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Вступ
Вивченням палеоліту, або як його ще назива-

ють, давнього кам’яного віку – найдавнішого ета-
пу розвитку людства, віковий інтервал початку 
якого оцінюють у межах більш як 1 млн  р. тому, 
займається археологія. У палеоліті виділяють три 
антропологічні типи людей, які існували на те-
риторії України [13, с. 12]: гомоеректусів  (Homo 
erectus) раннього палеоліту, неандертальців  (Homo 
neanderthalensis) середнього палеоліту та кромань-
йонців (Homo sapiens) верхнього палеоліту. В ме-
жах Центральної України виявлено сліди перебу-
вання двох останніх антропологічних типів.

Головним джерелом інформації про той період є 
археологічні артефакти, які представлені головним 
чином кам’яними знаряддями (добре зберігають-
ся), рідше – деревом та кістками (для збереження 
потрібні спеціальні сприятливі умови). Кам’яні 
знаряддя найчастіше представлені кременем, а 
також туфами, пісковиками, кварцитами, андези-
тами та іншими гірськими породами, які доволі 
добре піддаються обробці та придатні для вико-
ристання людиною у процесі життєдіяльності. У 
зв’язку з цим досить часто стоянки людей палео-
літу пов’язані з місцями, де матеріал, необхідний 
для виготовлення знарядь, був легко доступний. 
На території України скупчення палеолітичних 

стоянок відомі біля родовищ кременю на Волині, 
Житомирщині, Чернігівщині, в басейні Дністра, 
на Донеччині та в горах Криму. У Центральній 
частині України поклади кременю залягають на 
значній глибині, тому палеолітичних пам’яток до 
останнього часу тут було відомо небагато.

Наприкінці минулого століття, завдяки зу-
силлям краєзнавця-ентузіаста П.І. Озерова, а та-
кож фахівців-археологів із Інституту археології 
НАН України (Л.Л. Залізняка, В.М. Степанчука, 
Л.В. Кулаковської та ін.), Києво-Могилянської ака-
демії (В.Ю. Кухарчука, Д.О. Вєтрова, М.М. Белен-
ка, І.М. Хоптинця, О.І. Нездолія та ін.), Київського 
національного університету ім. Тараса Шевчен-
ка (С.М. Рижова) в басейні річки Велика Вись, по-
близу м. Новомиргород Кіровоградської області 
було виявлено та досліджено серію різноманітних 
палеолітичних стоянок, які пов’язані з виходом на 
денну поверхню в ярах родовищ кременю. На сьо-
годні найбільш досліджені палеолітичні пам’ятки 
цього регіону – Андріївка 4, Коробчине-курган, 
Вись, Троянове 4, Озерове.

Постановка мети та завдань дослідження
У 2010-2013 роках авторами, на запрошення 

завідувача відділу кам’яної доби Інституту архео-
логії НАН України д. і. н. Л.Л. Залізняка, були 
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проведені палеопедологічні дослідження верх-
ньочетвертинних відкладів на серії палеолітичних 
пам’яток з метою реконструювати палеогеографіч-
ні умови життєдіяльності давньої людини у палео-
літі. Для цього необхідно було розв’язати питання 
генезису і стратиграфії четвертинних відкладів на 
конкретних археологічних пам’ятках, зкорелювати 
дані палеогеографічної та археологічної періодиза-
ції, опрацювати результати попередніх досліджень 
та, власне, виконати палеогеографічні реконструк-
ції природних умов часу проживання давньої лю-
дини на основі палеопедологічних даних вивчення 
викопних ґрунтів і ґрунтових відкладів. 

Виклад основного матеріалу
Природні умови часу формування відкладів з 

артефактами за палеопедологічними даними. 
Нами на палеолітичних стоянках у басейні р. Ве-
лика Вись були досліджені відклади голоценово-
го (hl), бузького (bg), витачівського (vt) та удай-
ського (ud) горизонтів згідно стратиграфічної схе-
ми розчленування четвертинних відкладів Украї-
ни [12]. Методика палеопедологічних досліджень 
добре розроблена [8, 9, 11 та ін.] і використовуєть-
ся в Інституті географії НАН України, а результа-
ти частково опубліковані [3, 4, 6 та ін.]. У межах 
досліджуваних археологічних об’єктів матеріальні 
артефакти палеоліту виявлені у двох стратиграфіч-
них горизонтах – витачівському похованому ґрунті 

Рисунок 1. Археологічна пам’ятка Вись:
а) зарисовка основного шурфа (№ 1) пам’ятки Вись зі стратиграфічним розчленуванням відкладів і примазками 
натурального матеріалу; б) фото стоянки Вись з голоценовим (hl), бузьким (bg) і витачівським (vt) стратиграфічними 
горизонтами; в, г, е, є) польові зарисовки зі стратиграфічним розчленуванням відкладів і примазками натурального 
матеріалу, а також фото додаткових шурфів (№ 2 і 3); д) полігональні морозобійні тріщини у витачівському 
похованому ґрунті, заповнені бузьким лесовим матеріалом

та бузькому лесі. Коротко зупинимося на результа-
тах палеоґрунтознавчих досліджень та реконструк-
ціях природних умов на основі отриманих даних.

