сучасна мінімальна 

відмітка берегової лінії, L – відстань між ними. Далі для верхніх частин річкових 

долин визначають поправки висот, які являють собою різницю їхніх сучасних 

відміток і відміток давньої берегової лінії, розраховані за формулою:  

Δh = li,  

де Δh – поправка висоти,  і – ухил поверхні, l – відстань від верхів’я долини до 

давньої берегової лінії. Після цього вираховують приблизну висоту верхів’я 

давньої долини над рівнем моря за формулою:  

Нб = Нс – hо + Δh,  

де Нб – приблизна висота точки над рівнем давнього моря, Нс – її сучасна висота, 

hо – сучасна висота берегової лінії. 

Знаючи висоту верхів’їв давньої долини над рівнем моря та її довжину, 

вираховують давній ухил поздовжнього профілю долини за формулою: 
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 φ = Нб / l',  

де φ - ухил поздовжнього профілю, l' – довжина давньої долини.  

Якщо у досліджуваному районі немає берегової лінії давнього моря, його 

рівень на теплих етапах плейстоцену умовно приймають за близький до сучасного. 

За величину сумарних тектонічних піднять від початку найдавнішого 

палеогеографічного етапу, відклади якого представлені в алювіальних фаціях, 

приймають різницю гіпсометричних відміток поверхні найдавнішого алювію і 

підошви сучасного алювію. Приблизну реконструкцію абсолютних висот давніх 

плакорів виконують шляхом віднімання величини сумарних тектонічних піднять 

(вирахувані за зазначеним вище способом) від сучасних гіпсометричних відміток 

відповідного кліматоліту на плакорі (Веклич, 1977).  

Як зазначалося вище (підрозділ 2.2.5), аналіз показників, що відображають 

умови палеорельєфу на давніх межиріччях, свідчить про їхню спряженість за 

групами кліматолітів, які послідовно залягають у розрізі. Це відображає їхнє 

формування у дуже подібних умовах геології та рельєфу і про значну тривалість 

існування останніх, яка значно перевищує тривалість одного палеогеографічного 

етапу. Успадкування є однією із закономірностей  розвитку рельєфу (Галицкий, 

1980; Веклич, 1990). Усталеність і повільні зміни морфолітогенної основи 

сучасних ландшафтів встановлені ландшафтознавцями (Солнцев, 1961; 

Анненская, Мамай, 1978). Виняток складають переважно дрібні форми рельєфу. 

На плакорах зональні типи ландшафтів змінювали один одного у межах одних і 

тих самих одиниць морфолітогенної основи, які залишалися основою 

виокремлення ландшафтних виділів впродовж тривалих часових інтервалів.  

Ландшафтна структура долин змінювалася мобільніше: нові річкові русла і 

заплави формувалися на початку кожного теплого палеогеографічного етапу 

(Веклич та ін., 1993). У той же час місце і напрямок їхнього закладання  зазвичай 

були близькими до попередніх, а у межах одного палеогеографічного циклу 

(теплий і холодний етапи) у зв’язку із формуванням перигляціального алювію за 

констрaтивним типом, обриси долин холодних етапів практично повторювали 



128 

 

обриси  долин попередніх теплих етапів. Відклади давніх заплав частково 

зазнавали розмиву або поховання під молодшими відкладами і випадали із будови 

ландшафтної структури, але часто вони переходили у положення надзаплавних 

терас і зберігалися як ландшафтні одиниці, що мали новий якісний зміст, але могли 

зберігати конфігурацію колишніх заплав.  

Для груп етапів, які відзначалися високим ступенем успадкування 

компонентів морфолітогенної основи, можна складати одну схематичну карту  

територіальної диференціації палеоландшафтів, а зміни зональних компонентів 

останніх у межах їхніх попередніх контурів відображати шляхом зміни легенд до 

умовних знаків схематичних карт. У легендах картосхем до етапів першого циклу 

у певній їхній групі заплави наступних етапів позначають як площі подальших 

розмивів; у легендах картосхем наступних циклів заплави попередніх циклів, які 

збереглися від розмиву, позначають як надзаплавні тераси (за умов їхнього 

поховання під молодшими відкладами – як давні долини). Елементи ландшафтної 

структури, які виникли пізніше від першого етапу у досліджуваній групі етапів, 

позначають додатковими умовними знаками. Для дніпровського етапу, впродовж 

якого відбувалася значна перебудова морфолітогенної основи ландшафтів, 

схематичні карти ландшафтної структури краще складати за окремими підетапами.  

 

2.3.3. Реконструкція зональних компонентів  

          палеоландшафтів внутрішньорегіонального рівня  

 

Принципи і методологічні підходи до відтворення ґрунтових і рослинних 

покривів при реконструкціях регіонального і внутрішньорегіонального рівня є 

принципово однаковими із тими, що використовують при реконструкціях 

типологічних зональних палеоландшафтів високого таксономічного рангу (див. 

підрозділи 2.2. і 2.3). У цьому підрозділі розглянуто конкретизацію спряженої 

методики реконструкції ґрунтових і рослинних покривів для визначеного регіону і 
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необхідність використання при цьому реконструкції морфолітогенної основи 

палеоландшафтів.  

Для регіональних реконструкції давніх ґрунтових покривів  за кожним етапом 

(стадією, підстадією) ґрунтоутворення необхідно: 1) виявити компоненти 

ґрунтового покриву; 2) визначити генезис давніх ґрунтів; 3) визначити зв'язок їхніх 

змін із факторами морфолітогенної основи або із зонально-кліматичними 

чинниками; 4) визначити поширення відмін давніх ґрунтів за площею регіону. 

Перше − третє завдання попередньо вирішують у ході маршрутних польових 

досліджень. Для остаточного визначення генезису макроморфологічний аналіз 

викопних ґрунтів доповнюють вивченням їхніх фізичних і хімічних властивостей 

в обраних опорних розрізах.  

Останнє завдання вирішують шляхом палеоландшафтного синтезу. На 

початку при інтерполяції результатів вивчення ґрунтів в однакових умовах 

морфолітогенної основи за відміною їхніх типів визначають ґрунтові ареали, які 

виособилися під впливом кліматичних факторів (зони, підзони, провінції). У їхніх 

межах диференціацію ґрунтового покриву визначають шляхом екстраполяції 

даних про генетичні типи ґрунтів, встановлені в опорних розрізах певних 

місцезнаходжень, на ділянки із подібною морфолітогенною основою. Картосхеми 

морфолітогенних компонентів ландшафтів правлять за основу для реконструкції 

поширення різних типів ґрунтів. З іншого боку, при створенні картосхем 

палеорельєфу використовують дані щодо викопних ґрунтів як індикаторів форм 

палеорельєфу (наприклад, ґрунти автоморфного і гідроморфного рядів, зміна 

потужності ґрунтових кліматолітів тощо). Встановлені територіальні одиниці, які 

відзначаються єдністю морфолітогенної основи палеоландшафтів і ґрунтових 

відмін, розглядають як ланки ландшафтної структури території впродовж певного 

етапу.  

Реконструкції рослинних покривів виконують спряжено із реконструкціями 

морфолітогенного і ґрунтового компонентів палеоландшафтів. При регіональних 

палеоландшафтних реконструкціях необхідним є палінологічне вивчення 
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кліматоліту на досліджуваній території у розрізах, розташованих у різних геолого-

геоморфологічних і зонально-кліматичних умовах. Останні встановлюють за 

зональними відмінами відповідних давніх ґрунтів. Палінологічні дослідження 

виконують звичайно не лише за зразками із викопних ґрунтів, а й із неґрунтових 

порід кліматолітів. Хоча найвищий вміст пилку мають гідроморфні й лучні ґрунти, 

у лесах і оглеєних суглинках схилів і западин кількість паліноморф також може 

бути  високою. Вважається, що серед автоморфних викопних ґрунтів вищу 

концентрацію пилку мають лісові ґрунти із кислою чи слабокислою  реакцією 

ґрунтового розчину (Березина, 1969; Болиховская, 1995). Ґрунти, морфогенетичні 

ознаки яких відображають колишню слаболужну і, особливо, лужну реакцію 

їхнього ґрунтового розчину, є біднішими на паліноморфи. Проте досвід 

дослідження чорноземних і лучних ґрунтів України свідчить про значну 

концентрацію у них пилку і спор (Герасименко, 1988; Герасименко, Педанюк та 

ін., 1991; Сиренко, 2017). У піщано-супіщаних відмінах лісових ґрунтів 

концентрація пилку є низькою, проте у глинистих або пилуватих їхніх відмінах, в 

алювіальних і балково-алювіальних глинистих пісках вона суттєво підвищується. 

Моренні відклади часто містять помітну кількість пилку, проте явно 

перевідкладеного (паліноморфи широколистих порід, неогенових екзотів). 

Потужність відкладів, що відповідають одній палінозоні,  залежить від ступеня 

інтенсивності седиментації: в алювії вона сягає 1,5 м, у літологічно однорідних 

лесах – у середньому 0,6 м, у викопних ґрунтах – 0,1-0,3 м.   

Визначення генетичного типу ґрунтів і відкладів, матеріал яких аналізувався 

палінологічно, і визначення положення відповідного кліматоліту (чи його 

підрозділу) у палеорельєфі дозволяє вирізнити зональні і локальні риси у складі 

паліноспектрів. Наприклад, високий вміст пилку лободових і полину у спорово-

пилкових спектрах лісового типу спостерігають у розрізах, розташованих на 

давніх крутих схилах, заплавах, у районах поширення покривних пісків, для яких 

рослинність порушених субстратів є типовою ознакою. Високий вміст спор, пилку 

гідро- і гігрофітів у паліноспектрах степового типу простежують у розрізах заплав, 
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западин і балок. Домінування пилку сосни у паліноспектрах, отриманих із ґрунтів 

широколистих лісів, має місце у розрізах, розташованих біля піщаних арен терас, 

на розчленованих височинах із виходами корінних пісків.  

Простеження розвитку процесів рельєфоутворення і седиментогенезу дає 

змогу визначити морфолітогенними чи кліматогенними факторами є обумовлена 

зміна палінозон. Наприклад, при зміні руслових процесів заплавними, що 

супроводжувалося затуханням інтенсивності ерозійних процесів і, відповідно, 

зменшенням частки піонерної рудеральної рослинності, підвищення вмісту пилку 

лободових у відкладах річкової долини можна вважати свідченням ксерофітизації 

рослинності і, відповідно, аридизації клімату.  

Зіставлення складу паліноспектрів одновікових відкладів різних 

палеоландшафтів, із урахуванням екологічних вимог рослин, дає змогу 

диференційовано реконструювати рослинні угрупування різних типів 

місцезростань. Поширення останніх встановлюють за схематичними картами 

морфолітогенної основи палеоландшафтів і давніх ґрунтових покривів. Останні, 

після екстраполяції на них результатів палінологічного аналізу відкладів опорних 

розрізів, відображають давню ландшафтну структуру. 

 

2.3.4. Аналіз ландшафтної структури регіону впродовж 

          палеогеографічних  етапів 

 

При середньомасштабних побудовах на схематичних картах давніх 

ландшафтів виділяють типологічні ландшафтні одиниці рангу місцевостей, які 

відповідають формам давнього мезорельєфу. За типовим просторовим 

сполученням видів місцевостей і за їхнім видом, що переважає, виділяють 

палеоландшафтні райони. За відмінами ландшафтів плакорів на родовому рівні, 

тобто за літолого-генетичними ознаками відкладів чи материнських порід ґрунтів, 

які, у свою чергу, є відображенням зміни провідних екзогенних процесів виділяють 

палеоландшафтні області. Останні часто відповідають крупним формам 
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рельєфу.  Палеоландшафтні зони визначають на основі порівняльно-географічного 

аналізу із застосуванням  принципу актуалізму при спряженому аналізі даних щодо 

реконструйованої давньої рослинності, генетичних типів ґрунтів і відкладів, 

формами мерзлотних порушень (Величко та ін., 2009) зонально-кліматичних типів 

алювію. Останні, за Г. І. Горецьким (1970), у межах зон лісової рослинності, із 

достатнім зволоженням, мають переважно піщаний склад, у межах степової зони, 

із дефіцитом зволоження, − переважно суглинковий, із надмірно розвинутими 

заплавними фаціями.  Значна потужність старичних фацій відображає 

повноводність річок за умов вологого клімату, а розвиток перигляціального 

алювію – клімат стадіалів і гляціалів.   Для визначення типів клімату 

використовували класифікацію Б. П. Алісова, із модифікаціями за ландшафтно-

ботанічними даними В.П. Гричука (1989).   

Для визначення відмін між відкладами, сформованими у ландшафтах різних 

етапів, розраховують осереднені кількісні показники складу цих відкладів, які є 

індикаторами співвідношення інтенсивності седиментації, глинного вивітрювання 

і ґрунтоутворення. Порівняння цих показників  дозволяє простежити певні 

закономірності їхніх змін (див. розділ 5). Шляхом зіставлення осереднених 

кількісних показників складу відкладів, утворених у ландшафтах різних 

палеогеографічних етапів, оцінювали контрастність властивостей цих відкладів, 

що певною мірою відображає й контрастність умов їхнього утворення. Коефіцієнт 

контрастності властивостей відкладів розраховують за формулою: 

Ккв = 
∆A1+∆A2+∆A3………+∆An 

                       n 

де n – кількість показників, які оцінюють, ∆A – різниця кількісних показників 

одного типу у відкладах плакорів і западин, сформованих впродовж одного 

часового інтервалу. Можна також порівнювати  показники відкладів одного 

генетичного типу, але сформованих впродовж різних часових інтервалів. У якості 

показників використовують середній вміст R2O3, TiO2, CaO, мулистої фракції, у 

негрунтових відкладах – і фракції крупного пилу (Герасименко, 1988). Для 
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порівняння викопних ґрунтів із перерозподілом органо-мінеральної маси за 

профілем у якості показника умов ґрунтоутворення  прийнято різницю між 

вмістом R2O3 і мулистої фракції в елювійованому та ілювійованому горизонтах.  

Для характеристики ландшафтної структури палео етапів шляхом статистико-

математичної обробки картометричних матеріалів визначають показники,  які 

використовують для оцінки сучасної ландшафтної структури фізико-географічних 

регіонів (Николаев, 1979) і структури ґрунтового покриву (Фридланд, 1972): 

складність, неоднорідність і контрастність структури.  Коефіцієнт складності (Клс) 

розраховують аналогічно до коефіцієнту складності ґрунтових комбінацій: 

Клс = A – Smax  
           Smed  A 

де А – площа району, Smax  − площа найкрупнішого ландшафтного контуру, Smed – 

середня величина ландшафтного контуру.   

Коефіцієнт ландшафтної неоднорідності (Клн) відображає ступінь 

різноманіття відмін ландшафтів одного рангу. Його розраховують за формулою В. 

О. Николаєва (1979):                     

 

де І ≤ i ≤ j ≤  n; m = Sn;  S  − площа окремої генетичної групи ландшафтів; n –  

                                100% 

число генетичних груп ландшафтів; с2
n = n(n-1). 

                                                                                             
2  

Коефіцієнт ландшафтної контрастності (Клк) відображає ступінь відстояння 

одне від одного ландшафтів, які займають різне місце у ранжованому ряду 

контрастності ландшафтів (Николаев, 1979). Ступінь контрастності відмін 

ландшафтів оцінюють за їхнім ярусним положенням у вертикальному профілі, 

який приймають за ранжований ряд. До І-ого ярусу відносять ландшафти заплав, 
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до ІІ-ого – западин і балок, до ІІІ-ого – терас, до IV-ого – вирівнених плакорів, до 

V-ого – височин. Ранги контрастності оцінюють за формулою: 

А = 100% b, 

                 n-1 

де А – міра контрастності, b – ранг контрастності, n  − число елементів у 

ранжованому ряду. Коефіцієнт ландшафтної контрастності (Клк) визначають за 

формулою (Николаев, 1979): 

 

де  S − площа кожного ландшафтного ярусу, %;  n − число ландшафтних ярусів. 

Послідовне порівняння показників складності, неоднорідності і контрастності 

ландшафтної структури певного регіону за палеогеографічними етапами дозволяє 

простежити закономірності змін палеоландшафтної структури регіону, висвітлені 

у Розділі 5.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТІВ  

ЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ЛІТОЛОГО-

ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНИМИ І ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ 

 

Реконструкції площинного поширення інтегративних зональних ландшафтів 

для крупних етапів Схеми детальної стратиграфії і палеогеографічної етапності 

плейстоцену (Веклич та ін., 1984) вперше були виконані на території України за 

палеопедологічними і палінологічними даними Н. О. Сіренко та С. І. Турло (1986). 

Проте у легендах до палеоландшафтних картосхем зміни давніх ґрунтів показано 

не за етапами Схеми, а за дрібнішими таксонами палеоетапності − підстадіями 

оптимумів етапів ґрунтоутворення. Нижче реконструкцію зональних 

палеоландшафтів території України (на прикладі еоплейстоцену) наведено за 

таксонами короткоперіодичної етапності, ранг яких визначався у залежності від 

ступеня вивченості кліматолітів і літолого-палеопедологічним, і палінологічним 

методом. Обґрунтуванням для виділення короткоперіодичних таксонів етапності є 

детальне розчленування утворень відповідних кліматолітів, підстави для якого 

наведено у роботах Н. П. Герасименко (2010, 2011). 

У складі еоплейстоцену розглядають березанський, іллічівський і 

приазовський етапи лесо- і породоутворення, крижанівський і широкинський 

етапи ґрунтоутворення (Веклич та ін., 1993; Гожик, 2012). Їхнє хронологічне 

положення визначається: 1 – за положенням палеомагнітної межі Матуяма-Брюнес 

над приазовським кліматолітом; 2 – за епізодом прямої намагніченості у межах 

епохи Матуяма в основі березанського кліматоліту, який зіставляють із 

палеомагнітної подією Олдувей (1,77-1,88 млн. р. т.); 3 – за епізодом Харамільйо 

(990-1070 т. р. т.) у широкинському кліматоліті (Веклич и др. 1993; Третяк, 

Вигилянская, 1994). Різка зміна клімату на початку еоплейстоцену відображена у 

зникненні ландшафтів субтропічного рідколісся на червонувато-коричневих і 
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коричневих ґрунтах, які у кінці останнього етапу ґрунтоутворення найдавнішої 

частини четвертинного періоду, а саме  − впродовж пізньоберегівського підетапу 

(bv3), востаннє займали всю територію України.  

 

3.1. Березанський (br) етап 

 

Був холодним етапом потужного лесо- і породоутворення, який за наявністю 

у його межах часового відрізку формування малопотужних ґрунтів (червоно-бурих 

на півдні України) і, таким чином, за перервою у процесах інтенсивного 

седиментогенезу поділяють на три підетапи br1, br2 i br3 (Веклич, 1982). 

Палеомагнітна подія Олдувей, яка із певною мірою вірогідності визначена у 

нижніх верствах березанського кліматоліту, дає змогу корелювати березанський 

етап із прохолодним інтервалом глобальної океанічної ізотопно-кисневої шкали − 

OIS 62-52, і, таким чином, визначати його вік у 1,8-1,55 млн. р. т. Глобальне 

похолодання, що почалося приблизно 1,8 млн. р. т., визначається у стратотиповому 

розрізі межі гелазійського і калабрійського ярусів (GSSP) Вріка, розташованому на 

півдні Апеннінського півострова, за появою у середземноморських водах так 

званих «північних гостей» − холодолюбних  молюсків (Arctica islandica), 

форамініфер (Globorotalia inflata, Hyalinea balthica та ін.) і нанопланктону. 

Калабрійський ярус у Східній Європі корелюють із еоплейстоценом.  

Для реконструкції ландшафтних зон підетапів березанського часу 

використано палінологічні й аналітичні літолого-палеопедологічні дані із опорних 

розрізів Музичі (Герасименко, 1988; Vigilyanskaya, 2001), Гребені (Герасименко, 

1988, 2001; Vigilyanskaya, 2001), Гать (Gerasimenko, Vozgrin, 2011), Новорайське і 

Крива Лука (Герасименко, Педанюк, 1991), Стайки і Берегове (Сиренко, Турло, 

1986), Новоочеретувате (Герасименко, 2017), паліноматеріали із розрізу Чуднівці, 

св. №3 (Сиренко, 2017), а також результати педостратигрaфічного вивчення 

багатьох допоміжних розрізів.   
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Впродовж ранньоберезанського підетапу − br1 − на плакорах формувалися 

лесоподібні суглинки і легкі глини, у зниженнях – сіроколірні глини, часто 

бескарбонатні, сформовані за участю процесів площинного змиву. Про останнє 

свідчить дещо підвищений вміст піщаної фракції. Посилення еолових процесів у 

ранньоберезанський час відображене у вищому вмісті фракції крупного пилу у 

відповідному субкліматоліті у порівнянні із підстильними берегівськими 

ґрунтами, а також й значно нижчі показники ґрунтового вивітрювання (вмісту 

мулистої фракції і R2O3). У південних і східних районах України відбувалося 

збагачення відкладів оксидами лужноземельних металів і, місцями, мало місце їхнє 

сульфатно-натрієве засолення. У північних і західних районах України типовим 

був розвиток процесів оглеєння, відображений в оливкових відтінках забарвлення, 

наявності  рясної пунктуації і дендриту гідроксидів мангану.  

За спорово-пилковими даними у порівнянні із попереднім берегівським 

етапом різко збіднів флористичний склад лісів (випало 12 таксонів теплолюбних 

деревних порід), у східних районах значно зменшилися  площі поширення лісів. 

Більшу частину території України займали лісостепові ландшафти бореального 

поясу (рис. 3.1) із значним переважанням сосни у складі лісів, домішкою берези, 

вільхи  (у Закарпатті – ялини). У зниженнях рельєфу (за виключенням східних 

районів) поодиноко зростали широколисті породи (дуб, липа серцевидна (Tilia 

cordata),  у Закарпатті – граб, восковик (Myrica). Зменшення ступеня заліснення 

ландшафтів на схід і південь (вміст пилку деревних порід знижується до 22-35% у 

порівнянні із 30-55% на півночі) відображає зростання посушливості клімату. У 

південному і східному  напрямках зростає й ксерофітизація степових ценозів: на 

півночі у їхньому складі переважали різнотрав’я і злаки, на сході – родини 

Chenopodiaceae і Asteraceae (за Безусько та ін., 2011, домінування їхнього пилку у 

паліноспектрах є типовим для злакових степів), на півдні − зростала участь полину.  

Впродовж середньоберезанського підетапу − br2 − у північній і середній 

частині Україні формувалися малопотужні ґрунти близькі за ознаками до сучасних 

короткопрофільних лучно-бурих і бурих рендзин бореального поясу. Типовими 
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для них процесами педогенезу були вилугування карбонатів, слабке 

гумусонакопичення та оглинювання профілю, а у западинах – оглеєння. У 

субаквальних фаціях утворилися лучно-болотні ґрунти. Палінологічні дані 

свідчать про існування південно-бореальних лісо-лучних і лісостепових 

ландшафтів із незначною домішкою широколистих порід (дубу, граба, липи 

серцевидної). У порівнянні із підетапом br1 відбулося розширення площ лісів і 

значна мезофітикація складу рослинного покриву: на півночі поширювалася ялина, 

у Закарпатті − ялина і ялиця. У лісах Закарпаття поодиноко зустрічалися неогенові 

екзоти: горіх (Juglans regia), тутові (Moraceae), восковик (Myrica), площі соснових 

лісів зменшувалися за рахунок поширення папоротевих й осокових лук. Навіть на 

півночі України у долинах і балках, окрім широколистих порід, поодиноко 

зустрічалися високотермофільні дерева (горіх, тутові). Вони зростали й на півночі 

Донеччини (Сіренко, 2012). У складі степових ценозів північних і східних районів 

підвищилася  роль мезофітного різнотрав’я. Відсутність широколистих порід на 

південних окраїнaх Донецької височини вірогідно пов’язана із дуже посушливим 

кліматом. 

У Причорномор’ї ґрунти ‘br2’ описані як малопотужні червоно-бурі й 

червоно-коричневі карбонатні (Сиренко, Турло, 1986), а за помітним вмістом 

пилку неогенових екзотів: горіхові, тутові, восковик, каштан (Castanea sativа), у 

них, як і у ґрунтах розрізів Приазов’я (Сиренко, Турло, 1986; Артюшенко и др., 

1973) ландшафти цього часу можуть бути віднесені до теплих суббореальних (див. 

рис. 3.1). Червоно-бурі ґрунти  ‘br2’  віднесені до субтропічних (Веклич, 1982), але 

такі ґрунти формуються й у суббореальному поясі, як описано для території 

Румунії і Болгарії (Глазовская, 1972). Таким чином, потепління 

середньоберезанського часу найбільше виявилося у південних приморських 

районах України, у той час як на решті території більш виразним, особливо на 

Закарпатті, було зволоження клімату.  

Впродовж пізньоберезанського підетапу – br3 – формувалися леси, 

лесоподібні  і сіроколірні  легкі глини, які мають нижчі показники інтенсивності 
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глинного вивітрювання і вищі – еолової седиментації, ніж в утвореннях підетапу 

‘br1’.  За спорово-пилковими даними склад рослинності у цей час збіднів у 

порівнянні із підетапами ‘br1’ і, особливо, ‘br2’ за рахунок майже повного 

зникнення широколистих (і повного − неогенових термофільних) порід, а на півдні 

та сході – і мезофітних трав’янистих рослин. У північній частині території України 

значно скоротилися площі лісів і боліт, різко зменшилася участь ялини. У 

трав’янистих ценозах посилилася роль злаків, на плакорах – ксерофітних елементів 

(лободових i айстрових), проте степи залишалися різнотравно-злаковими. 

Континенталізація клімату відбувалася повсюдно, але найбільшою була на півдні 

та південному сході. Причиною зникнення широколистих порід у північних і 

західних районах (із мезофітним складом степових ценозів) було похолодання 

клімату, а не зростання посушливості. Північну частину території України займав 

лісостеп із переважанням різнотравно-злакових степів, сосною і березою у складі 

світлих лісів (див. рис. 3.1).  У зниженнях зустрічалась вільха, поодиноко − дуб. На 

Закарпатті помітною була роль ялини, граб і восковик поодиноко зростали лише 

на початку підетапу. Південну частину території України займала степова зона, а 

Причорноморську низовину – її сухостепова підзона із переважанням полину. 

Зростання тут рослин галофітної родини Frankeniaceae (Cиренко, Турло, 1986) є 

індикатором поширення солончаків. Північніше степи були злаковими, у 

зниженнях зустрічалися переліски із деревних порід бореального строю (сосна, 

береза, вільха). 

Тріщинні порушення підстильних берегівських ґрунтів, які утворилися у 

березанський час, досягають найбільших розмірів у південній частині території 

України (саме на Донеччині), тому вони вірогідно є тріщинами усихання. Клімат 

підетапу ‘br3’ був північно-бореальним. Про холодний і континентальний клімат 

може свідчити присутність еласмотерію сибірського еласмотерію у складі фауни 

ранньої стадії розвитку одеського фауністичного комплексу, яку співвідносять із 

березанським кліматолітом   (Веклич и др., 1993).  
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Рис. 3.1. Зональні ландшафти території України на 

підетапах березанського часу 
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br1 − Бореальні ландшафти. Рівнинні. Лісостепові: 1 – різнотравно-злакові степи і світлі соснові 

ліси із домішкою ялівцю на лесах; у зниженнях – осоково-різнотравні ценози і березово-соснові ліси із 

поодинокими широколистими породами на сіроколірних глинах; 2 – злакові степи на лесоподібних 

суглинках і глинах, подекуди засолених і загіпсованих; у зниженнях – світлі соснові ліси із домішкою 

вільхи й берези на сіроколірних глинах; 3 – злакові степи із суттєвою участю полину й соснові ліси із 

незначною домішкою широколистих порід на лесоподібних суглинках і сіроколірних глинах. Гірські 

Карпатські. .Лучно-лісові: 4 – соснові ліси за участю ялини, берези, граба (у зниженнях вільха, 

поодиноко восковик) і папоротево-різнотравні луки на світлоколірних суглинках. Межі поширення: 5 – 

класів ландшафтів, 6 – типів ландшафтів, 7 − підтипів ландшафтів. 8 – сучасних ландшафтних зон.       

br2 – Південно-бореальні ландшафти. Рівнинні. Лісостепові: 1 – із переважанням лісів: соснові ліси iз 

незначною домішкою ялини та широколистих порід (у зниженнях – поодиноких неогенових термофілів) 

і лучні степи на бурих рендзинах і лучно-бурих ґрунтах; 2 – із переважанням степів: злаково-різнотравні 

степи і соснові ліси на бурих рендзинах, у зниженнях – вільха на глейових ґрунтах. Гірські Карпатські. 

Лісо-лучні і лісо-болотні: 3 – ялинові та смереково-ялинові ліси із поодинокими широколистими 

породами і неогеновими термофілами, низинні осокові болота і різнотравно-папоротеві луки на 

гідроморфних ґрунтах. Теплі суббореальні ландшафти. Рівнинні.  Лісостепові: 4 – світлі 

широколисто-соснові ліси із домішкою неогенових термофілів і різнотравно-злакові степи на червоно-

бурих ґрунтах, місцями карбонатних. Межі поширення: 5 – систем ландшафтів, 6 – класів ландшафтів, 

7 – підтипів ландшафтів, 8 –сучасних ландшафтних зон.  

br3 – Північно-бореальні ландшафти. Рівнинні. Лісостепові: 1 – різнотравно-злакові степи і соснові 

рідколісся на лесах, у зниженнях – злаково-різнотравні ценози, зрідка вільха (поодиноко дуб) на 

сіроколірних суглинках. Степові: 2 – злакові степи на лесах і лесоподібних глинах, місцями засолених і 

загіпсованих, у зниженнях − поодинокі угруповання із сосни, вільхи і берези на сіроколірних глинах. 

Бореальні ландшафти. Рівнинні. Cухостепові: 3 – полиново-злакові степи, із елементами солончакової 

рослинності, на лесоподібних суглинках і сіроколірних глинах, часто засолених і загіпсованих. Гірські 

Карпатські. Лісо-лучні: 4 – соснові та ялиново-соснові ліси із домішкою вільхи та берези і різнотравні 

луки на світлоколірних суглинках. Межі поширення: 5 – класів ландшафтів, 6 – типів ландшафтів, 7 – 

підсистем і підтипів ландшафтів, 8 – сучасних ландшафтних зон.  

 

Таким чином, впродовж ранньоберезанского підетапу ‘br1’ існували  лише 

зональні ландшафти лесового лісостепу бореального континентального клімату, у 

південних районах – аридного, близького до степового, із розвитком засолення. У 

зниженнях рельєфу більш зволоженої північної частини території України 

існували поодинокі рефугіуми широколистої флори (у Закарпатті – навіть 
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неогенових термофілів). Значна зміна природних умов, зумовлена потеплінням і 

зволоженням клімату, відбулася впродовж середньоберезанського підетапу ‘br2’: 

на більшій частині території України існували лісо-лучні й лісостепові ландшафти 

південно-бореального клімату із рефугіумами широколистих (поодиноко – 

високотермофільних неогенових) дерев у зниженнях рельєфу.  Найменше зміни 

виявилися у внутрішніх частинах території сучасної степової зони (у зв’язку із 

низьким зволоженням), найбільше – у приморських районах, де існували 

ландшафти ксерофітного рідколісся тепло-суббореального, перехідного до 

середземноморського клімату. Підетап ‘br3’ був найхолоднішим і 

найпосушливішим впродовж березанського часу, із ландшафтами північно-

бореального континентального клімату: лісостеповими у північній частині 

території України, степовими і сухостеповими – у її південній частині. 

Березанський етап корелюють (Гожик та ін., 2000; Герасименко, 2004; Матвіїшина 

та ін., 2010; Гожик, 2012) із першим холодним етапом раннього плейстоцену 

Західної Європи – Eburonian (Eбурон).  

 

3.2. Крижанівський (kr) етап 

 

Цей теплий етап еоплейстоцену поділяють на два підетапи ґрунтоутворення 

‘kr1’, ‘kr3’ і підетап породоутворення ‘kr2’  (Веклич, 1982) і корелюють із 

міжльодовиковим інтервалом вааль (Vaalian) Західної Європи (Зубаков, 1986; 

Веклич, 1987). Верхню межу ваалю  зіставляють із рубежем теплої 41-ої і холодної 

40-ої стадій ОІС, близько 1,3 млн. р. т. (Kukla, Cilek, 1996). Початок 

крижанівського етапу відповідає термінації 53-ої ОІС (1,54 млн. р. т.). Чітко 

виражений мінімум глобальної ізотопно-кисневої кривої на попередній 54-ій 

стадії, який Дж. Кукла (2003) корелює із потужним лесовим кліматолітом 

четвертинної серії Китаю,  зіставляємо із підетапом ‘br3’, що відзначався 

найсуворішим кліматом впродовж березанського часу. 
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Простежено зміни полігенетичних ґрунтів крижанівського часу із півночі на 

південь від бурих і червонувато–бурих лісових (територія сучасних зон мішаних 

лісів і лісостепу, відповідно) до червоно-бурих степових карбонатних ґрунтів, 

місцям засолених (територія сучасної степової зони) (Сиренко, Турло, 1986). Для 

реконструкції ландшафтних зон підетапів крижанівського часу використано 

палінологічні й аналітичні літолого-палеопедологічні дані із опорних розрізів 

Стайки, «Красний Октябрь», Василівка (Сиренко, Турло, 1986), Музичі 

(Герасименко, 1988), Гребені (Герасименко, 1988, 2001), Гать (Gerasimenko, 

Vozgrin, 2011), Новорайське, Новоселівка і Крива Лука (Герасименко, Педанюк, 

1991), Новоочеретувате (Герасименко, 2017), паліноматеріали із розрізів Чуднівці  

(св. №3), Кайтанівка, Куликівське,  св. 11 (біля м. Зміїв)  (Сиренко, 2012, 2017), 

Жданів і Крижанівка (Артюшенко и др., 1973), а також результати 

педостратиграфічного вивчення опорного розрізу Авдіївка (Герасименко, 

Педанюк, 1991) і допоміжних розрізів.   

Впродовж ранньокрижанівського теплого підетапу  − kr1 − ґрунти плакорів на 

території Полісся були бурими лісовими лесивованими, на нижчих їхніх рівнях  − 

бурими глейовими, у глибоких зниженнях (Веклич и др., 1984) – лучно-бурими. 

Вони належать до теплих фацій цих ґрунтів за ступенем збагаченням мулистими 

частками (мають легкоглинистий склад) і півтораоксидами заліза та алюмінію. 

Типовим є наявність чорних плівок гідроксидів мангану. Проте вже на півночі 

території сучасного Лісостепу ґрунти ‘kr1’ мають темніше коричневе забарвлення, 

досить високе положення карбонатного горизонту, добре виражений кротовинний 

горизонт, підвищений (як для викопних ґрунтів) вміст гумусу, оксидів магнію і 

кальцію (Cиренко, Турло, 1986). За морфологічними ознаками ґрунти нагадують 

коричневі, проте показники інтенсивності ґрунтового вивітрювання свідчать про 

формування їх у теплих фаціях суббореального поясу і належність до буро-

коричневих. У зниженнях вони фаціально змінювалися бурими лісовими.  

За палінологічними даними територію Полісся і Закарпаття впродовж 

підетапу ‘kr1’ займали дубові ліси із поодинокими неогеновими термофілами: 
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горіхом (Juglans regia), тутовими, восковиком (Myrica), сумахом (Rhus), на 

Закарпатті також − падубом (Ilex) i лапиною (Pterocarya). Значні площі 

Закарпатської низовини були вкриті вільшняками. До кінця підетапу ліси стають 

світлими, із багатим різнотравним (на Закарпатті – різнотравно-папоротевим) 

покривом.  У межах сучасної лісостепової зони на лесових рівнинах вже на півночі 

поширювався лісостеп, із переважанням лісів над лучними степами (рис. 3.2). На 

високих плакорах у лісах домінували дуб, в’яз і липа серцевидна, зустрічалися 

вищеназвані неогенові екзоти. У зниженнях і на схилах долин, із виходами 

давньоалювіальних пісків, зростали й більш мезофільні породи: граб, липа 

широколиста (Tilia platyphyllos), поодиноко − ялина, більшим було 

розповсюдження горіха (Juglans regia) і псамофітної породи – сосни. Як і у лісовій 

зоні, ступінь заліснення зменшувався до кінця підетапу.  

У ґрунтах ‘kr1’ ознаки коричневоземоутворення  наростали у напрямку на 

південь. На території сучасного північного степу були поширені бурувато-

коричневі та коричнювато-бурі ґрунти, які відрізнялися від північних варіантів 

яскравішим забарвленням із червонуватим відтінком, вищим положенням 

карбонатного горизонту, вищими показниками інтенсивності ґрунтового 

вивітрювання, вмісту СаО та, особливо, МgО, місцями наявністю слабкого 

засолення. Майже всю територію сучасної північно-степової підзони займав 

лісостеп, але із переважанням степової рослинності. У північній частині лісостепу 

трав’янисті асоціації були злаково-різнотравними, у південній – різнотравно-

злаковими, із помітною участю ксерофітів. У складі долинних лісів із дубу, в’яза і 

липи серцевидної суттєво підвищилася домішка горіха, поодиноко (вірогідно біля 

води) зустрічалися падуб (Ilex) і восковик (Myrica).  

Ґрунти Причорноморської низовини і Приазов’я за зростанням вмісту 

мулистої фракції та оксидів заліза, що виявлено у яскравому червоному відтінку 

їхнього забарвлення, відносять  до червоно-бурих (Сиренко, Турло, 1986). Високі 

показники ґрунтового вивітрювання відображають теплі, близькі до субтропічних, 

умови їхнього формування, а виразні потужні карбонатно-конкреційні чи 



145 

 

карбонатно-гіпсово-конкреційні горизонти свідчать про наявність посушливих 

сезонів, й, таким чином, вірогідну подібність клімату до  середземноморського. 

Добре розвинені кротовинні горизонти відображають існування трав’янистих 

екотопів.  

За палінологічними даними Причорноморську низовину і Приазов’я займали 

злакові степи. Ліси (переважно дубові) існували у річкових долинах. У цих 

рефугіумах вищим і різноманітнішим був склад неогенових термофілів (особливо 

різних видів горіха), зустрічалися лапина (Pterocarya) (Сиренко, 2017), болотяний  

кипарис (Taxodium) i нісса (Nyssa) (Сиренко, Турло, 1986). Таким чином, отримані 

дані відображають збільшення теплозабезпечення i зростання посушливості 

клімату на південь. 

За деякими розрізами (Гать, Василівка) простежено початкову стадію підетапу 

– ‘kr1а’, із нижчою участю широколистих порід, незначною домішкою ялини. У 

деяких розрізах (Новоселівка, Крива Лука, Красний Октябрь, Куликівське) 

виражено ознаки рослинних сукцесій впродовж оптимуму (зміна домішки в’яза у 

лісах домішкою граба, зменшення ролі дубу). За більшістю розрізів простежено 

зменшення ступеня залісненості у другій половині підетапу (зокрема, підстадії 

‘krb1’ і ‘krb2’, за E. Сиренко, 2017). Досить обмежене поширення елементів 

мезофільної дендофлори на плакорах північної частини України і дещо підвищена 

ксерофітність тр’авянистого покриву на всій її території свідчать про належність 

ранньокрижанівського часу до міжзледеніння  ксеротермічного типу, як його 

визначає W. Zagwijn (1992).  

Утвореннями середньокрижанівського підетапу − kr2  − є малопотужні 

лесоподібні суглинки і глини на південному сході та оглеєні суглинки і сірі 

запіщанені глини на півночі. Вони відрізняються від нижньокрижанівських ґрунтів 

зниженням показників інтенсивності ґрунтового вивітрювання і 

соленакопиченням: значним на півдні та ініціальним – на решті території України. 

У північних і східних районах виявлено тріщинні порушення ґрунтів ‘kr1’, проте 

менші за розміром від утворених впродовж березанського етапу. 
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За палінологічними даними у час ‘kr2’ відбувалося значне зміщення степової 

зони на північ, майже до меж сучасної зони мішаних лісів, на території якої 

поширювався лісостеп  (див. рис. 3.2). Відбувалося збіднення складу дендрофлори, 

зокрема, різке зменшення участі (до зникнення) широколистих порід (поодиноко 

дуб і липа серцевидна). Набули більшого поширення бореальні породи (сосна, 

береза, на півночі з’явилася ялина). Порівняння паліноспектрів розрізів плакору і 

давньої балки (Гребені та Стайки) у межах колишньої степової зони свідчить про 

концентрацію деревної рослинності у западинах. На південний схід площі лісів 

значно зменшувалися, поширювалися степові чагарники: жостір, а також ксерофіт 

і галофіт − лох сріблястий. Різка ксерофітізація степових ценозів (навіть на півночі 

території сучасного лісостепу) свідчить про холодний континентальний клімат 

цього підетапу. Північно-бореальний клімат підетапу ‘kr2’ був значно 

посушливішим, ніж впродовж ранньоберезанського підетапу.  

Впродовж пізньокрижанівського часу – kr3 – формувалися менш потужні 

ґрунти, ніж на підетапі ‘kr1’, дещо менш збагачені мулистими частками і 

півтораоксидами заліза і алюмінію. У межах території Полісся і сучасного 

Лісостепу ґрунти ‘kr3’ є бурими лісовими лесивованими, у зниженнях − лучно-

бурими, глибоко вилугуваними і збідненими на СаО і MgO. На території сучасного  

північного Степу їх змінювали червонувато-бурі ґрунти, із меншим ступенем 

перерозподілу за профілем органо-мінеральної маси, вищим вмістом оксидів 

лужних і лужноземельних металів і вищим положенням карбонатного горизонту. 

Яскраво-червоні відтінки забарвлення ґрунтів пов’язані із вищим ступенем 

окислення заліза у кліматі із чітко вираженими посушливими сезонами. Місцями 

ґрунти не повністю вилугувані й містять у нижній частині видовжені вапнисті 

конкреції карбонатного горизонту. На сході зустрічаються слабко глибоко засолені 

за сульфатно-содовим типом відміни.  

За палінологічними даними у пізньокрижанівський час північну частину 

території України (до сучасної межі зон лісостепу і степу) займала зона 

широколистих лісів. Домінантне положення у них займав граб. Мезофільність 
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складу лісів також визначається за поширенням у цей час бука і ялини (до 

Середнього Придніпров‘я і навіть до півночі Донеччини) і за появою 

вологолюбних неогенових екзотів: хмілеграба (Ostrya), падубу (Ilex), лапини 

(Pterocarya), гікорі (Carya) і каркасу (Celtis). Зменшення зволоження на схід 

відображене у зміні буково-грабових лісів Закарпаття дубово-грабовими і грабово-

дубовими лісами відповідно у центральних і східних районах. За палінологічними 

даними, отриманими із розрізів плакорів і западин, у давній лісостеповій зоні граб, 

бук і неогенові екзоти (зрідка ялина) зростали лише у зниженнях рельєфу. Степові 

ценози були різнотравно-злаковими. До кінця підетапу вони змінилися злаковими, 

а у широколисто-лісовій зоні у цей час зникли мезофільні граб і падуб, що свідчить 

про зростання посушливості клімату. За розрізами Музичі і Гать простежено 

заключну стадію підетапу – ‘kr3с’ – коли відбулася зміна зони широколистих лісів 

теплих фацій суббореального клімату мішано-лісовою зоною південно-

бореального клімату (соснові формації із незначною домішкою широколистих 

порід). Це відображає значне похолодання у північній частині території України у 

кінці підетапу.  Загалом вміст пилку мезофітних рослин у верхньокрижанівських 

відкладах є вищим, ніж у нижньокрижанівських, проте вміст паліноморф 

термофільних порід є нижчим. Таким чином, пізньокрижанівський підетап був 

вологішим і прохолоднішим від ранньокрижанівського. Підетап ‘kr3’ можна 

віднести до  міжзледеніння гігротермічного типу (у розумінні W. Zagwijn, 1992). 

Ґрунти підетапу ‘kr3’ у Причорномор’ї і Приазов’ї були генетично близькими 

до сформованих впродовж ранньокрижанівського часу, але відрізнялися більшим 

розвитком солонцюватості, зокрема, появою глибисто-призматичного 

ілювійовального горизонту із накопиченням легкорозчинних солей і дрібних 

стяжінь гіпсу (Сиренко, Турло, 1986). Приморські райони України займали 

різнотравно-злакові степи. У складі долинних лісів переважали сосна, дуб, в’яз, 

липа серцевидна. Неогенові релікти були представлені лише гігрофітними 

породами (зокрема, Myrica). 
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Отримані палеопедологічні та палінологічні індикатори відображають 

зростання посушливості і потепління клімату у напрямку на південь, проте навіть 

тут інтенсивність ґрунтового вивітрювання була нижчою від властивої 

субтропічним ґрунтам. Ландшафти всієї території України відносилися до теплих 

суббореальних.  

