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АНОТАЦІЯ 

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

Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття (за фауною молюсків). – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія». – Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки 

України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена реконструкціям природних умов 

формування низьких терас Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття за 

фауною молюсків.  

Циклічність змін кліматів минулого на регіональному та місцевому рівнях 

добре фіксується у терасових відкладах. Тому їх вивчення дозволяє 

деталізувати наші знання про розвиток природи регіону, простежити 

циклічність змін природних умов часу утворення відкладів, з’ясувати їхній 

генезис тощо. Серед палеофауністичних решток у відкладах квартеру 

найчастіше зустрічаються саме черепашки молюсків. Вони присутні практично 

у всіх генетичних типах відкладів, є палеоекологічними індикаторами 

природного середовища, тому дозволяють відтворити еволюцію природних 

умов, процесів та окремі властивості палеоландшафтів. 

Хоча молюски плейстоцену в Україні досліджуються тривалий час, у 

зв’язку з активізацією в останні роки палеогеографічних та археологічних 

досліджень в регіоні постала потреба в деталізації окремих знань про них, 

зокрема і в зв’язку зі значним розширенням наших уявлень про четвертинний 

період. В останні десятиліття в світовій науці розвинувся такий напрям в 

дослідженні плейстоцену як визначення біостратиграфічного значення окремих 

груп організмів, в тому числі й молюсків. Все це й зумовило необхідність 

проведення цього дисертаційного дослідження. 
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У ході попередніх досліджень долин Середнього Дністра та передгірської 

частини Верхнього Пруту науковцями проаналізовані морфологічні та 

морфометричні характеристики терас, особливості їх будови, генезису, віку, 

геолого-геоморфологічних та палеогеографічних умов формування терас, їхній 

зв’язок з динамікою неотектонічних рухів тощо. Досі серед дослідників не 

досягнуто єдності щодо визначення кількості терас в досліджуваних річкових 

долинах, критеріїв їхнього виділення та будови. Для вирішення даної проблеми 

ми виконали детальний аналіз та склали схему узгодження поглядів на висоти 

та кількість терас за різними авторами.  

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. Досі не приділялась увага вивченню реакції фауни молюсків на 

короткоперіодичні зміни природних умов у плейстоцені.  

Стратиграфічні схеми квартеру території України (загальні та регіональні), 

основою яких є схема (Веклич та ін., 1993), постійно оновлюються, зокрема 

щодо кореляції горизонтів із глобальною морською ізотопно-кисневою 

шкалою, стратиграфією морських і терасових відкладів (біостратиграфічна 

частина). У зв’язку з цим автором виконане порівняння підходів до поділу 

пізнього плейстоцену, необхідне для верифікації за ними результатів нових 

палеомалакологічних досліджень. 

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 (особливо стенобіонтні види) мають обмежені 

можливості до дисперсії і є вразливими до змін природних умов, вони однією з 

найбільш показових груп організмів для біоіндикаційних цілей та добре 

відображають зміни природних умов. 

У роботі застосований удосконалений комплекс методів та підходів до 

досліджень палеогеографічних умов плейстоцену за фауною молюсків, суть 
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якого полягає у: відборі проб з лесово-ґрунтових товщ монолітним способом; 

точній стратиграфічній прив’язці відібраних проб до окремих фацій відкладів 

та до підрозділів кліматолітів згідно із сучасними уявленнями про їхню будову; 

врахуванні тафономічних умов залягання відкладів. 

Розкриті спільні та відмінні риси сучасних природних умов регіонів 

Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття: розташування на різних 

геоструктурних одиницях; різні за складом та віком породи, які складають 

цоколі терас та сучасні днища долин; різний характер розвитку сучасних 

неотектонічних рухів; мезо- та мікрокліматичні відмінності як між 

середньодністерською та верхньопрутською долинами, так і внутрішньо- та 

надканьйонними ділянками долини Середнього Дністра. 

Реконструкції природних умов формування низьких терас Середнього 

Подністер’я та Верхнього Попруття здійснено за ключовими розрізами 

верхньоплейстоценових терасових відкладів, в яких представлені такі 

послідовності кліматолітів: 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. 

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. 

Висунуте припущення, що низьке видове різноманіття може свідчити не 

лише про несприятливі природні умови для проживання наземних молюсків, 

але і про тривалість існування угруповань. Якщо існування біоценозів є 

стійким, і відносно довготривалим, то кількість видів зростає.  
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Встановлено, що впродовж холодних етапів, зокрема й під час останнього 

льодовикового максимуму (LGM) бузького етапу, за екстремально суворих 

природних умов, долини річок (особливо Середнього Дністра, з його 

своєрідними мікрокліматичними особливостями) були рефугіумами для 

наземних молюсків. 

У природних умовах долин Середнього Дністра та Верхнього Пруту під 

час формування 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. 

Здійснені реконструкції палеоекологічних умов пізнього плейстоцену за 

фауною молюсків показують, що кожен етап плейстоцену має свій 

індивідуальний видовий та екологічний набір молюсків. Спостерігається 

більше відмінностей у видовому складі між фаунами теплих етапів, ніж між 

фаунами холодних. Ймовірно, це пов’язано з відмінностями у режимі 

зволоження та ландшафтним різноманіттям.  

За результатами попередніх та наших досліджень ми простежили зміни 

видового різноманіття основних видів молюсків впродовж холодних та теплих 

етапів плейстоцену. Встановлена домінантність окремих видів 

(Succinea oblonga для всіх етапів; для холодних етапів: Columella columella, 

Vallonia tenuilabris, Xerolenta obvia (=Helicella candicans); для теплих етапів: 

Pupilla sterri, Vallonia pulchella, V. tenuilabris та Xerolenta obvia (=Helicella 

candicans), визначені найбільш характерні види, а також такі, що зустрічаються 

досить рідко. Найвище видове різноманіття простежується у другій половині 

пізнього плейстоцену (від прилуцького до причорноморського часу). Фактори, 

що могли впливати на диференціацію груп молюсків у різні теплі та холодні 

етапи: ландшафтно-кліматичні умови (середні та екстремальні значення 

температур повітря, режим зволоження); коливання клімату впродовж 

формування окремих кліматолітів; особливості та відмінності мезо- та 

мікрорельєфу. 
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Наземні малакокомплекси плейстоцену, індивідуальні особливості 

видового та екологічного складу, домінантність окремих таксонів мають 

біостратиграфічне значення. За фауною молюсків у відкладах руслової фації 

ІІ надзаплавної тераси Дністра підтверджено вік алювію та здійснено його 

біостратиграфічне розчленування. 

Виходячи із сучасних уявлень про короткоперіодичні зміни природних 

умов у межах окремих етапів плейстоцену (підетапи, стадії, підстадії, фази), 

показано, що «змішані малакокомплекси» є тафоценозами, утворення яких є 

пов’язане з перемішуванням різних за екологічною належністю видів молюсків 

як в момент первинної акумуляції осадів, так і завдяки перевідкладенню або 

пізнішому перемішуванню різновікових відкладів. 

Отримані дані, поряд із результатами інших методів, можуть бути основою 

детального стратиграфічного поділу відкладів лесово–ґрунтової серії 

досліджуваної території, матеріалом для здійснення детальніших реконструкцій 

природних умов плейстоцену та середовища проживання давньої людини, для 

удосконалення методики палеонтологічних досліджень.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у наукові розробки 

відділу «Археологічний музей» Інституту археології НАНУ. Представлені в 

роботі результати використовуються в навчальному процесі і включені в курси 

«Палеогеографія квартеру», «Геоморфологія», «Біогеографія», описана 

методика досліджень використовується при навчальних геологічних, 

геоморфологічних, гідрологічних та виробничих практик для студентів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Практичним результатом роботи над дисертаційним дослідженням є також 

впорядкування колекції плейстоценових молюсків проф. М. О. Куниці у фондах 

Природничого музею Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича; оновлення експозиції плейстоценових молюсків у його 

палеонтологічному відділі; включення її до екскурсійних об’єктів Музею. 

Ключові слова: фауна молюсків, низькі тераси, пізній плейстоцен, 

терасові відклади, природні умови, зміни клімату. 
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ANNOTATION 

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

Middle Dniester and Upper Prut areas (by mollusc fauna). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Geography: Speciality 11.00.04 – 

geomorphology and palaeogeography – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine. Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2021. 

The thesis deals with reconstructions of natural conditions of forming the low 

terraces of the Middle Dniester and Upper Prut valleys based on the mollusc fauna. 

The cyclical nature of climate change in the past at the regional and local levels 

well recorded in terrace deposits. Their study allows us to detail our knowledge about 

the development of nature in the region, to trace the cyclical changes in the natural 

conditions in the time of sediment formation, determine their genesis, etc. Among the 

paleofaunistic remains in the Quaternary sediments, the molluscan shells are the most 

common. They are present in almost all genetic types of sediments. They are 

paleoecological indicators of the natural environment, so they allow us to reconstruct 

the evolution of natural conditions, processes, and individual properties of 

paleolandscapes. 

Although Pleistocene molluscs have been studied in Ukraine for a long time, 

due to the intensification of paleogeographic and archaeological research in the 

region in recent time, there is a need to detail some knowledge about them, including 

a significant expansion of our understanding of the Quaternary period. In recent 

decades, such a trend in the study of the Pleistocene as the determination of the 

biostratigraphic meaning of certain groups of organisms, including molluscs, has 

developed in world science. All this necessitated this dissertation research. 

During the previous studies of the Middle Dniester and the foothill part of the 

Upper Prut valleys, scholars have analysed the morphological and morphometric 

characteristics of terraces, features of their structure, genesis, age, geological, 

geomorphological and paleogeographic conditions of the terraces’ formation, their 
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relationship to the dynamics of neotectonic movements. So far, there is no consensus 

among researchers to determine the number of terraces in the studied river valleys, 

the criteria for their determination and structure. To solve this problem, we performed 

a detailed analysis and drew up a scheme of coordination of views on the height and 

number of terraces by different authors. 

According to the results of paleosols, vegetation and malacofauna studies, the 

main features of the spatio-temporal dynamics of natural conditions of the river 

valleys of the Middle Dniester and the Upper Prut in the Pleistocene have been 

identified. Up to now, no attention has been paid to the study of the mollusc fauna 

response to short-period changes in natural conditions in the Pleistocene. 

The Quaternary chronostratigraphic charts for the territory of Ukraine (general 

and regional), based on the scheme (Veklych et al., 1993), are constantly updated, 

regarding the correlation of horizons with the global marine isotope-oxygen scale, 

stratigraphy of marine and terrace sediments (biostratigraphic part). In this regard, the 

author made a comparison of approaches to the division of the Late Pleistocene, 

which is necessary to verify the results of new paleomalacological studies. 

The similarity of landscape and ecological habitat conditions of the Pleistocene 

mollusc fauna to modern ones allowed us to determine the natural conditions at 

different stages of the Pleistocene and trace the paleolandscapes evolution. Since 

terrestrial molluscs (especially stenobiontic species) have limited opportunities for 

dispersion and are vulnerable to changes in natural conditions, they are one of the 

most indicative groups of organisms for bioindication purposes and well reflect 

natural conditions changes. 

The paper uses an improved set of methods and approaches to the study of 

paleogeographic conditions of the Pleistocene on the fauna of molluscs, the essence 

of which is: sampling from loess-paleosol strata in a monolithic way; accurate 

stratigraphic reference of the selected samples to individual facies of sediments and 

subdivisions of climatolithes following the modern view about their structure; 

considering the taphonomic conditions of sediments bedding. 
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Common and distinctive features of modern natural conditions of the Middle 

Dniester and Upper Prut regions are revealed: location on different geostructural units; 

rocks of different composition and age, which build up the bases of terraces and 

modern bottoms of valleys; different development of modern neotectonic movements; 

meso- and microclimatic differences between the Middle Dniester and Upper Prut 

valleys, as well as inner- and above-canyon parts of the Middle Dniester valley. 

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, in which the following sequences of climatolithes are presented: 

section of multi-layered Palaeolithic site Neporotovo 7 – Dnieper - Vytachiv; section 

of channel alluvium near the Doroshivtsi III site – Vytachiv – Early Bug; section of 

the multi-layered Palaeolithic site Doroshivtsi-III – Bug – Prychornomorya; section 

of the Palaeolithic site Korman-9 – Bug; section Zeleniv – Vytachiv – Bug. 

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. 
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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, V. tenuilabris and Xerolenta candia, 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). The agents that 

could influence the differentiation of molluscs’ communities in different warm and 

cold stages are landscape-climatic conditions (average and extreme values of air 

temperatures, humidification regime), climate fluctuations during the individual 

climatolithes formation, features and differences of meso- and microrelief. 

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 (substages, stages, substages, phases), 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. 

The obtained data, along with the results of other methods, can be the basis of a 

detailed stratigraphic subdivision of sediments of the loess-paleosol series of the 
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study area, material for more detailed reconstructions of Pleistocene natural 

conditions and ancient man habitat, to improve paleontological research methods. 

The results of the thesis research are introduced into the scientific developments 

of the department "Archaeological Museum" of the Institute of Archaeology of NAS 

of Ukraine. The results presented in the paper are used in the educational process and 

are included in the courses “Quaternary Paleogeography”, Geomorphology”, 

“Biogeography”. The described research methods are used in educational geological, 

geomorphological, hydrological and practices and internship for students of the 

Geographical Faculty of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University.  The 

ordering of the Pleistocene mollusc collection of prof. Mykola Kunytsia in the funds 

of the Natural History Museum of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University, 

updating the exposition of Pleistocene molluscs in its paleontological department, and 

its inclusion into the excursion objects of the Museum is also the practical result of 

the work on the thesis research. 

Key words: mollusc fauna, low terraces, Late Pleistocene, terrace sediments, 

natural conditions, climate change. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. 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 
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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 географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича і є частиною наукових тем 

«Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських та гірських територій 

(2011–2015р.р.)» (№ державної реєстрації 0111U002505) та «Динаміка та 

трансформація ландшафтів регіонів Західної України (2015–2020р.р.)» 

(№ державної реєстрації 0116U003678); учасник проекту «Ховрахи на марші: 

поширення і видоутворення протягом квартеру в Циркум-Понтичному регіоні та 

його околицях», INQUA 1606P, 2018; учасник проекту «Середовище та культура 

граветських та епіграветських збирачів та мисливців в Середньому Подністров’ї», 

2018/31/B/HS3/03125 (грант Національного наукового центру Польщі; керівник 

М. Полтович-Бобак» (2019-2022); учасник проекту «Палеосайти Подніпров’я в 

контексті розвитку місцевих музеїв» (грант Палеонтологічного товариства 

США, 2020; керівники: Л. Попова, Б. Рідуш та ін.). Внесок здобувача полягає у 

дослідженні динаміки та еволюції плейстоценових ландшафтів річкових долин за 

фауною молюсків як керівним методом. 

Метою дисертаційного дослідження 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; 
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 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. При обробці матеріалів важлива роль відводилася дослідженню 

конхіологічних ознак черепашок молюсків за визначниками. 

Матеріали дослідження: 1) основою дисертаційного 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 Чернівецького національного 

університету імені Ю. Федьковича); 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. 
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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 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 

досліджуваного району 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 
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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, Додаток А), використовуються в навчальному процесі (курси 

«Палеогеографія квартеру», «Геоморфологія», «Біогеографія»), описана 

методика досліджень використовується при навчальних геологічних, 

геоморфологічних, гідрологічних та виробничих практиках для студентів 

географічного факультету Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (довідка № 11/17.195, Додаток Б). 

Практичним результатом роботи над дисертаційним дослідженням є також 

впорядкування колекції плейстоценових молюсків зборів проф. М. Куниці у 

фондах Природничого музею Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича; оновлення експозиції плейстоценових молюсків у його 

палеонтологічному відділі; включення її до екскурсійних об’єктів Музею. 

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, семінарах, симпозіумах та воркшопах: VІІІ міжнародній 

науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Географія, 

геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень» (Київ, 2011); Міжнародній 

науковій конференції «Еволюція та антропогенізація ландшафтів 
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передгірських і гірських територій» (Чернівці, 2012); Міжнародному 

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 вокршопі «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)», присвяченій 85-річчю географічного 

факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка 

(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 міжнародна конференція «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», присвяченому 100-літтю від дня 

народження відомого науковця Бориса Тимощука (Чернівці, 2019); Міжнародна 

конференція, 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). 
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Публікації. Основні наукові положення і результати дисертації 

опубліковані в 27 наукових працях, загальним обсягом 6,5 д.а.: 8 наукових 

статей у фахових виданнях, дві із них у журналах, індексованих у Scopus і WoS. 

19 матеріалів і тез доповідей на наукових всеукраїнських та міжнародних 

конференціях, симпозіумах та семінарах (7 із них зарубіжних).  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків та списку використаних джерел (369 найменувань). Загальний обсяг 

роботи становить 266 ст., із них – 169 ст. основного тексту, 103 рисунки, 

13 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ РІЧКОВИХ ТЕРАС ДОЛИН 

СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА ТА ВЕРХНЬОГО ПРУТУ 

1.1 Теоретичні засади генетичної та морфологічної типізації річкових 

терас  

Річкові тераси, умови їх формування, послідовність нашарувань, характер 

вертикальної будови та складу відкладів, тощо відіграють важливу роль при 

вивченні історії розвитку природних умов території та її періодизації. 

Принципові положення щодо розуміння поняття «тераса» як окремого елементу 

рельєфу, її будову, основні морфологічні елементи викладені в працях багатьох 

науковців: В. Бондарчука [21], М. Веклича [32], С. Гудимовича [91], 

М. Жукова, В. Славніна, Н. Дунаєвої [107], В. Зубакова [108], 

Д. Кизельвальтера, Г. Раскатова, А. Рижової [120], Н. Костенко [137], 

Д. Мушкетова [197], В. Піотровського [209], Г. Ричагов [239], М. Соколова 

[246], А. Спиридонова [248], С. Шульца [280, 281], І. Щукін [282], А. Лаптєвої 

[173], P. Gibbard, J. Lewin [316], F. Pazzaglia [346], U. Kamp, L. Owen [325] та ін. 

При вивченні терас принциповим є встановлення їх генетичної категорії, 

типів (видів) та характеру взаєморозташування. За найбільш усталеною 

класифікацією річкові тераси поділяють за генезисом (або: геологічною 

будовою, співвідношенням алювіальної товщі та висоти уступу; ролі 

алювіальних відкладів ) на:  

- ерозійні (або: корінні, скульптурні, тераси розмиву, тераси зносу); 

-  акумулятивні (або алювіальні);  

- ерозійно-акумулятивні (або: змішані; цокольні).  

Основні відмінності між ними полягають у будові уступу тераси; 

наявністю, будовою та потужністю алювію. С. Гудимович [91] цокольні тераси 

пропонує розглядати як підвид акумулятивних, оскільки за генезисом вони 

однакові, а відрізняються лише за наявністю свого корінного цоколю.  

Найбільш повною класифікацією терас за взаєморозташуванням є їх поділ 

на: врізані, притулені, вкладені, накладені та поховані [120, 173, 239, 248 та ін]. 
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У світовій літературі виділяють такі типи терас: акумулятивні та ерозійні. 

Акумулятивні іноді поділяють на вкладені, врізані та поховані [346].  

Якщо терасовий рівень розвинутий на обох берегах річкової долини, має 

однакові висоти та будову, то такі тераси називають парними. Формування 

парних терас пов’язане з омолодженням річкової долини. При активній 

ерозійній діяльності руслового потоку формуються непарні тераси), які 

простежуються лише на одному березі річки [325]. 

У долині Середнього Дністра практично всі надзаплавні тераси є 

цокольними. У долині Верхнього Пруту цокольними є високі та середні тераси, 

а нижні – акумулятивними. Генезис заплавних рівнів наразі недостатньо 

обґрунтований. За взаєморозташуванням надзаплавні тераси у долині 

Середнього Дністра є врізаними. В долині Нижнього Дністра відомі поховані та 

накладені тераси [76; 79-80, 109, 112, 271]. Виділенню терас Верхнього Пруту 

за взаєморозташуванням уваги не приділялось. В долині Нижнього Пруту вони 

детально проаналізовані в роботі [135]. 

Основними чинниками формування терас є коливання водності, стік 

твердих наносів, транспортуюча здатність потоку, зміна базису ерозії, 

швидкість та направленість тектонічних рухів, поздовжній профіль річки, 

циклічність клімату, геологічна будова днища річки, стійкість геологічних 

порід до ерозії та ін. [120, 173, 239, 313, 316]. В залежності від того, який 

фактор (сукупність факторів) є визначальними в походженні тераси, їх 

поділяють на кліматичні,евстатичні та тектонічні [120]. 

Гіббард П. та Левін Й. [316] на підставі власних досліджень та аналізу 

досліджень інших науковців (понад 100 праць, присвячених вивченню річок 

різних регіонів Європи), розглядаючи розвиток терас та ерозійну діяльність 

європейських річок у пізньому кайнозої, дійшли висновку, що формування 

терас є результатом комплексної дії таких факторів:  

1) тектонічна діяльність (підняття чи опускання; швидкість рухів; місцеві 

тектонічні рухи) та деформація поздовжніх профілів;  

2) зміна базису ерозії (загального або місцевого);  
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3) стік твердих наносів та чинники, які на нього впливають (активність 

вивітрювання, швидкість потрапляння продуктів вивітрювання до річки, 

особливо на холодних етапах плейстоцену (надходження великої кількості 

свіжих продуктів вивітрювання внаслідок перигляціальних схилових процесів); 

трансформація рослинного покриву у водозбірному басейні; зміни режиму 

стоку твердих наносів тощо); 

4) річковий стік та чинники, що на нього впливають (живлення рік, клімат 

та гідрологічний режим річки, особливо під час повеней); 

5) стійкість до ерозії підошви русла (літологічний склад корінних порід). 

Гіббард П. та Левін Й. [316] відмічають, що провідними чинниками 

формування терас європейських річок у плейстоцені є саме тектонічні рухи 

(чинник 1), зміна базису ерозії (чинник 2) та клімат, який впливає на чинники 3-

4. За такого підходу автори пропонують розглядати клімат, як і тектонічні 

підняття, основними рушійними силами епізодів врізання річок в плейстоцені. 

При чому пропонують зосередити увагу саме на тривалих періодах коливання 

умов холодного клімату, що, за їх баченнями, є важливою умовою для 

поступової ерозії гірських порід. 

 

1.2 Основні підходи до виділення терас та палеогеографічних 

реконструкцій природних умов долин Середнього Дністра та 

передкарпатської частини Верхнього Пруту 

Дослідження відкладів річкових терас дозволяє реконструювати динаміку 

тектонічного розвитку, палеогеоморфологічних особливостей території, 

циклічні зміни природних, зокрема кліматичних, умов, часу утворення 

відкладів, з’ясувати їхній генезис, тому воно здавна привертає увагу 

дослідників. 

Про терасові комплекси Дністра, Пруту та їхніх приток йдеться в працях 

багатьох відомих дослідників ще з кінця ХІХ ст. Вагомий внесок у дослідження 

будови, віку, геолого-геоморфологічних умов формування терас Середнього 

Дністра наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. зробили Р. Виржиківський [56], 
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Є. Дуніковський [311], М. Ломницький [332], Г. Лунгерсгаузен [177, 178], 

Ю. Полянський [212-214], Є. Ромер [360], С. Рудницький [238], Г. Тейссейр 

[365], Я. Чижевський [310] та ін.Серед перших джерел, в яких звертається увага 

на геолого-геоморфологічні та, частково, палеогеографічні особливості долини 

Верхнього Пруту, належне місце належить працям М. Ломницького [332], 

Г. Лунгерсгаузена [177, 178], Г.Тейссейра [364], Е.Тiтце [367], Я.Чижевського 

[309] та ін.  

Одні з перших відомостей про геоморфологічну будову річок Прут та 

Дністер наведено у працях М. Ломницького [332], який охарактеризував окремі 

ділянки долини Пруту, виділив терасові рівні на Пруті поблизу м. Коломия (три 

терасові та три галечникові), досліджував особливості території в рамках 

підготовки геологічного атласу Галіції. Г. Тейссейр [364, 365] заклав основи 

палеогеографічної характеристики регіону, описав етапи формування ряду 

геологічних формацій, виокремив гіпсометричні рівні річкових терас та 

відмітив їх значення при дослідженнях історії геологічного розвитку території 

тощо. Я. Чижевський [309, 310] особливу увагу приділив вивченню історії 

долини Дністра та особливостям будови долини р. Прут, а також Прут-

Дністровському межиріччю. Зокрема, він одним із перших висунув 

припущення щодо розвитку даних річкових систем, а також припускав, що на 

ранніх етапах розвитку гідромережі Прут впадав в Дністер. 

Ґрунтовні дослідження особливостей геологічної будови, генезису, 

морфологічної та морфометричної характеристики рельєфу різних частин 

долини Дністра на початку ХХ ст. провів С. Рудницький. Результати вивчення 

Середнього Дністра покладено в основу праці «Знадоби до морфології 

подільського сточища Дністра» [238]. С. Рудницький дійшов висновку, що 

практично повсюдно схили долини Дністра та вододільні поверхні вкриті 

еоловими відкладами. Він також висунув припущення про кліматичні умови 

формування відкладів: русловий та заплавний алювій автор пов’язує з 

найхолоднішими арктичними умовами; тундрово-глейові горизонти – з дещо 
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м’якшими умовами арктичного пустельного клімату; лесоподібні суглинки – з 

холодним сухим кліматом степової зони. 

Незважаючи на тривалу історію вивчення, значну кількість праць, 

накопичений багатий фактичний матеріал, досі серед наукових поглядів не 

досягнуто єдності щодо визначення кількості терас Середнього Дністра та 

Верхнього Пруту [222]. Насамперед такий стан проблеми пов'язаний з 

неузгодженістю критеріїв виокремлення терас, фрагментарністю їхнього 

збереження у межах долини, нечітким проявом в рельєфі, неповнотою геолого-

стратиграфічного розрізів тощо. Проаналізуємо основні підходи до виділення 

терас досліджуваних частин річкових долин. 

Уявлення про терасовий комплекс Середнього Дністра 

Г. Лунгерсгаузен, ґрунтуючись на дослідженнях літології, 

геоморфологічних особливостей та палеонтологічних решток, виділяв 

5 четвертинних та дві пліоценові тераси Дністра. Для окремих терас (II, IV, V) 

автор вказує про двохрівневість [177-178]. Саме Г. Лунгерсгаузен одним із 

перших здійснив розчленування алювіальних відкладів терас та прив’язав їх до 

кліматичних циклів. Він вважав, що нижня частина алювію має 

флювіогляціальне походження та сформувалась під час холодних етапів, а 

верхня – під час інтергляціалів.  

Детальну характеристику геолого-геоморфологічної будови терас Дністра 

здійснив Ю. Полянський. Дослідник описав тектонічні передумови розвитку 

долини, на основі вивчення петрографічного складу терасових відкладів та їх 

потужності; гіпсометричних рівнів поверхонь; покривних відкладів, що 

залягають над алювієм; палеонтологічних решток та ін. виділив 6 терасових 

рівнів, які мають наступні відносні висоти поверхонь: І – 4 м; ІІ – 0-4 м; ІІІ – 0-

10 м; IV – 80-90 м; V – 100 м; VI – 150 м [212-214]. Внесок Ю. Полянського у 

дослідження терас Дністра детально проаналізований у працях О. Томенюк 

[254-257]. 

Вивченню взаємозв’язку будови долин річок, перебудови рiчкової мережi з 

неотектонічними рухами значну увагу приділив I. Гофштейн [87-89]. Він також 
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спробував прив’язати деформації поздовжнього профілю Дністра до 

неотектонічних рухів. І. Гофштейн виділив 7 терас (включно із високою 

заплавою) Дністра [87-88] – заплаву, дві низькі тераси (І – 4-6 м; ІІ – 10 м) та 

чотири високих (ІІІ – 20 м; IV – 35-50 м; V – 70-80 м; VI – 110-120 м; VIІ – 140-

220 м). Основою такого виділення стали: 1) результати барометричного 

нівелювання терасових рівнів за допомогою крупномасштабних карт (на думку 

автора, навіть на топографічних картах масштабу 1:25 000 фрагменти терас 

можуть не простежуватись); 2) вивчення алювію терас. І. Гофштейном 

визначено кілька відмінних рис у складі алювію різних терасових рівнів, які 

також використовувались як критерії для розрізнення терас: 

- два найвищих терасових рівнів – шостий та сьомий – від інших терасових 

рівнів відрізняються складом крупної фації алювію, представленої так званою 

«карпатською галькою» (світлі кварцеві пісковики, різноколірні кремені, добре 

окатана червона яшма та молочний кварц) [87];  

- відмінною рисою алювію шостого та сьомого терасових рівнів є незначна 

домішка нижньодевонського червоного пісковика в алювії шостого рівня 

[87, 214]. 

- у складі алювію п’ятої та молодших терас переважають місцеві породи. 

І. Іванова найбільшу увагу приділяла вивченню частин дністровської 

долини, які багаті на палеолітичні пам’ятки [109, 113-114]. Нею детально 

описані та представлені у монографіях особливості геолого-геоморфологічної 

будови для району стоянок Кетроси, Кормань IV, Молодова І та Молодова V та 

викладені у частинах відповідних монографій [110-112, 115-116]. На основі 

комплексних досліджень І. Іванова виділила 8 надзаплавних терас та два рівні 

заплави в східній частині долині Середнього Дністра та зазначила для кожного 

з них відносні висоти поверхні та цоколя (висота поверхні/висота цоколя): 

низька заплава – 1,5-4 м/-2 м; висока заплава – 4-7 м/-2 м; І – 10-15 м/0-1,5 м;  

ІІ – 25-40 м/5-15 м; ІІІ – 45-60 м/40-50 м; ІV – 70-85 м/60-70 м; V – 105-120 

м/95-110 м; VІ – 135-145 м/130-140 м; VІІ – 170-180 м/160-170 м; VІІІ – 220-230 

м/200-220 м [112]. Авторкою описано відносні висоти поверхонь терас та їх 
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цоколя, для ряду розрізів детально описано покривну товщу відкладів, характер 

їх залягання, виділено стратиграфічні горизонти, зазначено наявність решток 

викопних організмів (фауну крупних ссавців та молюсків), частково згадано 

про літологічний склад алювію тощо [109-117]. 

Цей підхід до виділення терас підтримували і чернівецькі науковці. 

М.О. Куниця у одній із своїх праць [169] здійснив спробу розкрити особливості 

формування окремих (І-V) середньодністровських терас на основі літолого-

фаціального та малакофауністичного аналізів терасових відкладів. В результаті 

отримано дані про палеогеографічні умови та час утворення аквальних та 

субаеральних товщ низьких терас. Найбільш детально автором описані тераси 

на ділянці від м. Заліщики до м. Ямполя. У пізнішій праці [58] колективом 

чернівецьких науковців виділено 9 терасових та два заплавних рівні з такими 

відносними висотами поверхні: низька заплава – 0,5-3 м; висока заплава –  

5-7 м; І – 10-15 м; ІІ – 25-30 м; ІІІ – 40-50 м; ІV – 60-70 м; V – 90-100 м; VІ – 

120-130 м; VІІ – 145-160 м; VІІІ – 180-190 м; ІХ – 200-220 м. 

А. Чепалига [271-274] на основі даних із геоморфології, стратиграфії,за 

палеонтологічними рештками фауни молюсків та, частково, ссавців, доповнив 

та деталізував схему терас, запропоновану Г. Лунгерсгаузеном, в його нижній 

та, частково, середній течії, встановив зв'язок між генезисом терасового алювію 

та кліматичними циклами. У монографії [271] А. Чепалига виділив 

11 надзаплавних терас Дністра (висота поверхні/висота цоколя в районі сс. 

Сороки-Кам’янка): низька заплава –3-4 м/ ? м; висока заплава – 6-9 м/ ? м;  

І – 9-12 м/1-2 м; ІІ – 20-25 м/9-10 м; ІІІ –25-30 (?) м/15-17 м; ІV – 50 (?) м/30 м; 

V – до 100 м/70-80 м; VІ – 100-110 м/75-80 м; VІІ – 140 м/105-110 м;  

VІІІ – 150-160 (?) м/120-130 м; ІХ – 160-170 м/140 м; Х – 180-200/160-170 м;  

ХІ – 220-230 м/200 м. У даній праці, окрім аналізу складу прісноводних 

молюсків у терасових відкладах, автор зазначив відносні висоти поверхонь 

терас та їх цоколів (для більшості з них окремо зазначив про дані показники для 

різних ділянок течії Дністра, в т.ч. для нижньої частини Середнього Дністра), 

описав гранулометричний та літологічний склад алювію, розкрив їх 
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фауністичну характеристику, особливості вертикального розчленування 

відкладів для типових розрізів тощо. Особливо важливими є результати, 

отримані саме за фауною молюсків – А. Чепалигою встановлено зворотній 

зв'язок між генезисом терасового алювію та змінами кліматичних циклів, 

зокрема, що для нижніх горизонтів терасового алювію характерні  теплолюбні 

види молюсків, а для верхніх – «більш холодолюбні» [272]. Розроблена 

А. Чепалигою схема терас за результатами наступних багаторічних досліджень 

була суттєво доповнена і за новими даними, на думку автора, долина Нижнього 

Дністра складена з 20 надзаплавних терас, проте виділення нових терас 

потребує подальшого обґрунтування [274]. 

Вагомий внесок у розвиток четвертинної геології, стратиграфії та 

палеогеографії регіону та України загалом зробив М. Веклич, який на основі 

результатів детального дослідження відкладів у численних опорних розрізах 

квартеру та палеогеографічних реконструкцій здійснив розчленування 

верхнього кайнозою за стратотипами основних формацій відкладів, встановив 

палеоетапність змін природних умов, розробив (разом із колективом 

співавторів) стратиграфічні схеми плейстоцену рівнинної території України, 

заклав основи палеопедологічного методу [28-50], дослідив етапи розвитку 

річкових долин [29]. М. Веклич [32] на основі проведених детальних 

досліджень долини Дністра на трьох опорних ділянках (поблизу Хотина, 

Могилева-Подільського та Сорок) виділив тут 16 надзаплавних терас. Автором 

застосовано комплексний підхід до виділення терас та визначення їх віку, який 

ґрунтується на: 1) визначенні відносних висот сучасних гіпсометричних 

поверхонь терас за допомогою барометричного нівелювання та на основі 

топографічних карт; 2) врахуванні поверхонь ложа алювію (ці два параметри 

пропонував застосовувати Г. І. Горецький [85] при аналізі особливостей 

алювіальних відкладів прарік та палеогеографічних обстановок їхнього 

осадонакопичення); 3) стратиграфії субаерального покриву. Дослідник вперше 

звертає увагу на автоморфні викопні ґрунти, які перекривають алювіальні 

відклади, та вказує на їх роль для визначення віку тераси як таких, що 
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«сформувались одразу ж після відкладення алювію, тобто в наступну теплу 

фазу, та не зустрічаються на більш молодих терасах». Важливим внеском є 

складений автором зведений розріз пліоценово-плейстоценових лесово-

ґрунтових утворень. 

Серед сучасних досліджень, присвячених вивченню терас Дністра, слід 

відзначити напрацювання львівської школи [9, 13, 14, 16, 284, 305 та ін.]. 

Колективом дослідників розкрито особливості геолого-геоморфологічної 

будови долини, описано низку терасових розрізів, зокрема опорних для цієї 

території (низка стоянок Єзуполя, Галича, Маріямполя, Колодіїв, Скала-

Подільська та ін.), охарактеризовано лесово-ґрунтові серії терасових відкладів, 

проведено їхнє палеомалакологічне обстеження та здійснено реконструкції 

палеосередовища. Вагомий внесок зроблений у вивчення стратиграфії, 

особливостей алювіальної та покривної (еолово-делювіальної) товщ розрізів 

високих терас (Довге, Іване-Пусте, Кулаківці, Кунисівці, Репужинці та ін.). 

Здійснено літологічні аналізи алювію ряду терас. У західній частині середньої 

течії Дністра Богуцький А., Яцишин А., Ланчонт М. та ін. виділяють 

7 надзаплавних терас: заплава – 1-7 м; І – 4-11 м; ІІ – 12-15 м; ІІІ – 20-25 м;  

IV – 35-45 м; V – 70-80 м; VI – 90-100 м; VII – 140-150 м [13, 305]. При 

дослідженнях успішно застосовується комплексний міждисциплінарний підхід 

до вивчення плейстоценових пам`яток. Для визначення кількості терас та 

їхнього віку науковці спираються на їхнє положення у рельєфі, аналіз 

субаквальних та субаеральних товщ терас, палеоґрунтові, палеонтологічні та 

археологічні маркери, результати датувань. На основі проведених досліджень 

з’ясовано, що високі надканьйонні тераси Дністра за суто морфологічними та 

морфометричними критеріями розчленувати досить складно. На деяких 

ділянках долини тераси не мають покривних лесово-ґрунтових товщ, тому 

стратиграфічні методи їхнього зіставлення тут не працюють [256]. 

П. Гожик та Л. Лінднер у середній та нижній течіях Дністра виокремлюють 

13 надзаплавних терас. І (vt-pč) – парканська; ІІ (pl-ud) – слобозійська; ІІІ (kd-

ts/dn2) – косауцька; IV (zv-dn1) – варницька; V (lb-tl) – колкотовська; VI (mr-sl) – 
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кошніцка; VII (sh-pr) – міхайловська; VIII (kr-il) – кісницька (кіцканська); IX – 

бошерніцка (bv-br); та пліоценові: X – рашківська; XI – вадулуйводська; XII – 

рункашівська; XIII – кучурганська [320]. В працях [341, 342] описано 

особливості будови терас та здійснено кореляцію флювіальних відкладів 

Середнього Дністра з аналогічними відкладами Дніпра, Дону та Волги. 

На основі аналізу результатів вивчення терас в долині Середнього Дністра 

рядом дослідників та співставлення їхніх поглядів та підходів до виділення 

терас ми склали схему узгодження кількості та віку терас за різними авторами 

(рис. 1.1). За основу було взято уявлення про висоту цоколя, відносну висоту 

поверхні тераси, вік, аналіз стратиграфії покривних порід.  

 

Рис. 1.1 Схема узгодження основних підходів до виділення терас долини 

Середнього Дністра [складено автором]. Умовні позначення: I-XVI – номер терас; колір – 

вік терас: 

 Голоценовий  Середньоплейстоценовий  пліоценовий 

 Верхньоплейстоценовий  Нижньоплейстоценовий   

Необхідність створення такої схеми зумовлена тим, що фауна молюсків 

плейстоцену добре вивчена саме у терасових відкладах. Також до терасових 

розрізів приурочена значна кількість різночасових археологічних пам’яток у 
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відкладах терас. Серед них найбільш відомими є Молодово І, Молодово V, 

Кормань IV, Кетроси, Міток-Малу Галбен, Косауці, низка стоянок Єзуполя, 

Галича, Маріямполя та ін. Новою ланкою у вивченні матеріальної спадщини 

стала нещодавно відкрита у відкладах другої надзаплавної тераси багатошарова 

верхньопалеолітична стоянка Дорошівці 3, яка стала опорною для свого часу.  

Унікальним є і розріз відкладів тераси для долини Середнього Дністра – тут 

виявлені стратиграфічні горизонти, які стали важливим елементом у 

дослідженні природних умов наприкінці пізнього плейстоцену. Використання 

цієї схеми важливе для вирішення ряду проблем, які виникають при порівнянні 

нововідкритих розрізів із матеріалами попередніх досліджень. 

Стан вивчення плейстоценових терас у середній частині долини Дністра в 

територіальному, тематичному та методичному аспектах детально 

проаналізував Р. Гнатюк [70-74]. Автор вказав на дискусійні та невирішені 

питання, помилкові уявлення, актуальні проблеми та перспективи подальших 

досліджень дністерських терас. Отже, для будови терас Дністра на сьогодні 

встановлені наступні закономірності: 

1) закономірний поділ на дві генетичні товщі – нижня, алювіального та 

субаквального генезису, та верхня, покривна, субаерального генезису; 

2) двочленна будова алювіальної товщі, що поділяється на: нижній 

горизонт, представлений русловою фацією алювію, за складом близького до 

сучасного, який сформувався під час інтергляціалів і містить теплолюбну фауну 

молюсків; та верхній горизонт із переважанням тонкодисперсних відкладів, 

холодолюбною фауною, що відповідає холодним етапам плейстоцену [32, 271, 

272]; 

3) верхня покривна товща представлена комплексом послідовних 

перешарувань лесів та лесоподібних суглинків із горизонтами викопних ґрунтів 

різного типу [15; 210, 276] (за М. Векличем – закономірно-ярусна будова 

ґрунтово-лесового покриву плейстоценових терас [32]). За особливостями 

кліматолітів (або стратонів) у покривних відкладах, їхньою кількістю та 

послідовністю можна визначити відносний вік тераси [74, 222]. 
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Існують суттєві розбіжності у підходах до виокремлення й ідентифікації 

терас, визначення їхнього геологічного віку та ін., на які звернув увагу 

Р. Гнатюк [74] та згрупував їх наступним чином: 

Підхід 1. Визначення віку терасового алювію та, відповідно, терас 

переважно за палеонтологічними рештками крупних ссавців та прісноводних 

молюсків (із врахуванням видового складу фауністичних комплексів та їхньої 

стратиграфічної приуроченості). Раніше цей підхід був використаний 

П. Гожиком [78], В. Покатиловим та П. Букатчуком [210], А. Чепалигою [271], 

які найповніше розкрили склад, потужності та особливості будови терасового 

алювію. 

Підхід 2. При виділенні терас та визначенні їх віку головну увагу 

приділяють особливостям будови (стратиграфії) ґрунтово-лесових товщ терас, 

що покривають алювіальні відклади, автоморфним ґрунтам, кількості та 

послідовності перешарувань різних стратонів (М. Веклич, Ю. Веклич, 

Ж. Матвіїшина та ін.). 

В даному поділі не враховані фізичні методи врахування (радіоізотопні, 

палеомагнітні, ОСЛ-датування та ін.). Через нерозвиненість цих методів, слабку 

достовірність в останній декаді ХХ ст., використання відкритих 

радіовуглецевих дат були допущені серйозні помилки при датуванні відкладів. 

В останнє десятиліття активно розвиваються методи біостратиграфії за 

великими ссавцями (хоботні, копитні), які розширюють можливості визначення 

геологічного віку [218, 222, 236, 356]. 

Терасовий комплекс долини Середнього Дністра вивчений достатньо не 

для всіх його частин. Більшість досліджень проводилось у межах східної (так 

звані Ямпільське та Рибницьке Подністер’я) та західної (Галицьке Подністер’я) 

його частинах [74]). Вивченню терас в центральній частині середньої течії 

приділялась увага переважно при комплексному вивченні палеолітичних 

пам’яток [111, 112, 115], які розташовані ближче до східної частини 

середньодністровської долини. Тераси в районі Хотинського Подністер`я 

досліджував М. Веклич [32]. Вище за течією буковинська частина долини 
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Дністра досліджена слабо. Серед сучасних досліджень слід відмітити праці 

львівських геоморфологів та палеогеографів, присвячені вивченню 

надканьйонних терас [285-287]. Вивченню ж низьких терас на цій території 

приділялось недостатньо уваги. 

Під час досліджень низьких терас та їх виділенні нами враховувалися такі 

основні критерії: 1) висота цоколя; 2) відносна висота поверхні; 3) будова 

надалювіальної товщі відкладів та типи автоморфних ґрунтів; 

4) палеонтологічні рештки (малако- та мамалофауна); 5) дані абсолютного віку 

відкладів (радіоізотопне та люмінесцентне датування). До низьких терас 

належать І-IV надзаплавні тераси, верхньоплейстоценові, які займають днище 

внутрішньоканьйонної частини долини Середнього Дністра. Середні тераси (V-

VIII, середньоплейстоценові) розташовані на схилах каньйону. Остання, 

VIII тераса, завершує комплекс внутрішньоканьйонних терас [86, 218, 219, 306]. 

Високі тераси (ІХ-ХVI, нижньоплейстоценові та пліоценові) є надканьйонними. 

Уявлення про терасовий комплекс передгірської частини 

Верхнього Пруту 

На відміну від долини Середнього Дністра, для якої типові розвинуті 

меандри, глибока долина, вузьке днище, ерозійно-акумулятивні тераси, 

незначна ширина заплави, долина Пруту має в цілому ящикоподібний 

поперечний профіль, широкі низькі акумулятивні тераси та досить круті схили 

високих ерозійно-акумулятивних терас [130]. Долина Пруту на досліджуваній 

ділянці добре розроблена, терасована. Для неї, як і для дністровської долини, 

також характерна асиметричність – лівий берег пологий, а правий крутий. 

Первинний рельєф правого берегу порушений зсувними процесами, тому тут не 

на всіх ділянках можна простежити терасові рівні. 

Долина Пруту також була об’єктом дослідження багатьох вчених ще з 

другої половини ХІХ ст. Проте її будова є менш вивченою у порівнянні з 

будовою долини Середнього Дністра. На основі накопичення матеріалів та із 

розвитком наукових поглядів важливі висновки щодо будови терасового 
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комплексу долини передгірського Пруту отримані у другій половині ХХ ст. 

Розглянемо основні з них. 

Особливої уваги заслуговують праці К. Геренчука [66-69], який описав такі 

важливі характеристики як план гідромережі та історію його формування 

(річкові перехвати), особливості поздовжніх та поперечних профілів рік та 

надзаплавних терас, геологічну будову заплав та сучасних русел, характер та 

розподіл меандр, простежив зв'язок між тектонікою та рельєфом, обґрунтував 

асиметрiю схилiв рiчкових долин. 

П. Цись дослідив особливості рельєфу карпатської та, частково, 

передкарпатської частин долини Пруту, порівняв план рiчкових долин з 

геоструктурами, описав чотири терасовi рiвнi та спробував встановити час їх 

утворення, простежив зв'язок між формуванням окремих терас Пруту та 

епохами зледеніння; детально вивчив історію формування рельєфу та виділив 

основні етапи; провiв геоморфологічне районування, видiливши в долинi 

Верхнього Пруту декiлька районів [265-268]. 

Б. Iванов [118] на основі досліджень особливостей прояву рельєфотвірних 

ендогенних та екзогенних процесів у Карпатах дійшов висновку, що в генезисі 

річкових терас провідну роль відіграла взаємодія таких факторів: а) тектоніки 

та висхідного типу розвитку рельєфу впродовж квартеру; б) кліматичних умов 

та їх впливу на моделювання поверхні.Автор виділив 10 терасових рівнів у 

річкових долинах Карпатських гір. На жаль, у своїй праці він зазначає їх вік, 

характер тектонічних рухів та тип клімату за тогочасним розумінням, яке 

суттєво відрізняється від сучасних уявлень. Це унеможливлює їх порівняння з 

підходами інших авторів. Проте в цій же праці у таблиці 3 (стор. 18) наведено 

зіставлення терасових рівнів (за Павловським, Тейссейром, Савицьким) р. Прут 

з іншими річками із зазначенням відносних висот та віку. Для Пруту ця схема 

терас є наступною: I – 1,5-2 м (голоцен); II – 6 м (пiзньольодовиковий час); III – 

15 м (валдайське зледенiння; вюрм-III); IV – 23 м (калiнiнське зледенiння; 

вюрм-II); V – 30-50 м (ліхвинсько-днiпровське міжльодовиків’я); VI –100 м 
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(ярослав-ліхвинське міжльодовиків’я); VII – 100-150 м (середній пліоцен); VIII 

– 220 м (сармат-меотис). Б. Іванов дійшов до наступних висновків: 

- терасові рівні є індикаторами історії розвитку рельєфу;  

- одновисотність терасових рівнів не є ознакою їх синхронності; 

- для карпатських рік зіставлення терасових рівнів різних басейнів за їх 

відносними висотами над урізом річок не може бути застосованим, оскільки 

темпи тектонічних піднять для різних районів Карпат і Передкарпаття були 

різними. Відповідно, інтенсивність глибинного розмиву була відмінною; 

- для одновисотних терас при зіставленні необхідно враховувати 

палеонтологічні та інші дані. 

