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Олександра Трохимівна Артюшенко — видатний
палеоботанік, визнаний лідер у галузі палінології
відкладів квартеру України, доктор біологічних наук,
заслужений діяч науки і техніки України. У своїй
науковій та науково-організаційній діяльності вона
послідовно розвивала і примножувала найкращі
традиції української палінологічної школи Д.К. Зерова. Після смерті свого вчителя та наставника
Олександра Трохимівна у березні 1972 року очолиО.Т. Артюшенко
ла лабораторію історії флори і палеоботаніки в
(29.04.1911—17.01.1990)
Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного, успішно
керувала палеопалінологічним напрямком, сприяла
комплексному вивченню відкладів пізнього кайнозою
і координувала ці дослідження як в Україні, так і на
теренах Радянського Союзу. Слід наголосити, що у своїх
дослідженнях з палінології відкладів плейстоцену та
голоцену О.Т. Артюшенко використовувала зональнотериторіальний підхід. Цей підхід був запропонований
Д.К. Зеровим як найефективніший для вивчення
території України, що охоплює лісову, лісостепову,
степову зони та дві суттєво відмінні за історією свого
формування гірські країни — Карпати і Крим [26, 27].
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фахівців-палеопалінологів. Вона була доброзичливим і водночас надзвичайно
вимогливим учителем та наставником для своїх учнів і послідовників у
наукових установах не тільки України, а й суміжних держав. У творчій
спадщині О.Т. Артюшенко є праці, в яких висвітлюються питання розвитку як
української, так і світової палеоботанічної науки.
У цьому короткому огляді узагальнимо деякі з найвагоміших результатів
палінологічних досліджень Олександри Трохимівни Артюшенко, що
стосуються відкладів плейстоцену та голоцену України. Причому основні
досягнення видатного вченого розглянемо у контексті їх використання для
подальшого розвитку палінології відкладів квартеру України (палеоботанічні,
палеокліматичні реконструкції, біостратиграфія, історична фітогеографія,
вдосконалення методичної основи спорово-пилкового аналізу).
Відомо, що О.Т. Артюшенко проводила палінологічне вивчення як
органогенних (озерно-болотних, болотних), так і мінеральних (леси, викопні
ґрунти) відкладів плейстоцену та голоцену України [24, 25].
Перша наукова праця Олександри Трохимівни в галузі палінології голоцену
з’явилася друком у 1950 році і була присвячена результатам спорово-пилкових
досліджень відкладів трьох боліт (Чорне Багно, Лемське, Лумшурське),
розташованих на території Закарпаття. Отримані палінологічні дані спонукали
її до висновку, що відклади цих боліт формувалися в пізньому голоцені. Було
також реконструйовано картину рослинного покриву, що відповідала фазі
буково-ялицево-смерекових лісів за тричленною схемою періодизації голоцену
Д.К. Зерова [4].
Подальші широкомасштабні палінологічні дослідження відкладів
пізньольодовиків’я та голоцену Олександра Трохимівна здійснила на території
Західноукраїнського Полісся [5,6]. Слід зазначити, що палеопалінологічне
вивчення відкладів 21 розрізу вона провела в комплексі з ботанічним та
діатомовим аналізом озерних, озерно-болотних і болотних відкладів [5, 17].
У 1957 році О.Т. Артюшенко успішно захистила кандидатську дисертацію
на тему «История растительности Западноукраинского Полесья в позднепослеледниковое время на основе спорово-пыльцевых исследований озерных и
болотных отложений». За результатами палінологічних досліджень Олександра
Трохимівна запропонувала схему еволюції рослинного покриву на території
Західноукраїнського Полісся [5]. Аналізуючи сучасний стан палінології
відкладів голоцену як у світі, так і в Україні, можна зробити узагальнюючий
висновок, що ця схема періодизації відкладів пізньольодовиків’я та голоцену
відповідає рівню відносної хронології, а її критичний аналіз уможливлює
внесення до неї певних коректив. О.Т. Артюшенко вважала, що досліджені
озерно-болотні відклади завершальних періодів пізньольодовиків’я на
території Західноукраїнського Полісся формувалися протягом алереду (AL)
й отримані нею дані спорово-пилкового аналізу не дають жодних підстав для
виділення відкладів пізнього дріасу (DR-3) [5]. Але результати проведеного
нами критичного аналізу палеоботанічних матеріалів О.Т. Артюшенко [5,
452

ISSN 0372-4123. Ukr. Botan. Journ., 2011, vol. 68, № 3

6] свідчать про можливість палінологічного обґрунтування виокремлення в
товщі озерно-болотних відкладів у розрізах Західноукраїнського Полісся як
відкладів алереду, так і пізнього дріасу [30, 31]. Як зазначалося вище, схема
О.Т. Артюшенко для Західноукраїнського Полісся відповідає рівню відносної
хронології, але виділені в ній фази та підфази досить добре узгоджуються
з періодизацією відкладів голоцену, розробленою з урахуванням даних
абсолютної хронології [29, 31]. 		