Таким чином, впродовж підетапу ‘kr1’ зональні ландшафти змінювалися із 

півночі на південь від світлих лісів і лісостепових теплого суббореального клімату 

до степових, які формувалися в умовах, близьких до середземноморських. 

Ландшафти підетапу ‘kr2’ були переважно степовими, а клімат континентальним 

північно-бореальним. На підетапі ‘kr3’ зональні ландшафти всієї території України 

відносилися до теплих суббореальних: мезофільно-лісових у північних і західних 

районах, лісостепових у межах сучасної північно-степової підзони, різнотравно-

злакових степів на Причорноморській і Приазовській низовинах.  

Теплий крижанівський етап ґрунтоутворення має відповідати першoму після 

палеомагнітного епізоду Олдувей плейстоценовому  міжльодовиковому часовому 

інтервалу у Західної Європи − ваалю (Vaalian), відповідно − 51-41-ій океанічним 

ізотопно-кисневим стадіям. За палінологічними ознаками підставами для цієї 

кореляції є вираженість впродовж крижанівського етапу таких типових рис, 

властивих часу вааль як: наявність двох міжзледенінь, розділених значним 

похолоданням; слабка вираженість пилкових сукцесій в утвореннях обох 

міжзледенінь; різноманіття пилку неогенових реліктів і більша частка пилку 

термофільних порід у відкладах першого міжзледеніння, ніж другого.  
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Рис. 3.2. Зональні ландшафти території України впродовж крижанівського 

етапу 
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kr1 – Теплі суббореальні ландшафти. Рівнинні. Світлих лісів: 1 – дубові ліси із незначною домішкою 

теплолюбних неогенових реліктів на бурих лесивованих ґрунтах плакорів і луки на лучно-бурих ґрунтах 

у зниженнях. Лісостепові. Із переважанням лісу: 2 – липово-в’язово-дубові ліси із незначною домішкою 

неогенових реліктів і злаково-різнотравні степи на буро-коричневих ґрунтах плакорів; грабово-липово-

дубові ліси із домішкою неогенових реліктів на бурих лесивованих ґрунтах у зниженнях. Лісостепові. Із 

переважанням степу: 3 – злаково-різнотравні степи і в’язово-дубові рідколісся із незначною домішкою 

неогенових екзотів на бурувато-коричневих ґрунтах плакорів; світлі липово-в’язово-дубові ліси із 

домішкою неогенових реліктів на коричнево-бурих ґрунтах у зниженнях; 4 – різнотравно-злакові степи і 

в’язово-дубові рідколісся із домішкою неогенових екзотів на червонувато-коричневих і червонувато-

бурих ґрунтах. Гірські Карпатські. Світлих лісів: 5 – липово-дубові ліси із незначною домішкою 

неогенових екзотів і папоротево-різнотравним покривом на бурих лісових ґрунтах, вільшняки за участю 

восковика на гідроморфних ґрунтах. Помірні субтропічні ландшафти. Рівнинні. Степові: 6 – злакові 

степи на червоно-бурих карбонатних ґрунтах, долинні липово-дубові ліси із домішкою теплолюбних 

неогенових реліктів на червоно-бурих вилугуваних ґрунтах. Межі поширення: 7 – систем, 8 – класів, 9 

– типів ландшафтів, 10 – підтипів ландшафтів, 11 –  сучасних ландшафтних зон.  

Розрізи: 1 – Гать, 2 – Музичі, 3 – Стайки (гл. 21.2 м), 4 – Гребені, 5 – Чуднівці (св. 3), 6 –  Кайтанівка, 7 

– Зміїв (св. 11), 8 – Новоселівка, 9 – Дробишеве, 10 − Крива Лука, 11 – Новорайське, 12 – Авдіївка, 13 – 

Новоочеретувате, 14 – Красний Октябрь (гл. 20.8м), 15 – Жданів (гл. 16.6-17.4 м), 16 – Куликівське, 17 – 

Василівка (гл. 31.3-32.3 м ), 18 – Крижанівка. 

kr2 – Північно-бореальні ландшафти. Рівнинні. Лісостепові: 1 – соснові ліси (поодиноко ялина) і 

злаково-різнотравні степи на сіроколірних глинах. Степові: 2 – злакові степи на плакорах; балочно-

долинні соснові ліси  (поодиноко ялина, дуб, липа) на сіроколірних глинах; 3 – злакові степи із високою 

участю ксерофітів на лесах плакорів, місцями засолених; степові чагарники (лох сріблястий, жостір) і 

сосна на сіроколірних суглинках у долинах. Сухостепові: 4 – полиново-злакові степи на лесах; долинні 

соснові ліси із домішкою чагарників. Межі поширення: 5 – класів ландшафтів, 6 – типів ландшафтів, 7 

– підтипів ландшафтів, 8 – сучасних ландшафтних зон. 

Розрізи: 1 – Музичі, 2 – Стайки (гл. 20.9 м), 3 – Гребені, 4 – Новоселівка, 5 – Дробишеве, 6 – Василівка, 

7 – Жданів (гл. 16.1 м), 8 – Крижанівка. 

kr3 – Теплі суббореальні ландшафти. Рівнинні. Широколистолісові: 1 – дубово-грабові ліси із 

незначною домішкою неогенових екзотів і ялини на бурих лесивованих ґрунтах, із домішкою бука на 

бурих глейових ґрунтах у зниженнях. Лісостепові: 2 – грабово-дубові ліси із незначною домішкою 

неогенових екзотів на коричнювато-бурих, на півдні червонувато-бурих, вилугуваних ґрунтах і злаково-

різнотравні степи (на півдні різнотравно-злакові) на коричневато- та червонувато-бурих ґрунтах. 

Степові: 3 – різнотравно-злакові степи на червонувато-бурих карбонатних ґрунтах, долинні соснові ліси 

з домішкою дубу, липи і в’яза. Гірські Карпатські. Широколистолісові: 4 – буково-грабові ліси із 
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домішкою неогенових екзотів і ялини на бурих глейових ґрунтах. Межі поширення: 5 – класів 

ландшафтів, 6 – типів ландшафтів, 7 –сучасних ландшафтних зон. 

Розрізи: 1 – Гать, 2 – Музичі, 3 – Стайки (гл. 20.5 м), 4 – Гребені, 5 –Чуднівці (св. 3), 6 − Зміїв (св. 

11), 7 – Новоселівка, 8 – Дробишеве, 9 – Крива Лука, 10 – Новорайське, 10 – Авдіївка, 12 – 

Новоочеретувате, 13 – Красний Октябрь (гл. 18.9-18.6 м), 14 – Жданів (гл. 14.65м), 15 – Куликівське, 16 

– Василівка (гл. 31.2 м), 17 – Крижанівка.    

 

3.3. Іллічівський (il) час 

 

 Іллічівський кліматоліт належить до палеомагнітної епохи Матуяма і 

включає відклади із епізодом прямої полярності Кобб-Маунтин (1,22-1,24 млн. р. 

т.), які відповідають холодній 38-ій океанічній ізотопно-кисневій стадії. За цим 

маркером, стратиграфічним положенням, літологічними і палінологічними 

ознаками час формування іллічівського кліматоліту зіставляють із другим 

льодовиковим етапом плейстоцену Західної Європи – менапом (Menapian). Вік 

його порід 1,3-1,2 млн. р. т., що відповідає 40-38 океанічним ізотопно-кисневим 

стадіям (Lindner et al., 2002). Для реконструкції ландшафтних зон іллічівського 

часу використано палінологічні й аналітичні літолого-палеопедологічні дані із 

опорних розрізів Музичі (Герасименко, 1988), Стайки, Бахмутівка, Красний 

Октябрь (Сиренко, Турло, 1986), Чуднівці (св. 3), Зміїв (св. 11), Куликівське 

(Сіренко, 2012; Сиренко, 2017), Новоселівка, Бантишеве, Новорайське, 

(Герасименко, Педанюк, 1991), Докучаївськ (Герасименко, 2017), Приморське 

(Артюшенко и др., 1973), Королево (Адаменко и др., 1989) і результати літолого-

стратиграфічного вивчення допоміжних розрізів.  

В іллічівський час на плакорах формувалися леси, лесоподібні суглинки і 

глини, а також сіроколірні делювіальні пилуваті глини. Про підетап потепління 

всередині цього етапу свідчить наявність малопотужного сіроколірного ґрунту між 

лесовими утвореннями у стратотипі іллічівського кліматоліту біля Одеси (Веклич, 

1982), який у північніших районах є досить інтенсивно гумусованим лучним 
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ґрунтом. Показники ґрунтового вивітрювання в іллічівських лесах і глинах є 

значно нижчими, ніж у крижанівських ґрунтах і навіть в утвореннях березанського 

часу. Натомість підвищеним є вміст оксидів лужних і лужноземельних металів, 

особливо на сході і півдні України, де іллічівський лес є слабко засоленим 

гідрокарбонатами і сульфатами натрію.  

За палінологічними даними на більшій частині території України 

флористичний склад рослинності був дуже бідним: із переважанням ксерофітів 

(рослин із родин лободових і полинових, на сході − ефедри), а у складі деревних 

формацій – сосни. Широколисті породи були відсутні (за виключенням 

приморських рефугіумів). Порівняння пилкових даних розрізів різних елементів 

палеорельєфу (наприклад, Музичі і Стайки) свідчить про приуроченість деревної 

рослинності до знижень палеорельєфу.  

Степова зона в іллічівський час простягалася далеко на північ,  охоплюючи 

територію сучасного південного Лісостепу (рис. 3.3). Трав’янисті асоціації 

ксерофітного складу (із злаків, лободових, полину й айстрових) суттєво 

переважали навіть у складі рослинності лісостепової зони, що займала тоді північ 

України. Деревні формації тут були представлені сосновим рідколіссям. Лише у 

зниженнях палеорельєфу домішку до них формували дрібнолисті породи, 

поодиноко – дуб, липа серцевидна, ліщина, ялина. У Закарпатті з іллічівським 

часом зіставляють верхи алювію Копанської тераси (Адаменко, Гродецкая, 1987), 

у яких за палінологічними оматеріалами встановлено інтервал прохолодного 

клімату: поширення березово-соснових лісів (із незначною домішкою ялини і 

широколистих плорід) та лучної рослинності. 

Більшу частину території України займали полиново-злакові степи. Ступінь 

заліснення зменшувався, а ступінь ксерофітизації рослинності надалі збільшувався 

у напрямку на південь. Роль соснових лісів зростала у долинах і балках. У 

приморських районах і долині Сіверського Дінця (Артюшенко та ін., 1973; 

Сиренко, Турло, 1986; Сиренко, 2017) у лісах була присутня невеличка домішка 

дрібнолистих і широколистих порід: дубу, липи серцевидної, в’яза, поодиноко −  
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Рис. 3.3. Зональні ландшафти території України в іллічівський час 

Субперигляціальнi ландшафти. Рівнинні. Лісостепові: 1 – полиново-злакові степи на лесах плакорів 

і соснові ліси на сіроколірних глинах знижень (на початку етапу із домішкою берези, поодиноко дубу, 

липи). Степові: 2 – полиново-злакові степи на лесах і лесоподібних глинах, місяцями засолених, і 

долинні соснові ліси.  

Бореальні ландшафти. Рівнинні. Степові: 3 – полиново-злакові степи на лесах і сіроколірних 

суглинках та глинах; долинні соснові ліси (на початку етапу із невеликою домішкою широколистих порід 

і неогенових екзотів). Гірські Карпатські. Лісо-лучні: 4 – березово-соснові ліси (із незначною домішкою 

ялини і широколистих порід) і різнотравні луки на сіроколірних суглинках.  

Межі поширення: 5 – систем ландшафтів, 6 – класів ландшафтів, 7 – типів ландшафтів, 8 –сучасних 

ландшафтних зон. 

Розрізи: 1 – Музичі, 2 – Вишгород, 3 – Шахравщина, 4 – Стайки, 5 – Гребені, 6 – Юшки, 7 – Чуднівці (св. 

3), 8 – Зміїв (св. 11), 9 – Новоселівка, 10 – Дробишеве, 11 – Дмитрівка, 12 – Лозове, 13 – Бахмутівка, 14 – 

Красний Октябрь, 15 – Миколаївка,  16 – Часів Яр, 17 – Бантишеве, 18 – Новорайське, 19 – Докучаївськ, 

20 – Іллічівськ,  21 – Приморське, 22 – Королево. 

навіть окремих неогенових реліктів: сумаха (Rhus), горіха (Juglans regia). Час 

їхнього зростання ймовірно може відповідати потеплінню ‘il2’, коли відбувалося 

формування гумусованих ґрунтів. Це підтверджується відсутністю пилку термофі- 
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них деревних порід у верхніх шарах іллічівського кліматоліту.  Загалом від початку 

до кінця етапу відбувалося зниження лісистості й у долинах, що може вказувати 

на зростання посушливості клімату (кріогігротична і кріоксеротична стадії 

гляціалу). 

Про суворий клімат іллічівського етапу свідчать тріщинні деформації 

крижанівських ґрунтів, у північних і східних районах – первинно-ґрунтові жили 

глибиною 0,7-0,9 м, шириною до 0,1 м та із відстанню між ними 0,7-2,0 м. Значна 

глибина структур при невеликих розмірах полігонів є ознакою первинного 

закладання структур як тріщин усихання та їхнє подальше морозобійне 

розтріскування (Величко и др., 1973). У північних районах простежено характерні 

роздуви тріщинних структур, які пов’язують із наявністю мерзлих порід. Таким 

чином  природні умови тут були близькі до перигляціальних. На півдні тріщинні 

структури значно вужчі (Сиренко, 1982) і вірогідно формувалися внаслідок 

усихання ґрунтів. Це, поряд із можливою наявністю тут рефугіумів широколистої 

флори, відображає існування у південній частині території України бореальних 

ландшафтів.  

Фауністичні рештки у відкладах іллічівського кліматоліту відносять до 

ранньотаманського комплексу (Веклич и др., 1993; Крохмаль, Рековец, 2010). У 

ньому суттєво зростає кількість аридних елементів фауни: Ellobius (сліпачок), 

архаїчні форми строкаток (Eolagurus, Prolagurus pannonicus), і, зокрема, поява 

мігранта із Азії − Eolagurus luteus (степова жовта строкатка).  Це дає додаткові 

підстави для реконструкції різко-континентального клімату.     

Зональні ландшафти іллічівського етапу на півночі України є лісостеповими 

субперигляціальними, у Закарпатті – лісо-лучними бореальними, на півдні 

України  – сухостеповими бореальними.  

 

3.4. Широкинський (sh) етап 
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Цей теплий етап, останній у межах палеомагнітної епохи Матуяма, 

представлений складно побудованим кліматолітом, який включає кілька 

повнорозвинених ґрунтів i лесові прошарки. Найзначнішими підрозділами 

широкинського часу є підетапи ґрунтоутворення ‘sh1’, ‘sh3’ і підетап 

породоутворення ‘sh2’,  при цьому підетап ‘sh1’ складається щонайменше із двох 

підстадій оптимуму ґрунтоутворення (‘sh1b1’ і ‘sh1b2’) (Веклич, 1982; Сиренко, 

Турло, 1986). Для реконструкції ландшафтних зон підетапів і підстадій 

широкинського часу використано палінологічні й аналітичні літолого-

палеопедологічні дані із опорних розрізів Гать (Gerasimenko, Vozgrin, 2011), 

Королевo (Адаменко, Гродецкая, 1987), Музичі, Гребені (Герасименко, 1988, 

2001), Стайки, В’язівок, Бахмутівка, «Красний Октябрь» (Сиренко, Турло, 1986), 

Новоселівка 1, Крива Лука, Бантишеве, Новорайське (Герасименко, Педанюк, 

1991), Новотроїцьке, Новоочеретувате (Герасименко, 2017), палінологічні дані із 

розрізів Вел. Комишуваха, Широкине, Жданів, Приморське (Артюшенко та ін., 

1973), Ланна, Чуднівці (св. 3), Зміїв (св. 11), Скеля Подільська, Кайтанівка, Лиса 

Гора, Куликівське (Cіренко, 2012, Сиренко, 2017), аналітичні літолого-

палеопедологічні дані із розрізів Вишгород (Сиренко, Турло, 1986), Червона 

Слобідка, Ходорів (Герасименко, 1988), Авдіївка (Герасименко, Педанюк, 1991), 

Райгород (Дорошкевич, 2018) і результати літолого-палеопедологічних 

досліджень додаткових розрізів.  

У північній частині території України ґрунти ‘sh1b1’ були бурими лісовими 

лесивованими, із чітко вираженими елювійованим та ілювійованим горизонтами. 

Проте на високих лесових плакорах вони мали червонуваті тони забарвлення 

(вищий ступінь дегідратації оксидів заліза) і менш виразні ознаки лесиважу. 

Подальше ослаблення процесів лесиважу відбувалося у межах давньої 

лісостепової зони, яка просувалася на південь до території сучасної 

середньостепової підзони (рис. 3.4). Ґрунти тут були менш декальцифіковані і 

декарбонатизовані, ніж на півночі. Борошнисто-конкреційні карбонатні горизонти 

залягають безпосередньо у підґрунті. Це відображає зростання посушливості  
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клімату на південь і схід. За показниками інтенсивності ґрунтового 

вивітрювання ці ґрунти відносяться до бурих лісових теплих фацій, червонувато-

бурих, а у східних районах − коричнювато-бурих, у південно-східних – бурувато-

коричневих. У порівнянні із генетично близькими ґрунтами ‘kr3’, ґрунти ‘sh1b1’ 

відображають умови формування у більш помірному за теплозабезпеченням, але 

вологішому кліматі (нижчі показники інтенсивності ґрунтового вивітрювання, а у 

східних районах – більша вилугуваність. Про вологіший клімат впродовж підстадії 

‘sh1b1’, ніж на підетапі ‘kr3’, свідчить  й менше збагачення ґрунтів ‘sh1b1’ оксидами 

лужноземельних металів.  

За палінологічними даними на підстадії ‘sh1b1’ зона широколистих лісів 

займала всю територію сучасного Лісостепу. На Полісся зростали грабово-дубові 

ліси. Мезофільні грабові ліси Закарпаття із домішкою бука і ялини змінювалися у 

західному Поділлі  полідомінантними формаціями із граба, бука, дубу, липи 

сердевидної (Tilia cordata) I широколистої (T. platyphyllos), a також більш  
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Рис. 3.4. Зональні ландшафти території України на ранньому 

підетапі (‘sh1’) широкинського часу 

sh1 – Теплі суббореальні ландшафти. Рівнинні. Широколистолісові: 1 – sh1b1: грабово-дубові ліси на 

бурих лісових лесивованих ґрунтах (на лесах − червонувато-бурих); у зниженнях − бурі лісові глейові 

ґрунти, домішка ялини, ялиці, бука і восковику у складі лісів; sh1b2: світлі дубово-соснові ліси на темно-

коричневих ґрунтах, у зниженнях  − вилугуваних, під широколистими лісами із помітною домішкою 

неогенових екзотів; 2 – полідомінанті ліси (липа, граб, бук, дуб)  із домішкою горіха (sh1b1) і дубово-

липові ліси (sh1b2) на червонувато-бурих ґрунтах; 3 – sh1b1: дубово-липові ліси із домішкою горіха на 

червонувато-бурих ґрунтах, у зниженнях – із домішкою граба і ялини  на лучно-бурих ґрунтах;  sh1b2: 

світлі дубово-липово-соснові ліси із домішкою горіха на червонувато-коричневих ґрунтах; у зниженнях 

– із поодинокими грабом, буком, лапиною на лучно-бурих ґрунтах. Лісостепові. 4 – sh1b1: дубово-в’язові 

ліси (у зниженнях із грабом, поодиноко падубом, ялиною і ялицею) на бурих і коричнювато-бурих 

ґрунтах і лучні степи на темно-коричневих вилугуваних ґрунтах; sh1b2 − широколисто-соснові рідколісся 

і лучні степи на темно-коричневих карбонатних ґрунтах; у зниженнях − мезофільно-широколисті ліси із 

домішкою лапини на коричнево-бурих вилугуваних ґрунтах; 5 – sh1b1: світлі липово-дубові ліси із 

домішкою горіха, тутових, сумаха на бурувато-коричневих ґрунтах і різнотравно-злакові степи на темно-

коричневих (у рефугіумах – дубово-липово-соснові ліси,  поодиноко граб, бук, лапина); sh1b2: 

широколисто-соснові рідколісся із домішкою термофільних неогенових екзотів на темно-коричневих 

карбонатних ґрунтах, подекуди засолених (у рефугіумах – липово-дубово-соснові ліси,  поодиноко 

лапина). Гірські Карпатські. Широколистолісові: 6 – sh1b1: грабові ліси із домішкою бука, ялини і 

мезофільних неогенових екзотів: тиса, падуба, хмілеграба, восковика;  sh1b2: грабові ліси із домішкою 

лапини, гікорі, сумаха на лучно-бурих ґрунтах.  
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Помірні субтропічні ландшафти. Лісостепові: 7 – sh1b1: дубово-соснові ліси (із незначною домішкою 

термофільних неогенових екзотів) і злакові степи на червонувато-коричневих ґрунтах; sh1b2: світлі 

в’язово-дубово-соснові ліси (із домішкою термофільних неогенових екзотів) і злакові степи на червоно-

коричневих карбонатних ґрунтах, місцями загіпсованих і засолених.  

Межі поширення: 8 – систем, 9 – класів, 10 – типів, 11 – підтипів, 12 – надрядів палеоландшафтів; 13 – 

сучасних ландшафтних зон. 

Розрізи: 1 – Гать, 2 – Королево, 3 – Музичі, 4 – Шахровщина, 5 – Стайки (гл.19,7-19,5 м), 6 – 

Гребені, 7 – Юшки, 8 – Червона Слобідка, 9 – Ходорів, 10 – В’язівок, 11 – Райгород, 12 – Кайтанівка, 13 

− Чуднівці (св. 3),  14 – Зміїв (св. 11), 15 – Ланна, 16 – Скеля Подільська, 17 – Новоселівка 1, 18 – 

Дробишеве, 19 – Дерилове, 20 – Дзержинське, 21 – Лозове, 22 – Бахмутівка (гл. 10,9 м), 23 – Красний 

Октябрь (гл.17,6-17,5 м), 24 – Вел. Комишуваха (гл. 10,1 м), 25 – Бантишеве, 26 – Новорайське, 27 – Часів 

Яр 2, 28 – Миколаївка, 29 – Крива Лука; 30 – Очеретине, 31 – Максимівка, 32 – Константинопіль, 33 – 

Авдіївка 1, 34 – Новоочеретувате, 35 – Новотроїцьке, 36 – Широкине (гл.1,4-4,2м), 37 – Жданів (гл. 

22,65м), 38 – Куликівське, 39 – Приморське (гл. 35,4-36,7м). 

 

теплолюбного виду T. dasystyla (Сиренко, 2017). Далі на схід  у лісах зменшувалася 

роль граба, зникали бук і вологолюбні види лип, натомість зростала роль горіху 

грецького і дерев кверцетального комплексу. У зниженнях рельєфу на півночі 

лісової зони зустрічалася  ялина (поодиноко ялиця), на Закарпатті – вологолюбні 

тис (Taxus baccata) і падуб (Ilex sp.). Подібним був й склад лісів у давній зоні 

лісостепу, яка простягалася на південь до сучасної межі середньостепової підзони, 

виходячи до узбережжя Азовського моря (див. рис. 3.4.), тобто далі на південь, ніж 

у крижанівський час. Типовим було зростання тут, крім горіха (Juglans regia), 

таких неогенових екзотів як тутові, сумах (Rhus), восковик (Myrica). У 

приморських рефугіумах і у нижній частині долини Сіверського Дінцю поодиноко 

зустрічалися ялина, ялиця, граб і бук (Сиренко, Турло, 1986; Артюшенко и др., 

1973). Порівняння палінологічних даних із розрізів різних елементів рельєфу 

одного району вказує на зростання мезофільних деревних порід у зниженнях 

давнього рельєфу. Степова рослинність була переважно різнотравною. Це, а також 

ступінь заліснення території, поширення і різноманіття мезофільних порід на 
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підстадії ‘sh1b1’ свідчать, що кліматичні умови в цей час були вологішими, ніж 

впродовж крижанівського етапу.  

На підстадії ‘sh1b2’ у межах колишніх широколисто-лісової і лісостепової зон 

поширювалися темно-коричневі ґрунти – добре гумусовані, більш збагачені СаО i 

MgO, мулистими частками і півтораоксидами заліза та алюмінію, ніж ґрунти 

‘sh1b1’. В автоморфних вилугуваних ґрунтах чітко виділяються горизонти 

метаморфічного оглинення (Bw). Лучно-коричневі ґрунти знижень значно 

окарбоначені. У східних районах були поширені й вилугувані темно-коричневі 

ґрунти, і ґрунти із високим положенням карбонатного горизонту, просякнутим 

псевдоміцелієм та із «білозіркою» (див. рис. 3.4). Показники інтенсивності 

глинного вивітрювання ґрунтів давньої лісостепової зони  відображають зростання 

теплозабезпечення на південь. У цих ґрунтах збільшується вміст гумусу, СаО, 

МgО, що свідчить про зростання посушливості на схід. Тут зустрічалися й 

загіпсовані ґрунти, і ґрунти із слабким содово-сульфатним і хлоридним 

засоленням, яке збільшуваломяу напрямку на південь.  

У межах колишньої широколистолісової зони впродовж підстадії ‘sh1b2’ на 

плакорах поширювалися дубово-соснові рідколісся і чагарники, зокрема, 

теплолюбні геліофіти: сумах (Rhus), тутові (Moraceae), лох сріблястий (Elaeagnus 

angustifoila). У зниженнях переважала мезофільна деревна рослинність. 

Потепління виражене у появі високотермофільних деревних порід: гікорі (Carya) i 

лапини (Pterocarya) навіть у Поліссі. У межах давньої лісостепової зони 

поширювалися рідколісся із сосни, дубу, в’яза, горіха (Juglans regia), тутових, 

сумаха (Rhus). Мезофітність рослинного покриву була найвищою у долині 

Сіверського Дінця, де, зокрема, зростала лапина (Pterocarya) (Сиренко, Турло, 

1986).  

У Причорномор’ї поширювалися субсередземноморські, близькі до 

субтропічних червоно- і червонувато-коричневі ґрунти ‘sh1b2’ (Сиренко, Турло, 

1986). Їхнє формування свідчить про наявність виразних посушливих сезонів. 

Ксерофітизацію рослинності до кінця підетапу ‘sh1’ тут виражено у зникненні 
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ялини, граба і бука. Зміни складу рослинності, як і зміни типу ґрунтоутворення 

впродовж підетапу ‘sh1’ свідчaть про тепліший і посушливіший клімат підстадії 

‘sh1b2’, ніж підстадії ‘sh1b1’. У полігенетичних утвореннях підетапу ‘sh1’, які часто 

зустрічаються у розрізах, значно переважають ознаки коричневоземного 

ґрунтоутворення пізнішої другої підстадії.  

У деяких розрізах ґрунтів давньої широколистолісової зони (Гать, Музичі, 

Новоселівка) простежено послідовні зміни рослинності впродовж підетапу ‘sh1’: 

розповсюдження сосни i берези (початкова стадія ‘sh1а’); поширення дубу, в’яза, 

липи, на заході − разом із мезофілами: грабом, ялиною, ялицею, буком (підстадія 

оптимуму ‘sh1b1’); освітлення лісів,  посилення ролі термофільних екзотів, зокрема, 

поява птерокарії і карії; на Закарпатті – випадання із складу лісів мезофільних 

ялини, тиса, падуба (підстадія оптимуму ‘sh1b2’); скорочення участі широколистих 

порід, на Закарпатті – максимальне поширення ялини і ялиці (заключна стадія 

‘sh1с’).  

 Впродовж підетапу ‘sh2’ мало місце різке погіршення клімату, яке 

встановлюють за зміною процесів ґрунтоутворення накопиченням малопотужних 

сіроколірних суглинків,  у східних і південних районах – лесів. Леси ‘sh2’ 

відзначаються найнижчими показниками інтенсивності ґрунтового вивітрювання 

в еоплейстоценовій товщі (зокрема, інколи представлені легкими суглинками). 

Їхній палінологічний склад відображає різке зниження участі деревної 

рослинності та широколистих дерев, поширення бореальних порід – сосни, берези 

і вільхи, розповсюдження ксерофітних трав’янистих рослин, зокрема, полину й 

ефедри. Паліноспектри, що відображають погіршення природних умов, виявляють 

між ґрунтами двох підетапів ґрунтоутворення, а у полігенетичних широкинських 

ґрунтах (Сиренко, Турло, 1986; Артюшенко и др., 1973) − між двома оптимумами 

розвитку теплолюбної рослинності. У цей час різко скоротилися площі лісів: 

лісостеп поширився на територію сучасних зон лісів, на півдні виникла зона степу 

(pис. 3.5). Широколисті ліси і рідколісся північної частини території України і 

Закарпаття, що існували на підетапі ‘sh1’, змінилися березово-сосновим  
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Рис. 3.5. Зональні ландшафти території України на середньому  

підетапі (‘sh2’) широкинського часу 

sh2 – Південно-бореальні ландшафти. Рівнинні. Лісостепові: 1 – березово-соснові ліси із невеликою 

домішкою ялини, зрідка – дубу та липи на сіроколірних суглинках і лучні степи на лесах. Степові: 2 – 

різнотравно-злакові і злакові степи із ксерофітними елементами на лесах і долинні соснові ліси із 

домішкою берези, вільхи і в’яза. Приморські (азональні) лісостепові: 3 – в’язово-соснові ліси із 

незначною домішкою горіха і тутових та злаково-різнотравні степи на сіроколірних суглинках. Межі 

поширення: 4 – класів, 5 – типів, 6 – надрядів ландшафтів, 7 – сучасних ландшафтних зон. 

Розрізи:1 – Музичі, 2 – Юшки, 3 – Халеп’я, 4 – Шахровщина, 5 – Вел. Комишуваха (гл. 9,6 м), 6 – 

Новоселівка 1, 7 – Красний Октябрь (гл. 16,8 м), 8 – Крива Лука, 9 – Часів Яр 2, 10 – Константинопіль-

Андрївка, 11 – Очеретине, 12 – Миколаївка, 13 – Авдіївка 2, 14 – Широкине (гл. 1,10 м), 15 – Приморське 

(гл. 35,0 м).  

 

лісостепом із незначною домішкою ялини, вересових і, зрідка, дубу i липи  (на 

півдні навіть горіху) у лісах знижень палеорельєфу. Степові асоціації були 

мезофітними – різнотравно-злаковими. Це свідчить, що зростання широколистих 

порід було лімітоване не недостатнім зволоженням, а холодним кліматом. У межах 

давньої степової зони плакори займали різнотравно-злакові і злакові степи. 

Долинні ліси були нечисленними, у складі деревних порід бореального строю 

зрідка зростав в’яз. Вищим було заліснення у рефугіумах приморських районів, де 
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у соснових лісах суттєвою була домішка в’яза, поодиноко зростали горіх і тутові 

(Артюшенко и др., 1973).  

Тріщинні структури, які деформують нижню границю ґрунтів ‘sh1’ (глибиною 

до 0, 7м, виповнені гумусовим матеріалом, сильно розгалужені), виявлені лише у 

східних районах, і вірогідно пов’язані з усиханням ґрунтів у континентальному 

кліматі. Клімат підетапу ‘sh2  був суворим’, але м’якішим, ніж у іллічівський та 

пізньоберезанський час, і належав до південно-бореального.  

Мікротеріофауна субкліматолітів ‘sh1’ і вірогідно ‘sh2’ належить до ногайської 

фази розвитку таманського комплексу, оскільки кісткові рештки залягають у / і над 

відкладами із прямою намагніченістю епізода Харамільйо − 1,07-0,99 млн. р. т. 

(Крохмаль, Рековец, 2010). На цьому рівні вперше з’являється Ellobius 

palaeotalpinus (предкова форма сліпака степового), у складі фауни переважають 

роди Spermophilus (ховрах) і вимерлий рід полівки Allophaiomys, проте 

відзначається й поширення відносно мезофільних елементів: полівки Mimomys, 

Cricetidae (хом’якових). Це вірогідно відображає перехід від відносно вологого 

клімату кінця підетапу ‘sh1’ до посушливих степових умов підетапу ‘sh2’. 

Впродовж підетапу ‘sh3’ формувалися ґрунти, які відрізнялися від 

ранньоширокинських різким зменшенням показників інтенсивності ґрунтового 

вивітрювання. Зокрема, на  півночі України утворювалися ґрунти не глинистого, а 

важкосуглинкового складу. Показники інтенсивності глинного вивітрювання у 

східних районах також властиві для ґрунтів помірно-теплих фацій суббореального 

поясу, що відображає прохолодніший клімат пізньоширокинського часу (особливо 

у північних районах) у порівнянні із підетапом ‘sh1’. Ґрунти ‘sh3’ на більшій частині 

території України відзначаються глибоким гумусовим забарвленням потужного 

профілю, вилугуваністю від карбонатів, ознаками значної біологічної активності, 

а у північній частині – й перерозподілом органо-мінеральної маси (особливо 

мулистих часток і оксидів заліза) за ґрунтовим профілем. Вміст СаО дуже низький, 

особливо у північних районах, проте ґрунти збагачені MgO, особливо на сході. За 

сумою ознак вони належать до чорноземоподібних, сучасні аналоги яких 
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сформовані під степами прерійного типу, у кліматі із відносно високими 

показниками теплозабeзпечення і зволоження (Розанов, 1975, 2004). У зниженнях 

палеорельєфу поширені лучні відміни цих ґрунтів із манганово-кремнисто-

карбонатними конкреціями у підгрунті, зрідка − карбонатні відміни.  У східних 

районах України зустрічалися глибоко слабко содово-засолені ґрунти, сформовані 

за рахунок  вилугування солей, властивих материнській породі – лесу ‘sh2’. У 

південній частині Донеччини слабко чорноземоподібні ґрунти заміщалися темно-

коричневими (рис. 3.6), із вищим вмістом мулистих часток і півтораоксидів заліза 

та алюмінію, часто лучними і засоленими сульфатно-содовими солями. У 

Причорномор’ї були розвинуті червонувато-коричневі ґрунти, більш помірних 

умов формування, ніж на підетапі ‘sh1’ (Сиренко, Турло, 1986).  

Поширенню чорноземоподібних ґрунтів на підетапі за палінологічними 

даними відповідає значне розповсюдження трав’янистої рослинності у порівнянні 

із підетапом ‘sh1’. Територію колишньої широколистолісової зони займав лісостеп, 

який простягався у межі північної частини сучасної лісостепової зони (див. рис. 

3.6)  У Закарпатті існували лісо-лучні ландшафти. Трав’янисті формації давнього 

лісостепу змінювалися із півночі на південь від лучних до злаково-різнотравних, а 

у степовій зоні на півдні України – до злакових, що відображає наростання 

аридності у цьому напрямку.   

У північній, більш залісненій частині лісостепу у складі соснових лісів була 

присутня домішка дубу, граба, в’яза. У зниженнях поодиноко зустрічалися ялина, 

ялиця, бук. На плакорах поширювалися світлолюбні чагарникові формації – на 

заході із ялівцю, у східній Україні − із жостеру та ефедри. У Закарпатті підетап 

‘sh3’ виділявся найбільшим розповсюдженням трав’янистих формацій (злаки, 

осоки, різнотрав’я). Cеред лісів переважали грабові і вільхові, із домішкою 

термофільного екзоту восковика (Myrica). У південній частині Лісостепу залісення 

було низьким, мезофільні широколисті та темнохвойні породи зникли із складу  
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Рис. 3.6. Зональні ландшафти території України на пізньому 

підетапі (‘sh3’) широкинського часу 

sh3 – Тепло-помірні суббореальні ландшафти. Рівнинні. Лісоcтепові, із переважанням лісу: 1 – 

дубово-грабово-соснові ліси (з незначною домішкою неогенових реліктів, поодинокими ялиною та 

смерекою у западинах) на лучно-бурих ґрунтах і лучні степи на чорноземоподібних ґрунтах. 

Лісоcтепові, із переважанням степу: 2 – злаково-різнотравні степи і в’язово-дубово-соснові ліси (з 

незначною домішкою неогенових реліктів) на чорноземоподібних ґрунтах, подекуди слабо засолених. 

Гірські Карпатські. Лісо-лучні: 3 – дубово-грабові ліси із незначною домішкою ялини та теплолюбних 

екзотів і лучні степи на лучно-бурих і лучних ґрунтах. Теплі суббореальні ландшафти. Рівнинні. 

Cтепові: 4 – злакові степи і чагарникові формації на темно-коричневих ґрунтах, місцями слабо 

засолених, долинні в’язово-дубові ліси із домішкою неогенових реліктів. Приморські (азональні) 

лісостепові: 5 – полідомінантні широколисті ліси із домішкою неогенових екзотів і злаковo-різнотравні 

степи на червонувато-коричневих ґрунтах, місцями засолених. Межі поширення: 6 – класів, 7 – типів, 8 

– підтипів і надрядів ландшафтів, 9 – сучасних ландшафтних зон.  

Розрізи: 1 – Гать, 2 – Королеве, 3 – Музичі, 4 – Шахровщина, 5  – Червона Слобідка, 6 – Халеп’я, 7 – 

Стайки (гл. 19,0-19,2 м), 8 – Гребені, 9 – Юшки, 11 – Ходорів, 12 – Мал. Салтанівка, 14 – Скеля 

Подільська, 15 – Лиса Гора, 16 – Аджамка, 17 – Чуднівці (св. 3), 18 – В’язівок, 19 – Зміїв (св. 11), 20 – 

Ланна, 21 – Вел. Комишуваха (гл. 9,0 м), 22 – Новоселівка 1, 23 – Дерилове, 24 – Дзержинське, 25 – 

Красний Октябрь (гл. 16,3-16,5 м), 26 – Миколаївка, 27 – Крива Лука, 28 – Часів Яр 2, 29 – 

Константинопіль, 30 – Авдіївка 2, 31 – Очеретине, 32 – Докучаївськ, 33 – Широкине (гл. 0,75 м), 34 – 

Жданів (гл. 22,10 м), 35 – Приморське (гл. 34,6 м).  
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лісів, які були переважно в’язово-дубово-сосновими. У степовій зоні рефугіуми 

широколистих лісів зберігалися лише у приморських районах (Сиренко, 

Турло,1986).  

За палінологічними індикаторами ландшафти підетапу ‘sh3’ на значній частин 

території України належали до помірних суббореальних, прохолодніших від  

ранньоширокинських (вміст пилку широколистих дерев у 1,5-2 рази нижче, ніж у 

ґрунтах ‘sh1’). Меншими були різноманіття і кількість i термофільних екзотів 

(місцями до повного їхнього зникнення). Поодиноко зустрічалися горіх (Juglans 

regia), тутові (Moraceae), восковик (Myrica), сумах (Rhus)  і гікорі (Carya). У 

степовій зоні ландшафти належали до теплих субборeальних. Наприкінці підетапу 

– підстадія ‘sh3c’ − поширилися бореальні породи – вільха і береза, посилилася роль 

ксерофітних і галофітних рослин – лоху сріблястого та ефедри. Зональна структура 

ландшафтів за конфігурацією (див. рис. 3.4 – 3.6) була подібнішою до холодного 

підетапу ‘sh2’, ніж до підетапу ґрунтоутворення ‘sh1’, що свідчить про зростання 

посушливості та похолодання клімату порівняно із підетапом ‘sh1’.  

За палеопедологічними і палінологічними індикаторами пізньо- 

широкинський час був міжзледенінням із ландшафтами, подібнішими за 

теплозабезпеченням до ранньоплейстоценових, ніж до еоплейстоценових, а також 

із рисами ксерофітності рослинних і ґрунтових покривів. Кліматичнi оптимуми 

широкинського етапу, із максимумами тепла (підстадія ‘sh1b2’) і зволоження 

(підстадія ‘sh1b1’), були пройдені впродовж підетапу ‘sh1’. 

Широкинський етап визначають як останній із теплих етапів, що повністю 

відноситься до епохи Матуяма (Веклич та ін., 1993; Гожик, 2012), і корелюють із 

міжльодовиковим інтервалом бавель (Bavelian) і першим інтергляціалом інтервалу 

кромер (Cromerian) Західної Європи (Lindner et al., 2002). У стратифікованих нами 

розрізах відклади широкинського кліматоліту було віднесено до епохи Матуяма, а 

зміни знаку намагніченості пов’язано із характерним ‘осцилюючим’ записом кінця 

цієї епохи у лесово-ґрунтових відкладах (Вигилянcкая, Третяк, 2000; 

Vigilyanskaya, 2001). Крім того, вірогідно на початку підетапу sh3, впродовж 
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формування верхньоширокинського субкліматоліту, у відкладах якого переважає 

пряма намагніченність, відбулася палеомагнітна подія Харамільйо, 0,99-1,07 млн. 

р. т. (Веклич, 1982, 1990). 

За палінологічними показниками: наявністю рослинних сукцесій, особливо − 

за послідовними кульмінаціями граба, ялини із ялицею; найбільшим 

розповсюдженням граба; різноманіттям неогенових екзотів (зокрема, високо 

мезофільних), поширенням гікорі (Carya) i лапини (Pterocarya) – підетап ‘sh1’ 

зіставляють з інтергляціалом Bavel (згідно характеристиці останнього В. Загвійном 

(1985, 1992). Підетап ‘sh3’ має бути аналогом інтергляціалу Leerdam (другого 

міжзледеніння теплого інтервалу Bavelian). Він відзначався меншим поширенням 

мезофільної рослинності, зокрема ялини, але наявністю неогенових екзотів 

(Zagwijn, 1992). 

 

3.5. Приазовський (pr) етап 

 

На останньому холодному етапі еоплейстоцену виділяють два підетапи лесо- 

та породоутворення ‘pr1’ і ’pr3’ та підетап бореального лучного ґрунтоутворення 

‘pr2’ (Веклич, 1996). Для реконструкції ландшафтних зон підетапів приазовського 

часу використано палінологічні й аналітичні літолого-палеопедологічні дані із 

опорних розрізів Гать (Gerasimenko, Vozgrin, 2011), Музичі, Гребені (Герасименко, 

1988, 2001), Новоселівка, Новорайське (Герасименко, Педанюк,1991), Делятин 

(Герасименко, 1994), Стайки, Ріжки, Завадівка, В’язівок, Борщівка, Бахмутівка, 

Василівка (Сиренко, Турло, 1986), Лиса Гора, Луганськ (Сиренко, 2017), Вел. 

Комишуваха, Загородне, Жданів і Приморське (Артюшенко и др., 1973), аналітичні 

літолого-палеопедологічні дані із опорних розрізів Ходорів, Корнін, Оленівка 

(Герасименко, 1988) та результати вивчення багатьох допоміжних розрізів.  

Приазовські леси потужніші (до 3 м), менш глинисті й більш крупнопилуваті, 

ніж іллічівські та березанські (у північних районах вміст мулистих часток у них 
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лише 11-15%, крупного пилу − 53-57%), що відображає динамічніші процеси 

еолової седиментації у кінці еоплейстоцену. Делювіальні відклади на відміну від 

іллічівських і березанських представлено суглинками, а не глинами (у них 23-37% 

мулистих часток). Широко розповсюджені супіщані й піщані балочні відклади, що 

свідчить про інтенсивний розвиток не лише площинного, а й лінійного змиву. Для 

приазовських відкладів, зокрема лесів, характерні сизуваті відтінки, пунктуації 

гідрооксидів заліза і мангану, особливо у нижній їхній частині. Це свідчить про 

первинне оглеєння і, отже, наявність сезонів надмірного зволоження у час 

формування кліматоліту. Показники інтенсивності хімічного вивітрювання у 

приазовських відкладах нижчі, ніж у аналогічних фаціях утворень іллічівського і 

березанського холодних етапів. Деяке посилення ґлинного вивітрювання у 

порівнянні із утвореннями пізніших холодних етапів могло бути зумовлене 

відносно підвищеним зволоженням клімату цього етапу. 