Ряд досліджень особливостей геоморфологічної будови долин річок у 

передкарпатському та карпатському регіоні (зокрема, річок Прут, Черемош, 

Сірет) провела М. Кожуріна. В її працях описано геологiчну та морфологiчну її 

будову річкових долин, історію їх формування та тектонічні процеси, 

особливості відкладів, побудовано та проаналізовано ряд поздовжніх профілів 

рік, виділено характерні риси будови долин [130-133]. В долині Верхнього 

Пруту М. Кожуріна [130] виділяла спочатку два заплавних рівні та 

6 надзаплавних з такими значеннями відносних висот над урізом ріки: низька 

заплава – 1-1,5 м (голоцен); висока заплава – 1,5-2,0 м (голоцен); I – 3-4 м 

(післяльодовиковий); II – 5-8 м (валдайський); III – 15-25 м (валдайський); IV – 

60 м (дніпровський); V – 80-100 м (ліхвинський); VI – 120-150 м (остання 

виявлена лише на лівому березі; її геологічний вік – верхній пліоцен). Пізніше 

авторка виділяє заплавні рівні та вже 7 надзаплавних терас: заплави – 1,5-2,0 м; 

І – 3-4 м; ІІ – 6-8 м; ІІІ – 15-25 м; IV – 40-60 м; V – 80-100 м; VI – 120-130 м; VII 

– 150-160 м [134]. Кількість терас та їх будова М. Кожуріною встановлювалися 

за природними відслоненнями в ярах та притоках Пруту, із застосуванням 

барометричного нівелювання та закладанням шурфів. 

Лящук Б. [183] охарактеризував морфологічні особливості річкових долин 

в межах Покутських Карпат. Особливу увагу звернув на долину р. Прут між 

мм. Делятин та Коломия.  
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П. Гожик [76] видiлив в долині Пруту дві заплави та 9 надзаплавних терас 

та встановив їх вік: I – пiзньочетвертинна; II – пiзньочетвертинна; III – 

середньо-пiзньочетвертинна; IV – середньочетвертинна; V – 

ранньочетвертинна; VI – ранньочетвертинна; VII-VIII – пiзньоплiоценова; IX – 

кінець середнього плiоцену. Відклади першої-п’ятої терас охарактеризовані за 

фауною молюсків та частково фауною ссавців. 

Константинова Н. [135] в долині Нижнього Пруту, окрім низької та високої 

заплав (2,5–5 м) виокремлює 9 надзаплавних терас: I – 10-12 м; II – 20-25 м 

(кагульська); III – 25-30 м (ренійська); IV – 35-40 м (джурджулештська); V – 55-

60 м, висота цоколя 18-20 м (кислицька); VI – 70-80 м, висота цоколя 25-30 м 

(слободзеемарська); VII – 80-90 м, висота цоколя 40-45 м (валенська); VIII – 90-

100 м, висота цоколя 45-50 м (чешмікіойська), IX – 100-110 м, висота цоколя на 

півночі 80-90 м, до півдня знижується до 50-55 м (мантська).  

Суттєво відмінними від вищезазначених є підхід до виокремлення терас 

М. Веклича. Зокрема, до комплексу методів визначення терасових рівнів та 

їхнього віку, які застосовувались іншими дослідниками, успішно додано 

палеопедологічний метод та результати аналізу субаерального покриву загалом. 

Такий підхід дозволив виявити, що навіть при незначних відмінностях 

відносних висот на різних ділянках тераси можуть бути різновіковими. За 

словами автора, йому вдалося деякі терасові рівні розчленувати на кілька терас. 

Наприклад, ІІІ надзаплавна тераса, 15-25-метрова, яка раніше вважалася 

однією, відповідає ІІІ, IV, V терасам. Таким чином, М. Веклич деталізував 

схему терас не лише для Середнього Дністра, але й для рік Українських Карпат 

(окремо для Верхнього Пруту схема не наводиться).  

В. Клапчук [127-128] виконав палеогеографічні реконструкції 

особливостей виникнення, формування та розвитку річкових долин басейну 

Верхнього Пруту, встановив морфометричні показники та описав відклади 

17 надзаплавних та двох заплавних рівнів, охарактеризував ключові розрізи та 

склав зведений стратигратиграфічний розріз терасового комплексу р. Прут.  
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Таблиця 1.1 

Терасовий комплекс передгірської частини долини Верхнього Пруту (зведено автором за [32, 97, 127]) 

Рівні 

Відносна 

висота 

поверхонь 

терас 

карпатських 

рік, м [32] 

Тераси 

передгірської 

частини 

Верхнього 

Пруту [127] 

Тераси Верхнього Пруту на ділянці Саджавка-Коломия [127] 

Тераси Верхнього Пруту 

на ділянці Коломия-

Чернівці [97] 

Індекс Вік 

hв. c., м dc, м 
hв.  

  на  

ділянці, м 

hв. c. 
на 

ділянці, м 

hв.цок
о-лю, 

м 

d 
на 

ділянці, м 

hв. 

поблизу 

с. Турка, м 

D поблизу 
с. Турка, м 

hв. 

поверхні, м 

hв. покр. 
алювію, 

м 

hв. 

цоко-

лю, м 

  

XII 100-120 125,5 447 110-128 119,2 - 570-1500 110 90 120-125 - - jr – kz Ярківсько-кизилярський 

XI 80-90 116,5 450 103 - - 140 103 140 115-118 - - bd – sv Богданівсько-сіверський 

X 70-75 99,2 408 92-95 93,5 84,6 700 92-95 700 95-99 90-95 85 bv – br Берегівсько-березанський 

IX 60-65 85,2 1064 76-87 82,5 - 60-3560 76-82 3560 60-70 55-60 45-50 kr – il Крижанівсько-ільїчівський 

VIII 50-55 67,8 1523 54-68 65 - 280-2890 54-68 2890 45-50 35-40 30-35 sh – pr Широкинсько-приазовський 

VII 40-45 46,0 1215 36-58 47,5 - 400-3610 36-42 3610 40-45 30-35 25-30 mr – sl Мартоносько-сульський 

VI 30-35 33,2 889 30-38 34 - 235-2040 30-32 2040 20-40 25-30 20-25 lb – tl Лубенсько-тилігульський 

V 20-25 24,6 478 21-29 24 - 45-1135 22 440 25-30 20-25 14-20 zv – dn Завадівсько-дніпровський 

IV 15-16 20,0 246 16-19 17,2 - 190-400 18-19 400 18-24 15-20 6-8 kd – ts Кайдацько-тясминський 

III 12-14 15,9 193 12-14 13 - 125-470 13-14 125 13-15 10-13 0 pl – ud Прилуцько-удайський 

II 7-10 10,0 80 8-9 8,5 - 85-190 9 85 7-10 5-7 -7 vt – bg Витачівсько-бузький 

I 4,5-6 5,5 39 4-6 5,3 - 37 6 25 5-6 4-5 -10,0 df – pč Дофінівсько-причорноморський 

висока 

заплава 
1-4 

 72,44 1,5-2,0 - - 20-50 1,5-2 20 0,5-1,5 0,3-1,2 -15,0 hl 
Голоценовий 

низька 

заплава 
0,7 27 0,5-1,0 - - 20-30 0,5 20 0-0,5 0-0,3 -20,0 hl 

 

Умовні позначення:I-XVI – номер терас; колір – вік терас: 

 Голоценовий  Середньоплейстоценовий  пліоценовий 

 Верхньоплейстоценовий  Нижньоплейстоценовий   
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В. Клапчуком встановлені основні морфометричні показники терас за 

чотирма поперечниками для гірської та передгірської частини долини 

Верхнього Пруту, а також його пра-долини. Найнижче за течією досліджено 

тераси за поперечником Саджавка-Коломия, який включає результати за трьома 

профілями. Значення основних показників відносних висот та ширини терас (як 

загальних для поперечника, так і детально для ділянки Турка-Коломия, який 

розташований найближче до буковинської частини долини Пруту), наведено у 

таблиці 1.1. В. Клапчук,продовжуючи дослідження М. Веклича, кожну з терас 

охарактеризував за її геолого-стратиграфічною будовою та деталізував 

відомості про будову терасового комплексу Верхнього Пруту. 

Детально історія геолого-геоморфологічного вивчення басейну Верхнього 

Пруту розкрита у працях [126, 129]. Автор здійснив огляд численних наукових 

доробків, присвячених цій території, та виділив три основні етапи. 

Кравчук Я. [147] здійснив аналіз морфоструктур та морфоскульптур 

рельєфу, запропонував схему геоморфологічної регіоналізації Передкарпаття, 

описав терасові комплекси р. Прут та сучасні геоморфологічні процеси. 

У праці [25] розкрито морфологічні особливості долини р. Прут у межах 

Покуття, де описаний взаємозв’язок рисунку гідромережі, довжини річкових 

долин, особливостей морфологічної будови (асиметричність долини) тощо з 

тектонічними та геоструктурними умовами території. 

Важливі відомості про головні параметри терас Верхнього Пруту отримано 

під час робіт по створенню Держгеолкарти [97], а саме – відносну висоту над 

руслом поверхні терас, алювію та цоколю, визначені за даними свердловин 

(табл. 1.1, 1.2). Вивченню надзаплавних терас цієї частини Верхнього Пруту 

серед сучасних досліджень належної уваги не приділялось. Загалом, формацію 

субаеральних лесово-ґрунтових серій відкладів терас досліджуваних річкових 

долин досліджено краще. Вивченню субаквальних терасових відкладів 

приділялось менше уваги [219, 234, 306, 353]. Їх краще досліджено в нижніх 

течіях Дністра та Пруту. Аналогічна ситуація типова і для дослідження 

сучасних та давніх руслових процесів у долині Середнього Дністра. 
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Таблиця 1.2 

Порівняльний аналіз морфометричних параметрів* терасового комплексу 

центральної частини Середнього Дністра та передгірської частини Верхнього Пруту (за 

даними [97]) 

Рівні 

р. Прут  

(на ділянці 

Коломия-Чернівці) 

р. Дністер   

(на ділянці 

Заліщики-Брідок) 

Індекс 

XII 120-125  jr – kz 

XI 

115-118 120-135 

105-130 

95-110 

bd – sv 

X 

95-99 

90-95 

85 

90-100 

80-90 

70-80 

bv – br 

IX 

60-70 

55-60 

45-50 

70-75 

60-70 

55-60 

kr – il 

VIII 

45-50 

35-40 

30-35 

45-50 

40-45 

35-40 

sh – pr 

VII 

40-45 

30-35 

25-30 

40-45 

30-35 

25-30 

mr – sl 

VI 

20-40 

25-30 

20-25 

35-40 

20-30 

17-20 

lb – tl 

V 

25-30 

20-25 

14-20 

32-35 

20-25 

15-16 

zv – dn 

IV 

18-24 

15-20 

6-8 

30-32 

15-15 

9-12 

kd – ts 

III 

13-15 

10-13 

0 

20-25 

10-15 

7-8 

pl – ud 

II 

7-10 

5-7 

-7 

12-15 

7-12 

0-3 

vt – bg 

I 

5-6 

4-5 

-10,0 

7,0-8,0 

5,0-7,0 

0-1,0 

df – pč 

висока 

заплава 

0,5-1,5 

0,3-1,2 

-15,0 

1,0-2,0 

0,7-1,8 

0-3,0 

Hl 

низька 

заплава 

0-0,5 

0-0,3 

-20,0 

0-1,5 

0-1,3 

0 

Hl 

* цифрами позначено відносні висоти над сучасним врізом рік:  

перше значення – поверхні тераси; 

друге значення – покрівлі алювію; 

третє значення – цоколю. 
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Описи терасового алювію Нижнього та, рідше, Середнього Дністра 

наведено у працях Чепалиги А. [271], Хубки А. [1969], Веклича М. [32], 

Гожика П. [80, 81, 320], Букатчука Р. та ін. [27], Адаменка O. та ін. [276], 

Матошка А. та ін. [342], Яцишина А. та ін. [285-287], Рідуша Б. та Поп’юк Я. 

[219, 234], Бондар К. та ін. [306]. В розрізі алювію тут зазвичай добре виражені 

пристержневі утворення (гравій, галька, іноді валуни), відклади прируслової 

відмілини (косошаруваті, середньозернисті та, рідше, дрібнозернисті піски), 

відклади заплав (супіски, суглинки, глинисті алеврити та алевритисті глини). 

Вивчення терасових комплексів Дністра та Пруту із застосуванням фауни 

молюсків проводились Г. Лунгерсгаузеном [177-180], П. Гожиком [77-79], 

П. Гожиком i А. Чепалигою [80], М. Куницею [158, 160, 167], О. Артюшенко та 

I. Мельничуком [3] та ін. Встановлено, що фауна прісноводних молюсків 

більше еволюціонувала впродовж квартеру та має більше стратиграфічне 

значення, ніж фауна наземних молюсків.  

Значна увага приділялася й вивченню заплавних рівнів в долинах 

досліджуваних річок. Зокрема, їх вивчали Л. Воропай, М. Куниця та 

В. Левицький [59]. Вагомий внесок у вивчення заплав Дністра та основних його 

приток зробила В. Палієнко [202, 203], яка досліджувала голоценовий алювій 

(особливості його фаціального складу та потужностей), проаналізувала 

морфологію заплавних терас, встановила зв'язок між новітніми рухами земної 

кори та інтенсивністю розвитку ерозійно-акумулятивних процесів тощо. За 

результатами досліджень авторкою складено карту голоценових рухів земної 

кори [203]. О. Артюшенко дослідила етапність розвитку рослинності і 

голоценових відкладів заплавних терас Дністра на основі аналізу спорово-

пилкових комплексів [3]. О. Адаменко та Н. Зоріна на основі власних 

досліджень склали типову схему будови та віку заплав р. Дністер у Галицько-

Рогатинському Подністер`ї [1]. 

Перші спроби палеогеографічних реконструкцій природних умов 

плейстоцену території дослідження мали місце ще в ХІХ ст. На перших етапах 

інформація носила вибірковий характер, але із накопиченням знань та 
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розвитком міждисциплінарних досліджень четвертинних відкладів, 

удосконаленням методів та прийомів на сьогодні вдалося з’ясувати основні 

особливості природних умов річкових долин Середнього Дністра та Верхнього 

Пруту в плейстоцені. Впродовж вивчення території було з’ясовано, що 

найбільш інформативними у системі методів палеогеографічних реконструкцій 

є палеопедологічний, палінологічний та малакофауністичний. Коротко 

проаналізуємо історію цих досліджень. 

Реконструкції природних умов за фауною наземних молюсків 

Вивчення малакофауни плейстоцену України розпочалось вже майже 

200 років тому. Перші відомості про наявність черепашок молюсків у відкладах 

цього віку з’явилися ще у першій половині ХІХ ст. [220]. До кінця ХІХ ст. вже 

було зібрано досить багато фактичного матеріалу за фауною молюсків, для 

окремих ділянок зроблено попередній огляд її видового складу, що лягло в 

основу праць Е. Дуніковського [312], Й. Бонковського [302-304], 

А. Ломницького [332]. Проте вивчення молюсків плейстоцену залишалось 

обмеженим територіально та стратиграфічно. Відбір проб здійснювали 

переважно без точної стратиграфічної прив’язки, ґрунтуючись на фіксації 

решток. На початку ХХ ст. обсяг наукового доробку істотно зростає, 

розширюється географія досліджень. Серед найважливіших праць слід 

відзначити напрацювання В. Тейссейре [366], В. Фрідберга [314], 

Т. Вишньовського [369], В. Рогаля [359], Я. Рихліцького [362]. 

Із 30-х рр. ХХ ст. починаються ґрунтовні роботи за удосконаленою 

методикою дослідження фауни молюсків із урахуванням стратиграфії відкладів 

(Ю. Полянський [212], Я. Петрбок [347], Ч. Амброжевич [299, 300], 

Г. Лунгерсгаузен [178, 180], В. Бондарчук [22, 23, 24], І. Даниловський [95-96], 

Л. Берг [4], В. Радзієвський [226, 227], І. Соколовський [247]. Із 60-х рр. 

ХХ ст.видається значна кількість публікацій, що охоплюють великі списки та 

описові характеристики видів, у яких описано переважну більшість 

місцезнаходжень наземної фауни плейстоценових молюсків із описом будови 

та особливостей плейстоценових відкладів, наведено дані про склад і 
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різноманітність малакокомплексів (М. Веклич [32, 44, 47], І. Іванова [109, 111-

112, 117], М. Куниця [157-172], В. Мотуз [193-195], І.Мельничук [189-192], 

І. Люрін [182].  

Проте найбільший внесок у дослідження плейстоценової фауни молюсків 

належить саме М. Куниці, який виявив та вивчив молюски стратиграфічних 

горизонтів плейстоцену, провів їх палеонтолого-стратиграфічну кореляцію, 

уточнив видовий склад плейстоценових фаун, відкрив раніше невідомі для 

території види, простежив зонально-географічні зміни фауни. Вперше на основі 

еколого-зоогеографічного аналізу відтворено палеоландшафти та клімат 

льодовиків`їв, міжльодовиків`ївта міжсталіалів, складений ряд оригінальних 

палеоландшафтних карт для території України [220, 351, 352]. 

Докторська дисертація М. О. Куниці на тему: «Палеогеографические 

реконструкции плейстоцена по малакофаунистическим данным (на примере 

Украины)» та монографія «Природа Украины в плейстоцене (по данным 

малакофаунистического анализа)» [162], підготовлена до друку вже після 

смерті науковця, до сьогодні є найбільш ґрунтовним дослідженням у вивченні 

наземних молюсків. Наукові дослідження Миколи Олександровича внесли 

істотний внесок у розвиток методології та теорії дослідження плейстоцену.  

Серед сучасних досліджень слід відзначити значний доробок 

Р. Дмитрука, присвячений реконструкціям палеогеографічного середовища 

окремих етапів плейстоцену Галицького Подністер’я за фауною молюсків [100-

103; та в співавторстві: 8-10, 104 та ін.], а також результати, отримані в рамках 

українсько-польської співпраці в галузі палеомалакології [295-297]. 

Р. Дмитруком на підставі малакологічного аналізу в комплексі з іншими 

методами палеогеографічних реконструкцій, з використанням даних сучасних 

датувань відкладів встановлені особливості природних умов різних етапів 

плейстоцену для розрізів в долині Дністра (Галич, Єзупіль, Козина, Колодіїв, 

Межигірці, Молодове V та ін.), а також інших регіонів Західної України. 

А. Івченко [119] на основі численних публікацій попередніх років та 

власних результатів малакологічних досліджень проаналізував 
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палеогеографічні умови еоплейстоцену та плейстоцену за палеонтологічними 

даними, встановив еколого-зоогеографічну структуру наземної та прісноводної 

фауни молюсків різних етапів для окремих рівнинних районів України (зокрема 

Подністерського Поділля та, частково, Передкарпаття).  

Важливі дані про палеогеографічні умови та біостратиграфію молюсків 

верхньої частини верхнього плейстоцену встановлені В. П. Александровичем, 

який описав особливості малакофауни палеолітичних стоянок пери- і 

метакарпатської зони в монографії «Paleolityczna ekumena strefy pery- i 

metakarpackiej (Палеолітична екумена пери- і метакарпатської зони)». В праці 

розкрито структуру та видовий склад малакофауністичних комплексів на 

території Південно-Східної Польщі та західної частини України під час 

холодної фази верхнього пленігляціалу (MIS 2), а також попередньої теплішої 

фази інтерпленігляціалу (кінець MIS 3) [293]. 

Реконструкції природних умов за викопними ґрунтами  

Історія дослідження викопних ґрунтів України розпочалася ще у другій 

половині ХІХ ст. Одні з перших фундаментальних напрацювань належать М. 

Векличу, який досліджував етапність розвитку природи України у пізньому 

кайнозої. М. Векличем, Н. Сіренко та ін. описано особливості розвитку 

палеоґрунтів України [237], розроблено теорію, методику та виокремлено 

основні проблеми палеопедології [40], встановлено палеогеографічні основи 

стратиграфії лесово-ґрунтової формації [32], виділено етапи розвитку долин 

Середнього Дністра та Верхнього Пруту [48] та ін.  

Значний внесок у вивчення палеоґрунтів України та регіону дослідження 

належить Ж. М. Матвіїшиній, яка започаткувала мікроморфологічний аналіз у 

палеопедологічних дослідженнях України [184] та приділила значну увагу 

дослідженню особливостей еволюції пізньокайнозойських ґрунтів [185]. Нині 

під керівництвом Ж. М. Матвіїшиної в Інституті географії НАН України 

потужно розвивається напрямок палеоґрунтознавчих досліджень різночасових 

розрізів України. Зокрема, в останні десятиліття вивченню плейстоценових та 
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голоценових ґрунтів різних регіонів України було присвячено дисертаційні 

дослідження С. Кармазиненка, С. Дорошкевича, О. Мацібори, А. Кушніра.  

М. Куниця поряд із палеоландшафтними реконструкціями плейстоцену за 

фауною молюсків, приділяв увагу вивченню розповсюдження та особливостей 

викопних ґрунтів плейстоцену Поділля та Середнього Побужжя [164] і 

відмічав, що комплексне вивчення викопних ґрунтів дозволяє встановити їх 

типи та палеогеографічні умови формування. 

У монографії Н. Сіренко та С. Турло «Развитие почв и растительности 

Украины в плиоцене и плейстоцене» [244], присвяченій, зокрема, й 

реконструкціям палеоландшафтів, детально описано особливості палеоґрунтів 

за плейстоценовими етапами. За результатами досліджень побудовано серію 

картосхем, що відображають зональну диференціацію ландшафтів території 

Українина плейстоценових етапах. 

Важливе місце серед досліджень палеоґрунтів долин Дністра та Пруту 

займають монографії «Четвертичная палеогеография экосистемы Нижнего и 

Среднего Днестра» [276] та «Четвертичная палеогеография экосистемы 

Нижнего и Среднего Прута» [277]. 

Результати польового та аналітичного вивчення викопних і похованих 

ґрунтів Середнього Придніпров’я, Донеччини, Закарпаття і Передкарпаття, 

Криму та ін. використані Н. Герасименко під час реконструкцій 

палеоландшафтів плейстоцену та голоцену України [62].  

Серед останніх доробків, присвячених проблемам кореляції відкладів 

квартеру, важливе місце посідає колективна монографія «Просторово-часова 

кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території 

України» [2009]. В цій фундаментальній праці розкрито основні особливості 

палеогеографічних умов, головні тенденції розвитку природи від 

допліоценового часу до голоценового, закономірності ґрунтоутворення, 

здійснено узгодження за етапами палеоґрунтів України із відповідними 

утвореннями в Західній Європі тощо. 
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Реконструкції природних умов за палінологічними даними 

Важливе місце серед реконструкцій рослинності пізнього плейстоцену 

долини Середнього Дністра займають результати досліджень багатошарових 

палеолітичних пам’яток: Кормань IV, Кетроси, Молодова І і V, виконані 

Г. Пашкевич [206, 207], Н. Боліховською [17], Н. Боліховською та Г. Пашкевич 

[20], Г. Левківською [174], а також праця Н. Боліховської [18], присвячена 

палінологічним дослідженням пізнього плейстоцену на прикладі Середнього 

Дністра. Дані матеріали є першими репрезентативними результатами для 

досліджуваної території.  

Н. Сіренко, С. Турло [244] здійснено реконструкції рослинності території 

України для окремих палеогеографічних етапів, сформульовано загальні 

закономірності формування рослинного покриву.  

В цей час розпочалися й палінологічні дослідження у верхній частині 

долини Середнього Дністра [2, 92]. В останні десятиріччя тут здійснено 

палінологічний аналіз пізньонеоплейстоценових відкладів стоянок Єзупіль і 

Галич (Івано-Франківська обл.) [327]. Особливості зміни рослинності цієї 

частини долини Середнього Дністра, а також інших регіонів заходу України 

викладено у міжнародній колективній монографії  [326]. 

Вагомий внесок у вивчення рослинності плейстоцену України належить 

Н. П. Герасименко, яка здійснила реконструкції зональних палеоландшафтів не 

лише за окремими палеогеографічними етапами, але й підетапами, стадіями, 

підстадіями та фазами їх розвитку; навела характеристику рослинності кожного 

часового зрізу та провела їх кореляцію; встановила зональну диференціацію 

плейстоценових ландшафтів та створила відповідні картосхеми [61, 62]. Для 

ряду розрізів Середнього Подністер’я (Дорошівці 3, Непоротове 7) 

Н. П. Герасименко встановила особливості розвитку рослинності та змін 

клімату у пізньому плейстоцені [63, 64, 322, 323]. 

В останні роки під керівництвом Н.П. Герасименко підготовлено дві 

кандидатські дисертації –Авдєєнко Ю. Л. «Палеогеографічні умови карстових 

районів Криму та Придністров’я у пізньому плейстоцені та голоцені» (2016 р.) 
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та Юрченко Т. І. «Зміни рослинності і клімату Буковинського Прикарпаття і 

Закарпаття у пізньому плейстоцені і голоцені (за даними палінологічного 

аналізу геоархеологічних пам’яток)» (2019 р.). 

1.3 Огляд підходів до хронології та кореляції етапів пізнього 

плейстоцену 

Періодичність розвитку природних умов впродовж плейстоцену добре 

відображається у послідовності лесово-ґрунтових відкладів. Це стало основою 

розробки ряду стратиграфічних схемплейстоцену на території України. 

Перші спроби розчленувати лесово-ґрунтові формації квартеру відомі ще з 

початку ХХ ст. Основоположником першої схеми детальної стратиграфії та 

кореляції плейстоценових відкладів України є В. Крокос [149, 150], який 

виділив 5 горизонтів лесів (бузький, удайський, дніпровський, тилігульський, 

сульський), які відповідають етапам льодовиків’їв, та 4 горизонти похованих 

ґрунтів (удайсько-бузький, дніпровсько-удайський, тилігульсько-дніпровський, 

сульсько-тилігульський), які відображають міжльодовикові умови. 

На основі матеріалів геолого-знімальних робіт та ряду досліджень 

М. Векличем [35] запропоновано удосконалену стратиграфічну схему, в якій 

схему В. Крокоса доповнено новими горизонтами лесів (приазовський, 

тясминський, причорноморський) івикопних ґрунтів (потягайлівський, 

кайдацький та дофінівський). Ряд наступних робіт М. Веклича [36, 46, 50] 

присвячені уточненню геохронологічного положення цих стратиграфічних 

горизонтів, їхніх меж, кореляції зі схемами сусідніх регіонів,з ізотопно-

кисневими стадіями, закономірностям розвитку природи та ін.  

У 1993 р. М. Веклич, Н. Сіренко, Ж. Матвіїшина та ін.опублікували 

«Стратиграфічну схему четвертинних відкладів України» [49] із 

пояснювальною запискою. У плейстоцені було виділено 16 горизонтів. Працю 

М. Веклича було продовжено його учнями,якими також розроблено близько 

15 кореляційних місцевих схем для різних районів України [186]. У праці 

«Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду 

на території України» [186] на основі комплексного вивчення лесово-ґрунтової 
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формації України обґрунтовано просторово-часові зміни природних умов 

еоплейстоцену та неоплейстоцену, розкрито динаміку короткоперіодичних змін 

палеоландшафтів тощо. Надалі розробляючи схему М. Веклича, автори 

деталізували виділені палеогеографічні етапи лесо- і ґрунтоутворення, 

здійснили їх кореляцію із такими суміжних територій, а також ізотопно-

кисневою шкалою. 

А. Богуцький з колективом співавторів на основі матеріалів дослідження 

ряду опорних розрізів (Коршів, Горохів, Рівне, Дубно, Галич, Бояничі та ін.) 

детально розчленували лесово-ґрунтові серії та склали стратиграфічну схему 

для Волино-Поділля та Передкарпаття. Для регіону встановлено основні 

стратони плейстоценових відкладів і зіставлено їх з іншими регіональними 

схемами [7, 14]. 

Дослідження закономірностей розвитку природи в пліоцені та 

четвертинному періоді висвітлені також у ряді інших праць Н. Боліховської 

[19], А. Величко [54], А. Величко та ін. [55], А. Величко та Т. Морозової [53], 

А. Величко, Т. Морозової та В. Нечаєва [52], Ю Веклича [51], П. Гожика [75], 

П. Гожика, В. Шовкопляса та Т. Христофорової [321], П. Гожика та ін. [83], 

П. Гожика та Н. Герасименко [319], В. Гричука [90], Л. Лінднера та Л. Маркса 

[331], Л. Лінднера та ін. [330] та ін.  

У своїх дослідженнях ми використовували стратиграфічний поділ пізнього 

плейстоцену за Стратиграфічним кодексом України [252]. Вікові межі етапів, 

їхню кореляцію з морськими ізотопно-кисневими стадіями, мікроетапність 

розвитку зональних природних умов розглядається за Н. Герасименко [61, 65]. 

Стратиграфічну схему кореляції етапів пізнього плейстоцену за різними 

підходами наведено на рис. 1.2. Загальний поділ плейстоцену ми розглядаємо за 

міжнародною хроностратиграфічною шкалою [318, 319].  

В останні роки стратиграфічні схеми четвертинних відкладів України 

постійно оновлюються, прийнято нову межу між пліоценом та плейстоценом, 

змінились уявлення щодо відповідності кліматолітів в стратиграфічній схемі  

України, межі верхнього плейстоцену, ведуться дискусії щодо кореляції 
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Рис. 1.2 Схема кореляції пізнього плейстоцену [складено автором на основі [252, з уточненнями; 7, 14, 61, 301, 307, 340, 368] 
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горизонтів з ізотопною шкалою, уточнюються дані зі стратиграфії 

морських і терасових відкладів (біостратиграфічна частина). 

1.4 Методологічні засади вивчення палеобіогеографії молюсків 

плейстоцену 

Молюски – один з найбагатших за видами фауністичний тип, 

представники якого завдяки складу своєї черепашки добре зберігаються у 

викопному вигляді у відкладах майже всіх літолого-генетичних типів відкладів. 

Відповідно, це дозволяє віднести їх до інформативної палеонтологічної групи, а 

малакофауністичний аналіз – до прийомів реконструкції палеогеографічних 

подій, який досить активно використовується [6]. 

Серед молюсків з водного до наземного способу життя перейшли 

представники лише одного класу – черевоногих молюсків (Gastropoda) [241], 

які заселяють різноманітні біотопи. Систематичне положення наземних 

молюсків України описане у визначнику [241].  

Основною відмінністю між дослідженнями сучасної та плейстоценової 

фауни молюсків є те, що матеріалами для вивчення викопної малакофауни  

виступають переважно черепашки молюсків, тобто переважно рештки равликів 

(мають розвинену зовнішню черепашку, до якої може повністю сховатися тіло 

молюска). В той час як в сучасних біотопах серед основних життєвих форм 

наземних молюсків зустрічаються також напівслизняки (зовнішня черепашка 

маленька, прикриває лише незначну частину тіла молюска) та слизняки 

(черепашка редукована, має вигляд тонкої внутрішньої пластинки або окремих 

вапняних зерен) [241].  

Характерною особливістю фауни наземних молюсків є їхня незначна 

еволюція протягом квартеру. Основні ареали багатьох сучасних видів молюсків 

та їх розподіл за природними зонами сформувалися ще в пліоцені. Зміни, що 

відбулися, лише в окремих випадках можна розглядати як їх підвидову 

диференціацію [82]. Більшість наземних гастропод на зміну клімату протягом 

плейстоцену реагували пристосуванням до наземного існування: легеневий тип 

дихання, коли зябра втрачаються, а звід мантійної порожнини функціонує як 
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легені; розвиток органів нюху тощо [6]. Якщо умови середовища змінювалися 

за межі адаптивного діапазону молюсків, відбувалось або вимирання видів на 

даній території, або зміна їхніх ареалів [82]. 

М. Куниця дійшов висновку, що екологічні умови проживання молюсків в 

плейстоцені є ідентичними до сучасних [162]. Відповідно, присутність 

більшості плейстоценових видів молюсків в рецентній фауні, їх мобільність 

відносно ландшафтів та реакція на зміни природних обстановок дозволили 

детально вивчити особливості їхнього географічного розповсюдження в 

плейстоцені на основі поєднання методів актуалізму та ретроспективного 

аналізу [6, 162, 192, 292, 294, 334, 336].  

Важливе значення для реконструкції палеоландшафтів за фауною 

молюсків має тафономічний аналіз, основним завданням якого є вивчення 

всього викопного комплексу у конкретному місцезнаходженні з метою виявити 

біоценози, які існували на місці їхнього захоронення [192]. Завдяки такому 

підходу вдалося з’ясувати особливості природних умов України на різних 

етапах плейстоцену та простежити еволюцію ландшафтів [162, 192]. 

Встановлено чіткі відмінності у складі малакофаун холодних та теплих етапів і 

їх стратиграфічних еквівалентах – лесах та викопних ґрунтах. Розглянемо ці 

відмінності.  

Для лесів та синхронних до них верхніх горизонтах заплавного алювію, 

характерним є кількісне переважання убіквістів. Серед стенобіонтних видів 

переважають холодолюбні (кріофільні) види, які на сьогодні заселяють 

природні зони тундри, тайги, високогірні області, а також вимерлі види 

(Vertigo parcedentata, V. pseudosubstriata, V. genesii, V. arctica, 

Columella columella, Vallonia tenuilabris, Pupilla loessica, P. sterri, 

Trichia hispida, Helicopsis striata, Pseudotrichia rubiginosa, Chondrula tridens та 

ін.) [6, 162]. Для холодних етапів плейстоцену виділені наступні фауни [334, з 

уточненням [162] для плейстоцену України]: Columella columella-, Pupilla-, 

Chondrula tridens-, Helicopsis striata-, Bradybaena fruticum-, Arianta-фаунa. 
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Кожен з цих комплексів характеризується специфічним видовим набором 

(детальніше в [162]). 

М. Куниця відмічає, що холодолюбна фауна є молодою в геологічному 

відношенні. Окремі її види з’явились в пізньому пліоцені-ранньому 

плейстоцені. Процес розвитку холодолюбної фауни аркто-бореально-

альпійського комплексу характеризується збільшенням впродовж плейстоцену 

кількості кріофільних видів, їхніх популяцій та появою деяких нових видів 

(Pupilla loessica Ložek, Vertigo pseudosubstriata Ložek) [162]. Максимального 

поширення кріофільні молюски досягли під час бузького (валдайського) 

палеогеографічного етапу [192]. 

У викопних ґрунтах, педокомплексах, нижніх товщах алювію та 

травертинах зустрічаються переважно теплолюбні (термофільні) види, які зараз 

характерні для лісової, лісостепової та степової зон України, а також 

південніших територій (Heliсіgona banatica, Zebrina detrita, Z. hohenackeri, 

Pupilla sterri, Chondrula tridens, Helicella condicans, H. striata) [6]. Вони 

характерні як для міжльодовиків’їв, так і міжстадіалів [162]. Загалом, 

малакокомплекси різних теплих етапів суттєво відрізнялися, що пов’язано 

головним чином із різноманітністю ландшафтних комплексів: 

- у вологих та мезофільних лісових біотопах проживали Acicula polita, 

Vitrea crystallinа, Arianta arbustorum, Clausilia dubia, Laciniaria plicata, 

Cochlodina laminataта багато інших Clausiliidae; 

- як лісові, так відкриті біотопи з різною вологістю (наприклад, луки) 

заселяли: мезофіли Euconulus fulvus, Nesovitrea hammonis, Trichia hispida; 

вологолюбні Columella edentula, Nesovitrea petronella та яскраво виражені 

психрофіли Succinea putris, Oxyloma elegans, Vallonia enniensis, 

Zonitoides nitidus, Pseudotrichia rubiginosa та ін.; 

- лісостеп: Helix pomatia, Bradybaena friticum (віддають перевагу лісам, 

але зустрічаються і на відкритих місцевостях в чагарниках); Cepaea 

vindobonensis (на узліссях та в степах); 
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- степи заселяли ксерофіли: Chondrula tridens, Helicopsis striata, 

H. instabilis, H. dejecta, Helicella candicans, Pupilla sterri; 

- відкриті біотопи з різною вологістю: Vallonia pulchella, V. costata, 

Pupilla muscorum, Truncatellina cylindrica та ін. [161]. 

Загалом, фауна теплих етапів за своїм складом та структурою угруповань 

була близькою до сучасної. Специфічною є лише Heliсіgona banatica-фауна, яка 

характерна для оптимальних фаз міжльодовиків’їв плейстоцену Середньої 

Європи. В Україні виявлена у теплий час між дніпровським і валдайським 

зледеніннями [162]. 

Елементами, спільними для фаун холодних та теплих етапів, є голарктичні 

та палеарктичні евритермні холодостійкі види широкого екологічного 

діапазону, які присутні у всіх кліматолітах плейстоцену як транзитні види [162]. 

Тому основну роль при палеогеографічних реконструкціях відіграють саме 

стенобіонтні види, які є менш пластичними та проживають в біотопах з 

обмеженою мінливістю температур повітря, вологості, рослинного покриву, 

фізико-хімічного складу порід та ґрунтів тощо. 

Між холодними та теплими етапами плейстоцену існували складні 

переходи в часі та просторі, що відобразились в утворенні змішаних, 

гетерогенних фауністичних комплексів [162]. Феномен «змішаної фауни» у 

лесах та викопних ґрунтах плейстоцену згадується досить часто. Пов'язаний він 

з тим, що в одному зборі знайдено рештки молюсків, які заселяють біотопи 

різних ландшафтних зон (наприклад, степової, лісової зон та високогірних 

областей Європи і Сибіру). Походження «змішаної фауни» досі не знайшло 

однозначного пояснення. І. Мельничук [192] це пояснює:  

- явищем рекурентності – «через неповноту геологічного літопису не 

завжди вдається відновити втрачені види давніх ландшафтів. У цьому випадку 

необхідно врахувати рекурентність фауни, …яка пов’язана з її міграцією з 

постійного місця проживання внаслідок зміни природних умов і поверненням її 

на старе місце в трохи зміненому видовому складі. Контрастнішою зміна 

видового складу була у північних регіонах»  
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- інтерферуванням різних комплексів молюсків, яке пов’язане з 

інерційністю у розселенні та зміною видового складу плейстоценової фауни 

залежно від зміни природних умов – вона трохи «запізнювалася» за зміщенням 

ландшафтних зон, розвитком окремих компонентів ландшафту [192].  

Загалом, застосування молюсків для реконструкцій палеогеографічних 

умов ґрунтується на аналізі зоогеографічної структури фауни, екологічних 

особливостей видів та їх угруповань. Окрім еколого-видового складу 

малакокомплексів, зміни природних умов можна також простежити і за 

особливостями черепашок. Вони можуть видозмінюватися в залежності від 

умов проживання молюсків. Наприклад, у видів, які проживають у вологому 

середовищі, черепашка слабокальцифікована, тонка, прозора; у видів, які 

заселяють сухі біотопи, стінки її товстіші, багаті вуглекислим кальцієм; у 

скельних видів поверхня черепашки ребриста, міцна [6]. Відоме також явище 

пригніченості плейстоценових молюсків, яке проявляється у зменшенні 

черепашок і устя, потовщення стінок та інших морфологічних відхиленнях як 

результату реакції на несприятливі зміни умов середовища проживання [162]. 

Виявлена мінливість устєвої арматури в деяких видів в залежності від змін 

вологості клімату. Г. Матекін [187, 188] на основі досліджень рецентної фауни 

пупілід та хондрюль дійшов висновку, що величина пластинок у видів, які 

проживають в умовах порівняно холодного і вологого клімату, суттєво менша в 

порівнянні з формами, які заселяють райони з сухим та теплим кліматом. 

Останній оберт в умовах аридного клімату у них є вужчим, що дозволяє краще 

затримувати вологу. Такі ж закономірності відмічені П. Гожиком [82] для 

Carichium minimum, Vertigo antivertigo, Pupilla muscorum, Chondrula tridens. За 

цими особливостями з’ясовано, що в ранньому плейстоцені клімат був більш 

континентальним у порівнянні з сучасним. На початку середнього плейстоцену 

відбулось різке підвищення вологості, яке досягло свого максимуму в 

дніпровську епоху. З кінця середнього плейстоцену вологість почала 

знижуватися, і наприкінці пізнього плейстоцену клімат був трохи вологішим за 

сучасний [82]. 
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Висновки до Розділу 1 

1. У підходах до визначення та типології терас за генезисом та 

взаєморозташуванням на тепер існують відмінності. За найбільш усталеною 

класифікацією річкові тераси за генезисом поділяють на: 1) ерозійні; 

2) акумулятивні; 3) ерозійно-акумулятивні. Існує також думка, що ерозійно-

акумулятивні тераси є підвидом акумулятивних. Найбільш повною, на наш 

погляд, класифікацією терас за взаєморозташуванням є їх поділ на: врізані, 

притулені, вкладені, накладені та поховані. У світовій літературі виділяють такі 

типи терас: акумулятивні (аградаційні; зокрема вкладені, врізані та поховані) та 

ерозійні (деградаційні). За представленням терас в річковій долині виділяють 

також парні та непарні тераси. Основними чинниками формування річкових 

терас є гідрокліматичні, евстатичні, тектонічні, геологічні, біотичні та ін.  

2. У долині Середнього Дністра практично всі надзаплавні тераси є 

ерозійно-акумулятивними (цокольними). У долині Верхнього Пруту 

цокольними є високі та середні тераси, а низькі – акумулятивними. За 

взаєморозташуванням надзаплавні тераси в долині Середнього Дністра є 

врізаними. Взаєморозташування терас Верхнього Пруту малодосліджене. 

3. Попри тривалу історію вивчення, накопичений фактичний матеріал, 

досі серед дослідників не досягнуто єдності щодо визначення кількості терас, 

критеріїв їх виділення та будови в середній течії Дністра та передгірській 

частині долини Верхнього Пруту. Вирішенню цієї проблеми сприятиме 

виконаний детальний аналіз комплексу даних за терасами та складена нами 

схема узгодження поглядів на висоти та кількість терас  за різними авторами. 

Не у всіх працях дані про тераси є повними, можуть дещо різнитися у працях 

одного й того ж автора, тому схема може нами надалі уточнюватись. Найбільш 

прийнятним ми вважаємо підхід М. Веклича до виділення терас. Його схема 

терас також потребує уточнень відповідно до індивідуальних особливостей 

досліджуваних ділянок. 

4. Вивчення малакофауни плейстоцену України розпочалося ще у 

першій половині ХІХ ст. На початку ХХ ст. кількість наукових доробків істотно 
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зростає, розширюється географія досліджень. З 1930-х рр. з’являються 

ґрунтовні роботи за удосконаленою методикою дослідження фауни молюсків із 

урахуванням стратиграфії відкладів. З 1960-х рр. видається багато публікацій, 

що наводять великі списки та описові характеристики видів, відкрито 

переважну більшість сучасних місцезнаходжень наземної фауни 

плейстоценових молюсків, розкрито будову та особливості плейстоценових 

відкладів, наведено дані про склад і різноманітність малакокомплексів. 

Вагомий внесок у дослідження плейстоценової фауни молюсків, розвиток знань 

про молюски квартеру, методології та теорії палеогеографії плейстоцену 

належить М. Куниці. На сучасному етапі реконструкції палеогеографічного 

середовища окремих етапів плейстоцену за малокофауною проводились 

І. Мельничуком, Р. Дмитруком, В. П. Александровичем, А. Івченком та ін. 

Проте відображенню та взаємозв’язку змін у фауні молюсків відповідно до 

сучасних уявлень про короткоперіодичну етапність розвитку природи в 

плейстоцені увага досі не приділялась.  

5. За результатами численних досліджень викопних ґрунтів України та 

палеогеографічних реконструкцій за ними (А. Богуцький, М. Веклич, 

Н. Герасименко, С. Дорошкевич, С. Кармазиненко, А. Кушнір, Ж. Матвіїшина, 

О. Мацібора, Н. Сіренко та ін.) встановлені закономірності й тренди розвитку 

ґрунтів в окремі етапи квартеру, що відображено у розроблених загальній і 

регіональних схемах палеогеографічної етапності, розроблено міжрегіональну 

кореляцію палеогеографічних подій за палеоґрунтами тощо. 

6. Реконструкції палеосередовища за паліноданими  набули особливого 

розвитку у другій половині ХХ ст. За час досліджень накопичена велика 

кількість палінологічних даних, удосконалена методика палінологічних 

реконструкцій, проведені кореляції змін рослинності з змінами ґрунтів умовами 

за етапами, підетапами та фазами плейстоцену та ін. (Ю. Авдєєнко, 

Н. Боліховська, Н. Герасименко, М. Комар, Г. Левківська, Н. Сіренко, 

Т. Юрченко та ін.).  
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7. На основі вивчення лесово-ґрунтових серій плейстоценових відкладів 

на території України розроблено ряд загальних та регіональних 

стратиграфічних схем. Наразі дискусійним залишається стратиграфічне 

положення у схемах плейстоцену України 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).  

8. 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 гастропод на зміну клімату впродовж плейстоцену 

реагували пристосуванням до нових умов. При змінах природних умов поза 

межами адаптивного діапазону молюсків, відбувалось або вимирання видів на 

цій території, або зміна їхніх ареалів.  

9. Для реконструкцій природних умов основну роль відіграють 

стенобіонтні види. За ними встановлено чіткі відмінності в складі 

малакокомплексів холодних та теплих етапів і їх стратиграфічних еквівалентах. 

Плейстоценова фауна молюсків добре ілюструє ритмічність змін природних 

умов та відображає неодноразові зміни в розрізах фаун холодних та теплих 

кліматолітів. Специфічною рисою малакокомплексів плейстоцену у 

дослідженнях минулих років була наявність змішаних, гетерогенних 

фауністичних комплексів («змішана фауна»), походження яких досі не знайшло 

однозначного пояснення. Найбільш поширеною є думка, що їх існування 

пов’язане зі складними переходами у часі та просторі між холодними та 

теплими етапами. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ 

УМОВ ПЛЕЙСТОЦЕНУ ЗА ФАУНОЮ МОЛЮСКІВ 

2.1 Методика відбору палеонтологічних матеріалів 

При вивченні терасових відкладів плейстоцену та відборі проб особливе 

місце відведено комплексному літолого-фаціальному аналізу відкладів, 

оскільки саме від правильного визначення їхніх генетичних типів залежить 

достовірність інтерпретації методів палеогеографічних реконструкцій. 

Основним об`єктом аналізу виступає фація відкладів як цілісна літосистема, що 

відображає «фізико-географічні умови осадонакопичення та діагенезу» [148]. 

Відповідно, кожна фаціальна відміна у відкладах плейстоценових розрізів є 

результатом впливу геоморфологічних та кліматичнихфакторів на їхні 

властивості та склад, ознакою ландшафтно-географічної зональності та 

регіональності, специфічним свідченням різноманітності природних умов та 

процесів [6]. Тому нами при відборі проб було: 

-  враховано склад, горизонтальну та вертикальну структуру відкладів за 

сукупністю ознак (колір, зміна гранулометричного складу, наявність включень 

карбонатів, марганцю, слідів озалізнення, оглеєння, кріотурбацій, особливостей 

нашарування – згідного чи порушеного тощо); 

- значну увагу приділено точній стратиграфічній прив’язці  опробуваних 

фацій відкладів з метою уникнення перемішування матеріалу різних стратонів 

(наприклад, якщо границя між генетичними горизонтами чітка, але мінлива за 

розрізом, відбір проб здійснювався строго із врахуванням мінливості; або якщо 

границя нечітка, відбір проводився з основної частини шару, де немає ознак 

перемішування); 

-  проаналізовано можливі джерела перенесення теригенного матеріалу, 

режиму та динаміки фаціально-генетичної обстановки осадонакопичення; умов 

наступної трансформації тощо. 

Зазначені аспекти відіграють важливу роль у відтворенні умов формування 

та з`ясуванні генезису відкладів, дозволяють уникнути змішування 

малакофауністичних комплексів, утворених у різних ландшафтах та наступних 



63 

помилкових висновків про природні умови того чи іншого часового відтинку 

плейстоцену. Важливе значення цей метод відіграє також для кореляції 

маркуючих горизонтів, наприклад, тундрово-глейових горизонтів, горизонтів зі 

слідами кріотурбацій тощо. 

Методика збору викопних черепашок розроблялася багатьма науковцями: 

В. Бондарчуком [22, 24], І. Даниловським [94], М. Векличем [45], 

І. Мельничуком [190, 191], В Ложеком [334], М. Куницею [162] та ін. Нами 

методика збору удосконалена згідно сучасних уявлень про циклічність 

природно-кліматичних змін у плейстоцені та стратиграфічного розчленування 

відповідних відкладів. Згідно цих уявлень, схема відбору проб здійснювалась за 

таким принципом:  

1) для відкладів лесово-ґрунтової серії – із потужних генетичних 

горизонтів відбір проб здійснювався через кожні 10-15 см – з метою 

простеження змін палеогеографічних обстановок у межах окремих кліматолітів; 

якщо ж у  межах окремого кліматолітулесово-ґрунтової формаціїбув присутнім 

прошарок (навіть до 5 см потужністю) літологічно відмінних відкладів, з 

ньогобуло відібрано окрему пробу – з метою встановити особливості 

природних умов для окремих підетапів чи фаз; 

2) для алювіальних відкладів відбір проб здійснювався через кожні 10 см 

для геологічних шарів із дрібним алювієм (переважаюча частка гравію 

дрібного-середнього) і через 15-20 см для шарів, де присутні крупні гальки. 

