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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Циклічність кліматичних змін минулого на регіональному 
та місцевому рівнях добре фіксується у відкладах річкових терас. У регіоні 
Середнього Подністер’я розрізи низьких терас (першої-четвертої, 
верхньоплейстоценових) є найбільш вивченими, тому їхнє подальше дослідження 
дозволяє розширити і деталізувати наші знання про розвиток природи регіону, 
простежити циклічність змін природних умов утворення відкладів, з’ясувати їхній 
генезис. Водночас, низькі тераси долини Дністра розташовані у її 
внутрішньоканьйонній частині, мезо- та мікрокліматичні особливості якої істотно 
відрізняються від широтно-зональних, що мало вплив на біоту в минулому. 
Особливо це стосується холодних етапів плейстоцену, коли мікрокліматична 
диференціація різних частин долини була ще більш виразною. Тому для порівняння 
досліджено й суміжну передгірську ділянку долини Верхнього Пруту, де краще 
проявлялися регіональні кліматичні умови.  

Серед палеофауністичних решток у континентальних відкладах квартеру 
найчастіше зустрічаються саме черепашки молюсків. Вони присутні у більшості 
генетичних типів відкладів. Оскільки ареали молюсків є екологічно лімітованими, вони 
є палеоекологічними індикаторами, а іноді можуть мати й біостратиграфічне значення. 

Молюски плейстоцену в Україні та в регіоні зокрема досліджуються вже 
досить тривалий час, проте у більшості попередніх досліджень увага приділялася 
насамперед видовому та екологічному складу малакофаун, а от біорізноманіття та 
мінливість малакокомплексів на різних етапах плейстоцену практично не 
висвітлювались. Виняткову цінність для палеогеографічних реконструкцій 
плейстоцену становить колекція молюсків Природничого музею Чернівецького 
національного університету імені Ю. Федьковича, зібрана М.  Куницею на розрізах, 
частина яких зараз затоплена водами Дністровського водосховища та більше 
недоступна для вивчення.  

За останні роки реконструкції природних умов плейстоцену на підставі різних 
індикаторів набули значного розвитку. Істотно розширились наші уявлення про 
четвертинний період в цілому. У зв’язку зі зміною поглядів на вік та етапність цього 
часу, відкриттям нових розрізів, зокрема й опорних, прогресом методик визначення 
відносного та абсолютного віку відкладів, удосконаленням методів 
малакофауністичних досліджень тощо, назріла необхідність перегляду 
закономірностей поширення молюсків у плейстоцені, що й зумовило необхідність 
проведення цього дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в рамках наукової тематики кафедри фізичної географії, 
геоморфології та палеогеографії і є частиною наукових тем «Еволюція та 
антропогенізація ландшафтів передгірських та гірських територій (2011–2015р.р.)» 
(№ 0111U002505) та «Динаміка та трансформація ландшафтів регіонів Західної 
України (2015–2020р.р.)» (№ 0116U003678); проекту INQUA 1606P «Ховрахи на 
марші: поширення і видоутворення протягом квартеру в Циркум-Понтичному 
регіоні та його околицях», 2018; проекту «Середовище та культура граветських та 
епіграветських збирачів та мисливців в Середньому Подністров’ї», 
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2018/31/B/HS3/03125 (грант Національного наукового центру Польщі (2019-2022); 
учасник проекту «Палеосайти Подніпров’я в контексті розвитку місцевих музеїв» 
(грант Палеонтологічного товариства США, 2020). Внесок здобувача полягає у 
дослідженні динаміки та еволюції плейстоценових ландшафтів річкових долин за 
фауною молюсків як керівним методом. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є реконструкції умов 
формування низьких терас Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття за 
фауною молюсків. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 
• охарактеризувати теоретико-методологічні засади вивчення річкових терас 

та розглянути основні підходи до виділення терас долини Середнього Дністра та 
передкарпатської частини Верхнього Пруту; 

• окреслити методико-методологічні засади вивчення палеобіогеографії 
молюсків плейстоцену; 

• розкрити особливості сучасних природних умов території дослідження; 
• описати ключові розрізи терасових відкладів; 
• встановити таксономічний склад малакофауни у плейстоценових відкладах 

низьких терас; 
• здійснити реконструкції екологічних умов пізнього плейстоцену в 

досліджуваних річкових долинах; 
• дослідити біостратиграфічне значення малакокомплексів плейстоцену. 
Об'єктом дослідження є низькі тераси долин Середнього Дністра та 

Верхнього Пруту, їхня будова, відклади та малакофауністичні рештки у них.  
Предметом дослідження є природні умови пізнього плейстоцену Середнього 

Подністер’я та Верхнього Попруття за результатами вивчення відкладів та 
малакокомплексів низьких терас. 

Матеріали і методи дослідження. У роботі використано комплекс польових 
експедиційних методів, а також таких загально- та конкретно-наукових методів: 
актуалістичний, порівняння, систематизації, статистичний, картографічний, 
моделювання, геоморфологічний, стратиграфічний, гранулометричний, літолого-
петрографічний, малакологічний, кореляційний, археологічний.  

Матеріали дослідження: 1) основою дослідження є результати аналізу 
109 проб з відкладів ключових розрізів (понад 61 780 черепашок наземних та 
прісноводних молюсків; 2) 458 зразків зі зборів проф. М.О. Куниці (фонди 
Природничого музею); 3) неопубліковані проф. М.О. Куницею дані за окремими 
розрізами, які зберігаються у фондах кафедри фізичної географії, геоморфології та 
палеогеографії. Отримана інформація з перелічених фондів (останні два пункти) 
використана для уточнення біостратиграфії молюсків плейстоцену. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
Вперше: 

- реконструйовано короткоперіодичну етапність зміни фауни молюсків 
впродовж пізнього плейстоцену; 

- виконано аналіз біорізноманіття малакокомплексів для холодних та теплих 
кліматолітів середнього та пізнього плейстоцену регіону дослідження, встановлено 
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ряд їхніх специфічних рис; 
- встановлено, що фауни молюсків теплих етапів мають більше відмінностей 

між собою, ніж такі холодних етапів, але біорізноманіття молюсків впродовж 
холодних етапів було більшим; 

- запропоновано віднести зональні ландшафти бузького часу досліджуваних 
теренів до «перигляціальних напівпустельних і пустельних»; 

- проведено детальні дослідження алювію витачівсько-бузької 
дністровської тераси та запропоновано біостратиграфічний підхід до датування 
руслової фації даної тераси. 