Природні умови у витачівський час. На вивче-
них археологічних пам’ятках Вись, Коробчине-
курган і Андріївка 4 [4] особливу увагу привер-
тають відклади витачівського горизонту, до якого 
приурочені артефакти різних технокомплексів об-
робки кременю. 

Найчіткіше, серед досліджених пам’яток, будова 
витачівської ґрунтової світи простежується на сто-
янці Вись (рис. 1). Тут досліджено сильно дефор-
мовані бузькими кріогенними процесами дерново-
бурий ґрунт заключної стадії (vtc) (рис. 1 а), бурий 
ґрунт пізнього кліматичного оптимуму (vtb2) та 
темно-бурий дерново-алювіальний ґрунт раннього 
оптимуму (vtb1) (рис. 1 а, в, г), що сформувався на 
супіщано-легкосуглинкових відкладах прилуцько-
удайської тераси. Переважну більшість крем’яних 
виробів ранньої пори верхнього палеоліту [4] знай-
дено у верхній частині ґрунту vtb2. На цьому рівні, 
очевидно, знаходилась денна поверхня стоянки. 
Аналогічний кремінь, значно менше за кількістю, 
траплявся також як вище (vtc,), так і нижче (низ vtb2) 
основного рівня залягання знахідок. Розсіювання 
крем’яних виробів по вертикалі сягало 30-40 см, 
що, очевидно, пояснюється руйнуванням культур-
ного шару кріогенними явищами (рис. 1 д). 
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Оскільки ґрунт раннього оптимуму витачівсько-
го часу нами визначено як темно-бурий дерново-
алювіальний, то можна вважати, що стоянка пер-
вісних мисливців початку верхнього палеоліту 
була розташована на низькій терасі давньої Висі 
(у той час першій надзаплавній) близько до русла 
річки, можливо навіть на рівні високої заплави. 
Формування цього типу ґрунту передбачає певний 
рівень зволоження внаслідок близькості ґрунтових 
вод та інтенсивний розвиток дернових процесів на 
супіщано-суглинкових породах в умовах відкритих 
просторів заплави під трав’янистою рослинністю.

Макро- та мікроморфологічні дані досліджен-
ня світи витачівських ґрунтів вказують на спе-
цифічність природних умов часу їх формування. 
Карбонатність та незначна потужність профілів 
витачівських ґрунтів свідчать про степовий, а мож-
ливо й сухостепий генезис. Характер їх мікробудо-
ви (рис. 2) у вигляді злитих блоків, всередині яких 
щільно упаковані нодульні стяжіння карбонатно-
залізисто-глинистої речовини, вказує на контраст-
ні, змінно-волого-посушливі умови їх формування, 
що сприяли, з одного боку, – сегрегації глинистої 
речовини з колоїдних розчинів, з іншого, при пе-
резволоженні маси – її розчиненню. Значна огли-
неність, озалізненість та карбонатність маси, ви-
вітреність зерен мінерального скелету вказують 
на сприятливіші, ніж сучасні, умови для розвитку 
процесів вивітрювання. 

Рисунок 2. Мікробудова ґрунту vtb2 на палеолітичній стоянці Вись:
а) щільна мікробудова ґрунту; маса злита, карбонатна, оглинена та озалізнена /зб. 70, нік. ІІ/; б) сегрегація органо-
залізисто-глинистої речовини в межах окремих блоків, що  розділені  порами-тріщинами, у  верхній  частині  ґрунту 
/зб. 140, нік. ІІ/; в) залізистий мікроорштейн; каналоподібна пора /зб. 140, нік. ІІ/; г) округлий залізисто-марганцевий 
мікроорштейн /зб. 140, нік. ІІ/; д) мікроконкреція дрібнокристалічного кальциту в порі /зб. 140, нік. ІІ/; е) вивітрене 
зерно мінерального скелету /зб. 140, нік. ІІ/; ж) піщано-пилувато-плазмова мікробудова Pk горизонту /зб. 70, нік. +/; 
з) мікрокристалічний кальцит просочує плазму /зб. 70, нік. +/