Наприкінці 50-х — у 60-ті роки минулого століття О.Т. Артюшенко розпочала
спорово-пилкові дослідження відкладів пізньольодовиків'я та голоцену на
території степової [11] та лісостепової [7, 13, 14] зон України. Особливу увагу
вона сконцентрувала на палеоботанічних і палеокліматичних реконструкціях.
Зазначимо, що останні Олександра Трохимівна здійснила на основі матеріалів
спорово-пилкового аналізу, і ці реконструкції відповідали якісному рівню
досліджень у галузі палеоклімато-логії. Водночас О.Т. Артюшенко працювала
над розв’язанням багатоаспектних проблем фітостратиграфії досліджених
відкладів [25]. Отримані результати дали їй змогу палінологічно обґрунтувати
відклади алереду і пізнього дріасу (пізньольодовиків'я) та раннього, середнього
і пізнього голоцену лісостепової зони [8, 13].
Слід підкреслити, що зазвичай у своїх палеопалінологічних дослідженнях
О.Т. Артюшенко застосовувала комплекс палеоботанічних методів (споровопилковий аналіз та ботанічний аналіз торфу). В цей період вона також
розпочинає палінологічні дослідження лесів і викопних ґрунтів, представлених
в опорних розрізах плейстоцену лісостепової та степової зон України. Важливо,
що відклади плейстоцену дослідниця цілеспрямовано вивчає як з метою
палеоботанічних і палеогеографічних реконструкцій, так і для вирішення
актуальних питань біостратиграфії [44].
Одночасно Олександра Трохимівна досліджує органогенні відклади
унікального викопного торфо-вища біля с. Крукеничі Львівської обл. та
обґрунтовує їхній міндель-ріський вік [23].

Олександра Трохимівна
Артюшенко (початок
1960-х років)
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Результатам палінологічних досліджень відкладів квартеру на території
лісостепової і степової зон України присвячено відому монографію
О.Т. Артюшенко «Растительность Лесостепи и Степи Украины в четвертичном
периоде (по данным спорово-пыльцевого анализа)» [9]. Книга містить нові
відомості про розвиток рослинного покриву лісостепової і степової зон
України з кінця пліоцену та протягом плейстоцену і голоцену. Отримані
палеопалінологічні матеріали стали надійним обґрунтуванням до уніфікованої
регіональної схеми платформної частини України та Донбасу (УМСК, 1968) [9].
У монографії розглядаються такі надзвичайно важливі теоретичні проблеми
ботанічної географії, як релікти та рефугіуми. О.Т. Артюшенко вважала, що
деякі породи тепло- і вологолюбної флори могли зберегтися на півдні України
навіть протягом валдайських (вюрмських) стадіалів [9]. Узагальнення існуючих
палінологічних характеристик відкладів верхнього плейстоцену — голоцену в
розрізах степової зони уможливлюють внесення уточнень у цей висновок. Так,
не можна виключати можливість участі деяких теплолюбних широколистяних
порід у складі рослинного покриву в оптимальні фази ранньовалдайських
міжстадіалів. Разом з тим протягом максимуму останнього зледеніння (18—
20 тис. років тому) теплолюбні широколистяні породи не брали участі у
формуванні рослинного покриву в пониззях річок степової зони України [36].
Тобто на дослідженій території не могли існувати їхні первинні рефугіуми [36, 37].
Результати палінологічного вивчення відкладів плейстоцену та голоцену
рівнинної частини України (лісова, лісостепова і степова зони) на рівні
відносної хронології О.Т. Артюшенко узагальнила в докторській дисертації,
яку вона успішно захистила у 1971 році.
Аналізуючи сьогодні наукову спадщину Олександри Трохимівни,
підкреслимо, що в її роботах не тільки викладені ретельно опрацьовані
результати палінологічних досліджень, а й надзвичайно чітко окреслені
шляхи подальшого розвитку різних напрямків палінології відкладів квартеру
України. Наприклад, у монографії [9], яка вийшла друком 40 років тому,
О.Т. Артюшенко наголосила на необхідності проведення в Україні спеціальних
досліджень стосовно датування відкладів голоцену радіовуглецевим методом.
Таким чином, вона не лише передбачила перспективність й актуальність
розробки нової періодизації відкладів голоцену в межах абсолютної хронології,
а й особисто керувала розвитком цього прогресивного напрямку досліджень.