Удосконалено та деталізовано:  
- підходи до польового відбору проб – закцентовано увагу та доведено 

необхідність врахування мікростратиграфії та фаціальної мінливості відкладів; 
- реконструкції локальних та регіональних особливостей природних умов 

досліджуваних районів впродовж пізнього плейстоцену. 
Набуло подальшого розвитку: 
- уточнення таксономічного складу малакофауністичних комплексів відкладів 

низьких терас Середнього Дністра та Верхнього Пруту; 
- розчленування верхніх горизонтів терасових відкладів за генетичним 

принципом на алювіальні лесоподібні суглинки та власне субаеральні леси; 
- палеоекологічна інтерпретація «змішаної» фауни молюсків плейстоцену. 
Практичне значення отриманих результатів. Отримані дані, разом із 

результатами інших методів, можуть бути використані: для стратиграфічного поділу 
відкладів лесово–ґрунтової серії досліджуваної території; для здійснення 
реконструкцій природних умов плейстоцену; для удосконалення методики 
палеонтологічних досліджень. Результати дисертаційного дослідження впроваджені 
у наукові розробки відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАНУ 
(довідка № 125/01-14-50), використовуються в навчальному процесі (курси 
«Палеогеографія квартеру», «Геоморфологія», «Біогеографія»), описана методика 
досліджень використовується при навчальних геологічних, геоморфологічних, 
гідрологічних та виробничих практиках у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича (довідка № 11/17.195). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 
виконаною на основі власних польових досліджень та аналізі фондових матеріалів. 
Авторкою визначений таксономічний та екологічний склад малакофауни у 
відкладах низьких терас; здійснені реконструкції палеоекологічних умов за фауною 
молюсків. На основі власних малакофауністичних матеріалів, неопублікованих 
даних проф. М. Куниці, за результатами попередніх досліджень визначені зміни 
видового складу малакокомплексів кліматолітів, здійснений аналіз біорізноманіття 
фауни молюсків на холодних і теплих етапах плейстоцену. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали та результати дисертаційного 
дослідження представлені на 19 всеукраїнських і міжнародних конференціях та 
симпозіумах: VІІІ міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і 
молодих вчених «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень» 
(Київ, 2011); Міжнародній науковій конференції «Еволюція та антропогенізація 
ландшафтів передгірських і гірських територій» (Чернівці, 2012); Міжнародному 
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науковому симпозіумі «Рельєф і клімат» (Чернівці, 2014); 2 міжнародному 
воркшопі «Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan 
region» (Клуж-Напока, 2014); ХІХ українсько-польського семінару «Леси і палеоліт 
Поділля» (Тернопіль, 2015); ХІІ з’їзді Українського географічного товариства 
«Українська географія: сучасні виклики» (Вінниця, 2016); Міжнародному 
симпозіумі «Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to 
Global» (Клуж-Напока, 2016); Міжнародному воркшопі «Populations in the  
Non-optimal environment» (Чернівці, 2017); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Географія в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU)» (Київ, 2018); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні аспекти флористичних 
і фауністичних досліджень» (Чернівці, 2018); Міжнародна конференція, 
INQUA SEQS «Quarternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments» (Постойна, 
2018); ІІ міжнародній конференції «Рельєф і клімат» (Чернівці, 2018); Міжнародній 
науковій конференції «Per aspera as astra: До 100-літнього ювілею відомого 
археолога Бориса Тимощука» (Чернівці, 2019); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та 
екологічної науки» (Тернопіль, 2019); 25 міжнародному симпозіумі, присвяченому 
дослідженню печерних ведмедів (2019); Міжнародному науковому семінарі 
«Археологія Буковини: здобутки та перспективи» (Чернівці, 2019); Міжнародній 
конференції, INQUA SEQS «Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, 
palaeofauna and human migrations across Central Europe» (Вроцлав, 2020); 
Міжнародному науковому семінарі «Археологія Буковини: здобутки та 
перспективи» (Чернівці, 2020). 

Публікації. Основні наукові положення і результати дисертації опубліковані 
в 27 наукових працях, загальним обсягом 6,5 д.а.: 8 статей у фахових виданнях,  
2 із них у журналах, індексованих у Scopus і WoS. 19 – у матеріалах і збірниках тез 
всеукраїнських та міжнародних конференцій (7 із них зарубіжних).  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 
висновків та списку використаних джерел (369 найменувань). Загальний обсяг роботи 
становить 268 ст., із них – 171 ст. основного тексту, 103 рисунки, 13 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення четвертинних 
відкладів річкових терас долин  Середнього Дністра та Верхнього Пруту» 
розглянуті теоретичні засади генетичної та морфологічної типізації річкових терас, 
проаналізовані основні підходи до виділення терас та палеогеографічних 
реконструкцій природних умов долин Середнього Дністра та Верхнього Пруту, 
здійснений огляд підходів до хронології та кореляції етапів пізнього плейстоцену, 
розкриті методологічні засади вивчення палеобіогеографії молюсків плейстоцену.  

Встановлені відмінності у підходах до визначення та типології терас за 
генезисом та взаєморозташуванням, проаналізовані основні чинники їх 
формування. У долині Середнього Дністра практично всі надзаплавні тераси є 
ерозійно-акумулятивними (цокольними). У долині Верхнього Пруту цокольними є 
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високі та середні тераси, а низькі – акумулятивними. За взаєморозташуванням 
тераси в долині Середнього Дністра є врізаними, а в долині Верхнього Пруту 
взаєморозташування терас малодосліджене. 

Попри тривалу історію вивчення, накопичений фактичний матеріал, досі не 
досягнуто єдності щодо визначення кількості терас, критеріїв їх виділення та 
будови в долинах Середнього Дністра та Верхнього Пруту. Складена нами схема 
узгодження підходів до їх виділення дозволить частково вирішити цю проблему. 

Вивчення малакофауни плейстоцену України розпочалося ще у першій 
половині ХІХ ст. На початку ХХ ст. кількість наукових доробків істотно зростає, 
розширюється географія досліджень. З 1930-х рр. проводяться ґрунтовні 
дослідження за удосконаленою методикою (із урахуванням стратиграфії відкладів). 
З 1960-х рр. видається багато публікацій, розкрито будову та особливості відкладів, 
наведено дані про склад і різноманітність малакокомплексів. Вагомий внесок у 
дослідження плейстоценової фауни молюсків належить М. Куниці. На сучасному 
етапі реконструкції палеосередовища плейстоцену за малакофауною проводились 
І. Мельничуком, Р. Дмитруком, А. Івченком В. П. Александровичем та ін. 

На основі вивчення лесово-ґрунтових серій плейстоценових відкладів на території 
України розроблено ряд загальних та регіональних стратиграфічних схем. Наразі 
дискусійним залишається стратиграфічне положення межі середнього і верхнього 
плейстоцену та, відповідно, кореляція із киснево-ізотопними стадіями. Кліматоліти у 
дисертаційному дослідженні виділено згідно з Стратиграфічним кодексом України 
(2012), а хронологічне позиціонування етапів, їхню кореляцію з киснево-ізотопними 
стадіями, мікроетапності розвитку природних умов прийнято за Н. Герасименко (2004, 
2010). Загальний поділ плейстоцену ми розглядаємо за міжнародною 
хроностратиграфічною шкалою (Gibbard, Cohen, 2008; Gibbard et. al., 2009).  

Важливе значення для реконструкції палеоландшафтів за фауною молюсків 
має тафономічний аналіз. Екологічні умови проживання молюсків плейстоцену 
були близькими до сучасних. Зміни, що відбулися, лише в окремих випадках можна 
розглядати як їхню підвидову диференціацію. Більшість наземних молюсків на 
зміну клімату впродовж плейстоцену реагували пристосуванням до нових умов. 
При змінах природних умов поза межами адаптивного діапазону молюсків, 
відбувалось або вимирання видів, або зміна їхніх ареалів.  

Для реконструкцій природних умов основну роль відіграють стенобіонтні 
види. За ними встановлено чіткі відмінності в складі малакокомплексів холодних 
та теплих етапів. Плейстоценова фауна молюсків добре ілюструє ритмічність змін 
природних умов та відображена неодноразовими змінами в розрізах фаун холодних 
та теплих кліматолітів. Специфічною рисою малакокомплексів плейстоцену у 
дослідженнях минулих років була наявність змішаних, гетерогенних фауністичних 
комплексів, походження яких досі не знайшло однозначного пояснення.  