У субаеральній товщі плейстоценових відкла-
дів території дослідження, на геоморфологічних 
рівнях вище другої надзаплавної тераси, вита-
чівський горизонт представлений елювіально-
делювіальними відкладами – викопними ґрунтами, 
які залягають на удайських лесах і лесоподібних 
суглинках (доволі часто, особливо на підвище-
них елементах рельєфу, на прилуцьких ґрунтах) 
та перекриваються бузькими лесами. Потужність 
горизонту коливається від 0,4 м до 1,8 м. Витачів-
ські ґрунти найбільш оглинені серед верхньоплей-
стоценових, важчі за гранулометричним складом 
(середньо-важкосуглинкові), часто опіщанені. В 
субаквальній фації стратиграфічним еквівалентом 
витачівських ґрунтів є алювій теплої фази ІІ надза-
плавної тераси (вільшанський ступінь) [2].

Витачівські ґрунти специфічні, не мають ана-
логів у сучасному ґрунтовому покриві України. 
На досліджених нами розрізах витачівські ґрунти 
представлені 1-3 ґрунтами світи (Вись, Коробчине-
курган, Андріївка 4, Озерове). Світи переважно 
складаються з темно-бурих ґрунтів раннього опти-
муму та бурих і світло-бурих ґрунтів пізнього. Для 
витачівських ґрунтів характерна озалізненість та 
оглиненість матеріалу, найбільша в середній час-
тині профілю, високе положення карбонатного 
ілювію, незначна потужність ґрунтового профі-
лю (0,4-0,6 м), а також інтенсивна деформованість 
поверхні морозобійними тріщинами і соліфлюк-
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ційними процесами, формування яких пов’язане з 
наступним бузьким кріогенезом (рис. 1 д). 

Палеопедологічні дані, такі як оглиненість та 
озалізненість ґрунтової маси, наявність вивітре-
них зерен первинних мінералів (польових шпатів) 
вказують на формування витачівських ґрунтів у 
сприятливих умовах для процесів вивітрювання; 
карбонатність маси, поширення кротовин – на 
степовий тип ґрунтоутворення; сильна деформо-
ваність верхньої частини витачівського горизонту 
– на інтенсивні післявитачівські кріогенні проце-
си у бузький час; формування сегрегаційних но-
дульних та ооїдних форм органо-глинистих речо-
вин у мікробудові – на контрастні змінно-волого-
посушливі умови.

Вище викладені ознаки свідчать про специфіч-
ність фізико-географічних умов часу витачівсько-
го ґрунтоутворення, коли періоди достатнього 
зволоження чергувалися із посушливими. В цей 
час, у вологі періоди ґрунтоутворення могло від-
буватися в напрямку буроземоутворення (проце-
си внутрішньогрунтового оглинення, озалізнен-
ня, вилуговування, гумусоутворення, лесиважу, 
опідзолення, оглеєння), а в посушливі – степово-
го ґрунтоутворення (активне накопичення і роз-
кладання органіки, міграція карбонатів кальцію, 
сегрегація органо-залізисто-глинистих речовин у 
концентричні стяжіння та ін.) в умовах теплішого 
ніж сучасний клімату.

Природні умови в бузький час. До бузького го-
ризонту приурочені крем’яні артефакти, виготов-
лені кроманьйонцями на археологічних пам’ятках 
Озерове та Троянове 4 (рис. 3) [1, 4]. Це один з 
найпотужніших лесових горизонтів у плейстоце-
новій товщі відкладів території дослідження. У 
субаеральній фації бузький горизонт представле-
ний переважно лесами типовими та лесоподібни-

Рисунок 3. Розрізи плейстоценових відкладів на верхньопалеолітичних археологічних пам’ятках 
Озерове (а, б) та Троянове 4 (в, г):

а, в) польові зарисовки досліджених шурфів зі стратиграфічним розчленуванням відкладів та примазками 
натурального матеріалу; б, г) фото профілів розчисток з відкладами стратиграфічних горизонтів

ми суглинками. Відклади широко розповсюджені, 
трапляються майже повсюдно вище ІІ тераси. В 
складі субаквальної фації стратиграфічним екві-
валентом бузьких лесів є алювій холодної фази ІІ 
надзаплавної тераси.

