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Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
ВІД РЕДАКТОРА
Місцезнаходження Меджибіж, розташоване на лівому березі р. Південний Буг біля
смт Меджибіж Летичівського р-ну Хмельницької області, давно і добре відоме серед геологів
та палеонтологів, останнім часом й археологів. В 2014 році виповнюється сто років від
публікації проф. В.Д. Ласкарєвим першого розгорнутого опису розрізу і палеонтологічних
решток Меджибожа. Збіглося так, що в цьому ж році виповнюється й 60-а роковина від дня
смерті цього дослідника. Фактично, цей збірник містить статті або безпосередньо присвячені
дослідженням Меджибожа, або дотичні проблемам, які піднімаються при дослідженні пам'ятки.
Отже є цілком природнім, що цю колективну працю було вирішено присвятити пам'яті нашого
знаного колеги й попередника, Володимира Дмитровича Ласкарєва (26.06.1868-10.04.1954).
20–23 липня 2012 р. на базі спільної експедиції Інституту археології НАНУ та Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, а також Державного історико-культурного
заповідника “Межибіж” (смт Меджибіж Хмельницької обл.) відбувся польовий семінар
“Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської
рівнини”. В заході приймали участь археологи, геологи, палеогеографи, палеонтологи з
України, Росії, Польщі, Франції. Учасники семінару наголосили, що пріоритетним напрямком в
подальших дослідженнях Меджибожа мають стати мультидисциплінарні дослідження,
спрямовані на відтворення палеоекологічних обстановок та умов першого проникнення давньої
людини на Східноєвропейську рівнину. Проголошено необхідність координації зусиль
представників наукових, освітніх і музейних інституцій у досягненні цієї мети.
Нижньопалеолітичне місцезнаходження Меджибіж наразі є найдавнішим достовірним
свідоцтвом перебування палеолітичної людини на території України на схід від Карпат. Верхня
межа віку пам'ятки складає близько 400 тис.років і аргументується даними цілого комплексу
природничих наук. Нижня межа поточнюється, за даними 2012 р. вона проходить на рівні
близько 700 тис.років. Під час роботи семінару демонструвалися та обговорювалися матеріали
місцезнаходження Меджибіж (пункт 1), а також матеріали нового місцезнаходження Меджибіж
(пункт А), була заслухана низка доповідей, частина яких у вигляді статей увійшла до збірника.
Збірник починається статтею О.Г. Погорільця, присвяченою загальному оглядові історії
дослідження і основним досягненням у виченні Меджибізького археологічного мікрорегіону.
Наступні статті за своєю тематикою розпадаються на два умовні блоки.
Перший умовний блок збірника містить статті, в яких висвітлено різні аспекти природничих
та археологічних досліджень місцезнаходжень поблизу Меджибожа. Стаття О.М. Ковальчука
містить короткий огляд наукового доробку В.Д. Ласкарєва, яким були фактично започатковані
дослідження пам'ятки. Колективна робота В.М. Степанчука зі співавторами висвітлює перші
результати археологічних і археозоологічних досліджень місцезнаходжень Меджибожа.
Результатам макро- і мікроморфологічних палеопедологічних досліджень присвячена стаття
Ж.М. Матвіїшиної та С.П. Кармазиненка. Кілька статей присвячено реконструкціям
палеоекології місцезнаходження на основні палеонтологічних даних. Це, зокрема, колективні
роботи Л.І. Рековця зі співавторами (аналіз теріофауни), П.Ф. Гожика зі співавторами (аналіз
малакофауни), Н.І. Дикань (остракоди), О.М. Ковальчука та Л.І. Рековця (іхтіофауна).
Попередні результати магніторозвідки та електротомографії, а також магнітної
сприйнятливості відкладів викладені у колективних статтях К.М. Бондар зі співавторами.
Даним спектроаналітичних досліджень артефактів присвячено статтю Т.Ю. Гошко.