У розділі «Методика досліджень палеогеографічних умов плейстоцену за 
фауною молюсків» розкриті методичні аспекти дослідження природних умов 
плейстоцену за фауною молюсків: відбір палеонтологічних матеріалів, обробка 
результатів та матеріалів досліджень, методика палеоекологічних та 
палеогеографічних реконструкцій 
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На першому етапі палеогеографічних досліджень за фауною молюсків 
важливим є детальний комплексний літолого-фаціальний аналіз відкладів та їхнє 
стратиграфічне розчленування. Відбір проб повинен здійснюватись у відповідності 
до найдрібніших стратиграфічних одиниць, з точною прив’язкою до окремих фацій 
відкладів. Необхідно звертати увагу на окремі тафономічні умови, які можна 
простежити лише на даному етапі: 1) насиченість відкладів черепашками; 2) форма 
залягання – характерна чи нехарактерна (наприклад, лінзи, гнізда тощо); 
3) наявність значної кількості дрібних уламків черепашок та їхнього детриту.  

Збір черепашок молюсків здійснювався відповідно до методик, наведених у 
працях В. Бондарчука, І. Даниловського, М. Веклича, І. Мельничука, В. Ложека та 
М. Куниці. В рамках дисертаційного дослідження її удосконалено відповідно до 
сучасних уявлень про циклічність природно-кліматичних змін, стратиграфічне 
розчленування відкладів плейстоцену. Відбір з лесово-ґрунтових серій відкладів 
здійснювався монолітним способом; з відкладів руслової фації алювію черепашки, 
знайдені під час відбору, відразу вилучались. Такий підхід дозволяє уникнути 
пошкодження черепашок та отримати їх навіть з гравійно-галечникового субстрату. 

Особливості географічного та ландшафтно-екологічного розповсюдження 
молюсків в плейстоцені на основі поєднання методів актуалізму 
та ретроспективного аналізу висвітлені В. Ложеком, М. Куницею, І. Мельничуком 
та ін. Детально різні підходи до класифікації молюсків за їх екологією розглянуті у 
праці С. В. Александровича  та В. П. Александровича (2011).  Наведені дані 
ґрунтуються на аналізі напрацювань багатьох науковців-палеомалакологів, а також 
виконаних авторами багаторічних досліджень викопних малакоценозів. 

Для встановлення віку відкладів важливе значення має використання 
біостратиграфічних методів (за різними групами організмів) і методів абсолютного 
датування: радіовуглецевого, ОСЛ-датування та інші. 

У розділі «Сучасні природні умови території дослідження» висвітлені 
особливості геологічної будови, рельєфу, кліматичних умов у річкових долинах 
Середнього Дністра та Верхнього Пруту, гідрологічного режиму річок та стоку твердих 
наносів, ґрунтового, рослинного покривів та ландшафтів території дослідження.   

Особливості сучасних природних умов досліджуваних річкових долин 
відображають специфічні риси, відмінності, характер та напрям еволюційних змін 
ландшафтів у минулому. У геологічному відношенні територія відповідає 
південно-західній окраїні Подільського виступу кристалічного фундаменту 
Східноєвропейської платформи (долина р. Дністер) та зоні його зчленування з 
Карпатською складчастою структурою (долина р. Прут). У долині Дністра 
відслонюються різновікові дочетвертинні гірські породи – від 
верхньопротерозойських до неогенових. У долині Пруту найдавнішими 
відкладами, що відслонюються, є неогенові. 

Серед основних генетичних типів четвертинних відкладів переважають 
алювіальні, елювіальні, елювіально-делювіальні, еолово-делювіальні та делювіально-
колювіальні відклади, формування яких відбувалося протягом еоплейстоцену-
голоцену. Комплекс верхньоплейстоценових відкладів представлений алювіальними 
та субаеральними товщами від кайдацького до причорноморського часу.  
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Райони дослідження розташовані в зонах активного розвитку новітніх 
геодинамічних процесів, що відобразилось на формуванні річкових терас, їх будові, 
параметрах, прояві в рельєфі. Встановлено ряд спільних та відмінних рис: відносно 
стабільна односпрямованість висхідних рухів території, в межах якого розташована 
долина Середнього Дністра; інтенсивніше опускання передкарпатської частини 
долини Верхнього Пруту наприкінці плейстоцену, а також диференційовані рухи 
на мезо- та макрорівнях субподільської частини Передкарпатського прогину на 
сучасному етапі. 

Клімат території м’який та помірно-вологий, однак простежується відмінність 
клімату середньої частини долини Дністра від інших її частин та суміжних 
територій, що відображається у низці мезо- та мікрокліматичних особливостей. 
Врахування специфічних рис сучасного клімату та мікрокліматичної 
диференціації, важливе при палеокліматичних та палеогеографічних 
реконструкціях пізнього плейстоцену. 

Сучасні умови формування водного стоку та стоку твердих наносів річок 
досліджуваної території, різноманіття ґрунтового покриву, рослинності та 
ландшафтів є досить складними та розкривають специфіку розвитку зональних та 
регіональних відмінностей палеогеографічних умов в минулому.  

У розділі «Склад фауни молюсків у ключових розрізах терасових 
відкладів» викладені результати досліджень літолого-стратиграфічного аналізу 
відкладів та встановлений таксономічний склад малакофауни у відкладах 
верхнього плейстоцену. 

Для дослідження природних умов обрано ключові розрізи 
верхньоплейстоценових терасових відкладів, в яких представлені такі лесово-ґрунтові 
комплекси: розріз багатошарової палеолітичної стоянки Непоротове 7 – дніпровсько-
витачівського часу; розріз руслового алювію біля стоянки Дорошівці ІІІ – витачівсько-
ранньобузького часу; розріз багатошарової палеолітичної стоянки Дорошівці-ІІІ – 
бузько-причорноморського часу; розріз палеолітичної стоянки Кормань-9 – бузького 
кліматоліту; розріз Зеленів – витачівсько-бузького часу. 

Фауна молюсків у відкладах розрізу стоянки Непоротове 7 представлена 
наземними видами та є бідною. У відкладах кайдацького кліматоліту знайдено лише 
кілька черепашок 5-ти видів. Фауна молюсків з ґрунтів прилуцького кліматоліту має 
більше кількісно-видове різноманіття і представлена 7-ма таксонами. Домінантними 
та субдомінантними є види: Succinea oblonga, Pupilla sterri та Pupilla triplicata.  

У відкладах руслового алювію поряд зі стоянкою  Дорошівці ІІІ, які віднесені 
до витачівського кліматоліту, фауна молюсків представлена як прісноводними 
(Theodoxus fluviatilis, Lithoglyphus naticoides та Ancylus fluviatilis), так і наземними 
(Succinea oblonga, Vallonia pulchella, Pseudotrichia rubiginosa, Pupilla muscorum та 
Helicopsis striata) видами. У відкладах бузького кліматоліту лесового-ґрунтового 
розрізу стоянки Дорошівці ІІІ молюски представлені багатим кількісним та 
видовим складом. Найчисельнішими є: Succinea oblonga, Pupilla loessica, 
P. muscorum, Vallonia tenuilabris, Columella columella, Pseudotrichia rubiginosa, 
Trichia hispida. У відкладах цього часу на глибині -7,40…-8,56 м знайдено 
найбільшу кількість прісноводних молюсків. 
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У відкладах дофінівського кліматоліту стоянки Дорошівці ІІІ переважають 
Succinea oblonga, Pupilla loessica, Columella columella, Vallonia tenuilabris, 
Pupilla muscorum, Trichia hispida, Pseudotrichia rubiginosa, однак не виявлені деякі 
види, які зустрічались на попередньому етапі. 