Типові бузькі леси жовтувато-палеві, білясто-
жовтувато-палеві, вертикально-стовпчасті, карбо-
натні, пухкі та пористі, містять велику кількість 
карбонатних новоутворень, часто – дрібні карбо-
натні конкреції. На розвиток інтенсивних кріо-
генних процесів протягом цього часу вказують 
сліди соліфлюкційних переміщень матеріалу і 
морозобійні тріщини, які часто деформують і роз-
сікають витачівські викопні ґрунти, що залягають 
нижче. Мікроморфологічний аналіз шліфів з бузь-
ких відкладів виявляє типову лесову мікробудову 
– карбонатно-глинисті лесові часточки співрозмір-
ні з зернами первинних мінералів, огорнуті про-
зорими карбонатно-глинистими плівками та обо-
лонками, розділені розгалуженою мережею пор, 
мікроструктура пухка, плазма пилувато-плазмова, 
просочена мікрокристалічним кальцитом  (рис. 4). 

Вище наведені макро- та мікроморфологічні 
ознаки вказують на формування бузьких лесів у 
холодних та сухих, перигляціальних кліматичних 
умовах. Їх формування пов’язане з еоловими про-
цесами.

Природне середовище Центральної України 
у витачівський і бузький палеогеографічні ета-
пи за літературними даними. Палеопедологічні 
дані також підтверджуються результатами мінера-
логічних, палеоботанічних, палеофауністичних і 
палеоландшафтних досліджень. 

Зокрема, мінералогічні дані В.І. Переде-
рій [9, с. 63] вказують на контрастні умови форму-
вання витачівських ґрунтів – від теплих сухих до 
помірних вологих, з інтенсивними процесами ви-
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Рисунок 4. Мікробудова бузького горизонту на палеолітичній стоянці Озерове:
а) карбонатно-глинисті мікроагрегати та розгалужена мережа пор /зб. 140, нік. ІІ/; б) просочення маси 
мікрокристалічним кальцитом, пилувато-плазменна мікробудова /зб. 70, нік. +/; в) зерна первинних мінералів 
співрозмірні з лесовими часточками, каналоподібна пора /зб. 140, нік. ІІ/; г) концентрація мікрокристалічного 
кальциту навколо пори /зб. 70, нік. +/

вітрювання і ґрунтоутворення, оскільки основним 
компонентом у складі мінеральної асоціації є смек-
тит; трапляється також значна кількість змішано-
шаруватих утворень, домішки каолініту, гідро-
слюд, гетиту, кварцу, кальциту, гіпсу. Про холодні 
та аридні умови формування лесових порід бузько-
го часу також свідчать дані мінералогічного аналі-
зу [9, с. 63]. Зокрема, у складі глинистої речовини, 
поряд із смектитами, значно підвищується вміст 
гідрослюд, мінеральна маса має сліди фізичних 
форм вивітрювання та високу карбонатність (20-
27 %), що властиве холодним аридним умовам.

Палеоботанічні дані С.І. Турло [11, с. 97-106],  
Н.П. Герасименко [9, с. 127] дають достатні під-
стави вважати, що досліджувана територія у 
витачівський час знаходилась у межах лісостепової 
зони, в стадію раннього оптимуму тут були 
поширені березово-соснові ліси та різнотравно-
полиново-лободові степи. Впродовж пізнього 
оптимуму в лісових масивах, які в цей час в 
основному складалися з сосни з домішкою берези, 
з’являються широколистяні породи, едифікаторами 
серед яких були граб звичайний, бук, липа. На 
існування мезофільних формацій вказує пилок 
ялини та граба. Наявність у рослинному покриві 
термофільних лісових елементів також можлива за 
достатньо теплого клімату. 

У бузький час, за палінологічними даними 
Н.П. Герасименко [9, с. 128], лесову область тери-
торії України займали степи: різнотравно-злакові 
на півночі, злакові у центральних районах, ксе-
рофітні на півдні. За спорово-пилковими даними 
Н.О. Сіренко та С.І. Турло [11, с. 155], ландшафти 
бузького часу можна віднести до перигляціального 
лісостепу. Пилок деревних порід складає лише 10-
23 %, основну його частку становить пилок сосни, 
зрідка – пилок вільхи. Серед пилку трав’яної рос-
линності домінують лободові, полинові та злаки. 

За малакофауністичними даними М.О. Куниці, 

територія Центральної України у витачівський час 
перебувала в зоні лісостепових ландшафтів (35% 
видів молюсків – степові, 16% - лісові, 49% - інт-
разональні) [5, с. 181]. Переважну більшість ре-
шток черепашок молюсків, виявлених М.О. Куни-
цею [5, с. 182-183] у бузьких лесах, віднесено ним 
до арктико-бореальних видів; ксерофіли та лісові 
мезофіли у відкладах трапляються рідко. За його 
палеоландшафтними реконструкціями переважна 
частина Центральної України знаходилася у бузь-
кий час в межах тундролісостепу.