У північних районах із приазовським етапом пов’язане утворення двох 

генерацій потужних кріогенних порушень. Структури першої генерації 

простежують як гумусові клини (глибиною до 1,6 м), які не мають ознак 

псевдоморфоз за льодовими жилами й розташовані на відстані 1–3 м один від 

одного. Дрібнополігональна сітка глибоких первинно-земляних жил могла 

виникнути лише за умов великих температурних градієнтів у ґрунтах, нижня 

частина яких ще не промерзла восени (Достовалов, Кудрявцев, 1967). Запаси 

ґрунтової вологи мали бути достатніми для такого глибокого розтріскування. 

Структури другої генерації, виповнені приазовськими суглинками, менші за 

розмірами (0,8 м глибиною, 0,1 м шириною у гирловій частині) й вірогідно 

формувалися при меншому вологозабезпеченні. Клімат приазовського часу у 

північній Україні був холодним, близьким до перигляціального, але досить 

вологим, особливо на початку етапу.  

У східних районах приазовські леси важчі за гранулометричним складом (25% 

мулистих часток), а у зниженнях заміщуються лесовидними глинами (40-45% 

мулу). Показники інтенсивності ґрунтового вивітрювання значно вище, ніж у 
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північних районах − SiO2 : R2O3 8.7 у лесах (до 5.3 у глинах). Вищим щодо 

північних районів є й вміст СаО і МgО. Теплозабезпечення і посушливість клімату 

зростали у напрямку на південний схід, проте відклади приазовського кліматоліту 

часто є оглеєними і на Донеччині. Про суворість клімату у цьому районі свідчить 

потужний розвиток кріоструктур. Клиновидні ґрунтові жили першої генерації, 

виповнені гумусовим матеріалом широкинських ґрунтів, досягають глибини 2,0 м 

і ширини 0,4 м у гирловій частині. Між ними розташовані вужчі розгалужені 

тріщини усихання (глибиною до 1 м). Клиновидні структури другої генерації, 

виповнені лесом, мають глибину до 1,7 м. У центральній і східній Україні описано 

‘плями-медальони’ приазовського кріогенезу (Сиренко, 1984), що є типовими для 

холодного, але не різко континентального клімату (Каплина, Романовский, 1969). 

Кліматичні умови були близькими до перигляціальних на усій території України.  

 За палінологічними даними зональна структура території була простою: 

лісостеп на півночі, степ у середній і південній частинах України (Рис. 3.7). 

Існування лісостепової рослинності, реконструйованої для північного 

Причорномор’я і Приазов’я (Артюшенко и др., 1973), вірогідно було зумовлене 

приморським мікрокліматом. У багатьох розрізах приазовського кліматоліту (крім 

території давньої сухостепової підзони із занадто посушливим кліматом) виявлено 

незначну кількість пилку широколистих порід (Сиренко, Турло, 1986; 

Герасименко,1988, 2010; Сиренко, 2017). Рефугіуми останніх були ймовірно 

досить поширені, тому клімат приазовського етапу, незважаючи на інтенсивні 

прояви кріогенезу, ми відносимо до субперигляціального.  

Найбільш залісненими районами були Карпати і Закарпаття. У складі лісів домінувала 

сосна, зустрічалися дуб, в’яз, липа серцевидна, поодиноко − граб. Зволоження клімату 

відображене у значному поширенні вільхи, зростанні ялини, у лучному складі 

трав’янистих ценозів (домінували мезофітне різнотрав’я та осоки). Для «кріоміру V» 

Закарпаття, у відкладах якого виявлено палеомагнітну межу Матуяма-Брюнес, 

реконструйовано бореальні березово-соснові ліси із незначною домішкою 

широколистих порід (Адаменко, Гродецкая, 1987). За мезофітного складу 
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Рис. 3.7. Зональні ландшафти території України у приазовський час 

Субперигляціальні ландшафти. Рівнинні. Лісостепові: 1 – злакові степи на лесах і соснові ліси, 

поодиноко із дубом, вільхою на сіроколірних суглинках. Степові: 2 – злакові степи на лесах і 

лесоподібних глинах, долинні соснові ліси з поодинокими широколистими породами. Сухостепові: 3 – 

полиново-злакові степи на лесах, лесоподібних глинах і долинні соснові ліси. Приморські (азональні) 

лісостепові: 4 – різнотравно-злакові (pr1) і злакові (pr3) степи на лесах, соснові ліси з домішкою 

широколистих порід (pr1) і соснові ліси (pr3) на сіроколірних суглинках. Гірські Карпатські. Лісо-лучні: 

5 – осоково-різнотравні луки та соснові ліси з домішкою ялини і широколистих порід на сіроколірних 

суглинках; 6 – осоково-різнотравні луки, вільхові та соснові ліси із домішкою ялини, ялівцю і 

широколистих порід (pr1), осоково-різнотравні луки з елементами ксерофітної рослинності, вільхові та 

соснові ліси із поодинокими широколистими породами на сіроколірних суглинках (pr3). 

Межі поширення: 7 – класів ландшафтів, 8 – типів ландшафтів, 9 – підтипів і надрядів ландшафтів, 10 – 

сучасних ландшафтних зон. 

 Розрізи: 1 – Гать, 2 – Королеве, 3 – Делятин, 4 – Музичі, 5 – Корнін, 6 – Мал.Салтанівка, 7 – Стайки, 8 – 

Гребені, 9 – Ходорів, 10 – Демовщина, 11 – Ріжки, 12 – Завадівка, 13 – В’язівок 1, 14 – Нагірне, 15 – 

Борщівка, 16 – Новоселівка, 17 – Дробишеве, 18 – Миколаївка, 19 – Бантишеве, 20 – Константинопіль-

Андріївка, 21 – Бахмутівка, 22 – Загородне, 23 – Вел. Кoмишуваха, 24 – Новорайське, 25 – Докучаєвськ, 

26 – Жданів, 27 – Василівка, 28 – Приморське.  

 

рослинності фактором, який лімітував поширення теплолюбних порід, могло бути 

лише недостатнє теплозабезпечення. За палінологічними даними простежується 
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зниження участі деревних порід, зникнення широколистих порід, ялини, а також 

деяке зростання ролі трав’янистих ксерофітів (лободових, полину, айстрових, ефедри) 

у верхніх верствах кліматоліту, що відображає континенталізацією клімату у другій 

половині етапу (підетап pr3). 

На півночі України лісова рослинність була приурочена до знижень рельєфу: 

вміст пилку дерев вдвоє вищий у розрізах западин (розріз Стайки), ніж у розрізі 

високої надзаплавної тераси (розріз Музичі). У порівнянні із західними районами 

тут значно зменшилась участь і збіднів склад домішки широколистих порід у 

лімах, зникла ялина, помітною залишалася лише роль вільхи. Характерною була 

значна участь у паліноспектрах пилку злаків і полину, нетипова для утворень 

давніших холодних етапів у північних районах. Плакори займали злакові степи, а 

роль різнотрав’я підвищувалася лише у зниженнях палеорельєфу. Подібною (але 

із значно меншою участю деревних угрупувань і більшою участю лободових 

ценозів) була й рослинність північної частини давньої степової зони. На півдні 

України поширювалися сухі полиново-злакові степи. У розрізах, розташованих у 

межах давньої степової зони (Василівка, Приморське (Артюшенко и др., 1973; 

Сиренко, Турло.1986), також відбувалося зниження участі пилку дерев і домішки 

широколистих порід, різке збіднення складу різнотрав’я у верхніх верствах 

приазовського кліматоліту. Це відображає зростання посушливості клімату до 

кінця етапу (підетап pr3). За палінологічними даними, за зміною форм кріогенезу, 

за зниженням індексів глинного вивітрювання від нижніх до верхніх верств 

приазовського кліматоліту виявляються кріогігротична і кріоксеротична стадії 

гляціалу. За спорово-пилковими та літологічними даними аридність клімату 

зростала на південний схід, проте потужнішими і більш крупнопилуватими є 

приазовські відклади північної України. Еолова седиментація розвивалася тут 

динамічніше, що вірогідно могло бути зумовлене близькістю до джерел 

розвіювання льодовикового походження («льодовикових пустель»).  

Намагніченість порід приазовського кліматоліту часто має різний знак, що 

пояснюють особливостями седиментаційної і постседиментаційної трансформації 
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геомагнітного сигналу палеомагнітної межі Матуяма-Брюнес у відкладах лесово-

ґрунтової серії (Zhou, Shackleton, 1999). Зокрема, у Центральній і Східній Азії межу 

Матуяма-Брюнес спостерігають у лесових кліматолітах, а у морських відкладах 

визначають в інтервалі теплої 19-ої стадії. Вважаємо, що зміна полярності 

геомагнітного поля мала місце на початку наступного теплого мартоноського 

етапу, але стратиграфічно виявляється нижче (приазовський чи 

верхньоширокинський кліматоліти) у седиментах, які не зазнали 

трансформуючого впливу наступних педогенних процесів транслокації оксидів 

заліза. Хроностратиграфічно приазовський етап має відповідати холодному етапу, 

що передував міжзледенінню 19-ої ізотопно-кисневої стадії, тобто першому 

гляціалу Західно-Європейського інтервалу  кромер. 
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Розділ 4 

РЕГІОНАЛЬНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ РОЗВИТКУ ПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ 

ЛАНДШАФТІВ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я  

 

Методику регіональних реконструкцій розвитку ландшафтів і їхньої 

внутрішньорегіональної структури за короткоперіодичними етапами плейстоцену 

описано у підрозділі 2.3. Нижче наводяться поетапні реконструкції змін 

ландшафтної структури регіону впродовж плейстоцену на прикладі правобережжя 

Київського Придніпров’я (площею 10 000 км2), для території якого вивчено понад 

500 розрізів стратифікованих плейстоценових відкладів (із них 16 опорних 

розрізів, досліджених аналітичними методами) і понад 2500 розрізів свердловин 

(Герасименко, 1988, 2001). На складених поетапних схематичних картах (див. 

нижче) розрізи відкладів позначено точками. Також використано результати 

комплексного палеогеографічного вивчення опорних розрізів 

верхньокайнозойських відкладів Вишгород і Стайки, розташованих на цій 

території (Веклич и др., 1984). Визначені закономірності розвитку подано у Розділі 

5.  

 

4.1. Еоплейстоцен 

  

4.1.1. Сіверський етап  

 

Виконаний аналіз ландшафтів пліоценових етапів досліджуваної території 

(Герасименко, 1988) показав, що на початку еоплейстоцену вона була вирівняною 

слабко розчленованою рівниною із похилом на північ. Глибина пра-долин рр. 

Ірпінь, Либідь, Стугна, північних приток р. Рось складала біля 25 м, решти долин  
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Рис. 4.1. Ландшафтна структура території правобережжя Київського 

Придніпров’я впродовж сіверського етапу 

Ландшафти бореального клімату: 1 – плоско-хвилясті рівнини межирічь із лесоподібними важкими 

суглинками і глинами під розрідженими злаково-різнотравними степовими асоціаціями; 2 – височини на 

межиріччях із лесоподібними важкими суглинками під ксерофітно-різнотравними степовими 

асоціаціями; 3 – зниження межирічь, слабо дреновані, із оглеєними глинами під березовими лісами (на 
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схилах південної експозиції із незначною домішкою широколистих порід) і різнотравно-осоковими 

лучними ценозами; 4-5 – поховані пліоценові долини (місцями надзаплавні тераси), піщано-глинисті, під 

сосновими лісами  (із поодинокими широколистими порами) і різнотравними луками; 6 – заплави, 

глинисто-піщані,  із піонерними ценозами; 7 − розмив відкладів у долині Дніпра. 

 

− не перевищувала 20 м. Пліоценові долини були виражені у рельєфі як невисокі 

тераси (у разі їхнього успадкування плейстоценовими) або «мертві» сухі долини 

глибиною 5-15 м. Їхні верхів’я, як і зниження пліоценових межирічь  були 

виповнені осадами до рівня прилеглих рівнин. Успадкованими були лише крупні 

зниження, наприклад біля м. Вишгород, на лівобережжі р. Красної (рис. 4.1.), проте 

їхня глибина зменшилися до 10-12 м. Пліоценові височини знайшли пряме 

відображення у рельєфі сіверського етапу, хоча мали менше перевищення (5-15 м) 

над середніми висотами рівнин, ніж у пліоцені. У  зв’язку із інтенсивнішим 

підняттям у кінці пліоцену межиріччя Ірпеня – Дніпра у порівнянні із західнішими 

районами ухил території на схід зменшився у порівнянні із таким у пліоценовий 

час.  

Річкові долини сіверського етапу успадковані від тих, що існували у кінці 

пліоцену (долин богданівського теплого етапу). Акумуляція алювію йшла у них за 

констративним типом. У складі алювію потужністю до 11 м переважали глинисті 

заплавні фації, що складали щонайменше дві третини його товщі. Це є типовим для 

алювію річок семиаридного клімату (Шанцер, 1966). Лише у пра-долині притоки 

Росі р. Протока за відсутності фацій розмиву добре виражені горизонтально- і 

косошаруваті дрібнозернисті руслові піски потужністю до 6 м. Відособлення 

південно-західного району досліджуваної території (на рис. 4.1 позначений «Б»), 

що виникло у пліоцені, зберігалося і у сіверський час.  

На межиріччях формувалися жовто-сірі  і бурувато-жовті легкі глини і важкі 

суглинки (vd, d) потужністю до 1 (рідше до 2) м, а у зниженнях – сизі та оливкові 

за забарвленням глини (ld, l) потужністю до 5 м. Вміст мулистих часток (31-32%) 

у 2,5 рази менше, а пилуватих часток (40-41%) у 5 разів вище, ніж у підстильних і 

покривних ґрунтових кліматолітах. Це  відображає значне зниження інтенсивності 
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ґрунтового вивітрювання впродовж сіверського етапу. Навіть у неглибоких 

зниженнях рельєфу сіверські суглинки заміщуються глинами: оливковими, із 

значною кількістю дрібних залізисто-манганових конкрецій та ознаками злитості. 

Це свідчить про контрастність умов зволоження западин.   

Зниження інтенсивності вивітрювання і ґрунтоутворення в умовах досить 

аридного клімату і контрастного гідротермічного режиму, а також з урахуванням 

палінологічних даних із сіверського кліматоліту інших територій 

України (Сиренко, 2017) дозволяє вважати, що зональні типи ландшафтів у 

Київському Придніпров’ї у час утворення неґрунтових сіверських відкладів, як і у 

найближчих районах Придніпровської височини, були степовими бореальними: 

злакові асоціації на межиріччях і мішані ліси (із переважанням сосни, домішкою 

берези та вільхи, у рефугіумах −  поодиноких широколистих порід: дубу, в’язу, 

липи серцевидної).   

При зміні зональних типів ландшафтів рисунок ландшафтної структури 

сіверського етапу був успадкованим від такого кінця пліоцену. Проте суттєво 

зменшилася контрастність ландшафтної структури за ступенем вертикального 

розчленування. 

   

4.1.2. Берегівський етап 

   

У берегівський час відбулася значна перебудова рисунку ландшафтної 

структури (Рис. 4.2, легенда І). Виокремилися локальні підняття у басейнах рр. 

Віта, Леглич, Жарка і − найбільші за площею – у верхів’ях рр. Ірпеня та Унави. 

Вони зберігалися у рельєфі як височини впродовж усього еоплейстоцену: 

потужності еоплейстоценових відкладів тут менше від таких на рівнинах плакорів 

більш ніж удвічі (0-7 м, на південному-заході території – 0-3 м). Підошва 

еоплейстоценових відкладів і крівля «реперу» − обухівського регіоярусу залягають 

на 6-20 м вище, ніж на ділянках із такою ж потужністю олігоцен-пліоценових 



176 

 

відкладів. Зниження еоплейстоценового рельєфу пов’язані переважно із 

похованими річковими долинами і характеризуються збільшенням потужності 

відкладів до 15-25 м.  

Річкові долини берегівського часу значною мірою успадковані від 

пліоценових і проходять паралельно до них. Лише одну долину закладена 

незалежно від давньої гідромережі, а саме − на межиріччі сучасних рр. Красна і 

Гороховатка. Берегівський алювій перекритий потужною (до 20 м) товщею  

еоплейстоценових, переважно ґрунтових, глинистих відкладів. Ерозійний вріз 

берегівського часу був меншим за богданівський (останній теплий етап пліоцену), 

він не повністю прорізав відклади богданівсько-сіверських долин (див. розділ 5). 

Утворення останніх виступали як надзаплавні тераси висотою 5-10 м. Найбільшою 

річкою був пра-Ірпінь. Будова берегівського алювію у його долині відображає 

підняття південного заходу території, де розташовувалося верхів’я річки. Фації 

розмиву, представлені гравелистими пісками (до 3 м потужністю) розвинуті лише 

у верхів’ях і середній течії. Потужності руслових фацій збільшуються униз за 

течією від 2-4 до 9-12 м. У пониззі річка утворювала меандри, про що свідчить 

розвиток  старичних фацій: темно-сірих дрібнозернистих пісків із прошарками 

чорних органогенних глин. Потужності фацій заплавного алювію: зеленувато-

сірих глин із темноколірними алювіальними ґрунтами у крівлі, підвищені тут до 8-

12 м. Ухил поздовжнього профілю днища долини змінювався приблизно від 1 м/км 

у верхів’ях до 0,3 м/км у середній течії. Глибина долини перевищувала 40 м. 

Відносно глибокими (до 50 м) були також пра-долини рр. Либіді, Сіверка, пра-

балки Креничі. Глибина давніх долин рр. Унава, Протока, Собот, Гороховатка була 

меншою від 40 м, а рр. Здвиж, Тетерів і Таль – не більше 30 м.  
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Рис. 4.2. Ландшафтна структура території правобережжя Київського 

Придніпров’я у еоплейстоцені 

І) Берегівський  (bv) етап:  

Ландшафти помірних фацій субтропічного середноземноморського клімату: 1 – плоско-хвилясті 

рівнини межирічь із темно-червонувато-коричневими вилугуваними ґрунтами (bvb1), червонувато-

коричневими вилугуваними ґрунтами (bvb2) під рідкостійними лісами із дуба, береста (у час bvb1 – горіха 

волоського), із чагарниковими угрупованнями із ліщини, бруслини, жостеру, із  багатим злаково-

різнотравним покривом; 2 − вододільні височини, розчленовані, із темно-червонувато-коричневими 

(bvb1),  червонувато-коричневими (bvb2) ґрунтами під дубовим і сосновим рідколіссям, чагарниковими 
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угрупованнями із покривом ксеро-мезофітного різнотрав’я, рідше лободових; 3 – знижені ділянки 

межирічь, слабодреновані, із жовто-коричневими (bvb1) і буро-коричневими ґрунтами (bvb2) під 

широколистими лісами із мезофільними породами (липою широколистою, грабом, лапиною, падубом) із 

папоротевим покривом; із лучно-коричневими ґрунтами під осоково-різнотравними ценозами; 4 – 

заплави піщано-глинисті, із алювіальними лучними ґрунтами під піонерними полиново-лободовими 

ценозами і коричнево-лучними ґрунтами рід осоково-різнотравними луками, 5-7 – розмиті відклади у 

долинах річок пізніших етапів.  

ІІ) Березанський (br) етап: 

Ландшафти північно-бореального клімату: 1 – плоско-хвилясті рівнини межирічь із лесоподібними 

глинами і важкими суглинками під розрідженими осоково-злаково-різнотравними асоціяціями; 2 − 

вододільні  височини, із лесами (важко- і сердньосуглинковими) під розрідженими лободово-злаково-

різнотравними асоціаціями, сосновим рідколіссям за участю ялівцю; 3 − знижені ділянки межирічь, 

слабодреновані, із глинами сизими, сірими (d, ld) під березово-сосновим рідколіссям із домішкою вільхи, 

зрідка дубу, із папоротево-осоковим наземним покривом; 4 – заплави, переважно глинисті, під піонерною 

лободовими, у зволожених місцях  − осоково-різнотравними ценозами, місцями вербою. 

ІІІ) Крижанівський (kr) етап: 

Ландшафти близького до субтропічного клімату: 1 – полого-хвилясті рівнини межирічь із бурими 

лісовими лесивованими ґрунтами під світлими дубовими лісами із домішкою неогенових термофілів, 

підліском із ліщини, бруслини, багатим різнотравним покривом; 2 – вододільні височини, розчленовані, 

із червонувато- і коричнювато-бурими полігенетичними грунтами під світлими дубово-сосновими 

лісами, із злаково-різнотравним покривом, на еродованих схилах – лободовими; 3 – знижені ділянки 

межирічь, із бурими лісовими глейовими ґрунтами під широколистими (переважно буково-грабовими) 

лісами, із участю неогенових екзотів, темнохвойних порід; на слабко дренованих ділянках із лучно-

бурими ґрунтами під осоково-різнотравними асоціаціями; 4 – надзаплавні тераси і поховані пліоценові 

долини із бурими лісовими глеюватими ґрунтами під грабово-дубовими лісами із участю неогенових 

екзотів, сосновими лісами на виходах алювіальних пісків; 5 – заплави піщано-глинисті, із алювіальними 

лучними ґрунтами під піонерною рослинністю і лучно-бурими ґрунтами від осоково-різнотравними 

ценозами. 

IV) Іллічівський (il) етап: 

Ландшафти субперигляціального клімату: 1 − полого-хвилясті рівнини межирічm із лесами  

(важкосуглинковими і легкоглинистими) під розрідженими ксерофітно-різнотравними і лободовими 

асоціаціями; 2 − вододільні височини, із лесами (середньо- і важкосуглинковими) під розрідженими 

ксерофітно-різнотравними і полиново-лободовими ценозами, зрідка – сосновим рідколіссям; 3 − знижені 

слабодреновані ділянки межирічm із глинами сизими, сірими (ld, ad, d) під рідкостійними сосновими 

лісами iз домішкою берез, розрідженим осоково-мохово-папоротевим покривом; 4 − надзаплавні тераси 

і поховані пліоценові долини із лесоподібними і сіроколірними глинами під розрідженими злаково-



179 

 

різнотравними, рідше лободовими ценозами; 5 – заплави, переважно глинисті,  із піонерною полиново-

лободовою рослинністю. 

V) Широкинський (sh) етап  

а) Підстадія sh1b1:  

Ландшафти теплого суббореального клімату: 1 − плоско-хвилясті рівнини межирічь із бурими 

лесивованими і червонувато-бурими лісовими ґрунтами під широколистими, переважно дубовими, 

лісами, із папоротево-різнотравним наземним покривом; 2 − вододільні височини,  розчленовані, із 

червонувато-бурими, часто еродованими, ґрунтами під сосновими і дубовими лісами, із мезофітним 

різнотравним покривом; 3− знижені ділянки рівнин, слабодреновані, із бурими лісовими глейовими 

ґрунтами під широколистими лісами багатого родового складу, місцями ялиновими, із мохово-

папоротевим покривом; 4-5 − надзаплавні тераси і поховані ранньоеоплейстоценові долини (4 – 

берегівсько-березанська, 5 – крижанівсько-іллічівська) долини, із бурими лісовими лесивованими 

ґрунтами під широколисто-сосновими лісами із різнотравно-папоротевим наземним покривом; 6 – 

заплави – переважно піщані, із алювіальними лучними і глейовими ґрунтами під піонерними полиново-

лободовими ценозами, у перезволожених місцях – вільшняки.  

б) Підстадія sh1b2:  

Ландшафти близького до середземноморського клімату: 1 − плоско-хвилясті рівнини межирічь із 

коричневими вилугуваними ґрунтами під сосново-широколистим рідколіссям за участю неогенових 

термофілів, ксеро-мезофітним трав’янистим покривом; 2 − вододільні височини, із темно-коричневими 

вилугуваними ґрунтами  під широколисто-сосновим рідколіссям і чагарниовими угрупованнями; 3− 

знижені ділянки рівнин, слабодреновані, із лучно-коричневими и глейовими ґрунтами під 

широколистими мезофільними лісами за участю неогенових термофілів із осоково-папоротево-

різнотравним  наземним покривом; 4-5 − надзаплавні тераси і поховані ранньоеоплейстоценові поховані 

долини (4 – берегівсько-березанська, 5 – крижанівсько-іллічівська) із коричневими вилугуваними і лучно-

коричневими ґрунтами під світлими широколисто-сосновими лісами: 6 – заплави, глинисто-піщані із 

коричнево-лучними і глейовими ґрунтами під різнотравними луками (за участю плакун-трави, щавлю, 

рогозу), верболозом, вільшняками із домішкою восковика.  

в) Підстадія sh3: 

Ландшафти теплого суббореального клімату: 1 − плоско-хвилясті рівнини межирічь із 

чорноземоподібними ґрунтами під злаково-різнотравними степами, на схилах із темно-бурими лісовими 

ґрунтами під широколисто-сосновими лісами; 2 − вододільні височини, із темно-бурими лісовими 

ґрунтами під широколисто-сосновими лісами із мезофітним наземним покривом; 3− знижені ділянки 

рівнин, слабодреновані, із лучними ґрунтами під осоково-папоротево-різнотравними асоціаціями і 

лісовими глейовими ґрунтами під широколистими (за участю граба і бука) і темнохвойними лісами; 4-5 

− надзаплавні тераси і поховані ранньоеоплейстоценові долини (4 – берегівсько-березанська, 5 – 

крижанівсько-іллічівська) із лучно-чорноземоподібними ґрунтами під осоково-злаково-різнотравними 

луками, бурими лісовими ґрунтами під широколисто-сосновими лісами; вільшняками та осоково-
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злаково-різнотравними ценозами; 6 – заплави, переважно глинисті, із лучними і глейовими ґрунтами під 

злаково-різнотравно-осоковими луками, вільшняками; із старицями, порослими лататтям і жабурником.

  

VI) Приазовський (pr) етап:  

Ландшати субперигляціального клімату: 1 − плоско-хвилясті рівнини межирічь із лесами (середньо- і 

легкосуглинковими) під полиново-лободовими ценозами, за мікрозниженнями – із оглеєними лесами під 

розрідженими злаково-різнотравними асоціаціями; 2 − вододільні височини із лесами (середньо- і 

легкосуглинковими) під розрідженими полиново-лободовими ценозами, на виходах корінних пісків – 

сосновим рідколіссям; 3 − знижені ділянки рівнин, слабодреновані, із сірими та сизими суглинками і 

супісками (d, ld, ad) під березово-сосновим рідколіссям за участю вільхи; 4-5 – надзаплавні тераси і 

поховані ранньоеоплейстоценові долини (4 – берегівсько-березанська, 5 – крижанівсько-іллічівська) із 

лесами під полиново-лободовими ценозами, у мікрозниженнях – глейовими суглинками під 

розрідженими лучними ценозами, на виходах давньоалювіальних пісків – сосновим рідколіссям; 6 – 

плоскі, піщано-суглинкові, із піонерними полиново-лободовими ценозами. 

 

У складі алювії річок півдня досліджуваної території представлені 

грубоверствуваті, крупнозернисті фації розмиву. У складі алювію річок північного 

заходу території переважають дрібнозернисті темно- і сталево-сірі піски і глинисті 

заплавно-старичні відклади потужністю 5-9 (до 16) м за загальної потужності 

алювію 10-20 м. Ухили поздовжніх профілів пра-долин рр. Здвиж і  Таль 

(приблизно 0,4 м/км) нижче таких у долинах кінця пліоцену і сучасних. За будовою 

долин, співвідношенню підвищених і вирівняних ділянок межиріч чітко 

розрізняються північно-західна, центральна і південно-східна частини 

досліджуваної території (див. рис. 4.2.). Зіставлення глибин урізу сучасних річок 

із такими берегівського часу дозволяє зробити припущення, що абсолютні 

позначки межирічь на південному заході району не перевищували 180 м, на 

південному сході – 140 м, на північному заході – 130 м. Співвідношення фацій у 

складі берегівського алювію (kpr 0,7 у середньому) є типовим для річок 

семигумідного клімату.  

У берегівський час було сформовано потужні ґрунтові світи. Вони аналітично 

вивчені на досліджуваній території у опорних розрізах, де представлені 

гідроморфними відмінами – темнозабарвленими лучно-коричневими ґрунтами 
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(Веклич и др., 1984), і в опорних розрізах межирічь із автоморфними ґрунтами 

(Герасименко, 1988). У зональних відмінах нижній ґрунт світи ‘bvb1’ відзначається 

темно-коричневим із чітким вишнево-червоним відтінком забарвленням, 

насиченість якого (а також і щільність, злитість матеріалу) зростають у 

генетичному горизонті Нpm. Структура ґрунту горіхувата із глянцевими плівками 

на гранях структурних окремостей і чорними плівками оксидів мангану. 

Карбонатний ілювій ґрунту із крупними, частково вкритими кременистою кіркою, 

конкреціями розташовано під нижньою межею ґрунту, у сіверському кліматоліті. 

Вторинні карбонати у вигляді точкових вкраплень простежуються хаотично у 

всьому ґрунтовому профілі, але вміст СаСО3 у горизонту Рк зростає у 5 разів. Вміст 

органічної речовини є підвищеним у гумусовому горизонті і верхній частині 

горизонту Нpm. Останній – горизонт оглинювання − чітко простежується за 

зростанням вмісту мулистої фракції більш ніж на 20% (до 72%), звуженням 

молекулярного співвідношення SiO2 : R2O3 (від 7,25 до 4.30). Вміст оксидів 

лужноземельних металів СаО і MgO (разом 2,2-3%) також зростає униз за 

профілем і є вищим, ніж у пліоценових ґрунтах. У горизонті оглинювання оксиди 

магнію переважають над оксидами кальцію. 

Верхній ґрунт світи ‘bvb2’ відзначається коричнево-сірим забарвленням Н 

горизонту і його горіхуватою структурою; червонувато-коричневим забарвленням 

Нрm горизонту із призматичною структурою, чорною пунктуацією (рідше 

дендритом) гідроксидами мангану; конкреційно-карбонатним горизонтом. 

Фаціальні зміни верхньоберегівських ґрунтів на давньому пологому схилі 

морфологічно виявлено у зміні положення каронатного горизонту: у ґрунті вищої 

частини схилу він починається на відстані 0,7 м від поверхні ґрунту, містить 

більше розсіяних форм карбонатів (вміст СаСО3 5-15%). Із зниженням положення 

у рельєфі цей горизонт опускається у підстильний сіверський кліматоліт і 

відзначається крупнішими і менш густо розташованими конкреціями із 

кременистою кіркою. Середня частина ґрунтового профілю вилугувана, а верхня 
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їх частина містить вторинні карбонати. Забарвлення ґрунту нижньої частини схилу 

неоднорідне через наявність плям оглеєння та виділень бурих гідроксидів заліза.  

Вміст органічної речовини у ґрунті ‘bvb2’ є нижчим, ніж у ґрунті ‘bvb1’. 

Процеси ґрунтового вивітрювання відображені у високому вмісті мулистої фракції 

(у Нрm горизонтах до 56%), напівтораоксидів заліза та алюмінію – R2O3 (20%). У 

ґрунті вищої частини схилу перерозподіл останніх за профілем не виявлений (SiO2 

: R2O3 – 7,17 – не змінюється за профілем). У ґрунті, розташованому гіпсометрично 

нижче, молекулярні співвідношення SiO2 : R2O3 звужуються донизу від 8,2 до 6,7. 

Це певною мірою може свідчити про розвиток процесів лесиважу. Оксиди магнію 

дещо переважають над оксидами кальцію.  

Морфологія і склад ґрунтів берегівського етапу відображають їхню 

належність до групи коричневоземних, широко розповсюджених у цей час на 

території України (Веклич, 1982; Сіренко, Турло, 1986). Нижній ґрунт світи у 

Київському Придніпров’ї можна віднести до вилугуваних темно-червонувато-

коричневих, які формуються у відносно вологих частинах зони субтропічних 

сухих лісів і чагарників (Розанов, 1975, 2004). Збіднення Н горизонту на оксиди 

заліза, нетипове для коричневих ґрунтів (Зонн, 1970), може свідчити про вияви 

лесиважу. У грунтах гідроморфного ряду лесиваж встановлений за 

мікроморфологічним методом (Веклич и др., 1984). Зважаючи на розподіл 

органічної речовини у ґрунті ‘bvb1’, можна припустити полігенетичність 

формування її профілю. Це  підтверджує наявність у зниженнях трьох ґрунтів у 

складі світи берегівського кліматоліту (Веклич и др., 1984).  

Підвищене оглинювання ґрунту ‘bvb1’у порівнянні із ґрунтом ‘bvb2’ свідчить 

про сприятливіші умови вивітрювання і, відповідно, м’якіший клімат під час його 

формування. У верхньоберегівських ґрунтах нисхідна міграція півтораоксидів 

заліза та алюмінію, вилугування від карбонатів простежують лише в утвореннях 

низької частини схилів. У той же час мінералізацію органічної речовини, яка 

відбувається у посушливі сезони, більш інтенсивно була виражена під час 

формування верхньоберегівських ґрунтів. Про більшу аридизацію клімату у час 
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‘bvb2’ свідчить також і зменшення рухливості сполук мангану (зокрема, відсутність 

його патьоків). Окременіння карбонатних конкрецій характеризує клімат 

берегівського часу як достатньо жаркий, проте із коливаннями температур і 

режиму зволоження. Саме такі умови є найсприятливішими для досягнення 

концентрації кременю, необхідної для його осадження у ґрунтових розчинах 

(Македонов, 1966). Підвищений вміст MgO зумовлений процесами злитогенезу, 

які простежуються у берегівських ґрунтах за морфологічними ознаками.  

На нижчих елементах рельєфу у зв’язку із зменшенням ступеню дегідратації 

оксидів заліза у пізньоберегівський час червонувато-коричневі ґрунти 

змінювалися бурувато-коричневими, а у час ‘bvb1’ – жовто-коричневими, 

перехідними від коричневих до жовтоземів. Ці ґрунти відзначалися чіткішими 

виявами лесиважу та оглеєння. Їхні оглинені профілі за ступенем ущільнення, 

яскравості забарвлення, наявності залізисто-манганових конкрецій і глейових 

плям чітко диференційовані на генетичні горизонти Не, Ні та Нріgl. 

Структуру ґрунтового покриву межирічь у час ‘bvb1’ формували сполучення-

варіації темно-червонувато-коричневих, темно-червонувато-коричневих 

вилугуваних ґрунтів і їхні сполучення із жовто-коричневими і лучно-коричневими 

ґрунтами. У час ‘bvb2’ це були сполучення-варіації червонувато-коричневих та 

червонувато-коричневих вилугуваних ґрунтів  і їх сполучення із бурувато-

коричневими і лучно-коричневими ґрунтами.  

Палінологічні матеріали із відкладів берегівського кліматоліту у Київському 

Придніпров’ї отримані за розрізом зниження (Веклич и др., 1984) і за розрізами 

межирічь (Герасименко, 1988). Дані спорово-пилкового аналізу, разом із даними 

щодо генезису і площинного поширення берегівських ґрунтів дають змогу 

вважати, що зональним типом рослинності етапу на досліджуваній території були 

світлі ліси із багатим трав’янистим покривом і чагарникові угруповання. Деревні 

породи, пилок яких виявлено у берегівському кліматоліті, особливо дуб, горіх 

(Juglans regia), каркас (Celtis), ліщина, сумах (Rhus), як і сосна, зокрема підроду 

Pinus strоbus, є типовими для зони коричневоземоутворення. Пилок в’яза вірогідно 
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відноситься до посухостійких видів – Ulmus campestris, U. suberosa (берестам, 

карагачам). У глибоких зниженнях рельєфу зростали ліси мезофільнішого складу 

(липа широколиста (Tilia platyphyllos), граб, ясен, поодиноко неогенові екзоти – 

лапина (Pterocarya), падуб (Ilex). За значного погіршення дреновання 

поширювалася лучна рослинність із папоротями та осоками.   

У час ‘bvb2’ деревна рослинність була більш розрідженою, знизилася участь у 

деревостанах мезофільних неогенових реліктів, а також липи широколистої, граба, 

бруслинових, що свідчить про аридизацію клімату у порівнянні із часом ‘bvb1’. 

Палінологічні дані дозволяють зробити припущення про існування між 

інтервалами ґрунтоутворення ‘bvb1’ і ‘bvb2’ часового проміжку із суттєвим 

остеповінням ландшафтів, різким збідненням родового складу лісових асоціацій, 

зникненням неогенових реліктів (або припиненням продукування ними пилку) і 

навіть широколистих порід. Такі спорово-пилкові спектри є радше типовими для 

неґрунтових кліматолітів пліоцену. Згідно складу згаданого паліноспектру 

досліджувану територію мали займати різнотравні та лободові асоціації, а незначні 

за площею деревні угруповання включали сосну, березу, рідше в’яз. Вірогідно, у 

складі берегівського кліматоліту був присутній лесоподібний прошарок, що 

утворився під час аридизації і похолодання клімату, але пізніше був повністю 

діагенетично змінений процесами ґрунтоутворення підстадії ‘bvb2’.   

Вірогідно ландшафтна структура кліматичних оптимумів берегівського етапу 

на правобережжі Київського Придніпров’я, яке знаходилося у зоні субтропічного 

клімату, близького до середземноморського, відзначалася наступними ознаками 

(див. рис. 4.2, легенда І). За ступенем вертикального розчленування рельєфу, 

будовою долинних ландшафтів, поширенню на межиріччях підвищених ділянок 

виділено три палеоландшафтних райони: «А», «Б» і «С» (див. рис. 4.2). 

Контрастність, неоднорідність і особливо складність ландшафтної структури 

підвищилися у порівнянні із пліоценом, проте залишалися невисокими порівняно 

із сучасними показниками. Площі ландшафтів рівнин (75%) зменшилися за 
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рахунок розширення площ ландшафтів вододільних височин і особливо знижень 

на місці давніх пліоценових долин. 

 

4.1.3. Березанський етап  

 

На межиріччях, рельєф яких був успадкованим від берегівського етапу, 

формувалися лесоподібні породи: суглинки і глини потужністю до 1 м. Зокрема, в 

опорному розрізі Гребені (Герасименко, 1988) березанський кліматоліт 

представлено світло-палевим ущільненим лесом, виповненим прожилками СаСО3. 

Оскільки малопотужний кліматоліт слугував материнською породою покривного 

крижанівського ґрунту, він містить багато кротовин, виповнених ґрунтовим 

матеріалом, значну кількість крупних карбонатних конкрецій, місцями вкритий 

патьоками СаСО3. Березанськi леси відзначаються низьким вмістом органічної 

речовини (<0,2%) і значною карбонатністю (у середньому 15% СаСО3). Вміст 

карбонатів знижується від Рк покривного ґрунту донизу. Вміст R2O3 (у середньому 

13%) і мулистих часток (у середньому 33%) у 1,5 разів нижче, ніж у підстильних і  

покривних ґрунтових товщах. Молекулярні співвідношення SiO2 : R2O3, навпаки, 

розширені: вони є більшими від 10 проти 4-8 в еоплейстоценових ґрунтах. Це 

позначає суттєве послаблення інтенсивності вивітрювання впродовж 

березанського етапу.  

Аналітичне літологічне вивчення кліматоліту у трьох розчистках: на останці 

давньої височини, у мікрозниженні плакору та на схилі, показало, що вміст 

мулистої фракції найвищим є у мікрозниженні, а найменшим (23%) – на схилі. 

Співвідношення SiO2 : R2O3 розширене у відкладах схилу до 13,5 (у мікрозниженні 

11,75).  У глибоких зниженнях рельєфу формувалися світло-сірі глини d, ld 

потужністю до 3 м. Через змив глинистих часток із відкладів межирічь вони значно 

збагачені мулом і півтораоксидами (Веклич и др., 1984). Фронтальному 

оглинюваню відкладів сприяє також розвиток процесів оглеєння. У річкових 
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долинах, успадкованих від берегівського етапу, накопичувався констративний 

алювій потужністю до 15 м. У його складі переважають дрібнозернисті слабко 

сортовані піски. Низький ступінь сортування є типовим для алювію 

перигляціальних етапів (Горецкий, 1970). Глибина долин не перевищувала 30 м.   

Рослинність березанського часу у Київському Придніпров’ї реконструйовано 

за палінологічними даними із розрізу Стайки, у якому відслонюються відклади 

глибокого зниження давнього рельєфу (Веклич и др., 1984), і розрізу Гребені, 

розташованому на давньому плакорі (Герасименко, 1988). Паліноспектри 

кліматоліту в обох розрізах лісостепового типу, але на плакорі вміст пилку дерев 

складає 29%, а у давній улоговині 50-56%. У відкладах плакора відсутній пилок 

широколистих порід, а у паліноспектрах зниження він у незначній кількості 

зустрічається, зокрема, одинично, пилок неогенових екзотів. Наявність цих 

паліноморф, з одного боку, пояснюється існуванням у цій западині рефугіуму, а, з 

іншого, вірогідним перевідкладенням до днища западини  матеріалу 

середньоберезанського ґрунту, який зустрічається в інших районах України і 

відображає значне потепління клімату у час його формування (Веклич, 1982). У 

типових березанських лесах півдня України пилок широколистих порід відсутній, 

за виключенням поодиноких паліноморф дубу (Сіренко, Турло,1986). 

У Київському Придніпров’ї у березанський час на плакорах значно 

переважали осоково-злаково-різнотравні угруповання, вірогідно із розрідженим 

травостоєм, під яким в умовах інтенсивного надходження дрібнозему не встигали 

формуватися ґрунти. На ерозійних схилах зростали лободові: їхній пилок 

переважає у групі трав паліноспектру давньої балки (Веклич и др., 1984). Деревна 

рослинність на плакорах була представлена елементами бореальної флори: 

сосною, березою, ялівцем. У добре захищених рефугіумах у час лесоутворення 

зростали менш термофільні види дубу, у час середньоберезанського 

ґрунтоутворення – вірогідно продукували пилок і мезофільніші та термофільніші 

деревні рослини. Лісостеп березанського часу відрізнявся від лісостепових 

ландшафтів теплих етапів не стільки більшою ксерофітністю (переважали степи 



187 

 

мезофітного типу), а відсутністю чи різким скороченням участі широколистих 

порід. Клімат був не лише континентальним, але й холодним.  

Ландшафтна структура правобережжя Київського Придніпров’я у 

березанський час могла мати наступний вигляд (див. рис. 4.2, легенда ІІ). Рисунок 

її успадкований від берегівського часу, але типологічна належність і ступінь 

вертикальної диференціації ландшафтів змінилися (останній зменшився). 

Контрастність властивостей відкладів берегівського і березанського кліматолітів у 

порівнянні із іншими кліматолітами, які відображають палеогеографічний цикл, є 

дуже високою (kkв bv-br 1,65). Контрастність властивостей відкладів різних 

урочищ березанських ландшафтів є максимальною для етапів лесоутворення (kkв 

3,31). 

 

4.1.4. Крижанівський (kr) етап  

 

Контрастність властивостей утворень крижанівських і березанських 

ландшафтів є меншою, ніж при порівнянні утворень берегівських і березанських  

ландшафтів (kkв br-kr 1,40). Проте ступінь вертикальної диференціації ландшафтів 

зріс майже вдвічі у порвнянні із березанським етапом. Ерозійний вріз 

крижанівського часу був найглибшим у еоплейстоцені та пліоцені (місцями понад 

40 м). Днища крижанівських долин залягають на 7-15 м глибше від берегівських 

(рис. Розділ 5). Потужності еоплейстоценових глинистих відкладів, що 

перекривають крижанівський алювій, не перевищують 8 м, на відміну від таких у 

похованих берегівських долинах. У крижанівський час зберігалося відособлення 

північно-західного, південно-східного та центрального районів (див. рис. 4.2). 

Останній зазнав на початку етапу найінтенсивніших тектонічних піднять, 

відображених у найглибшому врізі річок, особливо верхів’їв пра-Ірпеня. Глибина 

долини зростала униз за течією від 40 до 60 м. У верхній і середній частині цієї 

долини алювій потужністю 3-10 м відзначається добре розвинутими фаціями 
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розмиву із гравієм та навіть жорствою (krf до 0,5). Униз за течією глибинний розмив 

швидше змінився накопиченням алювію: тут його потужності зростають 

переважно за рахунок руслових фацій (apt до 13-16 м). Ухил поздовжнього профілю 

днища змінювався від 1 м/км до 0,83 м/км униз за течією і був близьким до 

сучасного (0,88 м/км). 

Глибина крижанівських долин рр. Здвиж, Стугна, Протока складала 45-50 м, 

рр. Тетерів і Таль – 35-40 м. Зниження інтенсивності енергії розмиву відображено 

у будові їхнього алювію: слабкому розвитку фацій розмиву (аrf 0,1-0,2), 

поширенню темно-сірих глинистих пісків старичних фацій, а також у малих 

ухилах поздовжнього профілю днищ (у пра-долині Талі від 0,5 до 0,2 м/км униз за 

течією). Зіставлення глибини врізу крижанівських і сучасних річок дає змогу 

вважати, що у центральному районі досліджуваної території максимальні позначки 

абсолютних висот межирічь знижувалися із південного заходу на північний схід 

від 190 до 160 м, у північно-західному районі – від 160 м (верхів’я пра-долини 

Здвижа) до 130 м, у південно-східному – від 180 м до 150 м. У крижанівський час 

полого-хвиляста рівнина правобережжя Київського Придніпров’я займала 

найбільш підвищене в еоплейстоцені та пліоцені гіпсометричне положення. 