Фауна молюсків причорноморського кліматоліту стоянки Дорошівці ІІІ є 
різноманітною. Домінуючими  видами є  Succinea oblonga, Pupilla loessica, P. sterri, 
Vallonia tenuilabris, Columella columella, Trichia hispida, Pseudotrichia rubiginosa, 
Vallonia pulchella. З’являються види, які не виявлені у відкладах дофінівського та 
бузького кліматолітів. Проте зникають Nesovitrea hammonis, Euconulus praticola.  

Молюски із культурних шарів стоянки Кормань 9, які відповідають бузькому 
часу, надзвичайно бідні за видовим складом. Домінантом у всіх пробах є 
Succinea oblonga, поодиноко та фрагментарно зустрічаються Helicopsis striata, 
Trichia hispida, Columella edentula, Pupilla muscorum та Vallonia pulchella.  

У найдавнішому педоседименті (доприлуцькому) у розрізі Зеленів, видовий 
склад є найбагатшим серед всіх проб у розрізі – 14 видів. Домінантними є 
Pupilla muscorum та Succinea oblonga. Високими є частки Pupilla bigranata, 
Vallonia tenuilabris, Columella edentula. Тільки у цій пробі зустрічаються 
Acicula polita, Pupilla bigranata, Clausilia dubia, Cl. pumila та Carpathica calophana. 

У відкладах прилуцького етапу в розрізі Зеленів виявлено лише по 1 ос. 
Succinea oblonga та Xerolenta obvia. Різноманітним є таксономічний склад фауни 
молюсків витачівського етапу. Найпоширенішими були: Succinea oblonga, 
Pupilla loessica, Vallonia tenuilabris, Pseudotrichia rubiginosa, Columella columella, 
C. edentula, Pupilla sterri та Trichia hispida. Тільки тут серед досліджуваних розрізів 
знайдено такі види як Acanthinula aculeata, Pupilla muscorum densegyrata, 
Vertigo pygmaea, V. genesii, Helicodiscus singleyanus, Vitrea crystallina, 
Aegopinella nitens, Carpathica calophana. 

У чотирьох пробах з відкладів бузького кліматоліту в розрізі Зеленів 
черепашок молюсків не виявлено взагалі. З’являються вони лише у пробі 1 
(4 таксони – Succinea oblonga, Vallonia excentrica, Trichia hispida та Pupilla sp.), 
проте їх кількість є низькою.  

У розділі «Палеогеографічні реконструкції умов формування низьких 
терас та біостратиграфічне значення малакокомплексів» проаналізовані 
природні умови пізнього плейстоцену регіону дослідження за фауною молюсків, 
здійснені спроби встановлення біостратиграфічного значення малакокомплексів 
для холодних та теплих етапів плейстоцену. 

Виконаний у роботі аналіз біорізноманіття плейстоценової фауни молюсків 
ґрунтується на численних матеріалах досліджень М. Куниці – як опублікованих, 
так і фондових(матеріали з 43 місцезнаходжень в долині Дністра (рис. 1). Списки 
молюсків також доповнено даними досліджень, отриманими іншими науковцями, 
а також автора. 
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Рис. 1. Картосхема розташування місцезнаходжень плейстоценової фауни молюсків в 
долині Середнього Дністра (за неопублікованими матеріалами М. О. Куниці). 

Умовні позначення: 1 – Галич, 2 – Коропець, 3 – Незвисько, 4 – Заліщики, 5 – Репужинці, 
6 – Добровляни, 7 – Городок, 8 – Онут, 9 – Рухотин, 10 – Дністрове, 11 – Кудринці, 12 – Завалля, 
13 – Ісаківці, 14 – Атаки, 15 – Хотин, 16 – Смотрич, 17 – Кам’янка, 18 – Вороновиця, 19 – Макарівка, 
20 – Нагоряни, 21 – Грушівці, 22 – Ленківці, 23 – Бабин, 24 – Дністрівка, 25 – Молодове, 26 – Кормань, 
27 – Стара Ушиця, 28 – Непоротове, 29 – Ломачинці, 30 – Наддністрянське, 31 – Жван, 
32 – Бернашівка, 33 – Липчани, 34 – Ожеве, 35 – Василівка, 36 – Розпопинці, 37 – Волошкове, 
38 – Яришів, 39 – Могилів-Подільський, 40 – Біла, 41 – Пороги, 42 – Косоуци, 43 – Велика Кісниця. 

Порівняльний аналіз та визначення біорізноманіття плейстоценових 
малакокомплексів здійснений окремо для холодних та теплих етапів (табл. 1, 2). 
Такий підхід пов’язаний з відсутністю значних еволюційних змін фауни молюсків 
за цей порівняно нетривалий геологічний час. Проте встановлено, що досить часті 
зміни клімату призводили до еколого-географічної мінливості малакокомплексів. 
Здійснене порівняння дозволило максимально виявити відмінності у видовому та 
екологічному складі різновікових малакокомплексів.  

Незважаючи на певні відмінності у видовому складі фаун різних етапів 
плейстоцену Середнього Дністра, простежується домінантність окремих видів 
(табл. 1, 2). На всіх етапах плейстоцену зустрічається Succinea oblonga. Для 
холодних етапів також характерні такі види: Columella columella, 
Vallonia tenuilabris, Xerolenta obvia. 

Такі види як Vertigo parcedentata, Pupilla sterri, Helicopsis striata, 
Helicopsis instabilis, Trichia hispida та Pseudotrichia rubiginosa не зустрічаються 
лише на окремих холодних етапах. Досить часто зустрічаються також такі види: 
Pupilla triplicata, Chondrula tridens та Euconulus fulvus.  

На відміну від холодних, малакокомплекси теплих етапів більше 
відрізняються один від одного за видовим складом. На всіх етапах зустрічається 
Succinea oblonga, про яку згадано вище. Досить часто зустрічаються такі таксони 
як Pupilla sterri, Vallonia pulchella, Chondrula tridens, Clausilia dubia, 
Xerolenta obvia, Helicopsis striata, Trichia hispida, але дані таксони характерні не для 
всіх етапів. Більш багатими за видовим складом є малакокомплекси останніх 
теплих етапів – прилуцького, витачівського та дофінівського. 



10 

Таблиця 1 
Зміна видового різноманіття фауни молюсків протягом холодних етапів  

пізнього плейстоцену в Середньому Подністер’ї* 

Види Екол. 
групи 

Наземні молюски у 
відкладах холодних етапів 

плейстоцену 
pč bg ud ts 

Acicula polita (Hartmann) F + - - - 
Carychium minimum (Müll.) H + - - - 
Succinea oblonga (Drap.) M + + + + 
Succinea putris (L.) H - + - - 
Cochlicopa lubrica (Müll.) M + + - - 
Vertigo alpestris Alder M - + - - 
Vertigo genesii (Gredl.) H - + - - 
Vertigo arctica (Wall.) M - + - - 
Vertigo pseudosubstriata Ložek M - + - - 
Vertigo parcedentata (Sandb.) O + + + - 
Columella edentula (Drap.) M + + + - 
Columella columella (Mart.) M + + + + 
Pupilla muscorum (L.) O + + + - 
Pupilla sterri (Voith) O(X) + + + + 
Pupilla bigranata (Rossmässler) O - + - - 
Pupilla triplicata (Studer) O(X) + + - - 
Pupilla loessica Ložek O + + - - 
Vallonia pulchella (Müll.) O + + + - 
Vallonia excentrica Sterki O - + - - 
Vallonia tenuilabris (Al. Br.) O + + + + 
Chondrula tridens (Müll.) O(X) + + + - 
Vitrea crystallina (Müll.) F(B) - - + - 
Nesovitrea hammonis (Ström) M + + - - 
Zonitoides nitidus (Müll.) H - + - - 
Euconulus fulvus (Müll.) M + - + - 
Euconulus praticola (Reinhardt) H - + - - 
Clausilia bidentata (Ström) F + - - - 
Clausilia dubia (Draparnaud) M + - - - 
Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) Х + + + + 
Helicopsis striata (Müll.) O(X) + + + + 
Helicopsis instabilis (Rossmässler) Х + + + - 
Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) M(H) + + + + 
Trichia hispida (Linnaeus) M + + + - 
Arianta arbustorum (Linnaeus) F(B) + + - - 