Крупні гальки та гравій ми одразу вилучали під час відбору, а до основного 

об’єму зразку входили лише дрібний гравій та піщаний заповнювач [353].  

3) об’єм кожної проби складав 10 кг. 

На етапі відбору та первинної обробки (промив) проб звертали увагу на 

окремі тафономічні умови, які можна простежити лише на цьому етапі: 

1) насиченість відкладів черепашками; 2) форма залягання – характерна чи 

нехарактерна (наприклад, лінзи, гнізда тощо); 3) наявність значної кількості 

дрібних уламків черепашок та їх детриту. Ця інформація була зазначена під час 

опису генезису відкладів та при палеогеографічних реконструкціях.  
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Черепашки плейстоценових молюсків субфосильні: геологічна молодість 

обумовила відсутність або слабку ступінь їх літифікації [162]. Відповідно, вони 

легко піддаються пошкодженню абсолютно на всіх етапах їхньої обробки.Ця 

їхняособливість була врахована шляхом відборузразків із лесово-ґрунтових 

серій монолітним способом (рис. 2.1), а з алювіальних відкладів руслової фації 

черепашки, знайдені під час відбору, одразу вилучалися. 

 

Рис. 2.1 Методика відбору проб з лесово-ґрунтових горизонтів плейстоценових 

відкладів 

На етапі промиву проб враховано наступні принципово важливі аспекти, 

перевірені дисертанткою експериментально: 1) фізико-механічні властивості 

опробуваних відкладів – проби, відібрані з лесових горизонтів, практично всі 

легко розмиваються і підлягають промиву без попереднього замочування; 

проби, відібрані з горизонтів викопних ґрунтів та сильнокарбонатизованих 

лесових горизонтів потребують попереднього замочування; 2) значна частина 
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викопних черепашок є дрібними (як молоді особини, так і дорослі), тому 

діаметр сит повинен бути меншим 1 мм (найкраще – 0,5 мм); 3) щоб уникнути 

пошкодження черепашок, під час промиву одноразово сито краще заповнювати 

матерілом не більше ніж на 1/4 чи 1/3 (в залежності від легкості розмивання 

відкладів); 4) рухи сита повинні бути лише вертикальними – якщо присутні 

крупні включення, то при горизонтальних рухах черепешки пошкоджуються 

більше; 5) при промиві алювіальних гравійних відкладів відбір крупних 

фракцій та черепашок необхідно проводити вручну. Промив відкладів 

здійснюється безнапірним потоком води. 

При такій методиці відбору та промиву проб вдалося максимально 

уникнути пошкодження черепашок та отримати їх цілими навіть із гравійно-

галечникового субстрату. Відповідно, це дало можливість отримати 

максимально можливе чисельне та видове співвідношення черепашок для всіх 

генетичних горизонтів. 

2.2 Обробка результатів та матеріалів досліджень 

Визначення видів молюсків за викопними черепашками проводилось 

переважно за конхіологічними та конхіометричними параметрами: за їх 

формою, розмірами (для дорослих особин) та пропорціями, напрямком 

закручування, кількістю обертів та їх опуклістю, особливостями пупка, 

поверхневої скульптури, формою устя та особливостями країв, наявністю губи 

та устєвої арматури, забарвленням (за умови його збереження) та ін. 

Основні проміри черепашки (рис. 2.2) здійснено за методикою, описаною 

Н. Сверловою та Р. Гураль [241]. У зв'язку з обмеженням технічної бази 

(зокрема, точних сучасних мікроскопів), на жаль, не для всіх черепашок 

зроблено проміри, особливо для дрібних.  

Для визначення наземних молюсків автори використовували праці 

Ліхарьова І.М [175], Ліхарьова І.М та Рамельмейера Є.С. [176], Ложека В. [334], 

Шилейка А.О. [278, 279]. Визначення прісноводних видів та їх екології 

проводились за Гожиком П.Ф. та Даценко Л.М. [81], Жадіним В.І. [105, 106], 

Стадниченко А.П. [249, 250], Старобогатовим Я.І. [251] та ін. Також звертались 
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до онлайн-ресурсу «Просвітницька інтернет-програма «Молюски» лабораторії 

малакології Державного природознавчого музею НАН України [223].  

 

Рис. 2.2 Особливості промірів черепашки [241]: 1-2: будова черепашки та основні 

проміри: 1 – вісь; 2 – верхівка (апекс); 3 – оберт; 4 – шов; 5 – стовпчик; 6 – останній оберт; 7 

– пупок; 8 – устя; 9 – губа; 10 – периферія черепашки; 11 – базальний край устя; ab – 

палатальний край; bc – колумелярний край; аc – парієтальний край; 3: додаткові проміри 

черепашки; 4: підрахунок кількості обертів. Позначення промірів черепашки: ВД – 

великий діаметр (=ШЧ); ВЗ – висота завитка; ВУ – висота устя; ВЧ – висота черепашки; МД 

– малий діаметр; ШОО – ширина останнього оберту; ШПО – ширина передостаннього 

оберту; ШУ – ширина устя; ШЧ – ширина черепашки 

Визначення видів проводилося за допомогою бінокулярного мікроскопу 

МБС-2 (6×) та цифрового мікроскопу Carson eFlex™ 75×-300× (MM-840). Фото 

раковин зроблено за допомогою цифрового мікроскопу Carson eFlex™ 75x-300x 

(MM-840). 

Проведений аналіз біорізноманіття плейстоценової фауни молюсків 

здійснено за  матеріалами власних досліджень авторки, досліджень 

М. О. Куниці [158-163, 165, 166, 169, 170], якому належать наймасштабніше 

вивчення плейстоценової фауни молюсків на території Середнього Подністер’я 

та України загалом. Окрім відомих опублікованих праць проф. М.О. Куниці, 

нами перевірено та проаналізовано фондові матеріали Природничого музею 
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Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – колекція 

професора, матеріали якої не увійшли до опублікованих видань (детальніше – в 

підрозділі 6.2). Списки молюсків також доповнено даними досліджень, 

отриманими іншими науковцями на території Середнього Подністер’я [9, 14, 

193-195, 189, 192, 297]. 

Методика лабораторної обробки матеріалу включає в себе обрахунок 

чисельності особин кожного таксону. На відміну від малакофауністичних 

досліджень сучасної фауни молюсків, де черепашки практично повністю 

збережені, при дослідженнях черепашок із відкладів плейстоцену виникають 

певні проблеми. В першу чергу вони зумовлені наявністю в матеріалах не лише 

повних черепашок, а також їхніх фрагментів, часто значної їх кількості. В 

більшості випадків ці фрагменти важко ідентифікувати до рівня виду [292]. 

У зв’язку з цим В. Ложеком [334] запропоновано наступну методику 

ідентифікації та розрахунку фрагментів черепашок: 1) враховуються фрагменти 

дорослих особин, які можна точно ідентифікувати (це переважно крупні, 

приустєві частини черепашок); 2) цілі черепашки молодих особин, які можливо 

ідентифікувати; 3) половинки черепашок молодих особин, які також добре 

ідентифікуються (при розрахунку обчислюються як ½ їх кількості); 4) невеликі 

фрагменти черепашок, чисельність яких можна приблизно визначити за схемою 

В. Ложека (табл. 2.1) [334].  

Таблиця 2.1 

Схема співвідношення кількості фрагментів черепашок до цілих особин при 

розрахунку видової чисельності черепашок у пробі [334] 

Кількість 

фрагментів 

Поправка Кількість особин 

3 - 1 

7 - 2 

20 - 4 

20-50 10% 6 

50-75 20% 10 

75-100 33% 12 

>100 50% 14 

У праці [292] описано також методику розрахунку, запропоновану 

J.J. Puissegura (1976). За нею фрагменти черепашок одного роду пропорційно 
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розподіляються до визначеної в пробі кількості черепашок за видами. 

Наприклад, в пробі налічується 83 черепашки роду Pupilla, з них 35 черепашок 

виду Pupilla muscorum, а 48 черепашок – видуPupilla loessica. В матеріалах 

проби також міститься 176 фрагментів черепашок даного роду, які можуть 

належати до обох таксонів. Тоді кількість фрагментів (Nfragm.) за видами 

розраховується наступним чином: 

Nfragm. Pupillamuscorum = 35 + (35/35 + 48) × 176 = 35 + 74 = 109. 

Nfragm.Pupillaloessica = 48 + (48/35 + 48) × 176 = 48 + 102 = 150. 

При дуже великій кількості фрагментів можна також будувати 

логарифмічну шкалу. 

Для аналізу зміни видового та чисельного складу проб доцільно будувати 

кругові діаграми та гістограми складу фауни для розрізів. 

2.3 Методика палеоекологічних та палеогеографічних реконструкцій 

Важливим при реконструкціях палеоумов плейстоцену за фауною 

молюсків є групування їхніх видів за комплексами відповідно до їхньої 

еколого-кліматичної належності. За багаторічну історію дослідження молюсків 

четвертинних відкладів накопичено багату базу оцінки екології окремих видів. 

Александрович С. В, та Александрович В. П. у ґрунтовній методичній праці 

[292], присвяченій малакологічному аналізу, методиці дослідження, 

опрацювання та інтерпретації викопних малакокомплексів, на основі 

детального аналізу та перевірки цих даних, власних багаторічних досліджень 

викопних малакоценозів, висвітлено класифікацію молюсків за їх екологією та 

представлено у вигляді таблиці [292, табл. 8, сс. 145-153]. Таблиця складається 

із колонки «Види» та семи колонок  їхньої належності до екологічних груп, які 

позначені римськими цифрами I-VII. 

I - Екологічні групи (основний поділ [292]; розроблений за схемою, 

запропонованою В. Ложеком [334] з доповненням С. Александровича [288]). 

Виділено 12 екологічних груп, позначених арабськими цифрами:  
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1 – типові лісові види, які дуже рідко переносяться в інші біотопи, 

пов'язані з повністю або в основному затіненими середовищами існування; 

2 – види, які віддають перевагу повністю або частково затіненим місцям 

проживання, негустим лісам, скупченням чагарників, паркам та садам, а також 

затіненим антропогенним ландшафтам; 

3 – тіньолюбні лісові види, характерні для дуже вологих середовищ 

існування, іноді навіть перезволожених; 

4 – ксерофільні степові види, що трапляються в сухих і сонячних місцях 

проживання, на скелястих схилах з південною експозицією, особливо в 

карстових районах; 

5 – види, типові для відкритого середовища, незатінені або слабозатінені 

ландшафти, і з різною вологістю субстрату, часто зустрічаються на луках; 

6 – мезофільні види, характерні для біотопів з низькою вологістю, навіть 

сухих та ксеротермічних, толерантні до відкритих та частково затінених 

середовищ існування; 

7 – евритопічні види, що живуть у відкритих або затінених місцях із 

середньою вологістю субстрату, в природних або трансформованих людиною 

середовищах; 

8 – мезофільні види, що характеризуються місцями проживання з різним 

ступенем затінення та вологістю, але не з мокрим субстратом;  

9 – надзвичайно вологолюбні види, пов'язані з ландшафтами різного 

ступеня затіненості, дуже вологим, вологим, заболоченим або таким, що 

періодично затоплюються; 

10 – види, характерні для дрібних, періодично зникаючих і навіть 

епізодичних, сильно зарослих водойм; 

11 – одно- та двостулкові види молюсків, що мешкають у постійних 

водоймах різної величини, в озерах, ставках та затоках річок з повільною 

течією; 
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12 – реофільні водні види, що трапляються в проточних водах, потоках і 

річках, біля джерел, а також у прибережних зонах озер зі сильними прибійними 

хвилями. 

II – Поділ за екологічними групами/типами (поділ видів молюсків за 

ареалами поширення, наведений у праці [292], частково відповідає екологічним 

типам A-D, відзначених В. Ложеком [334], із введеними доповненнями від 

С. В. Александровича [289, 290]). За даним поділом виділено п’ять груп 

таксонів:  

F – тіньолюбні види, що мешкають у лісах та частково затінених 

ландшафтах (групи 1–3);  

O – види відкритих біотопів, включаючи ксерофільні види та види, що 

проживають на більш-менш вологому субстраті (групи 4–5, частково група 6);  

М – мезофільні (евриекологічні) види, що переносять як затінені, так і 

відкриті біотопи, а також біотопи з високою, середньою та низькою вологістю 

субстрату (групи 7-8, частково група 6);  

Н – вологолюбні види, характерні для дуже вологих біотопів, навіть 

заболочених, більш-менш затінених (група 9);  

W – всі прісноводні види(групи 10-12).  

У деяких випадках, особливо коли аналізується фауна, яка не дуже 

різноманітна з точки зору екологічних вимог, зручно доповнити цю схему ще 

двома одиницями:  

В – види, пов'язані з частково затіненими біотопами (група 2 виключена з 

групи F);  

Х – ксерофільні види (група 4 виключена з групи О). 

III – Групування за типом субстрату. Приуроченість видів до типу 

субстрату, на якому вони живуть, дозволило виділити по чотири групи для 

наземних та для прісноводних молюсків (в обох випадках один з них відповідає 

видам із широкою толерантністю) [292]: 

Наземні види: Br – петрофільні види, Ba – арборикофільні види, Bp – 

ґрунтофільні види, Bi – індиферентні види.  
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Водні види: Bm – види, які віддають перевагу дну мулистого типу; Bs – 

види, що живуть на кам'янистому субстраті, Bz – види мешкають на водних 

рослинах, Bi – індиферентні види. 

IV – Групування за вологістю субстрату. Чітко виражена приуроченість 

до субстрату молюсків, які проживають у ґрунтах, дозволяє виділити шість 

груп, позначених наступними літерними символами або цифрами [292]: 

Hh (5) – вологолюбні (гігрофільні) види, типові для дуже вологих, вологих 

біотопів та таких, що можуть періодично затоплюватися;  

Хм (4) – види біотопів з підвищеною вологістю;  

Ht (3) – види, пов'язані з біотопами з середньою вологістю;  

Hd (2) – види, які віддають перевагу біотопам з низькою вологістю;  

Hx (1) – ксерофільні види, що мешкають на сухому ґрунті в ксеротермних 

біотопах;  

Hі (0) – індиферентні види.  

V - Географічні групи. За основу поділу прийнято північну межу ареалу 

поширення видів на прикладі Скандинавського півострова. Молюски можна 

віднести до однієї з шести визначених груп [288, 363]. За позначення прийнято 

використовувати літеру N з цифровим індексом 0-5 за такою схемою [292]: 

N0 – види Південної Європи, що не переходять північніше за гірські хребти 

Альп і Карпат; 

N1 – Південні та Центральноєвропейські види, що зустрічаються в Альпах і 

в Карпатах та на їх безпосередній північній частині; 

N2 – види, що заселяють всю європейську частину включно з Прибалтикою 

та доходять до південного краю Скандинавського півострова; 

N3 – види, які поширюються на території, обмеженої з півночі паралелями 

60–61º пн. ш.; 

N4 – види, що досягають 63° пн. ш. (можуть навіть недалеко переходити за 

межу цієї паралелі); 

N5 – види, межа поширення яких перетинає полярне коло і досягає його 

північних окраїн Скандинавії. 
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VI – Поширення молюсків за висотою рельєфу. За основу служать 

результати досліджень В. Ложека [333], присвячені виділенню ареалів 

поширення видів у горах Центральної Європи (в Карпатах та Альпах), з 

доповненням інших авторів. Виділені групи відповідають наступним 

абсолютним діапазонам висоти: А1 – до 200 м, А2 – 200–400 м, А3 – 400–700 м, 

А4 – 700–1200 м, A5 – 1200–1800 м, A6 – 1800–2300 м, A7 – понад 2300 м над 

рівнем моря [288]. 

VII – Зоогеографічні групи. Запропонована класифікація видів для 

зоогеографічних одиниць використовується досить часто при описі 

плейстоценової фауни молюсків. Вона враховує два ієрархічні рівні: перший 

позначений парою великих літер, а другий – великою та малою літерою [288]: 

HP – широко поширені таксони: Hl – голарктичні види, Pl – палеарктичні 

види, Ep – європейські види, Es – євросибірські види; 

ME – види Центральної Європи: Me – центральноєвропейські рівнинні 

(низовинно-височинні), Ма – гірські види (альпійські та карпатські); 

ЕО – європейські види з відносно обмеженим ареалом поширення: En – 

північноєвропейські та арктичні; Ее – східноєвропейські; Eb – понто-каспійські 

та балканські; Em – південноєвропейські (середземноморські); Ew – 

західноєвропейські (атлантичні); Ба – бореально-альпійські види. 

Встановлені природні умови етапів плейстоцену за проведеними 

екологічними реконструкціями видового складу малакокомплексів території ми 

порівнювали з результатами палеопедологічних іпалінологічних досліджень 

палеоландшафтів плейстоцену Герасименко Н. [62, 65]. 

Для правильних реконструкцій палеоекологічних та палеогеографічних 

обстановок враховано генезис малакологічних тафоценозів (за класифікацією 

В. Ложека [334], з уточненням та доповненням автора: автохтонні – захоронені 

на місці свого місця проживання; параавтохтонні – захоронені в місцях 

перевідкладення із утворенням одночасових відкладів (наземні види, перенесені 

у водні басейни); аллохтонні – захоронені у відкладах, які були перевідкладені 

впродовж наступних палеогеографічних етапів. 
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Для реконструкцій палеоклімату використані також результати 

дослідження кріогенних деформацій в терасових відкладах [143-145] та 

кріогенних печерних відкладів [146, 357]. 

При дослідженні алювіальних відкладів застосовано реконструкції 

палеогідрологічних обстановок для вивчення палеоруслових форм [353]. 

Гранулометричний склад відкладів палеоруслових форм визначено на основі 

оцінки крупності часток за допомогою фотографічного методу [181], який є 

одним із класичних при дослідженнях крупноалювіальних русел. Суть даного 

методу полягає у: 1) визначенні репрезентативних ділянок для аналізу; 2) 

фотофіксації наносів без порушення їх природного залягання; 3) опрацюванні 

знімків у відповідних програмах (використано графічний редактор Macromedia 

Flash Professional v5.0) та накладання масштабованої сітки; 4) застосування 

трафаретів для визначення крупності часток. Для крупних алювіальних 

відкладів, зокрема для досліджуваної нами ділянки, даний метод має цілий ряд 

переваг у порівнянні з традиційним ситовим методом: аналіз 

гранулометричного складу шарів із врахуванням вертикальної структури 

алювіальної форми; можливість опису на кількох характерних ділянках, значна 

економія часу. Для визначень середнього діаметру побудовано логарифмічну 

криву гранулометричного складу. 

Серед методів абсолютного датування використано дані радіовуглецевого 

аналізу і ОСЛ-датування. Також застосовані біостратиграфічні методи 

визначення геологічного віку за фауною крупних ссавців [353-358]. 

Загалом, із використанням описаної методики дослідження та аналізу 

малакологічних тафоценозів можна діагностувати природні умови окремих 

етапів, зміни біотопів, режиму вологості та, інколи, температури, генезис 

відкладів, динаміку осадонакопичення тощо.  

Висновки до Розділу 2 

1. 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 
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відповідності до стратиграфічних підрозділів із точною прив’язкою до окремих 

фацій відкладів, щоб запобігти перемішуванню матеріалу з різних стратонів. 

При вивченні розрізу необхідно визначити наявність ознак перевідкладання, 

оцінити фаціально-генетичну обстановку осадонакопичення та можливі 

джерела надходження теригенного матеріалу. 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. Дана інформація зазначена при 

описі генезису відкладів та палеогеографічних реконструкціях.  

2. Збір викопних 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 (для тонкодисперсних та руслових гравійно-галечникових  

відкладів) відповідно до сучасних уявлень про циклічність природно-

кліматичних змін, стратиграфічне розчленування відкладів плейстоцену, та 

експериментально перевірено. 

3. Відбір з лесових та палеоґрунтових горизонтів необхідно здійснювати 

монолітним способом; з відкладів руслової фації алювію черепашки, знайдені 

під час відбору, потрібно відразу вилучати. При такій методиці відбору та 

промиву проб вдається максимально уникнути пошкодження черепашок та 

отримати їх цілими навіть з гравійно-галечникового субстрату. 

4. Визначення видів молюсків за викопними черепашками має 

виконуватися переважно за конхіологічними та конхіометричними 

параметрами. Списки молюсків, отримані за власними результатами, необхідно 

доповнювати даними, отриманими іншими науковцями для регіону 

дослідження. 

5. Особливості географічного та ландшафтно-екологічного 

розповсюдження молюсків в плейстоцені на основі поєднання методів 

актуалізму та ретроспективного аналізу висвітлені В. П. Александровичем, 
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С. В. Александровичем, М. Куницею, В. Ложеком, 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 та перевірці напрацювань багатьох науковців-

палеомалакологів, а також виконаних авторами багаторічних досліджень 

викопних малакоценозів. За ними можна детально інтерпретувати умови 

палеосередовища за фауною молюсків. 

6. При вивченні алювіальних відкладів необхідно враховувати 

реконструкції палеогідрологічних обстановок для визначення тафономічних 

умов акумуляції та захоронення молюсків. Гранулометричний склад відкладів 

палеоруслових форм ми визначали на основі оцінки крупності часток за 

допомогою фотографічного методу. 

7. Для встановлення віку відкладів важливе значення має використання 

біостратиграфічних методів (за різними групами організмів) і методів 

абсолютного датування: радіовуглецевого, ОСЛ-датування та інші. 
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РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ПРИРОДНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Долина Дністра поділяється на три основні частини: верхню 

(передгірську), середню (каньйоноподібну) та нижню. Середня течія Дністра 

розташована орієнтовно між мм. Галич та Рибниця. Долина тут досить глибока 

(270-300 м), широка, з добре розвиненими терасами, асиметрична, з 

численними крупними меандровими вузлами [222]. Існують й інші підходи до 

визначення меж середньої течії Дністра - від м. Галич до м. Ямпіль; від 

смт. Журавно до гирла р. Реут; від с. Нижнів до м. Тирасполь; від гирла 

р. Золота Липа до гирла р. Реут поблизу Дубоссар [208] та ін. Наші дослідження 

присвячені відрізку Середнього Дністра між м. Заліщики та с. Волошкове 

(рис. 3.1), тому в описі сучасних природних умов акцентується увага саме на 

цій частині долини. 

 

Рис. 3.1 Картосхема розташування території дослідження та ключових розрізів:  

1 – багатошарова палеолітична стоянка Дорошівці ІІІ, 2 – розріз руслового алювію біля 

стоянки Дорошівці ІІІ; 3 – палеолітична стоянка Кормань 9; 4 – багатошарова палеолітична 

стоянка Непоротове 7; 5 – розріз Зеленів. 

Долина річки Пруту поділена також на три частини: верхню (гірсько-

передгірська, або карпатсько-передкарпатська, в межах України); середню (на 

ділянці між сс. Мамалига–Немчени) та нижню (с. Немчени–устя) течію [277]. 

Верхня частина долини, від витоку до с. Мамалига, також поділяється на 

гірську (до м. Делятин ширина русла складає 20-50 м), та передгірську (ширина 

русла збільшується до 100-200 м). Хоча, якщо не брати до уваги державних 

кордонів, то до верхньої течії слід відносити й ділянку між сс. Мамалига–

Липкани, оскільки на цьому проміжку долина Пруту зберігає субширотне 
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простягання і відносно широке днище долини [233]. Вивченню підлягала 

ділянка долини Пруту в межах Коломийсько-Чернівецької алювіальної рівнини. 

3.1 Геологічна будова  

В геологічному відношенні територія дослідження відповідає південно-

західній окраїні Подільського виступу кристалічного фундаменту 

Східноєвро.пейської платформи (долина р. Дністер) та зоні зчленування цього 

фундаменту з Карпатською складчастою структурою (долина р. Прут).  

У фундаменті платформенної області залягають магматичні та 

метаморфічні породи архею та нижнього протерозою, які на денну поверхню не 

виходять. Тут вони перекриті потужним осадовим чохлом відкладів 

пізньопротерозойського та палеозойського віку. Зі стратиграфічною 

незгідністю їх перекриває товща мезозою і кайнозою.  

Внаслідок занурення платформи під гірську систему та значної ерозійної 

діяльності Дністра протягом історії формування долини (особливо її 

каньйоноподібної частини), тут відслонюється практично весь комплекс 

різновікових дочетвертинних осадових гірських порід – від 

верхньопротерозойських до неогенових. Аналіз літологічного складу та 

поширення порід різного геологічного віку в досліджуваних долинах є 

важливим при дослідженнях руслової фації відкладів терас та їхніх цоколів. 

Кут нахилу Волино-Подільської плити зумовив значні відмінності в 

геологічній будові долини р. Дністер на різних відрізках течії, врізання її у 

молодші верстви вище за течією та у давніші – нижче. Найдавнішими 

відкладами, що відслонюються на різних ділянках досліджуваної частини 

долини Дністра та складають цоколь її днища, заплавних і низьких 

надзаплавних терас, є (в напрямку із заходу на схід, за течією): 

- червоноколірні пісковики, алевроліти, аргіліти, глини нижнього девону; 

- товща перешарування плитчастих вапняків, мергелів та аргілітів 

завершального етапу розвитку силуру-початку девону; 
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- чорні аргіліти, жовтувато-сірі доломіти, грудкуваті, плитчасті та 

детритові вапняки та мергелі верхнього та нижнього силуру; 

- пісковики світло-сірі, масивні, кварцові, вапняки піщані зеленувато-сірі 

верхнього ордовику; 

- кварц-глауконітові, кварцеві пісковики, зеленувато-сірі аргіліти кембрію; 

- теригенні відклади верхнього венду [60, 97-98]. 

Детальна характеристика відкладів за світами, особливості їх літологічного 

та фауністичного складу, уточнення їх виділення та ін., наведені у працях [60, 

93, 97-98, 142, 200, 215, 264], використані при описі ділянок досліджуваних 

розрізів.  

Відклади мезозойської групи в долині Дністра представлені крейдовою 

системами, відслонюються по долинах річок та відіграють важливу роль у 

будові рельєфу. Для них характерна велика мінливість літологічного складу. 

Нижня крейда представлена кварц-глауконітовими пісками, сірими і 

жовтуватими опоками альбського ярусу; глауконіт-кварцевими пісками, 

крейдоподібними вапняками зі стяжіннями чорних і сірих кременів, 

іноцерамовими вапняками альб-сеноману, а верхня – кварц-глауконітовими 

пісками, пісковиками, кременями, вапняки сеноманського та вапняками 

кремнеземистими, трепелами зі стяжіннями опалових і халцедонових кременів, 

халцедонітами туронського ярусів [98]. 

Неогенова система на досліджуваних ділянках річкових долин Середнього 

Дністра та Верхнього Пруту представлена різнофаціальними осадами 

баденського (кварцові піски, пісковики та багрянкові вапняки нижнього 

баденію; гіпсо-ангідритові товщі, ратинські та літотамнієві вапняки верхнього 

баденію) та сарматського (ясно-сірі плитчасті мергельні глини або мергелі, 

органогенні (черепашкові, черепашково-детритові) та хемогенні (оолітові) 

вапняки) регіоярусів. Осади міоцену відрізняються в межах Товтрового пасма, 

де вони складені масивом біогермних та онкоїдних вапняків [60, 97-98].  

Пліоценові відклади представлені континентальними алювіальними, 

елювіально-делювіальними та еолово-делювіальними утвореннями. Алювій 
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пліоцену складений гравійно-галечниковими відкладами карпатського типу, 

пісками, рідше суглинками та глинами. Субаеральні утворення представлені 

глинистими, піщано-глинистами ґрунтами теплих кліматолітів, червоно-

коричневими, темно-оливково-палевими, щільними, грудкуватими, часто з 

ознаками перевідкладення, а також оглеєними лесоподібними відкладами та 

світло-бурими щільними глинами помірно-холодних ландшафтів [60, 97-98]. 

Четвертинні відклади в межах території дослідження мають майже 

суцільне поширення. На терасованих схилах їх потужність може досягати 30 м. 

Відсутні вони лише на крутих схилах каньйоноподібних долин Дністра та його 

лівих приток, а також на скельних вершинах Товтр. Серед основних генетичних 

типів переважають алювіальні, елювіальні, елювіально-делювіальні, еолово-

делювіальні, делювіально-зсувні та делювіально-колювіальні відклади, 

формування яких відбувалося протягом еоплейстоцену, неоплейстоцену, а 

також голоцену [60, 97-98].У дисертаційному дослідженні основна увага 

приділяється вивченню верхньонеоплейстоценових терасових відкладів, тому 

детальніше зупинимось на їх описі. 

Алювіальні відклади верхнього плейстоцену представлені утвореннями 

четвертої-першої надзаплавних терас. Алювій четвертої (kd-ts), третьої (pl-ud) 

тераси представлений галечником з валунами, гравієм, піском та супіском 

(потужність – до 5,5 м); другої тераси (vt-bg) – галечником із валунами, лінзами 

піску, супіску (потужність – до 20 м); першої тераси (df-pc) – галечником із 

валунами, лінзами піску, супіску (потужність – до 22,5 м) [222]. Субаеральні 

плейстоценові відклади представлені переважно еоловими (v), еолово-

делювіальними (vd), елювіально-делювіальними (ed) та елювіальними (e) 

генетичними типами [60, 97-98], зокрема, потужними лесовими горизонтами та 

викопними ґрунтами, які мають свої особливості для окремих кліматичних 

етапів. Першими авторморфними ґрунтами цих терас є: четвертої – 

прилуцький; третьої – витачівський; другої – дофінівський, першої – 

голоценовий. 
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Голоценові відклади (hl) представлені сучасними ґрунтами, алювіальними 

відкладами заплав та сучасних русел, елювіальними, делювіальними, 

колювіальними генетичними типами та різноманітними їхніми комбінаціями. 

3.2 Рельєф 

Важливе місце у формуванні сучасних обрисів рельєфу території відіграли 

новітні геодинамічні процеси, які суттєво вплинули на поперечні та поздовжні 

профілі річкових терас, переформування гідрографічної мережі [138, 141]. На 

неотектонічну активність території вказують особливості терасових комплексів 

Дністра, які проявляються у: 

1) різниці між комплексом дністровських пліоценово-еоплейстоценових 

терас (широкі, із відносно малими значеннями перевищень) та 

неоплейстоценовими терасами (суттєво вужчі, формують ступінчастий 

терасовий рельєф, який різко знижується в сторону Дністра). Така відмінність 

пояснюється підняттям території протягом плейстоцену, початок якого 

припадає на крижанівський кліматичний цикл. [97]; 

2) істотним перевищенням шостої тераси над молодшими, що пов’язане з 

активізацією висхідних рухів в завадівський час [97]; 

3) висота цоколю, потужність алювію, значна ширина першої 

надзаплавної та заплавних терас вказують на відносне опускання території, яке 

розпочалось під час дофінівського етапу [98]. 

Історія неотектонічних рухів південної частини Подільсько-

Придністровського мегаблоку детально описана у праці [270]. За даними 

В. Палієнко, в цій частині мегаблоку протягом раннього плейстоцену відбулось 

підняття на 80-90 м, а в середньому та пізньому – по 30 м [270].  

Підняття Волино-Подільської плити та субподільської частини 

Передкарпатського прогину протягом доплейстоценового-плейстоценового 

часу призвело до розвитку інтенсивної бокової ерозії Дністра та Пруту, 

внаслідок чого їх річища поступово переміщувалися на південь. Таким чином, 

долини цих рік стали асиметричними з переважно лівобережним 
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розташуванням терас [131]. В басейні Пруту ці підняття відображені також в 

перебудові гідромережі – перехопленням Черемошу та Рибниці.  

Сучасне врізання русла р. Дністер, характерна для типової ерозійної фази 

морфологія русла та інтенсивність розвитку карстових процесів в долині 

свідчать про те, що територія знову зазнає стабільно-однонапрямлених 

висхідних рухів [204, 205]. Для долини р. Прут в зоні зчленування Волино-

Подільської плити із Передкарпатським крайовим прогином, де тектонічна 

будова долини р. Прут ускладнена різного роду деформаціями [131], для 

сучасного етапу характерні диференційовані рухи, які проявляються на мезо- та 

макрорівнях. Зокрема, Верхньопрутська та Новоселицька тектонічні улоговини 

(котловини) зазнають опускання та поступово занурюються в сторону 

Карпатської гірської системи. Про це свідчить характерний для фаз акумуляції 

тип русел, стрімкий правий берег, інтенсивний розвиток зсувів, регресивна 

ерозія правих приток тощо [97]. Для горстової структури Чернівецької та 

Хотинської височин (т.зв. Чернівецькі Ворота, яка розділяє ці улоговини, 

характерні висхідні рухи. Внаслідок диференційованих рухів цих структур 

поздовжній профіль днища долини та надзаплавних терас в цій частині сильно 

деформований [233]. 

Формування долини Пруту в районі гирла Черемошу також ускладнене 

розвитком куполоподібного підняття, що виражене в рельєфі височиною 

Каратура. Значний його розвиток припадає на сучасний час та епоху 

валдайського зледеніння. М. Кожурина зазначає, що Каратурське підняття 

супроводжувалося збільшенням його в площі та зміщенням русла Пруту на 

північ, у зв’язку з чим рівні першої надзаплавної тераси, заплав та сучасне 

русло розташувалися безпосередньо біля лівого схилу долини. Його вплив 

може також проявлятися у висоті цоколів та поверхонь терас в районі 

досліджуваної ділянки поблизу с. Зеленів, що враховано нами під час 

досліджень [131]. 

Наразі відкритим залишається питання суттєвої різниці між висотами 

днищ цих річок – Дністер розташований на 70-80 м нижче від Пруту, хоча 
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корінні породи днища Дністра складені більш стійкими породами. Подальших 

досліджень також потребує пояснення розташування Прут-Дністровського 

вододілу, який знаходиться досить близько до Дністра [131].  

Особливості рельєфу долин досліджуваних річок на макрорівні зумовлені 

їх розташуванням в межах окраїни Волино-Подільської Плити 

Східноєвропейської платформи (долина Середнього Дністра) та 

Передкарпатського крайового прогину (нижня частина долини Верхнього 

Пруту). 

Морфоструктуру долини Дністра представляють структурно-денудаційні, 

денудаційні рівнини платформенних областей [199]. Сучасний рельєф за 

морфологією та походженням досить неоднорідний. Переважають водно-

ерозійні, водно-акумулятивні та карстові морфоскульптури [228]. В 

конфігурації долини чітко простежується визначальна роль її субширотного 

простягання. Долина тут досить глибока (270-300 м), широка, з добре 

розвинутими терасами [222]. Причому всі пізньонеоплейстоценові, а місцями й 

середньонеоплейстоценові тераси, розташовані в межах вузької глибокої 

долини, яку називають каньйоном (чи каньйоноподібною) [354]. Терасовий 

рельєф розчленований яружно-балковими системами. Кількість терас 

відповідає кількості палеогеографічних ритмів пізнього кайнозою – 16 [32]. 

Характерною особливістю є також широке розповсюдження форм 

поверхневого і підземного карсту (печери, гроти, понори, лійкоподібні 

западини). 

Морфоструктура долини Пруту представлена хвилястими нахиленими 

денудаційними рівнинами зони зчленування гір та платформенних областей 

[199]. Найбільш характерними типами рельєфу є улоговинно-терасовий та 

структурно-ерозійно-зсувний [228]. 

Досліджувана ділянка долини р. Прут розташована в передгірській її 

частині, в межах Коломийсько-Чернівецької алювіальної рівнини. Територія в 

морфоструктурному відношенні відповідає Передкарпатській морфоструктурі, 

яка збігається у геоструктурному відношенні з Більче-Волицькою СФЗ та 
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Самбірським тектонічним покривом. Район охоплює долину р. Прут і 

пригирлову частину Черемошу. Рівнинний характер рельєфу району утворюють 

заплави та низькі тераси цих річок. Їхні сучасні долини трапецієподібні, 

переважно асиметричні. Нахил русла 1,5-7,0%. Русла меандрують у заплаві, 

ширина поясу меандрування сягає до 1 км [138, 141]. У західній частині району 

р. Прут підрізає високий, зсувний правий схил, а пологий лівий складений 

поверхнями древніх терас [97]. У сучасному рельєфотворенні серед екзогенних 

визначальним є флювіальний чинник [231].  

3.3 Особливості кліматичних умов у річкових долинах Середнього 

Дністра та передкарпатської частини Верхнього Пруту  

Макрокліматичні особливості та сезонні зміни відповідають рисам клімату 

південної частини помірного поясу. Клімат території дослідження досить 

м’який та помірно-вологий. Середні багаторічні температури повітря 

коливаються від +7,0 °С до +10 °С [124]. Пересічні значення середньомісячних 

температур повітря найхолоднішого місяця (січня) складають -5…-3,5°С, а 

найтеплішого (липня) - +19…+21°С [123]. Екстремальні значення температур 

повітря коливаються в межах +35…+38°С для максимумів та -32…-35°С для 

мінімумів [121].  

Поле опадів досить строкате за розподілом у просторі й часі. 

Середньобагаторічна сума атмосферних опадів коливається в межах 500-

650 мм.Розподіл опадів протягом року нерівномірний, з різким зменшенням 

опадів взимку. Близько 75% опадів випадає впродовж теплого періоду. В 

річному ході опадів виділяються два плювіометричні мінімуми (березень, 

жовтень) і два максимуми (основний – липень, другорядний – грудень).Річний 

хід опадів відмінний у різних фізико-географічних умовах. У північній та 

східній частинах річний хід опадів згладжений, плавний, а в західній – з дуже 

виразним літнім піком [121-122]. 

На тлі макрокліматичних рис вчені-кліматологи відмічають відмінність 

клімату середньої частини долини Дністра від інших частин долини та 
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суміжних територій, що відображається у низці мезокліматичних особливостей. 

Так, напрямок простягання головних карпатських хребтів та орієнтація 

каньйону Дністра сприяють току повітря у приземному шарі з північного 

заходу на південний схід і в зворотному напрямку [122]. Тому у приземному 

шарі атмосфери між Волино-Подільською височиною та Карпатською гірською 

системою спостерігається деяка конвергенція ліній току, що є причиною 

зростання швидкостей переважаючих вітрів [263]. Найчастіше північно-західні 

потоки панують у січні-вересні. З жовтня по грудень частіше відмічають 

південно-східні потоки повітря, а з січня по квітень вони мають майже 

однакову повторюваність з північно-західними. Найменшу повторюваність 

мають північно-східні, східні та південно-західні вітри. Північні, західні та 

південні вітри повторюються майже у рівних пропорціях [122]. 

Окрім того, у межах мезоклімату регіону виразним є набір специфічних 

мікрокліматів. Надканьйонні ділянки загалом відповідають описаним широтно-

зональним показникам. Суттєво ж відрізняється від них своїми 

мікрокліматичними особливостями внутрішньоканьйонна частина долини. Тут 

середньорічні температури повітря вищі на 1,5-2 0С та складають 7,8 0С, сезонні 

температури вищі на 0,5-1,2 0С [122]. Як зазначає Д. Холявчук, специфічність 

клімату тут також проявляється в:  

1) термічному режимі теплого періоду – в порівнянні надканьйонною 

частиною долини денні температури повітря тут вище на 2-5 0С, а добові 

амплітуди температур – на 10-15 0С [261]; для власне днища та низьких 

внутріканьйонних терас Дністра характерний «долинний» клімат з виразними 

температурними екстремумами та своєрідною мікроциркуляцією [262]; 

2) режимі зволоження, а саме – складному полі розподілу опадів;  

3) прояві місцевої циркуляції – нижчими є сили вітру, характерні 

місцеводолинні вітри; 

4) впливу орієнтації долини, її асиметричності та експозиції схилів на 

формування вітрового поля, відмінності в тепловому та радіаційному балансі на 
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різних ділянках, що призводить до термічних контрастів між різними схилами 

до 5 0С; 

5) різному альбедо оголених та вкритих рослинністю схилів та ін. [261].  

Особливості формування такої специфічності детально описані О. Киналь 

[122]. В теплий період року при антициклональних типах погоди днище долини 

та його «стінки» краще прогріваються. Нагріті поверхні довго зберігають тепло, 

обігріваючи ввечері приземний шар повітря. Проте при ясних погодних умовах 

вони також швидше охолоджуються. Це призводить до значних добових 

амплітуд температур повітря та ґрунту, а також до формування температурних 

інверсій у приземному шарі повітря та виникнення у глибоких долинах 

місцевих вітрів – долинних та схилових.  

Врахування вказаних особливостей сучасного клімату є важливим при 

палеокліматичних та палеогеографічних реконструкціях пізнього плейстоцену, 

коли каньйоноподібна долина вже була сформована. Особливо це стосується 

холодних етапів, коли прояви місцевих кліматів внутріканьйонної та 

надканьйонної частин долин могли бути ще більш помітними, а їх відмінності 

суттєво відображалися як на інтенсивності розвитку різноманітних природних 

процесів (наприклад, кріогенних), так і на різноманітті ландшафтно-

кліматичних комплексів та їх вертикально-просторовій диференціації. 

3.4 Гідрологічний режим та стік твердих наносів 

Для річок досліджуваної території характерні наступні внутрірічні періоди 

гідрологічного режиму: 1) весняний – період стоку талих вод або весняної 

повені; 2) літньо-осінній – переважання дощового живлення; 3) зимовий – 

підземне живлення та льодові явища [84]. Льодовий режим нестійкий, з частим 

встановленням непотужного льодоставу та його скресанням. Це приводить до 

утворення заторів, які нерідко досягають значних розмірів і супроводжуються 

високим підняттям рівня води. Заторні явища відмічаються й у верхній частині 

Дністровського водосховища [57]. Меженний період на річках спостерігається 

як у літньо-осінній, так і зимовий періоди [125].  
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Відповідно до орокліматичних особливостей річки басейну Середнього 

Дністра поділяють на дві основні групи: гірські правобережні притоки, які 

характеризуються проходженням паводків протягом всього року; подільсько-

височинні лівобережні притоки, із високою весняною повінню та літніми 

дощовими паводками [84]. Для р. Прут, як і для карпатських приток Дністра, 

паводки характерні для більшої частини року. 

Коливання рівнів води Дністра нерівномірні від 50-100 см за добу в 

посушливі роки і до 1,5 м. Кількість паводків на річках басейні Дністра сягає 5-

8 (інколи 10-12 і більше), тривалість їх може коливатися від 3-5 діб до 1-1,5 

місяця (1955 р.) [84]. Під час паводків на р. Прут рівні води можуть підніматися 

й до 5-6 м; повторюваність щорічних паводків складає 10-15 разів (раз на 10-15 

років – катастрофічні) [198]. 

Формування стоку твердих наносів є досить складним та залежить від 

кількості та інтенсивності опадів, рослинного та ґрунтового покриву, рельєфу, 

розораності території та ін. Характерною особливістю твердого стоку річок 

басейну Дністра є значна його просторо-часова мінливість. Основна частка 

стоку формується в період весняної повені (характерно для більшості 

рівнинних річок басейну р. Дністер) та дощових паводків (для гірських річок, 

правобережних приток р. Дністер). 

Відповідно до коливань водності змінюється і розмір руслових наносів у 

басейні Дністра [201]. Сучасне дно русла р. Дністер в середній його течії 

кам’янисте, серед донних відкладів тут переважає галька, яка може 

змінюватись крупним гравієм з піском. Піщано-глинисті ділянки русла 

зустрічаються у нижній половині середньої течії, а також у плесах. Аналіз 

просторово-часової динаміки річкових наносів показує їх нерівномірність та 

змінність у межах басейну [260]. 

На р. Прут в межах м. Чернівці максимальні значення стоку наносів 

припадають на червень, їх динаміка добре узгоджується з періодами найбільшої 

водності та проходженням катастрофічних паводків в басейні. Збільшення 

середнього значення стоку спостерігається також протягом 1-3 років після 
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проходження таких паводків, як результат поступового виносу твердого 

матеріалу, що наповнив русла. Мінімальні витрати наносів припадають – на 

осінньо-зимовий період [139-140].  

3.5 Ґрунтовий, рослинний покриви та ландшафтні комплекси 

В межах території дослідження сформувалися ґрунти різних генетичних 

типів. Світло-сірі та сірі опідзолені ґрунти поширені переважно в лісостепових 

районах області й приурочені до найбільш підвищених і розчленованих форм 

рельєфу. Темно-сірі опідзолені ґрунти сформувалися на пологих і спадистих 

схилах невисоких горбів і гряд північної та східної частини Чернівецької 

області. Чорноземи опідзолені середньо- і важкосуглинкового 

гранулометричного складу приурочені до плато і пологих схилів 

слабкогорбистого рельєфу [211, 253].  

Особливості поширення основних типів ґрунтів відповідно до мезоформ 

рельєфу наведені М. Проскурняком у праці [224]. На заплавах Дністра та Пруту 

сформувалися дернові ґрунти; на низькотерасових місцевостях, днищах долин 

малих рік та балок – лучні, чорноземнолучні та лучно-болотні; на середніх 

терасах – чорноземи вилугувані та опідзолені; на високих терасах – чорноземи 

опідзолені, темно-сірі та, рідше, сірі лісові ґрунти; на місцевостях ерозійно-

карстових депресій – складні комбінації чорноземів опідзолених і типових, 

карбонатних та вилуговуваних. 

Природні умови регіону визначили різноманітність його рослинного 

покриву, проте сучасне поширення первинного рослинного покриву внаслідок 

сильного розчленування та розораності території має острівний характер (за 

винятком Хотинської височини та крутих берегів р. Дністер). Крім того, 

поширення карстових форм рельєфу сприяє формуванню локальних 

ізольованих угруповань і популяцій, які виступають осередками збереження та 

«консервації» фіторізноманіття [26]. 

За останнім геоботанічним районуванням територія відноситься до 

Покутсько-Медоборського округу букових, грабово-дубових та дубових лісів, 



88 

справжніх та остепнених лук та лучних степів Південнопольсько-

Західноподільської підпровінції Центральноєвропейської провінції 

широколистяних лісів [99]. 

Особливості геопросторового поширення рослинних угруповань, 

детальний опис ландшафтних комплексів та їх диференціація в межах території 

дослідження детально описана у праці [136]. При її складанні авторами 

деталізовано та вдосконалено схему фізико-географічного районування. 

В межах Сокирянського району лісостепових ландшафтів міжрічкових 

лесових рівнин домінують такі ландшафти: міжрічкової плоско-хвилястої 

лесової рівнини з сірими опідзоленими ґрунтами під ріллею та дубово-

грабовими лісами; алювіально-лесової хвилястої долинно-увалистої рівнини 

високих терас Дністра з темно-сірими опідзоленими ґрунтами під ріллею та 

лісами; горбисто-хвилясті долинно-увалисті рівнини прутського схилу з темно-

сірими опідзоленими ґрунтами й опідзоленими чорноземами.На схилах долини 

Дністра та його приток поширені широколистяно-дубові та субконтинентальні 

грабово-дубові ліси; крім того, виявлено фрагменти унікальних термофільних 

широколистяних лісів та ацидофільних скельнодубових лісів. Лучна 

рослинність представлена різнотравно-злаковими угрупованнями. 

Ландшафти Кельменецького району лісостепових товтрових ландшафтів 

представлені міжрічковими увалисто-улоговинними і плоскохвилястими 

високотерасовими рівнинами з типовими й опідзоленими чорноземами, та 

горбистими товтровими рівнинами зі скельними виходами органогенних 

вапняків з типовими й опідзоленими чорноземами, дерново-карбонатними та 

темносірими опідзоленими ґрунтами. Для лісової рослинності цього району 

характерні дубові та грабово-дубові ліси, на стрімких схилах ростуть липово-

кленові ліси, у прирусловій частині заплави Дністра трапляються довгозаплавні 

та короткозаплавні вербняки. Лучні комплекси сформовані угрупованнями з 

домінуванням різнотрав’я на карбонатних відкладах. 

Природні ділянки Оселівського району лучно-степових ландшафтів давніх 

прохідних долин збереглися лише на окремих острівних ділянках. Це 
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переважногорбисті долинно-балково-зсувні рівнини з чорноземами типовими й 

опідзоленими; ландшафти каньйоноподібної долини Дністра. Рослинний 

покрив представлений субконтинентальними грабово-дубовими лісами. На 

крутосхилах трапляються рештки лучно-степової рослинності та невеличкі 

фрагменти галофітних угруповань. 