Будова крижанівського алювію (kpr 0,7) є типовою для річок семигумідного 

клімату. 

На плакорах у крижанівський час формувалися своєрідні ґрунти, 

морфогенетичні ознаки яких  наступні. Потужний профіль диференційовано на 

генетичні горизонти: Не – бурувато-коричневий, найменш ущільнений, із 

призматичною структурою та дещо підвищеним (для еоплейстоценових відкладів) 

вмістом органічної речовини (0,6%) і зниженим (на 10% у порівнянні із нижніми 

горизонтами) вмістом півтораоксидів заліза та алюмінію; Нріm – яскравого 

коричнево-бурого забарвлення, найбільш ущільнений, із горіхувато-

призматичною структурою, колоїдними плівками на поверхні педів; збагачений 

мулистими частками (50-51%),  напівтораоксидами заліза та алюмінію, оксидами 

магнію; із низьким вмістом органічної речовини; вилугуваний від карбонатів. У 
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нижній частині горизонту вміст органічної речовини підвищується (0,71%), 

забарвлення темнішає (коричневе із червонуватим відтінком). Нрк виділяється за 

появою карбонатних конкрецій: спочатку дрібних, локалізованих гніздами, а потім 

відособлених крупних (4 см у діаметрі); Рк – шар борошнистих і конкреційних 

форм карбонатів (вміст СаСО3 до 15%), потужністю 0,4 м. У підгрунті багато 

кротовин, виповнених матеріалом темнішого Нрк горизонту. 

Морфологія і особливості складу ґрунту дозволяють віднести його до 

полігенетичного. Буризна забарвлення верхньої частини профілю, збіднення на 

мул, R2O3 і оксиди магнію верхнього горизонту поряд із наявністю кутан 

ілювіювання у горизонті Нріm свідчить про розвиток процесів лесиважу. Проте це 

не відповідає у генетичному сенсі неповній вилугуваності ґрунту від карбонатів, 

значною кількістю кротовин. Про суміщення у полігенетичному профілі двох 

ґрунтоутворювальних процесів свідчать і характер розподілу органічної речовини, 

і потемніння забарвлення у нижній частині профілю. Верхній ґрунт, який 

формувався за участі процесів лесиважу і метаморфічного оглинювання у 

сприятливих для ґрунтового вивітрювання умовах, відносимо до бурих 

лесивованих теплих фацій (у Нріm SiO2 : R2O3 7,6). Частково перероблений 

пізнішим ґрунтоутворенням нижній ґрунт, виходячи із складу його органо-

мінеральної маси і високому положенню карбонатного горизонту, належить до 

групи коричневоземних. 

Стадійність у розвитку крижанівського полігенетичного ґрунту 

підтверджується результатами його спорово-пилкового аналізу (Герасименко, 

1988). Склад паліноспектрів свідчить, що під час формування нижнього ґрунту 

участь деревних порід у складі рослинності буда вдвічі меншою, ніж у час 

формування верхнього ґрунту. Під час формування нижнього ґрунту (‘kr1’) на 

плакорах переважали відкриті ландшафти із лободово-різнотравними ценозами і 

окремими деревами дубу, сосни, чагарниковими угрупованнями із ліщини, 

жостеру, сумаха (Rhus). Виходячи із складу паліноспектрів відкладів давньої 

улоговини (Веклич и др., 1984), у зниженнях рельєфу і у цей час зростали ліси. 
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Виділення стадій крижанівського ґрунтоутворення у зниженнях палеорельєфу є 

важчим, ніж у розрізах схилів із автоморфними ґрунтами. Бурі лісові лесивовані 

ґрунти: потужні, глибоко вилугувані, глинисті, із бурозабарвленим профілем, чітко 

диференційованим за вмістом мула, із дрібногоріхуватою структурою 

ілювійованого горизонту, змінюються із зменшенням ступеня дренування бурими 

лісовими глейовими, а у розрізі Стайки– лучно-бурими (Веклич  и др., 1984).  

Полігенетичні ґрунти плакорів умовно можна віднести до коричнювато-

бурих, або за наявності червоних відтінків забарвлення – до червонувато-бурих. 

Останні формувалися на добре дренованих височинах чи схилах південної 

експозиції. На еродованих схилах ґрунти відзначаються укороченим профілем і 

менш виразним розвитком оглинювання матеріалу. У зв’язку із боковим приносом 

вуглесолей кальцію карбонатні конкреції наявні тут у всьому профілі.  

За палінологічними даними із трьох розрізів схили були залісеними більшу 

від плакорів. У складі деревної рослинності підвищеною була роль сосен (зокрема 

підроду Strоbus), що вірогідно зумовлене виходами неогенових пісків на 

денудованих схилах. Чагарниковий ярус формували жостір, сумах (Rhus), тутові 

(Moraceae), трав’янистий – айстрові, лободові, полини, розові й бобові. На нижніх 

зволожених частинах схилів зростали липа, вільха і, поодиноко, 

високомезофільний падуб (Ilex).  

Участь у складі рослинності субтропічних екзотів, незначне заліснення 

території і відсутність на плакорах вологолюбних деревних порід, а також 

типологічна належність ґрунтів, які відзначалися інтенсивним глиноутворенням за 

незначної промитості від карбонатів, дозволяють реконструювати клімат першого 

підетапу крижанівського часу як близький до субтропічного, помірно-вологий із 

тривалими посушливими сезонами (близький до середземноморського типу).  

За складом паліноспектрів крижанівського полігенетичного ґрунту 

визначається погіршення кліматичних умов впродовж етапу, що добре 

зіставляється із даними про наявність малопотужного лесового прошарку у 

розрізах крижанівського кліматоліту в інших районах (Веклич, 1982). 
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Похолодання у Київському Придніпров’ї знайшло відображення у різкому 

зниженні вмісту пилку широколистих порід (лише поодиноко – дуб), появі 

паліноморф елементу бореальної флори – ялини, що вірогідно зростала за 

зволоженими зниженнями. Плакори займала степова рослинність – ксерофітніша 

за складом, ніж на підетапі ‘kr1’.  

Під час формування пізньокрижанівських бурих лесивованих ґрунтів ‘kr3’ у 

Київському Придніпров’ї переважали широколисті ліси, на плакорах досить світлі, 

із розвинутим трав’янистим покривом, але за участю тепло- і вологолюбних порід 

– каштана їстівного (Castanea sativa), лапини (Pterocarya), горіха волоського 

(Juglans regia). Більш мезофільні елементи дендрофлори – бук і граб, зростали у 

зниженнях рельєфу (Веклич и др., 1984). Зміни рослинності у порівнянні із 

підетапом ‘kr1’ відображають суттєве зростання зволоження клімату. Проте стадія 

максимального зволоження не була завершальною впродовж етапу. У деяких 

розрізах досліджуваної території над бурими лісовими крижанівськими ґрунтами 

простежено темно-сірі (до чорних), інтенсивно гумусовані утворення, сформовані 

за дерново-чорноземним типом. Можна припускати наявність стадії остеповіння 

‘kr3с’ у кінці крижанівського етапу. 

У час максимального зволоження ‘kr3b’, коли досліджувана територія була 

розташована у зоні субгумідного близького до субтропічного клімату, її 

ландшафтна структура могла мати наступні риси (див. рис. 4.2, легенда ІІІ). 

Перебудова долинних ландшафтів на початку етапу викликала ускладнення 

рисунку ландшафтної структури: Клс 0,2, Клн 0,6, Клк 28,50. Диференціація 

ландшафтних районів, особливості морфологічної структури яких були тектонічно 

обумовленими, успадковані від берегівського етапу. 

 

4.1.5. Іллічівський (il) етап 

 



192 

 

Виходячи із сформованих лесових і лесоподібних відкладів, утворення 

палеоландшафтів етапу були різко контрастними щодо крижанівських і близькими 

до ранньонеоплейстоценових перигляціальних. На плакорах утворювалися жовто-

палеві карбонатні леси і лесоподібні глини незначної потужності (до 3 м). У 

зниженнях іллічівський кліматоліт формувався за участі привносу тонких часток 

із плакорів, а також і розвитку глейових процесів. Відповідно тут відклади 

кліматоліту відзначаються підвищеним вмістом мулистої фракції і представлені 

жовто-сірими та сизими важкими суглинками і легкими глинами (d, ld, ad) 

потужністю до 4 м, частіше бескарбонатними. У іллічівських відкладах нижньої 

частини схилу вміст мулистої фракції досягає 40%, але є найнижчим в 

еоплейстоценовій частині розташованого тут розрізу. Співвідношення SiO2 : R2O3 

(10) найширше в еоплейстоценових відкладах розрізу, вміст органічної речовини є 

найнижчим (0,2%). Такі показники складу кліматоліту  відображають затухання 

процесів ґрунтоутворення під час його формування. 

Про несприятливий клімат етапу свідчить і склад спорово-пилкових спектрів 

кліматоліту. За кількістю представлених у них родин і родів вони є одними із 

найбідніших у всій плейстоценовій товщі. Це дає змогу вважати, що рослинний 

покрив Київського Придніпров’я був досить одноманітним. У його складі 

панували ксерофіти  і мезоксерофіти: представники родин лободових, айстрових, 

полинів і сосна. Широколисті породи були відсутніми. Ксерофітні рослинні 

асоціації із низьким ступенем проективного покриття змінювалися на 

розчленованих ділянках і річкових терасах із виходами пісків сосновим 

рідколіссям. Розріджена рослинність не встигала трансформувати дрібнозем, що 

накопичувався, у ґрунти. Виходячи із палінологічних даних, клімат на території 

Київського Придніпров’я був значно суворішим, ніж описаний (Артюшенко та 

ін.,1973; Сиренко, Турло. 1986; Сиренко, 2017) у південних і південно-східних 

районах України. 

Про суворість клімату іллічівського етапу на досліджуваній території свідчать 

потужні кріотурбації цього віку. Крижанівські ґрунти місцями порушені 
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ґрунтовими жилами із «роздувами» (колишніми морозобійними тріщинами), 

виповненими іллічівськими лесоподібними суглинками. За довжини цих 

тріщинних структур до 1м та ширині у гирловій частині 0,1 м, відстань між 

структурами змінюється від 0,7 до 2 м. Незначні розміри полігонів за крупних 

розмірів тріщин розглядають як ознаки їхнього закладення унаслідок усихання із 

подальшим розширенням морозобійними процесами (Богуцкий и др., 1975; 

Гугалинская, 1979). Нижня межа крижанівських ґрунтів часто є тонкопотічною, 

що вірогідно пов’язане із наявністю давнішою генерації дрібних тріщин, які 

послабили щільність матеріалу і уможливили формування крупних структур. 

Морфологія і розміри останніх свідчать про їхнє утворення у холодному різко 

континентальному кліматі, за наявності шару мерзлих порід («роздуви» тріщин 

над ним).  

Рисунок ландшафтної структури іллічівського етапу є успадкованим від 

попередніх етапів. У річкових долинах, вироблених у крижанівський час, 

накопичувався констративний алювій потужністю до 10 м.  У його будові 

переважають глинисті заплавні фації (kpr >1), що є типовим для річок субаридного 

й аридного кліматів. Руслові піски, розвинені у пра-долині Ірпеня, є 

різнозернистими, погано сортованими, що зазвичай є типовим  для 

плейстоценового перигляціального алювію (Горецкий, 1970; Шанцер, 1966). У 

порівнянні із крижанівським етапом глибина вертикального розчленування значно 

зменшилася, залишаючись найбільшою (до 35-40 м) у пра-долинах рр. Ірпінь і 

Либідь. Мало місце успадкування тектонічно зумовлених ландшафтних районів. 

Ландшафтну структуру правобережжя Київського Придніпров’я у іллічівський час 

реконструйовано наступним чином (див. рис. 4.2, легенда ІV). 

 

4.1.6. Широкинський етап 
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Рівнина правобережжя Київського Придніпров’я у цей час, як і на початку 

еоплейстоцену, мала ухил на схід і особливо північний схід. Про це свідчить зміна 

середніх потужностей відкладів від 6-8 м у верхів’ях пра-Ірпеня та пра-Унави до 

13-15 м у басейні нижньої течії давнього Ірпеня і на територіях прилеглих до 

сучасної долини Дніпра. На початку етапу відбувся ерозійний вріз, який за 

глибиною поступався такому крижанівського часу. Днища крижанівських долин 

залягають на 8-15 м глибше від широкинських (див. Розділ 5). Глибина 

широкинських долин рр. Стугна, Бобровиця, Протока та Ірпінь (у його верхній 

течії) складала 30-35 м, долин північного заходу території – 25-30 м і лише у 

середній-нижній течії пра-Ірпеня досягала 50 м. Заплави іллічівського часу були 

виражені у рельєфі як низькі надзаплавні тераси із перевищенням до 5 м, а до кінця 

широкинського етапу місцями були повністю поховані алювієм, що накопичувався 

за констративним типом.  

Поховані річкові долини широкинського часу виділються за наявністю у 

будові їхніх відкладів лише однієї еоплейстоценової глинистої ґрунтової світи (чи 

пачки заплавних глин), що вінчають алювіальні піски. На малих річках території, 

а також у долинах пра-Здвижа і пра-Тетеріва руслові фації широкинського алювію 

представлені дрібнозернистими пісками потужністю до 7 м, без чітко виражених 

фацій розмиву. У пра-долині Ірпеня фації розмиву: грубозернисті, із кластичним 

матеріалом, простежуються лише у її верхів’ях. Однак і тут коефіцієнти енергії 

розмиву (Krf 0,15) нижче від типових для рівнинних річок, а у середній і нижній 

течії річки не перевищують 0,1. Величина ухилу поздовжнього профілю днища 

долини менше, ніж у долині крижанівського часу і теперішній (зверху униз за 

течією вона змінюється від 0,65 до 0, 25 м/км). Це свідчить, що тектонічні підняття 

відбувалися у широкинський час інтенсивніше на південному заході, де абсолютні 

позначки межирічь досягали 180 м. На більшій частині території висоти плакорів 

були ще нижчими по відношенню до сучасних і до таких крижанівського етапу і 

складали 150-130 м, а у басейні пра-Тетерева – не більше від 120 м. Заплавні фації 
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у складі широкинського алювію становлять 0,4-0,6 його загальної потужності.  Це 

є типовим для річок зони вологого лісостепу (Шанцер, 1966; Лаврушин, 1967). 

Зміни ландшафтних обстановок у широкинський час відображено у будові 

ґрунтових світ, аналітично досліджених за опорними розрізами, розташованими  

на різних елементах давнього рельєфу: на привододільній височині, рівнині 

плакору та у верхній і нижній частинах схилу (Герасименко, 1988). У глибоких 

зниженнях рельєфу широкинські ґрунти є темнозабарвленими лучно-лісовими 

глейовими (Веклич и др., 1984).  

Впродовж першої підстадії кліматичного оптимуму першого підетапу 

широкинського часу (‘sh1b1’) на пологих низьких схилах і рівнинах плакорів 

формувалися ґрунти, які за сумою ознак близькі до бурих лісових лесивованих 

теплих фацій. Частіше представлено їхні ілювійовано-метаморфічні генетичні 

горизонти (яскраво-бурі, глинисті, щільні, із горіхуватою структурою, наявністю 

колоїдних плівок і патьоків мангану за гранями окремостей) і перехідні горизонти 

Ір. У мікрозниженнях зберігся від розмиву освітлений, збіднений на мул 

елювійований горизонт потужністю 0,1-0,2 м. За аналітичними даними лесиваж 

виявлено за зниженням униз за профілем вмісту мулистих часток (на 10%), 

звуженні співвідношення SiO2 : R2O3 (від 12 до 7,5). Ґрунти декальцифіковані 

(вміст СаО 0,4-1,5%) і декарбонатизовані (наявність вуглесолей кальцію у верхній 

частині профілю ґрунтів зумовлена накладанням Рк ґрунтів наступної підстадії 

ґрунтоутворення).   

На підвищених ділянках ґрунти відзначаються скороченим профілем 

(потужністю не більше 1 м), особливо зменшенням потужності їхніх ілювійовано-

перехідних горизонтів. Це вірогідно пов’язано із дією карбонатних материнських 

порід як екранів. Ілювійовано-метаморфічні горизонти із найвужчими у 

широкинських ґрунтах молекулярними співвідношеннями SiO2 : R2O3 (7,1-7,6) 

відзначаються тут червонуватими відтінками забарвлення, що зумовлене 

дегідратацією сполук заліза у сухих дренованих місцезнаходженнях. Основні 

показники складу цих ґрунтів близькі до таких у ґрунтах нижніх частин схилів, але 
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диференціація профілю за мулистою фракцією і півтораоксидами заліза та 

алюмінію виявлена у значно меншій мірі. Ґрунти високих частин плакорів і верхніх 

частин схилів відносяться до червонувато-бурих лісових. Вони є типовими для 

умов перехідних від помірних до субсередземноморських і займають проміжне 

місце між сірими опідзоленими і коричневими ґрунтами (Глазовская,  1972). На 

плакорах ґрунти є більш оглиненими (55% мулистих часток), ніж на схилах (у 

середньому 46%) у зв’язку із підвищеним вмістом у відкладах схилів піщаних 

часток (10-27%). 

Спорово-пилкові спектри ґрунту sh1b1 у розрізі, розташованому на схилі 

тераси, вірогідно із виходами корінних та алювіальних пісків, відзначаються 

високим вмістом у них пилку сосни. Глинисті бурі лесивовані ґрунти межирічь 

мали б формуватися під широколистими лісами. Пилок дубу посідає друге місце 

за вмістом після сосни, а частка паліноморф неогенових екзотів різко скоротилася 

у порівнянні із попередніми теплими етапами. Спорадично у лісах зустрічалися 

тутові (Moraceae), за зниженнями − восковик (Myrica). Це відображає існування 

помірнішого клімату впродовж описуваної підстадії. Переважання на плакорах 

дібров із поодинокими неогеновими екзотами (елементи неморальної флори не 

виявлені) дозволяє зіставлення лісової рослинності цього часу із південно-

центральноєвропейською. Ландшафтну структуру території, що була розташована 

у зоні тепло-суббореального субгумідного клімату, реконструйовано наступним 

чином (див. рис. 4.2., легенда V). 

Ґрунти підстадії ‘sh1b2’ морфологічно відрізняються від ґрунтів раннього 

оптимуму темно-коричневим забарвленням, менш чіткою грудкувато-горіхуватою 

структурою i положенням карбонатного горизонту. Профіль диференційовано на 

генетичні горизонти Н (найтемнішого забарвлення), Нрm (найщільнішого 

складення), Нрк (частіше Рк). Карбонати з’являються на відстані 1 м і більше від 

поверхні ґрунту у вигляді дрібних конкрецій, скупчених у гніздах, нижче – 

крупних (до 4 см у діаметрі), у зниженнях палеорельєфу – окременілих. За 

фізичними і хімічними показниками ґрунти вiдрізняються від 
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нижньоширокинських вищим вмістом органічної речовини (до 0,96%), 

збагаченням оксидами кальцію і магнію (у сумі 2,5-3,2%), відсутність різкого 

перерозподілу півтораоксидів заліза та алюмінію за профілем. Ґрунти значно 

оглинені, особливо у НРm горизонті (48-55% мулистих часток). В автоморфних 

відмінах вміст органічної речовини зменшується униз за профілем (0,2-0,5%), 

натомість зростає вміст MgO, який переважає над СаО. 

За сумою ознак ґрунти ‘sh1b2’ можна віднести до коричневих вилугуваних. 

Такі ґрунти формуються у найбільш зволожених і помірних за теплозабезпеченням 

областях змінно-вологих субтропіків (субсередземноморський клімат). Ґрунти  

‘sh1b2’ відзначаються початковими виявами лесиважу і дещо ширшими 

молекулярними співвідношеннями SiO2 : R2O3, ніж у типових коричневих ґрунтах. 

У розрізах нижніх частин давніх схилів простежено їхнє заміщення лучно-

коричневими, що відзначаються темно-сірим із коричнюватим відтінком 

забарвленням, грудкуватою структурою Н горизонта, глибшою гумусованістю 

профілю (0,75% орагнічної речовини у Нрm горизонті, дещо зниженим вмістом 

мулистої фракції і, відповідно, R2O3, що, як правило, пояснюють (Накаїдзе, 1977) 

зміною процесів оглинювання окарбоначенням і розвитком процесів лучного 

ґрунтоутворення. Карбонатний горизонт у зв’язку із підтоком жорстких ґрунтових 

вод із плакорів розташований вище за профілем, відзначається більшою 

потужністю  і вищим вмістом СаСО3 (7,2%).  

Розвиток коричневих ґрунтів впродовж пізньої підстадії оптимуму 

ранньоширокинського часу  свідчить  про зростання посушливості клімату у 

порівнянні із попередньою підстадією. Це відображене і у складі паліноспектрів 

ґрунту ‘sh1b2’, який відображає зростання ролі трав’янистих асоціацій у складі 

рослинності. Виходячи із приблизно однакового вмісту пилку деревних і 

трав’янистих рослин у спорово-пилкових спектрах за умов поширення одного 

генетичного типу автоморфних ґрунтів, можна вважати, що плакори були вкриті 

рідколіссям із багатим наземним покривом, переважно різнотравним, але на 

схилах − із значною участю лободових. Поширювалися і чагарникові угруповання  
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із світлолюбними та посухостійкими породами: лох сріблястий (Elaeagnus 

angustifolia) і сумах (Rhus). За загального зменшення ролі деревної рослинності у 

її складі зросла участь широколистих і особливо високотермофільних порід: гікорі 

(Carya), тутових (Moraceae), восковика (Myrica). Клімат став посушливішим, проте 

теплішим, вірогідно близьким до середземноморського.  

Глибокі зниження межирічь (Веклич та ін., 1984) впродовж всього 

широкинського етапу відзначалися значним залісненням (вміст пилку дерев на 15-

20% вищий, ніж у розрізах плакорів), мезофільнішим складом лісової рослинності 

(наявність пилку граба, бука, лапини (Pterocarya), нісcи (Nyssa) і мезофітнішим − 

наземного покриву (переважання пилку різнотрав’я і злаків). У межах 

територіальних виділів, успадкованих від підстадії ‘sh1b1’, сформувалися такі 

ландшафти (див. рис. 4.2, легенда V).  

Погіршення природних умов впродовж підетапу ‘sh2’ відображено у 

формуванні малопотужного (до 0,2 м) шару лесів чи сіроколірних глин. 

У пізньоширокинський час ‘sh3’ процеси ґрунтоутворення відновилися, 

структура ґрунтового покриву стала контрастнішою, ніж у час ‘sh1’. У розрізах 

нижніх частин давніх схилів ґрунти лучні: темно-сірі до чорного, із грудкуватою 

структурою, великою кількістю кротовин і червоточин, вилугувані від карбонатів 

(місцями вторинно окарбоначені), із чіткими ознаками оглеєння. Вміст органічної 

речовини повільно знижується униз за профілем (від 0,7 до 0,5%). У найнижчих 

місцерозташуваннях про підвищений гідроморфізм ґрунтів свідчать дуже крупні 

(до 10 см у діаметрі) манганово-кременисто-карбонатні конкреції.  

Вище за схилом ознаки оглеєння ґрунтів слабшають, матеріал Н горизонту 

набуває горіхуватої структури, у його забарвленні з’являється коричнюватий 

відтінок, який посилюється із підвищенням положення ґрунту у давньому рельєфі. 

На високих ділянках плакорів ґрунти мають коричнювато-буре забарвлення. За 

розподілом мулистої фракції простежується горизонт метаморфічного 

оглинювання: вміст часток <0,001 мм місцями підвищується у ньому на 10%. 

Загальний вміст мулу (35-48%), півтораоксидів (16-18%) у ґрунтах є нижчим, ніж 
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у субкліматоліті ‘sh1’, величина молекулярного співвідношення SiO2 : R2O3 (8,3-

9,9) є ширшою, що відображає умови ґрунтового вивітрювання у помірнішому 

кліматі, ніж у ранньоширокинський час. Автоморфні ґрунти ‘sh3’ є близькими до 

чoрноземоподібних ґрунтів прерій і темно-бурих лісових теплих фацій.  

Спорово-пилкові спектри ґрунту ‘sh3’ також відображає певне похолодання і 

зволоження клімату у порівнянні із підстадією ‘sh12’. Зросла участь у складі 

рослинності деревних порід, але широколисті дерева і чагарники широколистих 

лісів відігравали меншу роль у лісових формаціях, зникли теплолюбні субтропічні 

рослини. До складу лісів входили елементи, які відображають мезофільність 

флори: граб, плющ (Hedera), ялина і ялиця. У трав’янистих ценозах також зросла 

участь мезофітів і гігрофітів: зокрема, осок і папоротей.  Склад паліноспектрів за 

поширення у Київському Придніпров’ї і лісових, і лучно-степових ґрунтів свідчить 

про існування тут зони лісостепу семигумідного теплого суббореального клімату. 

У пізньоширокинський час глибина ерозійного розчленування зменшилася, 

схили долин ставали пологішими, пласкі межиріччя були слабо дренованими. Їх 

займали лучні степи на чорноземоподібних ґрунтах. На добре дренованих 

височинах і крутіших схилах зростали ліси неморального строю на темно-бурих і 

бурих лісових ґрунтах.  У зниженнях плакорів, балках і на терасах поширювалися 

глейові ґрунти під лісами із помітною участю темнохвойних порід, місцями 

існували сфагнові болота.  Вірогідну диференціацію ландшафтної структури 

пізньоширокинського часу відображено на Рис. 4.2, легенда V.  

Загалом рисунок ландшафтної структури широкинського етапу відзначався 

високим ступенем успадкування від попередніх етапів, зокрема. відособлювалися 

три палеоландшафтні райони (див. рис. 4.2). Складність і неоднорідність 

ландшафтної структури у порівнянні із такою крижанівського часу не змінилися, а 

контрастність її дещо зменшилися у зв’язку із зменшенням площ заплавних 

ландшафтів і переважання їхнього сусідства із терасовими, а не плакорними 

ландшафтами. Контрастність властивостей відкладів, що формувалися  у 



200 

 

широкинський час, знижувалася від раннього до пізнього оптимуму підетапу ‘sh1’ 

і знову зростала у час ‘sh3’. 

 

4.1.7. Приазовський етап  

 

До кінця  еоплейстоцену досліджувана територія була плоско-хвилястою 

акумулятивною рівниною із глибиною розчленування, що не перевищувала 40 м. 

Територіальна диференціація ландшафтів була успадкованою від широкинського 

етапу. Більшість знижень давнього рельєфу, зокрема, пов’язані із давніми 

долинами, продовжували виділятися як ландшафтні одиниці. Рівень їхньої 

поверхні був нижчий від плакорів: для знижень на місці «мертвих» пліоценових 

долин на 7-15 м, для берегівського-березанських – на 20-30 м, і для крижанівсько-

іллічівських – на 30-40 м. Заплави, сформовані впродовж широкинського етапу, 

були виповнені алювієм майже до рівня тодішніх 1-их надзаплавних 

(крижанівсько-іллічівських) терас. У приазовський час після незначного 

ерозійного врізу у них продовжувалося накопичення констративного алювію.  

На плакорах формувалися леси потужністю 1-2 м, жовтувато-сірі, легко- і 

сердньосуглинкові, крупнопилуваті, карбонатні. Їхнє накопичення над 

глинистими широкинськими ґрунтами, що слугували водотривким шаром, 

призвело до розвитку оглеєння у відкладах навіть незначних знижень 

палеорельєфу (сизуваті відтінки забарвлення, гідроксидно-залізисті та манганові 

пунктуації). На схилах та у значних зниженнях, як то днища балок, заплави 

утворювалися відклади різного генетичного (d, ld, ad, al, a) і гранулометричного 

складу (суглинки, зокрема, важкі, супіски та піски), іноді значної потужності – до 

8 м. Всі відклади приазовського кліматоліту відзначаються низьким вмістом 

гумусу (0,2-0,4%), як правило. підвищеною карбонатністю ((до 7% СаСО3). Вміст 

мулистої фракції у порівнянні із підстильним і покривним ґрунтовими 
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кліматолітами у середньому вдвічі (у лесах у 4-5 разів) менше, а молекулярні 

співвідношення SiO2 : R2O3 у 1,5 рази ширше. Особливо це помітно за порівнянням 

останніх із березанським кліматолітом, що відображає значно нижчу інтенсивність 

процесів вивітрювання і вилуговування.  

Утворення різних ландшафтів приазовського часу відрізняються за 

потужністю, морфологічними ознаками, фізичними та хімічними показниками 

літологічного складу. Максимальний вміст глинистих і мулистих часток міститься 

у відкладах підніжжя давнього схилу (відповідно, 58 і 34%). На власне схилі вміст 

глинистої фракції зменшується вдвічі, а у відкладах днищ балок і долин вміст 

мулистих часток у 1,5-3 рази менший, ніж на схилі. Виявлено пряму залежність 

між вмістом мулистої фракції і ступенем вияву глейових процесів. Вміст піщаних 

часток є максимальним (не враховуючи алювій) у відкладах схилу – 48%; 

найбільше крупнопилуватої фракції  (56%) у лесах і балковому алювії. Але і в 

алювії річкових долин вміст пилуватої фракції високий (>30%). Низький ступінь 

сортування приазовського алювію і його дрібнозернистий склад (лише 6% 

крупного піску), відсутність типових фацій алювію дозволяє віднести його до 

такого, що формується у перигляціальний зоні. Вміст у приазовських відкладах 

напівтораоксидів заліза та алюмінію і мулистих часток зменшується від 

ландшафтів пласких знижень із незначною інтенсивністю седиментації (SiO2 : R2O3 

10 )до плакорів і схилів (SiO2 : R2O3 12-14) і надалі до балок і річкових долин (SiO2 

: R2O3 20-28). Значна контрастність властивостей утворень приазовського часу 

(Ккс 2,77) вирізняє його від інших перигляціальних етапів.   

Спорово-пилкові спектри приазовського кліматоліту було отримано із розрізу 

глибокого давньобалкового зниження рельєфу на півдні досліджуваної території 

(Веклич и др., 1984) і розрізу схилу пліоценової тераси до тодішньої заплави у 

центральній частині території (Герасименко, 1988). Подібність якісного складу 

паліноспектрів і кількісні співвідношення таксонів у групах пилку дерев і трав 

двох розрізів свідчать, що спорово-пилкові характеристики  відкладів у розрізах, 

які знаходяться на значній відстані одне від одного, але у подібних фаціальних 
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умовах (у зниженнях) є подібнішими, ніж у розрізах, розташованих поблизу один 

від одного, але на різних елементах давнього рельєфу (наприклад, спектри 

давньобалкового зниження і плакору на півдні  території). Тим не менш, у 

відкладах схилу вміст пилку деревних порід вдвічі нижчий, ніж у відкладах днища 

зниження. Це свідчить про зростання деревної рослинності у добре захищених і 

добре зволожених місцевостях. Заплавно-терасові ландшафти ширших, відкритих 

вітрам річкових долин були менш залісненими. На плакорах панували трав’янисті 

асоціації: у ландшафтах із лесовим покривом вони були полиново-лободові, у 

ландшафтах із формуванням оглеєних суглинків (пласкі слабо дреновані зниження 

плакорів) – лучні. Рослинний покрив мав бути розрідженим – за умов активного 

переміщення дрібнозему під ним не встигали формуватися ґрунти.  

Одиничні знахідки у приазовському кліматоліті (у глибокому зниженні) 

пилку дубу і грабу можуть відображати існування рефугіму, але не для неогенових 

реліктів. Домінування трав’янистих асоціацій, абсолютне переважання у складі 

деревних угруповань сосни звичайної відображає суворі умови, загалом 

несприятливі для зростання широколистих порід. Можливо варто згадати про 

наявність впродовж приазовського етапу фаз ініціального ґрунтоутворення 

(Веклич, 1982), із якими вірогідно може бути пов’язане продукування пилку дубом 

і грабом.  

При суворість кліматичних умов впродовж етапу переконливо свідчить 

наявність кріотурбацій. Нижня межа верхньоширокинських ґрунтів ускладнена 

глибокими (до 1,6 м) гумусовими патьоками по колишнім морозобійним тріщинам, 

розташованим на відстані 1-3 м одна від одної. Такі значні розміри не є властивими 

для тріщин усихання, проте й ознаки псевдоморфоз за повторно-жильним льодом 

відсутні. Вірогідно структури було закладено як первинно-земляні жили. Дрібні 

розміри полігонів часто вважають такими, що не уможливлюють первинно 

морозобійне закладання тріщин. За формулою В. Достовалова (1967) для 

формування дрібнополігональної сітки морозобійних тріщин потрібні величезні 

перепади температур, які не спостерігають у природі.  Проте для умов, коли нижня 
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частина ґрунтів ще не промерзла (восени), наведено дані про наявності у 

верхньому вже промерзлому шарі градієнтів температур, що є цілком достатніми 

для утворення дрібних полігонів (Гугалинская, 1989). Ці структури жодним чином 

не пов’язані  із початковим усиханням, ознаки якого відсутні і у морфогенетичних 

рисах верхньоширокинських ґрунтів, і за палінологічними даними. Формування 

тріщинних структур відбувалося  на самому початку приазовського етапу, коли 

запаси вологи у підстильних ґрунтах були достатньо великими для такого 

глибокого і густого розтріскування. 

Верхня межа широкинських ґрунтів порушена тріщинами, які являють собою 

пізнішу генерацію орфологічно вони близькі до вищеописаних, але мають значно 

менші розміри (0,8 м довжиною, 0,1 м шириною у гирловій частині) і заповнені 

приазовськими лесами і суглинками. Вологонасичення широкинських грунтів у 

приазовський час стало значно меншим, і напруги, необхідні для глибокого 

розтріскування, не виникали. Ландшафтну структуру приазовського етапу за 

наявними даними реконструйовано наступним чином (рис. 4.2, легенда VI). 

 

4.2. Ранній неоплейстоцен 

 

4.2.1. Мартоноський етап  

 

На початку етапу відбулася суттєва перебудова рисунку ландшафтної структури 

Київського Придніпров’я, пов’язана із тектонічними підняттями різної 

інтенсивності у різних частинах досліджуваної території. Загальне її підняття на 

початку етапу зумовило глибокий ерозійний вріз, а локальні підняття – зміщення 

вододільних височин на межиріччях. Вододільні височини, що відособилися у 

мартоноський час (рис.  4.3, легенда І), мали перевищення над рівнинними 

ділянками на 10-20 м. Денудаційні процеси призвели до виходу на їхній поверхні 
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пліоценових і еоплейстоценових глинистих відкладів – потужних, часто 

субаквальних, із гідроморфними ґрунтами. Ці відклади за генезою не відповідають 

високому гіпсометричному положенню описуваних височин. Потужність 

субаеральних нижньоплейстоценових відкладів на височинах не перевищує 3 м 

(що є суттєво нижчим, ніж на давній рівнині), а частіше ці відклади загалом 

зденудовані.  Деякі із еоплейстоценових височинних ділянок залишалися 

вираженими у рельєфі, але значну частину їх було знивельовано денудацією. 

Ландшафтна структура у порівнянні із еоплейстоценовою стала більш 

диференційованою: поряд із збільшенням (майже вдвічі) площ височин, вдвічі 

розширилися і площі знижень, розташованих на місці похованих 

еоплейстоценових долин. Потужності власне мартоноських відкладів у зниженнях 

збільшені до 5 м (на рівнині у середньому 2 м). 

Річкова сітка розвивалася успадковано від еоплейстоценової, із значним 

перезаглибленням днищ долин останньої. Днища долин мартоноських  річок 

залягають на 6-15 м нижче від днищ широкинських долин (Розділ 5) і на 10-25 м 

нижче від заплав приазовського часу. Найбільшою долиною залишалася пра-

долина Ірпеня, яка починалася у районі сучасного верхів’я р. Кам’янка. У верхній 

течії Ірпеня у складі алювію високою була участь заплавних і особливо старичних 

фацій (kst 0,57-0,62 проти нормального для рівнинних річок kst 0,1, за Г. І. Горецким 

(1970). У деяких розрізах вуглисто-чорні горизонтально-шаруваті супіски і важкі 

суглинки складають майже всю алювіальну товщу, відокремлюючись від ложа 

базальним горизонтом потужністю 0,1м. Руслові фації потужністю 1,5-7,5 м 

представлені дрібнозернистими пісками, а фація  розмиву − крупно- і 

грубозернистими пісками. 



205 

 

 

Рис. 4.3. Ландшафтна структура території правобережжя Київського 

Придніпров’я впродовж мартоноського, сульського і лубенського етапів  

І) Мартоноський етап 

Підстадія mr1b1: 

Ландшафти теплого суббореального, перехідного до субтропічного клімату: 1 – полого-хвилясті 

рівнини межирічь із бурими лісовими лесивованими ґрунтами під сосново-широколистими лісами (за 

участі дубу, грабу, буку, домішкою тутових, лапини і нісси) із різнотравним наземним покривом; 2 − 

вододільні височини, розчленовані, із бурими лісовими ґрунтами теплих фацій під дубово-сосновими 
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лісами із домішкою неогенових термофілів і різнотравно-злаковим наземним покривом; 3-4 − знижені 

ділянки рівнин, зокрема, відмерлі еоплейстоценові долини, слабодреновані, із бурими лісовими 

ґрунтами, із поверхневим і ґрунтовим оглеєнням під дубово-буково-грабовими лісами за участі гікорі, 

каштана їстівного, падуба, на північних схилах – із темнохвойними породами; 5 – заплави, суглинково-

піщані, із старицями і протоками, із лучними ґрунтами під осоково-різнотравними луками за участю 

папоротей і плаунів; вільшняки. 

ІІ) Сульський (sl) етап: 

Ландшафти перигляціального клімату: 1 – лесові плоско-хвилясті рівнини межирічь під різнотравно-

злаковими степами; 2 – вододільні височини, розчленовані, із малопотужним лесовим покривом, 

виходами дочетвертинних порід під ксерфітними ценозами; 3 – пласкі слабо дреновані зниження рівнин, 

із покривом оглеєнних суглинків (ld, d) під різнотравно-осоковими луками і сосново-березовими 

перелісками; 4 – молоді балки із піщано-суглинковим алювієм під березово-сосновими лісами із 

домішкою вільхи; 5 – пласкі заплави із алювієм перигляціального типу під піонерною рослинністю;  6-7 

– пізніші розмиви у долинах річок.  

ІІІ) Лубенський (lb) етап: 

Підстадія lbb1. Диференціація палеоландшафтів за районами «А», «В» і «С». 

Ландшафти суббореального клімату: 1 − плоcко-хвилясті рівнини межирічь із: «А» − бурими лісовими 

лесивованими ґрунтами під буково-грабовими лісами; «В» – підзолисто-буроземними ґрунтами під 

переважно грабовими лісами; «С» – сірими опідзоленими ґрунтами під грабово-дубовими лісами; 2 −  

вододільні височини, розчленовані, «А» і «В» – із бурими лісовими ґрунтами під сосново-широколистими 

лісами; «С» – із сірими опідзоленими ґрунтами під сосновими і широколистими, переважно дубовими, 

лісами із багатим різнотравно-злаковим покривом; 3 – знижені ділянки рівнин, слабодреновані, «А» – із 

бурими лісовими глейовими ґрунтами під широколистими, переважно грабово-буковими лісами, «В» – із 

бурими опідзоленими і псевдоопідзоленими ґрунтами під грабовими лісами; вільшняками; «С» – із 

поверхнево оглеєними ясно-сірим  опідзоленими ґрунтами під дубово-грабовими лісами за участю 

термофільних екзотів; 4 − балки із лучно-болотними ґрунтами під осоково-різнотравними ценозами; 5а – 

відмерлі долини мартоносько-сульського часу із буроземно-підзолистими ґрунтами на суглинково-

піщаних породах під березово-сосновими лісами із участю широколистих порід та із лучними ґрунтами 

під злаково-різнотравними луками; 5б – заплави плоскі, піщано-суглинкові, із старицями і рукавами,  із 

алювіальними лучними і глейовими ґрунтами під осоково-різнотравними луками, вільшняками, 

полиново-лободовими ценозами на порушених субстратах (5б – із констративним типом алювію 

(накладені на алювіальні утворення мартоносько-сульської тераси), 6 – із перстративним типом 

акумуляції алювію); 7 – пізніший розмив відкладів у долині Дніпра.    

 

У середній і нижній течії Ірпеня ранньонеоплейстоценові долини вивчали 

Ю.Л. Грубрін (1963), Б. Д. Возгрін,  О. Т. Артюшенко (1971), М. Є. Барщевський і 
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Г.О. Пашкевич (1978), які встановили наявність двох накладених алювіальних світ 

теплих етапів. Вік нижньої із них був визначений як лихвинський. Подальший 

аналіз змін відміток ложа алювію дозволив простежити три ранньоплейстоценові 

ерозійні врізи із глибинами, які змінюються униз за течією від 125 до 118 м 

(лубенського етапу, констративний алювій), від 115 до 107 м (мартоноського 

етапу, алювій інстративного типу) і від 107 до 95 м (завадівського етапу, алювій 

інстративного типу). Характеристики мартоноського алювію у досліджених 

опорних розрізах  відповідають тим із описаних зазначеними вище авторами, які 

властиві для «нижньої підсвіти» лихвинського алювію.  

У середній і нижній частинах пра-долини Ірпеня і перезаглибленнях ложа 

долини р. Либідь ця алювіальна товща відзначається підвищеною потужністю, 

високими значеннями коефіцієнту старичності (kst до 0,64), низькими – енергії 

розмиву, що повністю відповідає ознакам мартоноського алювію у верхів’ях пра-

Ірпеня. Нижньоплейстоценовий алювій відрізняється від еоплейстоценового менш 

виразними фаціями розмиву, проте більшою глибиною ложа і розвитком замість 

заплавних глин  чорних дрібнозернистих старичних пісків і супісків. Глибина 

долини пра-Ірпеня змінювалася униз за течією від 30 до 60 м, пра-Либіді – до 70 м, 

ухил поздовжнього профілю днища був від 0,6 до 0,33 м/км, що є нижчим від 

сучасного.  

Глибина мартоноських долин півдня території правобережжя Київського 

Придніпров’я не перевищувала 50 м, території сучасного Полісся – 30 м. Алювій 

потужністю до 10 м відзначається низькими коефіцієнтами енергії розмиву, 

значним розвитком старичних фацій. Останні є типовим   членом алювіальних світ 

на річках із різко вираженими сезонними паводками і з великими меженними 

витратами (Шанцер, 1966). Вірогідно, мартоноський етап мав вологий клімат, але 

із контрастними за зволоженням сезонами. На повноводних річках глибинна ерозія 

швидко змінилася виробленням пологого днища  і розширенням долини, що 

супроводжувалося меандруванням русла. Райони досліджуваної території, які 

відрізнялися за глибиною ерозійного врізу, мали й різне гіпсометричне положення. 
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Порівняння глибини врізу мартоноських і сучасних долин дає змогу вважати, що 

абсолютні відмітки межирічь на південному заході території перевищували 180 м, 

у центральній її частині були до 170 м, на південному сході – до 150-160 м, на 

північному заході – до 140 м.  

Зміни ландшафтів впродовж мартоноського етапу відображено у будові 

ґрунтових світ, які у найбільш стратиграфічно повних розрізах включають три 

ґрунти.  Нижні ґрунти світи ‘mr1b1’ у залежності від умов палеорельєфу 

представлені бурими лісовими лесивованими чи бурими лісовими глейовими, а на 

тодішній 1-ій надзаплавній терасі – лучно-бурими  глейово-елювійованими 

ґрунтами. Поверхневе зволоження було значним, оскільки глейово-елювійовані 

процеси розвивалися за легкого гранулометричного складу відкладів, без 

наявності під ґрунтами виражених водотривких «екранів». У горизонті Ehgl (сизо-

палевому, дрібнопіщаному, із дрібними конкреціями гідроксидів мангану) вміст 

півтораксидів заліза та алюмінію (3,4%) нижче, ніж у материнській породі, що 

свідчить про їхній інтенсивний винос. У бурувато-сірому горизонті Ihgl вміст 

мулистої фракції на 13%, а R2O3 на 5% вище, ніж в елювійованому горизонті. У 

підгрунті локалізується значна кількість дрібних рихлих скупчень гідроксидів 

мангану, а на відстані 0,5 м від неї починається скипання із соляною кислотою 

(горизонт Рк). 