* складено автором за матеріалами (Куниця М., 1964, 1965, 1966, 1971, 1974, 1984, 2007;
Мотуз В., 1977, 1982, 1987; Мельничук І., 1984, 2004; Дмитрук Р., 2004, 2011, 2012; Alexandrowicz 
W. еt al., 2014; Івченко А., 2010), результатами власних досліджень (червоний колір (+) та за 
матеріалами фондів (неопубліковані матеріали проф. М. Куниці – синій колір (+). Червоним 
кольором (наприклад, Acicula polita) виділено види, додані за результатами наших досліджень.  
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Таблиця 2 
Зміна видового різноманіття фауни молюсків протягом теплих етапів  

пізнього плейстоцену в Середньому Подністер’ї* 

Види Екол. 
групи 

Наземні молюски у 
відкладах теплих 

етапів плейстоцену 
df vt рl kd 

Acicula polita (Hartmann) F - + - - 
Acanthinula aculeata (Müll.) F - + - + 
Succinea oblonga (Drap.) M  +  +  +  + 
Succinea (Oxyloma) elegans Risso H  -  -  -  + 
Vertigo pygmaea (Drap.) O - + - - 
Vertigo parcedentata (Sandb.) O  +  -  -  - 
Vertigo genesii (Gredler) H - + - - 
Columella edentula (Drap.) M - + + - 
Columella columella (Mart.) M  +  -  -  - 
Pupilla muscorum (L.) O +  + +  - 
P. m. densegyrata Ložek O - + - - 
Pupilla loessica Ložek O + + - - 
Pupilla  bigranata (Rossmässler) O - + - - 
Pupilla triplicata (Studer) O (X) - + - + 
Pupilla sterri (Voith) O (X)  +  +  + + 
Vallonia pulchella (Müll.) O +  +  +  + 
Vallonia costata (Müll.) O  -  - +  +  
Vallonia excentrica Sterki O - + - - 
Vallonia tenuilabris (Al. Br.) O  + +  + + 
Chondrula tridens (Müll.) O (X)  -  +  +  + 
Cochlodina laminata (Montagu) F  +  -  -  - 
Clausilia parvula Férussac M  -  +  +  - 
Clausilia dubia (Draparnaud) F  +  +  +  - 
Clausilia pumila C. Pfeiffer F - + - - 
Laciniaria plicata (Draparnaud) M  +  -  -  - 
Vitrea diaphana (Studer) F  -  +  +  - 
Vitrea crystallina (Müll.) F (B) - + - - 
Nesovitrea hammonis (Ström) M + - - - 
Euconulus praticola (Reinhardt) H + + - - 
Carpathica calophana (Westerlund) F - + - - 
Xerolenta obvia (Menke)(=Helicella candicans (L. Pfeiffer) X  +  +  +  + 
Helicopsis striata (Müll.) O (X)  +  +  +  - 
Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) M (H)  + +  -  - 
Trichia hispida (Linnaeus) M  +  +  +  - 
Euomphalia strigella (Draparnaud) O  -  - +  - 
Arianta arbustorum (Linnaeus) F (B)  +  +  +  - 
Cepaea nemoralis (Linnaeus) F (B)  -  -  +  - 
Helix pomatia (Linnaeus) F (B)  -  -  +  - 

Умовні позначення до табл. 1-2: Екологічні групи (за Alexandrowicz S., Alexandrowicz W. 2011):  
О – види відкритих біотопів, F(В) – види затінених біотопів, М – мезофільні види, Н – гігрофільні види, 
Х – ксерофільні види. 

вид характерний для всіх теплих етапів плейстоцену 
вид часто зустрічається на теплих етапах плейстоцену, але не у всіх із них 

 + вид зустрічається лише на окремих теплих етапах плейстоцену 
 -  вид не зустрічається лише на окремих теплих етапах плейстоцену 
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Аналіз біорізноманіття фауни молюсків на різних етапах плейстоцену показує, 
що видовий та екологічний склад комплексів під час них не є ідентичним. 
Різноманітнішими є малакокомплекси тих етапів, протягом яких природні умови 
часто змінювались. Причому зміна могла відбуватись за такими основними 
кліматичними чинниками – температура повітря (теплі і холодні фази) та умови 
зволоження (вологі та сухі фази). Кліматичні зміни призводили, насамперед, до 
ландшафтних змін та, як наслідок, зміни видового та екологічного складу фауни 
молюсків. 

Аналіз фауни холодних та теплих етапів плейстоцену показав, що останні є 
більш індивідуальними. Ця особливість має велике значення для біостратиграфії. 

Окрему увагу слід приділити вивченню та реконструкціям палеоумов за 
«змішаною фауною». Необхідно обов’язково враховувати: по-перше, фаціальну 
мінливість відкладів при відборі проб та їхню точну стратиграфічну прив’язку; 
по-друге, тафономічні особливості залягання решток у відкладах; по-третє, суттєві 
відмінності природних умов у межах окремих етапів плейстоцену (підетапи, стадії, 
підстадії, фази). Відповідно, застосований підхід до дослідження малакокомплексів 
з врахуванням сучасних уявлень про мікроетапність розвитку природи впродовж 
плейстоцену дозволяє більш точно реконструювати умови палеосередовища. 

ВИСНОВКИ 
Виконані в дисертаційному дослідженні реконструкції природних умов часу 

формування низьких терас Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття за 
фауною молюсків дають підстави сформулювати такі висновки: 

1. Попередніми дослідженнями встановлені морфологічні та морфометричні
характеристики терас, особливості їхньої будови, генезису, віку, геолого-
геоморфологічних та палеогеографічних умов формування тощо. Однак досі серед 
науковців не досягнуто єдиного погляду щодо визначення кількості терас в 
долинах Середнього Дністра та Верхнього Пруту та критеріїв їх виділення. На 
основі аналізу основних підходів ми склали схему узгодження висоти та кількості 
терас за різними авторами. У наших дослідженнях ми дотримувалися підходу до 
виділення терас за М. Векличем (1982). 

За результатами досліджень викопних ґрунтів, рослинності та малакофауни 
визначені основні особливості просторово-часової динаміки природних умов 
річкових долин Середнього Дністра та Верхнього Пруту в плейстоцені. Проте досі 
не приділялась увага вивченню реакції фауни молюсків на короткоперіодичні зміни 
природних умов у плейстоцені.  

2. Подібність ландшафтно-екологічних умов проживання плейстоценової
фауни молюсків до сучасних дозволила встановити природні обстановки на різних 
етапах плейстоцену та простежити еволюцію палеоландшафтів. Завдяки тому, що 
наземні молюски мають обмежені можливості до дисперсії і вразливі до змін 
природних умов, вони є однією з найбільш показових груп організмів для 
біоіндикаційних цілей. 