Другий умовний блок збірника відкриває стаття, присвячена реконструкції
палеогеографічних умов території Побужжя в завадівський час (Ж.М. Матвіїшина та
С.П. Дорошкевич). Теоретичні і практичні аспекти палеопедогеохімічного аналізу викладено в
статті Ю.М. Дмитрука. Кілька наступних статей вводять у науковий обіг або обговорюють
матеріали з нижнього й середнього палеоліту різних територій України, а також Росії, Молдови
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та Франції. Зокрема, підсумки досліджень нової стоянки раннього палеоліту Байраки, виявленої
в Нижньому Придністров'ї, викладено в статті М.К. Анісюткіна та А.Л. Чепалиги.
Статтю О.Є. Матюхіна присвячено огляду пам'яток ранньої пори середнього палеоліту
Східної Європи. На превеликий жаль, це вже посмертне видання роботи автора, відомого
російського дослідника палеоліту. Знахідці чоппінга в районі с. Вертеп на Закарпатті
присвячено статтю С.М. Рижова. Проблематиці раннього палеоліту сходу України, зокрема
пам'яткам із кварцитовими виробами присвячені роботи В.М. Гладиліна та В.С. Вєтрова, який
публікує дані про цілий кущ нових місцезнаходжень. Про пам'ятки з гальковими виробами,
виявленими в цьому ж регіоні, йдеться в статті В.А. Скорикова. Більш пізні, вже, головно,
середньопалеолітичні пам'ятки, відкриті в районі Хмельницької АЕС, охарактеризовані в статті
Ю.В. Кухарчука. Різні аспекти вивчення багатошарової пам'ятки Орняк 3 на півдні Франції є
темою статті А.-М. Муань. Дані з Дуруітоаря Вєкє (Молдова), які дозволяють припускати
практику полювань людини на давніх мамонтів, наведені в роботі Т. Обаде. Питання
стратиграфії палеолітичних пам'яток Поділля обговорюються в статті В.К. Пясецького. Робота
А.А. Сорокуна містить інформацію про поверхневі місцезнаходження крем'яних виробів,
нещодавно виявлених в околицях Меджибожу. Завершує збірку стаття Д.В. Кепіна, в якій
розглядаються перспективи музеєфікації місцезнаходження Меджибіж.
В.М. Степанчук
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Погорілець О.Г.
МЕДЖИБІЗЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МІКРОРЕГІОН:
З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
Статтю присвячено короткому огляду наукового доробку дослідників, краєзнавців та археологів у контексті
вивчення старожитностей та пам’яток археології Меджибізького археологічного мікрорегіону як складової
частини минулого України.
Ключові слова: Меджибіж, археологія, дослідження, пам’ятки.
Погорелец О.Г. Меджибожский археологический микрорегион: из истории исследований. Статья посвящена
краткому обзору научного наследия исследователей, краеведов и археологов в контексте изучения древностей и
памятников археологии Меджибожского археологического микрорегиона.
Ключевые слова: Меджибож, археология, исследования, памятники.
Pogorilets O.G. Medzhybizh archaeological microregion: from the history of researches. The paper proposed a briefl
review of the scientific heritage of researchers, local historians and archaeologists in the context of the studying of
antiquities and archaeological monuments of Medzhybizh archaeological microregion..
Keywords: Medzhybizh, archaeology, studies, monuments.

Регіональні дослідження є актуальними в загальнодержавній справі творення історії країни
та народу. Важливе місце в цих дослідженнях займають пам’ятки археології. В археологічній
науці України за останні десятиліття нагромаджено великий фактичний матеріал, значною
мірою осмислений і синтезований у ряді спеціальних досліджень, що базуються на широкій
джерелознавчій основі.
Результати археологічних досліджень є цінними джерелами інформації. Досліджуючи
археологічні комплекси чи окремі їх об’єкти за допомогою традиційних археологічних методів,
вчені-археологи простежують основні етапи датування, періоди історичного і культурного
розвитку населення, етнічні й соціально-економічні процеси
Важливим в науковому значенні для відображення історичних процесів на території Поділля
є Меджибізький археологічний мікрорегіон, який включає в себе місцезнаходження та пам’ятки
археології від часів палеоліту і до пізнього середньовіччя.