Різноманітними є ландшафти Хотинського району широколистянолісових 

ландшафтів грядових височин,представлені:ерозійно-зсувним крутосхиловим 

грядогір’ям зі світло-сірими опідзоленими і дерново-буроземно-підзолистими 

ґрунтами під дубово-грабово-буковими, буковими лісами; долинно-увалистими 

височинами з сірими опідзоленими ґрунтами під буково-дубово-грабовими 

лісами й орними угіддями; а також ландшафтами каньйоноподібної долини 

Дністра та його високих терас.  

У Заставнівському районі лучно-степових ландшафтів закарстованих 

рівнин переважають ландшафти: високих закарстованих рівнин з чорноземами; 

дністровського каньйону; алювіально-лесових рівнин. Тут ростуть 

субконтинентальні грабово-дубові, широколистяно-дубові ліси, липово-кленові 

ліси; різнотравні та різнотравно-злакові луки.  

Кіцмансько-Снятинський район лісостепових ландшафтів терасових 

рівнин.Це лесові й алювіально-лесові терасові рівнини р. Прут на породах 

неогену. Лісостепові ландшафти представлені чотирма видами. Північна смуга 

– ландшафти високих хвилястих інтенсивно розчленованих рівнин з 

опідзоленими чорноземами і темносірими опідзоленими ґрунтами під орними 

угіддями. На заході – ландшафти горбистої балково-зсувної височини з сірими 

опідзоленими ґрунтами і ділянками дубово-грабових лісів. Друга смуга – 

ландшафти високих та останці надвисоких терас Пруту з темно-сірими і сірими 

опідзоленими ґрунтами. Третя вузька смуга ландшафтів похилих сильно 

розчленованих середніх терас Пруту з опідзоленими чорноземами. Нижче – 

широка смуга (четверта) ландшафтів плоских перезволожених низьких терас з 

чорноземно-лучними, лучними та болотно-лучними ґрунтами. Ще нижче – 

ландшафти плоскої заболоченої заплави з дерновими, дерново-лучними і 
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болотними ґрунтами під луками, чагарниками, болотами. Острівними 

фрагментами на території району поширені субконтинентальні грабово-дубові, 

широколистяно-дубові ліси, подекуди чисті та мішані букові ліси. Локальними 

фрагментами трапляються лучні комплекси. 

Новоселицький район лісостепових ландшафтів терасових рівнин. Це 

Новоселицька улоговина, алювіально-лесова рівнина, щільно розчленована 

плоскодонними спадисто-схиловими долинами прутських приток. Для району 

характерні долинно-річкові ландшафти високих останців надвисоких терас та 

широких низьких терас Пруту. Поширеними тут є також карстові ландшафти. 

Найхарактернішою рисою рослинного покриву є наявність слабогалофітних 

лучних комплексів [136]. 

Висновки до Розділу 3 

Особливості сучасного стану природних умов досліджуваних річкових 

долин відображають специфічні риси, відмінності, характер та напрям 

еволюційних змін ландшафтних комплексів в минулому. 

1. У геологічному відношенні територія дослідження відповідає південно-

західній окраїні Подільського виступу кристалічного фундаменту 

Східноєвропейської платформи (долина р. Дністер) та зоні зчленування цього 

фундаменту з Карпатською складчастою структурою (долина р. Прут). 

У зв’язку з цим та внаслідок геологічної історії формування долини Дністра, 

тут відслонюється практично весь комплекс різновікових дочетвертинних 

осадових гірських порід – від верхньопротерозойських до неогенових. У долині 

ж Пруту найдавнішими відкладами, що відслонюються, є неогенові. 

2. Четвертинні відклади в межах території дослідження мають майже 

суцільне поширення. Серед основних генетичних типів переважають 

алювіальні, елювіальні, елювіально-делювіальні, еолово-делювіальні, 

делювіально-зсувні та делювіально-колювіальні відклади, формування яких 

відбувалося протягом еоплейстоцену, плейстоцену, а також голоцену. 
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Комплекс верхньоплейстоценових відкладів представлений алювіальними та 

субаеральними товщами від кайдацького до причорноморського часу.  

3. 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 в динаміці неотектонічних рухів територій: відносно стабільна 

однонапрямленість висхідних рухів південної частини Подільсько-

Придністровського мегаблоку, в межах якого розташована долина Середнього 

Дністра (за винятком короткочасного опускання під час дофінівського етапу); 

інтенсивніше опускання передкарпатської частини долини Верхнього Пруту 

наприкінці плейстоцену, а також диференційовані рухи на мезо- та макрорівнях 

субподільської частини Передкарпатського прогину на сучасному етапі. 

4. Морфоструктуру долини Дністра представляють структурно-

денудаційні, денудаційні рівнини платформенних областей. Сучасний рельєф за 

морфологією та походженням досить неоднорідний. Переважають водно-

ерозійні, водно-акумулятивні та карстові морфоскульптури. Морфоструктура 

долини Пруту представлена хвилястими нахиленими денудаційними рівнинами 

зони зчленування гір та платформенних областей. Найбільш характерними 

типами рельєфу є улоговинно-терасовий та структурно-ерозійно-зсувний.  

5. Клімат території досить м’який та помірно-вологий. Простежується 

відмінність клімату середньої частини долини Дністра від інших частин долини 

та суміжних територій, що відображається у низці мезо- та мікрокліматичних 

особливостей. Врахування особливостей та специфічних рис сучасного клімату, 

мікрокліматичної диференціації, важливе при палеокліматичних та 

палеогеографічних реконструкціях пізнього плейстоцену. 

6. 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.  
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РОЗДІЛ 4. СКЛАД ФАУНИ МОЛЮСКІВ У КЛЮЧОВИХ РОЗРІЗАХ 

ТЕРАСОВИХ ВІДКЛАДІВ 

4.1 Опис ключових розрізів терасових відкладів 

Впродовж всього плейстоцену територія дослідження знаходилась за 

межами області поширення льодовика. Проте останній істотно впливав на 

особливості природи на досліджуваній території, що чітко проявляється у зміні 

лесових горизонтів викопними ґрунтами. Значна фаціальна мінливість відкладів 

свідчить про часті та істотні зміни природних умов в межах окремих етапів, що 

відобразилось у відмінностях екологічного складу угруповань молюсків.  

Під час пізнього плейстоцену в долинах Середнього Дністра та Верхнього 

Пруту формувалися:  

- алювіальні відклади IV-І надзаплавних терас; 

- складно побудований надалювіальний комплекс відкладів, 

представлений лесами чи лесоподібними суглинками холодних 

етапів/підетапів (тясминського, удайського, бузького та 

причорноморського) та палеоґрунтами чи педоседиментами теплих 

етапів/підетапів (кайдацького, прилуцького, витачівського та 

дофінівського). 

Наводимо детальний опис відкладів тих розрізів, які досліджуються 

вперше. Для раніше відомих розрізів (палеолітичні стоянки Непоротове 7, 

Дорошівці ІІІ, Кормань 9) подано коротку інформацію про їхні стратиграфічні 

підрозділи, оскільки їхні особливості викладені в ряді наукових праць чи 

матеріалів конференцій.  

4.1.1. Розріз стоянки Непоротове 7  

Багатошарова палеолітична стоянка Непоротове 7 знаходиться на 

південному сході с. Непоротове Сокирянського р-ну Чернівецької області, на 

50-60-метровій терасі правого берега Дністра [153], що відповідає V (zv-dn) 

надзаплавній терасі. Відкрита Дністровською палеолітичною експедицією 

Інституту археології НАНУ в 2012 р. [151]. 
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Відклади розрізу стоянки представлені [153, 315]: 

- горизонтами лесів холодних кліматолітів: дніпровського (dn), удайського 

(ud) та бузького (bg); 

- педокомплексами теплих кліматолітів: кайдацького (kd), прилуцького (pl) 

та витачівського (vt) (рис. 4.1). 

На стоянці зафіксовано 4 культурних шарів (MIS2-6 – 

2 середньопалеолітичних (АН 3-2) та 2 верхньопалеолітичних (АН 1-0) [153]. 

 

Рис. 4.1 Літопедостратиграфічна колонка відкладів розрізу стоянки Непоротове 7 

(за P. Haesaerts [315]). 

Палінологічні дані з відкладів розрізу наведені у працях [63, 315] та у 

дисертаційному дослідженні Т. Юрченко [283]. 

4.1.2 Розріз руслового алювію в с. Дорошівці  

Розріз розташований на захід від с. Дорошівці Заставнівського р-ну 

Чернівецької обл., на ІІ (vt-bg) надзаплавній терасі правого берега Дністра у 

внутрішньоканьйонній частині долини (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 Розташування відслонення ІІ тераси в с. Дорошівці[складено автором] 

Цоколь її складений перешаруваннями темно-зелено-сірих аргілітів та 

грубозернистих пісковиків девонської серії (D3), і розташований на висоті 

приблизно 140 м н.р.м. та приблизно 1 м над сучасним меженним рівнем 

Дністра (рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3 Геологічний розріз долини р. Дністер поблизу с. Дорошівці [328]. 

В районі с. Дорошівці тераса вузька, сильно зруйнована, зустрічається 

фрагментарно. У місці розташування стоянки Дорошівці 3 тераса чітко 

проявляється у морфологічному відношенні завдяки уступу, який виділяється 

досить яскраво. У відкладах тераси виявлено численні рештки молюсків, мега- 

та мікрофауни, рештки матеріальної культури. Розкритість відслонень на цих 
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ділянках підтримується місцевим видобутком піску, суглинку та гравію, які 

місцеве населення інтенсивно використовує в будівництві [222]. 

Загальна потужність відкладів тераси складає біля 20 м (рис. 4.4). 

Русловий алювій (до 3,5 м) представлений перешаруванням гравію та гальки з 

включеннями валунів та піщаним заповнювачем. Верхня його частина тут 

відкрита кар’єром. Вище (7-16,5 м) залягає товща ритмічних перешарувань 

пісків, супісків та суглинків з ознаками ембріональних ґрунтів. Очевидно, що ці 

відклади складають заплавну фацію алювію. Завершує розріз 7-метрова товща 

субаеральних відкладів, представлених перешаруваннями викопних ґрунтів та 

лесів/лесоподібних суглинків.  

 

Рис. 4.4 Розріз тераси (стоянка Дорошівці 3): А – лесово-ґрунтова серія з 

культурними шарами; В – відклади руслового алювію. 

 

Пачка руслової фації алювію, яка залягає внизу товщі, складена 

перешаруваннями гравію та гальки з піщаним заповнювачем. Її потужність 

складає 2-3 м. Залягання алювію – перстративне. Літологічний склад 

представлений переважно місцевим матеріалом – девонські червоноколірні 

пісковики, девонські органогенні вапняки з рештками брахіопод та 

тентакулітів, рідше – ортоцерасів, окатані темно-сірі аргіліти, пісковики та 
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вапняки крейди, присутні також поодинокі включення так званої «карпатської 

гальки» (переважно жовтоколірні яшми). 

У гранулометричному складі досліджуваного палеорусла, аналогічно до 

сучасного, переважають галькові наноси. Сучасний русловий алювій 

Середнього Дністра характеризується низькою відсортованістю, включенням 

валунів та домішками дрібного алевролітового мулу. В розрізі ж палеорусла 

бачимо кращу відсортованість, хоча теж із включеннями валунів, але частка 

заповнювача досить низька і представлена переважно піском крупним-

середнім. Мулистих часток не виявлено. 

На основі візуального обстеження вибрано типову ділянку для аналізу 

гранулометричного складу наносів. Результати аналізу представлені в 

таблиці 4.1. Значну частку у складі алювію складає галька крупна-середня, хоча 

за інтерпретацією гранулометричної кривої (рис. 4.5) середній діаметр часток в 

пробі – d50=20 мм (дрібна галька). 

Таблиця 4.1. 

Гранулометричний склад руслового алювію у розрізі тераси в Дорошівцях 

 Розміри, мм Відсотковий вміст, % 

Пісок <1 20 

Гравій 1-10 16 

Галька дрібна 10-25 18 

Галька середня 25-50 22 

Галька крупна 50-100 23 

Валуни >100 1 

 

Рис. 4.5 Гранулометричний склад алювію: А - розподіл часток за розмірами; Б -

логарифмічна крива гранулометричного складу алювію. 
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Досліджуваний терасовий алювій залягає субгоризонтально, з 

нерівномірно розподіленими шарами крупних і дрібних часток.  

4.1.3 Розріз верхньопалеолітичної стоянки Дорошівці ІІІ 

У верхній 10-метровій частині розрізу тераси залягають культурні шари 

багатошарової палеолітичної стоянки Дорошівці 3 (не менше 8 шарів), яку 

відкрив О. П. Черниш [275]. В останні роки тут проводились 

інтердисциплінарні дослідження, результати яких викладені у ряді праць [143-

145; 152, 153, 156, 229, 230, 236, 315, 323]. Стоянка стала новою ланкою у 

вивченні матеріальної спадщини та опорною для cереднього верхнього 

палеоліту. Унікальним для долини Середнього Дністра є і розріз відкладів 

тераси– тут виявлені кліматоліти, які стали важливим елементом у дослідженні 

стратиграфії і, у подальшому, у вивченні природних умов наприкінці пізнього 

плейстоцену [222]. 

За результатами досліджень [156, 328], із нижньої частини субаеральних 

відкладів отримані радіовуглецеві дати 22,300 ± 100 yrs BP, 20,976 ± 76 yrs BP, 

20,700 ± 90 yrs BP, 20,504 ± 83 yrs BP, що припадають на пізній пленігляціал 

(останній льодовиковий максимум (LGM), бузький етап, MIS-2). Детальний 

геолого-стратиграфічний опис цієї частини відкладів тераси наведений у 

працях [323, 328]. Нещодавно пізньопалеолітичний культурний шар виявлено і 

в нижній частині супіщано-суглинистої товщі (заплавний алювій) тераси [236]. 

У відкладах розрізу виділено 14 літологічних верств (рис.4.6) [315, 322, 323]. 

Верстви 14 – 8-3 відповідають бузькому (bg) кліматоліту. Нижня частина 

розрізу (bg1) складена переважно делювіальними супісками ітундроглейовими 

горизонтами. На кількох рівнях простежено розвиток кріотурбацій i мерзлотних 

тріщин (верстви 13, 12, 9-3 і 9-2), на інших (14-2, 12-1, 9-1) – ініціальні ґрунти. 

Лише верхня частина кліматоліту (bg2, верства 8-3) складена типовим лесом 

[315, 322, 323]. 7 культурних шарів верхнього палеоліту (гравету) розташовані 

на різних рівнях у відкладах субкліматоліту bg1, переважно у верствах із 

ознаками кріогенних процесів. 
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Рис. 4.6 Дорошівці III: Праворуч: розташування розрізу стоянки в долині Дністра [323; 

модифіковано за [229]; 328, рис. 2]. Умовні позначення. Графічні символи: 1 – ґрунт; 2 – лес; 

3 – лес із гумусовими прошарками; 4 – тундро-глейові горизонти; 5 – пісок; 6 – гравій.  

Ліворуч: послідовність субаеральних відкладів на місці, раді вуглецеві та 

палеоекологічні реконстукції. Графічні символи: 1 – лес; 2 – піщаний лес; 3 – суглинок;           

4 – пісок; 5 – гравій; 6 – горизонт B; 7 – легкий гумусовий горизонт; 8 – темно-коричневий 

гумусовий горизонт; 9 – біотурбований горизонт; 10 – тундро-глейовий горизонт із слідами 

озалізнення; 11 – кістки; 12 – гравет; 13 – культурний шар з окремими ознаками епігравету; 

14 –епігравет; 15 – погано документований культурний шар; 16 – кріогенні порушення;            

17 – ряд клинів; 18 – ізольовані великі клини. Палеосередовище: VC – дуже холодно;                

С – холодно; MC – помірно холодно; В – бореальний клімат. 
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Відклади дофінівського (df) кліматоліту (верстви 8-2 – 6) представлені 

перешаруваннями горизонтів: 

- ініціальних ґрунтів – субкліматоліти df1 (верстви 8-1, 8-2) і df3 (верстви 7-

1 – 6); 

- лесів/лесоподібних суглинків – субкліматоліт df2 (верстви 7-3, 7-2). 

Причорноморський кліматоліт (pč) у розрізі Дорошівці ІІІ включає леси 

субкліматоліту рс1 (верства 5-4), ініціальні ґрунти рс2 (верстви 5-3 – 5-1) і леси 

рс3 (верстви 4 і 3). 

4.1.4 Розріз стоянки Кормань 9 

У 1969-1975 рр. стоянку Кормань IV досліджувала комплексна експедиція 

під керівництвом О. П. Черниша (Інститут суспільних наук АН УРСР ) та 

І. К. Іванової (Інститут геологічних наук АН СРСР) [155]. В результаті кількох 

зачисток з’ясовано особливості будови терасових розрізів [112] та досліджено 

фауну молюсків [194]. Зараз стоянка Кормань IV затоплена водами 

Дністровського водосховища. 

Поблизу стоянки Кормань IV у 2012 році палеолітичною експедицією 

ІА НАНУ, що працювала за українсько-британським проектом з гео-

археологічного вивчення палеолітичних пам’яток Середнього Подністров’я, 

відкрито стоянку Кормань 9 [154]. Розташована вона на правому березі Дністра, 

на захід від однойменного села, вище за течією від стоянки Кормань IV. 

Координати – 48°34’25.18’’пн. ш., 27°8’53.57’’ сх. д. [155]. За двома основними 

(13-1 та 13-2) та двома додатковими (13-А та 13-В) зачистками (рис. 4.7) 

проведено дослідження геолого-стратиграфічних особливостей відкладів. 

За дослідженнями П. Езартса та Ст. Пірсона [155], у 4-метровому лесовому 

профілі стоянки виділяється п’ять літологічних підрозділів (блоків), які, у свою 

чергу, розділено на горизонти (1-4), а частина із них – на підгоризонти (а, б): 

Блок 1 – ілювійований (Bt) горизонт вохристо-коричневого кольору; 

Блок 2 – гомогенний блідо-жовтуватий суглинок; 
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Блок 3 – суглинок з чотирма світло-сірими горизонтами, зі значним 

вмістом Fe конкрецій; складається із чотирьох горизонтів, кожен з яких має по 

два підгоризонти (3-1а до 3-4а); 

 

Рис. 4.7 Фото розкопу та розташування основних зачисток (фото з архіву відділу 

«Археологічний музей» Інституту археології НАНУ) 

Блок 4 також розділено на чотири горизонти, а кожен з них – на два 

підгоризонти. Верхня частина відкладів (4-1 і 4-2) складена блідо-вохристо-

жовтуватим cупіском із тонким сірим прошарком внизу (3-1б), нижня (4-3 і 4-4) 

– супіском, у верхній частині якого простежуються світло-сірі горизонти (4-3a і 

4-4a). 

Блок 5 – світло-жовтувато-сірі піщані відклади зі скісною верствуватістю 

(рис. 4.8). 

У відкладах розрізу знайдено чотири верхньопалеолітичні культурні шари 

(0-4). Для двох з них встановлені наступні дати: шар ІІ – 18440 ± 80 ВР GrA-

59993, або22436-22243 cal BP за деревним вугіллям; шар І - 17950 ± 80 ВР GrA-

59996, або 21865-21625 cal BP за деревним вугіллям (рис. 4.8).  
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Рис. 4.8 Кормань 9. Літопедостратиграфічна колонка відкладів розчистки 13-2: 
1 – cуглинок; 2 – піщаний суглинок; 3 – пісок; 4 – ілювійований (Bt) горизонт; 5 – 

біотурбований B горизонт; 6 – лінза гумусованого матеріалу; 7 – сірий суглинок (тундро-

глейовий ґрунт); 8 – озалізнення; 9 – випалений горизонт, 10 – артефакти й кістки (за 

П. Езартсом та Ст. Пірсоном,2012–2013 [155]). 

4.1.5 Розріз терасових відкладів в с. Зеленів 

Новий розріз однієї з середніх терас р. Прут розташований трохи нижче за 

течією від вузла злиття її з р. Черемош, практично в місці, де в неї впадає 

р. Брусниця. Досліджуване відслонення знаходиться  у яру на північно-східній 

околиці с. Зеленів (Чернівецька область), приблизно 200 м від початку яру 

(його правий борт, поблизу польової дороги; див. рис. 4.9). 

Тут у 90-х рр. ХХ ст. місцевими жителями знайдено численні рештки 

кісток мамонта, які зараз знаходяться в музеї природи с. Зеленів (Вижницький 

НПП). Долина р. Прут тут досить добре розроблена та терасована.Типовою 

особливістю є її асиметричність – правий берег тут крутий, а лівий – пологий. 

Така будова річкової долини простежується практично в межах всього 

Передкарпаття. Нами здійснено детальні геолого-стратиграфічні дослідження 

розрізу та проведено палеонтологічні дослідження решток [355]. 
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Рис. 4.9 Розташування розрізу Зеленів в долині Верхнього Пруту 

 

Рис. 4.10 Загальний вигляд відслонення 

За кількома зачистками (рис. 4) розкрито зведений розріз терасових 

відкладів, які тут складені наступними літолого-фаціальними горизонтами 

(рис. 4.11) [355]: 

1. Сучасний ґрунтовий горизонт – 1…1,5 м 

2. Товща супіщано-суглиниста, світлого кольору – 1-1,5м…5,75 м 

3. Пісок дрібний, пилуватий, жовтий поліміктовий, косошаруватий, слюдистий – 

5,75…6,65 м 

4. Соліфлюкційна пачка – 6,65…8,00-8,10 м, яку складають: 
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- Алевритові відклади, сильно карбонатні, у вигляді детриту з прошарками оглеєння, 

коричнувато-сірі – 6,65-6,80…7,00 м; 

- Пісок пилуватий, сірувато-жовтий – 6,80-7,00…7,20-7,30 м 

- Перешарування піску і глейового горизонту з включенням детриту, прошарки тонкі, по 

3-5 мм, присутні окремі лінзи піску і до 3 см – 7,20-7,30…7,75 м; 

- Ґрунт глейовий, мулуватий (sild), місцями зруйнований кріотурбаціями – 7,75…8,00-

8,10 м 

5.  Тонке переверствування дрібного піску, мулуватих і пилуватих шарів, озалізнене, 

місцями з гніздами охри, в підошві оглеєне (2-3 см). Залягання хвилясте – 8,00-

8,20…8,25 м 
6. Товща піску з тонкими (1-3 мм) і грубими (до 5 см) верствами оглеєння. Вся товща 

деформована кріотурбаціями, дрібнофолдована – 8,20-8,25…8,80-8,90 м  

Вона складається з таких частин: 

- Дрібний пилуватий пісок з тонкими проверстками оглеєння – 20 см 

- Глейовий горизонт з проверстками піску – 15 см 

- Прошарок глини-важкого суглинку, мильного на дотик, сірувато-коричневого кольору, 

ознак озалізнення немає. Глина зверху ніби ламінована. Нижній контакт – 1…1,5 см – 

місцями озалізнений. Підошва нерівна – 8,75-8,85…8,80-8,90 м. 

- На глибині 8.70-8,71…8,72 м не суцільним шаром простежуються карбонати 

7. Світло-палевий лес, місцями з прошарками фіолетового. Останні 10 см – сіруватий 

(очевидно, оглеєний) - 8,80-8,90 м…9,40 м; 

8. Пісок шаруватий, пилуватий, слюдистий, з прошарками та гніздами оглеєння, 

жовтувато-сірий – 9,40…9,67 м; 

9. Пісок дрібний, з домішкою пилуватого, шаруватий, озалізнений, червонувато-

коричневий – 9,67…9,72 м; 

10. Супісок пилуватий (лес), шаруватий, з гніздами оглеєння, сіро-коричневий – 

9,72…9,95 м; 

11. Пісок дрібний, пилуватий, шаруватий (з чіткою стратифікацією, прошари від 2 мм 

вверху до 2 см для нижніх 15 см), слюдистий, з конкреціями марганцю до 1 мм, 

червонувато-жовтий з прошарками сірого – 9,95…10,40 м; 

12. Супісок пилуватий, шаруватий, слюдистий, з прошарками піску пилуватого (до 

1 см), зі слідами озалізнення по контактах піску з супіском (шари 0,5-1 см) – 

10,40…10,70 м; 

13.  Пісок дрібний, пилуватий, слюдистий, виражено озалізнений, коричнувато-

червоний – 10,70…10,73 м; 

14. Лес (супісок пилуватий), оглеєний, сірий, шаруватий, пилуватий, з рідкими 

прошарками і лінзами (до 2-3 см) озалізнення – 10,73…11,03 м; 

15. Лес озалізнений, зі слідами оглеєння, з примазками піску, зім’ятий соліфлюкцією – 

11,03…11,30 м; 

16. Лес глейовий, місцями буруватий з лінзами піску озалізненого (справа велика лінза 

піску до 10 см, а вище неї перешарування лесу та лесу оглеєного з озалізненням на 

контакті - прошарки до 1 см). По центру цього шару - делювіальна улоговина – 

11,30…12,30 м; 

17. Пісок дрібний, тонкошаруватий, сірий, кварцево-поліміктовий, з включеннями 

жорстви пісковику і аргілітів, поодиноких гальок пісковику і чорних яшм з 

включеннями уламків морських раковин та кісток, знайдено уламок ребра травоїдного. 

В підошві лінзи піску озалізнені – 12,30…12,45-13,00 м (потужність шару мінлива, 

оскільки шар має форму улоговини – від 15 см справа до 70 см по центру); 

18. Перший похований ґрунтовий горизонт – суглинок важкий, чорноземоподібний, 

темно-сірий, з озалізненням (примазки озалізнення простежуються по всьому профілю 

ґрунту, особливо інтенсивні в підошві – нижні 5 см) – 13,00…13,97 м; 
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19. Лес світло-жовтий, тонкошаруватий, слабозім’ятий соліфлюкцією. Контакт ґрунту і 

лесу чіткий (як верхній, так і нижній) – 13,97…14,08 м; 

20. Другий похований ґрунтовий горизонт – суглинок легкий, червонувато-сірий, 

переходить в палевий лес. Ґрунт карбонатний по прожилках – 14,08…14,41 м; 

21. Лес світлий палевий – 14,41…14,50 м; 

Гравійно-піщана товща терасового алювію залягає на глибині 16,50…19,50 м. 

 

Рис. 4.11 Літопедостратиграфічна колонка терасових відкладів розрізу Зеленів. 

Умовні позначення: 1 – ґрунти; 2 – леси/лесоподібні суглинки; 3 – пісок; 4 – глина/важкий 

суглинок; 5 – делювіальні відклади (алювій, жорства, уламки кісток та пісок); 6 – алювій 

(піщано-гравійна товща); 7 – оглеєння; 8 – конкреції марганцю; 9 – карбонатні конкреції 

Практично всі шари цієї зачистки дещо нахилені в сторону до верхів’я яру 

- від 10-20 см в лівій частині розрізу до 0,5 м – в правій. 

Аналогічного за повнотою нашарувань відкладів та за складом фауни 

розрізу терас р. Прут досі не було відомо. За виконаною кореляцією із раніше 

дослідженими розрізами прутських терас [130, 133] з’ясовано, що аналоги цієї 
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тераси відсутні. У працях М. С. Кожуріної будова терасових відкладів описана 

дуже коротко, а за відносною висотою над рівнем ріки досліджувана тераса є 

проміжною (між ІІІ-ьою 15-25-метровою та IV-ою 60-метровою надзаплавними 

терасами). Абсолютна висота терасового рівня Зеленів – 220 м н. р. м., а русла в 

цьому ж районі – 180 м н. р. м. Висота досліджуваної тераси над врізом води, 

відповідно, становить до 40 м. Даний рівень відповідає IV терасі р. Прут або 

кайдацько-тясминському (kd-ts) віку [32]. 

4.2 Таксономічний склад малакофауни у відкладах верхнього 

плейстоцену 

4.2.1 Розріз стоянки Непоротове 7 

Фауна молюсків у відкладах розрізу стоянки Непороте 7 представлена 

виключно наземними видами та є досить бідною. Практично у всіх пробах 

чисельність черепашок є дуже низькою (від 1 до 5 ос.). Видове різноманіття 

також бідне – всього 16 видів у 16 відібраних пробах (табл. 4.2). Більшість проб 

містить переважно 1-3 види. Винятком є лише проба 3, в якій міститься 138 ос. 

7 таксонів.  

У структурі малакокомплексу проби 3 (рис. 4.12) домінантними та 

субдомінантними видами є: Succinea oblonga (Drap.) – 50%; Pupilla sterri (Voith) 

– 22,5 %; Pupilla triplicata (Studer) – 15,2 %. Значною є також частка 

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) – 8,7 %. Низькою є 

чисельність таких видів як Vallonia pulchella (Müll.) – 2,2 %, та 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 1,4 %. Останні два види можна віднести до 

«випадкових», оскільки їх кількість складає 2-3 ос. Проте збереженість 

черепашок цих видів свідчить про те, що вони є одновіковими з іншими видами 

в пробі. 
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Таблиця 4.2 

Видовий склад молюсків у відкладах розрізу стоянки Непоротове 7 

 

Умовні позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів, F(В) – види 

затінених біотопів, М – мезофільні види, Х – ксерофільні види. 

 

Вид 
Екол. 

групи 

Нумерація проб 

1 2 3 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 13-1 14-1 15-1 16-1 

 kd pl hl 

Succinea oblonga (Drap.) M  fragm. 69                10 

Acanthinula aculeata (Müll.) F  1                  

Vallonia pulchella (Müll.) O 2 2 3                 

Vallonia tenuilabris(Al. Br.) O   2                 

Pupilla triplicata (Studer) O (X)   21                 

Pupilla sterri (Voith) O (X)   31                 

Pupilla sp.   2                  

Chondrula tridens (Müll.) O (X) fragm.                   

Fruticola fruticum (Müll.) = 

Bradybaena fruticum (Müll.) 
F (B)         1    1  2 1    

Helicopsis striata (Müll.) O (X) 2                   

Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. 

Pfeiffer) 

X   12                 

Helicoidea   fragm. fragm.                 

Cepaea 

vindobonensis(Ferussac) 
O (X)    1 1 1       1 1      

Helix pomatia (L.) F (B)       1 1  1 3 1     1   
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Рис. 4.12 Видовий склад наземних молюсків у пробі 3 

4.2.2 Розріз руслового алювію в с. Дорошівці 

На відміну від верхньої частини розрізу тераси, де представлені викопні 

рештки як молюсків, так і хребетних, у товщі руслового алювію знайдено лише 

черепашки молюсків (рис. 4.13). Досліджено гравійну товщу з відбором проб 

через кожні 10-15 см. При відборі встановлено, що цілі, добре збережені 

раковини знаходились переважно у проміжках між крупними гальками, а 

найчастіше – під ними. Очевидно, це лише ті черепашки, які збереглися в 

умовах русла та були поховані. Решта матеріалу перенесено течією або 

перетерто. 

 

Рис. 4.13 Русловий алювій ІІ надзаплавної тераси Дністра та схема відбору проб 
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Загалом, фауна молюсків представлена як прісноводними, так і наземними 

видами. Серед прісноводних (рис.рис. 4.14-4.15) основна частка припадає на 

Theodoxus fluviatilis (L.), Lithoglyphus naticoides (C. Pf.) та Ancylus fluviatilis 

(Müll.) [353]. 

 

Рис. 4.14 Видовий склад прісноводних молюсків  

 

Рис. 4.15 Найпоширеніші види прісноводних молюсків у розрізі алювію ІІ тераси 

(vt-bg) в с. Дорошівці: 1 - Theodoxus fluviatilis (L.); 2 – Lithoglyphus naticoides (C. Pf.) 

Наземні молюски (рис. 4.16) представлені переважно Succinea oblonga 

Drap., Vallonia pulchella (Müll.), Pseudotrichia rubiginosa (Al. Schm.), 

Pupilla muscorum (L.) та Helicella (Helicopsis) striata (Müll.). Черепашки 

наземних молюсків добре збережені [353].  
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Рис. 4.16 Видовий склад наземних молюсків  

На основі здійсненого аналізу вертикального розподілу чисельності особин 

та видового складу молюсків за відібраними пробами (табл. 4.3) з’ясовано, що 

найбільша кількість черепашок зосереджена у середній частині розрізу 

(рис. 4.17).Вирізняється за чисельністю молюсків проби від № 5 до № 13 (від 

13 ос. до 33 ос.). В нижніх та верхніх шарах молюсків менше – в пробі № 2 

взагалі не виявлено. Виняток становить проба № 1, відібрана вище покрівлі 

гравію. Тут залягають піски різнозернисті, косошаруваті, які утворилися в 

умовах прируслової відмілини або заплави. В цій пробі знайдено найбільше 

черепашок – 66 ос., з них 2 ос. – прісноводні стагнофільні, та 64 ос. – наземні 

види (табл. 4.3). Реофільні види, зокрема Theodoxus fluviatilis (L.), знайдені в 

пробах №№ 5-16. Найбільша їх кількість – у пробах №№ 6-8 та № 11. Середня 

частина алювію також більш різноманітна за видовим складом молюсків. Тут 

широко представлена як прісноводна, так і наземна фауна. Найбільша кількість 

видів зафіксована у пробах №№ 8-11: № 8 – 11 видів (7 прісноводних видів та 

4 наземних); № 11 – 11 видів (5 прісноводних та 6 наземних); № 9 – 10 видів 

(4 прісноводних та 6 наземних); № 10 – 9 видів (4 прісноводних та 5 наземних). 
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Таблиця 4.3 

Видовий склад молюсків алювію ІІ надзаплавної тераси в с. Дорошівці 

№ 

з/п 
Види 

Eкол. 

групи. 

№ 1 
0- 

0,1 м 

№ 2 
-0,1 

-0,2 м 

№ 3  
-0,2 -
0,3 м 

№ 4 
-0,3 

-0,5 м 

№ 5  
-0,5 

-0,6 м 

№ 6 
-0,6 

-0,73 м 

№ 7 
-0,73 

-0,9 м 

№ 8 
-0,9 

-1,0 м 

№ 9 
-1,0 

-1,15 м 

№ 10 
-1,15 

-1,25 м 

№ 11 
-1,25 

-1,4 м 

№ 12 
-1,4 

-1,5 м 

№ 13 
-1,5 -
1,6 м 

№ 14 
-1,6 -
1,7 м 

№ 15 
-1,7 -
1,85 м 

№ 16 
-1,85 -
1,95 м 

№ 17  
-1,95 -
2,05 м 

Сумарна 
к-сть ос. 

bg Vt 

1 Theodoxus fluviatilis (L.) R         3 6 9 5 3 3 6 3 2 fragm.  fragm.  1   41 

2 Lithoglyphus naticoides (C. Pf.) R     2     1 2 1 1   1   1 1   1   11 

3 Valvata sp.                 1                 1 2 

4 Acroloxus lacustris (L.) S                     1 3           4 

5 Stagnicola (Lymnaea) palustris (Müll.) S             1                     1 

6 
Stagnicola (Lymnaea) turricula 
(Held.) S             1                     1 

7 Galba (Lymnaea) truncatula (Müll.) S             1             1       2 

8 Galba (Lymnaea) oblonga Puton S 2                                 2 

9 Lymnaea sp.                 1 1 1 1         1   5 

10 Planorbis planorbis (L.) T               2   1   1           4 

11 Anisus spirorbis (L.) T (Z)               1           1     1 3 

12 Segmentina nitida (Müll.) T               1       1           2 

13 Ancylus fluviatilis (Müll.) R           1     3 3 1             8 

14 Succinea oblonga Drap. M 43   1 1 17 2 2 5 9 2 1 3 16 2 2     106 

15 Columella columella (Mart.) M 5                                 5 

16 Pupilla muscorum (L.) O 7       4             1 1   1     14 

17 Pupilla sp.             fragm.        1 1             2 

18 Vallonia pulchella (Müll.) O 7     1 6 2 2 4 2 2 7 1 2   1 1   38 

19 Vallonia tenuilabris (Sand.) O                 1                 1 

20 Chondrula tridens(Müll.) O (X)                 1                 1 

21 Helicella (Helicopsis) instabilis(Müll.) O (X)                     1   1         2 

22 Helicella (Helicopsis) striata (Müll.) O (X)     1       2 1 2       6         12 

23 Helicella (Helicopsis) sp.         1   1                   1   3 

24 Trichia hispida (L.) M 2               1 1 2     1       7 

25 Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.)  M (H)         3     1   6 3   2 1 2     18 

Всього черепашок у пробі 66 0 4 3 33 13 20 23 24 20 25 13 31 7 6 5 2 295 

Умовні позначення: 

 - прісноводні види            Екологічні групи (за Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів, F(В) – види. затінених біотопів, 

  - наземні види                   М – мезофільні види, Н – гігрофільні види, Х – ксерофільні види 
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Рис. 4.17 Вертикальний розподіл чисельності черепашок молюсків за пробами 

(номери 1-25 відповідають порядковим номерам видів у табл. 4.3) 

4.2.3 Розріз верхньопалеолітичної стоянки Дорошівці ІІІ 

У верхній частині розрізу терасових супіщано-суглинкових відкладів, в 

яких виявлені основні культурні рештки багатошарової верхньопалеолітичної 

стоянки Дорошівці-ІІІ, відібрано 37 проб (основних та додаткових). Черепашки 

виявлені у всіх пробах. Вони представлені досить багатим кількісним (більше 

52356 ос.) та видовим складом (20 видів) наземних молюсків. Пересічне 

значення черепашок у пробах – 1342 ос.; середня кількість видів – 8 таксонів (ці 

значення використані для порівняння нижче при аналізі різноманіття проб). За 

часткою видів у структурі проби визначено: домінантні та субдомінантні види; 

види, які представлені значною кількістю, але їх частки є невисокими; а також 

види, які зустрічаються рідко – їх чисельність є нижчою 7 ос. (пропонуємо їх 

віднести до «випадкових», оскільки за методикою [292] при такій кількості не 
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виключено можливість перевідкладання цих черепашок). Також, починаючи із 

глибини -7,40 м, у значних кількостях зустрічаються черешки прісноводних 

молюсків трьох основних видів [216, 351]. Всього вони налічують 119 ос.  

Розглянемо особливості складу малакокомплексів за пробами (знизу 

вверх). При описі видового складу проб застосовано наступні підходи: 1) при 

переліку види наводяться у порядку від вищого значення їх кількості (частки) у 

пробі до нижчого; 2) при порівнянні з попередніми пробами список видів 

подано в систематичному порядку. 

Склад проби 37 (рис. 4.18) є досить різноманітним й суттєво відрізняється 

за своєю структурою від наступних проб. Кількість знайдених черепашок є 

близькою до пересічного значення за пробами та складає 1458 ос. Видовий 

склад представлений 8 одиницями (з них лише для 1 виду чисельність 

черепашок менше 7 ос.). Цікаво, що в цій пробі немає яскраво виражених 

домінантних видів. Найвищі частки мають Vallonia pulchella (Müll.) – 21,4 %; 

Pupilla loessica Ložek – 17,1 %; P. muscorum (L.) 15,64 %; Succinea oblonga 

(Drap.) та Helicopsis striata (Müll.) – по 15,4 %. Трохи нижчими є частки 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 8,64 %; Pupilla triplicata (Studer) – 6,2 %. 

Вид Columella columella (Mart.) представлений лише 3 ос. та складає 0,2 %. 

Практично для всіх наступних проб переважаючим видом є Succinea oblonga 

(Drap.), а наявність інших видів та їх частка змінюються. 

 

Рис. 4.18 Видовий склад наземних молюсків у пробі 37 

У пробі 36 (рис. 4.19) виявлено 1581 ос. наземних молюсків 6 видів. 

Починаючи вже з цієї проби, домінантним видом є Succinea oblonga (Drap.). До 
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субдомінантних видів можна віднести Pupilla loessica Ložek – 16,5 %; 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 7,2 %; Columella columella (Mart.) – 5,5 %. Значно 

меншою кількістю представлений Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 1,1 %. 

Серед «випадкових» видів зустрічається лише Trichia hispida (L.) – 0,3 % (або 

5 ос.). Також у пробі знайдено черепашки прісноводних молюсків: 3 ос. 

Galba (Lymnaea) truncatula (Müll.) та 1 ос. Anisus spirorbis (L.). 

 

Рис. 4.19Видовий склад наземних молюсків у пробі 36 

Проба 35 (рис. 4.20) є однією з найрізноманітніших за видовим складом 

(11 видів; лише 6 з них відомі в попередній пробі; 5 видів з`являється нових), 

хоча кількість черепашок в ній близька до середнього значення і складає 

1227 ос. Найвищою є кількість Succinea oblonga (Drap.) – 50,9 %. Значними 

кількостями представлені також такі види: Pupilla muscorum (L.) – 15,8 %; 

P. loessica Ložek – 8,5 %; Trichia hispida (L.) – 7,8 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) 

– 6,85 %; Columella columella (Mart.) – 5,4 %. Нижчими є частки Succinea putris 

(L.) – 2,04 %; Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) – 1,7 %; 

Vallonia pulchella (Müll.) – 0,65 %. Серед видів, чисельність яких у пробі 

складає менше 7 ос, зустрічаються Euconulus praticola (Reinhardt), 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.), а також Clausiliidae. У даній пробі також 

міститься найвища кількість черепашок прісноводних видів – 69 ос., або 5,3 % 

від всієї кількості в пробі. Цей показник є найвищим. Прісноводні молюски 

представлені Microcolpia (Fagotia) acicularis Ferussac. Знайдено також 

фрагмент Anisus sp. 
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Рис. 4.20 Видовий склад наземних молюсків у пробі 35 

В пробі 34 (рис. 4.21) знайдено найнижчу кількість – всього 77 ос. Проте 

видовий склад представлений 6 видами. Серед них основна частка припадає на 

Succinea oblonga (Drap.) – 57,1 %; Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 18,2 %; 

Pupilla muscorum (L.) – 11,7 %. Найнижчими є частки таких видів: 

Pupilla bigranata (Rossmässler) – 6,5 %; P. sterri (Voith) – 3,9 %; Vallonia sp. – 

2,6 %. В даній пробі також є черепашки прісноводних молюсків – 6 ос. 

Microcolpia (Fagotia) acicularis Ferussac. 

 

Рис. 4.21 Видовий склад наземних молюсків у пробі 34 

Проба 33 (рис. 4.22) містить найбільшу кількість черепашок – 3146 ос, 

серед яких ідентифіковано 10 видів наземних молюсків та зародок Clausiliidae. 

Половина черепашок належать характерному домінантному виду 

Succinea oblonga (Drap.). До субдомінантних видів можна віднести наступні: 

Pupilla muscorum (L.) – 13.7 %; P. loessica Ložek – 12,7 %; Vallonia tenuilabris 

(Al. Br.) – 10,3 %; Columella columella (Mart.) – 7,8 %. Решта видів мають нижчу 

частку, проте за кількістю всі перевищують 7 ос. (від 79 до 8 ос.): Xerolenta 

obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) – 2,5 %; Pseudotrichia rubiginosa 
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(Al.Schm.) – 1,2 %; Trichia hispida (L.) – 0,86 %; Succinea putris (L.) – 0,7 %; 

Nesovitrea hammonis (Ström) – 0,25 %. За кількісно-видовим складом наземних 

молюсків дана проба істотно відрізняється від попередньої (див. вище). 

Прісноводна фауна представлена Galba (Lymnaea) truncatula (Müll.) – 7 ос., або 

8,3 % від загальної кількості (якщо в пробі 35 міститься найвища кількість 

черепашок прісноводних молюсків, то в даній пробі найвищою є їх частка).  

 

Рис. 4.22 Видовий склад наземних молюсків у пробі 33 

Проба 32 (рис. 4.23) представлена також значною кількістю черепашок – 

2743 ос (більш ніж вдвічі більше за середнє значення за пробами). Налічує 

8 видів. Серед них домінантнами та субдомінантами виступають: 

Succinea oblonga (Drap.) – 55,9 %; Columella columella (Mart.) – 14,7 %; 

Pupilla loessica Ložek – 12,8 %. Досить великою кількістю (від 188 до 86 ос.), 

проте нижчими частками, представлені наступні види: Succinea putris (L.) – 

6,85 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 5,8 %; Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) 

– 3,14 %. Найнижчою є кількість Vallonia pulchella (Müll.) – 21 ос. або 0,77 %. 

Знайдено також 2 черепашки Pupilla sterri (Voith). В порівнянні з пробою 33, 

проба 32 має дещо нижчу різноманітність. Тут зникають такі види, що знайдені 

в пробі 33 – Pupilla muscorum (L.), Nesovitrea hammonis (Ström), Trichia hispida 

(L.), Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer), 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.). Проте з`являються Vallonia pulchella (Müll.) 

та Pupilla sterri (Voith). Знайдено також 1 черепашку прісноводних 

Microcolpia (Fagotia) acicularis Ferussac. 
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Рис. 4.23 Видовий склад наземних молюсків у пробі 32 

В пробі 31 (рис. 4.24) чисельність знижується (1988 ос), проте видове 

різноманіття є також багатим (8 видів). Зростає домінантність Succinea oblonga 

(Drap.) – 82,5 %. Кількість та частки субдомінантних видів скорочуються: 

Pupilla loessica Ložek – до 8,75 %; Succinea putris (L.) та Vallonia tenuilabris (Al. 

Br.) – по 2,9 %;  Columella columella (Mart.) – 1,86 %. Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.) – 0,4%. Решта видів представлені кількістю, нижчою 7 ос.: 

Vertigo parcedentata (Sandb.) (0,3 %); Pupilla sterri (Voith) (0,25%). Знайдено 

також 1 ос. молодих Clausiliidae. У видовому складі в порівнянні з попередньою 

пробою вид Vallonia pulchella (Müll.) замінився на Vertigo parcedentata (Sandb.). 

Є також прісноводні молюски – 8 ос. Anisus spirorbis (L.). 

 

Рис. 4.24 Видовий склад наземних молюсків у пробі 31 

Кількісний та видовий склад наземних молюсків у пробі 30 (рис. 4.25) 

суттєво знижується – всього 3 види при кількості 1072 ос. При чому частка 

Succinea oblonga (Drap.) досягла 98,8 %. На інші види, Vallonia tenuilabris (Al. 

Br.) та Pupillа sp., припадає всього 0,5 та 0,7 % відповідно. Решта 6 видів (див. 

вище), які зустрічались у пробі 31, тут не виявлені. Проте в пробі 30 зростає 
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кількість прісноводних молюсків, Тут їх виявлено 20 ос. – 19 ос. 

Galba (Lymnaea) truncatula (Müll.) та 1 ос. Anisus spirorbis (L.). 

 
Рис. 4.25 Видовий склад наземних молюсків у пробі 30 

Проба 29 (рис. 4.26)  також більш ніж на 99 % представлена 

Succinea  oblonga  (Drap.). Виявлені також черепашки Vallonia tenuilabris (Al. 

Br.) та Pupillа muscorum (L.) – 0,27 та 0,53 % відповідно. Є також фрагменти 

Columella columella (Mart.) та Helicoidea. 

 
Рис. 4.26 Видовий склад наземних молюсків у пробі 29 

Проба 28 (рис. 4.27) також бідна на видовий склад та представлена значно 

нижчою чисельністю (485 ос.). Беззаперечним домінантом є Succinea oblonga 

(Drap.) – 97,5 %. Частка Pupillа muscorum (L.) становить 1,86 %. Поодиноко 

зустрічаються також черепашки Columella columella (Mart.), Trichia hispida (L.) 

та Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer). 

 
Рис. 4.27 Видовий склад наземних молюсків у пробі 28 
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Проби 26 та 27 відібрані практично на однакових глибинах, з оглеєних 

горизонтів, опіщанених, проте відклади дещо відрізнялися за фаціальними 

ознаками – проба 27 відібрана з шару, в якому простежувалися прошарки піску 

(до 1 см), а проба 26 – з шару, для якого характерними є ознаки озалізнення та 

виявлено рештки вугілля. У пробі 26 (рис. 4.28) знайдено 386 ос. 4 видів. 

Домінантами та субдомінантами є Succinea oblonga (Drap.) – 81,3 %; 

Pupillа muscorum (L.) – 17,1 %. Виявлено також незначну кількість черепашок 

Pupilla loessica Ložek – 1,3 %; Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. 

Pfeiffer) – 0,26 %. Останні два види відсутні у пробі 27. За видовим складом 

дана проба така ж бідна, як і попередня.  

 

Рис. 4.28 Видовий склад наземних молюсків у пробі 26 

У пробі 27 (рис. 4.29) виявлено всього 3 види при кількості 604 ос. 

Переважаючими видами є Succinea oblonga (Drap.) – 85,8 %% Pupillа muscorum 

(L.) – 12,4 %. Значно нижчою кількістю представлений Vallonia tenuilabris(Al. 