3. Нами застосований удосконалений комплекс методів та підходів до
досліджень палеогеографічних умов плейстоцену за фауною молюсків, суть якого 
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полягає у: відборі проб з лесово-ґрунтових товщ монолітним способом; точній 
стратиграфічній прив’язці проб до окремих фацій відкладів та до підрозділів 
кліматолітів; врахуванні тафономічних умов залягання відкладів. Це дозволило 
уникнути змішування тафоценозів молюсків з різних геологічних фацій.  

4. На основі аналізу сучасних природних умов регіонів Середнього
Подністер’я та Верхнього Попруття встановлені спільні та відмінні риси: 
розташування на різних геоструктурних одиницях; відмінні за складом та віком 
геологічні породи, які складають цоколі терас та днища долин; різний характер 
прояву неотектонічних рухів; мезо- та мікрокліматичні відмінності як між 
середньодністерською та верхньопрутською долинами, так і внутрішньо- та 
надканьйонними ділянками долини Середнього Дністра, які відображають 
особливості формування низьких терас та специфічні риси ландшафтно-
кліматичних умов у пізньому плейстоцені.  

5. Реконструкції природних умов формування низьких терас Середнього
Подністер’я та Верхнього Попруття здійснено за ключовими розрізами 
верхньоплейстоценових терасових відкладів: розрізи багатошарових 
палеолітичних стоянок Непоротове 7 та Дорошівці ІІІ; розріз палеолітичної 
стоянки Кормань 9, розріз руслового алювію біля стоянки Дорошівці ІІІ; розріз 
Зеленів. Для кайдацького, прилуцького, витачівського, бузького, дофінівського та 
причорноморського кліматолітів встановлено варіації фауни молюсків у різних 
фаціальних відмінах. З’ясовано, що навіть в сусідніх пробах з одного кліматоліту 
не лише змінюється частка окремих видів, але види можуть з’являтися чи зникати. 

6. У природних умовах досліджуваних річкових долин під час бузького
кліматоліту існували значні відмінності. Ми пропонуємо вважати ландшафти 
бузького часу в долині Середнього Дністра близькими до перигляціальних 
степових та лісостепових, а в долині Верхнього Пруту – перигляціальних 
напівпустельних чи пустельних. Відповідно, внутрішньоканьйонна частина долини 
Дністра навіть під час екстремально холодних етапів була рефугіумом існування 
наземних молюсків. 

7. Здійснені реконструкції палеоекологічних умов пізнього плейстоцену
показують, що кожен етап має свій індивідуальний видовий та екологічний набір 
молюсків. Простежені зміни видового різноманіття молюсків впродовж холодних 
та теплих етапів плейстоцену. Встановлена домінантність окремих видів 
(Succinea oblonga для всіх етапів; для холодних – Columella columella, 
Vallonia tenuilabris, Xerolenta obvia; для теплих найбільш характерними є такі 
таксони як Pupilla sterri, Vallonia pulchella, Chondrula tridens, Clausilia dubia, 
Xerolenta obvia, Helicopsis striata, Trichia hispida), визначені найбільш характерні 
види, а також такі, що зустрічаються рідко. Найвища видова різноманітність 
спостерігається у другій половині пізнього плейстоцену. У видовому складі 
простежується більше відмінностей між фаунами теплих етапів, ніж між фаунами 
холодних. Фактори, що впливали на диференціацію груп молюсків: ландшафтно-
кліматичні умови; мінливість клімату впродовж окремих етапів; особливості мезо- 
та мікрорельєфу. Низьке видове різноманіття може свідчити не лише про 
несприятливі природні умови для проживання наземних молюсків, але і про 
короткотривалість існування угруповань.  
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8. Індивідуальні особливості видового та екологічного складу, домінантність
окремих таксонів в наземних малакокомплексах плейстоцену можуть мати 
біостратиграфічне значення. На підставі проведеного аналізу фауни молюсків у 
відкладах руслової фації ІІ надзаплавної тераси Дністра підтверджено вік алювію 
та здійснено її стратиграфічне розчленування. 

9. Виходячи із сучасних уявлень про короткоперіодичні зміни природних умов
у межах окремих етапів плейстоцену (підетапи, стадії, підстадії, фази), показано, 
що «змішані малакокомплекси» є тафоценозами. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ 
ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових наукових виданнях України, в яких опубліковані основні 
наукові результати дисертації: 

1. Кочерган Я., Рідуш Б. Кріогенне вивітрювання в карстових порожнинах
Буковинського Придністров’я. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наук. 
праць. 2011. Вип. 587-588: Географія. С. 30-35. (Особистий внесок здобувача: 
реконструкції умов кріогенезу уламкових відкладів у печерах).  

2. Кочерган Я. А. Сліди кріогенних процесів як індикатори палеокліматів
плейстоцену Середнього Подністров’я. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: 
збірник наук. праць. 2012. Вип. 616: Географія. С. 25-28.  

3. Рідуш Б., Поп’юк Я. Аномальні потужності руслового алювію в терасових
відкладах Середнього Подністров’я. Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник 
наук. праць. 2015. Вип. 762-763: Географія. С. 49-57. (Особистий внесок здобувача: 
аналіз руслової фації терасових відкладів). 

4. Костенюк Л., Поп’юк Я. Особливості формування гідрографічної мережі
річкової системи Пістиньки-Лючки-Лючки Сопівки. Наукові записки. Тернопіль, 
2019. Т. 47. № 2. С. 33-40. (Особистий внесок здобувача: аналіз долинно-річкового 
рельєфу в пригирлових ділянках прутських допливів). 

5. Поп’юк Я., Рідуш Б. Будова нижніх терас долини р. Дністер (на прикладі
ділянки Василів-Дорошівці). Науковий вісник Чернівецького ун-ту: збірник наук. 
праць. 2020. Вип. 824. Географія. С. 60-68. (Особистий внесок здобувача: аналіз 
будови та відкладів нижніх терас). 

Статті у наукових виданнях, індексованих у Scopus і WoS: 
6. Bondar K., Ridush B., Baryshnikova M., Popiuk Y. On palaeomagnetic dating of

fluvial deposits in the section of Neporotove gravel quarry on the Middle Dniester. 
Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2019. 28 (2). 241-249. – P. 241-249. 
(Особистий внесок здобувача: аналіз алювіальної фації відкладів річкової тераси). 

7. Popiuk Ya., Ridush B., Solovey T. Middle and Late Pleistocene terrestrial snails
from the Middle Dniester area, Ukraine (based on Mykola Kunytsia’s collections) 
Geological Quarterly. 2021. 65: 6 DOI:http://dx.doi.org/10.7306/gq.1575. (Особистий 
внесок здобувача: виконаний аналіз біорізноманіття наземних молюсків). 



15 

Опубліковані наукові праці апробаційного характеру: 
8. Кочерган Я. А. Кріогенні процеси у пізньому пленігляціалі на території

Середнього Подністров’я. Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових 
досліджень: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених. К.: ДНВП «Картографія», 2011. Вип. 8. С. 25-27. 

9. Кочерган Я. А. Сліди кріогенних процесів як  індикатори палеокліматів
плейстоцену Середнього Подністров’я. Еволюція та антропогенізація ландшафтів 
передгірських і гірських територій: Матеріали міжнар. наук. конф. Чернівці: 
Букрек, 2012. С. 18. 

10. Поп’юк Я. А. Малакофауна палеолітичної стоянки Дорошівці 3 як
індикатор змін палеосередовища. Рельєф і клімат: Матеріали міжнар. наук. 
симпоз. (23-25 жовт. 2014 р.). Чернівці: Технодрук, 2014. С. 47-48. 