Термін «Меджибізький археологічний мікрорегіон» з’явився досить пізно і став результатом
широких археологічних досліджень краю ІІ пол. ХХ – І пол. ХХІ століть. Саме узагальнюючі
статті хмельницького археолога С. Демидка надали можливість комплексно розглядати цю
територію та систематизувати усі археологічні об’єкти. Науковцем був зроблений аналіз усіх
наявних археологічних пам’яток та узагальнюючі висновки з історичного заселення людиною
краю (Демидко, 2001; 2007; 2013). Меджибіж не випадково був обраний центром мікрорегіону
– саме тут знаходиться найдавніше в Україні розташоване на схід від Карпат
нижньопалеолітичне місцезнаходження (Степанчук та ін., 2012).
Проте увага краєзнавців та науковців до історії та пам’яток стародавнього Меджибожа,
найдавнішого населеного пункту Поділля, була прикована ще на початку ХІХ ст. В численних
історичних довідках, в основному польських дослідників, детально висвітлювалась історія
містечка та його передмість – Требухівець, Ставниці, Слободи та Довжка. Наводилися перші
літописні згадки, писалося про роль Меджибізького замку та його власників в розбудові краю,
захисту від ворога та його значення в історії. Ці дослідження важливі тим, що багатьох
пам’яток, таких як Успенський Собор, Велика синагога Баха, торгові ряди, міські ворота та
укріплення (ретраншемента) вже немає, а реконструкцію Великого Меджибожа можна зробити
лише за тією інформацією, яку ми знаходимо у дослідників того часу.
Спробою, на початку ХХ ст., провести дослідження та опис старожитностей Меджибожа та
його округи були публікації В. Гульдмана та Є. Сіцінського. Саме ці дослідники зібрали
воєдино усю наявну інформацію про археологічні старожитності на Поділлі, в тому числі і
околиць Меджибожа (Гульдман, 1901; Сецинский, 1901; Сіцінський, 1928). Вперше
Є. Сіцінський зробив детальний опис археологічних знахідок при складанні «Археологической
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карты Подольской губернии», яка була опублікована в «Трудах ХІ Археологического съезда в
Киеве» (1901 р.)
Із середини ХХ ст. розпочинаються польові, переважно методом археологічних розвідок,
дослідження регіону. Завдяки зусиллям В. Пясецького, М. Ягодзінського, В. Якубовського,
О. Погорільця та С. Демидка в районі Меджибожа виявлено більше двох десятків різночасових
поселень і місцезнаходжень (Пясецький, 2001; 2007; 2013; Ягодзінський, 1971; 1972; 1973;
Якубовський, 1975; 1982). Особлива заслуга в тому належить В. Пясецькому: саме він виявив
перші ранньопалеолітичні кам’яні артефакти. До давнього часу, крім нижньопалеолітичного
місцезнаходження, належать вироби верхньопалеолітичного вигляду (сколи, нуклеуси та
знаряддя), виявлені на східній ділянці подвір’я фортеці у верхній частині суглинків (Пясецький,
2007; 2013; Толкачов 2005; Моця, Толкачов, 2006). В. Пясецьким було картографовано та
описано два місцезнаходження та 17 поселень різних археологічних культур (Пясецький, 2004;
2013).
Активні дослідження Меджибізького регіону почались з середини 80-х років ХХ ст., коли в
межах Меджибожа та на прилеглих до нього територіях було знайдено різночасові поселення.
Перші спроби дослідження, зокрема території Меджибізької фортеці, зроблені Михайлом
Ягодзінським (першим директором музею у фортеці) в кінці 60-х років.
За результатами археологічних розвідок на теренах Хмельницької області, на берегах річок
Південний Буг і Бужок, М. Ягодзінський підготував «Звіт про археологічні розвідки в межах
Хмельницької обл., проведені протягом 1958-1971 рр.», «Звіт про археологічні розвідки по
берегах верхів’я Південного Бугу в 1972 р.» та «Звіт про археологічні дослідження в зоні
верхів’їв басейну рік Південний Буг та Бужок в 1973 р.» (Погорілець, Трембіцький, 2011).