Мікротеріофауна у витачівський та бузький 
час була майже ідентична сучасній. Л.Л. Реко-
вець [10, с. 321-324] у цей час виділяє у складі фа-
уністичного комплексу дрібних гризунів пізнього 
плейстоцену дві асоціації – чорноярську та матві-
ївську і відмічає, що відмінності із сучасними ви-
дами простежуються лише на підвидовому таксо-
номічному рівні.

Мегафауна України у холодні етапи пізнього 
плейстоцену характеризується наявністю типових 
представників так званого пізнього мамонтового 
фауністичного підкомплексу [13, с. 20]: пізній 
мамонт, волохатий носоріг, кінь, коротконогий 
бізон, сайга, вівцебик, північний олень, копитний 
лемінг та ін. Серед великих тварин у бузький час 
на території Центральної України домінуючими 
видами були ссавці перигляціального тундро-
лісостепового комплексу [14, с. 91-116], а саме: 
мамонт (Mammuthus primigenius), песець (Alopex 
lagopus), північний олень (Rangifer tarandus), 
шерстистий носоріг (Coelodonta antiguitatis), дикі 
коні (Equus sp.)та інші.

Згідно палеоландшафтних реконструкцій 
Ж.М. Матвіїшиної та Н.П. Герасименко [7], у ви-
тачівський час (50-40 тис. р. т.) на території до-
слідження формувались темно-бурі ґрунти під 
злаково-різнотравними степами та березово-
сосновими лісами з домішками граба і дуба. 
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Висновки
Отримані результати досліджень нових пам’я-

ток середнього та пізнього палеоліту дозволяють 
зробити важливі висновки щодо розвитку людини 
за часів кам’яної доби у центральній частині Укра-
їни та реконструкцій оточуючого її природного 
середовища у витачівський і бузький палеогео-
графічні етапи. Протягом витачівського палеогео-
графічного етапу у Центральній Україні, в басейні 
Великої Висі, виявлено стоянки неандертальців та 
кроманьйонців (пам’ятки Андріївка 4, Коробчине-
курган, Вись) з різними культурними традиціями 
й особливостями технічних прийомів обробки кре-
меню. Саме з витачівським потеплінням (близько 
40 тис. р. т.) пов’язується проникнення з Африки 
на північ, у тому числі й на територію дослідження, 
людей сучасного типу (Homo sapiens), які певний 
час співіснували з місцевими аборигенами (Homo 
neanderthalensis). З нижнім рівнем витачівського 
горизонту пов’язана найдавніша серед вивчених 
стоянка на території дослідження – Андріївка 4, 
артефакти нижнього культурного шару якої дату-
ються віком близько 50 тис. р. т.

Природні умови в місцях життєдіяльності дав-
ньої людини у витачівський час були контрастни-
ми, змінно-волого-посушливими, що відображено 
у властивостях і особливостях специфічних темно-
бурих і бурих викопних ґрунтів, досліджених ав-
торами. Кліматичні умови витачівського часу були 
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помірно-теплими, доволі сприятливими для життя 
людини, рельєф території дослідження подібним 
до сучасного. Давня людина проживала в умовах 
лісостепових ландшафтів (березово-соснові ліси, 
з домішками граба і дуба та злаково-різнотравні 
степи).

До бузьких лесів приурочені артефакти, виго-
товлені кроманьйонцями (стоянки Озерове та Тро-
янове 4). В бузький палеогеографічний етап – час 
максимуму останнього зледеніння, на території 
Центральної України вже проживали тільки люди 
сучасного антропологічного типу, які змушені 
були виживати у доволі суворих природних умо-
вах. Клімат часу накопичення бузьких лесів був 
перигляціальним, сухим та холодним  (можливо 
найхолоднішим у плейстоцені). Палеофлористич-
ні дані вказують на те, що територія дослідження 
перебувала в зоні перигляціального лісостепу, а па-
леофауністичні дані свідчать про перигляціальний 
тундролісостеп, який населяла велика кількість 
тварин, що були об’єктом полювання первісних 
мисливців.

Досліджувані палеолітичні пам’ятки в басейні 
р. Велика Вись є унікальними, містять величезну 
кількість інформації і мають надзвичайне науко-
ве значення для наук, пов’язаних з вивченням іс-
торії розвитку природи та її окремих компонентів, 
у зв’язку з чим потребують подальших детальних 
досліджень і охорони. 