Ґрунти наступної підстадії ‘mr1b2’ у зниженнях палеорельєфу є 

темнозабарвленими лучними, але навіть при незначному покращенні умов 

дренування (наприклад, у зв’язку із зростанням запіщаненості матеріалу ґрунтів) у 

їхньому забарвленні з’являються червонуваті відтінки. На підвищених ділянках 

межирічь вишнево-червоні відтінки загалом темного забарвлення ґрунтів 

посилюються. Профіль ґрунтів диференційований на генетичні горизонти Н (із 

вмістом гумусу 0,5-0,6%, грудкуватою структурою), Нрm (найбільш 

червонуватий, безгумусний, із призматичною структурою, найбільш оглинений), 

Нрк (із дрібними окременілими конкреціями, розташованими у гніздах). У нижній 

частині профілю і підгрунті знаходиться велика кількість кротовин. Вміст 
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мулистої фракції (38-43%) і півтораоксидів заліза та алюмінію (16-18%) є 

максимальним для неоплейстоценових відкладів і свідчить про найбільшу 

інтенсивність глинного вивітрювання. Підвищений вміст СаО у верхніх 

горизонтах  вірогідно пов’язаний із його біогенним накопиченням. За будовою 

профілю і властивостями ґрунт можна зіставити із червонувато-чорними, 

близькими до чорноземоподібних, проте із червонуватим забарвленням і високим 

положенням карбонатного горизонту. Такі ґрунти формуються під трав’янистою 

рослинністю в умовах теплішого і посушливішого клімату, ніж властивий для 

утворення чорноземоподібних ґрунтів, і є перехідними до червонувато-

коричневих субтропічних ґрунтів (Розанов, 1975, 2004).   

Верхні ґрунти світи ‘mr3’ відзначаються бурозабарвленим оглиненим (34-42% 

мулистої фракції) профілем, горіхувато-призматичною структурою, ущільненням, 

вилугуванням від карбонатів, низьким вмістом гумусу, збагаченням на 

півтораоксиди заліза та алюмінію (до 18,5%). Розподіл останніх, а також  і мулистої 

фракції за профілем ґрунту свідчить про їхній винос із поверхневих горизонтів, 

який більш інтенсивно відбувається у ґрунтах знижень. У розрізі ґрунту тогочасної 

низької тераси молекулярні співвідношення SiO2 : R2O3 звужуються донизу від 9 

до 8, а у ґрунті, розташованому на вищому елементі рельєфу (схил пліоценової 

тераси), від 10 до 9,3. Вміст мулистих часток у ґрунті низької тераси підвищується 

униз на 9%, а у ґрунті схилу – на 2%. Грунт зниження відзначається вищим 

ступенем декальцифікації та ознаками оглеєння. У балці ґрунти формувалися під 

впливом поверхневого оглеєння: увесь їхній профіль вкритий сизими розводами, 

патьоками гідроксидів мангану, містить і дрібні манганові конкреції («дробинки»). 

За сумою ознак ґрунти ‘mr3’ є близькими до бурих лісових лесивованих, бурих 

глейових і поверхнево-глейових ґрунтів. 

На високих плакорах, за послабленої інтенсивності седиментації, 

утворювалися полігенетичні ґрунти, які нагадують червонувато- і бурувато-

коричневі. За суміщення процесів різних стадій ґрунтоутворення у глибоких 

западинах полігенетичні мартоноські ґрунти відзначаються монолітним профілем 
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чорного забарвлення, глибоко гумусованим, у верхній частині збагаченим СаО і 

MgO (2%), із добре розвинутим кротовинним горизонтом, проте із 

дрібногоріхуватою структурою із глянцевими колоїдними плівками на поверхні 

педів, вилугувані від карбонатів, перерозподілом мулу і R2O3 униз за профілем за 

загального високого їхнього вмісту(до 19%). 

На заплавах і у балках формувалися лучні алювіальні ґрунти, із максимальним 

вмістом гумусу (до 1,7%), високим положенням карбонатного горизонту 

(надходження вуглесолей кальцію із плакорів), важкосуглинковим складом 

(незважаючи на запіщаненості), рівномірним розподілом мулу і R2O3 за профілем. 

Балковий алювій мартоноського кліматоліту представлений світло-бурими 

піщаними суглинками, містить вдвічі більше мулу і R2O3, ніж алювій холодних 

етапів: сульського і особливо приазовського.  

Палінологічні дані із мартоноського кліматоліту отримані із розрізу, 

розташованому у зниженні давнього плакору (Веклич и др., 1984) та із 

алювіального ґрунту заплави (підстадія ‘mr1b1’). Верхні ґрунти мартоноської світи 

в останньому розрізі розмиті у лубенський час. Порівняння паліноспектрів розрізів 

свідчить, що склад лісової рослинності, яка панувала впродовж підстадії ‘mr1b1’, 

різнився на плакорах і у долинах. На межиріччях переважали грабово-дубові ліси 

за участю бука, а у річкових долинах, схили яких вкривали грабові ліси, днища 

займали зарості вільхи чорної, верби і восковика. Склад пилку трав і спор (останніх 

у розрізі заплави у 3-6 разів більше, ніж на плакорі) свідчить, що заболоченими 

були переважно заплави, низькі тераси, балки, а у зниженнях плакорів переважали 

лучні асоціації.  

Зміни у складі рослинності, відображені на палінодіаграмі нижнього 

алювіального ґрунту мартоноської заплави добре зіставляються із ранніми фазами 

розвитку рослинності, яка існувала під час накопичення нижньої алювіальної світи 

ранньонеоплейстоценової долини р. Ірпінь (Артюшенко, Возгрин, 1971). Спочатку 

панували соснові ліси із домішкою берези і широколистих порід, надалі 

розширилися площі широколистих лісів із участю неогенових реліктів, з’явилися 
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масиви темнохвойних порід. Чітка кореляція палінозон на обох діаграмах 

підтверджує висновок, зроблений за геологічними даними, про мартоноський вік 

нижньої світи нижньонеоплейстоценового алювію правобережжя Київського 

Придніпров’я. 

Різноманіття родів деревних порід у лісах підстадії ‘mr1b1’ є найбільшим серед 

ранньонеоплейстоценових флор досліджуваної території. Це, разом із 

максимальною участю у їхньому складі неогенових екзотів і темнохвойних порід, 

а також високими показниками інтенсивності ґрунтового вивітрювання і 

вилугування ґрунтів свідчать про найвологіший і найтепліший клімат цього 

часового відрізку впродовж неоплейстоцену. Виходячи із складу ґрунтового 

покриву підстадії mr1b2, у цей час на плакорах мала переважати трав’яниста 

рослинність, у западинах і річкових долинах – ліси за участю високотермофільних 

елементів.  Клімат був перехідним до субтропічного, але контрастнішим за 

режимом зволоження, ніж на першій підстадії. За палеопедологічними даними на 

підетапі mr3 плакори знову мали вкривати ліси, відбувалася гумідизація клімату. 

Виходячи із нижчих показників інтенсивності ґрунтового вивітрювання у цей час 

та із зменшенням участі широколистих порід, зникненню неогенових екзотів із 

складу рослинності у заключну стадію розвитку рослинності у пра-долині Ірпеня 

(Артюшенко, Возгрин, 1971), клімат став прохолоднішим, суббореальним.  

Впродовж підстадії ‘mr1b’ ландшафтну структуру території правобережжя 

Київського Придніпров’я, що знаходилася у зоні гумідного, теплого 

суббореального, перехідного до субтропічного клімату, можна реконструювати 

наступним чином − Рис. 4.3, легенда А. Виділялися три палеоландшафтні райони, 

які відрізнялися і за ступенем вертикальної диференціації ландшафтів, і за 

позиційною контрастністю і неоднорідністю рисунку ландшафтної структури. 

Найвищими останні із цих показників були у центральному («В») із виділених 

районів.  
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4.2.2. Сульський (sl) етап  

 

У цей час відбулося деяке ускладнення територіальної диференціації 

ландшафтів, у загальних рисах успадкованої від мартоноського етапу, а саме – 

відбулося закладення неглибоко врізаних балок (див. рис. 4.3, легенда ІІ), які 

відзначалися інтенсивною седиментацією дрібнозема (потужністю до 8 м). 

Водночас вертикальна диференціація ландшафтів загалом зменшилася у зв’язку із 

накопичення алювію констративного типу у річкових долинах, зменшенням 

крутизни схилів за рахунок накопичення дрібнозему у їхніх нижніх частинах. На 

плакорах формувалися малопотужні (до 2 м) леси: жовто-палеві, середньо- і 

важкосуглинкові (у середньому 34% мулистих часток), карбонатні, місцями 

вилугувані під впливом процесів наступного лубенського ґрунтоутворення. У 

зниженнях межирічь на водотривких важкосуглинкових мартоноських ґрунтах 

утворилися оглеєні зеленувато-сірі  важкі і середні суглинки (ld), частіше 

бескарбонатні, потужністю до 4 м. Ознаки оглеєння і збільшення вмісту мулистих 

часток простежують у нижній частині цих відкладів. Балковий алювій 

легкосуглинкового складу може включати прошарок дрібнозернистого піску: під 

ним алювій містить багато виділень гідроксидів заліза, бескарбонатний; над ним  – 

слабко оглеєний, із дисперсним просякненням СаСО3. Річковий алювій 

представлено сизо-сірими дрібнозернистими горизонтально-шаруватими пісками, 

що нагадують периферійно-руслові фації. Їхній розвиток за редукції руслових і 

заплавних фацій є типовим для річок перигляціального клімату (Горецкий, 1970).  

Відклади усіх фацій сульського кліматоліту відзначаються низьким вмістом 

гумусу (0,1-0,2%) і карбонатів. Невисоким є вміст крупнопилуватої фракції (31-

48%), навіть у лесоподібних суглинках (34%). Вірогідно це пов’язане із 

підвищеним вмістом глинистих (35-50%) і мулистих (25-31%) часток, який є 

максимальним (поруч із удайським кліматолітом) для неоплейстоценових лесів 

території дослідження. Відносно покривних і підстильних ґрунтів вміст мулистої 
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фракції є нижчим на 8-17%, у порівнянні із еоплейстоценовими лесами – на 3-9%. 

Вміст півтораксидів заліза та алюмінію відповідно також є підвищеним (SiO2 : 

R2O3 складає у середньому 10 у лесах, розширюється до 14-18 у запіщанених 

відкладах балок). Вірогідно, у межах досліджуваної території інтенсивність 

переміщення дрібнозему у сульський час була нижчою, а умови глинного 

вивітрювання дещо сприятливішим, ніж вподовж інших холодних етапів 

неоплейстоцену. Можливо це пов’язане із дещо підвищеним зволоженням 

території, розташованої на півночі України, оскільки у південних і східних її 

районах сульський кліматоліт представлений типовими лесами.  

Про меншу континентальність клімату сульського етапу у порівнянні, 

зокрема, із приазовським свідчать і форми кріогенних порушень підстильних 

мартоноських ґрунтів. Нижня межа верхньомартоноського ґрунту містить тонкі 

патьоки його матеріалу за колишніми тріщинами, а також ускладнена 

клиновидними інтрузіями ґрунтового матеріалу меншого розміру, ніж закладені у 

приазовський час (до 0,9 м глибиною і шириною до 0,1 м у гирловій частині). 

Підтвердженням їхнього первинного формування як ґрунтових жил, а не 

псевдоморфоз за повторно-жильним льодом є наявність у нижніх частинах 

структур пучків елементарних ґрунтових жилок. Останні створювали зони 

послаблення щільності порід, за якими пізніше відбувалися крупні інтрузії 

покривного матеріалу (Катасонов, 1975). 

У паліноспектрах сульського кліматоліту у Середньому Придніпров’ї вищим 

є вміст пилку деревних порід, ніж у інших лесових кліматолітах (Артюшенко та 

ін., 1973; Сиренко, Турло, 1986). Зональним типом рослинності був холодний степ. 

Виходячи із фізичних і хімічних показників складу сульського кліматоліту у 

порівнянні із такими приазовського, для якого у Київському Придніпров’ї 

встановлено існування холодно-лісостепового типу рослинності, можна 

припускати, що і у сульський час клімат тут був вологішим, ніж у південніших 

районах України. Тут існували ландшафти перигляціального лісостепу. 

Територіальну диференціацію ландшафтів реконструйовано на Рис. 4.3, легенда ІІ.  
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4.2.3. Лубенський етап 

 

 На межиріччях за незначного загального підняття території зберігався 

рисунок ландшафтної структури, успадкований від попередніх етапів. Ерозійний 

вріз лубенського етапу неглибокий (5-15 м). Днища долин залягають на 6-12 м 

вище від ложа мартоноського алювію (Рис. 4.3, легенда В). У зв’язку із 

успадкованим розвитком річкових долин і неглибоким врізом мартоноський 

алювій був головним чином похований під констративним алювієм лубенського 

кліматоліту. Глибина долин у цей час складала: на пра-Ірпені – 25-50 м, пра-Либіді 

– 60 м, на давніх рр. Гороховатка і Протока – до 40 м, на пра-Здвижі, пра-Талі, пра-

Тетереві – 20-25 м. Ухили поздовжніх профілів днищ долин (на пра-Ірпені від 0,45 

до 0,3 м/км униз за течією) зменшилися у порівнянні із такими у мартоноських 

долинах. У лубенський час бокова ерозія переважала над глибинною: ширина 

долин зросла майже вдвічі (див. рис. 4.3). Середні коефіцієнти енергії розмиву 

низькі − krf  0,1 (лише у верхів’ях пра-Ірпеня до 0,26). Руслові піски потужністю 2-

8 м мають дрібнозернистий склад. В алювії усіх річок території підвищеними є 

коефіцієнти заплавності (kpr 0,5), а у пониззі пра-Ірпеня і на пра-Здвижі 

підвищеними є й коефіцієнти старичності (kst 0,3).  

Умови залягання і будова лубенського алювію свідчать, що впродовж більшої 

частини етапу річки протікали у межах лісостепової зони, із сезонами підвищеного 

зволоження, у широких долинах, що перетинали невисоку рівнину із пологим 

ухилом на північний схід. У північно-східній частині території річки утворювали 

багато меандрів. Зіставлення глибини врізу річок лубенського часу із таким 

сучасних річок дає змогу отримати у першому наближенні абсолютну висоту 

межирічь: на південному заході і заході – до 170 м, у басейні середньої течії пра-

Ірпеня – до 160 м, на південному сході – до 150 м, на півночі і північному сході – 

до 125 м.  
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У лубенський час структура ґрунтового покриву була складнішою у 

порівнянні із попередніми етапами.  Типологічні ознаки лісових ґрунтів раннього 

оптимуму ґрунтоутворення підетапу ‘lb1’ ( а саме − ‘lbb1’) відрізняються на 

плакорах: а) північно-західного та центрального, і б) південно-східного 

палеоландшафтних районів. На заході території ґрунти, аналітично вивчені за 

трьома розрізами, розташованими на різних елементах палеорельєфу, мають 

нечітко диференційований на генетичні горизонти профіль: Н горизонт 

(коричнево-бурий, безструктурний), Нрm горизонт (бурий, щільний, горіхувато-

призматичний), у зниженнях – горизонт Нрgl. Аналітичні дані свідчать про слабке 

гумусонакопичення, вилугування від карбонатів, оглинювання матеріалу (34-38% 

мулистих часток із максимальним вмістом у Нрm горизонті), збагачення 

півтораоксидами заліза та алюмінію (у сумі до 17%) із рівномірним розподілом їх 

за профілем у добре дренованому ґрунті пологого схилу.  У ґрунтах рівнинних 

плакорів відбувався слабкий перерозподіл R2O3 униз за профілем, вірогідно 

пов’язаний із розвитком лесиважу. У ґрунтах зниження вміст R2O3 є вищим, ніж на 

підвищених ділянках (молекулярні співвідношення SiO2 : R2O3 тут складають 9,1-

9,9, а у ґрунтах вищих топографічних позицій – 10,2-11,2). Морфогенетичні ознаки 

цих ґрунтів дозволяють віднести їх до бурих лісових (місцями лесивованих або 

глейових) суббореального клімату.  

У розрізі западини, розташованої на півночі досліджуваної території (Веклич 

и др., 1984), ґрунт підстадії ‘lb1b1’ має ознаки опідзолення. У південно-східному 

палеоландшафтному районі профіль ґрунтів ‘lbb1’ різко диференційовано на 

генетичні горизонти: Hegl – білясто-cірий, пилувато-грудкуватий, із пунктацією 

гідроксидами мангану; E(gl) – cизо-палевий, із гніздами SiO2, плитчастий, 

пилуватий, із дендритами і дрібними конкреціями гідроксидів мангану, збіднений 

на мул і R2O3 у порівнянні із материнською породою; Іh(gl) – темно-бурий , 

дрібногоріхувато-призматичний, із чорними колоїдними плівками на гранях 

окремостей, що відображає вмив гумусових речовин; I – яскраво-бурий, 

горіхувато-призматичний, із вмістом  мулу, R2O3 і MgO у 1.5 рази більше, ніж в 
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елювійованому горизонті; Іpgl  − світліший, із менш міцною структурою, ознаками 

оглеєння; Рк – із крупними окременілими карбонатними конкреціями. 

Морфогенетичні ознаки подібних ґрунтів, особливо відособлення  Іh(gl) горизонту 

і рясна присипка SiO2 дозволяють зіставляти їх із ясно-сірими опідзоленими, часто 

поверхнево оглеєними ґрунтами.  

Перехід від бурих лісових ґрунтів до сірих опідзолених відбувався через 

підзолисто-буроземні ґрунти, поширені у центральному палеоландшафтному 

районі («В»). Вони вирізняються від ясно-сірих ґрунтів менш різкою 

диференціацією профілю за валовим хімічним складом  (вміст R2O3 у 

ілювійованому горизонті у 1,2 рази вище, ніж у верхній частині ґрунту). 

Елювійований горизонт виділяється за значним збідненням на MgO,  відсутністю 

кремнеземистої присипки. За гранями окремостей у Ih горизонті простежуються 

гумусово-залізисті колоїдні плівки. 

Заплави і крупні зниження межирічь займали лучні та лучно-болотні ґрунти, 

формування яких тривало впродовж усього етапу. Лучні ґрунти відзначаються 

значною гумусованістю (до 1,4%), грудкуватою структурою, відсутністю 

переміщення мулистих часток і R2O3 за профілем, наявністю борошнисто-

карбонатних горизонтів. Лучно-болотні ґрунти мають важчий гранулометричний 

склад, оглеєні та окарбоначені від поверхні, місцями із крупними залізисто-

кременисто-карбонатними конкреціями.  

Профілі ґрунтів підстадії ‘lb1b2’ диференційовані за чорноземним типом, 

ґрунти інтенсивно і глибоко гумусовані (до 1,2% гумусу), вилугувані від 

карбонатів, яку утворюють у підгрунті Рк із дрібними рихлими конкреціями. У 

північно-західному і центральному палеоландшафтних районах у них виражено 

ознаки глинного вивітрювання: важкосуглинковий склад, звуження 

молекулярного співвідношення SiO2 : R2O3 (до 9-10). Це дає змогу зіставляти їх із 

чорноземоподібними ґрунтами, як і було встановлено раніше (Веклич и др., 1984). 

У південно-східному районі ґрунти ‘lb1b2’ відзначаються переважно 

середньосуглинковим складом, ширшими молекулярними співвідношеннями SiO2 



217 

 

: R2O3  (10,7-11,8), відсутністю чітких ознак ґрунтового оглеєння і можуть бути 

віднесені до чорноземів вилугуваних. У зниженнях рельєфу чорноземні і 

чорноземоподібні ґрунти змінюються лучними, із вищим положенням 

конкреційно-карбонатного горизонту. На підвищених ділянках межирічь ґрунти 

‘lb1b2’ частково сформовані на матеріалі ґрунтів ‘lb1b2’, утворюючи полігенетичні 

профілі, які нагадують буроземоподібні чорноземи. Типологічні зміни ґрунтів 

раннього і пізнього оптимумів ґрунтоутворення лубенського етапу свідчать про 

зростання континентальності клімату у південно-східному напрямку. Показники 

інтенсивності ґрунтового вивітрювання у ґрунтах обох підстадій є нижчими, ніж у 

мартоноських ґрунтах, що свідчить про помірніші за теплозабезпеченням 

кліматичні умови їхнього формування впродовж підстадії ‘lb1b2’.  Клімат був 

семигумідним. 

Ґрунти підетапу ‘lb3’ відділені від утворень оптимума малопотужним (0,1 м) 

прошарком лесоподібного суглинку (субкліматоліт ‘lb2’). За умов формування на 

лесовому матеріалі короткопрофільні ґрунти ‘lb3’ відзначаються інтенсивною 

гумусованістю, високим положенням міцелярно-карбонатного горизонту і 

нагадують дерново-карбонатні. За умов  ґрунтового і поверхневого 

перезволоження профіль ґрунтів ‘lb3’  диференційовано на бурувато-сірий Нgl 

горизонт і сизо-сірий Hpgl горизонт, які містять значну кількість примазок 

гідроксидів заліза й мангану і мають важчий гранулометричний склад, ніж ґрунти 

‘lb1b2’. Останнє вірогідно зумовлене розвитком фронтального оглинювання при 

інтенсивному оглеєнні матеріалу.  Молекулярні співвідношення SiO2 : R2O3 є 

ширшими, ніж в обох ґрунтах підетапу ‘lb1’, що може свідчити про менш 

сприятливі умови для ґрунтового вивітрювання впродовж підетапу ‘lb3’.  

Cпорово-пилкові спектри лубенського кліматоліту у Київському 

Придніпров’ї вивчені у ґрунті давнього зниження на півдні території (Веклич и др., 

1984) і у суглинковому і глинисто-піщаному алювії притоки пра-Ірпеня 

(Герасименко, 1988).  Склад паліноспектрів свідчить про значне заліснення 

знижень рельєфу впродовж усього етапу, а, за палеопедологічними даними, на 
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плакорах впродовж підстадії ‘lb1b2’ мала панувати трав’яниста рослинність. 

Зменшення вмісту пилку широколистих порід (від 15 до 2-3%) і поява помітної 

кількості пилку злаків (понад 10%) у верхніх верствах алювію вірогідно й 

відображає зміну на плакорах широколистих лісів злаково-різнотравними степами. 

Вміст пилку широколистих порід у нижніх верствах лубенського алювію достатній 

для реконструкції зонального типу широколистих лісів (Герасименко, 1988, 2010). 

Зіставлення паліноспектрів обох розрізів дає змогу  припускати, що на півночі і 

заході досліджуваної території головною лісоутворювальної породою впродовж 

підстадії ‘lb1b1’ був граб, на південному сході у лісах різноманітнішого складу 

більшого поширення набував дуб. Відсутність у спорово-пилкових спектрах 

алювіальних відкладів кліматоліту пилку неогенових реліктів свідчить, що умови, 

сприятливі для їхнього зростання, існували лише у добре захищених замкнутих 

давніх зниженнях межирічь, із багатими вологими ґрунтами. Збіднення родового 

складу лубенських дендрофлор у порівнянні із мартоноськими (Веклич и др., 

1984), зниження ролі у складі рослинності широколистих і високотермофільних 

порід вказує на помірніший за теплозабезпеченням клімат лубенського часу у 

порівнянні із попередніми теплими етапами.  

Ландшафтну структуру раннього оптимуму першого підетапу лубенського 

етапу реконструйовано на Рис. 4.3, легенда ІІІ. Від попередніх етапів зберігалося 

виокремлення ландшафтних районів, що відрізнялися за неоднорідністю і 

контрастністю ландшафтної структури, різною участю палеоландшафтів височин 

і знижень на плакорах та геолого-геоморфологічною будовою. Впродовж підстадії 

‘lb1b1’  на території Київського Придніпров’я проходила межа двох провінцій зони 

широколистих лісів помірного поясу: а) із субгумідним, помірно-континентальним 

кліматом (включає південно-східний ландшафтний район) і б) із кліматом 

перехідним від субгумідного до гумідного (включає центральний і північно-

західний ландшафтні райони). Неоднорідність і особливо позиційна контрастність 

ландшафтної структури збільшилися у порівнянні із мартоноським етапом за 
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рахунок суттєвого розширення площ річкових долин, проте контрастність за 

глибиною вертикального розчленування зменшилася. 

 

4.2.4. Тилігульський (tl) етап 

 

 У цей час зміни ландшафтної структури були пов’язані із різким погіршенням 

клімату і ускладненням рельєфу межирічь (рис. 4.4, легенда 1). У річкових 

долинах, які були значною мірою успадкованими від лубенського часу, після 

незначного ерозійного врізу почалася акумуляція алювію за констративним типом 

(потужністю 4-18 м). Як наслідок, глибина долин зменшилася: найкрупніших 

(середньої і нижньої частини пра-Ірпеня, пра-Либіді) не перевищувала 40-50 м, на 

інших річках складала 15-30 м; також відбувалося виположування поздовжніх 

профілів днищ долин. Серед ранньонеоплейстоценових перигляціальних етапів у 

досліджуваному районі тилігульський вирізняється за максимальною 

інтенсивністю седиментації: потужності кліматоліта на межиріччях у середньому 

складали 3 м, у зниженнях – до 15 м. Акумуляція тилігульських відкладів 

нівелювала колишні нерівності рельєфу, рівнина правобережжя Київського 

Придніпров’я із полого-хвилястої перетворилася на плоско-хвилясту. На плакорах 

та їхніх схилах формувалися леси – палеві, середньо-, рідше легкосуглинкові,  
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Рис. 4.4. Ландшафтна структура території правобережжя Київського 

Придніпровя у тилігульський і завадівський етапи 

І) Тилігульський (tl) етап: 

Ландшафти перигляціального клімату: 1 − полого-хвилясті рівнини межирічь із лесами 

(середньосуглинкового складу), у мікрозападинах оглеєними, під розрідженими злаково-полиново-

лободовими асоціацiями; 2а – вододільні височини із лесами (легко- і середньосуглинкового складу) під 

полиново-лободовими розрідженими ценозами, березово-сосновим рідколіссям;  3 – знижені ділянки 
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рівнин, відмерлі долини мартоносько-сульського часу, слабодреновані, із оглеєними суглинками (ld, al, 

l), cередніми (зрідка важкими), під розрідженими різнотравно-осоковими ценозами, угрупування 

чагарникових берез і вільховника; 4 – заплави, плоскі, суглинково-піщані: а) у відносно глибоких, 

успадкованих від лубенського етапу, долинах із злаково-різнотравно-лободовими ценозами, б) в 

улоговинах на межиріччях (прохідних долинах) із піонерною рослинністю; 5 – балки, неглибокі, із 

піщано-суглинковим алювієм, під різнотравно-осоковими ценозами, березовим рідколіссям, 

вільшняками; 6-8 – розмиви відкладів впродовж подальших етапів.  

II) Завадівський (zv) етап 

Підстадія ‘zv1b1’:  

Ландшафти теплого суббореального клімату: 1− полого-хвилясті рівнин межирічь із бурими лісовими 

лесивованими поверхнево оглеєними ґрунтами від широколистими, переважно дубово-грабовими лісами, 

із різнотравним наземним покривом;  2 – вододільні височини, розчленовані: а) успадковані від 

попередніх етапів, б) ті, що відособилися на початку завадівського етапу – із бурими лісовими 

лесивованими ґрунтами під широколисто-сосновими лісами; 3, 5 – знижені ділянки межирічь, колишні 

балки, слабодреновані, із бурими лісовими глейовими ґрунтами під широколистими лісами із участю 

високомезофільних порід і домішкою неогенових термофілів; рідше – із лучними та лучно-болотними 

ґрунтами під волого-різнотравними луками; 4 – 1-і (лубенсько-тилігульські) надзаплавні тераси із бурими 

лісовими глейовими ґрунтами під широколистими лісами із високою участю ясена, підліском із ліщини і 

папоротево-різнотравним наземним покривом; 6-7 – заплави: 6 – глибоко врізані, вузькі, піщані, із 

лучними алювіальними ґрунтами під піонерними лободово-полиновими ценозами; 7 – неглибоко врізані 

(на стадії відмирання), піщано-суглинкові, із лучно-болотними ґрунтами під мокрими різнотравними 

луками, низинними болотами; 

Підстадія  ‘zv1b2’:  

Ландшафти теплого суббореального клімату: 1 − полого-хвилясті рівнини межирічь із 

чорноземоподібними ґрунтами під злаково-різнотравними степами, на схилах бурими лісовими ґрунтами 

під широколистими лісами; 2 – височини вододілів, розчленовані. із чорноземоподібними ґрунтами під 

різнотравно-злаковими степами; 3, 5 – знижені ділянки межирічь, колишні балки, слабодреновані, із 

лучними ґрунтами під вологими різнотравно-осоковими луками, за участі папоротей і мохів; 4 −1-і 

(лубенсько-тилігульські) надзаплавні тераси із лучними чорноземоподібними ґрунтами під осоково-

злаково-різнотравними луками, із боровими чорноземоподібними ґрунтами під сосновими лісами; 6-7 −  

заплави: 6 −  неглибоко врізані, суглинково-піщані, із лучними ґрунтами під різнотравно-осоковими 

луками, піонерними ценозами на виходах пісків; 7 – плоскі, суглинкові, із лучно-болотними ґрунтами під 

заболоченими луками і низинні болота.  
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карбонатні, збіднені на півтораоксиди заліза та алюмінію, оксиди титану у 

порівнянні як із ґрунтовими кліматолітами (молекулярні співвідношення SiO2 : 

R2O3 у 2,5 рази ширше, ніж у викопних ґрунтах), так із лесовими, що утворилися 

давніше (SiO2 : R2O3 у 1,5 рази ширше, ніж у сульському лесі). Вміст 

крупнопилуватої фракції високий (до 69%). 

У западинах формувалися сизувато-сірі оглеєні суглинки (ld), середні, рідше 

важкі, бескарбонатні, місцями (у підніжжі давніх схилів) окарбоначені у 

дисперсній формі, крупнопилуваті, але і з меншим ступенем сортування матеріалу,  

ніж леси. Від нижніх до верхніх верств цих суглинків простежується розширення 

молекулярного співвідношення SiO2 : R2O3. 

У тилігульському алювії не має типових алювіальних фацій. Він складений 

переважно дрібнозернистими пісками і сизо-сірими горизонтально-шаруватими 

піщаними середніми суглинками, які місцями складають до 9/10 потужності 

алювію. На різних рівнях в алювіальній товщі простежуються проверстки 

крупнозернистих пісків. Ці ознаки є типовими для повенельодовикового алювію 

(Горецкий, 1970). Алювій притоки давнього Ірпеня у нижній частині складений 

пісками із досконалим ступенем сортування (96% дрібнозернистих часток), що 

дозволяє припускати існування озерного режиму і підпруження притоку Ірпеня на 

початку етапу. До верху пачки вміст крупних зерен і глинистої фракції 

збільшується, що й є типовим для повенельодовикового алювію. Алювіальні 

суглинки також відзначаються низьким ступенем сортування (57% піщаних зерен 

і 31% глинистої фракції). Відклади тилігульських долин відрізняються від алювію 

теплих етапів і за валовим хімічним складом: вміст півтораоксидів заліза та 

алюмінію у тилігульских пісках вдвічі нижче, ніж у лубенських; співвідношення 

SiO2 : R2O3 складає 25 проти 21 у лубенських заплавних суглинках.  

Особливістю тилігульського етапу є формування численних балок, а також 

закладання на межиріччях неглибоко врізаних (до 5 м) і пізніше швидко похованих 

(знівельованих акумуляцією седиментів) долин, які з’єднували давні річкові 

системи (див. рис. 4.4, легенда І). У них відкладалися дрібнозернисті піски, що 
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місцями перешаровувалися із сизими суглинками. Переважання у розрізах пісків 

не є типовим для балкового алювію, особливо за такої незначної глибини врізу 

балок. У їхніх днищах місцями не розмиту навіть лубенські ґрунтові утворення. 

Збільшення густоти долинно-балкової сітки і переважно піщаний склад балкового 

алювію свідчать про підвищене обводнення території, що не є властивим для 

периферійних частин перигляціальної зони.  

У складі тилігульських субаквальних відкладів присутні уламочки 

кристалічних порід. У південно-західній частині території їхня наявність може 

бути зумовлена виходами порід кристалічного фундаменту. Проте на південному 

сході (межиріччя давніх рр. Стугна, Протока, Красна, Гороховатка) присутність у 

субаквальних суглинках похованих долин  гальки і уламочків кристалічних порід 

(геологічні звіти М. М. Клюшнікова, Ю. Л. Грубріна, 1969; В. І. Шунька, О. М. 

Цимбала, 1961, 1979) дає змогу припустити надходження на територію 

правобережжя Київського Придніпров’я із півночі талих льодовикових вод. 

Тилігульський етап корелюють із окським зледенінням (Веклич та ін., 1993; 

Гожик, 2013). Улоговини, вироблені на межиріччях, слугували прохідними 

долинами талих вод. Озерно-льодовикові відклади тилігульського етапу (окського, 

міндельського зледеніння) раніше були встановлені у пра-долині Дніпра (Веклич, 

1958; Артюшенко, 1970). Вірогідно у тилігульський час досліджувана територія 

знаходилася на незначній відстані від краю материкового льодовикового покриву.  

За палінологічними даними у Київському Придніпров’ї вивчено тилігульські 

відклади западини межиріччя (Веклич и др., 1984) і річкової долини  − притоки 

пра-Ірпеня (Герасименко, 1988). Зональним типом рослинності був холодний 

лісостеп із розрідженим рослинним покривом. Склад останнього змінювався від 

початку до кінця етапу за рахунок зменшення ролі деревних угруповань і 

розширення площ ксерофітних айстрово-полиново-лободових асоціацій. Ці зміни 

були пов’язані із аридизацією клімату, оскільки затухання ерозії у річкових 

долинах до кінця етапу навпаки мало б було викликати скорочення ролі полиново-

лободових ценозів порушених субстратів. Зміни рослинності добре відповідають 
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відомому положенню (Гричук, 1989) про  вологу кріогігротичну і аридну 

кріоксеротичну стадії зледеніння. У другій половині етапу зросла участь у складі 

рослинності чагарникових угруповань вільховника (Alnaster fruticosus) і аркто-

бореальних видів берез (Betula sect. Nanae et Fruticosae). Соснові рідколісся із 

домішкою деревовидних берез займали вірогідно підвітряні схили розчленованих 

ділянок межирічь і долин. Зростання аркто-бореальних видів і найнижчі показники 

інтенсивності хімічного вивітрювання відображають найсуворіші кліматичні 

умови впродовж раннього неоплейстоцену, особливо впродовж другої половини 

тилігульського етапу.  

Форми мерзлотних порушень тилігульського часу різняться у залежності від 

палеоландшафтних обстановок і стадій кріогенезу. У обводнених відкладах 

річкових долин мали місце аструктурні деформації, зокрема, вихороподібні 

зім’яття, конвективні проникнення суглинкового матеріалу у піщаний, місцями 

візуально відокремлені від материнських суглинкових шарів. На плакорах перша 

стадія кріогенезу відображена у порушенні нижньої межі лубенських 

чорноземоподібних ґрунтів і чорноземів: тонкі патьоки гумусу за дрібними 

тріщинами і клиноподібні структури (глибиною до 2 м і шириною до 0,5 м у 

гирловій частині). Частину їх за морфологічними ознаками можна віднести до 

псевдоморфоз за льодовими жилами. У середині інших структур присутня 

вертикальна верствуватість відкладів,  яку у сучасній зоні багаторічної мерзлоти 

пояснюють багатократним затіканням у морозобійні тріщини розрідженого 

матеріалу із сезонно талого поверхневого шару  (Достовалов,1967). Морфологія 

(наявність «роздувів») також може свідчити про наявність діяльного і 

багаторічномерзлого шарів у зоні перигляціального клімату (Попов, 1967). Серед 

утворень другої стадії кріогенезу присутні тонкі відокремлені жили (колишні 

тріщини). Їхнє закладання відбувається за настання низьких температур до 

утворення снігового покриву (Гугалинская, 1979) і свідчить про значний ступінь 

континентальності клімату. 



225 

 

Ландшафтну структуру тилігульського етапу території правобережжя 

Київського Придніпров’я, яка знаходилася у прильодовиковій зоні, 

реконструйовано наступним чином – Рис. 4.4, легенда І. У порівнянні із 

лубенським етапом за слабкого підвищення неоднорідності ландшафтної 

структури відбулося значне зменшення її позиційної контрастності, а також 

зменшилася контрастність властивостей відкладів, утворюваних у 

палеоландшафтах різних елементів палеорельєфу. 

  

 

4.3. Середній неоплейстоцен 

 

4.3.1. Завадівський (zv) етап 

  

На початку етапу відбулося ускладнення рисунку ландшафтної структури, 

пов’язане із новим, глибшим за усі попередні, ерозійним врізом у долинах річок, а 

на межиріччях – із розширенням площ вододільних височин і закладенням нових 

балок (див. рис. 4.4, легенда ІІ). У розрізах новоутворених височин через розвиток 

денудаційних процесів завадівський кліматоліт є відсутнім. 

Нижньонеоплейстоценові відклади залягають тут на високих гіпсометричних 

відмітках щодо оточуючих рівнин, але складені субаквальними відкладами і 

гідроморфними ґрунтами. Долини завадівського етапу є перезаглибленими по 

відношенню до тилігульських заплав у середньому на 25 м, а у пониззях пра-Ірпеня 

і на пра-Тетереві – на 30 м. Завадівські долини відрізняються від 

ранньонеоплейстоценових значно меншою шириною і такою конфігурацією, що 

наближається до обрисів сучасних долин. Глибина долин різна у 

палеоландшафтних районах, відособлення яких зберігалося ще із еоплейстоцену: 
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у центральному районі («В») вона змінювалася від 45-55 м у верхній течії пра-

Ірпеня і на пра-Унаві до 70 у середній та нижній течії Ірпеня; у південно-східному 

районі становила біля 50 м,  а у північно-західному від 40-45 м на пра-Здвижі до 

50-75 м на пра-Тетереві. Ухили поздовжнього профілю днищ долин були 

найбільшими у верхній течії річок центрального району (від 1,16 до 1 м/км на пра-

Ірпені), зменшувалися у південно-східному і північно-західному районах (у 

верхній течії пра-Здвижа 0,75 м/км, у долині пра-Гороховатки – 0,4 м/км). У нижніх 

течіях річок поздовжні профілі ставали більш пологими: їхній ухил на пра-Ірпені 

до 0,55 м/км,  на пра-Тетереві – 0, 13 м/км. 

Особливості будови долин річок завадівського етапу та їхнього 

гідрологічного режиму відображено у складі алювію завадівського кліматоліту. 

Його значна потужність (8-16 м у верхів’ях річок, 20-35 м у середній і нижній 

течіях) за добре розвинутих руслових фаціях свідчать про більшу повноводність 

річок, ніж нині. Алювій пра-Ірпеня і пра-Красної відзначається нормальними для 

рівнинних річок коефіцієнтами енергії розмиву − 0,19-0,28 (проте вищими від 

таких ранньонеоплейстоценових річок), а алювій пра-Здвижа – зниженими (krf 

0,15). Співвідношення потужностей заплавного і руслового алювію (kpt 0,2), значне 

поширення старичних фацій (kst 0,25-0,30) є типовими (Шанцер, 1966) для річок із 

великими сезонними повенями за постійно великих витрат води (вологий клімат із 

дещо контрастними за зволоженням сезонами). Про гумідність клімату свідчить й 

заболочення балок, відклади яких містять торф’янисті і вуглисто-супіщані 

прошарки. Глибина врізу річок у порівнянні із сучасним дає змогу припускати, що 

абсолютні позначки межирічь завадівського етапу були вищими, ніж на усіх 

попередніх етапах. У центральному районі («В») вони перевищували 180 м  (на 

південному заході досягали 190 м); у північно-західному районі («А») зростали на 

південь до 180 м, і лише  у південно-східному районі («С») перевищували тільки 

160 м.  

Зміни ландшафтів впродовж завадівського етапу відображені у складній 

будові ґрунтових світ завадівського кліматоліту. Ґрунти першого підетапу 
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грунтоутворення ‘zv1’ збереглися переважно у зниженнях палеорельєфу і тому 

представлені лучно-чорноземними відмінами, із нечіткою диференціацією 

профілю на генетичні горизонти, плавним зниженням вмісту гумусу із глибиною, 

відсутністю перерозподілу мулистої фракції та R2O3 за профілем. Ґрунти 

вилугувані від вуглесолей кальцію, у западинах межирічь мають борошнисто-

карбонатний горизонт у підгрунті. Вміст півтораоксидів заліза та алюмінію є у 4-6 

разів вищим, ніж у підстильних тилігульських суглинках. Це, поряд із 

важкосуглинковим складом цих ґрунтів, свідчить про розвиток глинного 

вивітрювання впродовж підетапу ‘zv1’. 

Склад рослинності цього підетапу частково відображено у складі 

паліноспектрів лучного ґрунту ‘zv1’. Під час його формування у складі пилкового 

дощу навіть на заплавній луці переважали паліноморфи деревних порід. Плакори 

і тераси вкривали мішані ліси із сосни (зокрема підроду Strobus), берези, грабу, 

ліщині, поодиноко лапини (Pterocarya). Днища балок і западин займали вільшняки 

і ялина. Незважаючи на невисокий відсоток вмісту пилку ялини, участь її у складі 

рослинності, за поправочними коефіцієнтами, які враховують пилкову 

продуктивність деревних порід, може бути оцінено у 18-24%. Приблизно таким же 

є відсоток площі ландшафтів знижень (28% від загальної площі). Заплави і І-і 

надзаплавні тераси займали злаково-осоково-різнотравні луки, із папоротями і 

плаунами. На межиріччях під мішаними лісами гумідного клімату мали 

формуватися лісові ґрунти,  але відрізнити їхні профілі від таких наступної 

підстадії лісового ґрунтоутворення на досліджуваній території не вдалося.  

Ґрунти підстадії наступного підетапу ‘zv3b1’  у Середньому Придніпров’ї 

віднесено до бурих лісових лесивованих теплих фацій (Веклич и др., 1968; 

Матвиишина, 1982; Сиренко, Турло, 1986). За опорними розрізами території 

Київського Придніпров’я вони досліджені: на низькій (Веклич и др., 1984) і 

верхній частині схилів, на тодішній І-ій (лубенсько-тилігульській) і ІІІ-ій 

(широкинсько-приазовській) надзаплавних терасах і у западині. Наявність 

оглинених за рахунок розвитку лесиважу горизонтів у добре дренованих ґрунтах 
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низьких терас призводила до періодичного поверхневого перезволоження і 

розвитку ознак псевдооглеєння. Під коричнево-бурим поверхневим горизонтом 

знаходиться світло-бурий із дрібними залізисто-мангановими примазками і 

тонкою кремнеземистою присипкою горизонт Не. У ґрунтах вищих терас у 

ілювійованому горизонті із дрібногоріхуватою структурою і наявністю колоїдних 

плівок за гранями окремостей, ознаки оглеєння відсутні. У підґрунті сформований 

Рк горизонт із гніздами рихлих скупчень карбонатів. У ґрунтах І-ої надзаплавної 

тераси і западин карбонатні горизонті відсутні, проте виражено ознаки ґрунтового 

оглеєння, забарвлення із темно-бурого перетворено на вохристе у зв’язку із 

рясними виділеннями гідроксидів заліза. Ґрунти западин найбільш збагачені R2O3, 

CaO, MgО і мулистою фракцією. Ґрунти І-их надзаплавних терас відзначаються 

найбільш інтенсивним перерозподілом півтораоксидів заліза та алюмінію і 

мулистих часток за профілем,  вони збіднені на оксиди лужноземельних металів, 

дещо запіщанені.  

У ґрунтах ‘zv3b1’  вміст R2O3 (15-17% у Е горизонті) і мулистої фракції (до 40% 

в І горизонті) є дещо вищим, ніж у сірих опідзолених лубенських ґрунтах. Навіть 

делювій завадівського ґрунту вирізняється у розрізі підвищеним оглинюванням. 

Проте перерозподіл півтораоксидів заліза та алюмінію і мулистої фракції за 

профілем виражено слабше, ніж у сірих опідзолених лубенських ґрунтах. Це 

відображає м’якіший океанічніший клімат впродовж підстадії ‘zv3b1’  і 

сприятливіші умови внутрішньогрунтового вивітрювання.  

Вміст пилку широколистих порід у паліноспектрах ґрунту ‘zv3b1’  свідчить про 

переважання на плакорах формації широколистих лісів полідомінантного складу. 