Br.) – 1,8 %, яка відсутня у пробі 26. 

 

Рис. 4.29 Видовий склад наземних молюсків у пробі 27 

У пробі 25 (рис. 4.30) чисельність черепашок наземних молюсків складає 

467 ос., а видовий склад представлений 11 видами. Основна частка припадає на 
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наступні види: Succinea oblonga (Drap.) – 59,3 %; Pupillа muscorum (L.) – 

14,8 %; Vallonia tenuilabris(Al. Br.) – 9,2 %; Columella columella(Mart.) – 5,4 %. 

Нижчими є частки таких видів: Pupilla loessica Ložek та P. bigranata 

(Rossmässler) – по 2,14 %; Trichia hispida (L.) – 1,9 %. 

Незначною кількістю у пробі 25 також представлені: Vallonia pulchella 

(Müll.) та Vertigo parcedentata(Sandb.) – по 1,7 %; Vallonia excentrica Sterki – 

0,64 %; Nesovitrea hammonis (Ström) – 0,2 %. Також в пробі знайдено 6 молодих 

особин та зародків Clausiliidae. У пробі 25 присутні 8 видів, які не виявлені в 

попередніх пробах 26 та 27. Проте відсутні Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella 

candicans (L. Pfeiffer), яка в одиничному екземплярі знайдена у пробі 26. 

 

Рис. 4.30 Видовий склад наземних молюсків у пробі 25 

Проба 24 (рис. 4.31) при кількості 899 ос. досить різноманітна за видовим 

складом – 10 ідентифікованих видів, 18 черепашок Clausiliidae та 1 Helicoidea. 

Домінантними та субдомінантними видами є: Succinea oblonga (Drap.) – 46 %; 

Pupilla loessica Ložek – 16,5 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 12,3 %. Досить 

високими є також частки Trichia hispida (L.) – 6 %; Pupillа muscorum (L.) – 

5,8 %; Columella columella (Mart.) – 3,5 %; Vertigo parcedentata (Sandb.) – 3,2 %; 

Pupillа sterri (Voith) – 2,3 %; Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 2 %. Рідко 

зустрічається Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) – 0,2 %. 

У пробі 24 з’являються види, які не знайдено в пробі 25 – Pupilla sterri (Voith), 

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer), 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.). Є і види, які зникають – Vallonia pulchella 

(Müll.), Vallonia excentrica Sterki та Nesovitrea hammonis (Ström). 
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Рис. 4.31 Видовий склад наземних молюсків у пробі 24 

Проби 22 та 23 відібрані в двох частинах розрізу з горизонту, сильно 

порушеного кріотурбаціями. Як виявилось, в обох пробах чисельність була 

низькою, проте простежуються деякі відмінності у видовому складі. 

Чисельність черепашок у пробі 22 (рис. 4.32) є значно нижчою – 458 ос. 

Всього ідентифіковано 8 видів, з яких 6 видів налічують 7 ос. і більше. 

Домінантними та субдомінатними є: Succinea oblonga (Drap.) – 55 %; 

Pupilla loessica Ložek – 20,1 %; Pupillа muscorum (L.) – 15,1 %. Низькою є 

частка Pseudotrichia rubiginosa  (Al.Schm.) – 3,7 % (даний вид відсутній в пробі 

23), проте зустрічається у наступній пробі 21); Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 

2,8 %; Vertigo parcedentata (Sandb.) – 1,5 %. Серед «випадкових» видів 

зустрічаються: Columella columella (Mart.) – 1,1 %; Trichia hispida (L.) – 0,7 %. У 

пробі 22 знайдено також 1 ос. прісноводних Anisus sp. 

 
Рис. 4.32 Видовий склад наземних молюсків у пробі 22 

Проба 23 (рис. 4.33) є малочисельною – всього 208 ос. 7 видів. Найвищими 

частками представлені: Succinea oblonga (Drap.) – 61 %; Trichia hispida (L.) – 

15,9 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 9,6 %. Низькими є частки 



121 

Pupillа muscorum (L.) та P. loessica Ložek – 4,3 % та 3,9 % відповідно. Серед 

видів, чисельність яких є меншою 7 ос., виявлено Columella  columella (Mart.) – 

2,4 %; Vertigo parcedentata (Sandb.) – 0,5 %. Також у пробі знайдено молоді 

особини та зародки 1 Daudebardiidae та 4 Clausiliidae, яких немає у пробі 22. 

 
Рис. 4.33 Видовий склад наземних молюсків у пробі 23 

Вищою за чисельністю (2094 ос.), проте трохи нижчою за видовим 

складом (7 видів) є проба 21 (рис. 4.34). Домінантним є вид Succinea oblonga 

(Drap.) – 65,6 %. До субдомінатних можна віднести Pupilla loessica Ložek – 

19 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 7,64 %, Pupillа muscorum (L.) – 4,8 %. 

Найнижчими є частки наступних видів: Pseudotrichia rubiginosa (Al. Schm.) – 

1,9 %; Vallonia excentrica Sterki – 0,67 %; Vertigo parcedentata (Sandb.) – 0,38 %, 

проте кількість їх є вищою 7 ос. Зникають такі види як Columella columella 

(Mart.) та Trichia hispida (L.). натомість, з’являється Vallonia excentrica  Sterki. 

 
Рис. 4.34 Видовий склад наземних молюсків у пробі 21 

У пробі 21 змінюється також розподіл чисельності черепашок за видами- 

знижуються частки Succinea oblonga (Drap.), Pupilla loessica Ložek, 

Pseudotrichia rubiginosa  (Al.Schm.), проте зростає кількість особин таких видів 

як Vallonia tenuilabris (Al. Br.) та Pupillа muscorum (L.). 
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У пробі 20 (рис. 4.35) чисельність черепашок є нижчою за середнє 

значення (1046 ос.), проте видовий склад дуже різноманітний (10 видів). 

Строкатим є і відсотковий склад видів, які мають високу чисельність: 

Succinea oblonga (Drap.) – 34,8 %; Pupilla muscorum (L.) – 19,7 %; P. loessica 

Ložek– 13,5 %; Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 12,2 %; Columella columella 

(Mart.) – 9,37 %; Trichia hispida (L.) – 6,9 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 

3,15 %. Поодиноко зустрічаються також черепашки Columella edentula (Mart.) – 

0,2 %; Clausiliidae та Helicoidea – по 0,1 %. За видовим складом проба 20 

відрізняється від проби 21: а) наявністю в складі Columella edentula (Drap.), 

C. columella (Mart.), Trichia hispida (L.); б) відсутністю Vallonia excentrica Sterki 

та Vertigo parcedentata (Sandb.). 

 
Рис. 4.35 Видовий склад наземних молюсків у пробі 20 

Кількісно-видовий склад проби 19 (рис. 4.36) є різноманітним. Тут 

виявлено 2766 ос., які належать до 11 видів, а також 8 черепашок молодих 

особин та зародків Clausiliidae. До домінантних та субдомінантних належать 

наступні види: Succinea oblonga  (Drap.) – 46,3 %; Pupilla loessica Ložek– 

29,5 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 10,4 %; Pupilla muscorum (L.) – 7,3 %. 

Достатньо великою кількістю черепашок (від 58 до 27 ос.), але значно нижчою 

часткою представлені такі види: Columella columella (Mart.) – 2,1 %; 

Trichia hispida (L.) – 1,9 %; Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 1 %; 

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) – 0,97 %.  
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Рис. 4.36 Видовий склад наземних молюсків у пробі 19 

Серед видів, чисельність яких складає менше 7 ос., у пробі 19 знайдено 

наступні: Vertigo parcedentata (Sandb.) – 0,18 %; Helicopsis striata (Müll.) – 

0,07 %; Euconulus praticola (Reinhardt) – 0,04 %. У пробі з’являються види, які 

не виявлені в попередній пробі – Vertigo parcedentata (Sandb.), Euconulus 

praticola (Reinhardt), Helicopsis striata (Müll.) та Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pfeiffer). 

Кількісно-видовий склад проби 18 (рис. 4.37) є менш різноманітним, ніж в 

пробі 19 – при кількості 815 ос. має досить бідний видовий склад (6 видів), при 

чому половина з них представлена всього 1-3 ос.: Columella columella (Mart.) – 

0,37 %; Vertigo parcedentata (Sandb.) – 0,25 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 

0,1 %. Чітко простежується домінантність Succinea oblonga (Drap.) – 84,3 %; а 

також субдомінантність Pupilla loessica Ložek – 13,9 %. Низькою є кількість та 

частка P. muscorum (L.) – 9 ос. або 1,1 %. У пробі відсутні види, які були 

характерними для попередньої – Trichia hispida (L.), Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pfeiffer), Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.), а також 

інші види, які зустрічались поодиноко. 

 
Рис. 4.37 Видовий склад наземних молюсків у пробі 18 
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Проба 17 (рис. 4.38) бідна за кількісним (323 ос.) та видовим (5 видів) 

складами. Домінантними видами є: Succinea oblonga (Drap.) – 46,1 %; 

Pupilla loessica Ložek – 32,8 %. Дещо нижчими є частка P. muscorum (L.) – 

13,9 %, та Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 5,3%. Низькою є кількість черепашок 

Columella columella (Mart.) – 6 ос. або 1,86 %. Тут зникає такий вид як 

Vertigo parcedentata (Sandb.).  

 
Рис. 4.38 Видовий склад наземних молюсків у пробі 17 

Зростає чисельність та видовий склад в пробі 16 – 3066 ос., 8 видів 

(рис. 4.39). Знайдено також 2 молодих особини Clausiliidae. З’являються види, 

які відсутні в пробі 17: Vertigo parcedentata (Sandb.), Trichia hispida (L.), 

Pseudotrichia rubiginosa  (Al.Schm.). Помітно знизилась частка Pupilla muscorum 

(L.) та P. loessica Ložek. 

 
Рис. 4.39 Видовий склад наземних молюсків у пробі 16 

Кількість черепашок, виявлених у пробі 15 (рис. 4.40) є нижчою за середні 

значення для проб розрізу і складає 923 ос. Видовий склад представлений 

7 таксонами. Вирізняється високою домінантністю Succinea oblonga (Drap.) – 

78,8 %. 18,7 % припадає на види: Pupilla loessica Ložek – 6,4 %; P. muscorum 

(L.) – 4,8 %; Columella columella (Mart.) – 3,9 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 
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3,6 %. Найнижчими частками представлені Trichia hispida (L.) – 1,5 %, та 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 1 %. Відсутні у пробі Vertigo parcedentata 

(Sandb.), які були характерними для попередньої проби. 

 
Рис. 4.40 Видовий склад наземних молюсків у пробі 15 

Кількісно-видовий склад наземних молюсків у пробі 14 (рис. 4.41) досить 

строкатий, хоча при кількості 2256 ос. ідентифіковано лише 6 видів. 

Найбільшою кількістю представлені: Succinea oblonga (Drap.) – 38,8 %; 

Pupilla loessica Ložek – 28,8 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 13,2 %; 

Pupilla muscorum (L.) – 12,6 %, частка яких зростає в порівнянні з попередньою 

пробою. Така ж тенденція характерна і для Trichia hispida (L.) – 4,1 %, та 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 2,75 %. Проте в даній пробі зникає вид 

Columella columella (Mart.). 

 
Рис. 4.41 Видовий склад наземних молюсків у пробі 14 

Кількість особин у пробі 13 (рис. 4.42) збільшується практично вдвічі і 

складає 1159 ос. Видовий склад складений 7 видами та фрагментами Helicoidea. 

Розподіл видів за їх частками наступний: Succinea oblonga (Drap.) – 46 %; 

Trichia hispida (L.) – 17,2 %; Pupilla muscorum (L.) – 16,5 %; Columella columella 

(Mart.) – 12,6 %; Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 4,2 %; Vallonia pulchella 
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(Müll.) – 3,4 %. В пробі виявлено також Euconulus praticola (Reinhardt). Останні 

два види не знайдено в попередній пробі, проте вони також є у наступній. 

Також зникає Pupilla loessica Ložek, натомість зростає частка P. muscorum (L.), 

з’являються Columella columella (Mart.) та Vallonia pulchella (Müll.). 

 
Рис. 4.42 Видовий склад наземних молюсків у пробі 13 

Проба 12 (рис. 4.43) є однією з найбільш різноманітних за кількістю видів 

(11 видів при максимальному значенні між пробами з розрізу Дорошівці ІІІ – 

12 видів). Чисельність черепашок є також високою – 2481 ос. Домінантним є 

також Succinea oblonga (Drap.) – 46,7 %. Значною кількістю представлені також 

інші види, зокрема: Pupilla loessica Ložek – 17,1 %; Columella columella (Mart.) – 

11,7 %; Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 7,6 %; Trichia hispida (L.) – 7,3 %; 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 4,55 %; Pupilla muscorum (L.) – 3,2 %. Достатню 

кількість (від 20 до 15 ос.), проте значно нижчі частки, мають Vallonia pulchella 

(Müll.) – 0,8 %; Vertigo parcedentata (Sandb.) – 0,6 %; Clausiliidae – 0,3 %. 

Найменшою кількістю (2-1 ос.) представлені Nesovitrea hammonis (Ström) – 

0,08 %, та Euconulus praticola (Reinhardt) – 0,04 %. У пробі 12 знайдено також 

1 ос. Anisus spirorbis (L.). Відмітимо, що у пробі з’являються нові види, які не 

знайдені в попередній, в т.ч. типових для холодних плейстоценових ландшафтів 

Pupilla loessica Ložek, Vallonia tenuilabris (Al. Br.) та Vertigo parcedentata 

(Sandb.). Істотно знижується частка Pupilla muscorum (L.), Vallonia pulchella 

(Müll.) та Trichia hispida (L.), проте зростає кількість Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.). 
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Рис. 4.43 Видовий склад наземних молюсків у пробі 12 

У пробі 11 (рис. 4.44) чисельність особин є вищою за середню (1695 ос.), 

проте видовий склад досить бідний. Найвищою є частка Succinea oblonga 

(Drap.) – 78,8 %, високою є також чисельність Pupilla loessica Ložek – 19,6 %. 

Частка Vallonia tenuilabris (Al. Br.) складає всього 1,4 %. Серед «випадкових» 

видів знайдено Vallonia pulchella (Müll.) – всього 2 ос. або 0,1 % від загальної 

кількості. В пробі присутні також 11 зародок Clausiliidae та уламки Helicoidea. 

Зникають 7 видів, які були характерними для проби 12. 

 
Рис. 4.44 Видовий склад наземних молюсків у пробі 11 

Проба 10 (рис. 4.45) містить значно нижчу кількість черепашок, проте 

видовий склад представлений 8 видами. Розподіл видів за їх кількістю 

наступний: Succinea oblonga (Drap.) – 58 %; Pupilla loessica Ložek – 15,5 %; 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 9,7 %; Columella columella (Mart.) – 7,2 %, 

Pupilla sterri (Voith) – 3,5 %; Trichia hispida (L.) – 3 %. Серед видів, чисельність 

черепашок яких є нижчою 7 ос., знайдено: Vallonia pulchella (Müll.) – 1,5 %; 

Vertigo parcedentata (Sandb.) – 1 %; 2 молодих особини Clausiliidae – 0,5 %. В 

порівнянні з попередньою пробою видовий склад є значно різноманітнішим, 
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з’являється 4 нових види, знижується частка Succinea oblonga (Drap.) та зростає 

частка інших видів. 

 
Рис. 4.45 Видовий склад наземних молюсків у пробі 10 

Проба 9 (рис. 4.46) є багатою на кількісний та видовий склад наземних 

молюсків – 6081 ос. та 8 ідентифікованих видів. Всі види представлені значною 

кількістю черепашок (від 3349 до 67 ос.), що виключає їх випадкову 

присутність у пробі. Основна частка припадає на Succinea oblonga (Drap.) – 

приблизно 55%. В значній кількості зустрічаються Pupilla loessica Ložek 

(16,3 %) та Columella columella (Mart.) (14,3 %). Майже однакову частку мають 

такі види: Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 5,16 %; Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.) – 5 %. Значно нижчою кількістю представлені Trichia hispida (L.) – 

2,1 %; Pupilla muscorum (L.) – 1,2 %; Vallonia pulchella (Müll.) – 1,1 %. Знайдено 

також 1 зародок Clausiliidae. В даній пробі майже вдвічі зростає частка 

Columella columella (Mart.), проте знижується кількість Vallonia tenuilabris 

(Al. Br.). З’являються Pupilla muscorum (L.) та Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.) , але зникають Pupilla sterri (Voith) та Vertigo parcedentata (Sandb.). 

 
Рис. 4.46 Видовий склад наземних молюсків у пробі 9 
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Чисельність та видовий склад молюсків в пробі 8 (рис. 4.47) знижуються та 

складають 1636 ос 5 видів. Домінує у складі угрупування Succinea oblonga 

(Drap.) – 85%. Високими є частки таких видів: Pupilla loessica Ložek – 7,9 %; 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 5,4%; дещо нижчою є кількість Pupilla muscorum 

(L.) – 1,4 %. Columella columella (Mart.) в пробі представлена всього 3 ос., що 

складає 0,18 %. Знайдено також 1 зародок Clausiliidae, фрагмент 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) та уламки Helicoidea. В порівнянні з 

попередньою пробою повністю зникають такі види як Vallonia pulchella (Müll.) 

та Trichia hispida (L.). Змінюється також пропорція кількості видів, які є 

переважаючими.  

 

Рис. 4.47 Видовий склад наземних молюсків у пробі 8 

Проба 7 (рис. 4.48) характеризується багатим як кількісним (2624 ос.), так і 

видовим складом (9 видів). Домінантними тут є Succinea oblonga (Drap.) – 

64,7%, а також Pupilla loessica Ložek – 15,8 %. Високими є частки таких видів: 

Columella columella (Mart.) – 5,8%; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 5,2%. Решту 

видів мають значно нижчий відсоток у складі: Vallonia pulchella (Müll.) – 2,7%; 

Trichia hispida (L.) – 2,25%; Pupilla sterri (Voith) – 2,2 %; 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 1,14 %; Vertigo parcedentata (Sandb.) – 

0,27 %, проте їх кількість складає 7 ос. і вище, що виключає можливість їх 

перевідкладання. З’являються у пробі види, які були відсутні у попередній - 

Vallonia pulchella (Müll.), Pupilla sterri (Voith), Trichia hispida (L.), 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.), проте зникає Pupilla muscorum (L.). 
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Рис. 4.48 Видовий склад наземних молюсків в пробі 7 

У пробі 6 (рис. 4.49) кількісне та видове різноманіття знижується і 

становить 1446 ос. 6 видів. Домінантами тут залишаються  Succinea oblonga 

(Drap.) – 59,7 %, та Pupilla loessica Ložek – 15,8 %. Наступними за кількістю є 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 3 %, та Columella columella (Mart.) – 1,9 %. 

Присутні також види, чисельність черепашок яких у пробі складає менше 7 ос. 

– Trichia hispida (L.) (0,3 %) та Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) (0,2 %). В 

порівнянні з попередньою пробою, у пробі 6 зникають такі види як 

Vallonia pulchella (Müll.), Pupilla sterri (Voith) та Vertigo parcedentata (Sandb.). 

 
Рис. 4.49 Видовий склад наземних молюсків в пробі 6 

Проба 5 (рис. 4.50) має менший кількісний склад – 889 ос., проте видовий 

склад угрупувань наземних молюсків є більш різноманітним – 10 видів. Серед 

них домінантністю вирізняється Succinea oblonga (Drap.) – 61 %; в значній 

кількості представлені також наступні види: Pupilla sterri (Voith) – 14 %; 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 8 %; Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans 

(L. Pfeiffer) – 6 %; Trichia hispida (L.) – 4 %. Нижчими є частки 

Vallonia pulchella (Müll.) та Pupilla triplicata (Studer) – по 2%; 

Vertigo parcedentata (Sandb.) – 1,6 %. Найнижчими є частки Columella columella 
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(Mart.) – 0,7 %, та Clausiliidae – 0,2 %. Зникає у пробі такий вид як 

Pupilla loessica Ložek, проте з’являються 5 інших видів. 

 
Рис. 4.50 Видовий склад наземних молюсків в пробі 5 

У пробі 4 (рис. 4.51) знайдено 1780 ос. наземних молюсків 7 видів. Серед 

значну кількість мають наступні види: Succinea oblonga (Drap.) – 46 %; 

Pupilla sterri (Voith)– 18 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 17 %; 

Columella columella (Mart.) – 15%; Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 3 %; 

Trichia hispida (L.) – 1 %. Серед видів, кількість яких є низькою, ідентифіковано 

лише Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) – 0,06 %. В 

даній пробі зникають Vallonia pulchella (Müll.), Pupilla triplicata (Studer), 

Vertigo parcedentata (Sandb.), проте з’являється Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.), який був відсутнім в попередній пробі, та дещо змінюється частка 

інших видів в угрупуванні. 

 
Рис. 4.51 Видовий склад наземних молюсків в пробі 4 

Кількість черепашоку  пробі 3 (рис. 4.52) є значно нижчою в порівнянні з 

попередніми пробами і складає всього 151 ос. 6 видів. Виділяється 

домінуванням Succinea oblonga (Drap.) – 88,1 %. Серед інших видів, число яких 



132 

виключає ймовірність перевідкладання, присутні лише черепашки 

Pupilla muscorum (L.) – 6,6%. Даний вид у попередній пробі відсутній. Кількість 

особин інших видів є низькою – від 3 до 1 ос., хоча більшість з них у 

попередній пробі були досить чисельними: Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 

2%; Pupilla sterri (Voith) та Trichia hispida (L.) – по 1,3 %, Xerolenta obvia 

(Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) – 0,7%. Ідентифіковано також 

фрагмент Columella columella (Mart.).  

 
Рис. 4.52 Видовий склад наземних молюсків в пробі 3 

Наземні молюски у пробі 2 (рис. 4.53) налічують 360 черепашок 5 видів. 

Домінантними є наступні види: Pupilla loessica Ložek – 51 %; Succinea oblonga 

(Drap.) – 41 %. В значно меншій кількості представлені Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pfeiffer) – 4%; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 3 %; 

Trichia hispida (L.) – 2 %; виявлено також фрагмент Chondrula tridens (Müll.). 

 

Рис. 4.53 Видовий склад наземних молюсків в пробі 2  

В пробі 2 хоча кількість видів є на один порядок нижчою в порівнянні з 

попередньою пробою, проте кількість черепашок вища більш ніж вдвічі. 

Змінюється також домінантність видів – переважання Succinea oblonga (Drap.) 
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тут менш виражене, з’являється інший домінант – Pupilla loessica Ložek, який 

був повністю відсутній в попередній пробі. Зникають Pupilla muscorum (L.) та 

P. sterri (Voith), а також Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.). 

У пробі 1 (рис. 4.54) виявлено 290 черепашок наземних молюсків, які 

належать до 8 видів. Основна частка припадає на три види: Pupilla sterri (Voith) 

– 46,5 %; Succinea oblonga (Drap.) – 31,4 %; Pupilla triplicata (Studer) – 19,3 %. В 

незначній кількості (від 3 до 1 ос.) зустрічаються також Helicopsis striata (Müll.) 

– 1,03 %; Acicula polita (Hartmann) – 0,69 %; Carychium minimum (Müll.), 

Сochlicopa lubrica (Müll.) та Vallonia sp. – по 0,34 %. Видовий склад істотно 

відрізняється від попередньої проби: Pupilla loessica Ložek тут зникає, проте 

з’являються інші представники роду – Pupilla sterri (Voith) та Pupilla triplicata 

(Studer); відстуні тут також Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans 

(L.Pfeiffer), Vallonia tenuilabris (Al. Br.) та Trichia hispida (L.), проте перелік 

видів тут доповнюється іншими, також малочисельними, видами, за рахунок 

яких видовий склад є значно багатшим в порівнянні з попередньою пробою. 

 
Рис. 4.54 Видовий склад наземних молюсків в пробі 1  

4.2.4 Розріз стоянки Кормань 9.  

У відкладах, в яких знаходяться залишки матеріальної культури стоянки 

Кормань 9, також знайдено малакофауністичні рештки. Матеріалами 

досліджень є черепашки молюсків, отримані в результаті промиву відкладів з 

основних культурних шарів (шари І, ІІ та ІІІ зачисток 13-1, 13-2 та 13-В) [217]. 

Результати досліджень молюсків культурних шарів стоянки Кормань 9 

представлені у табл. 4.4. 
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Таблиця 4.4 

Видовий та екологічний склад молюсків у відкладах культурних горизонтів 

стоянки Кормань 9  

Види Екол. 

групи 

Шар І 

(зачистка 

 13-1) 

Шар І 

(зачистка  

13-2) 

Шар ІІ 

(зачистка  

13-В) 

Шар ІІІ 

(зачистка 

13-2) 

Succinea oblonga (Drap.) М 499 515 38 549 

Columella edentula (Drap.) М - - - 1 

Pupilla muscorum (L.)  O - 3 - - 

Pupilla sp.   - fragm. - fragm. 

Vallonia pulchella (Müll.) O - 3 - - 

Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pf.) 
X 2 - - - 

Helicopsis striata (Müll.) O (X) 17 8 - 4 

Trichia hispida (Linnaeus) M 4 8 - fragm. 

Helicoidea sp.   - 1 - - 

4.2.5 Розріз терасових відкладів в с. Зеленів 

Відклади у розрізі залягають під незначним кутом. Відповідно, ближче до 

верхів’я яру виклинюються молодші відклади. Тому дослідження відкладів та 

відбір проб здійснювались в кількох зачистках. 

Всього на розрізі Зеленів відібрано 32 основних та додаткових проби. 

Виявлено 7185 черепашок 31 виду. Ряд черепашок через погану збереженість 

або присутність ще не повністю розвинених особин (зародки або молоді) 

вдалося визначити лише до роду. Найвища чисельність особин характерна для 

проб 17 (876 ос.) та 10 (874 ос.). В ряді проб не знайдено жодних решток 

молюсків. Пересічне значення кількості черепашок за пробами складає 

приблизно 225 ос.  

Найбільше видове різноманіття характерне для проби 18 (14 таксонів). 

Високим воно є і для проб 17 та 19 (по 11 видів). Пересічна кількість видів за 

пробами складає більше 6 таксонів. Пересічні показники використано при 

аналізі кількісно-видового різноманіття проб та його оцінці.  

З відкладів прилуцького горизонту відібрано 2 проби – 25 та 24. У пробі 25 

знайдено всього кілька черепашок – по 1 ос. Succinea oblonga (Drap.) та 

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer). Є також і фрагменти 

Helicoidea. Така кількість не дозволяє робити висновки про склад 
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малакоценозів. Загалом, у викопних ґрунтах, особливо кислих, черепашки 

молюсків зберігаються погано, тому їх знахідки є досить рідкісними. Так, 

наприклад, у наступній пробі 24 не виявлено жодної черепашки.  

З наступного шару (vt1), щебенистого, костеносного, відібрано кілька проб 

в різних частинах розрізу. Виявлено певні відмінності у складі цих проб.У 

пробах 23-1, 23-2, 23-3 та 23-6 черепашки представлені переважно одним видом 

– Succinea oblonga (Drap.). Трапляються поодиноко також Vallonia tenuilabris 

(Al. Br.), фрагменти Pupilla sp. та Helicoidea. 

Проба 23-4 (рис. 4.55) має більш різноманітний склад – тут виявлено 37 ос. 

5 видів. Як і в попередніх пробах, домінантом виступає Succinea oblonga (Drap.) 

– 68 %. Низькою кількістю (від 5 до 1 ос.) представлені: Pupilla sterri (Voith) – 

14 %; Vertigo parcedentata (Sandb.) – 11 %; Vallonia sp. – 5 %; Clausiliidae – 3 %. 

Також знайдено фрагменти Helicoidea. 

 

Рис. 4.55 Видовий склад наземних молюсків у пробі 23-4 

У пробі 23-5 (рис. 4.56) чисельність черепашок є вищою – 170 ос., проте 

також переважно за рахунок Succinea oblonga (Drap.). Частка останнього у 

структурі є вищою і складає 93,5 %. Інші види, як і в попередній пробі, також є 

малочисельними (від 5 до 1 ос.): Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 2,9 %; 

Vertigo parcedentata (Sandb.) – 2,4 %; Vallonia pulchella (Müll.) та 

Helicodiscus singleyanus Pilsbry – по 0,6 %. Знайдено також фрагменти 

Pupilla sp. 
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Рис. 4.56 Видовий склад наземних молюсків у пробі 23-5 

Проба 22 (рис. 4.57) має також бідний кількісно-видовий склад – всього 

39 ос. 4 таксонів, а також уламки Helicoidea. На відміну від попередніх проб, 

домінантом в пробі 18 є Pupilla loessica Ložek з часткою більше 64 %. Серед 

інших видів решта 36% розподілено наступним чином: Succinea oblonga (Drap.) 

– 20,5 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 12,8 %; Pupilla muscorum (L.) – 2,6 %. 

 
Рис. 4.57 Видовий склад наземних молюсків у пробі 22 

У пробі 21 (рис. 4.58) чисельність черепашок є дещо вищою і складає 

56 ос., проте видовий склад залишається бідним – ідентифіковано всього 

5 таксонів, а також уламки Helicoidea. Домінантом виступає Pupilla sterri 

(Voith) – 68 %. Високою є також кількість Succinea oblonga (Drap.) – 16 %. 

Рідкісними, або «випадковими», є такі види: Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 11 %; 

V. pulchella (Müll.) – 4 %; Vitrea crystallina (Müll.) – 2 %. Останні два види не 

виявлені в попередній пробі. Проте в даній пробі відсутні такі види як 

Pupilla muscorum (L.) та Р. loessica Ložek. Повністю змінилися також 

домінантні види – з Pupilla loessica Ložek на Pupilla sterri (Voith). 
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Рис. 4.58 Видовий склад наземних молюсків у пробі 21 

Починаючи із проби 20 (рис. 4.59), зростає кількісно-видове різноманіття 

проб. Тут воно складає 95 ос. 8 видів. Домінантним та субдомінантним видами 

є Succinea oblonga (Drap.) – 51,6 %, та Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 17,9 %. 

Кількістю, вищою 7 ос., представлені наступні види: Columella columella (Mart.) 

– 9,5 %; Trichia hispida (Linnaeus) – 8,4 %. Серед «випадкових» видів 

зустрічаються: Vallonia pulchella (Müll.) – 6,3 %; Vertigo genesii (Gredler) – 

3,15 %; Columella edentula (Drap.) – 2,1 %; Euconulus praticola (Reinhardt) – 

1,1 %. Цікавим є факт відсутності в пробі представників роду Pupiliidae, 

представники якого домінували в попередніх пробах. Окрім зміни 

домінантного виду, дана проба відрізняється від попередньої появою ряду 

нових видів (5 таксонів). 

 
Рис.4.59 Видовий склад наземних молюсків у пробі 20 

Проба 19 (рис. 4.60) є однією з найрізноманітніших за видовим складом 

(11 таксонів), хоча чисельність черепашок незначно перевищує пересічні 

значення (357 ос.). домінантними та субдомінантними видами в даній пробі є: 

Succinea oblonga (Drap.) – 49,6 %; Pupilla loessica Ložek – 17,4 %; P. sterri 

(Voith) – 14,6 %. Значною кількістю черепашок представлені такі види: 
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Trichia hispida (Linnaeus) – 8,4 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 6,4 %. Серед 

видів, чисельність яких є низькою, але перевищує 7 ос., присутня лише 

Columella columella (Mart.) – 2%. До «випадкових» видів в даній пробі 

належать: Columella edentula (Drap.) – 0,8 %; Vallonia pulchella (Müll.), 

Vitrea crystallina (Müll.) та Euconulus praticola (Reinhardt) – по 0,3 %. В 

порівнянні з попередньою пробою, в пробі 19 повністю змінюються 

субдомінантні види – з Vallonia tenuilabris (Al. Br.) на Pupilla loessica Ložek та 

P. sterri (Voith). Ще раз відмітимо, що в попередній пробі предсатвленики цього 

роду взагалі не виявлені. Окрім них, тут поодиноко зустрічаються також 

Vitrea crystallina (Müll.) та Euconulus praticola (Reinhardt), проте відсутній 

Vertigo genesii (Gredl). 

 
Рис. 4.60 Видовий склад наземних молюсків у пробі 19 

Проба 18 відібрана з прошарку перевідкладеного давнішого 

педоседименту. Видовий склад її є найбагатшим серед всіх проб у розрізі –

14 видів (рис. 4.61). Чисельність більш ніж вдвічі перевищує середній показник 

за пробами – 612 ос. Тут простежується домінантність двох видів – 

Pupilla muscorum (L.) – 31,5 %, та Succinea oblonga (Drap.) – 26,9 %. Високими є 

також частки таких видів: Pupilla bigranata (Rossmässler) – 10,6 %; 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 9,6 %; Columella edentula (Drap.) – 9,3 %. Наступні 

позиції займають Trichia hispida (Linnaeus), Vallonia pulchella (Müll.) та 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 3,1 %, 2,8 % та 2,6 % відповідно. Проба 18 

є єдиною серед всіх відібраних проб (не лише в даному розрізі), де чисельність 

Clausilia pumila C. Pfeiffer складає 8 ос., або 1,3 %. Тут також багато видів, які 
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відносяться до «випадкових»: Clausilia dubia (Drap.) та Vitrea crystallina (Müll.) 

– по 0,6 %; Acicula polita (Hartmann) та Carpathica calophana (Westerlund) – по 

0,3 %; Vertigo parcedentata (Sandb.) – 0,2 %. 

 
Рис. 4.61 Видовий склад наземних молюсків у пробі 18 

Чисельність черепашок у пробі 17 зростає та складає 876 ос. Проте 

видовий склад є менш різноманітним – 11 таксонів (рис. 4.62). За цими 

показниками дана проба також відноситься до найрізномантінших. В даній 

пробі немає єдиного яскраво вираженого домінанта, проте чітко виділяється 

перевага часток таких видів: Succinea oblonga (Drap.) – 30,8 %; Pupilla loessica 

Ložek – 25,3 %; Columella edentula (Drap.) – 24 %; а також Vallonia tenuilabris 

(Al. Br.) – 14,5 %. Значно нижчими частками представлені Vallonia pulchella 

(Müll.) – 1,8 %; Columella columella (Mart.) – 1,4 %; Trichia hispida (Linnaeus) – 

1,1 %. Серед «випадкових» видів зустрічаються Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.) – 0,7 %; Chondrula tridens (Müll.) та Aegopinella nitens (Michaud) – 

0,1 %. Знайдено також 1 черепашку молодої особини Clausiliidae. 

 
Рис. 4.62 Видовий склад наземних молюсків у пробі 17 
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Проба 16 має дещо бідніший склад в порівнянні з пробою 17 (363 ос. 

9 видів), проте різноманіття її кількісно-видового складу є вищим за пересічні 

значення за пробами (рис. 4.63). Домінатними та субдомінантними видами 

виступають Pupilla loessica Ložek – 39,1 %; Succinea oblonga (Drap.) – 37,5 %; 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 14,6 %. Значно нижчими є частки таких видів: 

Vallonia pulchella (Müll.) – 3,3 %; Columella columella (Mart.) – 2,2 %; 

Columella edentula (Drap.) – 1,9 %. Рідко зустрічаються Trichia hispida 

(Linnaeus) – 0,8 %, Vertigo parcedentata (Sandb.) та Vitrea crystallina (Müll.) – по 

0,3 %. 

 
Рис. 4.63 Видовий склад наземних молюсків у пробі 16 

У пробі 15 кількісно-видове різноманіття знижується і є меншим за середні 

значення – всього 125 ос. 6 таксонів (рис. 4.64). Основна частка припадає на: 

Succinea oblonga (Drap.) – 52 %; Pupilla loessica Ložek – 33,6 %; 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 7,2 %. «Випадковими» є такі види: 

Columella columella (Mart.) – 4 %; Trichia hispida (Linnaeus) – 2,4 %, а також 

Dauderbardia sp. – 0,8 %. Значна кількість видів, які зустрічалися в попередніх 

пробах, тут не виявлена.  

 
Рис. 4.64 Видовий склад наземних молюсків у пробі 15 
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У пробі 14 різноманіття знову дещо зростає і складає 357 ос. 8 таксонів 

(рис. 4.65). Зберігається домінантність видів, проте змінюється порядковість 

перших двох, а також змінюються частки видів і складають: Pupilla loessica 

Ložek – 42,3 %; Succinea oblonga (Drap.) – 36,1 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 

12,9 %. Значно нижчою є частка Columella columella (Mart.) – 5,6 %. Серед 

«випадкових» видів зустрічаються наступні: Trichia hispida (Linnaeus) – 1,7 %; 

з’являються такі два види як Vertigo parcedentata (Sandb.) та Pseudotrichia 

rubiginosa (Al.Schm.) – їх частка становить по 0,6 %. Знайдено також 1 ос. 

Vallonia pulchella (Müll.) – 0,3 %, який також був відсутнім в попередній пробі. 

 
Рис. 4.65 Видовий склад наземних молюсків у пробі 14 

Проби 13-10 мають схожий видовий склад. Простежуються лише незначні 

відмінності. Проба 13 порівняно бідна – тут знайдено 181 ос. 6 таксонів (рис. 

4.66). Як і впопередніх двох пробах, основна частка припадає на такі види 

(причому їх порядок такий як у пробі 15, а не попередній 14): Succinea oblonga 

(Drap.) – 38,1 %; Pupilla loessica Ložek – 34,8 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 

13,3 %. Значно нижчими є частки Columella columella (Mart.) – 6,6 %; та 

Trichia hispida (Linnaeus) – 5 %. До «випадкових» можна віднести лише Vallonia 

pulchella (Müll.) – 2,2 %. В порівнянні з попередньою пробою, тут не виявлено 

Vertigo parcedentata (Sandb.) та Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.), проте і в 

пробі 14 їх кількість була мізерною. 

Проба 12 (рис. 4.67) подібна за складом до проби 13, проте кількість 

черепашок тут є вищою (444 ос.). Частка більшості таксонів є аналогічною, 

змінюється лише вид Trichia hispida (Linnaeus) на Pseudotrichia rubiginosa 
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(Al.Schm.), частка якого тут складає 7,7 %. В даній пробі також знайдено 1 ос. 

Vitrea crystallina (Müll.) та молоду особину Clausiliidae. 

 
Рис. 4.66 Видовий склад наземних молюсків у пробі 13 

 
Рис. 4.67 Видовий склад наземних молюсків  у пробі 12 

Проба 11 має багатий кількісно-видовий склад і представлена 833 ос. 

10 таксонів (рис. 4.68). Тут виявлені всі види, які складають основну частку в 

пробах 13 та 12. Проте якщо в попередніх пробах були знайдені черепашки або 

Trichia hispida (Linnaeus) (проба 13), або Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) 

(проба 12), то тут обидва види присутні. Їх частки складають 4,7 % та 8,5 % 

відповідно.  

 
Рис. 4.68 Видовий склад наземних молюсків  у пробі 11 

За кількістю черепашок вид Vallonia pulchella (Müll.) в пробі 11 виходить з 

категорії «випадкових», оскільки їх кількість тут становить 9 ос. поодиноко 
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також зустрічаються Vertigo parcedentata (Sandb.) та Euconulus praticola 

(Reinhardt), які відсутні в пробах 13 та 12. 

Чисельність черепашок у пробі 10 також є високою (874 ос.), проте 

видовий склад за рахунок нижчої кількості «випадкових» видів дещо нижчий 

(7 таксонів; рис. 4.69). В даній пробі зростає частка Vallonia tenuilabris (Al. Br.) 

– 24,1 %, проте знижується частка Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 2 %, та 

Trichia hispida (Linnaeus) – 1,6 %. Виявлено також 1 ос. Dauderbardia sp. 

 

Рис. 4.69 Видовий склад наземних молюсків у пробі 10 

Проба 9 (2) також є різноманітною за складом – 615 ос. 8 таксонів 

(рис. 4.70). Проте тут зростає домінантність Succinea oblonga (Drap.) та 

Pupilla loessica Ložek (47,8  та 31,4 % відповідно). З`являється також 

Pupilla muscorum densegyrata  Ložek – 2%. Знижується частка Trichia hispida 

(Linnaeus) – 0,5 %, який переходить до «випадкових» видів. В цій же категорії 

з`являється Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) – 0,5 %. 

 

Рис. 4.70 Видовий склад наземних молюсків у пробі 9 (2) 

На цій же глибині відібрано пробу 9 (1), яка суттєво відрізняється за 

складом від проби 9 (2). При досить низькій кількості черепашок (76 ос.), дана 

проба представлена 7 видами наземних молюсків (рис. 4.71). Вперше серед всіх 
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досліджуваних проб домінантами виступають Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.) – 25 % (даний вид є домінантом лише в цій пробі та пробі 11), і 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 22,4 %. Високою є також частка Succinea oblonga 

(Drap.) та Columella columella (Mart.) – по 15,8 %, дещо нижчою – 

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) і складає 9,2 %. 

Низькою чисельністю представлені: Vertigo pygmaea (Drap.) – 7,9 %; 

Vallonia excentrica Sterki – 4 %. 

 

Рис. 4.71 Видовий склад наземних молюсків у пробі  9 (1) 

В пробі 8 (2) виявлено 630 черепашок наземних молюсків 6 таксонів 

(рис. 4.72). Всі види представлені достатньою кількістю особин, що виключає 

можливість їх перевідкладання. Найвищими є частки таких видів: 

Pupilla loessica Ložek – 35,1 %; Succinea oblonga (Drap.) – 28,7 %. Дещо 

нижчими частки у структурі, проте значну кількістю мають: 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 15,2 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 

13,1 %; а також Columella columella (Mart.) – 6,3 %. Найнижчою є частка 

Trichia hispida (Linnaeus) – 1,4 %. 

 
Рис. 4.72 Видовий склад наземних молюсків у пробі 8 (2) 
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Проба 8 (1) має багатий видовий склад (9 видів; рис.рис 4.73-4.74), хоча 

чисельність черепашок є нижчою за пересічне значення – 258 ос. Домінантними 

та субдомінантними видами в пробі є: Succinea oblonga (Drap.) – 38 %; 

Pupilla sterri (Voith) – 22,1 %; P. loessica Ložek – 15,5 %. Частка інших видів 

основного складу становить: Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 9,7 %; 

Trichia hispida (Linnaeus) – 6,6 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 4,3 %; 

Columella columella (Mart.) – 2,7 %. Серед «випадкових» зустрічаються 

Acanthinula aculeata (Müll.) – 0,8 %, та Vertigo genesii (Gredler) – 0,4 %. 

Знайдено також фрагмент Vitrea crystallina (Müll.). 

 

Рис. 4.73 Видовий склад наземних молюсків у пробі 8 (1) 

 
Рис. 4.74 Черепашки наземних молюсків у відкладах розрізу Зеленів:  

1a, b, c – Vallonia tenuilabris; 2a, b, c - Pupilla loessica; 3a, b, c – Columella columella 
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Проба 7 є досить бідно за кількісно-видовим складом і представлена всього 

95 ос. 5 видів (рис. 4.75). Домінантом тут є Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) – 

81,1 %. Частка Succinea oblonga (Drap.) складає всього 9,5 %. Чисельність 

решти видів є нижчою 7 ос. з наступними частками у структурі: Pupilla sp. – 

6,3 %; Pupilla triplicata (Studer) – 2,1 %; Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – 1,05 %. 

 

Рис. 4.75 Видовий склад наземних молюсків у пробі 7 

У пробах 2-6 решток молюсків не знайдено.  

Проба 1 є найбіднішою за складом і містить всього 19 ос. 4 таксонів 

(рис. 4.76). Чисельність всіх видів є нижчою 7 ос. Розподіл їх за частками 

наступний: Vallonia excentrica Sterki, Pupilla sp. та Trichia hispida (Linnaeus) – по 

26,3 %; Succinea oblonga (Drap.) – 21,1 %. 

 

Рис. 4.76 Видовий склад наземних молюсків у пробі 1 

Висновки до Розділу 4 

1. Для дослідження природних умов обрано ключові розрізи 

верхньоплейстоценовий терасових відкладів, в яких представлені лесово-

ґрунтові комплекси таких стратиграфічних горизонтів: розріз багатошарової 

палеолітичної стоянки Непоротове 7 – дніпровсько-витачівського часу; розріз 

руслового алювію біля стоянки Дорошівці ІІІ – витачівсько-ранньобузького 
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часу; розріз багатошарової палеолітичної стоянки Дорошівці-ІІІ – бузько-

причорноморського часу; розріз палеолітичної стоянки Кормань-9 – бузького 

кліматоліту; розріз Зеленів – витачівсько-бузького часу. 

2. Фауна молюсків у відкладах розрізу стоянки Непоротове 7 

представлена виключно наземними видами та є досить бідною. У відкладах 

кайдацького кліматоліту знайдено лише кілька черепашок, які належать до 

5 видів (проби 1-2). Це пов’язано з тим, що у палеоґрунтах черепашки молюсків 

здебільшого погано зберігаються, тобто, на час існування лісових біотопів та 

формування відкладів існували кислі умови, в яких погано зберігаються рештки 

молюсків. Водночас, фауна молюсків з ґрунтів прилуцького кліматоліту має 

більше кількісно-видове різноманіття і представлена 7 таксонами (проба 3). 

Серед них домінантними та субдомінантними є такі види: Succinea oblonga, 

Pupilla sterri та Pupilla triplicata.  

3. У відкладах руслового алювію в Дорошівцях, які віднесені до 

витачівського кліматоліту, фауна молюсків представлена як прісноводними, так 

і наземними видами. Серед прісноводних основна частка припадає на 

Theodoxus fluviatilis, Lithoglyphus naticoides та Ancylus fluviatilis. Наземні 

молюски представлені переважно Succinea oblonga, Vallonia pulchella, 

Pseudotrichia rubiginosa, Pupilla muscorum та Helicella (Helicopsis) striata. 

Черепашки наземних молюсків добре збережені.  

4. У відкладах бузького кліматоліту стоянки Дорошівці ІІІ (проби 15-37) 

молюски представлені досить багатим кількісним та видовим складом. Загалом 

серед всіх проб найбільшу чисельність мають такі види: Succinea oblonga, 

Pupilla loessica, P.muscorum, Vallonia  tenuilabris, Columella columella, 

Pseudotrichia rubiginosa, Trichia hispida та Vallonia pulchella. Також у відкладах 

цього часу у розрізі, на глибині -7,40…-8,56 м (проби 30-36), знайдено найвищу 

кількість черепашок прісноводних молюсків (Microcolpia (Fagotia) acicularis, 

Galba (Lymnaea) truncatula та Anisus spirorbis) і Succinea putris. 

5. У відкладах дофінівського кліматоліту стоянки Дорошівці ІІІ 

(проби 8-14) переважають Succinea oblonga, Pupilla loessica, 
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Columella columella, Vallonia tenuilabris, Pupilla muscorum, Trichia hispida, 

Pseudotrichia rubiginosa. Не виявлено деякі види, які зустрічались на 

попередньому етапі: Succinea putris, Vallonia excentrica, Pupilla bigranata, 

P. triplicata, Columella edentula, Helicopsis striata, Xerolenta obvia 

(=Helicella candicans). 

6. Фауна молюсків причорноморського кліматоліту (проби 1-7) стоянки 

Дорошівці ІІІ є досить різноманітною.. Найвищими є частки таких видів: 

Succinea oblonga, Pupilla loessica, P. sterri, Vallonia tenuilabris, 

Columella columella, Trichia hispida, Pseudotrichia rubiginosa, Vallonia pulchella, 

Pupilla triplicata. З’являється ряд видів, які не виявлені у відкладах 

дофінівського кліматоліту (Pupilla triplicata, Xerolenta obvia (=Helicella 

candicans), Helicopsis striata), поодиноко зустрічаються види, що не були 

характерними для дофінівського та бузького етапів (Acicula polita, 

Carychium minimum, Сochlicopa lubrica. Проте зникають деякі види, що 

виявлені в утвореннях двох попередніх етапів (Nesovitrea hammonis, 

Euconulus praticola).  

7. 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.  

8. У найдавнішому палеоґрунті (доприлуцькому; проба 14) в розрізі 

Зеленів видовий склад молюсків є найбагатшим серед всіх проб у розрізі –

14 видів. Простежується домінантність Pupilla muscorum та Succinea oblonga 

(хоча частка останнього виду у цій пробі та й інших у відкладах розрізу Зеленів 

є значною, але простежується дещо нижча домінантність у порівнянні з 

досліджуваними одновіковими відкладами терас Середнього Дністра). 