11. Popiuk Y. Paleoenvironmental Malakofaunistik Records of Late Pleniglacial on
the Upper Paleolithic Site Doroshivtsi 3 (the Middle Dniester Basin). Late Pleistocene 
and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region. 2nd International 
Workshop, Cluj Napoca, Romania, 6-9 November 2014. Abstracts volume. Stefan cel 
Mare University Press, 2014. Pp. 145-148.  

12. Поп’юк Я., Рідуш Б. Викопна фауна у відкладах пізньоплейстоценових
терас біля Василева (Буковинське Подністер’я). Леси і палеоліт Поділля: тези 
доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). 
Львів, 2015. С. 63-64. (Особистий внесок здобувача: встановлений склад 
малакофауни у терасових відкладах). 

13. Поп’юк Я., Рідуш Б. Надпотужна товща алювію у розрізі
ранньоплейстоценової тераси Дністра біля с. Брідок (Буковинське Подністров`я). 
Українська географія: сучасні виклики. Збірник праць ХІІ з’їзду Українського 
географічного товариства. Київ, 2016. С. 132-134. (Особистий внесок здобувача: 
виконаний аналіз руслового алювію тераси). 

14. Ridush B., Popiuk Y., Nykolyn O. New Middle Pleistocene records from the
North-East foothills of Carpathian Mountains. Central and Eastern Europe Paleoscience 
Symposium: From Local to Global (23-24 May 2016). Book of abstracts. Ştefan cel Mare 
University Press, Suceava, Romania, 2016. Pp. 75-77. (Особистий внесок здобувача: 
аналіз особливостей терасових відкладів та фауни молюсків в них). 

15. Рідуш Б., Поп’юк Я., Николин О. Новий розріз високої тераси в
передгірській частині долини р. Прут: геолого-стратиграфічний та 
палеонтологічний нарис. Від географії до географічного українознавства: еволюція 
освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у 
Чернівецькому національному ун-ті ім. Юрія Федьковича): матеріали міжнародної 
конференції (11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці, 2016. С. 81-83 (Особистий внесок 
автора – проаналізовано особливості відкладів, встановлений видовий та 
екологічний склад молюсків).  

16. Popiuk Y., Ridush B. Pleistocene terrestrial molluscs from the collections of
prof. Mykola Kunytsia. Populations in the Non-optimal environment. International Field 
Workshop. Chernivtsi-Neporotove-Borshchiv-Kamyanets-Podilsky, September 20-23, 
2017. Abstract book. Chernivtsi-Kyiv, 2017. Рр. 10-11. (Особистий внесок здобувача: 



16 

просторовий-часовий аналіз поширення молюсків плейстоцену за 
неопублікованими матеріалами проф. М. О. Куниці). 

17. Поп’юк Я. А., Рідуш Б. Т. Місцезнаходження плейстоценової фауни
молюсків в долині Середнього Дністра (за матеріалами М. О. Куниці). Географія в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – 
досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського 
національного університету імені Т. Шевченка (Київ, 30-31 березня 2018 р.). Київ, 
2018. С. 71-74. (Особистий внесок здобувача: систематизація колекції молюсків 
проф. М. О. Куниці та аналіз їхнього видового складу). 

18. Рідуш Б., Поп’юк Я. Новий шар верхнього палеоліту на багатошаровій
стоянці Дорошівці-3. Per aspera as astra: До 100-літнього ювілею відомого 
археолога Бориса Тимощука. Тези доп. Міжнар. наук. конф. (Чернівці, 8 квітня 
2019 р.). Чернівці, 2019. С. 94-95. (Особистий внесок здобувача: порівняльних 
аналіз терасових відкладів). 

19. Поп’юк Я. Малакофауна культурних шарів палеолітичної стоянки
Кормань 9. Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей 
ІІІ міжнародного наукового семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження 
відомого науковця Бориса Тимощука (м. Чернівці, 13 грудня 2019 р.). Чернівці, 
2019. С. 109-110. 

20. Popiuk Ya., Ridush B., Kosteniuk L. Upper Pleistocene mollusk fauna from the
channel alluvium at the base of multi-layered Upper Palaeolithic site Doroshivtsi 3 
(Middle Dniester area, Ukraine). INQUA SEQS 2020. Conference Proceedings. Wrocław, 
Poland, 28th September 2020. Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, 
palaeofauna and human migrations across Central Europe. P. 107. (Особистий внесок 
здобувача: аналіз таксономічного та екологічного складу малакофауни, 
встановлення віку за біостратиграфічним методом). 

21. Ridush B., Popiuk Ya. New implications of biostratigraphical dating by large
mammals on multi-layered Palaeolithic site Molodova V (Ukraine). INQUA SEQS 2020. 
Conference Proceedings. Wrocław, Poland, 28th September 2020. Quaternary 
Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across 
Central Europe. P. 110-111. (Особистий внесок автора:  визначення 
морфометричних параметрів палеонтологічних решток). 

22. Рідуш Б., Поп’юк Я. Біостратиграфічне датування за великими ссавцями на
багатошаровій палеолітичній стоянці Молодова V (Україна). Археологія Буковини: 
здобутки та перспективи: Тези доповідей IV міжнародного наукового семінару 
(Чернівці, 11 грудня 2020 р.). Чернівці, 2020. – С. 156-158. (Особистий внесок автора: 
встановлення морфометричних параметрів палеонтологічних знахідок). 

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати 
дисертаційного дослідження: 

23. Рідуш Б., Кочерган Я. Кріогенні уламкові відклади у карстових печерах
плато Чатирдаг. Наук. вісник Чернівецького ун-ту: збірник наук. праць. Чернівці: 
ЧНУ, 2010. Вип. 483: Географія. С. 5-10. (Особистий внесок здобувача: 
реконструкції умов формування кріогенних уламкових відкладів у печерах).  



17 

24. Поп’юк Я. А., Рідуш Б. Т., Гермаківська А. В., Шишковська Т. М.,
Калуш Ю. І. Геосайти Хотинського НПП та прилеглих територій (в межах 
Рукшинської ОТГ). Регіональні аспекти флористичних і фауністичних 
досліджень: матеріали Vміжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 19 квіт. 2018 р.). 
Чернівці, 2018. С. 162-164. (Особистий внесок здобувача: аналіз будови та 
відкладів тераси Дністра). 

25. Ridush B., Stefaniak K., Nadachowsky A., Ratajczak U., Socha P., Popiuk Y.,
Ridush O. & Nykolyn O. Pleistocene fauna of the Emine-Bair-Khosar Cave (Crimea, 
Ukraine): new data. INQUA SEQS- Quarternary Stratigraphy in Karst and Cave 
Sediments, Postojna, Slovenia. 2018. Pp. 57-59. (Особистий внесок здобувача: 
дослідження палеонтологічних решток). 

26. Рідуш Б. Т., Поп’юк Я. А. Сліди гляціальних процесів в рельєфі
середньогір’я Буковинських Карпат. Рельєф і клімат: матеріали ІІ Міжнар. конф. 
(26-28 верес. 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 48-49. (Особистий внесок здобувача: аналіз 
слідів гляціальних процесів). 

27. Костенюк Л. В., Поп’юк Я. А. Історія та динаміка формування гідрографічної
мережі річкової системи Пістиньки-Лючки-Лючки Сопівки. Міждисциплінарні 
інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали 
міжнародної наук.-практ. конф., присв. 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» 
у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка.(Тернопіль, 7-8 травня 2019 р.) Тернопіль. С. 101-105. (Особистий внесок 
здобувача: аналіз чинників переформування річкової системи). 