У 1973 році за участю Олександри Трохимівни виходить друком колективна монографія «Палеоботаническая характеристика опорных разрезов
четвертичных (антропогеновых) отложений средней и южной части Украины» [22]. Дисертаційна робота О.Т. Артюшенко, названі монографії [9, 22] та
її оригінальні статті [10, 12, 15 та ін.] узагальнюють важливий етап у розвитку
української палінології відкладів квартеру в другій половині XX ст. [24]. Отримані
нею результати спорово-пилкових досліджень широко використовували
палеоботаніки та палеогеографи для обґрунтування змін у складі рослинного
покриву протягом плейстоцену та голоцену на території європейської частини
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Радянського Союзу. Зазначимо, що в 70—80-ті роки минулого століття в
науковій спадщині О.Т. Артюшенко помітне місце посідають праці, присвячені
результатам досліджень відкладів голоцену Гірського Криму [16], плейстоцену
та голоцену західних областей України [19].
У Гірському Криму Олександра Трохимівна вперше здійснила споровопилкові дослідження відкладів ґрунтових розрізів, розташованих на території
як західної, так і східної груп яйл. Вона отримала палінологічні характеристики
для відкладів раннього, середнього та пізнього голоцену. На основі цих
матеріалів було сформульовано висновок, що спорово-пилкові комплекси
досліджених відкладів західної групи яйл, порівняно з одновіковими східної
групи, відрізняються високим вмістом пилку деревних порід. У цілому панівним
типом рослинності на яйлах визнано степовий (з ділянками лучного), існує
він, найімовірніше, від часу вюрмського (валдайського) зледеніння; окрім
того, залишки лісової рослинності на яйлах є різновіковими [16].
На території західних регіонів України О.Т. Артюшенко особисто провела
палінологічні дослідження відкладів плейстоцену та голоцену Прикарпаття
і запропонувала регіональні схеми розвитку рослинності в плейстоцені —
голоцені [19]. Узагальнені палінологічні характеристики відкладів плейстоцену
дали їй змогу реконструювати зміни у складі рослинного покриву Прикарпаття
протягом міндель-ріського та ріс-вюрмського інтергляціалів. Надзвичайно
цікавими є палеоботанічні реконструкції, які О.Т. Артюшенко здійснила для
території Прикарпаття в ріс-вюрмський час. Слід підкреслити, що і сьогодні
дослідники, проводячи реконструкції основних змін у складі рослинного
покриву Прикарпаття в плейстоцені, після докладного та певною мірою
критичного аналізу, враховують отримані О.Т. Артюшенко палінологічні
характеристики для ріс-вюрмських відкладів унікального розрізу Колодіїв [50].
Палінологічні характеристики відкладів плейстоцену Прикарпаття Олександра
Трохимівна використала, розробляючи проблему збереження елементів теплоі вологолюбної флори на території західних регіонів України в квартері [19].
Але варто наголосити, що найдокладніше свої погляди на проблему реліктів
і рефугіумів О.Т. Артюшенко виклала в розділі «Растительные реликты и
их местонахождения на Украине в четвертичном периоде» у монографії
«Морфология пыльцы реликтовых, эндемичных и редких видов флоры
Украины» [18]. Вона вважала, що результати спорово-пилкових досліджень
органогенних відкладів вказують на існування на території України в
четвертинний час рефугіумів вологолюбної і термофільної флори. Але, на
думку дослідниці, залишалися недостатньо розробленими складні питання,
безпосередньо пов’язані з реліктами теплолюбної флори та наявності їхніх
рефугіумів на території західних регіонів України впродовж вюрмських
(валдайських) стадіалів верхнього плейстоцену [18].
Слід підкреслити, що і нині проблема реліктів і рефугіумів залишається
надзвичайно актуальною в український ботанічній науці [46]. В цьому контексті отримані нами нові палінологічні характеристики відкладів верхнього
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плейстоцену Волино-Поділля дають змогу уточнити цей висновок [33, 40]. За
новими даними встановлено, що протягом оптимальних фаз ранньовалдайських (ранньовюрмських) міжстадіалів теплолюбні широколистяні породи
брали участь у формуванні рослинного покриву Волино-Поділля. Їхня участь
у складі деревної флори оптимальних фаз середньовалдайських міжстадіалів є
проблематичною. Однак вони не входили до рослинного покриву дослідженої
території протягом максимуму валдайського зледеніння. Іншими словами: на
Волино-Поділлі та, як зазначалося вище, в пониззях річок степової зони, 18—
20 тис. років тому не могли існувати первинні рефугіуми тепло- і вологолюбних
деревних порід [36, 37]. Результати спорово-пилкових досліджень свідчать,
що в цей час на рівнинній території України поширився перигляціальний
тип рослинності, який поєднував тундрові, лісові та степові елементи. Таким
чином, нові результати палеопалінологічних досліджень добре узгоджуються
з думкою О.Т. Артюшенко [18] про те, що при розв’язанні таких складних
проблем, як релікти, їхні рефугіуми та постгляціальні міграції, актуальними
та перспективними стануть палеопалінологічні дослідження, спрямовані
на визначення ролі у формуванні сучасного рослинного покриву України
гляціальних реліктів і їхніх рефугіумів.