Високими є також частки таких видів: Pupilla bigranata, Vallonia tenuilabris, 

Columella edentula. Тільки уцій пробі зустрічаються такі види як Acicula polita, 

Pupilla bigranata, Clausilia dubia, Cl. pumila та Carpathica calophana. 
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9. У відкладах прилуцького етапу в розрізі Зеленів черепашок молюсків 

практично не збереглося. Виявлено по 1 ос. Succinea oblonga та Xerolenta obvia 

(=Helicella candicans). 

10. Різноманітний таксономічний склад фауни молюсків витачівського 

етапу (проби 6-17; 19 – 23-6) в розрізі Зеленів дозволяє доповнити список видів, 

що характерні для цього часу. Загалом, найпоширенішими були: 

Succinea oblonga, Pupilla loessica, Vallonia tenuilabris, Pseudotrichia rubiginosa, 

Columella columella, Columella edentula, Pupilla sterri та Trichia hispida. Тільки 

тут серед досліджуваних розрізів та їх стратонів знайдено такі види як 

Acanthinula aculeata, Pupilla muscorum densegyrata, Vertigo pygmaea, 

Vertigo genesii, Helicodiscus singleyanus, Vitrea crystallina, Aegopinella nitens, 

Carpathica calophana. 

11. Встановлено, що у бузький час клімат у долині Верхнього Пруту був 

значно суворішим, ніж в долині Середнього Дністра. У пробах 2-6 не виявлено 

жодної черепашки молюсків. З’являються вони лише у пробі 1, проте їх 

кількість є низькою. Всього ідентифіковано 4 таксони – Vallonia excentrica, 

Pupilla sp., Trichia hispida та Succinea oblonga. 

12. Аналіз таксономічного складу молюсків у пробах показав, що для 

більшості з них простежуються більші чи менші відмінності (навіть у сусідніх 

пробах, глибини яких можуть відрізнятися менш, ніж на 10 см). Отримані 

результати підтверджують доцільність застосованого методичного підходу до 

відбору проб. 
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РОЗДІЛ 5. ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 

БІОСТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАЛАКОКОМПЛЕКСІВ 

5.1 Палеоекологічні умови формування низьких терас регіону 

дослідження 

5.1.1 Розріз стоянки Непоротове 7 

За екологічною належністю видів у пробі 3 (рис. 5.1), яка відповідає 

ілювіальному горизонту кайдацького ґрунту, переважають мезофіли (за 

рахунок еврибіонтного виду Succinea oblonga (Drap.). Останні були досить 

поширеним видом практично для всіх плейстоценових кліматолітів (і теплих, і 

холодних), тому вони не несуть цінної інформації про особливості природних 

умов часу їхнього проживання. Серед стенобіонтних найвищою є частка видів, 

що заселяють відкриті сухі біотопи. Частка власне ксерофілів складає 9 %. 

І найнижчою є частка видів, які вимогливі до відкритих незатінених біотопів – 

3 %. Саме за цими трьома екологічними групами можна зробити висновок, що 

відклади, з яких відібрана дана проба, формувалися в умовах сухих відкритих 

ландшафтів. Клімат був теплим, оскільки характерних для плейстоцену 

кріофільних видів не виявлено.  

 

Рис. 5.1 Структура екологічних угруповань у пробі 3. Умовні позначення: 

Екологічні групи (за Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих 

біотопів, М – мезофільні види, Х – ксерофільні види. 

Кількість черепашок у пробі 2, яка відібрана з відкладів кайдацького 

кліматоліту, не дозволяє зробити достовірні висновки про природні умови 

даного етапу. Тут знайдено молюски, які заселяють переважно відкриті біотопи 

– Vallonia pulchella (Müll.) та Pupilla sp., а також фрагменти Helicoidea. Тільки у 

цьому горизонті виявлено Acanthinula aculeata (Müll.). Даний вид проживає в 
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умовах затінених біотопів, переважно лісових.Такий склад цілком відповідає 

сучасним уявленням про клімат кайдацького етапу, оскільки в складі 

малакокомплексу не виявлено жодного кріофільного виду. Вважаємо, що для 

етапу у цьому розрізі відкритим залишається питання про реконструкцію 

кліматів саме за фауною молюсків. За палеоґрунтами та рослинністю 

встановлено, що дані відклади формувались в умовах теплих лісових біотопів. 

В той час як у видовому складі малакокомплексу тіньолюбні види складають 

лише 20 %. Причиною даних невідповідностей може бути: а) низька кількість 

черепашок, за якими можна здійснити реконструкцію; б) у палеоґрунтах 

черепашки молюсків здебільшого погано зберігаються, тобто, на час існування 

лісових біотопів та формування відкладів існували кислі умови, в яких погано 

зберігаються рештки молюсків. 

У відкладах прилуцького кліматоліту (pl1), як і у кайдацького, виявлено 

лише кілька черепашок молюсків. За екологічною належністю їх відносять до 

видів, що заселяють відкриті (Vallonia pulchella (Müll.) та сухі відкриті біотопи 

(Chondrula tridens (Müll.) та Helicopsis striata (Müll.). Кріофільні види відсутні. 

Склад малакокомплексу відповідає результатам, отриманим за паліноданими 

[283], умовам лісостепових ландшафтів. 

5.1.2 Розріз руслового алювію в с. Дорошівці 

Фауна молюсків у відкладах представлена як прісноводними, так і 

наземними видами. Серед прісноводних – типові реофіли (Theodoxus fluviatilis 

(L.), Lithoglyphus naticoides (C. Pf.), Ancylus fluviatilis (Müll.), рідше 

зустрічаються стагнофіли (Acroloxus lacustris (L.), Lymnaea palustris var. 

рalustris, Lymnaea palustris var. turricula, Lymnaea truncatula, Lymnaea oblonga) 

тавиди тимчасових водойм (Planorbis planorbis (L.), Anisus spirorbis (L.), 

Segmentina nitida (Müll.). Найвищою є частка реофільних видів – 76 % 

(рис.рис. 5.2-5.3)., які проживають у протічних водоймах, з незначними 

глибинами (до 1 м), з водами прозорими чи незначної мутності [353]. 
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Рис. 5.2 Екологічний склад фауни молюсків руслового алювію ІІ тераси (vt-bg) в 

с. Дорошівці. Умовні позначення: А – прісноводні: R –молюски, що зустрічаються в 

протічних водах, річках, водоймах зі значною течією; S – молюски, що мешкають у 

постійних стоячих чи слабопротічних водоймах різної величини, в озерах, ставках та затоках 

річок; T+T (Z) – молюски, характерні для дрібних, періодично зникаючих і навіть 

епізодичних, сильно зарослих водойм;  

Б – наземні: О – види відкритих біотопів; Х – ксерофіли; М – мезофіли; Н – гігрофіли. 

 

Рис. 5.3 Зміна екологічного складу прісноводних молюсків в алювії ІІ тераси (vt-

bg) в с. Дорошівці  (за глибиною)/ Умовні позначення: див. Рис. 5.2 

Наземні молюски представлені типовим еврибіонтним видом, який широко 

зустрічається у відкладах всіх етапів плейстоцену – Succinea oblonga Drap., 

видами відкритих біотопів (Pupilla muscorum (L.), Vallonia pulchella (Müll.), 

V. tenuilabris (Sand.) та ксерофілами (Chondrula tridens (Müll.), Helicella 

(Helicopsis) striata (Müll.), Helicella (Helicopsis) instabilis, а також мезофілами 

(Trichia hispida (L.), мезо- та гігрофілами (Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.), 

кріофілами (Columella columella (Mart.). Черепашки наземних молюсків добре 

збережені. При розмиві терасових відкладів і перевідкладенні черепашок 

наземних молюсків з давніших відкладів через їхню підвищену крихкість 

ймовірність такого відмінного збереження є дуже низькою. Це вказує на те, що 
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знайдені наземні молюски заселяли прибережні фації та були перевідкладені 

паводковими або делювіальними потоками тощо. Тобто, найбільш ймовірно, 

що вони одновікові з відкладами, в яких захоронені. Відповідно, за ними можна 

здійснити реконструкції наземного палеоландшафту.  

Палеоекологічний аналіз загального складу фауни наземних молюсків 

показує, що основну групу складають види, які заселяють відкриті (54%) та 

відкриті сухі біотопи (15%). Частка мезофілів та гігрофілів є досить значною – 

19 та 12 % відповідно (рис.рис 5.2, 5.4). Очевидно, на берегах Дністра впроводж 

часу формування досліджуваних відкладів переважали відкриті ландшафти, 

переважно помірно-вологі, інколи умови змінювались сухими. До статистичної 

обробки Succinea oblonga як екстраеврибіонтний вид не включався. 

 

Рис. 5.4 Зміна екологічного складу наземних молюсків в алювії ІІ тераси (vt-bg) в 

с. Дорошівці  (за глибиною). Умовні позначення: Екологічні групи (за 

Александровичем С., Александровичем В. [292]):  О – види відкритих біотопів, М –

 мезофільні види, Х – ксерофільні види; Н – гігрофільні види. 

Кореляція кількості черепашок і гранскладу показує, що у верхній шарах 

алювію (до 0,5 м), де переважає гравій дрібний-середній з піщаним 

заповнювачем, чисельність знахідок низька. У середній частині розрізу, від 

0,5 м до 1,60 м, в якій зосереджено основна частина поодиноких включень 

гальки, кількість особин та різноманіття видів зростає. В нижніх шарах, від 

1,6 м, де зростає частка дрібного гравію (присутні також дрібні окатиші 
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аргілітів світло-сірих) та збільшується частка заповнювача, кількість черепашок 

є незначною (від 6 ос. в пробі № 15 до 2 ос. у пробі № 17). 

5.1.3 Розріз верхньопалеолітичної стоянки Дорошівці ІІІ 

Еколого-видова структура відібраних проб у відкладах стоянки 

Дорошівці ІІІ свідчить про досить динамічні зміни природних умов у другій 

половині пізнього плейстоцену (Додаток В). Простежити ці зміни при аналізів 

екогруп за пробами досить складно. Розглянемо їх на рівні етапів та підетапів.  

Екологічні умови під час бузького етапу були досить різноманітними. Тут 

присутні представники 6 екологічних груп (рис. 5.5). В структурі 

малакокомплексу бузького кліматоліту, як і в наступних, велика частка 

припадає на групу мезофілів. Частка даної групи є високою переважно за 

рахунок чисельності типового евритермного виду Succinea oblonga (Drap.) 

(59 % від загальної кількості черепашок, що знайдені у цьому горизонті). 

Високу чисельність серед мезофільних видів мають також Columella columella 

(Mart.) та Trichia hispida (L.). Великим кількісно-видовим різноманіттям 

представлені групи молюсків, які заселяють відкриті (Pupilla loessica Ložek, 

P. muscorum (L.), Vallonia tenuilabris (Al. Br.), V. pulchella (Müll.) та ін.) та сухі 

відкриті біотопи (Pupilla triplicata (Studer), P. sterri (Voith), Helicopsis striata 

(Müll.). Серед психро- та гігрофільних видів найбільш характерними є 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) та Succinea putris (L.). За рахунок 

чисельності останнього таксону частка гігрофільних видів в структурі 

малакокомплексів є найвищою саме для бузького часу в даному розрізі 

(в інших горизонтах вид відсутній). 

Важливо відзначити, що для бузького часу характерною є висока 

чисельність видів, які є типовими для холодних етапів плейстоцену – 

Pupilla loessica Ložek, яка є індикатором активної лесової акумуляції, а також 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.), Columella columella (Mart.) та Vertigo parcedentata 

(Sandb.) [216, 351]. За структурою даного малакокомплексу ландшафти 

бузького етапу в долині Середнього Дністра можна віднести до холодного (або 
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перигляціального) степу та лісостепу (так званих «тундро-степу» чи «тундро-

лісостепу» за М.О. Куницею [162]).  

 

Рис. 5.5 Структура екологічних угруповань малакокомплексу бузького (bg) 

кліматоліту в розрізі стоянки Дорошівці ІІІ Умовні позначення: Екологічні групи (за 

Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів,                            

М – мезофільні види, Х – ксерофільні види, Н – гігрофільні види. 

У відкладах даного горизонту також виявлено сумарно 119 ос. 

прісноводних молюсків. Водночас, у пізніших відкладах вони присутні лише у 

df1 та pč3 – по 1 ос. Наявні прісноводні види, а також Succinea putris (L.), які 

заселяють ділянки поблизу водойм. Присутність їх свідчить про тривале 

існування на цій території субаквальних умов. Це переважно мілководні 

стагнофільні види (42 ос.), які віддають перевагу стоячим або слабопротічним 

водоймам, швидкість течії яких переважно не перевищує 0,1 м/с. Оптимальні 

умови існування видів – у водоймах на глибинах від 0,1 до 0,5 м. Досить 

витривалі до низьких температур. В сучасних умовах заселяють переважно 

періодичні та напівперіодичні водойми, можуть зустрічатися і у постійних 

водоймах (річках, озерах, ставках), проте займають їх окраїнні заболочені 

ділянки [5]. Зустрічаються також і реофільні молюски (76 ос.). Наявний 

малакоценоз у відкладах бузького кліматоліту дозволяє встановити, що в період 

їхнього формування відбувалися значні коливання рівня води в Дністрі. 

Кількість та збереженість черепашок дозволяє зробити висновки про їхнє 

автохтонне залягання. Відповідно, за таких обставин виключається суто 

субаеральне походження цих відкладів на глибинах, нижчих 7,40 м.  

Подібні знахідки змішаних малакофауністичних комплексів з 

верхньоплейстоценових товщ були відомі раніше, проте особливого значення їх 

вивченню не приділялося. Зокрема, в праці М.О. Куниці [158], де він описує 
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розріз ІІ-ої надзаплавної тераси на лівому березі Дністра у с. Липчани, у нижній 

частині відкладів (в тонкошаруватих сірувато-жовтих суглинках з прошарками 

супісків та дрібнозернистого кварцового піску) виявлено багату фауну 

молюсків, в якій, окрім характерних для цього часу наземних видів, знайдено 

також прісноводні Galba palustris, G. truncatulata, Anisus spirorbis, Gyraulus 

laevis. У розрізі цієї тераси, розташованому у с. Волошкове безпосередньо біля 

русла р. Дністер, у шаруватих жовтувато-сірих, неоднорідних,із жовто-

охристими і сірувато-сизими прошарками вапнистих суглинках, які залягають 

нижче першого викопного ґрунту, окрім наземних видів виявлено прісноводні 

Galba palustris, Anisus spirorbis, Pisidium obtusale, P. casertanum. Нижче другого 

викопного ґрунтового горизонту в жовтувато-сірих прихованошаруватих 

карбонатних суглинках виявлені Galba palustris, G. glabra, Anisus spirorbis, 

Pisidium sp. Останні є типовими стагнофілами. Загалом, у відкладах ІІ тераси, за 

даними М. О. Куниці, знайдено 22 наземних види та 10 прісноводних видів 

молюсків (практично 1/3 від загальної кількості видів) [158]. 

У власне субаеральних умовах формувалися лише відклади, які залягають 

вище (df та pč). На початку наступного етапу, df1, знизилось і екологічне, і 

видове різноманіття молюсків. Залишається високою частка мезофілів 

(аналогічні таксони, як і під час бузького етапу). Зростає дещо частка видів, що 

проживають у відкритих біотопах, та психрофілів (рис. 5.6). Зникають 

ксерофіли та знижується кількість кріофільних видів.  

 

Рис. 5.6 Структура екологічних угруповань малакокомплексу підетапу df1 в 

розрізу стоянки Дорошівці ІІІ. Умовні позначення: Екологічні групи (за 

Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів,                           

М – мезофільні види, Х – ксерофільні види, Н – гігрофільні види. 
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В структурі малакокомплексу наступного підетапу, df2, повністю 

зникають представники групи психрофілів та з’являються в незначній кількості 

види, що віддають перевагу сухим відкритим ландшафтам. Зростає частка 

мезофілів та знижується частка видів відкритих біотопів (рис. 5.7). 

Характерним для підетапу є найнижча кількість видів, що можуть проживати у 

частково затінених ландшафтах (зокрема, Trichia hispida (L.).  

 

Рис. 5.7 Структура екологічних угруповань малакокомплексу підетапу df2 в 

розрізі стоянки Дорошівці ІІІ. Умовні позначення: Екологічні групи (за 

Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів, М –

 мезофільні види, Х – ксерофільні види. 

Під час підетапу df3 продовжують переважати відкриті ландшафти. Частка 

представників даної екогрупи залишається незмінною в порівнянні з 

попереднім підетапом (рис. 5.8). Проте знову з’являються 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.), які віддають перевагу помірно-вологим 

природним умовам. 

 

Рис. 5.8 Структура екологічних угруповань малакокомплексу підетапу df3 в 

розрізі стоянки Дорошівці ІІІ. Умовні позначення: Екологічні групи (за 

Александровичем С., Александровичем В. [292]):  О – види відкритих біотопів,                         

М – мезофільні види, Н – гігрофільні види. 

Під час причорноморського етапу відбувалося поступове зростання 

ксерофільних видів та зниження мезофільних, що свідчить про підвищення 
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континентальності клімату. Під час підетапу pč1 знижується частка психрофілів, 

зростає кількість видів відкритих та сухих відкритих ландшафтів (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9 Структура екологічних угруповань малакокомплексу підетапу pč1 в 

розрізі стоянки Дорошівці ІІІ. Умовні позначення: Екологічні групи (за 

Александровичем С., Александровичем В. [292]):  О – види відкритих біотопів, М –

 мезофільні види, Х – ксерофільні види, Н – гігрофільні види. 

Під час підетапу pč2 частка видів, що заселяють сухі відкриті ландшафти 

продовжує зростати (рис. 5.10). Також з’являються типові ксерофіли, 

представлені Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer). Даний 

вид відноситься до термофільних. 

 

Рис. 5.10 Структура екологічних угруповань малакокомплексу підетапу pč2 в 

розрізу стоянки Дорошівці ІІІ. Умовні позначення: Екологічні групи (за 

Александровичем С., Александровичем В. [292]):  О – види відкритих біотопів, М –

 мезофільні види, Х – ксерофільні види, Н – гігрофільні види. 

Специфічною за складом є структура екологічних угруповань останнього 

підетапу pč3. Зберігається динаміка щодо зростання частки видів відкритих та 

сухих відкритих біотопів – тут вона є найвищою і складає майже 50 %. Зростає 

і кількість ксерофілів. Відповідно, частка мезофілів знижується (рис. 5.11). 

Повністю зникають Columella columella (Mart.) та Vertigo parcedentata (Sandb.), 

але ще присутні Pupillaloessica Ložek та в незначній кількості 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.), які також зникають пізніше в голоцені.  
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Рис. 5.11 Структура екологічних угруповань малакокомплексу підетапу pč3 в 

розрізу стоянки Дорошівці ІІІ. Умовні позначення: Екологічні групи (за 

Александровичем С., Александровичем В. [292]):  О – види відкритих біотопів,                         

М – мезофільні види, Х – ксерофільні види, Н – гігрофільні види, F – тіньолюбні види. 

Структуру екологічних угруповань добре репрезентують кругові діаграми 

(наприклад, рис.рис. 5.5-5.11 та ін.), які представлені вище. Динаміку змін 

екологічного складу молюсків з відкладів стоянки Дорошівці ІІІ можна 

простежити на рис. 5.12-5.13.  

 

Рис. 5.12 Зміни екологічного складу молюсків у відкладах розрізу Дорошівці ІІІ за 

кліматолітами та субкліматолітами. Умовні позначення: Екологічні групи 

(за Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів, М –

 мезофільні види, Х – ксерофільні види, Н – гігрофільні види, F – тіньолюбні види. 
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Рис. 5.13 Зміни екологічного складу молюсків у відкладах розрізу Дорошівці ІІІ за 

пробами. Умовні позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., 

Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів, М – мезофільні види,                       

Х – ксерофільні види, Н – гігрофільні види, F – тіньолюбні види. 

5.1.4 Розріз стоянки Кормань 9 

У всіх шарах основна частка припадає на типовий для плейстоценових 

відкладів території еврибіонт Succinea oblonga. Даний вид зустрічається 

практично у всіх генетичних горизонтах плейстоценових відкладів в долині 

Дністра, де умови зберігання черепашок молюсків є сприятливими. Найбільш 

репрезентативним для реконструкцій палеоумов є шар І, для якого 

ідентифіковано: види, що характерні для відкритих біотопів (Pupilla muscorum, 
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Vallonia pulchella), ксерофіли (Xerolenta obvia (=Helicella candicans), Helicopsis 

striata) та незначна частка мезофілів (Trichia hispida). Варто відмітити, що в 

зачистках 13-1 та 13-2 є незначні відмінності у складі фаун молюсків шару І: в 

зачистці 13-1 знайдено 2 черепашки Xerolenta obvia (=Helicella candicans), якої 

не виявлено в зачистці 13-2; також значно вищою є чисельність 

Helicopsis striata; в зачистці 13-2 знайдено такі види як Pupilla muscorum та 

Vallonia pulchella (по 3 ос.), які відсутні у зачистці 13-1. Проте екологічний 

склад молюсків шару І в обох зачистках ідентичний (рис.рис. 5.14-5.15). 

 

Рис. 5.14 Екологічний склад молюсків шару І (зачистка 13-1). Умовні 

позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., Александровичем В. [292]):                 

О – види відкритих біотопів, М – мезофільні види, Х – ксерофільні види. 

 

Рис. 5.15 Екологічний склад молюсків шару ІІ (зачистка 13-2). Умовні 

позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види 

відкритих біотопів, М – мезофільні види, Х – ксерофільні види. 

Найбіднішим як за кількісним, так і за видовим складом є шар ІІ, який 

представлений виключно Succinea oblonga. У відкладах шару ІІІ, окрім 

переважаючого Succinea oblonga, знайдено ксерофіл Helicopsis striata, а також 

поодинокі рештки мезофілів Columella edentula та Trichia hispida (рис. 5.16). 
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Рис. 5.16 Екологічний склад молюсків шару ІІІ. Умовні позначення: Екологічні 

групи (за Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів,            

М – мезофільні види, Х – ксерофільні види. 

Загалом, молюски культурних шарів стоянки Кормань 9 представлені 

багатим кількісним, але досить бідним видовим складом. Наявні викопні 

біоценози дозволяють зробити попередні висновки про субаеральні, досить 

посушливі умови часу формування відкладів, а також переважання відкритих 

ландшафтів. Збереженість раковин свідчить про їхнє автохтонне залягання. За 

фауною молюсків ознак перевідкладання матеріалу (наприклад, неогенових чи 

прісноводних видів, які часто зустрічаються у плейстоценових терасових 

відкладах в долині Дністра) не виявлено [217]. 

Кореляцію з результатами малакологічних досліджень стоянки 

Кормань IV провести складно. В першу чергу проблема зумовлена складністю 

стратиграфічної прив’язки відібраних раніше проб. Молюски на стоянці 

Кормань IV вивчались у відкладах розчисток № 1 (брівка ІІ надзаплавної тераси 

р. Дністер) та № 6 (тилова частина цієї ж тераси). Аналіз видового складу проб 

із зачисток Кормань IV, відібраних із верхніх горизонтів «лесоподібних 

відкладів» [194] також показує бідний видовий та кількісний склад фауни 

молюсків. В 4 пробах зачистки № 1 (1,9 м; 2,5 м; 3,1-3,25 м; 3,2-3,25 м) 

виявлено Succinea oblonga, Helicopsis striata, Vitrea sp. (fragm) та 

Pupilla muscorum. В зачистці № 6 приблизно на тій ж глибині (2,0 м; 2,8 м) 

комплекс фауни молюсків відрізняється та багатший за кількістю видів – 

Pupilla muscorum, P. m. edentula, Succinea oblonga, Columella edentula, 

C. columella, Vallonia tenuilabris, поодинокі рештки Vallonia sp.(fragm), 

Vertigo parcedentata, Helicopsis striata(fragm), H. instabilis, Euconulus fulvus, 

Trichia hispida. Мотуз В. обґрунтовує такі відмінності різним проявом процесів 
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схилової акумуляції відкладів [194]. Склад молюсків у відкладах Кормань 9 є 

також іншим. Очевидно, відклади даної стоянки та зачисток стоянки 

Кормань IV формувались у різних фаціальних умовах, що й зумовило 

відмінності у складі тафоценозів. 

5.1.5 Розріз терасових відкладів в с.Зеленів 

Чітка стратиграфічна прив’язка проб та їх кількість дозволила простежити 

такі основні особливості: а) різноманіття палеомікрорельєфу досліджуваної 

ділянки відобразилось у суттєвих відмінах стратиграфічної та літолого-

фаціальної будови відкладів; б) в більшості випадків цим відмінам у відкладах 

відповідає зміна видового та, частково, екологічного складу фауни молюсків.  

Екологічна структура малакокомплексів кожної з відібраних проб наведена 

у Додатку Д. Розглянемо її детальніше за палеогеографічними етапами.  

Кількість черепашок молюсків, знайдена у відкладах прилуцького 

кліматоліту (проби 24 та 25), не дозволяє зробити висновки про природні умови 

цього часу в передгірській частині долини Верхнього Пруту. Відмітимо лише, 

що знайдені особини є представниками евритермних мезофілів 

(Succinea oblonga (Drap.) та ксерофілів (Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pfeiffer). 

В розрізі Зеленів досить потужним та різноманітним є комплекс відкладів 

витачівського кліматоліту. Це дало змогу детально дослідити палеоумови 

їхнього формування та простежити їхні зміни. Загалом, із відкладів етапу 

відібрано 25 проб (№№ 6-23(6). Екологічний склад є надзвичайно багатим та 

представлений 8 екогрупами (рис. 5.17). Найвищою є частка мезофілів – 

переважно за рахунок евритермних Succinea oblonga (Drap.), а також 

Columella columella (Mart.), C. edentula (Drap.), Trichia hispida (Linnaeus). 

Високою є і частка видів, які віддають перевагу відкритим ландшафтам – це 

представники родів Valloniidae, Pupillidae (Додаток Д), види Vertigo pygmaea 

(Drap.) та V. parcedentata (Sandb.). Присутність у складі малакокомплексу 

Vertigo parcedentata (Sandb.), Pupilla loessica Ložek, Vallonia tenuilabris (Al. Br.) 



164 

та Columella columella (Mart.) свідчить про значні та тривалі похолодання, які 

були характерними для окремих підетапів/фаз витачівського часу [61, 62]. 

 

Рис. 5.17 Екологічний склад малакокомплексу витачівського кліматоліту у 

відкладах розрізу Зеленів. Умовні позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., 

Александровичем В. [292]):  О – види відкритих біотопів, М – мезофільні види,                          

Х – ксерофільні види, Н – гігрофільні види, F – тіньолюбні види, F (B) – види затінених та 

частково затінених біотопів. 

При реконструкціях природних умов витачівського етапу виключено 

пробу 18, відібрану з педоседименту давнішого теплого кліматоліту. В 

екологічному складі даної проби переважають види відкритих біотопів 

(рис. 5.18). Проте, на відміну від витачівського кліматоліту, тут значно менше 

представників (як за кількістю таксонів, так і за чисельністю), що є типовими 

представниками кріохронів. Зокрема, тут знайдено лише Vallonia tenuilabris (Al. 

Br.) та 1 ос. Vertigo parcedentata (Sandb.), в той час як Pupilla loessica Ložek та 

Columella columella (Mart.) відсутні. Натомість, присутній інший вид роду 

Pupillidae – Pupilla bigranata (Rossmässler). Група мезофілів у пробі має також 

високу частку та представлена такими видами: Succinea oblonga (Drap.), 

Columella edentula (Drap.), Trichia hispida (Linnaeus) та Clausilia dubia (Drap.). 

Серед вологолюбних видів зустрічається лише Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.). Їх частка є низькою. Варто звернути увагу на останні дві групи – 

тіньолюбних, що мешкають у лісах та частково затінених ландшафтах 

(Acicula polita (Hartmann), Clausilia pumila C. Pfeiffer, Vitrea crystallina (Müll.) та 

Carpathica calophana (Westerlund). Їх кількісно-видовий склад у даній пробі є 

найвищим не лише серед проб даного розрізу, але й інших досліджуваних.  
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Рис. 5.18 Екологічний склад малакокомплексу в пробі 18. Умовні позначення: 

Екологічні групи (за Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих 

біотопів, М – мезофільні види, Н – гігрофільні види, F – тіньолюбні види, F (B) – види 

затінених та частково затінених біотопів. 

Відклади бузького кліматоліту в долині Верхнього Пруту, на відміну від 

долини Середнього Дністра, дуже бідні за кількісно-видовим складом 

молюсків. Наприклад, у відкладах даного етапу в розрізах Дорошівці ІІІ та 

Кормань 9 навіть у відкладах найхолоднішого епізоду (LGM) зустрічались 

принаймні черепашки Succinea oblonga (Drap.). В розрізі Зеленів практично у 2-

метровій товщі бузьких пилуватих відкладів (лесоподібних, супіщаних та 

піщаних) повністю відсутні рештки молюсків. Це свідчить про те, що в цей час 

природні умови за межами каньйоноподібної долини Дністра були значно 

суворішими. Підтвердження цьому можна простежити і у характері 

літостратиграфічної будови цих відкладів – для них характерна тонка 

шаруватість, оглеєння озалізненняна контакті прошарків. Такі особливості 

характерні для відкладів, що формуються в мерзлотних умовах. Очевидно, 

якщо ландшафт долини Середнього Дністра був подібним до холодного 

(перигляціального) степового та лісостепового (тундро-степового та тундро-

лісостепового), то в міру наближення до Карпат він переходив у холодний 

напівпустельний чи навіть пустельний. 

Молюски у відкладах бузького кліматоліту з’являються на глибині -4,50…-

4,65 м, проте в незначній кількості. Основна їх частка (рис. 5.19) припадає на: 

види, що проживають у відкритих біотопах (Vallonia tenuilabris (Al. Br.) та 

Pupilla sp., які представлені лише зародками); мезофіли (Succinea oblonga 

(Drap.), Trichia hispida (L.). Склад фауни, її бідність (як кількісна, так і видова), 
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наявність значного числа нерозвинених особин також свідчить про дуже суворі 

умови часу формування відкладів, в яких вони знайдені [355].  

 
Рис. 5.19 Екологічний склад малакокомплексу бузького кліматоліту у відкладах 

розрізу Зеленів. Умовні позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., 

Александровичем В. [292]):  О – види відкритих біотопів, М – мезофільні види. 

 

Екологічний склад фауни наземних молюсків за пробами у відкладах 

розрізу Зеленів представлений на рис. 5.20. 

 
Рис. 5.20 Зміни екологічного складу молюсків у відкладах розрізу Зеленів за 

пробами. Умовні позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., 

Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів, М – мезофільні види, Х – 

ксерофільні види, Н – гігрофільні види, F – тіньолюбні види. 
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5.2 Біостратиграфічне значення малакокомплексів плейстоцену  

У зв’язку зі зміною поглядів на часову належність етапів розвитку природи 

плейстоцену, появою нових досліджень та відкриття нових розрізів, зокрема і 

опорних, еволюцією визначень відносного та абсолютного віку відкладів, 

удосконалення методів малакофауністичних досліджень тощо виникає 

необхідність перегляду закономірностей просторового, стратиграфічного, 

еколого-зоогеографічного поширення молюсків у плейстоцені на сучасному 

етапі розвитку знань про давню природу та її компоненти. 

На сьогодні палеогеографічний та палеоекологічний розподіли фауни 

молюсків у плейстоцені України відомі у загальних рисах. Проте для кожного 

окремого регіону на різних часових етапах плейстоцену характерними були 

свої локальні відмінності в залежності від змін природних умов (локальна 

екостратиграфія). Достатньо велика, одна з найбільших в Україні, кількість 

існуючих зборів та описів молюсків у відкладах плейстоцену досліджуваної 

території потребує їхнього належного аналізу та чіткої систематизації за 

біогеографічним та історичним принципом поширення. В більшості при 

попередніх дослідженнях Середнього Подністер’я основна увага приділялась 

видовому та екологічному складу малакофаун, а біорізноманіття та мінливість 

малакокомплексів впродовж плейстоцену на різних його етапах практично не 

висвітлювались. 

Виконаний у дисертаційній роботі аналіз біорізноманіття плейстоценової 

фауни молюсків ґрунтується головно на численних матеріалах досліджень 

М.О. Куниці [158-163, 165, 166, 169, 170], якому належать наймасштабніші 

дослідження плейстоценової фауни молюсків на території Середнього 

Подністер’я та України загалом. Списки молюсків також доповнено даними 

досліджень, отриманими іншими науковцями на території Середнього 

Подністер’я [9, 14, 189, 192; 193-195, 297], а також автора. 

При аналізі біорізноманіття, визначенні змін видового складу на різних 

етапах плейстоцену та інтерпретації палеоекологічних умов вказуються види, 

які є найбільш поширеними та представлені у кількох місцезнаходженнях. Для 
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уникнення помилкових реконструкцій та виключенні випадкових знахідок не 

вказують ті види, які знайдені поодиноко на одному із місцезнаходжень. Їхня 

присутність може говорити про локальні відмінності чи перевідкладення і 

потребує подальшої перевірки.   

Хоча дослідженню молюсків плейстоцену Середнього Подністер’я 

присвячена значна кількість праць, проте не у всіх з них наведено детальну 

стратиграфічну прив’язку зборів. В більшості випадків це стосується 

дослідження М. Куниці. Деякі види молюсків, виявлені у відкладах віднесених 

до аналогів МІS 2-4 (за Alexandrowicz W. et al. [297] також не віднесені до 

певних стратиграфічних підрозділів та у публікації подані єдиним списком. 

Тому для аналізу використано ту частину матеріалів, в якій чітко вказується 

належність фауни до стратиграфічних підрозділів із зазначенням віку відкладів. 

Порівняльний аналіз та визначення біорізноманіття плейстоценових 

малакокомплексів здійснювалось окремо для холодних та теплих етапів. Такий 

підхід пов'язаний з тим, що, за результатами попередніх досліджень, 

характерними особливостями фауни молюсків плейстоцену визначено 

відсутність значних еволюційних змін фауни за цей порівняно нетривалий 

геологічний час. Проте встановлено, що досить часті зміни клімату призводили 

до еколого-географічної мінливості малакокомплексів на різних етапах. В 

першу чергу це стосується змін видового складу малакологічних угруповань на 

теплих та холодних етапах плейстоцену (льодовиків’їв та міжльодовиків’їв). 

Зрозуміло, що фауна холодних та теплих етапів істотно відрізнялися. Проте 

помітні зміни у складі комплексів могли мати місце і між складом фаун 

окремих теплих і окремих холодних етапів. В першу чергу це пов’язано з 

інтенсивністю надходження тепла, вологи, тривалістю окремих холодних чи 

теплих етапів та циклічністю змін кліматичних умов у межах етапу, а також 

стійкістю окремих видів, які могли переживати кліматичні зміни, 

пристосовуватись та виявлятись на наступних етапах як реліктові форми. 

Взаємодія усіх цих факторів повинна знайти відображення в індивідуальності 

малакокомплексів різних етапів. З огляду на це, ми вважаємо за доцільне 



169 

порівнювати біорізноманіття молюсків окремо за холодними та теплими 

етапами. Саме таке порівняння дозволить максимально виявити відмінності у 

видовому та екологічному складі різновікових малакокомплексів.   

Для визначення екологічної належності видів використано працю 

Alexandrowicz S.W. та Alexandrowicz W.Р. [292], присвячену малакологічному 

аналізу, методиці дослідження, опрацювання та інтерпретації викопних 

малакокомплексів. Встановлені природні умови етапів плейстоцену за 

проведеними екологічними реконструкціями видового складу 

малакокомплексів території ми порівнювали із результатами палінологічних 

досліджень палеоландшафтів плейстоцену Герасименко Н. [61, 62]. 

Окрім опублікованих праць проф. М.О. Куниці, чимало його зборів так і 

залишились неопублікованими [258, 259]. Частину з них передано до 

Природничого музею Чернівецького національного університету імені 

Ю. Федьковича. Вони становлять значну цінність, а упорядкування цієї 

спадщини є першочерговим завданням, важливим для розвитку четвертинної 

малакології. Потрібно відзначити, що частина матеріалів була відібрана із 

розрізів, які на сьогодні затоплені водами Дністровського водосховища, тому їх 

наявність як таких та детальне вивчення є особливо актуальними. Тому у 

дисертаційній роботі вперше здійснено опрацювання неопублікованих 

матеріалів. Першим етапом було каталогування матеріалів, їхнє впорядкування 

та перевірку. Загалом у колекції нараховується 897 пробірок із великою 

кількістю черепашок молюсків із різних регіонів України. Ми спробували 

впорядкувати їх за місцезнаходженнями. Оскільки найбільше матеріалів є з 

долини Середнього Дністра, то наразі враховувалися лише розрізи, що 

знаходяться в її межах. 

Виходячи зі змісту етикеток, найбільше даних вдалося відтворити щодо 

населеного пункту, в якому знаходився розріз та відбиралися проби; 

геологічних порід розрізу; власне визначених видів за черепашками молюсків; 

рідше – щодо географічної прив’язки розрізу відносно населеного пункту; 

глибину відбору проби у розрізі. Загалом, в даній колекції знаходиться понад 
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458 пробірок із викопним матеріалом, відібраним в середній частині долини 

Дністра. Вказуємо «понад», оскільки в багатьох з них на пробірках відсутня 

вказівка на місцезнаходження взагалі, або просто вказується номер розрізу 

(наприклад, розріз 226 – «Р. 226»). Очевидно, інформація про такі об’єкти 

містилася в польових щоденниках, які також втрачено.  

Нам вдалося відтворити інформацію про деякі місцезнаходження 

(рис. 5.21; Додаток З), зокрема це розрізи в сс. Атаки (19 проб), Рухотин 

(5 проб), Городок (6 проб), Дністрове (8 проб), Ісаківці (5 проб), Завалля 

(2 проби), Кудринці (4 проби), Кам`янка (4 проби), Наддністрянка (26 проб), 

Смотрич (27 проб), Теремці (8 проб), Стара Ушиця (15 проб), Молодове 

(29 проб), Репужинці (29 проб), Заліщики (30 проб), Ожеве (59 проб), Липчани 

(54 проби), Василівка (20 проб), Волошкове (45 проб), Незвиська (19 проб), 

Галич (31 проба) та ін.  

Видове різноманіття колекцій цих місцезнаходжень представлене такими 

видами: Acicula polita, Carychium minimum, Succinea oblonga, S. o. elongatа, 

S. putris, Cochlicopa lubrica, C. nitens, Acanthinula aculeata, Vallonia costata, 

V. pulchella, V. enniensis, V. tenuilabris, Pupilla muscorum, P. loessica, P. sterri, 

Vertigo pygmaea, V. parcedentata, V. angustior, Columella edentula, C. columella, 

Orcula dolium, Chondrula tridens, Cochlodina laminata, Clausilia dubia, 

Cl. сruciata, Laciniaria plicata, Vitrea crуstallina, Nesovitrea hammonis, 

Euconulus fulvus, Trichia hispida, Helicopsis striata, Xerolenta obvia (= Helicella 

candicans), Perforatellabidentata, Pseudotrichia rubiginosa, Euomphalia strigella, 

Cepaea vindobonensis, Helix рomatia, Theodoxus fluviatilis, Fagotia acicularis, 

Bithynia tentaculata, Lithoglyphus naticoides, Lymnaea (Stagnicola) palustris, 

Physa fontinalis, Anisus spirorbis, Pisidium сasertanum. Також багато проб не 

визначені і потребують подальших пошуків первинних матеріалів. 

На жаль, не всі види включено в аналіз біорізноманіття фауни молюсків 

плейстоцену, оскільки чимало матеріалів не мають стратиграфічної прив’язки. 

Проте відомості про місцезнаходження розрізів дозволяють провести повторні 

дослідження для уточнення даних. 
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Рис. 5.21 Картосхема розташування місцезнаходжень плейстоценової фауни 

молюсків в долині Середнього Дністра (за неопублікованими матеріалами 

М. О. Куниці):  

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 – Наддністрянке,      

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. 

Матеріали досліджень показують, що впродовж всього плейстоцену для 

холодних, теплих, сухих і вологих етапів характерним є убіквіст 

Succinea oblonga (Drap.). Типовими холодолюбними видами, які зустрічаються 

впродовж всіх холодних етапів плейстоцену, є Columella columella (Mart.) та 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) [9, 14, 100, 119, 158-163, 165, 166, 169, 170, 189, 192; 

193-195, 297]. Специфічною є присутність в холодні інтервали Helicella 

candicans (L. Pfeiffer), який більше належить до термофільних видів. Очевидно, 

це пов’язано із посушливістю природних умов, оскільки це – представник 

ксерофільних біотопів. За порівняно подібного складу малакокомплексів 

холодних етапів, простежуються певні відмінності у їхному видовому складі.  

Важливою рисою молюсків на холодних етапах є їхня адаптація до змін 

природних умов, яка відбувалась за рахунок морфологічних змін розмірів та 

будови черепашок, розмірів устя, товщини стінок, наявності зубів тощо. Як 

відзначають В. Бондарчук [22], М. Мельник (1937) [170], черепашки убіквістів 

тривалих холодних етапів відрізняються від теплих вираженими слідами 

пригнічення. Наприклад, у наземних видів черепашки дрібніші за розмірами в 
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порівнянні з типовими (іноді карликові), в них зменшене устя, черепашки 

потовщені, тонкостінні у прильодовикових зонах і товстостінні у багатих 

карбонатом кальцію відкладах; у прісноводних – також дрібніші за розмірами у 

холодних умовах, стінки черепашок потовщені. Така мінливість молюсків 

служить відмінною індикацією для реконструкції кліматичних умов не лише за 

стенобіонтними видами, але і за еврибіонтними. Зміни знайшли відображення і 

у видовому складі плейстоценових малакокомплексів та їх географічному 

поширенні на різних часових етапах. Всі ці закономірності добре відображені 

на території Середнього Подністер’я.  

Фауна теплих етапів в межах території більш помітно відрізняється між 

собою, видовий склад різновікових малакокомплексів теплих епох є більш 

відмінним, в порівнянні з холодними, а на деяких етапах чітко вирізняються 

індивідуальні риси. Про таку специфічність інтергляціальних фаун згадується і 

для північно-західної Європи [329]. Очевидно, це пов’язано з більшою 

мінливістю ландшафтів впродовж теплого етапу. Розглянемо різноманіття та 

мінливість фаун за етапами.  

5.2.1 Малакофауна холодних етапів плейстоцену 

Cульський етап виділяється за помітним видовим різноманіттям молюсків 

(Додаток Ж). Для сульського часу характерні види, які не зустрічаються в 

наступні холодні періоди плейстоцену – Vertigo ronnebiensis (Westerlund), 

V. genesii geyeri Lindholm, Vallonia pulchella (Müll.), V. enniensis (Gredl.), 

Cochlicopa lubrica (Müll.), Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer). Такі два види як 

Vertigo alpestris  Alder, V. genesii (Gredler) в долині Середнього Дністра 

знайдено лише в сульських та бузьких лесах. 

Фауна сульського етапу специфічна за еколого-зоогеографічним складом. 

В комплексі цього віку поєднуються види, що відрізняються за палеоумовами 

проживання, проте переважно холодолюбні чи холодовитривалі. Окрім 

переважаючої кількості мезофілів, тут присутні яскраво виражені гігрофіли та 

психрофіли (Vertigo genesii (Gredl.), V. g. geyeri Lindholm, Vallonia enniensis 

(Gredl.), Pseudotrichia rubiginosa (A. Schmidt), які люблять вологі та можливо 
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навіть заболочені ділянки. В. Александрович вказує, що малакокомплекси з 

Vertigo genesii характеризуються появою численних волого- і холодолюбних 

видів [294]. Фауна етапу складають також численні ксерофіли (Pupilla sterri 

(Voith), P. triplicatа (Studer), Chondrula tridens (Müll.), Helicella candicans (L. 

Pfeiffer); є багато видів, які проживають у відкритих біотопах (Vertigo 

parcedentata (Sandb.), Pupilla muscorum (L.),  P. m. densegyrata Ložek, P. sterri 

(Voith), P. triplicata (Studer), Vallonia pulchella (Müll.), V. tenuilabris (Al. Br.) і 

типових лісових видів (Vertigo aff. Ronnebiensis (Westerlund). Такий 

різноманітний за екологічними умовами набір видів наштовхує нас на думку, 

що протягом 50 тис. р, які тривав сульський етап (650-600 тис р. т. [62] у межах 

Середнього Подністер’я існувало кілька різновікових малакокомплексів, які у 

відкладах становлять один тафоценоз. Фаціальна мінливість у вертикальній 

будові відкладів та у складі малакокомплексів показують, що початок 

сульського етапу був досить холодним та порівняно вологим, а на завершальній 

стадії – холодним та сухим [165]. Це підтверджують палінологічні дані, за 

якими в сульський час встановлено два холодні підетапи (sl1та sl2) та один 

порівняно теплий (sl3) [61, 62]. 

Фауна тилігуского часу є типовим малакоценозом лесових відкладів 

плейстоцену. Виняток становить наявність в його складі Oxyloma  (Succinea)  

elegans Risso. Це пов’язано швидше з палеогеоморфологічними особливостями 

місця розташування розрізів – цей вид часто зустрічається на заплавах. Цікаво, 

що в малакокомплексі тилігульского кліматоліту не знайдено виду Pupilla sterri 

(Voith), який є типовим для всіх інших холодних етапів плейстоцену. Загалом, 

фауна представлена переважно видами, що характерні для відкритих біотопів 

(Vertigo parcedentata (Sandb.), Pupilla muscorum (L.),  P. triplicata (Studer), 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.). Основну частину становлять мезо- та ксерофіли. 

Чисельною є група кріофільних видів (Columella columella (Mart.), 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.), Vertigo parcedentata (Sandb.), Такий склад фауни у 

плейстоцені був характерним для холодного степу (за М. Куницею [162] – 

тундростепу). Хоча яскраво виражені тіньолюбні види відсутні, проте такі види 
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як Euconulus fulvus (Müll.) та Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) віддають 

перевагу закритим або частково затіненим вологим біотопам. Інколи вони 

можуть заселяти і сухі біотопи, але при цьому має бути достатня кількість 

рослинності [344]. Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.) також відноситься до 

психрофілів, що заселяють переважно вологі чи сирі ліси.  

Для малакофауни дніпровського етапу характерні переважно холодолюбні 

і холодовитривалі види відкритих сухих біотопів (Vertigo parcedentata (Sandb.), 

Columella columella (Mart.), Pupilla muscorum (L.), P. sterri (Voith), P.triplicata 

(Studer), P. loessica Ložek, Vallonia tenuilabris(Al. Br.), Helicella candicans (L. 

Pfeiffer), Helicopsis striata (Müll.). Психро- та гігрофіли представлені 

Vertigo genesii (Gredl.) [297] та Zonitoides nitidus (Müll.) [192]. 

Не відомі у дніпровських малакокомплексах знахідки 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.), яка типова для всіх інших холодних етапів 

плейстоцену. Проте тут вперше з’являється вид Helicopsis striata (Müll.), який 

присутній на всіх наступних холодних етапах. Для давніших холодних етапів 

його знахідки не відомі, але на території Середнього Подністер’я цей вид 

з’являється у плейстоценових малакокомплексах у теплий завадівський час. За 

матеріалами дослідження І. Мельничука, у дніпровських відкладах виявлені 

також Pupilla loessica Ložek та Zonitoides nitidus (Müll.), які в плейстоцені 

відомі також у бузьких лесах [192]. М. Куниця [162] ж вказує, що Pupilla 

loessica є керівною формою останнього зледеніння. Поодинокі знахідки у 

відкладах дніпровського етапу відомі в басейні Дніпра (м. Васильків). Цей вид є 

характерним для сухих холодних плейстоценових етапів. Його вважають 

індикатором процесів активної еолової акумуляції лесів [334]. Тривалий час вид 

вважався вимерлим [162], але зараз відомий у складі рецентної фауни у 

гірських районах Центральної Азії [336, 343]. 

Малакокомплекси тясминського етапу порівняно бідні за видовим 

складом (табл. 5.1). Для цього часу найбільш характерні холодолюбні мезофіли 

Columella columella (Mart.) та Vallonia tenuilabris (Al. Br.),ксерофіли відкритих 

біотопів Pupilla sterri (Voith), Helicopsis striata Müll.) та Helicella candicans (L. 
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Pfeiffer). Рідше зустрічаються психрофіли – Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.). 

У відкладах цього часу не знайдено кріофілів Vertigo parcedentata (Sandb.),які є 

представниками малакофаун всіх холодних етапів плейстоцену. Зникає також 

ксерофіл Pupilla triplicata (Studer),який зустрічався у відкладах всіх попередніх 

холодних етапів. Далі в плейстоцені він з’являється лише наприкінці – у 

причорноморський час. 