В. Якубовським в 1975 р. в ході роботи Слов’яно-руської археологічної експедиції
Хмельницького обласного краєзнавчого музею проведено розвідку берегів річки Бужок від
с. Копачівки Волочиського району до смт. Меджибожа Летичівського району. В околицях
Меджибожа було досліджено та описано кілька поселень різних археологічних культур
(Якубовський, 1975; 1982), а в 1973 р. експедиція під керівництвом Ю. Малєєва та
В. Якубовського провела розкопки гробниці кулястих амфор поблизу с. Горбасів Летичівського
району Хмельницької області (Малєєв, Якубовський, 1974).
Спробою наукового підходу до створення переліку раніше відомих та ново виявлених у
ХХ ст. пам’яток археології Хмельниччини, в т.ч. і Меджибізького регіону, став довідник з
археології Хмельницької області, над яким працював колектив авторів під керівництвом
І. Винокура (Винокур, 1984). А вже у 2011 р. побачив світ новий довідник, де автори суттєво
доповнили інформацію про нові дослідженні археологічні об’єкти, уточнено місце
розташування та перевірено стан збереження частини із них (Гуцал та ін., 2011).
В середині 80-х років ХХ ст. експедицією НДІ «Укрпроектреставрація» (Київ), а згодом
експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом О. Авягана розпочинається
планомірне вивчення архітектурних споруд та культурного шару Меджибізької фортеці. Проте
ці дослідження в свій час не знайшли відповідного висвітлення в науковій літературі і довгий
час були недоступні широкому загалу науковців (Никитенко, 1985; Авагян, 1986; Авагян и др.,
1987; Авагян, Толкачев, 1988).
Керівником археологічних експедицій Меджибізької фортеці у 1989-1993, 1999-2014 роках
став науковий співробітник відділу археології Київського обласного центру охорони і наукових
досліджень пам’яток культурної спадщини Юрій Толкачов. Об’єктом його досліджень
слугувало замкове подвір’я та його окремі оборонні споруди. Особливу увагу він зосередив на
з’ясуванні часу заснування фортеці, особливостях планування фортифікаційних споруд,
етнокультурної приналежності та специфіки матеріальної культури населення Меджибізького
укріплення. Ю. Толкачов є автором багатьох публікацій та монографії «Меджибізький замок»,
котра вийшла друком лише невеликим накладом (Толкачев, 1989; 1999; 2005; 2010; Толкачов,
Крамарова, 2011; Толкачов та ін., 2000а; 2000б; Пінчак та ін., 2000; Рудич, Толкачов, 2001;
2003; Моця, 2002; Моця, Толкачов, 2006; Візнюк, 2011).
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У книзі «Меджибізька фортеця» Ю. Толкачов висвітлює історію Меджибожа різних
періодів, впливу на неї різноетнічних культур (давньоруської, литовської, польської та ін.),
узагальнює інформацію про історію будівництва Меджибізької фортеці, в тому числі отриману
внаслідок багаторічних археологічних досліджень, яку вперше у такому обсязі введено у
науковий обіг. Монографія містить такі розділи: І. Меджибіж у працях істориків та краєзнавців;
ІІ. Історична доля Меджибізького краю; ІІІ. Меджибізька твердиня; ІV. Прицерковний
могильник; V. Знахідки предметів матеріальної культури на території Меджибізького замку та
додатки із детальним описом археологічних знахідок з території фортеці у 1990-2009 роках.