АНОТАЦІЯ 
Поп’юк Я. А. Палеогеографічні умови формування низьких терас 

Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття (за фауною молюсків). – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія». – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 
України. – Київ, 2021. 

На основі геоморфологічного, стратиграфічного та малакофауністичного 
дослідження пізньоплейстоценових відкладів низьких терас Середнього 
Подністер’я та Верхнього Попруття встановлені таксономічний та екологічний 
склад малакофауни у цих відкладах, біорізноманіття малакокомплексів для 
холодних і теплих етапів плейстоцену, відмінності у видовому складі фаун 
молюсків холодних та теплих етапів. Виконані реконструкції палеоекологічних 
умов та проведений порівняльний аналіз природних умов долин Середнього 
Дністра та Верхнього Пруту в пізньому плейстоцені. 

Отримані результати дозволили обґрунтувати зміни у видовому складі фауни 
молюсків як реакцію на короткоперіодичні зміни ландшафтно-кліматичних умов 
впродовж плейстоцену. Доведена необхідність врахування мікростратиграфії та 
фаціальної мінливості відкладів для вирішення проблеми «змішаних» 
малакокомплексів. Запропоновано особливості видового та екологічного складу 
наземних малакокомплексів плейстоцену, домінантність в них окремих таксонів 



18 

застосовувати для біостратиграфічного розчленування відкладів. 
Ключові слова: фауна молюсків, низькі тераси, пізній плейстоцен, терасові 

відклади, природні умови, зміни клімату. 

АННОТАЦИЯ 
Попюк Я. А. Палеогеографические условия формирования нижних террас 

Среднего Приднестровья и Верхнего Припрутья (по фауне моллюсков). – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата географических наук 
по специальности 11.00.04 «Геоморфология и палеогеография». – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченка, Министерство образования и 
науки Украины. – Киев, 2021.   

На основании геоморфологического, стратиграфического и 
малакофаунистического исследования позднеплейстоценовых отложений низких 
террас Среднего Приднестровья и Верхнего Припрутья, установлены таксономический 
и экологический состав малакофауны в этих отложениях, биоразнообразие 
малакокомплексов для холодных и теплых этапов плейстоцена, различия в видовом 
составе фаун моллюсков холодных и теплых этапов. Выполнены реконструкции 
палеоэкологических условий и проведен сравнительный анализ природных условий 
долин Среднего Днестра и Верхнего Прута в позднем плейстоцене. 

Полученные результаты позволили обосновать изменения в видовом составе 
фауны моллюсков как реакцию на короткопериодические изменения ландшафтно-
климатических условий на протяжении плейстоцена. Доказана необходимость 
учитывания микростратиграфии и фациальной изменчивости отложений для 
решения проблемы «смешанных» малакокомплексов. Предложено особенности 
видового и экологического состава наземных малакокомплексов плейстоцена, 
доминантность в них отдельных таксонов применять для биостратиграфического 
расчленения отложений. 

Ключевые слова: фауна моллюсков, нижние террасы, поздний плейстоцен, 
террасовые отложения, природные условия, изменения климата. 

ANNOTATION 
Popiuk Ya. A. Palaeogeographical conditions of low terraces formation in the 

Middle Dniester and Upper Prut areas (by mollusc fauna). – Qualifying scientific 
work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate Degree in Geography: Speciality 11.00.04 – 
geomorphology and palaeogeography – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

Based on geomorphological, stratigraphic and malacofaunistic study of Late 
Pleistoce-ne sediments on low terraces of the Middle Dniester and Upper Prut areas, the 
taxonomic and ecological composition of malacofauna in these sediments, the 
biodiversity of the mollusc assemblages for cold and warm stages of Pleistocene, as well 
as the differences in the species composition of cold and warm stages, have been 
established. Reconstructions of paleoecological conditions have been performed, and a 
comparative analysis of the natural conditions of the Middle Dniester and Upper Prut 
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valleys in the late Pleistocene has been carried out. 
The obtained results allowed us to substantiate the changes in the species 

composition of mollusc fauna as a reaction to short-term changes in landscape-climatic 
conditions during the Pleistocene. The necessity of considering microstratigraphy and 
facies variability of sediments to solve the problem of "mixed" mollusc associations is 
proved. The individual features of species and ecological composition of terrestrial 
Pleistocene mollusc associations, the dominance of individual taxa in them, are proposed 
for biostratigraphic subdivision of sediments. 

Reconstructions of natural conditions of low terraces formation of the Middle 
Dniester and Upper Prut areas are carried out on key sections of Upper Pleistocene terrace 
deposits: section of multi-layered Palaeolithic site Neporotovo 7; section of channel 
alluvium near the Doroshivtsi-III; section of the multi-layered Palaeolithic site 
Doroshivtsi-III; section of the Palaeolithic site Korman-9; section Zeleniv. For the 
Kaidaky, Pryluky, Vytachiv, Bug, Dofinivka and Prychornomorya climatolithes, the 
mollusc fauna variations in different facies have been established. It has been found that 
even in neighbouring samples from the same climatolith, not only does the proportion of 
individual species change, but species can appear or disappear. 

We suggested that low species diversity may indicate not only unfavourable natural 
conditions for the terrestrial molluscs but also the duration of mollusc communities’ 
existence. If the biocenoses existence is stable and relatively long-term, the number of 
species increases. 

It has been established that during the cold stages, also during the last glacial 
maximum (LGM) of the Bug stage, under the extremely harsh natural conditions, the river 
valleys (especially the Middle Dniester, with its peculiar microclimatic features,) were 
the refugia for terrestrial molluscs. 

There were significant differences in the natural conditions of the Middle Dniester 
and Upper Prut valleys during the formation of the Bug climatolith. We suggest 
considering the landscapes of the Bug, in the Middle Dniester valley, close to cold 
(periglacial) steppe and forest-steppe, and cold semi-desert or desert in the valley of the 
Upper Prut. 

Reconstructions of the Late Pleistocene's paleoecological conditions based on the 
molluscan fauna show that each stage of the Pleistocene has its own individual species 
and ecological set of molluscs. There are more differences in species composition 
between the warm stages' faunas than between the faunas of the cold ones. This is 
probably due to differences in humidity and landscape diversity. 

Based on previous and our studies' results, we tracked changes in the species 
diversity of the main species of molluscs during the cold and warm stages of the 
Pleistocene. The dominance of individual species has been established for 
Succinea oblonga for all stages; for cold stages: Columella columella, 
Vallonia tenuilabris, Xerolenta obvia (= Helicella candicans); for warm stages: 
Pupilla sterri, Vallonia pulchella, Chondrula tridens, Clausilia dubia, Xerolenta obvia, 
Helicopsis striata, Trichia hispida, the most characteristic species, as well as those that 
are quite rare. The highest species diversity is observed in the second half of the 
Late Pleistocene (from Pryluky till Prychornomorya).  
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Terrestrial mollusc assemblages of the Pleistocene, individual features of species 
and ecological composition, and individual taxa dominance have the biostratigraphic 
sense. Based on the mollusc fauna in the sediments of the channel facies of the 
2nd floodplain terrace of the Dniester, alluvium's age was confirmed, and its 
biostratigraphic subdivision was performed. 

Based on modern views on short-term changes in natural conditions within the 
individual stages of the Pleistocene, it is shown that so-called "mixed mollusc 
assemblages" are the taphocenoses, the formation of which is associated with the mixing 
of different ecological mollusc species of both at the time of primary accumulation of 
sediments, and due to redeposition or later mixing of different age sediments. 

Key words: mollusc fauna, low terraces, Late Pleistocene, terrace sediments, 
natural conditions, climate change. 
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