Фауна удайського етапу складена переважно ксеро- та мезофілами 

відкритих біотопів, які часто зустрічаються і в інші холодні періоди 

плейстоцену. Присутні характерні кріофільні види. Специфічним для 

малакокомплексу є Vitrea crysrallina (Müll.), який заселяв територію у цей час. 

Це типовий представник затінених біотопів [292], який не виявлений для інших 

холодних етапів. Віддає перевагу прохолодним та вологим умовам [344]. 

Вперше з’являється ксерофіл Helicopsis instabilis (Rossmässler), який 

зустрічається і на наступних холодних етапах плейстоцену. 

Малакокомплекс найхолоднішого бузького етапу вирізняється серед таких 

всіх інших етапів плейстоцену (і холодних, і теплих) найбільшою видовою та 

екологічною різноманітністю видів. Окрім широко розповсюджених видів, 

впродовж цього часу середню частину долини Дністра заселяли: 

- кріофіли (Columella columella (Mart.), Vallonia tenuilabris (Al. Br.), Vertigo 

parcedentata (Sandb.); 

- типові види відкритих біотопів (Pupilla muscorum (L.), P. loessica Ložek, 

P. bigranata (Rossmässler), Vallonia pulchella (Müll.), V. excentrica Sterki та ін.); 

- мезофіли (Cochlicopa lubrica (Müll.), Vertigo alpestris Alder, V. аrctica 

(Wall.), V. рseudosubstriata Ložek, Columella edentula (Drap.), Nesovitrea 

hammonis (Ström), Trichia hispida (Linnaeus); 

-ксерофіли (Pupilla sterri (Voith), P. triplicata (Studer), Chondrula tridens 

(Müll.), Helicella candicans (L. Pfeiffer), Helicopsis striata (Müll.), H. іnstabilis 

(Rossmässler); 
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-психро- та гігрофіли (Succinea putris (L.), Vertigo genesii (Gredl.), 

Zonitoides nitidus (Müll.), Euconulus praticola (Reinhardt), Pseudotrichia 

rubiginosa (Al.Schm.). 

В плейстоцені лише у бузький час зустрічаються такі види як 

Vallonia excentrica Sterki, Pupilla bigranata (Rossmässler), Columella edentula 

(Drap.), а також Vertigo arctica (Wall.), V. pseudosubtriata Ložek, які на сьогодні 

заселяють тундрові та болотні біотопи Скандинавії, островів Британії та 

Ісландії. V. arctica поширений в Татрах та Австрійських Альпах [345]. 

Такі види як Vertigo alpestris Alder були знайдені у відкладах холодних 

етапів лише бузького та сульського часу; V. genesii (Gredl.) – бузького, 

дніпровського та сульського часу. Черепашки підвиду Pupilla muscorum 

densegyrata Ložek на Середньому Дністрі відомі лише для бузького етапу, хоча 

загалом вид Pupilla muscorum (L.) характерний для багатьох холодних етапів.  

Тільки у відкладах бузького кліматоліту знайдено такі гігрофіли як 

Succinea putris  (L.), який зустрічається здебільшого на заплавах річок, а також 

пооодиноко Zonitoides nitidus (Müll.) і Euconulus praticola (Reinhardt). Ця 

екологічна група в цьому випадку виступає в якості не кліматичного, а 

ландшафтногоіндикатора. Загалом, природні умови бузького етапу були 

посушливими, про що свідчить основна частина екогруп. 

Видове, кількісне та екологічне різноманіття видів бузького кліматоліту за 

порівняно нетривалий (в порівнянні з іншими холодними етапами), проте 

максимально холодний для плейстоцену  час, привертає особливу увагу. 

Очевидно, під час встановлених за палінологічними даними окремих стадій 

(кріогігротичні bgd+e та кріоксеротична bgf) [61], під час яких палеоландшафти 

істотно змінювались, одні малакокомплекси встигали змінюватись іншими. 

Власне, таке видове різноманіття молюсків – це відображення 

короткоперіодичних ландшафтно-кліматичних змін бузького етапу. 

До причорноморського етапу збереглися реліктові кріофільні види 

(Vertigo parcedentata (Sandb.), Vallonia tenuilabris (Al. Br.), Columella columella 

(Mart.). Збільшується частка вологолюбних та мезофільних лісових молюсків. 
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Вперше серед холодних етапів присутні Clausilia dubia (Draparnaud), 

Cl. bidentata (Ström), Arianta arbustorum (Linnaeus), які відноситься до 

холодостійких [344]. Знову з’являється вид Nesovitrea hammonis (Ström), який 

був відомий ще для сульського часу. Тільки у відкладах причорноморського 

етапу серед усіх холодних кліматолітів знайдено поодинокі рештки 

гігрофільних Carychium minimum (Müll.) та представників затінених 

ландшафтів Acicula polita (Hartmann). 

Таблиця 5.1 

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 + + + - 
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Види 
Екол. 

групи 

Наземні молюски у відкладах 

холодних етапів плейстоцену 

pč bg ud ts 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.)  M(H) + + + + 

Trichia hispida (Linnaeus) M + + + - 

Arianta arbustorum (Linnaeus) F(B) + + - - 

* складено автором за матеріалами [9, 14, 100, 119, 158-163, 165, 166, 169, 170, 189, 

192, 193-195, 297], результатами власних досліджень (червоний колір (+) та за матеріалами 

фондів [258, 259] (неопубліковані матеріали проф. М. Куниці – синій колір (+). Червоним 

кольором (наприклад, Acicula polita) виділено види, що додані за результатами 

дисертаційного дослідження. 

Умовні позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., Александровичем В. 

[292]):  О – види відкритих біотопів, F(В) – види затінених біотопів, М – мезофільні види, 

Н – гігрофільні види, Х – ксерофільні види. 

  вид характерний для всіх холодних етапів плейстоцену 

  
вид часто зустрічається у малакокомплексах холодних етапів 

плейстоцену, але не у всіх із них 

 +  вид зустрічається лише в одному з холодних етапів плейстоцену 

 -   вид не зустрічається лише в одному з холодних етапів плейстоцену 

5.2.2 Малакофауна теплих етапів плейстоцену  

На відміну від холодних етапів, малакокомплекси теплих етапів більше 

відрізняються один від одних. Більш багатими за видовим складом є 

малакокомплекси останніх теплих етапів – прилуцького, витачівського та 

дофінівського (останній вирізняється за рахунок реліктових кріофільних видів).  

Малакокомплекс мартоноського етапу містить бідну на видовий склад 

фауну (Додаток Ж). Окрім убіквістів, виявлені широко розповсюджені на 

теплих етапах плейстоцену  Vallonia pulchella (Müll.) та Chondrula tridens 

(Müll.), які є представниками відкритих сухих біотопів.  

Для відкладів лубенського часу у Середньому Подністер’ї характерні 

переважно представники відкритих сухих біотопів (Pupilla muscorum (L.), 

Vallonia pulchella (Müll.), V. costata (Müll.), Chondrula tridens (Müll.), 

Helicella candicans (L. Pfeiffer). Серед мезо- та психрофілів виявлені лише 

Carichium minimum (Müll.) та Punctum pygmaeum (Draparnaud). Це означає, що в 

цей період територію заселяли переважно види теплих степів і лише два 

останні види свідчать про стадії підвищеної зволоженості. За даними 

Герасименко Н.П. [62], лубенський етап складався з трьох підетапів: два етапи 

помірно-теплих із значним просуванням лісів на південь (інколи аж до межі 
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степу) та один холодний, що їх розділяє. Проте в обидва теплі підетапи ліси до 

кінця підетапів замінювалися лучно-степовими ландшафтами. Співвідношення 

екологічних груп малакокомплексів, що заселяли в цей час долину Середнього 

Дністра, говорить про більш тривалі сухі фази, оскільки таких видів є набагато 

більше. Проте не можна виключати і той варіант, що відклади більш вологих 

етапів з їхньою фауною могли тут просто не зберегтися або наразі не знайдені, 

оскільки холодолюбних видів у складі фауни також немає, а на підетапі lb2 

поряд з формуванням малопотужних лесів/суглинків у субперигляціальних 

ландшафтах розвивалися і дві генерації первинно-земляних жил [62]. Відтак, 

існуючі матеріали за молюсками лубенського етапу потрібно уточнювати. 

Узавадівський час територію також заселяли переважно види відкритих 

біотопів – Euomphalia strigella (Draparnaud), а також ксерофіли Pupilla sterri 

(Voith), Helicopsis striata (Müll.) та Helix lutescens (Rossmässler). Види закритих 

(лісових чи добре затінених) біотопів представлені Aegopinella nitens (Michaud) 

та Helix pomatia Linnaeus. Присутній також широко розповсюджений на теплих 

етапах плейстоцену мезофіл Trichia hispida (Linnaeus). Цікаво, що у відкладах 

завадівського етапу, а також ще дофінівського, не виявлено характерних для 

решти теплих етапів Vallonia pulchella (Müll.) та Chondrula tridens (Müll.) – ці 

види віддають перевагу відкритим та сухим біотопам, хоча для цього етапу є 

характерними інші види даної екологічної групи. За видовим складом 

комплекси істотно вирізняються, оскільки у дофінівському кліматоліті 

присутня значна частка кріофілів, яких не виявлено у завадівці.  

У відкладах кайдацького етапу (табл. 5.2) в межах Середнього 

Подністер’я виявлені переважно типові для більшості теплих етапів види 

відкритих сухих біотопів – Vallonia pulchella (Müll.), Chondrula tridens (Müll.), 

Helicella candicans (L. Pfeiffer).Представниками цієї жекологічної групи, але 

менш розповсюдженими в теплі етапи є: Vallonia costata(Müll.) – лише 

лубенський та кайдацький; Pupilla triplicata (Studer) – кайдацький та 

витачівський. Лише у відкладах кайдацького кліматоліту виявлено гігрофіл 

Succinea (Oxyloma) elegans Risso, який проживає на добре зволожених ділянках 
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та поблизу води. Даний вид дозволяє припустити про існування умов 

заплавного типу у час формування відкладів на тих місцезнаходженнях, де його 

знайдено. Поодноко також зустрічається тіньолюбний вид Acanthinula aculeata 

(Müll.), який не виявлений у відкладах інших теплих етапів. 

Малакокомплекс прилуцького етапу найбагатший серед теплих за 

кількістю видів. Різноманітним він є і за екологічним складом. Типовими 

представниками світлолюбної та ксерофільної фауни є Pupilla sterri (Voith), 

Vallonia pulchella (Müll.), Chondrula tridens (Müll.), Helicella candicans (L. 

Pfeiffer), Helicopsis striata (Müll.). Група тіньолюбів є також численною – 

Clausilia dubia (Draparnaud), Vitrea diaphana (Studer), Arianta arbustorum 

(Linnaeus), Cepaea nemoralis (Linnaeus), Helix pomatia Linnaeus. У складі 

комплексу цього теплого етапу є також і плейстоценовий кріофіл 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.). Серед мезофілів відомі Trichia hispida (Linnaeus) та 

Clausilia parvula Férussac. Специфічним у складі малакокомплексу прилуцького 

етапу є наявність саме такого мезофіла як Clausilia parvula Férussac. У 

Середньому Подністер’ї він відомий ще лише для наступного теплого етапу – 

витачівського. Сьогодні вид характерний переважно для Західної та 

Центральної Європи, проте ареал поширення досягає йокраїн Західних Карпат. 

Знайдений та детально вивчений в Польщі, де відноситься до рідкісних 

сучасних видів [339, 348, 349]. Це мезофільний вид, який відноситься до 

петрофітів чи кальцефілів [350]; характерний для відкритих, слабозволожених 

місцевостей; часто зустрічається на скельних ділянках, особливо складених 

вапняками, вкритими рослинністю; рідше – в лісовій підстилці. В межах 

України на сьогодні цей вид не проживає. Унікальність прилуцького 

малакокомплексу проявляється також наявністю таких видів як 

Cepaea nemoralis (Linnaeus), що в плейстоцені виявлений лише для цього етапу; 

Vitrea diaphana (Studer) та Clausilia parvula Férussac – в прилуцький та 

витачівський час; Helix pomatia (Linnaeus) – в прилуцький та завадівський час; 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – в прилуцький та дофінівський час. Можливо, таке 

видове різноманіття пов’язане з тим, що попередній холодний етап – 
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тясминський – не був дуже суворим. Варіабельність екологічних груп у 

малакокомплексі підтверджується паліноданими та будовою 

педокомплексу.комплексом відкладів. За ними прилуцький етап можна 

поділити на інтерстадіальні підетапи ґрунтоутворення pl1 таpl3 з різними 

умовами зволоження та ландшафтами відповідно (від степових до 

мішанолісових), і холодний лесовий під етап pl2із переважанням 

субперигляціальних ландшафтів [62]. Знову ж таки, наголошуємо на тому, що 

такі кардинально відмінні екологічні групи за часом існування можуть 

становити абсолютно різні малакокомплекси, які у відкладах становлять один 

тафоценоз. Реконструйовувати їх як один палеоландшафт не можна, оскільки 

цей малакокомплекс складають представники різних ландшафтів, що існували 

впродовж всього прилуцького етапу та змінювали один одного. 

Фауна витачівського етапу також є досить багатою за видовим складом. 

Серед екологічних груп найчисленнішими є представники відкритих та сухих 

біотопів – Pupilla muscorum (L.), P. m. densegyrata  Ložek, P. loessica Ložek, 

P. bigranata (Rossmässler), P. triplicata (Studer), P. sterri (Voith), 

Vallonia pulchella (Müll.), V. excentrica Sterki, V. tenuilabris (Al. Br.), 

Vertigo pygmaea (Drap.), Chondrula tridens (Müll.), Xerolenta obvia(Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pfeiffer), Helicopsis striata (Müll.) (Müll.). Значна частка 

у малакокомплексі належить також тіньолюбивим видам (Acicula polita 

(Hartmann), Acanthinula aculeata (Müll.), Clausilia dubia (Draparnaud), Cl. pumila 

C. Pfeiffer, Vitrea diaphana (Studer), V. crystallina (Müll.), Carpathica calophana 

(Westerlund), Arianta arbustorum (Linnaeus) та мезофілам (Clausilia parvula 

Férussac, Trichia hispida (Linnaeus). Більшість з перелічених видів є типовими 

для теплих плейстоценових етапів. У відкладах витачівського етапу виявлено 

найбільшу кількість видів (10 таксонів), які знайдені тільки у цьомукліматоліті 

верхнього плейстоцену. 

У відкладах короткого дофінівського етапу зустрічаються холодолюбні 

види (Vertigo parcedentata (Sandb.) Columella columella (Mart.), які не характерні 

для теплих епох. Наявність їх у складі малакокомплексу цього віку зумовлена, 
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очевидно, значним поширенням цих видів на попередньому, бузькому, 

холодному етапі та свідчить про достатньо прохолодні умови дофінівського 

етапу. Ксерофільні види відкритих біотопів представлені Pupilla muscorum (L.), 

P. loessica Ložek, P. sterri (Voith), Vallonia pulchella (Müll.), Xerolenta obvia 

(Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) та Helicella striata (Müll.). Значною є 

група тіньолюбивих – Cochlodina laminata (Montagu) Clausilia dubia 

(Draparnaud) Arianta arbustorum (Linnaeus), а також мезо- та психрофілів – 

Laciniaria plicata (Draparnaud), Nesovitrea hammonis (Ström), Trichia hispida 

(Linnaeus), Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.). Групу гігрофільних молюсків 

представляють поодинокі знахідки Euconulus praticola (Reinhardt). Як бачимо, 

малакокомплекс дуже різноманітний як для такого досить короткого часу. Це 

говорить про те, що кліматичні умови та, відповідно, ландшафти на території 

Середнього Подністер’я в цей час часто змінювались.  

Малакокомплекс та відклади дофінівського етапу – яскравий приклад того, 

що в плейстоцені істотні природно-кліматичні зміни могли приводити до дуже 

різких змін в структурі ландшафтів протягом короткотривалих інтервалів часу. 

І фауна молюсків як чутливий екологічний індикатор реагувала на ці зміни – 

одні види (комплекси) замінювали інших. Заміна могла бути або повною, або 

частковою. Певний час вони могли й співіснувати. Подібні коливання ми 

бачимо і в голоцені, де за 12 тис. років природні умови змінювались 

неодноразово [324]. Аналізуючи етапи пізнього плейстоцену, характер та 

періодичність природних змін впродовж них, виникає питання: «А чи не могли 

такі зміни мати місце і під час давніших етапів плейстоцену, які тривали 50-100 

тис. р. і більше?». Щоб відповісти на нього, потрібно провести детальне 

стратиграфічне вивчення відкладів цих етапів, враховуючи їхню фаціальну 

мінливість та, обов’язково, здійснити відбір молюсків строго у відповідності до 

літолого-морфологічних особливостей відкладів. Такий методичний підхід 

дозволить уникнути проблем штучно «змішаних» малакокомплексів та 

дозволить більш точно реконструйовувати природні умови на рівні етапів та 

підетапів. 
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Таблиця 5.2 

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)  -   -   +   -  
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* складено автором за матеріалами [9, 14, 100, 119, 158-163, 165, 166, 169, 

170, 189, 192, 193-195, 297], за результатами власних досліджень (червоний колір (+) 

та за матеріалами фондів [258, 259] (неопубліковані матеріали проф. М. Куниці – 

синій колір (+).  Червоним кольором (наприклад, Acicula polita) виділено види, 

додані за результатами наших досліджень. 

Умовні позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., 

Александровичем В. [292]): 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 у малакокомплексах теплих етапів 

плейстоцену, але не у всіх із них 

 +  вид зустрічається лише на окремих теплих етапах плейстоцену 

 -   вид не зустрічається лише на окремих теплих етапах плейстоцену 

Незважаючи на певні відмінності у видовому складі фаун різних етапів 

плейстоцену Середнього Дністра, простежується домінантність окремих видів. 

На всіх етапах плейстоцену зустрічається Succinea oblonga (Drap.). Для 

холодних етапів характерні також такі види: Columella columella (Mart.), 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.), Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans 

(L. Pfeiffer).  

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer) також знайдено у 

відкладах майже всіх теплих етапів, окрім мартоноського та завадівського. 

Очевидно, цей вид був досить пластичним до температурних умов протягом 

плейстоцену за умови відносної посушливості клімату (як ксерофільний вид). 

Тоді як кріофільні види холодних кліматичних циклів плейстоцену 

зустрічаються лише у відкладах окремих теплих етапів (Columella columella 

(Mart.) – лише дофінівського часу, а Vallonia tenuilabris (Al. Br.) – прилуцького 

та дофінівського). Присутність цих та деяких інших кріофільних видів 

(зокрема, Vertigo parcedentata (Sandb.) М. Куниця пояснює тим, що переходи 

між холодними та теплими етапами плейстоцену були складними у в часі та 

просторі. Це відобразилось в утворенні змішаних, гетерогенних фауністичних 

комплексів [162]. 

До домінантних видів холодних етапів можна також віднести 

Vertigo parcedentata (Sandb.), Pupilla sterri (Voith), Helicopsis striata (Müll.) та 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.), які характерні практично для всіх холодних 
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етапів (за винятком окремих). Досить часто зустрічаються також такі види: 

Pupilla triplicata (Studer), Chondrula tridens (Müll.) та Euconulus fulvus (Müll.). 

Для останніх холодних етапів (удайського, бузького та причорноморського) 

характерними також є Helicopsis instabilis (Rossmässler) та Trichia hispida 

(Linnaeus). Про присутність останніх двох видів у більш ранніх холодних 

кліматолітах не згадується у проаналізованих джерелах. 

Групи молюсків різних теплих кліматолітів плейстоцену Середнього 

Дністра суттєво відрізняються за видовим складом, тому домінантних видів тут 

виявлено менше. На всіх етапах зустрічається Succinea oblonga (Drap.), про яку 

згадано вище. Такі таксони як Vallonia pulchella (Müll.) та Chondrula tridens 

(Müll.) не виявлені лише для завадівського та дофінівського часу. Досить часто 

зустрічаються Pupilla sterri (Voith), Clausilia dubia (Draparnaud), Xerolenta obvia 

(Menke) (=Helicella candicans (L. Pfeiffer), Helicopsis striata (Müll.), 

Trichia hispida (Linnaeus), Arianta arbustorum (Linnaeus), але дані таксони 

характерні не для всіх етапів. 

Досить рідко у плейстоценових відкладах долини Середнього Дністра 

зустрічаються наступні таксони: Vallonia excentrica Sterki, Vertigo arctica 

(Wall.), V. pseudosubstriata Ložek, Cochlodina laminata (Montagu), 

Clausilia bidentata (Ström), Laciniaria plicata (Draparnaud), Punctum pygmaeum 

(Draparnaud), Vitrea crystallina (Müll.), Aegopinella nitens (Michaud), 

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer), Euomphalia strigella (Draparnaud). 

Загалом, аналіз біостратиграфії молюсків плейстоцену Середнього Дністра 

показав, що групи молюсків холодних етапів є більш різноманітними в 

порівнянні з теплими. Найвища видова різноманітність встановлена для 

бузького кліматоліту. Високою вона є також для сульського та 

причорноморського. Серед теплих етапів найбільшою видовою різноманітністю 

характеризуються останні три теплі кліматоліти – прилуцький, витачівський та 

дофінівський. Загалом, і для холодних, і для теплих різночасових кліматолітів 

простежується висока видова різноманітність наприкінці плейстоцену (від 

прилуцького до причорноморського часу). 
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Очевидно, основною причиною диференціації груп молюсків у різні теплі 

та холодні етапи були ландшафтно-кліматичні умови – їх суворість 

(екстремальні значення температур та режим зволоження) та мінливість в 

межах окремих кліматолітів. Важливу роль відігравали також відмінності мезо- 

та мікрорельєфу. Плейстоценові відклади на території дослідження краще 

збережені саме в долині Дністра. Фауна молюсків в регіоні досліджена 

переважно для відкладів терасових розрізів. На видове різноманіття в межах 

окремих палеогеографічних етапів могли також вплинути умови формування 

відкладів (субаеральні чи субаквальні) та віддаленність від річки (низька 

заплава, висока заплава, низька, середня чи висока тераса). Цей фактор в першу 

чергу міг впливати на присутність чи відсутність в малакокомплексах видів, 

чутливих до вологості. Також для річкових долин характерна значна 

диференціація ландшафтів, яка часто зумовлена саме віддаленістю від річки. 

Навіть в умовах сухого клімату на макрорівні на заплавах річок могли 

проживати мезо- та гігрофільні види молюсків. 

Під час проведення досліджень встановлено ряд основних проблем, що 

випливають із отриманих висновків про біорізноманіття молюсків плейстоцену, 

особливо за матеріалами досліджень проф. М. Куниці, і потребують 

подальшого вирішення: 

- відсутня інформація про детальну прив’язку розрізів, стратиграфічні 

горизонти, з яких відбирались проби, та інші важливі для реконструкцій  дані. 

Частину із них можна відтворити, лише провівши повторну розвідку долини 

Середнього Дністра; 

- оскільки як в матеріалах колекції, так і в більшості публікацій не 

наводиться фактичної інформації про розрізи та опробування їх за 

стратиграфічними горизонтами, на сьогодні неможливо їх скорелювати з 

новими, знайденими в долині Середнього Дністра; 

- у переважній більшості своїх досліджень плейстоценових відкладів та 

малакофауни, що міститься в них, М. Куниця використовує застарілий поділ на 

тераси (7 терас, а за сучасними уявленнями їх 16). Виняток становлять 
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одиничні розрізи (наприклад, ранньоплейстоценовий розріз в с. Велика Кісниця 

Ямпільського району Вінницької області).  

Специфічною особливістю фауни молюсків плейстоцену на сьогодні 

вважається наявність так званих «змішаних фаун» [162]. Це наявність в одному 

малакокомплексі видів різних екологічних груп, які на сьогодні в такому наборі 

не зустрічаються.  На нашу думку, оцінювати такі змішані комплекси доцільно 

як біорізноманіття різних часових зрізів етапів плейстоцену. Об’єднувати їх при 

реконструкціях в один ландшафт не можна, оскільки це види, що характерні 

для принципово різних природних зон. Проблема «змішаних фаун» - це 

швидше не відмінна риса плейстоценових малакокомплексів від сучасних, а 

ознака змішаного тафоценозу. Наявність принципово різних за екологічною 

належністю видів у одному плейстоценовому малакокомплексі обумовлена 

змінами температури, кількості опадів, рослинності та ландшафту в цілому. На 

час існування молюски, очевидно, жили у різних біотопах, але захоронені разом 

у відкладах одного кліматоліту. Їх змішування в тафоценозі потрібно 

розцінювати як ознаки окремих короткотривалих періодів кліматичних змін, що 

могли спричинити до зміни фауністичних комплексів. Як ми знаємо, навіть у 

межах голоцену мають місце короткі теплі/холодні, сухі/вологі інтервали, які 

можуть призводити до змін ландшафтів. Вони були характерними і на різних 

етапах плейстоцену. За часом і у стратиграфічному відношенні в розрізах вони 

не завжди ідентифікуються, але в таких випадках вважати молюски 

індикаторами одного ландшафту не зовсім правильно. При наявності таких 

змішаних комплексів до їх інтерпретації потрібно підходити не як до фауни 

цілого етапу, а з точки зору послідовностей кліматичних змін. Саме такий 

підхід використаний в роботі. Щоб уникнути феномену «змішаних фаун» при 

вивченні молюсків плейстоцену, необхідно відбір проб здійснювати строго за 

різногенетичними відмінами у межах кліматолітів, або підтверджувати дані 

супутніми методами палеогеографічних реконструкцій.  

Критично потрібно підходити і до палеоекологічних реконструкцій 

плейстоцену за фауною молюсків, які є індикаторами не лише кліматичних 
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умов, а і палеосередовища в цілому. Чому саме «палеосередовища»? В деяких 

випадках не можна інтерпретувати за екологічними особливостями окремих 

видів молюсків умови клімату, тому що малакологічні індикатори йогоє 

суперечливим. Особливо це стосується виду Columella columella. Він 

відноситься до мезофілів, але не придатний до реконструкцій умов зволоження. 

Як вказує Rousseau D.-D. [361], хоча плейстоценова Pupilla-фауна вважається 

сухішою, а Columella – вологішою, проте на сьогодні Columella columella 

проживає в тундро-гірських умовах Скандинавії при річній кількості опадів 

473-300 мм.  Хоча ця кількість опадів низька, проте внаслідок низького 

випаровування умови проживання тут є вологими внаслідок кількість вологи в 

породах та заболоченості ландшафтів. Тому використовувати 

Columella columella для інтерпретації кількості опадів вважаємо неправильним 

– за даним видом ми інтерпретували лише холодні умови. 

Важливо також для більш повного та детальнішого представлення 

біорізноманіття фауни молюсків на різних етапах плейстоцену – видового 

складу фаун та їх просторової диференціації – порівняти їх для долини 

Середнього Дністра за стратиграфічними горизонтами та місцезнаходженнями, 

наприклад, як це зробили для території поблизу Бюлендорва в північно-східній 

Австрії [308]. Ми виконали таку кореляцію екологічного складу 

малакокомплексів за кліматолітами для досліджуваних розрізів (рис. 5.22).  

 

Рис. 5.22 Зміни екологічного складу малакотафоценозів у відкладах 

досліджуваних розрізів за кліматолітами. Умовні позначення: Екологічні групи (за 
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Александровичем С., Александровичем В. [292]): О – види відкритих біотопів,                           

М – мезофільні види, Х – ксерофільні види, Н – гігрофільні види, F – тіньолюбні види. 

З рисунку видно, що палеоекологічні умови етапів (підетапів) за 

молюсками досить добре корелюються, проте незначні відмінності у 

співвідношенні груп молюсків між долинами Середнього Дністра та Верхнього 

Пруту простежуються. 

Питання визначення віку алювію тераси наразі залишалось відкритим. Так, 

наприклад, Веклич М.Ф. на основі досліджень поблизу м. Хотин, сс. Бакота та 

Біла (нині затоплені водами Дністровського водосховища) при характеристиці 

зведеного розрізу ІІ тераси описує нижню частину відкладів як «bg – пісок 

різнозернистий, внизу нерідко галечник, місцями конгломерат, нижні шари 

якого відділені від верхніх, іноді з перервою зі слідами буроколірного 

утворення (vt?) – видима потужність 3-8 м. …» [32, с. 131]. Геоморфологічне 

положення, висота цоколя, вік вищезалягаючих відкладів, палеоекологічні 

реконструкції фауни молюсків дозволяють зробити висновки, що русловий 

алювій відкладався на витачівському етапі, а вже заплавний і верхні 

субаеральні – на бузькому та пізніше. Цей висновок підтверджений проведеним 

аналізом екологічного складу малакокомплексів. Так, серед характерних для 

холодних етапів плейстоцену кріофілів у алювії досліджуваної тераси знайдено 

лише Columella columella (5 ос.), який присутній лише у пробі №1. Дана проба 

відібрана з верхньої частини розрізу, прируслової чи заплавної фації відкладів – 

пісків дрібно- та середньозернистих, косошаруватих. Серед інших 

прісноводних та перевідкладених наземних видів типових холодолюбів немає. 

Очевидно, русловий алювій відкладався в теплий етап, а з похолоданням 

клімату та, відповідно, змінами водності, русло Дністра тут перейшло у 

заплавну фазу. На жаль, алювій цієї тераси не досліджувався, тому наразі 

порівнювати отримані результати можна лише здавнішими, переважно 

надканьйонними, терасами. 

У досліджуваних відкладах не знайдено таких молюсків, які мали б 

важливе стратиграфічне значення для верхнього плейстоцену. Проте такий вид 

як Theodoxus fluviatilis є цінним при біостратиграфії ранніх та 
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середньоплейстоценових терас. Як зазначають Гожик П.Ф. та Даценко Л.М. 

[81], представники роду Theodoxus широко розповсюджені в басейні Паратетісу 

ще з часів сармату. За цей час значна частина видів вимерла і до раннього 

неоплейстоцену їх залишилось 7. Проте в середньому і пізньому плейстоцені їх 

нараховують лише 4. Вони продовжують існувати і в сучасних умовах. 

Знахідки Theodoxus fluviatilis характерні для відкладів VI (ХІІ за Векличем М. 

[32]) і молодших терас [Gozhik, Datsenko, 2007]. Екологія цього виду – 

проживає в річках, струмках, прибійних зонах реліктових озер на кам’яному 

субстраті [105-106].У сучасному руслі рукава Дністра біля розрізу авторами 

знайдено багато раковин прісноводних молюсків, серед них чисельними є і 

Theodoxus fluviatilis. Локалізуються особини даного виду тут на крупних 

наносах, до яких вони прикріпляються, а також на водній рослинності. Вид 

Lithoglyphus naticoides у сучасних умовах проживає в річках з незначною 

течією, поширений в басейні Дністра та Дніпра [105-106]. Це реофільний вид, 

за Alexandrowicz S.W. та Alexandrowicz W.Р. [292], та стагнореофільний – за 

Куницею М. [163]. Відомий тут він і в четвертинних відкладах.  

Висновки до Розділу 5 

1. Аналіз біорізноманіття фауни молюсків на різних етапах 

плейстоцену показує, що видовий та екологічний склад комплексів під час них 

не є ідентичним. Різноманітнішими є малакомплекси тих етапів,  протягом яких 

природні умови часто змінювались. Причому зміна могла відбуватись за двома 

основними кліматичними чинниками – температура повітря (теплі і холодні 

фази) та умов зволоження (вологі та сухі фази). Кліматичні зміни призводили, 

насамперед, до ландшафтних змін та, як наслідок, зміни видового та 

екологічного складу фауни молюсків, за якими проведена інтерпретація цих 

змін. 

2. Аналіз фауни холодних та теплих етапів плейстоцену показав, що 

останні є більш індивідуальними. Якщо у відкладах холодних етапів багато 

видів, які поширені протягом всіх чи більшості із них, то фауни теплих етапів 
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мають більше відмінностей. Ця особливість має велике значення для 

біостратиграфії. 

3. Окрему увагу слід приділити вивченню та реконструкціям палеоумов 

за «змішаною фауною». По-перше, для кожного окремого горизонту відкладів 

необхідно обов’язково враховувати та вказувати тафономічні особливості 

відкладів, в яких виявлено фауністичні комплекси – перемішування різних 

екологічних груп молюсків можливе не обов’язково у час їх проживання, а в 

умовах перевідкладання черепашок молюсків та пізнішого перемішування 

різновікових відкладів. По-друге, з позицій сучасних уявлень про кліматичні 

зміни у межах окремих етапів плейстоцену (підетапи, стадії, підстадії, фази), 

для окремих з них характерними були суттєві відмінності природних умов. 

Відповідно, застосований підхід до дослідження малакокомплексів з 

врахуванням мікроетапності розвитку природи впродовж плейстоцену дозволяє 

більш точно реконструювати умови палеосередовища. 

. 
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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 

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.  
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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 
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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.  

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. 
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Додаток А 

Впровадження наукових результатів дисертаційного дослідження 

 
 

Додаток Б 
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Впровадження наукових результатів дисертаційного дослідження 
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Додаток В 

Видовий склад молюсків у відкладах верхньопалеолітичної стоянки Дорошівці ІІІ 

Види 

 

Екол. 
групи  

Нумерація проб та глибина їх відбору 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-2,8-2,9 м -3,2-3,3м -3,3-3,4 м -3,62-3,72 м -3,8-3,9м -4,0-4,1 м -4,15-4,25 м -4,4-4,5м -4,65м-4,8м -5,1-5,2 м 

Acicula polita (Hartmann) F 2                   

Carychium minimum (Müll.) H 1                   

Succinea oblonga (Drap.) M 91 146 133 819 546 863 1697 1391 3349 233 

Succinea putris (L.) H                     

Сochlicopa lubrica (Müll.) M 1                   

Vallonia pulchella (Müll.) O         21   70   67 6 

V. excentrica Sterki O                     

V. tenuilabris (Al. Br.) O   11   302 68 44 137 88 314 39 

Vallonia sp.   1                   

Pupilla muscorum (L.)  O     10         23 73   

P. loessica Ložek O   182       503 415 130 990 62 

P. bigranata (Rossmässler) O                     

P.triplicata (Studer) O (X) 56       19           

P. sterri (Voith) O (X) 135   2 313 125   57     14 

Pupilla sp.                       

Vertigo parcedentata (Sandb.) O         14   7     4 

Columella edentula (Drap.) M                     

Columella columella (Mart.) M     fragm. 271 6 28 152 3 869 29 

Chondrula tridens (Müll.) O (X)   fragm.                 

Clausiliidae           2     1 1 2 

Nesovitrea hammonis (Ström)  M                     

Euconulus praticola (Reinhardt) H                     

Daudebardiidae                       

Trichia hispida (L.) M   8 2 18 39 5 59   129 12 

Helicopsis striata (Müll.) O (X) 3                   

Xerolenta obvia (Menke)  X   13 1 1 49           

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.)  M (H)     3 56   3 30 fragm. 289   

Helicoidea                  уламки     

ВСЬОГО (наземні молюски)   290 360 151 1780 889 1446 2624 1636 6081 401 

Galba (Lymnaea) truncatula (Müll.) T 1                   

 ВСЬОГО (прісноводні молюски)   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Додаток В (продовження) 

Види 

 

Екологічні 

групи 
  

Нумерація проб та глибина їх відбору 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-5,3…     

-5,4 м 

-5,50… 

-5,60 м 

-5,65м… 

-5,75м 

-5,90м… 

-5,95м 

-6,05м… 

-6,10м 

-6,30м… 

-6,35м 

 -6,35… 

-6,40м 

-6,35…   

-6,46 м 

-6,59…  

-6,65м 

-6,55… 

-6,70м 

Acicula polita (Hartmann) F                     

Carychium minimum (Müll.) H                     

Succinea oblonga (Drap.) M 1336 1158 533 876 727 1839 149 687 1283 364 

Succinea putris (L.) H                     

Сochlicopa lubrica (Müll.) M                     

Vallonia pulchella (Müll.) O 2 20 39               

V. excentrica Sterki O                     

V. tenuilabris (Al. Br.) O 24 113   298 33 154 17 1 289 33 

Vallonia sp.                       

Pupilla muscorum (L.)  O   80 191 285 44 260 45 9 202 206 

P. loessica Ložek O 333 424   642 59 727 106 113 817 141 

P. bigranata (Rossmässler) O                     

P.triplicata (Studer) O (X)                     

P. sterri (Voith) O (X)                     

Pupilla sp.                       

Vertigo parcedentata (Sandb.) O   15       27   2 5   

Columella edentula (Drap.) M                   2 

Columella columella (Mart.) M   291 146   36 33 6 3 58 98 

Chondrula tridens (Müll.) O (X)                     

Clausiliidae   fragm. 7       2     8 1 

Nesovitrea hammonis (Ström)  M   2                 

Euconulus praticola (Reinhardt) H   1 1           1   

Daudebardiidae                       

Trichia hispida (L.) M   182 199 93 14 12     52 72 

Helicopsis striata (Müll.) O (X)                 2   

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella 

candicans (L. Pfeiffer) X                 27   

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.)  M (H)   188 49 62 10 14     28 128 

Helicoidea    уламки   1             1 

ВСЬОГО (наземні молюски)   1695 2481 1159 2256 923 3068 323 815 2772 1046 

Anisus spirorbis (L.) T (Z)   1               1 

Anisus sp.                       

 ВСЬОГО (прісноводні молюски)   0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Додаток В (продовження) 

Види 

 

Екологічні 

групи 
  

Нумерація проб та глибина їх відбору 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

-6,65… 

-6,71м 

-6,74м…   

-6,81-        

-6,84м 

-6,75м…  

-6,85м 

-6,81-        

-6,84м…   

-6,91м 

-6,91...    

-6,97-      

-7,07 м 

-7,05м…   

-7,20м 

-7,05м…  

-7,15м 

-7,20м…  

-7,30м 

-7,27м…  

-7,40м 

-7,40м…  

-7,60м 

Acicula polita (Hartmann) F                     

Carychium minimum (Müll.) H                     

Succinea oblonga (Drap.) M 1374 252 127 414 277 314 518 473 743 1059 

Succinea putris (L.) H                     

Vallonia pulchella (Müll.) O         6           

V. excentrica Sterki O 14       3           

V. tenuilabris (Al. Br.) O 160 13 20 111 43   11   2 5 

Vallonia sp.                       

Pupilla muscorum (L.)  O 101 69 8 52 69 66 75 9 4   

P. loessica Ložek O 398 92 9 148 10 5         

P. bigranata (Rossmässler) O         10           

P.triplicata (Studer) O (X)                     

P. sterri (Voith) O (X)       21             

Pupilla sp.                     8 

Vertigo parcedentata (Sandb.) O 8 7 1 29 8           

Columella edentula (Drap.) M                     

Columella columella (Mart.) M   5 5 31 25     1 fragm.   

Chondrula tridens (Müll.) O (X)                     

Clausiliidae       4 18 6           

Nesovitrea hammonis (Ström)  M         1           

Daudebardiidae       1               

Trichia hispida (L.) M   3 33 54 9     1     

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella 

candicans (L. Pfeiffer) X       2   1   1     

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.)  M (H) 39 17   18             

Helicoidea          1         fragm. fragm. 

ВСЬОГО (наземні молюски)   2094 458 208 899 467 386 604 485 749 1072 

Galba (Lymnaea) truncatula (Müll.) T                   19 

Anisus spirorbis (L.) T (Z)                   1 

Anisus sp.     1                 

 ВСЬОГО (прісноводні молюски)   0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 
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Додаток В (продовження) 

Види 

 

Екол. 

групи 
  

Нумерація проб та глибина їх відбору Загальна 

к-сть ос. 

виду 

Середня к-

сть ос. виду 

у пробах 

31 32 33 34 35 36 37 

-7,67-7,77м -7,80-7,88м -8,20-8,30м -8,40-8,50м -8,50-8,56м -8,65-8,75м -9,10-9,20м 

Acicula polita (Hartmann) F               2 0,05 

Carychium minimum (Müll.) H               1 0,03 

Succinea oblonga (Drap.) M 1641 1533 1572 44 624 1097 225 30879 791,77 

Succinea putris (L.) H 58 188 22   25     293 7,51 

Сochlicopa lubrica (Müll.) M               1 0,03 

Vallonia pulchella (Müll.) O   21     8   312 596 15,28 

V. excentrica Sterki O               17 0,44 

V. tenuilabris (Al. Br.) O 58 159 323   84 114   3074 78,82 

Vallonia sp.         2       3 0,08 

Pupilla muscorum (L.)  O     431 9 194   228 2743 70,33 

P. loessica Ložek O 174 350 398   104 261 249 7851 201,31 

P. bigranata (Rossmässler) O       5       15 0,38 

P.triplicata (Studer) O (X)             91 193 4,95 

P. sterri (Voith) O (X) 5 2   3       744 19,08 

Pupilla sp.                 8 0,21 

Vertigo parcedentata (Sandb.) O 6             134 3,44 

Columella edentula (Drap.) M               2 0,05 

Columella columella (Mart.) M 37 404 246   66 87 3 2943 75,46 

Chondrula tridens (Müll.) O (X)               fragm. fragm. 

Clausiliidae   1   1   1     55 1,41 

Nesovitrea hammonis (Ström)  M     8         11 0,28 

Euconulus praticola (Reinhardt) H         2     5 0,13 

Daudebardiidae                 1 0,03 

Trichia hispida (L.) M     27   96 5   1124 28,82 

Helicopsis striata (Müll.) O (X)             224 229 5,87 

Xerolenta obvia (Menke)  X     79   21     195 5,00 

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.)  M (H) 8 86 39 14 2 17 126 1234 31,64 

ВСЬОГО (наземні молюски)  1988 2743 3146 77 1227 1581 1458 52356 1342,46 

Galba (Lymnaea) truncatula (Müll.) T     7     3   30 0,77 

Microcolpia (Fagotia) acicularis Ferussac R   1   6 69     76 1,95 

Anisus spirorbis (L.) T (Z) 8         1   12 0,31 

ВСЬОГО (прісноводні молюски)  8 1 7 6 69 4 0 119 3,05 
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Додаток Д 

Видовий склад молюсків у терасових відкладах в с. Зеленів 

Глибина 

 

Екол. 

групи 

 

 

Нумерація проб та глибина їх відбору 

1 2 3 4 5 6 7 8 (1) 8 (2) 

-4,60-

4,70 м 

-4,86-

5,24 м 

-5,46-

5,56 м 

-5,85-

5,95 м 

-6,60- -
6,70-

6,75 м 

-8,80-

8,85 м 

-9,50-

9,60 м 

-9,70-

9,80 м 

-9,70-

9,80 м 

Acicula polita (Hartmann) F          

Succinea oblonga (Drap.) M 4      9 98 181 

Acanthinula aculeata (Müll.) F        2  

Vallonia pulchella (Müll.) O          

V. excentrica Sterki O          

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) O 5      1 11 83 

Vallonia sp.           

Pupilla muscorum (L.)  O          

P. m. densegyrata  Ložek  O          

Pupilla loessica Ložek  O        40 221 

P. bigranata (Rossmässler) O          

P.triplicata  (Studer) O       2   

P. sterri  (Voith) O        57  

Pupilla sp.  5      6   

Vertigo pygmaea  (Drap.) O          

Vertigo parcedentata  (Sandb.) O          

Vertigo genesii (Gredler) H        1  

Columella edentula (Drap.) M          

Columella columella (Mart.) M        7 40 

Chondrula tridens (Müll.) O (X)          

Clausilia dubia  (Drap.) M          

Clausilia pumila  C. Pfeiffer F          

Clausiliidae           

Helicodiscus singleyanus Pilsbry M          

Vitrea crystallina (Müll.) F (B)        fragm.  

Aegopinella nitens (Michaud) F          

Euconulus praticola (Reinhardt)  H          

Dauderbardia sp.           

Carpathica calophana (Westerlund) F          

Trichia hispida (Linnaeus) M 5       17 9 

Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pfeiffer) 
X          

Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.)  
M (H)       77 25 96 

Helicoidea   fragm.         

ВСЬОГО (наземні молюски)  19 0 0 0 0 0 95 258 630 



241 

Додаток Д (продовження) 

 

Глибина 

 

Екол. 

групи 

 

 

Нумерація проб та глибина їх відбору 

9 (1) 9 (2) 10 11 12 13 14 15 16 

-9,8 - 

9,9 м 

-9,8-

9,9 м 

-9,9-

10,0 м 

10,1-
10,15-

10,25 м 

-10,1-
10,15-

10,25 м 

-10,15-
10,25-

10,3 м 

-10,3-

10,4 м 

-10,4-

10,5 м 

-10,5-

10,6 м 

Acicula polita (Hartmann) F          

Succinea oblonga (Drap.) M 12 294 349 323 177 69 129 65 136 

Acanthinula aculeata (Müll.) F          

Vallonia pulchella (Müll.) O    9 6 4 1  12 

V. excentrica Sterki O 3         

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) O 17 69 211 88 59 24 46 9 53 

Vallonia sp.           

Pupilla muscorum (L.)  O          

P. m. densegyrata  Ložek  O  12        

Pupilla loessica Ložek  O  193 223 249 139 63 151 42 142 

P. bigranata (Rossmässler) O          

P.triplicata (Studer) O          

P. sterri (Voith) O          

Pupilla sp.           

Vertigo pygmaea (Drap.) O 6         

Vertigo parcedentata (Sandb.) O    1   2  1 

Vertigo genesii (Gredler) H          

Columella edentula (Drap.) M         7 

Columella columella (Mart.) M 12 28 59 51 27 12 20 5 8 

Chondrula tridens (Müll.) O (X)          

Clausilia dubia (Drap.) M          

Clausilia pumila C. Pfeiffer F          

Clausiliidae      1     

Helicodiscus singleyanus Pilsbry M          

Vitrea crystallina (Müll.) F (B)    1 1    1 

Aegopinella nitens (Michaud) F          

Euconulus praticola (Reinhardt)  H    1      

Dauderbardia sp.    1     1  

Carpathica calophana (Westerlund) F          

Trichia hispida (Linnaeus) M  3 14 39  9 6 3 3 

Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pfeiffer) 
X 7 3        

Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.)  
M (H) 19 13 17 71 34  2   

Helicoidea            

ВСЬОГО (наземні молюски)  76 615 874 833 444 181 357 125 363 
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Додаток Д (продовження) 

 

Глибина 

 

Екол. 

групи 

 

 

Нумерація проб та глибина їх відбору 

17 18 19 20 21 22 23 (1) 23 (2) 23 (3) 

-10,6-
10,65-

10,75 м 

-10,65-
10,75 м 

-10,75-
10,8-

10,9 м 

-10,9-
10,98 м 

-10,98-
11,1 м 

-11,1-
11,15 м 

гравій гравій гравій 

Acicula polita (Hartmann) F 2        2 

Succinea oblonga (Drap.) M 165 177 49 9 8 37 7 6 165 

Acanthinula aculeata (Müll.) F          

Vallonia pulchella (Müll.) O 17 1 6 2     17 

V. excentrica Sterki O          

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) O 59 23 17 6 5 1   59 

Vallonia sp.           

Pupilla muscorum (L.)  O 193    1    193 

P. m. densegyrata  Ložek  O          

Pupilla loessica Ložek  O  62   25     

P. bigranata (Rossmässler) O 65        65 

P.triplicata (Studer) O          

P. sterri (Voith) O  52  38      

Pupilla sp.         fragm.  

Vertigo pygmaea (Drap.) O          

Vertigo parcedentata (Sandb.) O 1        1 

Vertigo genesii (Gredler) H   3       

Columella edentula (Drap.) M 57 3 2      57 

Columella columella (Mart.) M  7 9       

Chondrula tridens (Müll.) O (X)  fragm.        

Clausilia dubia (Drap.) M 4        4 

Clausilia pumila C. Pfeiffer F 8        8 

Clausiliidae           

Helicodiscus singleyanus Pilsbry M          

Vitrea crystallina (Müll.) F (B) 4 1  1     4 

Aegopinella nitens (Michaud) F          

Euconulus praticola (Reinhardt)  H  1 1       

Dauderbardia sp.           

Carpathica calophana (Westerlund) F 2        2 

Trichia hispida (Linnaeus) M 19 30 8      19 

Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pfeiffer) 
X          

Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.)  
M (H) 16        16 

Helicoidea      уламки уламки  уламки fragm. fragm.  

ВСЬОГО (наземні молюски)  612 357 95 56 39 38 7 6 612 
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Додаток Д (продовження) 

 

Глибина 
Екол. 

групи 

Нумерація проб та глибина їх відбору 

23 (4) 23 (5) 23 (6) 24 25 
Загальна 

к-сть ос. 