Підкреслимо, що в монографії «История растительности западных
областей Украины в четвертичном периоде» вперше наведено результати
комплексних палінологічних і радіовуглецевих досліджень, здійснених
для території Малого Полісся Л.Г. Безусько й Е.О. Ільвесом та Західного
Поділля — Р.Я. Арап і М.М. Ковалюхом [20]. Ці комплексні палеоботанічні
та радіохронологічні дослідження виконані під безпосереднім керівництвом
О.Т. Артюшенко і за підтримки М.І. Нейштадта — всесвітньо відомого фахівця
в галузі палеогеографії голоцену [28]. Отримані результати враховувалися
в реалізації української частини проекту зі створення палеогеографічних
карт основних періодів голоцену для території Радянського Союзу [28].
У 1982 році нові дані про зміни рослинного покриву України в голоцені в
межах абсолютної хронології були узагальнені в статті О.Т. Артюшенко зі
співавторами [20]. Важливо, що для написання цієї праці вона особисто
провела палінологічне вивчення відкладів голоцену болота Гельмязівське
(Лівобережний Лісостеп). Уперше на прикладі розрізів Стоянів-2, Заложці-2 і
Гельмязівське за палінологічними даними та серіями радіовуглецевих дат було
обґрунтовано можливість не тільки виділення в межах середнього голоцену
відкладів суббореального часу, а й доведено його складну будову (SB-1, SB-2,
SB-3) [20].
Зазначимо, що О.Т. Артюшенко активно сприяла розвитку в Україні
палеокліматичних досліджень, в яких палінологічні характеристики відкладів
пізньольодовиків’я та голоцену вперше використала її учениця Л.Г. Безусько
для з’ясування основних показників палеоклімату на кількісному рівні [29].
Палеокліматичний напрямок у палеопалінологічних дослідженнях і сьогодні
успішно розвивається в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
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[38, 39]. Отримані О.Т. Артюшенко особисто палінологічні характеристики
відкладів пізньольодовиків’я та голоцену України, опрацьовані її учнями за
сучасними критеріями, представлені в Європейському палінологічному банку
даних (EPD, France). Разом з іншими палінологічними характеристиками
відкладів голоцену України вони ввійшли до палеоботанічних [54] і
палеокліматичних реконструкцій [55] для території Північної Євразії,
виконаних у рамках проекту BIOME 6000 BP.
Здійснюючи палеоботанічні та фітостратиграфічні дослідження
відкладів квартеру України, О.Т. Артюшенко неодмінно враховувала
результати методичних розробок Р.Я. Арап з комплексного геоботанічного та
палеопалінологічного вивчення поверхневих проб ґрунтів [1—3]. Вона всіляко
підтримувала і стимулювала подальший розвиток цього важливого напрямку
палінологічних досліджень, започаткованого в Україні її учителем академіком
Д.К. Зеровим [21].
Методичні розробки, спрямовані на вдосконалення способів інтерпретації результатів палеопалінологічних досліджень, отримали подальший
розвиток у працях учнів та послідовників Олександри Трохимівни [32].

Співробітники лабораторії палеоботаніки (1980-ті роки): зліва направо: Л.С. Романова,
Л.Г. Безусько, О.Т. Артюшенко (керівник лабораторії), С.В. Сябряй, Р.Я. Арап

Багато уваги О.Т. Артюшенко приділяла паліноморфологічним дослідженням, спрямованим на розширення можливостей спорово-пилкового
аналізу для ідентифікації викопного пилку [18]. Цей напрямок палінології
також розвивається в Інституті ботаніки [43, 47].
Останніми роками паліноморфологічні дослідження для цілей споровопилкового аналізу проводяться на якісно новому рівні, із застосуванням
світлової та сканувальної електронної мікроскопії [52, 53]. Отримані результати
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є базовими для видової ідентифікації викопних пилкових зерен у складі
спорово-пилкових спектрів відкладів плейстоцену та голоцену України [34, 35,
41, 42].
Звісно, в короткому огляді неможливо охопити широкий спектр
наукових здобутків видатного українського палеоботаніка Олександри
Трохимівни Артюшенко. Розглядаючи лише деякі з них, ми акцентували
увагу на подальшому розвитку палінологічних досліджень відкладів квартеру
України учнями та послідовниками О.Т. Артюшенко, які працювали і
працюють у її рідному Інституті ботаніки. Але варто наголосити, що і в інших
установах відповідного профілю широко використовуються напрацювання
О.Т. Артюшенко, розвиваються і наповнюються новим змістом її ідеї в галузі
палінології відкладів квартеру України [45, 48, 49 та ін.].
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