Дещо пізніше від інших представників широколистої флори (дубу, в’яза, ясеню) у 

них з’явилися більш мезофільні елементи (граб, бук) і спорадично – неогеновий 

термофіл гікорі (Carya). Поодинокі пилкові зерна останньої виявлено в обох 

палінологічно досліджених розрізах. На заплавах, де активно розвивалися руслові 

процеси, широко розповсюджувалися лободово-полинові ценози порушених 

субстратів.  
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Ґрунти пізнього оптимуму ґрунтоутворення ‘zv3b2’ відзначаються потужним 

(> 1,5 м) гумусованим (до 0,9% гумусу) профілем, із розтягнутим Н горизонтом, 

грудкуватою структурою, великою кількістю кротовин. Ґрунти бескарбонатні 

(відсутній навіть Рк), збагачені на мул (32-40%) і R2O3, без їхнього перерозподілу 

за профілем. Такі ознаки дозволяють зіставляти ці ґрунти із чорноземоподібними 

прерійними, а у зниженнях, де вони мають ознаки оглеєння, із лучними 

чорноземоподібними. Відміни їхніх показників від лучних ґрунтів лубенського 

кліматоліту визначаються більшим збагаченням на півтораоксиди заліза та 

алюмінію і на мулисту фракцію, що пов’язане із більшим розвитком  гідрогенного 

оглинювання у завадівський час.  

За складом паліноспектрів ґрунтів ‘zv3b2’ у час їхнього формування у складі 

рослинності переважали злаково-різнотравні степи, у річкових долинах – луки. 

Зберігалися і лісові ландшафти: на початку підстадії мезофільні широколисті, 

пізніше – мішаних лісів за участю сосни звичайної. Зменшення ролі деревних 

порід, а у їхньому складі – неморальних елементів відображає певну 

континенталізацію клімату. Проте мезофітний склад степів, зростання (у незначній 

кількості) грабу і ялини свідчать, що вона не була різкою. Вірогідно поява сезонів 

із недостатнім вологозабезпеченням призвела до зниження ролі лісових формацій 

на плакорах, але ліси займали постійно зволожені зниження палеорельєфу (за умов 

доброго дренування останніх). Це підтверджено вищим вмістом пилку деревних 

порід у паліноспектрах розрізу давнього зниження с. Стайки (Веклич и др., 1984).  

Ґрунти заключної стадії грунтоутворення ‘zv3с’ простежуються неповсюдно 

(можливо у тих розрізах, де вони є типологічно відмінними від ґрунтів підстадії 

‘zv3b2’). За слабко диференційованим оглиненим профілем бурого забарвлення 

вони нагадують малопотужні бурі лісові ґрунти, повсюдно бескарбонатні,  за 

западинами  − з ознаками лучності  і глеюватості. Аналітичні дані свідчать про 

меншу гумусованість, більше збагачення мулом і R2O3 у порівнянні із ґрунтами 

‘zv3b2’ (SiO2 : R2O3 звужено до 10 проти11-12 у ґрунтах ‘zv3b2’). За палінологічними 

даними у стадію ‘zv3с’ зберігався лісостеповий тип ландшафтів, близький до такого 
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кінця підстадії ‘zv3b2’. Дещо розширилися площі лісів, головним чином у долинах 

річок. На низьких терасах луки змінилися гігрофітними лісами із вільхи чорної, 

берези пухнастої, із домішкою восковика (Myrica), що відображає, як і поширення 

бурих лісових ґрунтів, певне зволоження клімату.   

На заплавах і у глибоких зниженнях межирічь тип ґрунтоутворення впродовж 

підетапу ‘zv3’ не змінювався, формувалися потужні (до 2 м) лучні, лучно-болотні, 

алювіально-лучні ґрунти, важкосуглинкові, вилугувані. Карбонати утворювали у 

підґрунті рихлі скупчення, або конкреції, вкриті мангановими плівками. У верхній 

частині профілю ґрунтів місцями присутні  крупні залізисто-манганові конкреції, 

що є типовим для гідроморфних утворень зони чорноземоподібних прерійних 

ґрунтів (Глазовская, 1973; Ковда, 1973).  

Ландшафтна структура впродовж завадівського етапу кілька разів 

змінювалася, але рисунок її, особливо у межах плакорів, лишався стабільним і 

відзначався максимальною по відношенню до всіх попередніх етапів складністю 

(Клс 0,3), неоднорідністю (Клн 0,8) і значною контрастністю (Клк 37). Проте 

остання була нижчою, ніж у лубенський час. Ландшафтну структуру 

правобережжя Київського Придніпров’я для підстадій кліматичного оптимуму 

пізньозавадівського підетапу ‘zv3b1’, коли її територія була розташована у зоні 

гумідного теплого суббореального клімату, і ‘zv3b2’, коли подібний за 

теплозабезпеченням клімат став семигумідним, відображено на Рис. 4.4, легенда 

ІІ. 

 

4.3.2. Орільський (or) етап 

 

 Різкі зміни ландшафтів на початку етапу відображено у зміні 

ґрунтоутворення накопиченням лесів, які, незважаючи на незначну потужність, 

різко відрізнялися від підстильних ґрунтів зниженням вмісту мулистої фракції, 

R2O3, ТіО2, у 2,5 рази і підвищенням у 3-4 рази вмісту СаО. За показниками 
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гранулометричного і валового хімічного складу орільські леси є близькими до 

приазовських і нижньодніпровських, що може свідчити про близькість умов 

їхнього формування. Проте через потужну руйнівну силу гляцігенних процесів 

дніпровського часу цей кліматоліт на досліджуваній території простежується 

зрідка, і відновити палеоландшафтну структуру для нього виявилося неможливим.  

 

4.3.3. Потягайлівський (pt) етап  

 

У цей час ландшафти холодного лесонакопичення, типові для орільського 

часу, змінилися ландшафтами ґрунтоутворення помірного поясу. На низьких 

терасах, у нижній частині схилів i у западинах формувалися лучні (Веклич и др., 

1984) і дернові ґрунти. На високих терасах і низьких плакорах місцями збереглися 

від остаточного руйнування гляцігенними процесами малопотужні ґрунти із 

бурозабарвленим слабогумусованим профілем. Він різко диференційований за 

валовим хімічним складом, особливо за вмістом Fe2O3, а також за мулом, вміст 

якого збільшується донизу на 20%. Грунт глибоко  вилугуваний: Рк знаходиться 

на відстані  0,4 м від нижньої межі ґрунту. Проте розподіл СаСО3 за профілем 

відображає процеси вторинного окарбоначення. Вміст R2O3 і особливо мулистої 

фракції значно нижче, ніж у ґрунтах ‘zv3’, що відображає меншу інтенсивність 

ґрунтового вивітрювання  і, відповідно, помірніший за теплозабезпеченням клімат 

потягайлівського етапу. За сумою ознак потягайлівські ґрунти плакорів можуть 

бути зіставлені із бурими лісовими лесивованими помірних фацій. Процеси 

лесиважу у них посилювалися сезонним поверхневим перезволоженням. Через 

знищення більшості палеогеографічних документів потягайлівського часу 

гляцігенними процесами дніпровського етапу відновити його ландшафтну 

структуру на цій території не виявилося можливим.  
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4.3.4. Дніпровський (dn) етап  

 

До початку етапу правобережжя Київського Придніпров’я було полого-

хвилястою рівниною, із глибиною розчленування 20-50 м  і загальним ухилом 

поверхні на північний схід. Річки ранньодніпровського часу успадкували долини 

завадівських річок. Алювій у їхніх долинах відкладався за констративним типом і 

майже повсюдно перекривав завадівські алювіальні світи. Це відображає загальне 

опускання території. Успадкованою від попереднього етапу була спочатку і 

ландшафтна структура плакорів. Проте у верхів’ях пра-Здвижа відбулися локальні 

тектонічні підняття, що призвело до виособлення нових ландшафтних виділів (рис. 

4.5). У їхніх межах високе гіпсометричне положення середньо- і 

нижньоплейстоценових кліматолітів не відповідає їхній значній потужності і 

фаціальному складу, що відображає формування у зниженнях рельєфу. У верхів’ях 

пра-долини Здвижа  розвинутий перстративний алювій: його ложе залягає на 8-10 

м нижче від підошви констративного нижньодніпровського алювію. Перевищення 

тодіщніх І-их (лубенсько-тилігульських) терас над ранньодніпровськими 

заплавами змінювалися униз за течією від 5 до 10 м.  

На плакорах формувалися леси (потужністю до 3 м), які збереглися від 

подальшого розмиву талими льодовиковими водами на підвищених ділянках: 

палеві, легко- і середньосуглинкові (7-22 % мулистої фракції), крупнопилуваті (50-

61% фракції 0,01-0.05 мм), карбонатні (6,5-9,5% СаСО3), із низьким вмістом 

гумусу (0,2-0,3%)  



233 

 

 

Рис. 4.5. Ландшафтна структура території правобережжя Київського 

Придніпров’я у дніпровський (dn) час, на ранньодніпровському (dn1) 

підетапі (до наступу льодовика) 

Ландшафти перигляціального клімату:  

Палеоландшафтна область зандрових рівнин: 1-2 – лесові рівнини із розрідженими різнотравно-

полиново-лободовими асоціаціями, на підвітряних схилах – сосновим рідколіссям. У передльодовиків’я: 

1 – на низьких рівнях зандрові поля; 2 – на вищих рівнях – останці із суглинковим (lg) покривом, які 
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затоплювалися лише максимальними повенями; 3 – вододільні височини, денудовані,  із розрідженими 

полиново-лободовими ценозами на лесах і суглинково-глинистих породах пліоцену – нижнього 

неоплейстоцену, сосновим рідколіссям на виходах корінних пісків; 4 – балки із сосновим рідколіссям на 

оглеєних суглинках (ad, lg); 5 – заплави плоскі, піщані із піонерними полиново-лободовими ценозами.  

Палеоландшафтна область озерно-льодовикових рівнин: 1 – лесові рівнини із розрідженими злаково-

полиново-лободовими асоціаціями. У передльодовиків’я: 1 – на низьких рівнях прохідні долини із 

незначною глибиною врізу, 2 – на вищих рівнях – плоскі межиріччя із суглинковим (lg) покривом, які 

затоплювалися лише максимальними повенями; 3 – високі вододіли, денудовані, із розрідженими 

полиново-лободовими ценозами на лесах, дочетвертинних і давньочетвертинних породах; у 

передльодовиків’я  – місцями із малопотужними (до 2м) суглинками (lg); 4 – балки із березово-сосновим 

рідколіссям, осоково-різнотравними ценозами на оглеєних суглинках (ad, lg); 5 – заплави плоскі, піщані, 

із піонерними полиново-лободовими ценозами.   

 

і півтораоксидів заліза та алюмінію у порівнянні із підстильними ґрунтами 

(молекулярні співвідношення  SiO2 : R2O3 12-13,5). За показниками літологічного 

складу леси близькі до приазовських. У зниженнях межиріч відкладалися 

зеленувато-сірі оглеєні суглинки (d, ld) потужністю до 7 м.  

Пізніше, із надходженням талих льодовикових вод за долиною пра-Дніпра 

річкові долини досліджуваної території, що мали північно-східний і східний 

напрямок були сезонно підпружені. У них формувалися повенельодовикові 

відклади: без типових фацій алювію, слабко сортовані, дрібнозернисті, але і з 

безсистемним включенням крупних зерен та уламкового матеріалу, 

горизонтально-верствуваті піски потужністю до 22 м.  У долинах південного 

напрямку проточний режим зберігався довше, піски добре обкатані та 

відсортовані, місцями крупнозернисті.  

За палінологічними даними знижену північно-західну частину території  

займала зона холодного лісостепу із найбіднішим у пізньому кайнозої за кількістю 

родів і родин розрідженим рослинним покривом, без участі широколистих порід. 

Південно-східний район займала зона холодного степу із більш ксерофітними 

трав’янистими ценозами, відсутністю деревних угруповань на плакорах. У 

долинах, які були затоплені впродовж значної частини тривалості вегетаційних 
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сезонів, встигали формуватися лише піонерні ценози. Максимальна для пізнього 

кайнозою участь у складі рослинності трав’янистих ксерофітів відображає різко 

континентальний клімат цього часу, незважаючи на значне обводнення території.  

В умовах суворого клімату (вірогідно із безсніжними зимами) морозобійне 

розтріскування ґрунтів на плакорах і схилах відбувалося щозими на новому місці. 

Формувалися тонкі відокремлені тріщини, які швидко виповнювалися лесом. 

Місцями серії таких ґрунтових жил мають односпрямований ухил, що відображає 

вплив на відклади схилових процесів. У зниженнях палеорельєфу із достатніми 

запасами вологи у ґрунтах утворилися крупні (глибиною до 3,5 м і шириною у 

гирловій частині до 0,5 м) псевдоморфози за повторно-жильним льодом, а тaкож 

кишенеподібні форми, що ускладнюють нижню межу чорноземоподібних 

завадівських ґрунтів і виповнені їхнім матеріалом (результат просідання за 

послабленими дрібним розтріскуванням зонами). На заплавах і низьких терасах 

підстильні ґрунтові товщі завадівського кліматоліту (до 2,5 м потужністю)  

втягнуті у зім’яття типу «котлів кипіння». Простежено двох’ярусні кріоструктури, 

які утворюють мікрополігональну сітку (діаметр полігонів 0,8-1,5 м) на поверхні 

ґрунтів. У крупні клиноподібні форми, заповнені матеріалом завадівських 

чорноземоподібних ґрунтів, вкладено дрібніші клиновидні структури, заповнені 

лесоподібними супісками, із характерною вертикальною верствуватістю 

виповнювача. За класифікацією сучасних мерзлотних форм (Катасонов, 1975) такі 

структури відносять до складних жил виповнення, утворення яких пов’язане із 

зміною глибини сезонного відтаювання ґрунтів.    

Талі льодовикові води із часом не вміщалися у мілких долинах, які інтенсивно 

виповнювалися повенельодовиковими відкладами, і проривали низькі вододіли, 

утворюючи прохідні долини (Веклич, 1958) – див. рис. 4.5. Глибинний розмив 

відбувався лише у долинах, які зв’язували давні річки із різним базисом ерозії, 

зокрема, рр. Унаву і Кам’янку, Ірпінь і Віту. Межиріччя північної частини 

території, за виключенням небагатьох найбільш підвищених ділянок, 

перетворилися у зандрові поля. Ерозійна робота потоків, що рухалися у їхніх 
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межах, була вибірковою:  на відносних підвищеннях підстильні ґрунтові відклади 

були розмиті, у зниженнях були поховані під флювіогляціальними пісками 

потужністю до 7 м, різнозернистими, переважно дрібнозернистими, із низьким 

вмістом мулистої (4%) і крупнопилуватої (2%) фракцій. 

Межиріччя південного сходу території, відділені від зандрових рівнин 

височинами (див. рис. 4.5), вкривалися стоячими водами лише максимальних 

льодовикових повеней, із яких відкладалися суглинки: блакитно-сірі, легкі, добре 

сортовані (вміст пилуватої фракції в середньому 70%, піщаної і глинистої – по 

15%), переважно карбонатні, потужністю до 5 м. Найвищі ділянки межирічь не 

були затоплені (морена тут залягає на лесах).  

Після утворення зандрових полів ландшафтна структура досліджуваної 

території спростилася, стала менш контрастною (див. рис. 4.5). За відміною у 

провідних екзогенних геологічних процесах, відображених у генетичних типах 

сформованих відкладів, виділено дві палеоландшафтні області: зандрових і водно-

льодовикових рівнин, які відрізнялися і за типом місцевостей, що переважають, і 

за участю підвищених і знижених ділянок, за складністю і контрастністю 

ландшафтної структури (є значно нижчою в області зандрових рівнин). 

Ландшафтну структуру правобережжя Київського Придніпров’я, територія якого 

до наступу дніпровського льодовика, знаходилася у прильодовиковій зоні, 

реконструйовано на рис. 4.5.  

Під час наступу льодовика лід розтікався за субпаралельними пра-долинами  

рр. Ірпеня, Унави, Здвижа. Схили долин субширотного напряму утворювали 

перешкоду для його руху і сприяли розвантаженню льодовика від уламкового 

матеріалу: потужності морени тут 6-18 м, на плакорах 1-4 (рідко до 7) м. На 

ділянках підвищеного рельєфу сила напору льоду підвищувалася. Так могли 

формуватися улоговини льодовикового виорювання (Горецкий, 1970), одну із яких 

глибиною понад 30 м вироблено на межиріччі між давніми долинами рр. Унави і 

Протоки (див. рис. 4.5.).  Під підморенними пісками грубозернистого складу 

(гляціоалювій, за Г.І. Горецьким) залягає ще одна морена, не буро-, а 
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темнозабарвлена (дані геологічного здіймання Г. С. Безверхнього, 1967). Льодовик 

виконав значну екзараційну роботу: морена місцями повністю складена місцевим 

підстильним ґрунтовим матеріалом, або включає «відторженці» 

чорноземоподібних глинистих широкинських грунтів. Особливості будови і 

формування морени і створених діяльністю льодовика форм рельєфу у 

досліджуваному районі детально висвітлені у роботах спеціалістів із цих питань: 

М. Ф. Веклича (1958), Л. М. Дорофєєва (1963), О. М. Маринича (1963), П. Ф. 

Гожика и др., 1976; А. В. Матошка, Ю. Г. Чугунного, 1993 та ін.  

При таненні льодовика першими звільнилися від льоду підвищення 

дольодовикового рельєфу. Височини, які не затоплювалися флювіогляціальними 

потоками (див. рис 4.5), відокремлювали південно-східну частину території від її 

низької північної частини, зайнятої зандровими полями. На південному сході у 

стоячих водах максимальних повеней відкладалися суглинки, що після осушення 

озер утворили озерно-льодовикову рівнину.  На південному заході були поширені 

первинні моренні рівнини, ділянки моренно-горбистого рельєфу, зокрема. 

пов’язані із крайовими льодовиковими утвореннями (Веклич, 1958; Гожик и др., 

1976; Матошко, Чугунний, 1993). Північніше рівнини із моренним покривом 

формувалися ймовірно після вирізання нових річкових долин, як результат змиву 

у них із плакорів покривних флювіогляціальних пісків.  

За значного ступеня відповідності рисунку післьольодовикової 

пізньодніпровської ландшафтної структури дольодовиковій і за успадкованого 

закладення долинно-річкової сітки у пізньодніпровський час, тим не менш, 

відбувалися зміни рисунку ландшафтної структури: перш за все, розширення площ 

височинних ділянок (до 10% загальної площі), особливо на південному заході.  
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Рис. 4.6. Ландшафтна структура території правобережжя Київського 

Придніпров’я у дніпровський час, на пізньодніпровському (dn3) підетапі 

(після відступу льодовику) 

Ландшафти перигляціального клімату: 

Палеоландшафтна область зандрових рівнин: 1 – плоско-хвилясті низькі рівнини межирічь із піщаним 

(fg) покривом, із розрідженими полиново-ксерофітно-різнотравними ценозами, сосновим рідколіссям на 

пісках, що почали перевіватися; 2 − плоскі рівнини межирічь із суглинистим покривом, із розрідженими 
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злаково-полиново-різнотравними ценозами на лесах і суглинках (lg),  у перезволожених мікрозниженнях 

– ялиново-березове рідколісся на лесоподібних супісках, глейових суглинках, частіше – на морені; 3 – 

височини вододілів, розчленовані, із покривом моренних суглинків і супісків, із розрідженими полиново-

лободовими ценозами, на схилах – сосновим рідколіссям; 4 – прохідні долини, зниження відмерлих 

долин: а) із піщаним,  б) із суглинистим покривом, із піонерними полиново-лободовими ценозами, 

угрупованнями вільхи; 5 – заплави, плоскі, піщані, із піонерними полиново-лободовими ценозами; 7 – 

пізніший розмив відкладів у долині Дніпра. 

Палеоландшафтна область озерно-льодовикових рівнин: 2 – плоскі низькі рівнини межирічь із 

суглинковим покривом, із розрідженими злаково-полиново-лободовими ценозами, сосновим рідколіссям 

на лесах і суглинках (lg); 3 – височини вододілів, розчленовані, із покривом моренних суглинків, із 

розрідженими полиново-лободовими ценозами, на схилах березово-сосновим рідколіссям; 4 – прохідні 

долини, зниження відмерлих долин: а) із піщаними відкладами під піонерними полиново-лободовими 

ценозами,  б) із суглинистим покривом під осоково-різнотравними ценозами; 5 – заплави, плоскі, піщані, 

із піонерними полиново-лободовими ценозами; 7 – пізніший розмив відкладів у долині Дніпра. 

 

Місцями змінився на сучасний напрямок стоку річок, відокремилися додніпровські 

частини долин рр. Красна (спрямованої у сторону р. Гороховатки), Кам’янки 

(спрямованої на північний-захід)  − рис. 4.6.  

Післяльодовиковий річковий вріз був спочатку неглибоким, але 

максимальним для перигляціальних етапів: 10 м на півночі досліджуваної 

території, 15 м у басейні пра-Ірпеня, 20 м – у південно-східній частині району і 

верхів’ях пра-Здвижа. Долини були неглибокими − 40-45м (на півночі території – 

25-35 м), широкими, із пологими ухилами поздовжнього профілю днищ (0,62 - 0,1 

м/км і менше), із накопиченням перигляціального алювію потужністю до 20 м, із 

гіпертрофованим розвитком периферійно-руслових фацій і неповсюдним − фацій 

розмиву (krf 0,16). Прохідні долини були вужчі від таких ранньодніпровського 

часу, із неглибоким врізом, особливо у південно-східній частині досліджуваної 

території. Їхня глибина не перевищувала 20 м, потужності дрібнозернистих пісків 

у долинах – до 10 м. У прохідних долинах,  а також улоговині відмерлої частини  

давньої долини р. Красна (див. рис. 4.6) води застоювалися до кінця етапу, 

відкладалися сизі суглинки. На плакорах відновилося лесоутворення.  
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Верхньодніпровські леси потужністю до 3 м, які значно відрізняються від 

озерно-льодовикових суглинків за зовнішніми ознаками, є подібними до них за 

показниками гранулометричного і валового хімічного складу, проте із вищим 

вмістом крупнопилуватої фракції − 65-67%, (у суглинках 50-64%) і карбонатів. 

Надморенні і підморенні суглинки практично ідентичні за осередненими 

показниками складу, але у надморенних лесах вищим, ніж у підморенних, є вміст 

крупного пилу (на 7-20%), що може відображати більшу інтенсивність еолового 

переміщення дрібнозему у пізньодніпровський час.  

Про суворий клімат свідчать і кріоструктури пізньодніпровського підетапу. У 

Поліссі встановлено повсюдне поширення полігонально-жильних структур за 

поверхнею морени (Матошко, Чугунний, 1993). На плакорах, крім первинно-

земляних жил, формувалися кишенеподібні структури просідання шириною 1 м за 

глибини 0,5 м. Подібні форми, але виповнені не лесами, а матеріалом морени, 

ускладнювали її нижню межу. У розрізах знижень, де морена перешаровується із 

пісками, і вірогідно буда обводненою, кріопорушення були аструктурними – 

вихорoподібні зім’яття матеріалу. Ідентичність форм кріопорушень морени і 

викопних ґрунтів свідчить про універсальність механізму їхнього формування. 

Проте не спостерігався тонкопатьочний характер нижньої межі морени, який 

можливо є специфічним виявом кріогенезу у ґрунтах. 

За палінологічними даними на території правобережжя Київського 

Придніпров’я у пізньодніпровський час проходила межа зон холодного лісостепу, 

яка займала зандрові рівнини, і холодного степу на еолово-суглинкових рівнинах. 

Рослинний покрив був загалом одноманітним, розрідженим, із виключно 

бореальними елементами дендрофлори, на піщаних субстратах рівнин із високою 

участю родини айстрових, у складі яких багато псамофітів, а також сосновим 

рідколіссям (дуже зрідка − ялиною). Збільшення ксерофітності рослинних 

асоціацій у напрямку на південний схід відображено у підвищенні участі у складі 

трав’янистих ценозів лободових, повній відсутності ялини. 
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У порівнянні із дольодовиковим ранньодніпровським часом різко 

підвищилися складність і неоднорідність ландшафтної структури (Клс 0,4; Клн 

0,9), мав місце стрибок у зростанні її контрастності (Клк 46,5) за рахунок 

розширення сусідства долинних ландшафтів із підвищеними плакорними. 

Впродовж ранньольодовикового етапу долинні ландшафти мали сусідство із 

низькими піщаними рівнинами. За відміною генетичних типів відкладів, які 

формувалися у ландшафтах рівнин, виособлюються дві ландшафтні області: 

зандрових та озерно-льодовикових рівнин. Зважаючи на глибину річкових врізів, 

область озерно-льодовикових рівнин зазнавала інтенсивнішого підняття, що 

відображене у її більш розчленованому рельєфі, а також більш складній і 

контрастній ландшафтній структурі, ніж в області зандрових рівнин. В області 

озерно-льодовикових рівнин за ступенем участі місцевостей височин і прохідних 

долин вирізняються східний і західний ландшафтні райони. Реконструйовану 

ландшафтну структуру території у пізньодніпровський час показано на рис. 4.6. 

 

4.4. Пізній неоплейстоцен 

 

4.4.1. Кайдацький (kd) етап  

 

На початку етапу відбувалося загальне підняття території, яке обумовило 

найглибший від початку пізнього кайнозою ерозійний вріз: 40 м у пра-долинах 

Ірпеня, Унави, Тетереву, 25-30 м у пра-долинах  Здвижу, Стугни, Красної. Долини 

стали глибшими (у нижній і середній течії пра-Ірпеня, Тетерева, Красної глибиною 

до 70 м, у верхній течії Ірпеня, на Унаві, Стугні, Здвижі  − 50-60 м), заплави 

вужчими, чітко виділялися терасові рівні. Із локальними тектонічними підняттями 

пов’язано виособлення вододільних височин на межиріччях рр. Ірпінь і Либідь, 

Здвижа і Кодри (рис. 4.7, легенда І). Підошва і дніпровських, і допліоценових  
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Рис. 4.7. Ландшафтна структура території правобережжя Київського 

Придніпров’я упродовж кайдацького, прилуцького та удайського етапів 

I) Кайдацький (kd) етап  

Підстадія ‘kd1b1’: 

Ландшафти суббореального субгумідного клімату: 

Ландшафтна область давніх зандрових рівнин: 1 – полого-хвилясті піщані рівнини межирічь із дерново-

підзолистими піщано-супіщаними ґрунтами під суборями (із липою і в’язом); 2 – височини  межирічь, 
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розчленовані, переважно із піщаним покривом, із дерново-підзолистими піщано-супіщаними ґрунтами 

під дубово-березово-сосновими  лісами із різнотравним покривом; 3 – плоскі низькі межиріччя, 

надзаплавні тераси із  піщаним покривом, із дерново-підзолистими оглеєними і перегнійно-підзолистими 

ґрунтами під ялиново-широколистими лісами за участю грабу; 4 – полого-хвилясті лесово-суглинкові 

рівнини межирічь із дерново-сильно-підзолистими ґрунтами, часто глеюватими, під ялиново-

широколистими лісами за високою участю липи;  5 – височини межирічь із моренним чи лесовим 

покривом, із дерново-підзолистими ґрунтами під широколисто-березово-сосновими лісами із 

різнотравним наземним покривом; 7-8 – заплави, глибоко врізані, піщані, із дерновими і глейовими 

ґрунтами під осоково-різнотравними луками і вільшняками.  

Ландшафтна область лесових і озерно-льодовикових рівнин: 3 – плоскі низькі межиріччя і річкові тераси 

із піщаним покривом, із дерново-підзолистими ґрунтами під сосновими борами із папоротево-

різнотравним наземним покривом; 4 – полого-хвилясті лесово-суглинкові рівнини межирічь із бурими 

опідзоленими ґрунтами під дубовими лісами із різнотравно-злаковим наземним покривом; 5 – височини 

вододілів, розчленовані, із моренним чи лесовим покривом, відповідно, із буро-підзолистими і бурими 

лесивованими ґрунтами під сосново-березово-дубовими лісами  із різнотравно-злаковим наземним 

покривом; 6 – плоскі зниження межирічь, тераси із суглинковим покривом, із псевдоопідзоленими 

бурими ґрунтами під дубово-в’язовими лісами; лучно-болотні ґрунти і рослинні асоціації; 7-8 – заплави 

суглинково-піщані, із лучними і глейовими ґрунтами під різнотравно-осоковими луками;   

Підстадія ‘kd3b1’: 

Ландшафти суббореального гумідного клімату: 

Ландшафтна область лесових і озерно-льодовикових рівнин: 4 − полого-хвилясті лесово-суглинкові 

рівнини межирічь із ясно-сірими і  сірими опідзоленими ґрунтами під липово-грабовими лісами з 

підліском із ліщини і папоротево-різотравним наземним покривом; 5 – височини вододілів, розчленовані, 

із сірими опідзоленими ґрунтами під березово-сосново-дубовими лісами із домішкою грабу і злаково-

різнотравним наземним покривом; 6 – плоскі зниження межирічь із суглинковим покривом,  із 

поверхнево оглеєними ясно-сірим опідзоленими ґрунтами під грабовими лісами (спорадично тутовими); 

7 - I-і надзаплавні тераси (пізньодніпровського часу) із піщано-суглинковим покривом, із підзолисто-

бурими ґрунтами під широколисто-сосновими лісами; 8 – заплави, піщано-суглинкові, із лучними 

ґрунтами під злаково-різнотравними луками, вільшняки та верболіз. 

II) Прилуцький (pl) етап 

Підстадія ‘pl1b2’: 

Ландшафти помірного суббореального клімату. 

Ландшафтна область давніх зандрових рівнин:  1 −  полого-хвилясті піщані рівнини межирічm із 

чорноземоподібними боровими ґрунтами під рідкостійними трав’янистими сосновими борами із 

папоротево-різнотравним покривом; 2 − височини  межирічь, розчленовані, переважно із піщаним 

покривом, із чорноземоподібними боровими ґрунтами під сосновим рідколіссям із високою участю у 

наземному покриві лободових, полину і айстрових; 3 − плоскі низькі межиріччя, із піщаним покривом, із 
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лучно-чорноземоподібними ґрунтами під сосновими лісами за участю дубу, ліщини, вільхи і різнотравно-

папоротевим наземним покривом; 4 – полого-хвилясті лесово-суглинкові рівнини межирічь із 

вилугуваними і опідзоленими чорноземами на карбонатних суглинках, чорноземоподібними ґрунтами на 

бескарбонатних суглинках під трав’янистими березняками із домішкою дубу; 5 – високі вододіли, 

денудовані, з покривом із морени і лесів, із чорноземоподібними боровими ґрунтами під березово-

сосновим рідколіссям із різнотравно-злаковим покривом;  7 – 1-і надзаплавні (кайдацько-тясминські) 

тераси, суглинково-піщані, із дерновими боровими ґрунтами під сосновими лісами із ліщиною у підліску; 

8 – заплави піщано-суглинкові, із лучними ґрунтами під осоково-злаково-різнотравними луками, 

верболозом, місцями – піонерними полиново-лободовими ценозами.  

Ландшафтна область лесово-суглинкових рівнин: 4 − плоско-хвилясті лесово-суглинкові рівнини 

межирічь із вилугуваними чорноземами під різнотравно-злаковим степом; 5 − високі розчленовані лесові 

вододіли, із вилугуваними (на південному сході міцелярно-карбонатними) чорноземами під злаковими 

степами, сосновим рідколіссям на корінних пісках; 6 – плоскі зниження із суглинистим покривом, із 

лучними ґрунтами під злаково-різнотравними луками і дубово-березовими перелісками; 7 – I-і 

(кайдацько-тясминські) надзаплавні тераси, піщано-суглинкові із опідзоленими чорноземами під 

сосново-березовими трав’янистими лісами; 8 – заплави, піщано-суглинкові, із лучними ґрунтами під 

осоково-злаково-різнотравними луками і вільшняками.  

III) Удайський (ud) етап  

Ландшафти перигляціального клімату: 

 Ландшафтна область піщаних рівнин: 1 − полого-хвилясті рівнини межирічь із пісками (vd) під 

розрідженими ксерофітно-різнотравно-лободовими асоціаціями, сосновим рідколіссям; 2 − височини  

межирічь, розчленовані, із пісками  (vd) під розрідженими полиново-лободовими асоціаціями, поодиноко 

сосною; 3 − плоскі низькі межиріччя, із пісками (d) під злаково-лободово-різнотравними ценозами, 

угрупуваннями чагарникових берез; 4 – полого-хвилясті суглинкові рівнини межирічь із лесоподібними 

супісками і суглинками під розрідженими різнотравними асоціаціями та угрупуваннями чагарникових 

берез; 5 − височини  межирічь, розчленовані, із лесоподібними суглинками і супісками під розрідженими 

полиново-лободовими асоціаціями; 7 – 1-і (кайдацько-тясминські) надзаплавні тераси, із покривом 

лесоподібних супісків і суглинків під сосновим рідколіссям із домішкою берез;  8 – заплави, піщані, 

плоскі, із піонерними лободовими ценозами.  

Ландшафтна область лесових рівнин: 4 – полого-хвилясті рівнини із лесами під розрідженими лободово-

різнотравно-злаковими ценозами; 5 – розчленовані височини межиріч із лесами під полиново-злаково-

лободовими розрідженими асоціаціями; 6 − плоскі зниження межирічь із лесами під розрідженими 

осоково-злаково-різнотравними ценозами, зрідка чагарниковими березами; 7 − І-і (кайдацько-

тясминські) надзаплавні тераси, плоскі, піщано-суглинкові, із піонерними лободовими ценозами.   
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відкладів залягає тут на 15 м вище середнього рівня плакорів, що не відповідає 

підвищеній потужності дніпровських флювіогляціальних пісків (підморенних до 

22 м, надморенних до 10 м). Таким чином, до початку кайдацького етапу ці ділянки 

не  були височинними. Із збільшенням глибини розчленування пов’язане 

збільшення змиву із плакорів і відповідно, чіткіше виокремлення вододільних 

височин. Перевищення височинних ділянок над плакорними рівнинами досягали 

місцями 40 м (на межиріччях рр. Здвиж-Ірпінь, Ірпінь-Дніпро). Відмирання 

прохідних долин було зумовлене їхнім виповненням осадами у кінці дніпровського 

пізньольодовиків’я. У інших рисах рисунок ландшафтної структури кайдацького 

етапу успадкований від пізньодніпровського підетапу.  

У складі кайдацького алювію, потужністю 5-15 м, переважали руслові фації, 

добре були виражені фації розмиву (у верхів’ях рр. Cтугна і Красна krf складає 0,45, 

що є вищим від сучасного). Старичні фації, над відміну від нижньо- і 

середньоплейстоценового алювію, не поширені. Вірогідно причиною цього є 

збільшення континентальності клімату у кінці кайдацького етапу, коли долини вже  

стали достатньо виробленими для міграції русел. Ухили поздовжнього профіля 

днищ долин у верхів’ях річок дуже круті (на рр. Унава, Красна  до 1,5 м/км), у 

середніх течіях рр. Ірпінь, Тетерів вони стають більш пологими. Коефіцієнти 

заплавності (kpr у середньому 0,25-0,33) є типовими (Шанцер, 1966) для річок 

субгумідного клімату. Порівняння глибинного врізу річок кайдацького і сучасного 

етапів дає змогу припускати, що абсолютні висоти межирічь на заході території 

були близькі до сучасних відміток кліматоліту: у басейні Тетерева понад 160 м, у 

верхній течії рр. Ірпінь та Унава – понад 200 м. У басейні Здвижа вони були на 10 

м, у середній і нижній течії рр. Ірпінь і Стугна – на 20 м, р. Красна – на 25 м нижче 

від сучасних відміток кліматоліту (відповідно, до 180, 170 і 160 м). 

У складі кайдацького алювію потужністю 5-15 м переважають руслові фації, 

добре виражено фації розмиву (у верхів’ях рр. Cтугна, Красна krf складає 0,45, що 

є значно вищим від сучасного). На відміну від нижньо- і середньоплейстоценового 

алювію старичні фації у алювії кайдацького коіматоліту не поширені. Вірогідно 
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причиною цього є підвищення континентальності клімату у кінці кайдацького 

етапу, коли долини стали достатньо виробленими для міграції русел. Ухили 

поздовжнього профіля днищ долин у верхів’ях річок дуже круті (на рр. Унава, 

Красна  до 1,5 м/км), у середніх течіях Ірпеня, Тетерева вони стають більш 

пологими. Коефіцієнти заплавності (kpr у середньому 0,25-0,33) є типовими для 

річок субгумідного клімату (Шанцер, 1966). Порівняння глибинного врізу річок 

кайдацького і сучасного етапів дає змогу припускати, що абсолютні висоти 

межирічь на заході території були близькі до сучасних відміток кліматоліту: у 

басейні Тетерева понад 160 м, верхньої течії рр. Ірпінь і  Унава – понад 200 м. У 

басейні Здвижа вони були на 10 м нижче від сучасних відміток кліматоліту, у 

басейнах середньої і нижньої течії Ірпеня і Стугни – на 20 м, р. Красної – на 25 м 

(становили, відповідно, до 180, 170 і 160 м).  

Зміни ландшафтів впродовж етапу відображені у будові ґрунтових світ і 

складі паліноспектрів кайдацького кліматоліту. Утворення початкової стадії етапу 

‘kd1a’, які збереглися переважно у зниженнях палеорельєфу, у стратиграфічно 

найповніших розрізах представлені двома ґрунтами. Ґрунти підстадії ‘kd1а1’ є 

дерново-глейовими, із малопотужним інтенсивно гумусованим Н горизонтом; 

ґрунти підстадії ‘kd1a2’ лучні опідзолені, глибоко і рівномірно гумусовані, із 

присипкою SiO2. Зміна цих ґрунтів у часі відображає покращення умов 

гумусонакопичення, вірогідно, зумовлене потеплінням клімату. У балках 

ранньокайдацького часу формувалися глейові вохристо-залізисті ґрунти: із 

недиференційованим профілем, слабко гумусовані, бурозабарвлені, із манганово-

залізистими примазками, глейовими плямами, декарбонатизовані і 

декальцифіковані, із підвищеним по відношенню до підстильних відкладів вмістом 

мулистої фракції і півтораоксидів заліза та алюмінію. Ґрунти формувались за умов 

підтоку ґрунтових вод, збагачених залізом. Це відбувається за умов поширення на 

плакорах ґрунтів лісового типу із промивним водним режимом.  

Палінологічні дані свідчать про поширення на межиріччях на початковій 

стадії етапу темних ялинових лісів бореального клімату, із домішкою вільхи й 
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берези, без широколистих порід, та із збідненим наземним покривом (на узліссях 

– папороті). На виходах флювіогляціальних пісків зростали соснові бори із 

домішкою ялини; днища сирих балок займали осокові ценози. Значне поширення 

ялини, яка має поверхневу кореневу систему, пояснюють (Гричук, 1989) наявністю 

залишкової багаторічної мерзлоти, що сприяла поверхневому перезволоженню. 

Клімат був прохолодним і вологим.  

Впродовж оптимальної стадії кайдацького етапу ‘kdb’ зональними типами 

ґрунтів на півночі України були дерново-підзолисті й сірі опідзолені (Веклич, 

1968; Матвіїшина, 1982; Сиренко, Турло, 1986). Структура ґрунтового покриву 

відзначалася помірною складністю і контрастністю. В області зандрових рівнин 

правобережжя Київського Придніпров’я її утворювали сполучення дерново-

підзолистих, дерново-підзолистих оглеєних і перегнійно-підзолистих ґрунтів. 

Дерново-підзолисті ґрунти за морфологією подібні до сучасних дерново-сильно- і 

середньопідзолистих ґрунтів, проте відрізняються від них більш потужним 

профілем і монолітним ілювійованим горизонтом навіть у піщаних відмінах. За 

аналітичними показниками гранулометричного і валового хімічного складу ґрунти 

є близькими да сучасних цієї території. Профіль є різко диференційованим за 

мулом (у Іf горизонті у 3,5 рази більше мулистих часток. ніж в елювійованому) і 

півтораоксидами заліза та алюмінію (молекулярні співвідношення SiO2 : R2O3 

звужені в ілювійованому горизонті вдвічі). Вміст СаО i MgО менший, ніж у сірих 

опідзолених ґрунтах цього ж часу на досліджуваній території (<0,6%).   

Дерново-підзолисті ґрунти поширені не лише на піщаних, але і на моренних 

рівнинах. На бескарбонатних суглинкових породах (d, ld) формувалися переважно 

дерново-підзолисті ґрунтово- і поверхнево оглеєні ґрунти, на карбонатних 

суглинках – сірі опідзолені.  У балках і западинах плакорів утворювалися 

перегнійно-болотяні ґрунти, із темнозабарвленими ілювійованими горизонтами, із 

підвищеним вмістом гумусу (0,72%). В автоморфних дерново-підзолистих ґрунтах 

вміст гумусу 0,2%. 
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В області озерно-льодовикових рівнин структуру ґрунтового покрову 

формували сполучення-варіації  сірих опідзолених ґрунтів, сірих опідзолених 

глейових ґрунтів і їхніх сполучень із гідроморфними ґрунтами. Останні 

представлені перегнійно-глейовими, глейовими вохристо-залізистими, лучними 

без ознаками опідзолення, приуроченими до балок, западин, заплав. Ясно-сірі 

опідзолені ґрунти займали нижні частини схилів, плоскі зниження межиріч, часто 

відзначалися поверхневим і ґрунтовим оглеєнням. Від аналогічних типів сучасних 

ґрунтів відрізняються розтягнутою елювійованою частиною профілю, дуже чітким 

поділом на IH та If генетичні горизонти. Перерозподіл елементів хімічного і 

гранулометричного складу різкий, але  є меншим, ніж у дерново-підзолистих 

ґрунтах: співвідношення SiO2 : R2O3 в ілювійованому горизонті у 1,5 рази вужче, а 

вміст мулистих часток у 1,5 вищий, ніж в елювійованому горизонті. Відбувався 

винос СаО і MgО (у сумі <1% в елювії). Ясно-сірі опідзолені ґрунти тяжіли до 

північних і західних частин області озерно-льодовикових рівнин. 

Основний фон ґрунтового покриву області складали сірі опідзолені ґрунти. У 

південно-східній її частині на лесових породах поширювалися темно-сірі 

опідзолені ґрунти. Морфологічні ознаки (відсутність Е горизонту, зменшення 

потужності  ілювійованих горизонтів і менш міцна горіхувато-призматична 

структура у них), а також результати аналітичних досліджень свідчать про слабші 

прояви елювіювання-ілювіювання у порівнянні із ґрунтами знижень. Перерозподіл 

за профілем півтораоксидів і мулистих часток у сірих опідзолених ґрунтах на 30%, 

а у темно-сірих опідзолених ґрунтах – на 60% менше, ніж у ясно-сірих опідзолених 

ґрунтах. Не виявлено збіднення Н(е) горизонтів оксидами кальцію і магнію (у сумі 

1,5%), чіткіше вирадено дерновий процес.  

Детальне вивчення сірих опідзолених ґрунтів стадії ‘kdb’, розвинутих у 

нижній частині схилів, в умовах достатньо швидкої акумуляції дрібнозему, 

показало, що профілі цих ґрунтів є полігенетичними. Впродовж першої фази 

оптимуму кайдацького ґрунтоутворення (‘kd1b1’) формувалися бурі лісові 

лесивовані  і псевдоопідзолені ґрунти, які не мають гумусового-ілювійованого 
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горизонту. Останній було сформовано впродовж пізнішої фази ґрунтоутворення  

(‘kd3b1’), коли за умов іншого складу опаду деревних порід та іншого 

гідротермічного режиму активно розвивалося ілювіювання органічної речовини і 

було сформовано виразні НІ горизонти, що вирізняються наявністю гумусових 

патьоків за гранями структурних окремостей. Окрім того, вивчення дрібнозему 

всередині педів гумусово-ілювійованих горизонтів цих ґрунтів показало, що 

інколи вони формувалися на сильно гумусованому матеріалі, без ознак 

опідзолення. Це свідчить про розвиток ще однієї стадії кайдацького 

ґрунтоутворення (‘kd1b2’), впродовж якої у підвищених місцерозташуваннях 

процеси лесиважу і опідзолення змінювалися процесами гумусонакопичення. 

Отримані дані про стадійність ґрунтоутворення на оптимумі кайдацького часу 

підтверджуються даними палінологічного аналізу.  