виду 

Середня 
 к-сть ос. 

виду у 
пробах 

гравій гравій гравій 
-11,16-

11,2 м 

-11,2-

11,3 м 

Acicula polita (Hartmann) F      2 0,0625 

Succinea oblonga (Drap.) M 25 159 19  1 2778 86,8125 

Acanthinula aculeata (Müll.) F      2 0,0625 

Vallonia pulchella (Müll.) O  1    75 2,34375 

V. excentrica Sterki O      3 0,09375 

Vallonia tenuilabris (Al. Br.) O  5 1   920 28,75 

Vallonia sp.  2     2 0,0625 

Pupilla muscorum (L.)  O      194 6,0625 

P. m. densegyrata  Ložek  O      12 0,375 

Pupilla loessica Ložek  O      1772 55,375 

P. bigranata (Rossmässler) O      65 2,03125 

P.triplicata (Studer) O      2 0,0625 

P. sterri (Voith) O 5     152 4,75 

Pupilla sp.   fragm. fragm   11 0,34375 

Vertigo pygmaea (Drap.) O      6 0,1875 

Vertigo parcedentata (Sandb.) O 4 4    13 0,40625 

Vertigo genesii (Gredler) H      4 0,125 

Columella edentula (Drap.) M      279 8,71875 

Columella columella (Mart.) M      297 9,28125 

Chondrula tridens (Müll.) O (X)      1 0,03125 

Clausilia dubia (Drap.) M      4 0,125 

Clausilia pumila C. Pfeiffer F      8 0,25 

Clausiliidae  1     3 0,09375 

Helicodiscus singleyanus Pilsbry M  1    1 0,03125 

Vitrea crystallina (Müll.) F (B)      9 0,28125 

Aegopinella nitens (Michaud) F      1 0,03125 

Euconulus praticola (Reinhardt)  H      3 0,09375 

Dauderbardia sp.       2 0,0625 

Carpathica calophana (Westerlund) F      2 0,0625 

Trichia hispida (Linnaeus) M      175 5,46875 

Xerolenta obvia (Menke) 

(=Helicella candicans (L. Pfeiffer) 
X     1 11 0,34375 

Pseudotrichia rubiginosa 

(Al.Schm.)  
M (H)      376 11,75 

Helicoidea   fragm.    fragm.   

ВСЬОГО (наземні молюски)  37 170 20 0 2 7185 224,5313 
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Додаток Ж 

Зміна видового різноманіття фауни молюсків протягом холодних 

етапів середнього плейстоцену в Середньому Подністер’ї* 

Види 
Екол. 

групи 

Наземні молюски у відкладах 

холодних етапів плейстоцену 

dn or* tl sl pr* 

Succinea oblonga (Drap.) M +  + +  

Succinea (Oxyloma) elegans Risso H -  + -  

Cochlicopa lubrica (Müll.) M -  - +  

Vertigo alpestris Alder  M -  - +  

V. ronnebiensis (Westerlund) F -  - +  

V. genesii (Gredl.) H +  - +  

V. parcedentata (Sandb.) O +  + +  

Columella columella (Mart.) M +  + +  

Pupilla muscorum (L.)  O +  + +  

P. sterri (Voith) O(X) +  - +  

P.triplicata (Studer) O(X) +  + +  

P. loessica Ložek O +  - -  

Vallonia pulchella (Müll.) O -  - +  

V. enniensis (Gredl.)  H -  - +  

V. tenuilabris(Al. Br.) O +  + +  

Chondrula tridens (Müll.) O(X) +  - +  

Nesovitrea hammonis (Ström)  M -  - +  

N. petronella (L. Pfeiffer) M -  - +  

Zonitoides nitidus (Müll.) H +  - -  

Euconulus fulvus (Müll.) M -  + +  

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella 

candicans (L. Pfeiffer) 
Х +  + +  

Helicopsis striata (Müll.) O(X) +  - -  

Pseudotrichia rubiginosa (Al.Schm.)  M(H) -  + +  

* складено автором за матеріалами [9, 14, 100, 119, 158-163, 165, 166, 169, 170, 189, 

192, 193-195, 297]. 

Умовні позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., 

Александровичем В. [292]):  О – види відкритих біотопів, М – мезофільні види,                   

Н – гігрофільні види, Х – ксерофільні види. 

  вид характерний для всіх холодних етапів плейстоцену 

 +  вид зустрічається лише в одному з холодних етапів плейстоцену 

 -   вид не зустрічається лише в одному з холодних етапів плейстоцену 
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Додаток Ж (продовження) 

Зміна видового різноманіття фауни молюсків протягом теплих етапів 

середнього плейстоцену в Середньому Подністер’ї* 

 

Види 
Екол. 

групи 

Наземні молюски у 

відкладах теплих етапів 

плейстоцену 

pt* zv lb mr 

Carichium minimum (Müll.) Н    -   +   -  

Succinea oblonga (Drap.) M    +   +   +  

Pupilla muscorum (L.)  O    -   +   -  

P. sterri (Voith) O (X)    +   -   -  

Vallonia pulchella (Müll.) O    -   +   +  

V. costata (Müll.) O    -   +   -  

Chondrula tridens (Müll.) O (X)    -   +   +  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) M    -   +   -  

Aegopinella nitens (Michaud) F    +   -   -  

Xerolenta obvia (Menke) (=Helicella 
candicans (L. Pfeiffer) 

X    -   +   -  

Helicopsis striata (Müll.) O (X)    +   -   -  

Trichia hispida (Linnaeus) M    +   -   -  

Euomphalia strigella (Draparnaud) O  -   +   -   -  

Helix pomatia (Linnaeus) F (B)    +   -   -  

H. lutescens (Rossmässler) O (X)    +   -   -  

* складено автором за матеріалами [9, 14, 100, 119, 158-163, 165, 166, 169, 170, 189, 

192, 193-195, 297]. 

Умовні позначення: Екологічні групи (за Александровичем С., 

Александровичем В. [292]):  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 зустрічається лише в одному з теплих етапів плейстоцену 

 -   вид не зустрічається лише в одному з теплих етапів плейстоцену 
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Додаток З 

Cистематизація колекції молюсків проф. М. О. Куниці (Середнє 

Подністер’я) 

№ 

п/п 

№ 

пробір

ки 

Населений 

пункт 

Географічна 

прив`язка 
Порода Глибина Вид 

1 4 с. Атаки   відслонення 35 породи   Helicopsis striata 

2 369 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

верхній горизонт 
  Helicopsis striata 

3 371 с. Атаки   відслонення 35, порода 2   Succinea oblonga 

4 374 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 
верхній горизонт 

  Pupilla sterri 

5 375 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

верхній горизонт 
  Helicopsis striata 

6 376 с. Атаки   відслонення 35, порода 2   Pupilla loessica 

7 377 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

нижній горизонт 
  Succinea oblonga 

8 379 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

верхній горизонт 
  Vallonia tenuilabris 

9 380 с. Атаки   відслонення 35, порода 2   Pupilla muscorum 

10 381 с. Атаки   відслонення 35, порода 2   Vallonia tenuilabris 

11 382 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

нижній горизонт 
  Pupilla muscorum 

12 383 с. Атаки   відслонення 35, порода 2   Pupilla muscorum 

13 384 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

нижній горизонт 
  Vallonia tenuilabris 

14 385 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

нижній горизонт 
  Helicopsis striata 

15 386 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 
нижній горизонт 

  Pupilla muscorum 

16 391 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

верхній горизонт 
  Succinea oblonga 

17 394 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

нижній горизонт 
  Pupilla sterri 

18 411 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 
верхній горизонт 

  Pupilla sterri 

19 421 с. Атаки   
відслонення 35, порода 2, 

нижній горизонт 
  Helicopsis striata 

20 373 с. Рухотин   відслонення 14   Pupilla muscorum 

21 401 с. Рухотин   відслонення 14   Succinea oblonga 

22 405 с. Рухотин   відслонення 14   ? 

23 406 с. Рухотин   відслонення 14   Clausiliidae 

24 46 Городок         

25 47 Городок         

26 49 Городок         

27 78 с. Дністрове 

лівий берег 

Дністра, ІІ тераса, 

зх окраїна села 

(0,3 км) 

    Helicopsis striata 

28 79 с. Дністрове   порода № 2   Pupilla muscorum 

29 80 с. Дністрове 
лівий берег 

Дністра 
    Succinea oblonga 

30 81 с. Дністрове   порода № 2   Vertigo parcedentata 
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№ 

п/п 

№ 

пробір

ки 

Населений 

пункт 

Географічна 

прив`язка 
Порода Глибина Вид 

31 82 с. Дністрове   порода № 3   Pupilla muscorum 

32 83 с. Дністрове       Pupilla sterri 

33 84 с. Дністрове       Helicella candicans 

34 85 с. Дністрове       Vallonia pulchella 

35 86 с. Ісаківці   порода 2, верхній горизонт   Helicella candicans 

36 87 с. Ісаківці   порода 2, верхній горизонт   Helicella striata 

37 88 с. Ісаківці   порода 2, верхній горизонт   Pupilla muscorum 

38 89 с. Ісаківці 

лівий берег р. 

Збруч, біля мосту, 
обрив 

порода 2, верхній горизонт   Helicella candicans 

39 90 с. Ісаківці   порода 2, верхній горизонт   Fagotia acicularis 

40 372 

с. Завалля (пд-

сх частина) 

Терноп. обл., 

Борщівс. р-н 

р. Збруч, правий 

берег 

розріз 15, І сучасний грунт, 

горизонт А 
  Молюски 

41 438 с. Завалля  
р. Збруч, правий 

берег 
розріз 15, ІХ алювій 

1,46-1,96 

м 
Молюски 

42 393 

с. Кудринці, 

Хмельн. обл., 

Камянець-

Поділ. р-н,  

1 км від 

перекладного 

мосту, правий 

берег р. Збруч 

ІІІ другий похований грунт 
0,99-1,14 

м 
Молюски 

43 435 с. Кудринці 

1 км від 

перекладного 

мосту, правий 

берег р. Збруч 

розріз 16, ІІ похований 

грунт 

0.79-0,78 

м 
Молюски 

44 436 с. Кудринці 

1 км від 
перекладного 

мосту, правий 

берег р. Збруч 

розріз 16, IV суглинок  
1,14-2,44 

м 
Молюски 

45 437 с. Кудринці 

1 км від 

перекладного 

мосту, правий 

берег р. Збруч 

розріз 16, ІІІ перший 

похований грунт, горизонт 

АВ 

0,79-0,99 

м 
Молюски 

46 64 
Камянка на 

Дністрі 
      

Carichium sp. 

(третинні) 

47 65 Камянка        
Lithoglyphus 

naticoides 

48 66 Камянка        Helicella striata 

49 67 Камянка        Theodoxus fluviatilis 

50 8 

с. Наддністрянка, 

Камянець-Поділ. 

р-ну 

заплава 
грунтовий горизонт IV 

(грунт) 
    

51 91 с. Наддністрянка 
точка № 3, 
археологічний 

розкоп 

ІІІ викопний грунт   
Helix sp, Vallonia 
tenuilabris 

52 92 с. Наддністрянка   розріз 2/61   Helicella candicans 

53 93 с. Наддністрянка   
IV похований грунтовий 

горизонт В 
2,87-3,31 Vallonia tenuilabris 
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№ 

п/п 

№ 

пробір

ки 

Населений 

пункт 

Географічна 

прив`язка 
Порода Глибина Вид 

54 94 с. Наддністрянка 

точка № 4, 

археологічний 

розкоп 

    

Succinea oblonga, 

Vallonia tenuilabris, 

Pupilla muscorum, 

Pupilla  loessica 

55 95 с. Наддністрянка   І похований грунт   Helicella sp. 

56 96 с. Наддністрянка   
IV похований грунтовий 

горизонт ВC 
  Helicella candicans 

57 97 с. Наддністрянка 
висока заплава, 

лівий берег 
V горизонт 1   

Limnaea palustris, 

Succinea putris 

58 98 с. Наддністрянка   ІІІ похований грунт 2,34-2,56 Vallonia pulchella 

59 99 с. Наддністрянка   
IV похований грунтовий 

горизонт В 
2,87-3,31 Vallonia tenuilabris 

60 100 с. Наддністрянка   ІІІ похований грунт 2,34-2,56 Zenobiella rubiginosa 

61 101 с. Наддністрянка   
ІІ похований грунтовий 

горизонт А 
1,23-1,75 Clausilia 

62 102 с. Наддністрянка   
ІІ похований грунтовий 

горизонт А 
1,23-1,75 Succinea oblonga 

63 103 с. Наддністрянка   ІІІ похований грунт 2,34-2,57 Vallonia tenuilabris 

64 104 с. Наддністрянка   
ІІ похований грунтовий 

горизонт А 
    

65 105 с. Наддністрянка   
IV похований грунтовий 

горизонт В 
2,87-3,31 Vallonia tenuilabris 

66 106 с. Наддністрянка   І похований грунт 0,44-0,97 Vallonia pulchella 

67 107 с. Наддністрянка   IV другий похований грунт 2,22-3,32 Carichium minimum 

68 108 с. Наддністрянка висока заплава V горизонт 1   
Anisus spirorbis, 

Succinea oblonga 

69 109 с. Наддністрянка   Р. 2/61   Pupilla muscorum 

70 110 с. Наддністрянка   Р. 2/61   Succinea oblonga 

71 111 с. Наддністрянка   Р. 2/61   Vertigo parcedentata 

72 112 с. Наддністрянка   Р. 2/61   
Lithoglyphus 

naticoides 

73 113 с. Наддністрянка   Р. 2/61   Clausiliidae 

74 114 с. Наддністрянка   Р. 2/61   Pupilla sterri 

75 115 с. Наддністрянка   Р. 2/61   Helicella striata 

76 636 с. Наддністрянка   
розріз 4, ІV другий 

похований грунт 

2,22-3,32 

м 
Vallonia tenuilabris 

77 269 Смотрич карєр   відслонення № 47   Helicopsis striata 

78 270 Смотрич карєр   
відслонення № 47, порода 

№ 2 
  Vallonia tenuilabris 

79 271 Смотрич карєр   відслонення № 47   Pupilla muscorum 

80 272 Смотрич карєр   відслонення № 47   Vallonia pulchella 

81 273 Смотрич карєр   
відслонення № 47, порода 

№ 2, верхній горизонт 
  Succinea oblonga 

82 277 Смотрич карєр   
відслонення № 47, порода 

№ 2, верхній горизонт 
  Helicopsis striata 

83 300 Смотрич карєр   
відслонення № 47, порода 

№ 2 
  Succinea oblonga 

84 323 Смотрич карєр   відслонення 47, порода 2   Helicella candicans 

85 332 Смотрич карєр   відслонення 47, порода 2   Succinea oblonga 
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№ 

п/п 

№ 

пробір

ки 

Населений 

пункт 

Географічна 

прив`язка 
Порода Глибина Вид 

86 333 Смотрич карєр   відслонення 47, порода 2   Vertigo sp. 

87 337 Смотрич карєр   відслонення 47, порода 2   Vallonia tenuilabris 

88 339 Смотрич карєр   
відслонення 47, порода 2, 

нижній горизонт 
  Vallonia pulchella 

89 343 Смотрич карєр   відслонення 47, порода 2   Helicopsis striata 

90 344 Смотрич карєр   відслонення 47, порода 2   Vertigo parcedentata 

91 350 Смотрич карєр   відслонення 47, порода 2   Vallonia pulchella 

92 326 с. Смотрич ІІІ тераса відслонення 48, порода 2   Pupilla muscorum 

93 349 Смотрич    
відслонення 47, порода 2, 

гумусований горизонт 
  Succinea oblonga 

94 355 Смотрич    відслонення 47, порода 2   Helicopsis striata 

95 356 Смотрич    відслонення 47, порода 2   Helicella candicans 

96 358 Смотрич    
відслонення 47, порода 2, 

гумусований горизонт 
  Pupilla muscorum 

97 361 Смотрич    
відслонення 47, порода 2, 

верхній горизонт 
  Vallonia tenuilabris 

98 362 с. Смотрич  ІІІ тераса відслонення 48, порода 2   Vallonia tenuilabris 

99 363 Смотрич    відслонення 47, порода 2   Pupilla sterri 

100 364 с. Смотрич  ІІІ тераса відслонення 48, порода 2   Succinea oblonga 

101 365 с. Смотрич    відслонення 48   Pupilla sterri 

102 251 с. Теремці високий берег відслонення 50, порода 1   Euconulus fulvus 

103 252 с. Теремці високий берег відслонення 50, порода 2   Pupiliidae 

104 253 с. Теремці високий берег відслонення 50, порода 2    

105 254 с. Теремці високий берег відслонення 50, порода 2   Succinea oblonga 

106 255 с. Теремці високий берег відслонення 50, порода 2   Columella columella 

107 266 с. Теремці високий берег відслонення 50, порода 2   Vallonia tenuilabris 

108 267 с. Теремці високий берег відслонення 50, порода 2   Pupilla sterri  

109 268 с. Теремці високий берег відслонення 50, порода 2   Pupilla muscorum 

110 116 Бакота   bg. лес     

111 51 с. Стара Ушиця 
правий берег           

р .Ушиця 
І сучасний грунт 0,05-0,61  Vallonia pulchella 

112 52 с. Стара Ушиця 1,5 км вище моста горизонт ІІІ  1,96-2,2 Fagotia acicularis 

113 53 с. Стара Ушиця 
правий берег           

р .Ушиця 
І сучасний грунт 0,05-0,61 Vallonia tenuilabris 

114 54 с. Стара Ушиця 
правий берег           

р .Ушиця 
І сучасний грунт 0,05-0,61 Vallonia pulchella 

115 55 с. Стара Ушиця 1,5 км вище моста V суглинок  2,37-3,87 Anisus spirorbis 

116 56 с. Стара Ушиця 1,5 км вище моста V суглинок  2,37-3,87 Succinea oblonga 

117 57 с. Стара Ушиця 1,5 км вище моста V суглинок  2,37-3,87 Succinea oblonga 

118 58 с. Стара Ушиця 1,5 км вище моста V суглинок  2,37-3,87 Phusa fontinalis 

119 59 с. Стара Ушиця 1,5 км вище моста горизонт ІІІ  1,96-2,2 Pupilla muscorum  

120 60 с. Стара Ушиця 1,5 км вище моста горизонт ІІІ  1,96-2,2 Pupilla muscorum  

121 307 с. Стара Ушиця   відслонення 51, порода 2   Pupilla sterri 

122 322 с. Стара Ушиця   відслонення 5, порода 2    

123 325 с. Стара Ушиця   відслонення 51, порода 2   Succinea oblonga 

124 342 с. Стара Ушиця   відслонення 51, порода 2   Pupilla muscorum 

125 346 с. Стара Ушиця   відслонення 51, порода 2   Vallonia tenuilabris 

126 452 с. Молодово   розріз 10   Vallonia pulchella 
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Географічна 
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127 458 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт АВ 

2,29-2,59 

м 

Succinea oblonga, 

Cochlicopa lubrica, 

Fagotia acicularis 

128 459 с. Молодово   
розріз 10, порода 2 (внизу 

осип) 
  Helicopsis striata 

129 460 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 
0,6-0,9 м Cochlicopa nitens 

130 469 с. Молодово   розріз 10, ІІІ горизонт  
3,78-5,30 

м 

Неогенові, 

Clausiliidae 

131 475 с. Молодово   
розріз 10, І сучасний 

грунтовий горизонт А1 
0,08-0,6 м 

Succinea oblonga, 

Vallonia pulchella 

132 481 с. Молодово   розріз 10, порода 4   Helicopsis striata 

133 486 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 
0,9-1,59 м 

Vallonia pulchella, 

Vallonia enniensis, 

Helicopsis striata 

134 497 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 
0,9-1,59 м Orcula dolium 

135 531 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 
0,6-0,9 м Succinea oblonga 

136 532 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 
0,9-1,59 м Succinea oblonga 

137 541 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 
0,9-1,59 м Неогенові 

138 542 с. Молодово   розріз 10, горизонт ІІІ 
3,78-5,30 

м 

Vallonia pulchella, 

Vallonia costata 

139 548 с. Молодово   розріз 10, горизонт ІІІ 
3,78-5,30 

м 

Cochlodina laminata, 

Clausilia dubia 

140 550 с. Молодово   розріз 10, горизонт ІІІ   

Vertigo angustio, 

Carychium minimum, 

Pupilla sterri 

141 552 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт АВ 
2,29-2,59  

Vallonia pulchella, 

Vallonia enniensis 

142 564 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 

1,59-2,29  

м 
Vallonia pulchella 

143 593 с. Молодово   розріз 10, горизонт ІІІ 
3,78-5,30 
м 

Carichium minimum 

144 611 с. Молодово   
ІІ похований грунтовий 

горизонт А1 

0,60-0,90 

м 
Vallonia costata 

145 618 с. Молодово   розріз 10, порода 4   Succinea oblonga 

146 619 с. Молодово   розріз 10, порода 4   Helicella candicans 

147 635 с. Молодово   розріз 10, горизонт ІІІ 
3,87-5,30 

м 
Succinea oblonga 

148 638 с. Молодово   розріз 10, горизонт ІІІ 
3,78-5,30 

м 

Sochlodina sp., 

Clausilidae 

149 656 с. Молодово   розріз 10, горизонт ІІІ 
3,78-5,30 

м 
… (розмито) 

150 665 с. Молодово   
розріз 10, ІІ похований 

грунтовий горизонт А  

1,59-2,29 

м 

Chondrula tridens, 

Pupilla sterri, 

P. muscorum, 
Vallonia pulchella 

151 708 с. Молодово   розріз 10, горизонт ІІІ 3,78-5,30 Vallonia pulchella 
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м 

152 720 с. Молодово   
розріз 10, лес порода № 2 

(внизу…) 
    

153 727 с. Молодово   
розріз 10, порода 2 (внизу 

осип) 
  

Pisidium sp., P. 

casertamum 

154 729 с. Молодово   розріз 10, порода 4   
Pupilla muscorum 

elongata 

155 370 с. Репужинці   відслонення 21, порода 2  4,0-4,5 м Helicella candicans 

156 387 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 2,0-2,5 м Helicella candicans 

157 388 с. Репужинці   розріз 22, порода 3   Helicopsis striata 

158 390 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 2,0-2,5 м 
Succinea oblonga 
elongata 

159 395 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 2,0-2,5 м Pupilla muscorum 

160 396 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 2,0-2,5 м Pupilla sterri 

161 407 с. Репужинці   розріз 22, порода 3   Columella columella 

162 408 с. Репужинці   розріз 21, порода 2   Columella columella 

163 409 с. Репужинці   
розріз 22, порода 3, 

морфологічне відслон. 
  Pupilla muscorum 

164 410 с. Репужинці   розріз 22, порода 3   
Pupilla muscorum 

elongata 

165 413 с. Репужинці   розріз 21, порода 2   
Pupilla sterri, Pupilla 

muscorum? 

166 416 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 2,0-2,5 м Vallonia pulchella 

167 417 с. Репужинці   розріз 21, порода 2   Vallonia tenuilabris 

168 419 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 2,0-2,5 м Vallonia tenuilabris 

169 420 с. Репужинці   розріз 21, порода 2   Pupilla sterri 

170 423 с. Репужинці   розріз 21, порода 2   Vallonia pulchella 

171 425 с. Репужинці   розріз 22, порода 3   Pupilla sterri 

172 426 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 4,0-4,5 м Pupilla sterri 

173 427 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 4,0-4,5 м Columella columella 

174 428 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 2,0-2,5 м Columella columella 

175 431 с. Репужинці   розріз 22, порода 3   Pupilla muscorum 

176 432 с. Репужинці   розріз 22, порода 3   Helicella candicans 

177 433 с. Репужинці   розріз 21, порода 2   Pupilla muscorum 

178 451 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 2,0-2,5 м Helicopsis striata 

179 508 с. Репужинці   розріз 21, порода 2 4,0-4,5 м Succinea oblonga 

180 539 с. Репужинці   розріз 2, порода 4   Helicella candicans 

181 559 с. Репужинці 
яр до хутора 

Домінський 
розріз 2, порода 4   Helicopsis striata 

182 722 с. Репужинці   розріз 2, порода 4   Pupilla muscorum 

183 733 с. Репужинці   

розріз 2, ІІ другий 

похований грунтовий 
горизонт В 

2,12-2,87 

м 

Helix sp., Eumphalia 

strigella, Cepaea 
vindobonensis 

184 12 с. Заліщики   V dn less     

185 13 с. Заліщики   dn less   Helicella candicans 

186 18 с. Заліщики   dn less, нижній горизонт   Helicella striata 

187 19 с. Заліщики   bg less, нижній горизонт   Pupilla muscorum 

188 21 с. Заліщики   
bg суглинок лесоподібний, 

верхній горизонт 
  Succinea oblonga 



252 

№ 

п/п 

№ 

пробір

ки 

Населений 

пункт 

Географічна 

прив`язка 
Порода Глибина Вид 

189 22 с. Заліщики   less, нижній горизонт   Helicopsis striata 

190 25 с. Заліщики   dn less   Pupilla muscorum 

191 26 с. Заліщики   
вg лесоподібні суглинки, 

нижній горизонт 
    

192 27 с. Заліщики   
V викопний грунт, бурий 

лісовий, верхній горизонт 
    

193 28 с. Заліщики   dn less   Vallonia tenuilabris 

194 29 с. Заліщики   dn less   Pupilla muscorum  

195 30 с. Заліщики   dn less   Pupilla sterr 

196 31 с. Заліщики   V викопний грунт   Vallonia tenuilabris 

197 32 с. Заліщики   dn less, нижній горизонт   Succinea oblonga 

198 33 с. Заліщики   dn less, нижній горизонт   Vallonia pulchella 

199 34 с. Заліщики   dn less, горизонт?   Pupilla muscorum  

200 35 с. Заліщики   dn less, верхній горизонт   Succinea oblonga 

201 36 с. Заліщики   
bg суглинок лесопод., 

верхній горизонт 
  Vallonia tenuilabris 

202 37 с. Заліщики   dn less, горизонт?   Pupilla sterri 

203 38 с. Заліщики   bg less   уламки Нelicoidea 

204 39 с. Заліщики   dn less, горизонт?   Vallonia tenuilabris 

205 40 с. Заліщики   dn less, верхній горизонт   Vallonia pulchella 

206 41 с. Заліщики   dn less, верхній горизонт   Vallonia tenuilabris 

207 42 с. Заліщики   dn less, нижній горизонт   Vallonia tenuilabris 

208 43 с. Заліщики   bg less   Succinea oblonga 

209 44 с. Заліщики   dn less   Vallonia tenuilabris 

210 50 с. Заліщики   bg less   Pupilla muscorum  

211 301 с. Лоєвці   
відслонення 53, порода 2, 

верхня частина 
    

212 316 с. Лоєвці   
відслонення 53, порода 2, 
нижній горизонт 

  Pupilla muscorum 

213 312 с. Бернашівка   відслонення 37, порода № 1   
Helicella striata, 

Vallonia pulchella 

214 461 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 

1,22-2,12 

м 
Vallonia pulchella 

215 462 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІ перший похов. 

грунтовий горизонт ВС 
  Zenobiela rubiginosa 

216 468 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІV супісок 

3,82-5,02 

м 

Clausilidae, Pupilla 

sp. 

217 472 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІІ другий похов. 

грунтовий горизонт ВС 

2,92-3,72 

м 

Vallonia pulchella, 

Vallonia enniensis 

218 476 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІ перший 

похований грунтовий 

горизонт АВ 

0,56-1,30 

м 
Eumphalia strigella 

219 487 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ другий похов. 

грунт. горизонт ВС 

2,87-3,82 

м 
Vallonia pulchella 

220 491 с. Ожево біля кладовища розріз 3, нижній лес ІІІ   Не визначається 

221 507 с. Ожево біля кладовища розріз 3, нижній лес     

222 517 с. Ожево біля кладовища розріз 3, нижній лес   Визначити важко 
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223 522 с. Ожево біля кладовища розріз 3, нижній лес   

Vallonia pulchella, 

Vallonia enniensis, 

Vallonia costata 

224 528 с. Ожево   розріз 3, нижній лес ІІІ   Succinea oblonga 

225 533 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 

1,22-2,12 

м 
Vitrea crystalina 

226 537 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІV супісок 

3,82-5,02 

м 

Vallonia pulchella, 

Clausilidae, 

Zenobiela rubiginosa 

227 546 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 

1,22-2,12 

м 

Clausilidae, Acme 

polita 

228 553 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІІ похований грунт 

0,37-1,22 

м 
Iphigena sp. 

229 554 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт ВС 

2,87-3,82 

м 
Vertigo parcedentata 

230 555 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІІ похований грунт 

0,37-1,22 

м 
Cochlicopa sp. 

231 556 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІV супісок 

3,82-5,02 

м 

Clausilia dubia, 

Clausilia cf. cruciata 

232 558 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 

1,22-2,12 

м 

Succinea oblonga, 

Clausilidae, 

Cochlicopa sp. 

233 560 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 

1,22-2,12 

м 
Acanthinula aculeata 

234 563 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІІ похований грунт 

0,37-1,22 

м 
Perforatella bidens 

235 568 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 

1,22-2,12 

м 
Cochlicopa laminata 

236 569 с. Ожево яр біля кладовища розріз 3, лес нижній ІІІ     

237 588 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

ІІ похований грунтовий 

горизонт А 

1,22-2,12 

м 
Clausilia dubia 

238 594 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІІ другий 

похований грунтовий 
горизонт ВС 

2,92-3,72 

м 

Pupilla muscorum, 

Carychium minimum, 
Cochlicopa lubrica 

239 596 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІ перший 

похований горизонт В 

1,30-1,78 

м 
Succinea oblonga 

240 597 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІІ другий 

похований грунтовий 

горизонт В 

2,38-2,92 

м 
Carichium minimum 

241 601 с. Ожево 
2,5 км вверх по 
течії 

розріз 2, ІV супісок 
3,82-5,02 
м 

Retinela hammonis 

242 602 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

III другий похований 

грунтовий горизонт ВС 

2,92-3,72 

м 
Fagotia acicularis 

243 605 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІІ другий 

похований грунтовий 

горизонт В 

2,38-2,92 

м 

Vallonia pulchella, 

Vallonia enniensis 

244 606 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт В 

2,12-2,82 

м 
Clausilidae 

245 608 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІV супісок 

3,82-5,02 

м 

Succinea oblonga 

elongata 
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246 623 с. Ожево 
1,5 км вниз по 
течії 

розріз 1, ІІІ другий похов. 
грунтовий горизонт В 

2,38-2,92 
м 

Clausilidae 

247 641 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІІ другий похов. 

грунтовий горизонт ВС 

2,92-3,72 

м 
Vallonia tenuilabris 

248 642 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

ІІ похований грунтовий 

горизонт А 

1,22-2,12 

м 
Zaciniaria plicata 

249 643 с. Ожево 
2,5 км вверх по 
течії 

ІІ похований грунтовий 
горизонт В 

1,30-1,78 
м 

Vallonia tenuilabris 

250 649 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІІ похований грунт 

0,37-1,22 

м 

Vertigo pygmeaea, 
Acme polita, Pupilla 

muscorum 

251 657 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІV супісок 

3,82-5,02 

м 
Eumphalia strigella 

252 667 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 

1,22-2,12 

м 
Vitrea sp. 

253 668 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІІ похований грунт 

0,37-1,22 

м 
Helicella sp. 

254 672 с. Ожево 
яр на правому 
березі р. Дністер, 

біля кладовища 

розріз 3, зразок лесу І   Pupilla muscorum 

255 673 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

ІІІ другий похований 

грунтовий горизонт ВС 

2,92-3,72 

м 
Bethynia tentaculata 

256 674 с. Ожево 
яр на правому 

березі р. Дністер 
розріз 2, ІІІ лес шаруватий   Succinea oblonga 

257 678 с. Ожево 
яр на правому 

березі р. Дністер 
розріз 3, нижній лес   Clausilidae 

258 686 с. Ожево 
яр на правому 

березі р. Дністер 
розріз 3, І лес   

Vallonia pulchella, 

Helicella candicans 

259 687 с. Ожево   розріз 1, І лес     

260 688 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІ перший 

похований горизонт В 

1,30-1,78 

м 
Vallonia pulchella 

261 689 с. Ожево   розріз 1, 6 лес   
Helicopsis sp., 

Chondrula tridens 

262 694 с. Ожево 
1,5 км вниз по 
течії 

розріз 1, ІІІ другий похов. 
грунт. горизонт В 

2,38-2,92 
м 

Vallonia tenuilabris 

263 701 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІІ другий похов. 

грунт. горизонт А 

1,78-2,38 

м 
Vallonia pulchella 

264 703 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІV супісок 

3,82-5,02 

м 
Carichium minimum 

265 705 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІV супісок 

3,82-5,02 

м 
Cochlicopa lubrica 

266 706 с. Ожево   розріз 1, 6 лес   Chondrula tridens 

267 709 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 

розріз 2, ІІ похований 

грунтовий горизонт А 

1,22-2,12 

м 
Vallonia pulchella 

268 711 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІІ похований грунт 

0,37-1,22 

м 
Clausilidae 

269 712 с. Ожево 
2,5 км вверх по 

течії 
розріз 2, ІV супісок 

3,82-5,02 

м 

Vitrea crystalina, 

Helicella candicans 

270 713 с. Ожево   розріз 2, ІІІ лес шаруватий    

271 717 с. Ожево 
1,5 км вниз по 

течії 

розріз 1, ІІІ другий похов. 

грунтовий горизонт В 

2,38-2,92 

м 
Vallonia tenuilabris 
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272 731 с. Ожево 

на межі полів сіл 

Ожево та 

Василівці 

ІІІ другий похований 

грунтовий горизонт В 

2,38-2,92 

м 

Cepaea 

vindobonensis 

273 45 с. Василівці 
права притока 

Дністра 
ІІІ похований грунт 0,47-0,65   

274 457 с. Василівці притока Дністра 

розріз 9, V другий 

похований грунтовий 

горизонт ВС 

2,05-2,30 

м 
Vallonia tenuilabris 

275 470 с. Василівці притока Дністра розріз 9, мул-пісок 0,7 м Pupilla muscorum 

276 479 с. Василівці   розріз 9, порода 2   Pupilla loessica 

277 482 с. Василівці притока Дністра 

розріз 9 (дипломна) V 

другий похований 

грунтовий горизонт А 

0,83-1,23 

м 
Vallonia pulchella 

278 501 с. Василівці притока Дністра розріз 9, І сучасний грунт   Succinea oblonga 

279 512 с. Василівці   розріз 9, мул-пісок 70 см Vallonia tenuilabris 

280 543 с. Василівці притока Дністра 

розріз 9 (дипломна), V 

другий похований 

грунтовий горизонт А 

0,83-1,23 

м 
Carichium minimum 

281 544 с. Василівці притока Дністра 

розріз 9 (дипломна), V 

другий похований 

грунтовий горизонт ВС 

2,05-2,30 

м 

Vallonia pulchella, 

Vallonia enniensis 

282 547 с. Василівці 
права притока 

Дністра 

розріз 9, ІІІ перший 

похований грунт 

0,47-0,65 

м 
Vallonia pulchella 

283 551 с. Василівці притока Дністра розріз 9, ІV al; прошарок 
0,65-0,83 

м 
Vallonia tenuilabris 

284 557 с. Василівці притока Дністра 
розріз 9, V другий похов. 
грунт. горизонт В 

1,23-2,05 
м 

Vallonia pulchella 

285 571 с. Василівці притока Дністра розріз 9, І сучасний грунт   Clausilidae 

286 577 с. Василівці притока Дністра 
розріз 9, V другий похов. 

грунтовий горизонт ВC 

2,05-2,30 

м 
Clausilidae 

287 583 с. Василівці притока Дністра розріз 9, ІV al; прошарок 
0,65-0,83 

м 
Carichium minimum 

288 589 с. Василівці притока Дністра 
розріз 9, V другий похов. 

грунтовий горизонт ВC 

2,05-2,30 

м 
  

289 612 с. Василівці притока Дністра розріз 9, ІV al; прошарок 
0,65-0,83 

м 
Уламки 

290 714 с. Василівці притока Дністра 
розріз 9, V другий похов. 
грунтовий горизонт ВС 

2,05-2,30 
м 

  

291 721 с. Василівці   розріз 9, порода 2, лес   Columella columella 

292 723 с. Василівці   розріз 9, порода 2, лес   
Pupilla muscorum 

unidentata 

293 278 с. Липчани   відслонення 46, порода 2   Helicopsis striata 

294 279 с. Липчани   відслонення 46, порода 2   Helicopsis striata 

295 280 с. Липчани   відслонення 46, порода 4   Pupilla sterri 

296 295 с. Липчани   відслонення 46, порода 4   Succinea oblonga 

297 306 с. Липчани   відслонення 46, порода 2     

298 311 с. Липчани   відслонення 46, порода 2   Pupilla sterri 

299 313 с. Липчани   відслонення 46, порода 2   Pupilla muscorum 

300 314 с. Липчани   відслонення 46, порода 4     

301 315 с. Липчани   відслонення 46, порода 2   Vallonia tenuilabris 

302 321 с. Липчани   відслонення 46, порода 4   Pupilla muscorum 
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303 324 с. Липчани   відслонення 46, порода 4   Pupillidae 

304 345 с. Липчани   відслонення 46, порода 2   Succinea oblonga 

305 352 с. Липчани   відслонення 46, порода 2   Zenobiela rubiginosa 

306 353 с. Липчани   відслонення 46, порода 2   Vallonia tenuilabris 

307 465 с. Липчани   розріз 5, І лес верхній   Pupilla loessica 

308 473 с. Липчани   
розріз 6, ІI лес над бурим 

горизонтом 
  Helicella candicans 

309 474 с. Липчани ліва сторона яру 

розріз 11, глинистий 

горизонт лесу (після ІІ 

викопного грунту) 

5,00 м   

310 478 с. Липчани   розріз 5, І лес верхній   Pupilla muscorum 

311 484 с. Липчани 
яр на північному 

сході 

розріз 6, І самий верхній 

фрагмент в/г 
  Pupilla muscorum 

312 485 с. Липчани   нижній червоно-бурий в/г   Helicella candicans 

313 488 с. Липчани 
яр на північному 

сході 

розріз 6, ІІ лес над бурим 

горизонтом в/г 
  Helicopsis striata 

314 490 с. Липчани   розріз 5, лес І верхній   Helicella candicans 

315 492 с. Липчани   розріз 6, лес ІІІ найнижчий   Helicella candicans 

316 500 с. Липчани 
яр на північному 

сході 
розріз 6, нижній лес   Succinea oblonga 

317 502 с. Липчани   розріз 6, нижній лес ІІІ   Pupilla muscorum 

318 503 с. Липчани   розріз 6, нижній в/г   Pupilla muscorum 

319 520 с. Липчани   розріз 5, лес І верхній   
Columella columella 

edentula 

320 534 с. Липчани   розріз 6, І лес (верхній)   
Pupilla muscorum 

unidentata 

321 570 с. Липчани 
яр на північному 

сході 
розріз 6, І лес   Vallonia tenuilabris 

322 574 с. Липчани 
яр на північному 

сході  
ІІІ лес самий нижній    Helicella candicans 

323 579 с. Липчани 
яр на північному 

сході  

розріз 6, нижній в/г 

(коричневий) 
  Vallonia pulchella 

324 581 с. Липчани яр в саду 

розріз 5, 

чорноземоподібний нижній 

в/г 

2,50-9,73 

м 
Chondrula tridens 

325 584 с. Липчани яр в саду розріз 5, лес І верхній   
Vallonia tenuilabris, 

Vallonia pulchella 

326 610 с. Липчани 
яр на північному 

сході  

розріз 6, ІІ лес над бурим 

горизонтом 
  

Pupilla muscorum 

unidentata 

327 615 с. Липчани яр в саду 
розріз 5, перший верхній 

в/г 
  

Helicella sp., 

Vallonia tenuilabris 

328 616 с. Липчани 
яр на північному 

сході  

розріз 6, І самий верхній 

фрагмент в/г 
  

Vallonia pulchella, 

Vallonia sp. 

329 628 с. Липчани. 
яр на північному 

сході  
розріз 6, лес ІІІ найнижчий   Vallonia pulchella 

330 632 с. Липчани   
розріз 6, нижній в/г 

(коричневий) 
  Pupilla sterri 

331 648 с. Липчани яр розріз 6, лес ІІІ найнижчий   

Pupilla muscorum 

unidentata, Pisidium 

sp., Pupilla sp. 
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332 651 с. Липчани яр розріз 5, лес І верхній   

Succinea oblonga, 

S. oblonga sp., 

S. oblonga elongata  

333 654 с. Липчани 
яр  на північному 

сході 
розріз 6, І лес (верхній)   

Pupilla muscorum, 

P. muscorum 
unidentata 

334 663 с. Липчани 
яр  на північному 

сході 

розріз 6, ІІ лес над бурим 

горизонтом 
    

335 677 с. Липчани яр в саду розріз 5, лес І верхній   
Vallonia tenuilabris 

sp. 

336 679 с. Липчани яр в саду 
розріз 5, І верхній 

викопний грунт 
  Succinea oblonga 

337 691 с. Липчани яр в саду розріз 5, лес І верхній   
Pupilla muscorum 

unidentata 

338 693 с. Липчани   розріз 5, лес І    Columella columella 

339 695 с. Липчани   розріз 5, лес І верхній   Pupilla muscorum 

340 696 с. Липчани   
розріз 6, ІІ лес над бурим 

горизонтом 
  Vallonia pulchella 

341 702 с. Липчани   
розріз 5, нижній червоно-
бурий грунт 

  Vallonia pulchella 

342 704 с. Липчани   розріз 6, І лес (верхній)   Helicella candicans 

343 707 с. Липчани р. Жван 
розріз 6, другий викопний 

грунтовий горизонт А 

1,28-2,78 

м 
  

344 710 с. Липчани   розріз 5, лес І верхній   Pupilla muscorum sp. 

345 718 с. Липчани   розріз 6, нижн. верхній гор.   Pupilla muscorum 

346 732 с. Липчани р. Жван 
розріз 6, ІV другий викоп. 

грунтовий горизонт А 

1,28-2,78 

м 
Helix рomatio 

347 281 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Pupilla muscorum 

348 282 с. Волошкове   відслонення 44, порода 12   Columella columella 

349 283 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Anisus spirorbis 

350 284 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Succinea oblonga 

351 285 с. Волошкове   відслонення 44, порода 3     

352 286 с. Волошкове   відслонення 44, порода 2   Zenobiela rubiginosa 

353 287 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Pupilla sterri 

354 288 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Pupilla sterri 

355 289 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Vallonia tenuilabris 

356 290 с. Волошкове   відслонення 44, порода 2   Vertigo parcedentata 

357 291 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Zenobiela rubiginosa 

358 292 с. Волошкове   відслонення 44, порода 2   Pupilla muscorum  

359 293 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Succinea oblonga 

360 294 с. Волошкове   відслонення 44, порода 3   
уламки Helicella, 

Pupilla 

361 296 с. Волошкове   відслонення 44, порода 2   Succinea oblonga 

362 297 с. Волошкове   відслонення 44, порода 2   Vallonia tenuilabris 

363 298 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   
Zenobiela rubiginosa, 

Anisus spirorbis 

364 299 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Pupilidae 
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365 302 с. Волошкове   відслонення 44, порода 2   Pupilla muscorum 

366 303 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Columella columella 

367 304 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Pupilla sterri 

368 308 с. Волошкове   відслонення 44, порода 2   Pupilla  

369 309 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Pupilla muscorum 

370 310 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Pupilla muscorum 

371 318 с. Волошкове   відслонення 44, порода 3   Succinea oblonga 

372 319 с. Волошкове   відслонення 44, порода 2   Pupilla muscorum 

373 320 с. Волошкове   відслонення 44, порода 2   Vallonia tenuilabris 

374 328 с. Волошкове   відслонення 44, порода 4   Columella columella 

375 447 с. Волошкове   розріз 7, І лес, верхній   Helicella candicans 

376 489 с. Волошкове яр 
розріз 7, 3-ій лес під 

алювієм 
  Pupilla muscorum 

377 505 с. Волошкове   
розріз 7, 4-ій лес під 

алювієм 
    

378 509 с. Волошкове   розріз 7, І лес верхній   
Vallonia tenuilabris, 

Vallonia sp. 

379 516 с. Волошкове   розріз 7, І лес верхній   Pupilla sp. 

380 535 с. Волошкове яр І лес верхній   
Succinea oblonga 

elongata 

381 575 с. Волошкове   розріз 7, І верхній горизонт   
Vallonia tenuilabris, 

Vallonia pulchella 

382 576 с. Волошкове   розріз 7, І лес верхній    Pupilla sp. 

383 590 с. Волошкове   розріз 7, І лес верхній   Columella columella 

384 598 с. Волошкове   розріз 7, І верхній горизонт   Succinea oblonga 

385 625 с. Волошкове яр в саду розріз 7, І верхній горизонт   Succinea oblonga 

386 640 с. Волошкове   розріз 7, І верхній горизонт     

387 666 с. Волошкове   розріз 7, І лес (верхній)   Pupilla muscorum 

388 670 с. Волошкове   розріз 7, І лес (верхній)   Pupilla muscorum 

389 692 с. Волошкове   розріз 7, І лес (верхній)   Vallonia pulchella 

390 715 с. Волошкове   розріз 7, ІІІ лес під al   Vallonia pulchella 

391 724 с. Волошкове   розріз 7, порода 4   Zenobiela rubiginosa 

392 725 с. Волошкове   розріз 7, порода 4   Succinea oblonga 

393 125 

с. Незвиська, 

Городенківськ

ий р-н 

  ІІІ похований грунт   Cochlicopa lubrica 

394 126 с. Незвиська   IV супісок   Vallonia pulchella 

395 127 с. Незвиська   V другий викопний грунт   Vallonia tenuilabris 

396 128 с. Незвиська   VІ суглинок   Vallonia pulchella 

397 129 с. Незвиська   VІІ супісок   Vallonia pulchella 

398 130 с. Незвиська   VІІ супісок   Vallonia tenuilabris 

399 131 с. Незвиська   ІІ суглинок   Vallonia tenuilabris 

400 132 с. Незвиська   IV супісок   Vallonia tenuilabris 

401 133 с. Незвиська   VІ суглинок   Retinella sp. 

402 134 с. Незвиська   VІІ супісок     

403 135 с. Незвиська   VІ суглинок   Vallonia tenuilabris 

404 136 с. Незвиська   VІ суглинок   Succinea oblonga 

405 137 с. Незвиська   IV супісок    

406 138 с. Незвиська   VІ суглинок    
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407 139 с. Незвиська   VІ суглинок   Helicella sp. 

408 140 с. Незвиська   IV супісок   Clausiliidae 

409 141 с. Незвиська    другий викопний грунт   Succinea oblonga 

410 142 с. Незвиська   VІ суглинок   

ембріональна 

черепашка Acma 

polita 

411 143 с. Незвиська   ІІІ перший похований грунт   Clausiliidae 

412 144 Галич   bg. лес   Cochlicopa lubrica 

413 145 Галич   bg. лес   Trichia hispida 

414 146 Галич   bg. лес   Chondrula tridens 

415 147 Галич   bg. лес   Pupilla muscorum 

416 148 Галич   bg. лес   Trichia hispida 

417 149 Галич   bg. лес   Vallonia tenuilabris 

418 150 Галич   bg. лес   Pupilla sterri 

419 151 Галич   bg. лес   Vertigo parcedentata 

420 152 Галич   bg. лес     

421 153 Галич   bg. лес   
Columella edentula, 

Zenobiella rubiginosa 

422 154 Галич   bg. лес   

Pupilla sterri,  

P. muscorum 

densegyrata, 

Euconulus fulvus, 

Trichia hispida,  

V. parcedentata 

423 155 Галич   bg. лес   Trichia hispida 

424 156 Галич   bg. лес   Succinea oblonga 

425 157 Галич   bg. лес   Succinea oblonga 

426 158 Галич   bg. лес   Succinea oblonga 

427 159 Галич   bg. лес   Succinea oblonga 

428 160 Галич   bg. лес   Pupilla muscorum 

429 161 Галич   bg. лес   Pupilla sterri 

430 162 Галич   bg. лес   Pupilla muscorum 

431 163 Галич   bg. лес   Succinea oblonga 

433 164 Галич   bg. лес   Vallonia pulchella 

434 165 Галич   bg. лес   Pupilla sterri 

435 166 Галич   bg. лес   Pupilla sterri 

436 167 Галич   bg. Лес   Euconulus fulvus 
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