Паліноспектри ґрунтів ‘kdb’ отримані із сірих опідзолених, дерново-

підзолистих ґрунтів та із озерних відкладів. За матеріалами із генетичних 

горизонтів Іf (фаза ‘kd1b1’) на усій досліджуваній території панувала лісова 

рослинність, із найбільш багатим складом деревних порід i найбільш щільними 

деревостанами у приозерних лісах (вміст пилку дерев на 20% вище, ніж у ґрунтах). 

У лісах зони дерново-підзолистих ґрунтів були присутні мезофільні породи: липа 

серцевидна, ялина, граб (останній лише у приозерних лісах). Це свідчить, що 

кліматичні умови цієї зони були найбільш вологими, а у приозерних зниженнях − 

найбільш сприятливими для зростання темнохвойних і мезофільних 

широколистих порід. Проте поодинокі знахідки пилку буку, хмілеграбу (Ostrya), 

тутових (Moraceae) (Артюшенко, Возгрин, 1971) найвірогідніше зумовлені їхнім 

перевідкладенням в озерні відклади: у зоні дерново-підзолистих ґрунтів ці деревні 

породи не зростають. Наземний покрив лісів був мезофітним, склад його був 

багатшим у зоні сірих опідзолених ґрунтів. Значна участь у складі трав’янистої 

рослинності зони дерново-підзолистих ґрунтів айстрових вірогідно зумовлена 

їхньою роллю як закріплювачів піщаних ґрунтів. Підвищення участі у складі лісів 

широколистих порід у кінці формування ґрунтів  kd1b1 (від 6 до 18% у його верхній 
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частині) зумовлене потеплінням, а не зволоженням клімату, оскільки відсоток 

пилку деревних порід воночас зменшується за рахунок підвищення вмісту пилку 

трав.  

 Ґрунти підстадії ‘kd1b2’ у Київському Придніпров’ї зустрічаються зрідка. Як 

зазначалася вище, їхній матеріал частіше перероблений процесами пізнішого 

лісового педогенезу ‘kd3b1’. У зниженнях палеорельєфу гумусово-ілювійовані 

горизонти ґрунтів цього педогенезу, ущільнені, із чіткою горіхувато-

призматичною структурою, відзначаються темно-сірим до чорного забарвленням 

у результаті формування його на матеріалі гумусових ґрунтів ‘kd1b2’. На плакорах 

ґрунти ‘kd3b1’ відзначаються меншою потужністю, і у місцезнаходженнях із більш 

інтенсивною швидкістю седиментації (пологі схили) ґрунти  ‘kd1b2’ все ж 

зберіглися. Їхні гумусові профілі ніби нарощують генетичні горизонти Не ґрунтів 

‘kd1b1’. Від них ґрунти ‘kd1b2’ відрізняються темно-сірим забарвленням, 

грудкуватою структурою, відсутністю кремнеземистої присипки, вищим вмістом 

мулистої фракції, півтораоксидів заліза та алюмінію, оксидів кальцію (біогенна 

акумуляція і відсутність виносу останніх). Карбонати (у вигляді дрібних 

«журавчиків») знаходяться на глибині 1,2 м від поверхні ґрунту, що є типовим для 

вологої помірно-теплої фації чорноземів.  

За палінологічними даними у підстадію ‘kd1b2’ плакори в області озерно-

льодовикових рівнин вкривали мезофітні різнотравно-злакові степи. На 

порушених субстратах схилів зростали подорожникові, цикорієві, а не ксерофіти 

(лободові чи полини). На виходах корінних та алювіальних пісків  поширювалися 

світлі бори із домішкою берез і папоротево-різнотравним наземним покривом. 

Заплави і балки займали осоково-різнотравні луки, зрідка чорновільшняки. Участь 

у складі рослинності дубу і в’язу, які вірогідно утворювали переліски у зниженнях 

межирічь, вказує, що зміни рослинності і ґрунтоутворювальних процесів впродовж 

цієї підстадії були пов’язані із зростанням посушливості, а не із похолоданням 

клімату.  
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Впродовж підстадії ‘kd3b1’ в області зандрових рівнин знову поширювалися 

дерново-підзолисті ґрунти (у зниженнях − лучні глейові), а в області озерно-

льодовикових і лесових рівнин формувалися сірі опідзолені ґрунти, із чітко 

вираженим гумусово-ілювійованим горизонтом.  У зниженнях палеорельєфу це – 

поверхнево оглеєні ясно-сірі опідзолені ґрунти, із потужним пилуватим  білястим 

елювієм, із дрібними залізисто-мангановими конкреціями у ньому, і 

темнозабарвленим гумусово-ілювійованим горизонтом. Місцями останній зрізає 

матеріал залізисто-ілювійованого  горизонту, сформованого впродовж 

попередньої фази ґрунтоутворення.   У днищах балок розвинені лучні глейові 

ґрунти із темно-сірим до чорного гумусовим горизонтом.  Паліноспектри Е 

горизонта ясно-сірих опідзолених ґрунтів відображають існування у час їхнього 

формування мезофільних лісів багатого видового складу. Панівною деревною 

породою у них був граб, зустрічалася також ясен, вологолюбна липа широколиста 

(Тilia platyphyllos), поодиноко (напевно за південними схилами) навіть тутові 

(Moraceae). Ця фаза кліматичного оптимуму (‘kd3b1’) відзначалaся вологішим 

кліматом від фази поширення мішаного дубового лісу ‘kd1b1’. 

У кінці етапу (підстадія ‘kd3c’) клімат став прохолоднішим, але залишався 

вологим. Переважали вільхові і ялинові ліси, помітним було поширення в’язу, 

поодиноким – грабу.  Зниження рельєфу займали осокові ценози. 

У кайдацький час збільшення диференційованості морфолітогенної основи 

ландшафтів зумовило різкий стрибок у складності ландшафтної структури (Клс 

0,89), дуже високі її неоднорідність і контрастність (Клн 0,94; Клк 49). 

Контрастність властивостей відкладів, сформованих у ландшафтах кайдацького 

часу (Ккв 4,56) була максимальною у плейстоцені. Зберігалося успадковане від 

пізньольодовиків’я дніпровського етапу виособлення ландшафтних областей, 

типологічні відміни ґрунтів у яких значною мірою були зумовлені різною 

літологією субстратів ґрунтів. Зміна ландшафтних зон мішаних лісів на дерново-

підзолистих ґрунтах і широколистих лісів на сірих опідзолених ґрунтах була 

обумовлена зростанням ступеню континентальності клімату у південно-східному 
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напрямку, але межа зон проходила саме за лінією розмежування літогенних відмін 

материнських порід ґрунтів, за межею двох палеоландшафтних областей. У межах 

однієї палеоландшафтної області зміна підзон сірих і темно-сірих опідзолених 

ґрунтів була дуже поступовою.  

За різною інтенсивністю тектонічних піднять на початку етапу, різним 

ступенем участі у ландшафтній структурі височинних ландшафтів, різною 

складністю ландшафтної структури у межах виділених ландшафтних областей 

виділено такі ландшафтні райони: в області зандрових рівнин – північний і 

південно-західний, в області озерно-льодовикових і лесових  рівнин – західний і 

східний. Ландшафтну структуру досліджуваної території реконструйовано для 

підстадій ґрунтоутворення ‘kd1b1’ і ‘kd3b1’, впродовж котрих вона була розташована 

у зоні суббореального клімату, субгумідного і гумідного, відповідно –див. рис. 4.7., 

легенда I.  

 

4.4.2. Тясминський (ts) етап  

 

Морфолітогенні фактори ландшафтоутворення були різними в областях 

давніх зандрових і лесово-озерно-льодовикових рівнин. На території останньої 

області рисунок ландшафтної структури був успадкованим від такої кайдацького 

етапу. На плакорах утворювалися палеві, легкосуглинкові, крупнопилуваті, 

карбонатні малопотужні леси, у мікрозниженнях плакорів – сизуваті, 

бескарбонатні лесоподібні відклади, у крупних западинах – сіро-зеленуваті глейові 

сильно окарбоначені суглинки. Потужність тясминських лесів  до 0,4, частіше – 

0,1-0,2 м, зрідка (на давніх схилах) – до 1,5 м. Потужність балково-алювіальних 

суглинків тясминського кліматоліту до 2,5 м. Суворість умов лесоутворення 

підтверджує наявність кріоструктур тясминського часу. Це – тонкі відособлені 

земляні жили довжиною до 0,5 м;  крупні первинно-земляні жили і кишенеподібні 
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структури просідання ґрунтів за нижньою межею кайдацьких ґрунтів глибиною до 

1 м, а також аструктурні форми.   

Палеоландшафти і відклади, що утворювалися у їхніх межах, є більш 

різноманітними в області зандрових і моренних  рівнин. Переважали місцевості 

підвищених межирічь, із розвитком процесів денудації, і слабкохвилястих піщаних 

рівнин, де відбувалося перевівання давніх зандрів і накопичення малопотужних 

(зрідка до 1,5 м) еолово-делювіальних пісків. На лесово-суглинкових «островах» 

цих рівнин формувалися лесоподібні суглинки, зрідка потужністю до 2,2 м.  

На думку М. Є. Барщевського (1978), низькі межиріччя і долини на півночі 

досліджуваної території затоплювали флювіогляціальні води московського 

зледеніння, піщані утворення яких (до 10 м потужністю) простежені між 

ґрунтовими кліматолітами, віднесеними автором до кайдацького і прилуцького. За 

долиною пра-Ірпеня талі води могли досягати межиріччя рр. Унава-Ірпінь, а за 

прохідними долинами, успадкованими від дніпровського етапу, і верхів’їв р. 

Стугна (Возгрин, 1977). Описувані флювіогляціальні піски московського 

зледеніння різнозернисті, переважно дрібнозернисті, але із невпорядкованими 

включеннями уламкового матеріалу, особливо у верхній їхній частині, 

неправильно горизонтальношаруваті, потужністю до 2 м. Зіставлення цих 

флювіогляціальних пісків із утвореннями тясминського кліматоліту залишається 

дискусійним, як і віднесення до тясминського кліматоліту верхнього шару морени, 

відділеного від нижнього її шару, піщаними верствами. Зокрема, М. Ф. Веклич 

(1968) розглядає гляцігенні утворення так званого московського часу як відклади 

другої фази дніпровського зледеніння.  

У річкових долинах на півночі досліджуваної території алювій є 

повенельодовиковим, на півдні – перигляціальним, сформованим за 

констративним типом: із невитриманими прошарками пісків та суглинків, із 

переважанням різнозернистих, погано сортованих пісків, без типових алювіальних 

фацій, потужністю від 2 до 20 м. У сучасних долинах перевищення кайдацько-

тясминської тераси над заплавою складає у верхніх течіях Ірпеня, Унави, Здвижа 
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– 14-17м,  у середніх течіях Ірпеня, Тетерева, Красної – 20-25 м, у нижній течії 

Стугни – 30-35 м.  

За палінологічними матеріалами (Веклич и др., 1967, 1968; Сиренко, Турло, 

1986) Середнє Придніпров’я у тясминський час знаходилося у зоні 

перигляціального степу, в якому на території Київського Придніпров’я 

виособлювалися: 1 – полого-хвилясті рівнини із покривом пісків (v, dv, d); 2 – 

хвилясті підвищені межиріччя із виходами давніх зандрових пісків; 3 – плоскі 

низькі межиріччя, І-і надзаплавні (дніпровські) тераси: а – із покривом 

флювіогляціальних пісків, б – із покривом v, vd пісків; 4 – плоскі рівнини із 

лесовим покривом;  5 − хвилясті підвищені межиріччя із виходами морени; 6 – 

плоскі зниження межирічь, І-і надзаплавні (дніпровські) тераси із покривом лесів і 

лесоподібних суглинків (vd, v, d); 7-8 – заплави річок, плоскі, у неглибоких 

долинах із перигляціальним алювієм; 9 – пізніший розмив відкладів у долині 

Дніпра.  

 

4.4.3. Прилуцький (pl) етап 

  

Рисунок ландшафтної структури відзначається високим ступенем 

відповідності такому тясминського і кайдацького етапів, зокрема, за виособленням 

палеоландшафтних областей і районів однакової конфігурації і успадкованим 

обрисам заплавних ландшафтів. На початку етапу відбувався ерозійний вріз, який 

був меншим від кайдацького, але перезаглибив долини тясминського етапу на 20-

25м (у середній і нижній течії давнього Ірпеня – на 30 м). Басейн середньої і 

нижньої течії Ірпеня зазнав найбільшого тектонічного підняття: krf − 0,5 (вищий 

від сучасного) при середніх krf  прилуцького алювію 0,25. Відмітки підошви алювію 

тут на 15 м нижче від кайдацьких (у південно-східному районі – на 8-10 м вище, у 

південно-західному – на 5-15 м – див.  Розділ 5). Більш інтенсивне підняття 

північно-східної частини території зумовило зменшення висотної диференціації 
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палеоландшафтних районів. Порівняння глибини врізу сучасних річок і річок 

прилуцького етапу дає змогу реконструювати давні висоти межирічь, які у басейні 

Тетерева не перевищували 150 м, Здвижа – 175м, верхньої течії Ірпеня та на Унаві 

– 195 м, у басейні середньої течії Ірпеня складали 180 м, у басейні Стугні – 175 м, 

Красної – до 170 м. Таким чином, амплітуди висот на плакорах зменшилися у 

порівнянні із кайдацьким часом. На південному заході відбувалося згладжування 

давніх вододільних височин (зокрема, на межиріччі рр. Кам’янка і Протока – див. 

рис. 4.7). 

Розвиток заплавних ландшафтів впродовж етапу відображено у будові 

прилуцького алювію, який формує нижню світу відкладів ІІІ-ьої надзаплавної 

тераси сучасних долин, із перевищенням над заплавою у верхніх течіях річок від 

7-10 м (Унава, Здвиж) до 15 м (Ірпінь), а у середніх - нижніх течіях – 15-20 м 

(Ірпінь, Тетерів, Стугна, Красна та ін.). Повний розвиток фацій руслового, 

периферійно-руслового і заплавного алювію загальною потужністю 4-11 м на 

малих річках, 8-17 м на давніх Ірпені та Тетереві відображає зміну глибинної ерозії 

боковим розмивом, вироблення більш пологих поздовжніх профілів днищ. Ухили 

останніх у долинах прилуцького часу подібні до сучасних або менші: 1,4-1,6 м/км 

на рр. Унава, Красна; 0,9 м/км – на Здвижі; 0,1 м/км – на Тетереві. У середній і 

нижній течіях Ірпеня ухили (0,6 м/км) більше від сучасних (0,4 м/км). В області 

лесово-суглинкових рівнин коефіцієнти заплавності (kpr 0,5) є вищими від таких 

кайдацького часу, що є типовим для річок семигумідного клімату. В області давніх 

зандрових рівнин суглинкові заплавні фації редуковані через поширення на 

межиріччях піщаних покривів. 

Межа ландшафтних областей у прилуцький час слугувала й межею 

ландшафтних підзон. В області піщаних рівнин у ранню стадію оптимуму 

ґрунтоутворення ‘pl1b1’ структуру ґрунтового покриву складали помірно 

контрастні сполучення підзолисто-бурих і поверхнево оглеєних буро-підзолистих 

ґрунтів із лучними глейовими. Профіль супіщаних підзолисто-бурих ґрунтів був 

диференційований на такі генетичні горизонти: коричнювато-сірий слабко 
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елювійований Не, яскраво-бурий ущільнений Іf, із перерозподілом компонентів 

валового хімічного складу i мулистих часток униз за профілем. Молекулярне 

співвідношення SiO2 : R2O3 звужене в ілювійованому горизонті більш ніж у 2 рази 

у порівнянні з елювійованим горизонтом; вміст мулистих часток і гумусу у ньому 

майже вдвічі вище, ніж в Е горизонті. Поверхнево оглеєні буро-підзолисті ґрунти, 

сформовані у зниженнях палеорельєфу, відзначаються відособленням білястого 

елювію, із дрібними залізисто-мангановими конкреціями, і ортштейнового 

ілювійованого горизонту.  У днищах балок розвинені лучні глейові ґрунти із 

темно-сірим до чорного гумусовим горизонтом.   

В області лесових рівнин ґрунтову структуру формували контрастніші 

сполучення бурувато-сірих лісових (Сиренко, Турло, 1986) і поверхнево оглеєних 

сірих опідзолених ґрунтів із лучними. Бурувато-сірі грунти, поширені на плакорах, 

зустрічаються зрідка через їхню трансформацію наступним ґрунтоутворенням. На 

плакорах вірогідно саме формування чорноземів підстадії ‘pl1b2’ на 

бурозабарвленому матеріалі ґрунтів попередньої підстадії зумовило їхнє 

специфічне темно-коричневе забарвлення. Від лісових ґрунтів кайдацького етапу 

нижньоприлуцькі ґрунти відрізняються меншою потужністю, меншою щільністю 

ілювійованого горизонту та слабше вираженою горіхувато-призматичною 

структурою (слабший розвиток процесів перерозподілу органо-мінеральної маси).  

Проте у зниженнях профіль ґрунтів ‘pl1b1’ різко диференційований під 

впливом процесів поверхневого оглеєння. Елювійовані горизонти сизі, розтягнуті, 

містять крупні (до 2 см у діаметрі) залізисто-манганові конкреції. За аналітичними 

даними винос півтораоксидів із елювійованого горизонту менший, ніж у 

кайдацьких ґрунтах (молекулярні співвідношення SiO2 : R2O3 в Е горизонті 

кайдацьких ґрунтів  ширші). Вірогідно диференціація профілю за мулом пов’язана 

не стільки із процесами опідзолювання, як із глейово-елювіальними процесами.  

Лучні ґрунти ‘pl1b1’ розвинені на заплавах, у балках, інколи несіть ознаки 

опідзолення, мають карбонатні горизонти, вірогідно гідрогенного походження.  
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Палінологічні дані із ґрунтів ‘pl1b1’отримані для розрізів плакору (Веклич и 

др., 1984) і зниження палеорельєфу. Зіставлення палінокомплексів відображає 

приуроченість лісів до знижень палеорельєфу (у розрізах останніх вміст пилку трав 

на 20% менше), як і мезофільних деревних порід (зокрема, граба) і мезофітних 

трав’янистих рослин (у розрізах знижень відсутній пилок ксерофітів, вдвічі вищим 

є відсоток спор). Поодиноке зростання на плакорах теплолюбної липи 

широколистої (Tilia platyphyllos) вірогідно зумовлене вимогливістю цього виду 

щодо дренування ґрунтів. Зональним типом рослинності були мішані ліси із 

помітною участю широколистих порід.  

У підстадію ‘pl1b2’ структура ґрунтового покриву була слабо контрастною. Її 

формували сполучення-варіації і варіації ґрунтів, відмінних за ступенем 

вилугування і лучності, а також ґрунтові ташети, зумовлені неоднорідністю 

ґрунтоутворювальних порід. В області піщаних рівнин фон ґрунтового покриву 

утворювали чорноземоподібні борові ґрунти, супіщано-піщано-

легкосуглинкового складу, глибоко гумусовані, без перерозподілу півтораоксидів 

та мулистої фракції за профілем. Найбільш інтенсивно ґрунтове вивітрювання 

проходило у верхніх шарах ґрунтів, що відображено у звуженні тут молекулярних 

співвідношень SiO2 : R2O3, біогенному накопиченні СаО і MgО. Відсутність 

карбонатного ілювію зумовлена типом субстратів. На суглинках ці ґрунти 

змінювалися вилугуваними та опідзоленими чорноземами (Веклич и др., 1984), із 

глибиною залягання карбонатного горизонту на відстані до 0,4 м від нижньої межі 

ґрунтів. Форми карбонатів («журавчики», зрідка прожилки) свідчать про 

подібність цих ґрунтів до сучасних чорноземів вологої помірно-теплої фації. У 

зниження були розвинені лучні ґрунти.  

В області лесових рівнин панували вилугувані чорноземи, у її північній 

частині – також й опідзолені: із кремнеземистою присипкою у гумусовому 

горизонті. Вилугувані чорноземи глибоко гумусовані (0,8% гумусу в Нр 

горизонті), із біогенним накопиченням Fe2O3 i CaO у верхньому горизонті, без 

перерозподілу органо-мінеральної маси за профілем. Чорноземоподібні ґрунти 
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‘pl1b2’, незважаючи на легкий гранулометричний склад, більш збагачені на 

півтораоксиди заліза та алюмінію, ніж вилугувані чорноземи, глибоко 

декальцифіковані, що свідчить про їхнє формування у вологішому кліматі, ніж 

такий лесових рівнин. Карбонатні ілювії ґрунтів плакорів на лесових рівнинах 

мають переважно міцелярні форми СаСО3, схилів – плями борошнистих 

карбонатів і рихлі конкреції. У південно-східній частині області лесових рівнин на 

підвищених межиріччях простежено чорноземи із максимальним скипанням 

карбонатів вже у горизонті Нр, місцями на 0,4 м нижче від поверхні ґрунтів. Форми 

карбонатів вказують на належність цих ґрунтів до теплої міцелярно-карбонатної 

фації чорноземів, зона суцільного поширення яких проходить південніше від 

досліджуваної території  (Сиренко, Турло,1986). Ґрунти перериті крупними 

червоточинами, які створюють дуже специфічну мозаїчність забарвлення. Остання 

також є специфічною ознакою міцелярно-карбонатних чорноземів.  

Ґрунти схилів у нижній частині мають виразні ознаки ґрунтового оглеєння, а 

у зниженнях переходять у лучні відміни: значної потужності, із розтягнутим Н 

горизонтом, більш високим вмістом гумусу (1,1%), що повільно зменшується униз 

за профілем, за рештою фізичних і хімічних показників дуже близькі до чорноземів 

плакорів. Проте крупні конкреції СаСО3 у підґрунті відображають вплив вплив 

гідрогенних процесів. На високих ділянках межирічь за умов слабкого 

накопичення дрібнозему чорноземи формувалися на матеріалі ґрунтів попередньої 

стадії чи навіть кайдацького етапу. Ці полігенетичні ґрунти відрізняються слабко 

диференційованим профілем темно-коричнево-бурого забарвлення, ущільнені і 

нагадують темно-бурі лісові ґрунти, від яких відрізняються високим положенням 

карбонатного горизонту. Відносне збагачення верхньої частини цих ґрунтів 

мулистою фракцією (28%) і  R2O3 (15%) обумовлене формуванням гумусових 

горизонтів на ілювійованих горизонтах давніших ґрунтів.  

Палінологічні дані із ґрунтів підстадії ‘pl1b2’ відображають зміну лісостепової 

рослинності області піщаних рівнин степовою в області лесових рівнин. Степи 

були мезофітними, лучного типу. У складі трав’янистої рослинності лесових 
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рівнин практично не приймали участі лободові, полини, айстрові. Дещо підвищена 

роль останніх в області піщаних рівнин вірогідно зумовлена значною роллю цих 

рослин для закріплення і задерніння піщаних субстратів. Генезис і тип поширення 

ґрунтів в області піщаних рівнин дозволяє вважати, що рослинність являла собою 

не чергування заліснених і відкритих ділянок, а світлі рідколісся із багатим 

трав’янистим покривом. За панування соснових асоціацій зростання дубу і ліщини 

(вірогідно на багатших суглинистих ґрунтах) свідчить про те, що обмежене 

поширення широколистих порід було пов’язане не із похолоданням, а із типом 

субстратів. Зміни типу рослинності від підстадії від ‘pl1b1’ до підстадії ‘pl1b2’ (від  

мішанолісовою зони до зони соснового рідколісся) були зумовлені значним 

зростанням ступеню континентальності клімату. Зіставлення морфогенетичних 

ознак та властивостей ґрунтів прилуцького і кайдацького етапів і їхніх 

паліноспектрів свідчить про менш вологий клімат першого у порівнянні із другим.   

Ґрунти підетапу ґрунтоутворення ‘pl3’ на досліджуваній території є 

малопотужними (до 0,6 м), із бурозабарвленим слабко диференційованим на 

генетичні горизонти профілем, ущільнені, первинно вилугувані (наявність 

борошнисто-карбонатних горизонтів у підґрунті), більш оглинені і збагачені 

півторакосидами заліза та алюмінію, ніж ґрунти ‘pl1b2’, і нагадують слаборозвинені 

бурі лісові ґрунти помірних фацій. На терасах вони лесивовані під впливом 

глейово-елювіальних процесів, a у западинах – ґрунтово-глейові.  

Палінокомплекс ґрунту ‘pl3’ відображає зміну складу рослинності у 

порівнянні із підстадією ‘pl1b2’. В області лесових рівнин розширилися площі 

широколистих лісів із багатим підліском, обмеженою участю мезофільного грабу. 

Підвищений вміст пилку верб і полинів у досліджуваному розрізі вірогідно 

зумовлений його розташуванням  у давній балці, на днищі і еродованих схилах якої 

ці рослини могли зростати відповідно до їхнього екологічного пристосування. На 

плакорах переважали злаково-різнотравні степи ґрунтах чорноземного типу, 

профілі яких не вдається вирізнити від чорноземних ґрунтових профілів 

попереднього ґрунтоутворення.  Зниження і схили займали дубові ліси із 
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домішкою грабу на бурих ґрунтах. В області піщаних рівнин останні чітко 

відрізняються від підстильних чорноземоподібних ґрунтів за забарвленням і 

сильними ознаками оглеєння. Риси ґрунтів і реконструйованої рослинності 

підетапу ‘pl3’  відображає певне зволоження кліма ту, яке відбулося у цей час.  

Ландшафтну структуру досліджуваної території, розташованої у 

субгумідному (підстадія ‘pl1b1’) і семигумідному (підстадія ‘pl1b2’) кліматі 

помірного суббореального поясу (на підстадії ‘pl1b2’ близького до південно-

бореального), реконструйовано на рис. 4.7, легенда ІІ. Ландшафтна структура 

відзначалася максимальною щодо попередніх  етапів контрастністю (Клк 50), 

неоднорідністю (Клн 0,94), значною складністю, які підвищилася у порівнянні із 

кайдацьким  етапом за рахунок виділення нового рівня терасових ландшафтів.  

 

4.4.4. Удайський етап  

 

Рисунок ландшафтної структури є успадкованим від попередніх етапів. На 

лесових рівнинах і на тій частині піщаних рівнин, які не затоплювалися талими 

талими водами (або не зазнавали процесів еолового перевіювання пісків) у 

тясминський час, утворення післядніпровських етапів знівелювали лише зниження 

межирічь. У розташованих тут розрізах гідроморфні і напівгідроморфні ґрунти 

кайдацького і прилуцького кліматолітів перекривають типові леси. У долинах 

алювій повсюдно формувався за констративним типом, що відображає відсутність 

піднять впродовж  етапу. Залежно від типу підстильних порід седиментація в 

області лесових і давніх піщаних рівнин відбувалося по-різному. Відповідно 

зберігалося виособлення двох палеоландшафтних областей.  

В області лесових рівнин переміщення дрібнозему відбувалося менш 

інтенсивно у порівнянні із іншими холодними етапами. Це виявляється у 

зменшеній потужності удайських лесів (0,2-0,7 м, у зниженнях – до 1,1-2,5 м) і 

зниженій участі крупнопилуватої фракції у їхньому складі (41-43%). Натомість 
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вміст глинистих часток (< 0,05 мм) є підвищеним (40-50%), а у інших лесах (окрім 

сульського кліматоліту) – 19-36%. Підвищений вміст глинистих часток в 

удайських лесах і їхніх корелянтах на Східно-Європейській рівнин відзначався 

раніше (Веклич, 1968; Веклич и др., 1979; Морозова, 1981). Вміст фізичної глини 

збільшений не за рахунок мулистої фракції, як це має місце у ґрунтових 

кліматолітах, а за рахунок фракції дрібного пилу (12-27% проти 2-12% в інших 

лесових кліматолітах). Підвищений вміст тонких фракцій зумовлює вузьке 

молекулярне співвідношення SiO2 : R2O3 − 9,9-11,2 (звичайно у лесах воно складає 

13,5-17). Карбонатність лесів є дуже високою у зв’язку із формуванням на них Рк 

горизонту покривних витачівських ґрунтів, а вміст органічної речовини низький.  

У лесовій області відклади ландшафтів  плакорних рівнин і знижень є дуже 

подібними за зовнішніми ознаками і валовим хімічним та гранулометричним 

складом, на відміну від утворень інших холодних етапів. У зв’язку із низьким 

ступенем вертикального розчленування рельєфу (див. далі) розвиток глейових 

процесів не були типовим. Сизозабарвленими суглинками представлено лише 

балковий алювій. Контрастність утворень ландшафтів за їхніми властивостями 

різко зменшилася (рис. 4.7, легенда ІІІ). 

В області давніх піщаних рівнин формувалися піски (vd) потужністю 0,1-0,3 

м, жовтувато-сірі, дрібнозернисті, сортовані, а на лесових «островах» −  карбонатні 

лесоподібні суглинки і супіски потужністю до 0,5 м. Вміст мулистих часток і 

півтораоксидів заліза та алюмінію в останніх є вищим, ніж  таких у лесовій області. 

Ступінь контрастності ландшафтів у цій області був вищим, ніж у лесовій. 

Про це свідчать і результати палінологічного вивчення удайського 

кліматоліту в областях лесових і піщаних рівнин. На лесових рівнинах панували 

степові ландшафти, а в області піщаних рівнин поширювалися і степові, і 

розріджених лісів (вміст пилку деревних рослин тут є вищим втричі, ніж у розрізах 

лесових рівнин). Незалісненими у області піщаних рівнин залишалися підвищені 

рівнини межирічь і ділянки із суглинковим покривом. На піщаних аренах 

невисоких рівнин і терас зростало соснові рідколісся, а зниження займали 
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чагарникові берези. У лесовій області останні майже не  зустрічалися (вірогідно 

через посушливість умов). На піщаних субстратах вищою була роль рудеральних 

рослин із родини лободових. Зіставлення палінокомплексів удайських відкладів 

плакорів (Веклич и др., 1984) і знижень палеорельєфу свідчить про більшу 

мезофітність трав’янистих асоціацій в останніх. Більша роль у складі рослинності 

і більше різноманіття різнотрав’я у порівнянні із дніпровським етапом дають змогу 

вважати клімат удайського часу вологішим від дніпровського. Вірогідно 

підвищеним зволоженням були зумовлені й специфічні особливості складу 

удайських лесів, і низька інтенсивність седиментації дрібнозему у цей час. 

Форми кріогенезу удайського етапу різноманітні. Це – перш за все, виразні 

первинно-земляні жили за нижньою межею прилуцьких чорноземів, які 

сформувалися вірогідно на початку етапу, коли запаси вологи у ґрунтах були 

достатніми для глибокого розтріскування, а інтенсивність седиментації 

недостатньою для виповнення тріщин впродовж одного сезону. Верхню межу 

прилуцьких чорноземів або ґрунтів ‘pl3’ ускладнюють тонкі відособлені тріщини 

другої фази кріогенезу (Сиренко, 1984). Вірогідно посилення седиментації сприяло 

швидкому виповненню тріщин, які не розроблялися надалі. Збільшення розмірів 

тріщин мало місце у зниженнях палеорельєфу у зв’язку із більшими запасами 

вологи у ґрунтах. Двоярусні кріоструктури відображають інкорпорацію у давніші 

морозобійні тріщини матеріалу, що конвективно проникав за наявності діяльного 

і мерзлого шарів. У западинах під прилуцькими ґрунтами  простежують 

горизонтальні гумусові прошарки.   У сучасних ґрунтах тундрової зони вони 

утворюються за умов денатурації гумінових кислот, які проникають за тріщинами 

у перезволожений горизонт над рівнем мерзлих порід (Гравіс, 1962). 

У долинах на початку етапу відбувався дуже слабкий ерозійний вріз (фації 

розмиву малопотужні), який змінився накопиченням типового перигляціального 

алювію потужністю до 12 м. Глибина долин зменшилася до 30-35 м на заході 

досліджуваної території, до 50 м на сході і південному сході. Ландшафтну 

структуру удайського етапу реконструйовано на рис. 4.7, легенда ІІІ.  
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4.4.5. Витачівський (vt) етап  

 

За успадкованості рисунку ландшафтної структури від попередніх етапів 

відбувалося її ускладнення. Підняття території зумовили розширення площ 

підвищених межирічь (до 18%), особливо у басейнах рр. Протока, Стугна, Красна 

(рис. 4.8., легенда І), і глибокий ерозійний вріз: 30 м на пра-Ірпені і річках 

південно-східного району, до 40 м – на пра-Тетереві, 20 м – у верхів’ях Здвижа і 

річках південно-західного району. Це призвело до виособлення нових терасових і 

заплавних ландшафтів. Глибина долин зросла до 60-80 м (на рр. Здвиж і Унава − 

до 50 м). Підошва алювію повсюдно залягає глибше такої прилуцького алювію 

(див. Розділ 5). У витачівський час досліджувана територія займала вище 

гіпсометричне положення, із абсолютними відмітками, які наближалися до 

сучасних відміток витачівського кліматоліту. У південно-східному районі вони 

були приблизно на 5 м нижчими, а у басейні Тетерева – вищими. Витачівський 

алювій складає нижню алювіальну світу ІІ-ої надзаплавної тераси у сучасних 

долинах, які відзначаються перевищенням над заплавою 5-8 м на Унаві, Здвижі, 

Тетереві, 7-12 м на Ірпені, Стугні, Красній. Алювій потужністю 4-14 м 

відзначається повним розвитком фацій, хоча старичні фації зустрічаються рідше 

від інших. Структурно-ерозійні показники витачівського алювію (krf  0,17-0,35, kpr 

0,2-0,5), за Г. І. Горецьким (1970), можуть свідчити про його формування у річках 

полого-хвилястих рівнин зони вологого лісостепу. Ухили поздовжніх профілів 

днищ подібні до таких сучасних річок, дещо нижчими є на пра-Здвижі (0,6 м/км) 

та пра-Унаві (1,2 м/км). В області лесових рівнин за переважанням ландшафтів 

підвищених межирічь виділено південно-західний і південно-східний райони, але 

їхнє відособлення за висотним положенням щодо решти території зменшилося у 

порівнянні із попередніми етапами. Різниця максимальних відміток їхніх межирічь 

і межи річь північно-східного і східного району у витачівський час не 

перевищувала 30 м, а у кайдацький час складала понад 40 м.  
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Рис. 4.8. Ландшафтна структура території правобережжя Київського 

Придніпров’я упродовж витачівського, бузького, дофінівського і 

причорноморського етапів 

І) Витачівський (vt) етап  

Підстадія ‘vt1b1’: 
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Ландшафти бореального клімату: 1 − плоско-хвилясті піщані (vd) рівнини межирічь із бурими 

лісовими ґрунтами під сосновими лісами під участю липи, в’язу, і різнотравно-папоротевим наземним 

покривом; 2 – полого-хвилясті підвищені піщані (vd) межирічь, із виходами морени і пісків (fg), із бурими 

лісовими ґрунтами під березово-сосновими лісами із участю широколистих порід, на еродованих 

субстратах – піонерні лободові ценози; 3 – плоскі низькі піщані (vd) рівнини межирічь, тераси 

пізньодніпровського часу із бурими лісовими глейовими ґрунтами під сосново-широколистими лісами із 

ліщиновим підліском; 4 – полого-хвилясті лесові рівнини межирічь із бурими лісовими глеюватими 

ґрунтами під широколисто-сосновими лісами (із дубом, липою і в’язом);  5 – полого-хвилясті підвищені 

лесові рівнини межирічь, із виходами морени, із бурими лісовими ґрунтами під широколисто-сосновими 

лісами (із дубом, липою) і  різнотравно-злаковим наземним покривом; 6 – плоскі зниження лесових 

межирічь, тераси пізньодніпровського часу із бурими лісовими ґрунтово і поверхнево оглеєними 

ґрунтами під переважно грабовими лісами (із незначною домішкою буку); 7 –  балки із поверхнево 

оглеєними бурими лісовими ґрунтами на оглеєних суглинках під переважно грабовими лісами, за участю 

буку і ялини; 8 – І-а і ІІ-а надзаплавні тераси, суглинково-піщані, із бурими лісовими глейовими ґрунтами 

під сосновими лісами із участю широколистих порід; 9, 10 – заплави, піщані, із дерновими ґрунтами під 

злаково-різнотравними луками, верболозом. 

Підстадія ‘vt1b2’: 

Ландшафти південно-бореального клімату: 4 – полого-хвилясті лесові рівнини межирічь із бурими 

лісовими лесивованими ґрунтами під сосново-широколистими лісами (із дубом, липою, грабом і в’язом) 

і багатим підліском;  5 – полого-хвилясті підвищені лесові рівнини межирічь, із виходами морени, із 

бурими лісовими ґрунтами під широколисто-сосновими лісами (із дубом, в’язом, березою) і  папоротево-

різнотравним наземним покривом; 6 – плоскі зниження лесових межирічь, тераси пізньодніпровського 

часу із бурими лісовими лесивованими  глейовими ґрунтами під переважно грабовими лісами (із 

незначною домішкою буку) і папоротевим наземним покривом; 7 –  балки із поверхнево оглеєними 

бурими лісовими ґрунтами на оглеєних суглинках під вільшняками, місцями − ялиною; 8 – І-а і ІІ-а 

надзаплавні тераси, суглинково-піщані, із бурими лісовими глейовими ґрунтами під широколисто-

сосновими лісами із різнотравно-папоротевим покривом; 9, 10 – заплави, піщані, із лучними ґрунтами під 

осоково-злаково-різнотравними луками і глейовими ґрунтами під вільшняками. 

 Підстадія ‘vt3b’: 

Ландшафти бореального клімату: 4 – полого-хвилясті лесові рівнини межирічь із дерново-

карбонатними ґрунтами під злаково-різнотравним степом і чагарниковими угрупованнями;  5 – полого-

хвилясті підвищені лесові рівнини межирічь, із виходами морени, із дерново-карбонатними ґрунтами під 

злаково-різнотравним степом; 6 – плоскі зниження лесових межирічь, тераси пізньодніпровського часу із 

дерново-карбонатними вилугуваними ґрунтами під рідкостійними трав’янистими переважно липовими 

лісами; 7 –  балки із дерново-глейовими ґрунтами на оглеєних суглинках під осоково-різнотравними 

луками, вільшняками; 8 – І-а і ІІ-а надзаплавні тераси, суглинково-піщані, із дерново-карбонатними 
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ґрунтами під сосновими борами із різнотравним наземним покривом багатого складу; 9, 10 – заплави, 

суглинково-піщані, із дерново-алювіальними ґрунтами під осоково-різнотравними луками, вербняками. 

ІІ) Бузький (bg) етап 

Підетап bg1: 

Ландшафти перигляціального клімату: 1 − плоско-хвилясті рівнини межирічь, із пісками (vd) під 

різнотравно-лободово-злаковими ценозами;; 2 – полого-хвилясті підвищені межирічь, із виходами 

морени і пісків (fg), із пісками (vd)  під розрідженими злаково-лободовими ценозами; 3 – плоскі низькі 

рівнини межирічь, тераси пізньодніпровського часу із пісками (vd) під березово-сосновим рідколіссям із 

розрідженим різнотравним покривом; 4 − полого-хвилясті рівнини межирічь із лесами під розрідженим 

різнотравно-злаковим степом;  5 – полого-хвилясті підвищені лесові рівнини межирічь, із виходами 

морени, із лесами під лободово-злаковими ценозами; 6 – плоскі зниження межирічь, тераси 

пізньодніпровського часу із лесами під злаково-осоково-різнотравними ценозами, чагарниковими 

березами; 7 –  балки із оглеєними суглинками під вільшняками і верболозом; 8 – І-а і ІІ-а надзаплавні 

тераси, суглинково-піщані, із лесами під злаково-різнотравними ценозами і сосновим рідколіссям; 9, 10 

– заплави, суглинково-піщані, із піонерною лободовою рослинністю, верболозом. 

Підетап bg2: 

Ландшафти бореального клімату: 4 − полого-хвилясті рівнини межирічь із ініціальними ґрунтами під 

злаково-різнотравними асоціаціями;  5 – полого-хвилясті підвищені лесові рівнини межирічь, із виходами 

морени, із лесами під розрідженими лободово-різнотравно-злаковими ценозами, сосновим рідколіссям; 6 

– плоскі зниження межирічь, тераси пізньодніпровського часу із ініціальними ґрунтами під світлими 

березово-сосновими, місцями ялиново-сосновими лісами, за участю берези, спорадично ліщини; 7 –  

балки із ініціальними глейовими ґрунтами під вільховими і ялиновими угрупованнями із папоротевим 

покривом; 8 – І-а і ІІ-а надзаплавні тераси, суглинково-піщані, із ініціальними ґрунтами під рідкостійними 

сосновими лісами із домішкою ялини і берези; 9, 10 – заплави, суглинково-піщані, із піонерною 

лободовою ценозами, верболозом, рідше − вільшняками. 

Підетап bg3:  

Ландшафти перигляціального клімату: 4 – плоско-хвилясті лесові рівнини межирічь із розрідженими 

полиново-різнотравними ценозами; 5 – полого-хвилясті підвищені лесові межиріччя, із виходами морени, 

із розрідженими різнотравно-лободово-полиновими ценозами; 6 – плоскі низькі рівнини межирічь, 

тераси пізньодніпровського часу із розрідженими різнотравними ценозами, сосновим рідколіссям із 

підліском із чагарникових берез; 7 – балки із оглеєними суглинками під чагарниковими березами; 8 – І-а 

і ІІ-а (кайдацько-тясминська і прилуцько-удайська) надзаплавні тераси, суглинково-піщані,  під сосновим 

рідколіссям із чагарниковими березами у підліску; 9-10 – заплави, суглинково-піщані, із піонерними 

лободовими ценозами. 

ІІ) Дофінівський (df) етап:  
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Ландшафти бореального клімату: 1 – плоско-хвилясті піщані (vd) рівнини межирічь із бурими лісовими 

ґрунтами сибірської фації під березовими лісами із чагарниковими березами у підліску і багатим 

різнотравним покривом; 2 – полого-хвилясті підвищені піщані (vd) межиріччя, із виходами морени і 

пісків (fg) із бурими і дерновими ґрунтами під сосновим рідколіссям, злаково-різнотравними і 

лободовими ценозами; 3 – плоскі піщані зниження рівнин, тераси пізньодніпровського часу із пісками 

(vd) із бурими і дерново-карбонатними ґрунтами під березовими лісами із вербою, поодиноко ліщиною і 

дубом у підліску; 4 – плоско-хвилясті лесові рівнини межирічь із слабо розвиненими чорноземами під 

ксерофітно-різнотравно-полиновими степами; 5 – полого-хвилясті підвищені лесові межиріччя, із 

виходами морени із слабо розвиненими чорноземами під полиновими степами із участю лободових 

ценозів, 6 – плоскі низькі рівнини межиріч, тераси пізньодніпровського часу із бурими лісовими ґрунтами 

сибірської фації під березовими лісами із чагарниковими березами у підліску; 7 – балки із глейовими 

ґрунтами під вільшняками із плаунами у наземному покриві (на схилах південної експозиції зрідка − 

ліщина); 8 – ІІ-а - ІІІ-а (кайдацько-тясминська і прилуцько-удайська) надзаплавні тераси, суглинкові, із 

бурими лісовими ґрунтами сибірської фації під сосново-березовими лісами із різнотравним наземним 

покривом; 9 – І-і (витачівсько-бузькі) надзаплавні тераси, суглинково-піщані, із бурими лісовими 

ґрунтами сибірської фації під березово-сосновими лісами, у підліску чагарникові берези, із ксерофітно-

різнотравним наземним покривом (на пісках – із лободовими ценозами); 10 – заплави, суглинково-піщані, 

з алювіальними дерновими ґрунтами під осоково-різнотравними і піонерними полиново-лободовими 

ценозами, верболозом. 

IV) Причорноморський (рс) етап: 

Ландшафти перигляціального клімату: 1 – плоско-хвилясті піщані (vd) рівнини межирічь під 

ксерофітно-різнотравними ценозами; 2 – полого-хвилясті підвищені піщані (vd) межиріччя, із виходами 

морени і пісків (fg) під ксерофітно-різнотравними ценозами, на підвітряних схилах – соснове рідколісся; 

3 – плоскі піщані зниження рівнин, тераси пізньодніпровського часу із пісками (vd) під різнотравними 

асоціаціями, зрідка − березами; 4 – плоско-хвилясті лесові рівнини межирічь під розрідженими полиново-

ксерофітно-різнотравними ценозами; 5 – полого-хвилясті підвищені лесові межиріччя, із виходами 

морени, під розрідженими ксерофітно-різнотравно-полиновими ценозами, на схилах −  сосновим 

рідколіссям; 6 – плоскі низькі рівнини межирічь, тераси пізньодніпровського часу із лесами під 

чагарниковими (зрідка деревними) видами берез, розрідженим трав’янистим покривом; 7 – балки із 

оглеєними леcами під чагарниковими березами із домішкою вільхи і деревовидних берез; 8 – ІІ-а і Ш-а 

(кайдацько-тясминська і прилуцько-удайська) надзаплавні тераси, суглинкові, із лесами під ксерофітно-

різнотравними асоціаціями і сосновим рідколіссям із домішкою чагарникових берез; 9 − І-і (витачівсько-

бузькі) надзаплавні тераси, суглинково-піщані, із пісками (vd) під березово-сосновими лісами, у підліску 

чагарникові берези, із ксерофітно-різнотравним наземним покривом (на пісках – із лободовими 

ценозами); 10 – заплави, суглинково-піщані, із піонерними ценозами із полину та айстрових. 
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Зміни ландшафтів впродовж етапу відображено у складно побудованих 

ґрунтових світах, які включають ґрунти 4-ьох підстадій і два лесово-суглинисті 

проверстки. Впродовж першої підстадії першого підетапу  ‘vt1b1’ на знижених 

межиріччях лесової області формувалися плямистості бурих лісових глеюватих і 

поверхнево оглеєних ґрунтів помірного поясу. Останні були приурочені до 

мікрозападин. Ознаками буроземоутворення, встановленими у витачівських 

ґрунтах раніше (Матвіїшина, 1982; Сиренко, Турло, 1986), є оглинювання профілю 

(до 30% мулистих часток, до 15% R2O3), відсутність виносу мула і півтораоксидів 

заліза та алюмінію. Ґрунти вилугувані, із потужними борошнисто-карбонатними 

горизонтами, біогенним накопиченням СаО у верхньому горизонті. Із розвитком  

глейових процесів пов’язана наявність дрібних залізисто-манганових конкрецій 

(«дробовинок»), вміст яких є максимальним у поверхнево оглеєних ґрунтах. 

Останні на відміну від слабко морфологічно розчленованих бурих глеюватих 

ґрунтів відзначаються чіткою диференціацією профілю на сизий, збіднений на мул 

Hegl горизонт і темно-бурий, щільний, крупногоріхуватий Іgl горизонт. Із 

підвищенням положення ґрунтів у палеорельєфі чіткіше відособлюється Н 

горизонт (0,6% гумусу), який за  умов зближення профілів ґрунтів ‘vt1b1’ і ‘vt1b2’, 

слугує рівнем, що розмежовує розмежовує їх. 

Матеріал підстадії ‘vt1b1- b2’ потужністю 0,2-0,3 м виступає як Рgl горизонт 

ґрунту ‘vt1b2’, є сизим, із карбонатними трубочками. Молекулярні співвідношення 

SiO2 : R2O3 у ньому є ширшими, ніж в удайському і верхньовитачівському (‘vt2’) 

лесах, а оглинення вірогідно зумовлене фронтальним оглеєнням.  

Ґрунти підстадії ‘vt1b2’ у зниженнях є бурими лісовими глейовими, але із більш 

яскравим бурим забарвленням, менш гумусовані, без накопичення СаО у їхній 

верхній частині. Диференціація профілю за мулом (23% у Не горизонті і 31% і 

Нріgl горизонті) за рівномірного розподілу напівтораоксидів заліза та алюмінію 

позначає початкові стадії лесиважу (Дюшофур, 1970). Ґрунти формувалися в 

умовах вологішого клімату, ніж ґрунти підстадії ‘vt1b1’. На підвищеннях 

палеорельєфу вони сформовані безпосередньо над ґрунтами ‘vt1b1’ і відрізняються 
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від них вужчим співвідношенням SiO2 : R2O3, вищим вмістом мулистої фракції і 

послабленням ознак ґрунтового оглеєння. В області піщаних рівнин, незважаючи 

на піщані субстрати, витачівські бурі лісові ґрунти відзначаються 

важкосуглинковим складом (ознака дуже інтенсивного оглинення), збагачені R2O3 

(співвідношення SiO2 : R2O3 майже вдвічі вужчі, ніж у ґрунтах прилуцького 

кліматоліту.  

Субкліматоліт ‘vt2’ (потужністю до 0,3-0,4 м) є світло-палевим лесом, із 

борошнистими карбонатами, із досить високим вмістом мулистої фракції і R2O3, 

але із різким падінням вмісту гумусу у порівнянні із підстильними і покривними 

ґрунтами. Поверхня ґрунтів ‘vt1b2’ розбита густими тонкими жилками (колишніми 

тріщинами), виповненими лесом. Таким чином, клімат був достатньо суворим і 

континентальним для розтріскування ґрунтів.  

Ґрунти субкліматоліту ‘vt3b’ характеризуються значним гумусонакопиченням, 

яке виявляється у темно-коричнювато-сірому забарвленні та високому вмісті 

гумусу (1,1-0, 7%).  На відміну від буроземних ґрунтів ‘vt1b1’ і ‘vt1b2’ вміст гумусу 

повільно зменшується із глибиною. Ґрунти збагачені на мул (28-34%) і 

півтораоксиди заліза та алюмінію (13-15%), але молекулярні співвідношення SiO2 

: R2O3 у них ширші, ніж у буроземних витачівських ґрунтах. Найбільш інтенсивно 

внутрішньоґрунтове оглинення відбувалося впродовж першого підетапу 

витачівського часу. Ґрунти ‘vt3b’ у зниженнях вилугувані, а також відзначаються 

виносом тонких часток і півтораоксидів, що свідчить про ініціальний розвиток 

процесів лесиважу. За вищого положення ґрунтів у рельєфі диференціація їхніх 

профілів за валовим хімічним складом і мулистою фракцією відсутня, положення 

карбонатних горизонтів є високим, вміст СаО – підвищеним. У еволюційному ряду 

ґрунтів, які розвиваються на карбонатних породах у помірно-континентальному 

кліматі зони мішаних лісів (Дюшофур, 1970), ґрунти vt3b відповідають дерново-

карбонатним, зокрема й вилугуваним. Вони приурочені до більш континентальних 

частин цієї зони, а у вологішому кліматі  еволюціонують у бурі лісові. Таким 

чином, впродовж стадії ‘vt3b’ у порівнянні із підстадіями ‘vt1b1’ і ‘vt1b2’ відбувалася 

Добавлено примечание ([N3]):  
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певна аридизація клімату. Про формування ґрунтів ‘vt3b’ у відкритих ландшафтах 

свідчать і добре розвинені кротовинні горизонти.  

На підвищених ділянках плакорів, де ґрунти ‘vt3b’ формувалися безпосередньо 

на матеріалі лісових ґрунтів попередніх підстадій,  вони мають максимальний 

вміст глинистої фракції (34%) і вузьке співвідношенням SiO2 : R2O3 (9,5). 

Суміщенням профілів ґрунтів різних стадій і підстадій можна пояснити поєднання 

ознак лісового і степового ґрунтоутворення в описаних раніше буроземоподібних 

витачівських ґрунтах (Матвіїшина, 1982; Сиренко, Турло, 1986). По суті, вони є 

полігенетичими утвореннями. У південно-східному палеоландшафтному районі у 

ґрунтах посилюється гумусонакопичення, зменшується рівень декарбонізації, що 

відображає зростання континентальності клімату. У підстадії оптимумів у 

структурі ґрунтових покривів переважали помірно- і слабко контрастні 

сполучення-варіації ґрунтів, які відрізнялися за ступенем вилугуваності, розвитку  

лесиважу і глейових процесів.    

Ґрунти кінцевої стадії ‘vt3c’ мають незрілий профіль потужністю 0,25-0,30 м, 

із чітким борошнисто-карбонатним ілювієм у підгрунті, світлішого від ґрунтів 

‘vt3b’ сірувато-бурого забарвлення, менш ущільнені, слабко гумусовані, із 

мінімальним у ґрунтовій світі витачівського кліматоліту вмістом мулистої фракції 

і R2O3. За сумою ознак є близькими до ініціальних ґрунтів бузького кліматоліту 

(див. далі). Слабкий розвиток ґрунтів ймовірно пов'язаний із недостатньою 

тривалістю педогенезу і умовами перехідними від етапу ґрунтоутворення до етапу 

породоутворення.  

Палінологічні дані отримані у Київському Придніпров’ї із розрізів 

полігенетичних ґрунтів лесових рівнин (Вeклич и др., 1984), лесових «островів» на 

піщаних рівнинах і за розрізом повнорозвинутої грунтової світи. Склад 

паліноспектрів ґрунтів ‘vt1b1’ і ‘vt1b2’ у розрізах лесової формації свідчить про їхнє 

формування під  хвойно-широколистими лісами багатого складу, зокрема, за 

незначною участю елементів мезофільної флори (грабу, спорадично буку). У лісах 

був добре розвиненим підлісок і наземний покрив із мезофітного  різнотрав’я, 
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папоротей і плаунів. У підстадію ‘vt1b2’ роль широколистих порід була вищою, 

особливо грабу, липи, в’язу, а також вільхи, спорових рослин, що підтверджує 

висновок, зроблений за палеопедологічними даними, про більш вологий клімат у 

порівнянні із підстадією ‘vt1b1’. Відсутність у паліноспектрах розрізів плакорів 

пилку граба і бука відображає приуроченість високомезофільних порід до знижень 

палеорельєфу. В області піщаних рівнин значно вищою була роль сосни, що 

вірогідно зумовлене типом субстратів. У теперішній час ліси такого складу на 

бурих лісових поширені у середньоєвропейській частині лісового суббореального 

поясу із достатнім рівномірним зволоженням.  

Впродовж підстадії ‘vt1b1-b2’ і підетапу ‘vt2’  вібувалося різке скорочення площ 

лісових формацій, зникнення широколистої рослинності, спорадично зустрічалися 

аркто-бореальні форми берез. Це, разом із затуханням процесів ґрунтоутворення, 

відображає корінні зміни ландшафтів в умовах зростання континентальності і 

похолодання клімату. Переважали різнотравно-злакові степи, вірогідно із низьким 

ступенем проективного покриття, замалим для формування ґрунтів. Зниження 

займали соснові рідколісся із домішкою ялини, берези, осоково-різнотравними 

ценозами. На підвищених вододілах області піщаних рівнин, які зазнавали 

дефляції, степи мали ксерофітніший склад, із поширенням рослин родини 

лободових.  

Впродовж підстадій ‘vt3b‘ і ‘vt3с’  також переважала степова рослинність, але із 

вищою участю різнотрав’я багатого складу. У деревних угрупуваннях зустрічалися 

широколисті породи, особливо у час ‘vt3b’. Ландшафти цього часу формувалися  у 

суббореальному поясі, але у більш континентальному кліматі у порівнянні із 

ранніми підстадіями ґрунтоутворення етапу. Липа серцевидна, яка панувала у 

складі лісів підстадії ‘vt3b’, у теперішній час просувається на схід набагато далі від 

інших широколистих порід. Склад деревної рослинності підстадії ‘vt3с’  відображає 

наявність специфічних природних умов, перехідних від етапу ґрунтоутворення до 

етапу лесоутворення. У байрачних лісах ще зберігалися (проте участь їх значно 

зменшилася) широколисті породи (дуб, липа серцевидна), але з’являються й аркто-
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бореальні види берез, які вірогідно зростали у плоских зниженнях на відкритих 

вітрам плакорах і широких долинах. Склад трав’янистої рослинності підстадії є 

близьким до такого попередньої підстадії, навіть більш мезофітним. Різний генезис 

ґрунтів ‘vt3b’ і ‘vt3с’ вірогідно зумовлений посиленням інтенсивності седиментації 

впродовж формування останніх, що не дозволяла формування повнорозвинених 

ґрунтів під різнотравними степами. 

Ландшафтну структуру досліджуваної території впродовж підстадій 

оптимуму із суббореальним кліматом: субгумідним (‘vt1b1’), гумідним (‘vt1b2’) і 

семигумідним ‘vt3b’, відображено на рис. 4.8, легенда І. У порівнянні із 

попередніми етапами ландшафтна структура стала складнішою (Клс 1,4), а 

неоднорідність і контрастність її знизилися (див. Розділ 5) за рахунок зменшення 

випадків сусідства ландшафтів, які знаходяться далеко одне від іншого у ряду 

контрастності. Адже із розширенням площ терас зменшилося сусідство заплав із 

плакорами.  

 

4.4.6. Бузький етап  

 

  На досліджуваній території серед холодних етапів він відзначається 

максимальною інтенсивністю субаеральної седиментації, типи якої відрізняються 

у ландшафтних областях давніх піщаних і лесових рівнин. В останніх відновилося 

накопичення лесів, зміни потужності яких зумовлені умовами давнього рельєфу. 

На рівнинах плакорів вони складають у середньому 4,7 м, на височинах – 3 м, у 

зниженнях зростають у середньому до 6,8 м, максмально до 13-18 м. Відклади 

бузького кліматоліту значно нівелювали нерівності плакорів. Так, майже повністю 

зникає давня височина на межиріччі рр. Кам’янка – Протока (див. рис. 4.7 і 4.8). У 

лесовій області контрастність властивостей відкладів, сформованих у різних 

палеоландшафтах, і вертикальна диференціація ландшафтів є низькими, особливо 

у пізньобузький час. У зниженням із відмітками на 20-25 м нижчими, ніж на 
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рівнинах плакорів, леси верхньобузького кліматоліту відрізняються від таких, 

сформованих у зниженнях, переважно лише зменшенням потужності. Впродовж 

холодних етапів раннього неоплейстоцену у зниженнях формувалися не леси, а 

глейові суглинки. Контрастність властивостей відкладів, сформованих у різних 

ландшафтах бузького часу, зменшилася вдвічі (рис. 4.8, легенда ІІ). 

Площі ландшафтів лесоутворення розширилися у напрямку на північ і захід 

(див. рис. 4.8.), збільшилися й площі ландшафтів лесових «островів» в області 

піщаних рівнин. Лесові «острови» тут відносять переважно до їхньої 3-ої групи (за 

М. Ф.  Векличем, 1968). Вони тяжіють до височин, але займають зниження на їхній 

поверхні та схили. Лесові «острови» приурочені переважно до східних схилів 

плакорних рівнин, зокрема, межиріччя Ірпеня-Дніпра, Здвижа-Ірпеня. Потужність 

лесів на «островах» зменшується у напрямку на захід. Середні потужності лесів на 

Вишгородському і Бишівському «островах» 3,8 м, на Бородянському і 

Королівському – 1,5 м. На Білогородському лесовому «острові», який прилягає до 

вододільної рівнини із заходу, потужності лесів (2,5 м ) вдвічі нижчі, ніж на 

Ясногородському, що прилягає до вододільної рівнини на протилежному схилі 

долини Ірпеня із сходу. Вірогідно це вказує на участь у формуванні лесів 

правобережжя Київського Придніпров’я локального пилуватого матеріалу, 

винесеного із перигляціального алювією широкої долини Дніпра. Повсюдне 

зменшення потужності лесів із віддаленням від долини Дніпра було встановлене 

М.Ф. Векличем (1968).  

На невисоких піщаних рівнинах формувалися еолово-делювіальні піски, 

палеві, різнозернисті, переважно дрібнозернисті, а також лесовидні супіски 

потужністю 1-6 м. На височинах межирічь переважали денудаційні процеси, на 

поверхню виходили породи дніпровського гляцігенного комплексу. У долинах, 

успадкованих від таких витачівського етапу, мав місце ерозійний вріз глибиною 

менше 20 м. У складі алювію цього холодного етапу виражено фації розмиву (krf 

до 0,2). Днища бузьких долин залягають на 7-15  вище ложа сучасного алювію. 

Межиріччя розчленовувалися численними неглибокими балками, до кінця етапу 
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повністю заповненими лесом. Вріз у долинах змінився накопиченням 

перигляціального алювію, із дуже низьким ступенем сортування, потужністю 3-9 

м на малих річках, до 8-18 м на Ірпені. Після відкладення алювію глибина долин 

не перевищувала 50 м. 

Будова і склад бузьких лесів відображають зміни ландшафтів впродовж етапу. 

У середньобузькому субкліматоліті ‘bg2’ простежуються ініціальні ґрунти, у 

зниженнях рельєфу їх до 4-8. Ці ґрунти є малопотужними (0,15-0,30 м), 

недиференційованими на генетичні горизонти (за виключенням борошнисто-

карбонатних Рк), у дисперсній формі є вторинно окарбоначеними за усім 

профілем. Мають сірувато-буре забарвлення, темніше від такого лесів, 

безструктурні,  із ознаками оглеєння над верхньою межею. Явища поверхневого 

застою вод вірогідно обумовлені важчим у порівнянні із лесами гранулометричним 

складом ґрунтів (середньосуглинковим). У лесовій товщі ґрунти вирізняються 

зменшеним вмістом карбонатів, що свідчить про розвиток процесів вилугування 

під час ґрунтоутворення. Накопичення півтораоксидів заліза та алюмінію не 

прстежуєть, вміт гумусу на 0,15-0,20% вищий, ніж у лесах. Ґрунти знаходяться на 

літогенній стадії розвитку і мають бути віднесені до ранкерів (Дюшофур, 1970), 

формування яких відбувається або за холодного клонтиенетального клімату, або 

за швидкого накопичення дрібнозему. У випадку середньобузьких ґрунтів 

вірогідно мали місце обидва фактори.  Їхнє формування порушувалося посиленням 

процесів лесової седиментації. Відсутність кріогенних порушень середньобузьких 

ґрунтів, як і сучасних ґрунтів посушливого сектору холодного поясу, зумовлена 

їхнім недостатнім насиченням вологою.  

На вищих позиціях у рельєфі за умов повільнішого лесонакопичення 

простежується поєднання профілів спочатку нижніх ембріональних ґрунтів, а 

потім – і всіх із них, із утворенням одного субкліматоліту – ‘bg2’. Ознаки 

ґрунтоутворення виражено у ньому гірше, ніж в ініціальних ґрунтах знижень 

(через погіршення умов зволоження), але у порівнянні із лесом верхньобузького 

кліматоліту (‘bg3’) він темніший, важчий за гранулометричним складом, більш 
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збагачений на R2O3, особливо у північному і західному палеоландшафтних 

районах (до 12,5%). У верхньобузьких лесах нижчим є вміст гумусу, молекулярні 

співвідношення SiO: R2O3 розширені до 17,2-17,5 (у середньобузькому лесі 13,5-

15,3), що свідчить про гірші умови глинного вивітрювання і примітивного 

ґрунтоутворення впродовж підетапу bg1. Підвищення суворості клімату 

відбувалося від початку етапу: тенденцію до зменшення вмісту напівтораоксидів 

заліза та алюмінію і мулистої фракції уверх за розрізом простежено і у 

нижньобузькому субкліматоліті. Але у ранньобузкий час цей процес розвивався 

стрибкоподібно і переривався короткоперіодичними інтервалами пом’якшення 

клімату, відображеними у ініціальних ґрунтах.   

Висновок підтверджують результати палінологічного аналізу.  На лесових 

рівнинах у ранньобузький час впродовж фаз лесоутворення панували різнотравно-

злакові ценози, вірогідно розімкнуті, що не утворювали суцільного дернинного 

шару. До складу деревних угруповань, переважно соснових, входили аркто-

бореальні рослини: чагарникові види берез, що різко переважали над 

деревовидними, і вільховник (Alnaster fruticosus). У зволожених захищених балках 

зростали вільха і верба. На піщаних рівнинах тип субстратів зумовлював значне 

поширення лободових. Впродовж фаз лесоутворення ранньобузького часу участь 

різнотрав’я зменшувалася, зростала роль айстрових, як родини, у складі якої багато 

рослин – закріплювачів ґрунтів. Рідше зустрічалися вільха і верба, їхні позиції 

займали чагарникові берези і вільховник. 

Впродовж фаз ініціального ґрунтоутворення переважали злаково-різнотравні 

ценози, а під час формування першого від початку етапу ініціального ґрунту – 

різнотравні. У порівнянні із фазами лесоутворення більшими були площі деревних 

угрупувань бореальної лісової формації із сосни звичайної, ялини, за участю вільхи 

і деревовидних берез (особливо на фазі формування першого ініціального ґрунту).  

Наземний покрив цих рідкостійних лісів формували зелені мохи і папороті 

(останніх найбільше на фазі формування першого ініціального ґрунту). Ця фаза 

була найвологішою впродовж бузького етапу. За умовами теплозабезпечення 
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виділяється фаза формування другого ініціального ґрунту, коли у підліску 

спорадично з’являлася ліщина, за В. П. Гричуком (1989)  − піонерний елемент 

широколистої рослинності. 

На підетапі ‘bg3’площі трав’янистих угруповань із різнотрав’я i полинів 

займають більші площі, ніж у час ‘bg1’. Із складу деревних ценозів зникли ялина, 

вільха, верба, але різко зросла  участь чагарникових берез. Підвищення у складі 

рослинності полинів до кінця пізньовалдайського часу (еквіваленту бузького 

етапу) раніше відзначалося палінологами (Гричук, 1989; Болиховская, 1995; 

Безусько та ін., 2011). Подібним до пізньобузького є склад рослинності сучасних 

степових (різнотравно-злакових) угрупувань Західної Чукотки і Зaбайкалля. Таким 

чином, рослинність часу ‘bg2’ була ксерофітнішою, а клімат, відповідно, 

посушливішим . ніж на підетапі ‘bg1’. На вододільних рівнинах значною була роль 

ценозів із високою участю лободових (Веклич и др., 1984). 

Кріоструктури бузького часу представлені тонкими відособленими 

ґрунтовими жилами (колишніми тріщинами), які на схилах завдяки процесам 

соліфлюкції набули специфічного рисунку «косих косм», а також котлоподібними 

просіданнями матеріалу витачівських ґрунтів. У розрізах Східно-Європейської 

рівнини ці структури зіставляють із «плямами-медальйонами», які нині 

формуються за умов глибокого промерзання у континентальному кліматі 

(Величко, 1973). 

Зміни ландшафтної структури досліджуваної території, що знаходилася на 

різних фазах бузького етапу у різних фаціях лісостепової зони перигляціального 

клімату, відображено на рис. 4.8, легенда ІІ. 

 

4.4.7. Дофінівський (df) етап  

 

Рисунок ландшафтної структури межирічь у головних рисах відповідає 

такому бузького етапу. Локальні підняття і виособлення вододільних височин 
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відбувалися  на межиріччі рр. Стугна, Ірпінь, Бобровиця, де на найвищих 

гіпсометричних відмітках залягають верхньоплейстоценові лесоподібні піски 

потужністю до 10 м.  Перебудова ландшафтів у долинах річок зумовлена ерозійним 

врізом на початку етапу глибиною 15-25 м. Підошва дофінівського алювію залягає 

на тих же відмітках чи вище від днищ долин витачівського  часу. Підняття 

досліджуваної території було меншим, ніж на початку витачівського часу , але 

глибина долин збільшилася, особливо у лесовій області, де на плакорах були 

відкладені потужні товщі лесів бузького кліматоліту. Глибина долин рр. Стугна і 

Красна досягла 90 м. Ухили поздовжніх профілів днищ долин були нижчими від 

сучасних і витачівських: (на Здвижі 0,32 м/км проти сучасних 0,5 м/км). 

Глибинний вріз швидко змінився боковим розширенням долин, що відображене у 

фаціальному складі дофінівського алювію. Він складає нижню світу відкладів І-их 

надзаплавних терас із перевищенням 4-5 м над сучасною заплавою. Представлено 

переважно руслові і заплавні фації. Останні складають місцями понад 2/3 розрізу 

алювію, загальною потужність якого становить 3-10 м. Старичні фації відсутні. Це 

дає змогу вважати, що клімат етапу був доволі посушливим. Виходячи із глибини 

врізу річок (див. Розділ 5), висоти межирічь були близькими да сучасних (у 

південній частині досліджуваної території на 5 м нижчими).  

На правобережжі  Київського Придніпров’ї дофінівський кліматоліт 

представлено одним малопотужним ґрунтом (0,5-0,8 м). Межа областей лесових і 

піщаних рівнин була й межею двох ландшафтних зон. В області піщаних рівнин 

формувалися бурозабарвлені ґрунти, із слабко диференційованим профілем, 

слабко гумусовані, вилугувані, але із біогенним накопиченням СаО у їхній верхній 

частині. У порівнянні із материнськими породами ґрунти збагачені на мулисту 

фракцію і R2O3, без перерозподілу їх за профілем.  

За палінологічними даними ґрунти формувалися у лісостеповій зоні, яка за 

складом рослинності (трав’янисті березові, рідше соснові, ліси із підліском із 

чагарникових берез, верб, багатим складом різнотрав’я, осоками, і остеповілі луки) 

є близькими до лісостепових районів Забайкалля (Ногина, 1964). У зниженнях 
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рельєфу утворювалися дерново-карбонатні ґрунти із борошнисто-карбонатним 

ілювієм, чіткіше вираженою акумуляцією гумусу. Бурі лісові ґрунти займали 

також тераси і зниження у лесовій області.  

Основний фон ґрунтового покриву лесової області складали ґрунти із 

чорноземним профілем, високим положенням карбонатного горизонту, значною 

кількістю кротовин, із низьким вмістом гумусу, без переміщення органо-

мінеральної маси за профілем. У порівнянні із материнськими породами ґрунти 

дуже незначно оглинені і збагачені півтораоксидами заліза та алюмінію. Від 

дофінівських ґрунтів південніших районів України, які відносять до чорноземів 

східно-сибірської фації (Матвіїшина, 1982; Сиренко, Турло, 1986) відрізняються 

вищим вмістом карбонатів і відсутністю борошнистих форм СаСО3. Останнє може 

бути зумовлене відсутністю промивного режиму у теплий біологічно активний 

період.  Вірогідно умови ґрунтоутворення у межах Київської лесової рівнини були 

ще суворішими.  

Палінологічна характеристика ґрунтів підтверджує висновок про сухий і 

холодний клімат. У цей час панували полинові степи, заліснення було низьким, у 

складі рослинності приймали участь чагарникові берези. Зниження рельєфу 

займали світлі березові й соснові ліси із чагарниковими березами у підліску. У 

найбільш захищених місцезростаннях зустрічалася ліщина. На плакори деревна 

рослинність не виходила, лесова область Київського Придніпров’я була 

розташована у cухостеповій зоні.  

Ландшафтну структуру дофінівського часу на досліджуваній території, що 

знаходилася у північно-бореальному кліматі, семигумідному (на півночі) й 

субаридному на півдні, реконструйовано на рис. 4.8, легенда ІІІ. Складність 

ландшафтної структури була максимальною у плейстоцені (Клс 2,0), але її 

неоднорідність і контрастність знизилися у порівнянні із витачівським етапом. 
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4.4.8. Причорноморський (рс) етап 

  

Ландшафтоутворення і седиментація водовж цього етапу значною мірою були 

обумовлені особливостями морфолітогенної основи і рисунком ландшафтної 

структури попередніх етапів. У палеоландшафтній  області лесових рівнин і на 

лесових «островах» відбувалося переважно лесонакопичення, еолові та еолово-

делювіальні піски накопичувалися в області давніх піщаних рівнин. 

Причорноморські леси малопотужні (до 1,5 м), за показниками складу є близькими 

до лесів бузького кліматоліту, але на давніх схилах відзначаються підвищеним 

вмістом піщаної фракції (на 16% вище, ніж у бузьких), а інколи повністю складені 

лесоподібними пісками і супісками. На зниженому межиріччі р. Стугна та 

Обухівської балки утворився суцільний масив пісків причорноморського 

кліматоліту, вірогідно, у результаті навівання пісків із піщаних гряд ІІ-ої 

(витачівсько-бузької) надзаплавної тераси Дніпра, яка проходить у цьому місці 

уздовж правого берега сучасної заплави (див. рис. 4.8, легенда IV). Інтенсивність 

переміщення дрібнозему у причорноморський час була настільки значною, що 

захоплювала у повітряні потоки значну кількість дрібнопіщаних часток.   

Піски і супіски причорноморського кліматоліту, як правило, мають 

лесоподібний габітус, дрібнозернисті, рідше середньозернисті, слабко пилуваті, 

місцями карбонатні, потужністю 0,3-1,7 м. У долинах річок причорноморського 

часу, які успадкували такі дофінівського часу, накопичувався переважно 

констративний перигляціальний алювій потужністю 2-11 м. Місцями у його складі 

простежено фації розмиву (krf до 0,35), наявність яких скоріше пов’язана із врізом 

інтерстадіального cередньопричорноморського (pc2) часу. Б. Д. Возгріним (1970) 

виділено самостійний рівень середньопричорноморської тераси у долині Дніпра.   

За палінологічними даними, отриманими в областях лесових і піщаних рівнин 

(на лесових «островах») у причорноморський час на досліджуваній території 

абсолютно панували степи (вміст пилку деревних порід є найнижчим у 
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плейстоценових відкладах − 4%). У складі трав’янистих ценозів переважали 

родини, у складі яких багато рослин − закріплювачів ґрунтів, які мають 

першочергове значення у формуванні дернини, а також і псамофітів. Зокрема, це 

айстрові, гвоздикові та розові, типові для холодно-степових асоціацій  Чукотки 

(Полозова, 1983). На денудованих підвищеннях межирічь переважали полини і 

ксерофіт очиток. Про перигляціальний клімат етапу свідчить значна участь у 

складі рослинності чагарникових форм берез, які різко переважають над 

деревовидними. Типовою рисою рослинності кінця пізнього плейстоцену 

(дофінівський і причорноморський етапи) було переважання берез над сосною у 

складі деревної рослинності. У теперішній час рослинні асоціації, у спорово-

пилкових спектрах яких домінує пилок айстрових (зокрема, полину) і гвоздикових, 

а пилок деревних порід (вмістом не більше 25%) представлений чагарниковими 

формами берез, вільховником і вербами, є типовими для холодних степів Чукотки 

і Центральної Якутії (Полозова, 1980; Ногина, 1974). Виходячи із затухання 

процесів ґрунтоутворення у причорноморський час, клімат цього етапу був ще 

суворішим, ніж у зазначених районах.  

Мерзлотні порушення причорноморького часу на території Київського 

Придніпров’я не виявлені, що може бути пов’язане із посушливістю клімату і 

недостатнім вологонасиченням ґрунтів для утворення градієнтів, потрібних для 

формування морозобійних тріщин (Сиренко, 1984). 

Ландшафтну структуру причорноморського часу досліджуваної території, що 

була розташована у зоні перигляціального екстраридного клімату, 

реконструйовано на рис. 4.8, легенда IV. 
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Розділ 5 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТІВ ТА ЇХНЬОЇ 

СТРУКТУРИ ВПРОДОВЖ ЧЕТВЕРТИННОГО ПЕРІОДУ 

 

5.1. Закономірності розвитку зональних ландшафтів  

       еоплейстоцену на території  України  

 

Вивчення розвитку зональних ландашафтів еоплейстоцену на території 

України дало змогу прийти до таких висновків.  

Кожен палеогеографічний етап еоплейстоцену відзначався зміною інваріантів 

зональних ландшафтів. Теплі етапи мали більшу кількість інваріантів і значніші 

амплітуди типологічних змін ландшафтів, ніж холодні. Всі п’ять етапів 

еоплейстоцену влючають по три підетапи, але на кожному із підетапів теплих 

етапів ґрунтоутворення простежено початкову, оптимальні і заключну стадії 

ґрунтоутворення, а для широкинського підетапу – дві підстадії оптимуму на 

першому підетапі (зміна інваріанту зонального типу ландшафтів). Тобто впродовж 

етапів переважання лесо- і породоутворення еоплейстоцену відбувалися и трьох-

чотирьох  інваріантів зональних ландшафтів, а впродовж етапів переважання 

ґрунтоутворення  мали місце змін п’яти-восьми інваріантів зональних ландшафтів.  

У розвитку еоплейстоценових ландшафтів і факторів їхнього формування 

впродовж  палеогеографічних етапів простежуються закономірності. Для теплих 

етапів ними є: 1 – більше теплозабезпечення ранніх підетапів ґрунтоутворення, ніж 

пізніх; 2 – більша повнота ландшафтних сукцесій на ранніх підетапах, ніж на 

пізніх; 3 – послідовна зміна кліматичних умов впродовж  ранніх підетапів 

ґрунтоутворення: від прохолодних і вологих до теплих і вологих, теплих і 

посушливих і, нарешті, прохолодних та посушливих; 4 – більше зволоження 
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початкових стадій етапів, ніж заключних; 5 – більше зволоження ранніх підстадій 

оптимумів кожного підетапу, ніж пізніх; 6 – зростання зволоження впродовж 

ранніх підстадій усіх оптимумів ґрунтоутворення. У розвитку умов 

ландшафтоутворення усіх холодних етапів закономірністю є більше зволоження 

клімату на першому підетапі лесо- породоутворення, ніж на другому, що 

відзначався  значно суттєвішою  аридністю умов.  

Графічні моделі розвитку еоплейстоценових ландшафтів демонструють 

закономірну послідовність змін їхніх інваріантів у межах різних ландшафтних зон. 

Це свідчить про відображення у палеоландшафтних сукцесіях глобального 

кліматичного сигналу. Найбільші амплітуди типологічних змін ландшафтів мезо- 

і мікроетапів встановлено у межах сучасної зони лісостепу і підзони північного 

степу.  

 Картосхеми зональної структури еоплейстоценових ландшафтів території 

України відображають наявність зональності на усіх його короткоперіодичних 

етапах. Зональність виявляється більш яскраво і контрастно на підетапах 

переважання ґрунтоутворення.  

На підетапах і ґрунтоутворення, і лесо- породоутворення посушливість 

клімату збільшувалася у напрямку на південь і схід, проте градієнт змін був різним. 

На всіх еоплейстоценових етапах існував лісостеповий (чи лісотундростеповий) 

тип ландшафтів. Зональні лісові типи ландшафтів на рівнинній частині території 

України були редуковані (чи загалом відсутні) на етапах лесо- породоутворення і 

на пізньому підетапі ґрунтоутворення широкинського етапу. Зональні степові 

ландшафти були редуковані (чи відсутні) на ранніх підетапах еоплейстоценових 

етапів ґрунтоутворення і на двох перших підетапах найдавнішого березанського 

етапу. Таким чином, зональні степові ландшафти на території України впродовж 

останніх 1,8 млн. років вперше з’явилися лише на початку пізньоберезанського 

підетапу. 

У еоплейстоцені і впродовж теплих етапів ґрунтоутворення, і  впродовж 

холодних етапів лесо- і породоутворення мав місце тренд до похолодання від 
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початку до кінця цього підрозділу плейстоцену. Він виявлявся у циклічно-

спрямованих змінах систем ландшафтів, при цьому особливо чітко на оптимумах 

теплих етапів і впродовж холодних етапів. Крижанівському та широкинському 

етапам ґрунтоутворення відповідали по два міжльодовиків’я – перші три із них на 

території України на оптимумах характеризувалися близькими до субтропічних 

ландшафтами, останнє – появою теплих суббореальних ландшафтів 

континентальних надрядів.  

Для палеогеографічних етапів, особливо етапів переважання 

ґрунтоутворення,  типологічна належність і послідовність змін інваріантів 

ландшафтів є в той же час індивідуальними (див. рис. 3.1 − 3.7). Кожен із етапів 

відзначався характерними рисами типологічних ландшафтних комплексів і їхніх 

сукцесій.  

 

5.2. Закономірності розвитку плейстоценових ландшафтів  

       внутрішньорегіонального рівня (на прикладі правобережжя 

      Київського  Придніпров’я)  

 

Вивчення поетапного розвитку плейстоценових ландшафтів і змін їхньої 

структури на території правобережжя Київського Придніпров’я дає змогу зробити 

наступні висновки. 

1. Впродовж плейстоцену ландшафти та їхня структура розвивалися 

спрямовано. Це виявлено у наступному: а) зональні типі ландшафтів етапів 

ґрунтоутворення відображали збільшення похолодання і континенталізації 

клімату від початку до кінця плейстоцену: від субгумідних субтропічних 

(берегівський етап) до змінно-вологих близьких до субтропічних (крижанівський 

– мартоноський етапи), переважно субгумідним, теплим суббореальним 

(лубенський – потягайлівський етапи), семи- і субгумідним суббореальним 

(кайдацький і прилуцький етапи), семи- і субгумідним південно-бореальним 
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(витачівський етап) і аридним північно-бореальним (дофінівський етап). За 

кількісними показниками властивостей відкладів і ґрунтів, утворених у цих 

ландшафтах, це виявлено у зменшенні показників інтенсивності глинного 

вивітрювання і вилугування у викопних ґрунтах, у скороченні вмісту пилку 

деревних і широколистих  порід, а також неогенових високотермофільних рослин 

(рис. 5.1-а);  

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

        Рис. 5. 1. Основні показники фізико-хімічного і спорово-пилкового 

складу відкладів плейстоценових: а) ґрунтових кліматолітів, б) 

неґрунтових кліматолітів.  

Умовні позначення: 5а) - - - -   − вміст пилку високотермофільних неогенових реліктів; +  − 

поодинокі пилкові зерна  неогенових реліктів; 5б)  - - - -   − вміст пилку  

аркто-альпійських рослин.  

 

2. Зональні типи ландшафтів етапів лесо- і породоутворення відображали 

зростання похолодання і континенталізації клімату від початку еоплейстоцену до 

дніпровського етапу: від семигумідних бореальних ландшафтів сіверського і 
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  березанського етапів до субперигляціальних сульського етапу, перигляціальних 

тилігульського і гляціальних дніпровського етапу. Всі холодні етапи пізнього 

плейстоцену відзначалися перигляціальним кліматом, який досяг найбільшої 

аридності впродовж останніх холодних інтервалів плейстоцену: пізньобузького і 

ранньопричорноморського підетапів. За кількісними показниками це виявлено за 

зміною співвідношення інтенсивності вивітрювання і седиментації; підвищенням 

вмісту пилку трав’янистої, ксерофітної і аркто-бореальної рослинності (див. рис. 

5.1-б);  

в) від початку до кінця плейстоцену відбувалося збільшення ступеню 

вертикальної і горизонтальної диференціації ландшафтів. Глибина ерозійного 

розчленування зросла втричі, площі високих межиріч – більш, ніж у 10 разів; 

неоднорідність і контрастність ландшафтної структури – у 2,5 рази, її коефіцієнт 

складності підвищився із 0,02 до 2 (рис. 5.2); 

г) контрастність властивостей відкладів, утворених у ландшафтах теплих 

етапів, знижувалася від початку до кінця плейстоцену (у мартоноський час 4,8, у 

дофінівський – 1,5),   як і у ландшафтах холодних етапів (рис. 5.3); 

 

Рис. 5. 3. Зміна контрастності сумарного показника властивостей  відкладів, 

утворених у плейстоценових ландшафтах  однакових  елементів рельєфу, на 

території правобережжя Київського Придніпров’я 

 

д) спрямованість розвитку ландшафтів у межах етапу виявлено: 1) за 

зростанням аридності умов їхнього формування від початку до кінця оптимуму 

теплих етапів і від першого до останнього підетапу холодних етапів. Виявлено у 

ксерофітизації рослинності та відповідних змінах типів ґрунтів і їхнього хімічного 
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складу (на рис. 5.4 −  кількісно відображено у зміні вмісту пилку деревних порід і 

вмісту оксиду кальцію), 2) за похолоданням і гумідізацією умов 

ландшафтоутворення на заключних стадіях теплих  етапів;  3) за зменшенням 

глибини ерозійного розчленування до кінця етапів (внаслідок накопичення у 

долинах річок алювію і денудаційного змиву із плакорів). 

 

Рис. 5.4. Зміна деяких кількісних показників утворень плейстоценових 

етапів за підстадіями кліматичного оптимуму для етапів ґрунтоутворення, і 

за раннім та пізнім підетапами  («кріогігротичною і кріоксеротичною 

стадіями зледеніння») для етапів лесо-  і породоутворення 
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2. Ритмічність у розвитку ландшафтів та їхньої структури виявлено у 

наступному: 

а) ландшафти близького до субтропічного, суббореального і бореального 

клімату чергувалися із перигляціальними та близькими до них. Контрастність 

сумарних властивостей відкладів, сформованих у ландшафтах теплого і холодного 

етапів палеогеографічного ритму, знижується від початку до кінця плейстоцену 

(Ккв 1,93 між берегівським і березанським етапами і 1,03 між дофінівським і 

причорноморським етапами); 

б) у чергуванні етапів ландшафтоутворення із глибоким і слабким 

розчленуванням морфолітогенної основи, зумовленим глибиною ерозійного врізу: 

відповідно теплих і холодних етапів (внаслідок накопичення алювію за 

констративним типом впродовж холодних етапів); 

в) у чергуванні у ряду теплих етапів таких із глибоким (від 25 до 40 м) і 

слабким (від 5 до 30 м) розчленуванням морфолітогенної основи ландшафтів. До 

перших відносяться крижанівський, мартоноський, завадівський, кайдацький і 

витачівський; до других – берегівський, широкинський, лубенський, прилуцький і 

дофінівський (рис. 5.5); 

 

Рис. 5.5. Ерозіограми пізньокайнозойських рік правобережжя Київського 

Придніпров’я: 1 – верхня течія р. Ірпінь, 2 – середня течія р. Ірпінь, 3 – 

нижня течія р. Ірпінь, 4 – р. Унава, 5 – р. Протока, 6 – р. Стугна, 7 – р. 

Красна, 8 – р. Гороховатка, 9 – р. Здвиж, 10 – р. Тетерів 
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г) у більш інтенсивній перебудові рисунку ландшафтної структури на етапах 

глибоких врізів, типових  для теплих етапів; 

3. Успадкованість у розвитку ландшафтної структури виявлено у наступному: 

а) в успадкованості рисунку ландшафтної структури, особливо чіткою на 

плакорах. Час збереження приблизної конфігурації ландшафтів рангу місцевостей 

тут складає у середньому 6-8 етапів; у долинах,  як правило, 2 етапи. Відособлення 

ландшафтних районів зберігається впродовж 9-16 етапів. Межі ландшафтних зон, 

зумовлені літогенними рубежами, зберігаються впродовж 4-6 етапів. 

Успадкованість рисунку ландшафтної структури є більшою у холодні етапи, ніж у 

теплі (за виключенням дніпровського і тилігульського етапів, які відзначалися 

появою нових гляцігенних факторів ландшафтоутворення). 

б) в успадкованості ступіню вертикальної диференціації ландшафтів 

холодних етапів від такого попередніх  теплих етапів. За переважно 

констративного типу акумуляції алювію впродовж холодного етапу глибина долин 

була зумовленою не стільки ерозійним врізом цього етапу, як глибиною такого на 

початку цього палеогеографічного циклу (тобто попереднього теплого етапу); 

в) в успадкованості за зміни зонального типу ландшафтів, але збереження 

їхнього положення у вертикальному профілі палеорельєфу їхнього співвідношення 

із іншими ландшафтами профілю за ступенем розвитку інтенсивності 

осадонакопичення, глинного вивітрювання, ступенем заліснення і мезофітності 

рослинності (наприклад, у відкладах, утворених у ландшафтах знижень, у 

середньому на 25% більше пилку деревних порід, на 28% менше пилку 

трав’янистих ксерофітів);  

г) у наростанні на досліджуваній території ступеню континентальності 

клімату при циклічні зміні ландшафтних зон і підзон теплих і холодних етапів 

завжди у напрямку на південний схід. Ця закономірність зумовлена усталеністю 

напрямів циркуляції атмосферних мас у плейстоцені. 

4. Незворотність розвитку плейстоценової ландшафтної структури виявлено у 

її індивідуальності для кожного етапу, особливо чітко вираженої для теплих етапів 
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(див. рис. 2.9). Індивідуальні відхилення палеогеографічних етапів від загальних  

закономірностей полягають у наступному:  

а) за спрямованого розвитку ландшафтів теплих етапів у сторону зростання 

похолодання і континенталізації клімату від початку до кінця плейстоцену за 

значним пом’якшенням умов виділяється завадівський етап, за певним 

погіршенням – лубенський;  

б) серед холодних етапів у їхньому ряду за пом’якшенням кліматичних умов 

ландшафтоутворення вирізняються сульський і удайський;  

в) за значним зменшенням вертикальної диференціації ландшафтів у ряду 

теплих етапів особливо вирізняються широкинський і лубенський;  

г) за найсуттєвішим збільшенням площ ландшафтів вододільних височин 

виділяється  кайдацький час, заплавних ландшафтів –  лубенський;  

д) за спрямованого ускладення рисунку ландшафтної структури, збільшення 

її неоднорідності і контрастності у ранньодніпровський час відбувалося 

зменшення її складності; неоднорідність і контрастність ландшатфної структури 

були більшими у прилуцький час, ніж у наступні удайський − причорноморський.  
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