У листопаді 2001 року було зареєстровано Хмельницьку обласну громадську організацію –
«Постійно діюча археологічна експедиція «Меджибіж-2000» (голова Погорілець О.Г.), членами
якої стали археологи C. Демидко, С. Стопенчук, Ю. Толкачов, Р. Радченко та інші зацікавлені
особи. Ця громадська організація ще в 2000 році розпочала археологічне дослідження
пізньосередньовічної пам’ятки оборонної архітектури – «Замка Ракочі», розташованої за 2 км
від Меджибожа. Експедиція була організована Меджибізьким регіональним історикоетнографічним музеєм-фортецею за підтримки «Постійно діючої археологічної експедиції
Меджибіж-2000». В її роботі взяли участь студенти історичних факультетів Кам’янецьПодільського та Житомирського державних університетів (Погорілець, Стопенчук, 2001; 2002;
Стопенчук та ін., 2002; 2003).
Під час розвідки та стаціонарного дослідження замчища у 2001, 2003 та 2006 роках в ході
археологічних робіт було обстежено і картографовано замчище та система зовнішніх укріплень
(анвелопа), відкрито фундаменти декількох фортифікаційних кам’яних споруд, встановлено
систему формування валу та південної частини подвір’я, зібрано колекції посуду, кахлів,
нумізматики, побутових металевих предметів, остеології та фрагментів озброєння. Виявлені
артефакти, в основному нумізматика, надали можливість датувати залишки укріплень першою
половиною ХVІ ст. та пов’язати функціонування фортифікації зі згадками літопису і архівних
документів (Погорілець, 2003).
Попри встановлення хронології побутування фортеці, на сьогоднішній день залишається
відкритим питання функціонального (окрім оборонного) призначення укріплення. Віднайдені в
процесі дослідження товарні свинцеві пломби (9 шт.) надають можливість висунути
припущення про використання замку та прилеглої до нього території, яка знаходилася на
острові між двома рукавами р. Південний Буг (Бог), як митниці («комори») для збору мита та
функції караван-сараю. Залишки ковальського виробництва, що знаходяться поза межами
замчища, дорога, що проходить через весь острів, свідчать про наявність інфраструктури, котра
була призначена для обслуговування не тільки гарнізону замку, але й торгових караванів
(Погорелец, 2004; Демидко та ін., 2005; Пінчак, Погорілець, 2006; Погорілець, Стопенчук,
2007).
Подальші роботи на замчищі нададуть можливість у повному обсязі дослідити новий тип
фортифікації початку ХVІ ст., підготувати пам’ятку для можливої музеєфікації в рамках
пам’яткоохоронних робіт на території Державного історико-культурного заповідника
«Межибіж» (Стрельбіцька, 2013).
Інститутом археології НАН України у 2010 році була організована Меджибізька трипільська
експедиція. У її роботі взяли участь співробітники Інституту археології НАН України
Е. Овчінніков, А. Шиянова, Є. Пічкур, А. Панікарський; члени туристсько-краєзнавчих гуртків
Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму (м. Київ); студенти-практиканти Уманського
державного педагогічного університету ім. Павла Тичини; громадська організація «Меджибіж2000». Ініціатором і учасником досліджень виступила адміністрація Державного історикокультурного заповідника «Межибіж» (Овчінніков, Погорілець, 2011). За три польових сезони
науковцям вдалося дослідити кілька наземних площадок, зібрати колекцію керамічного посуду,
крем’яних виробів та провести археологічні розвідки околиць Меджибожа (Пічкур, 2012). В
результаті розвідок було обстежено уже відомі поселення Трипільської культури та вперше
відкрито матеріал доби раннього середньовіччя (Погорілець, Панікарський, 2012).
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Окремою темою досліджень околиць Меджибожа є багатошарове палеонтологічне і
археологічне місцезнаходження «Меджибіж 1» епохи середнього плейстоцену, історія
вивчення котрого розпочалась ще в 1914 р. роботами В. Ласкарєва. Археологічні рештки на
пам’ятці вперше було виявлено В. Пясецьким, дослідження продовжив Л. Рековець,
А. Чепалига (Ласкаревъ, 1914; Бондарчук, 1934; Пясецкий, 1996; Пясецкий, 2001; Рековец,
2001; Rekovets et al., 2007). З 2008 р. систематичні археологічні дослідження в Меджибожі
проводить Меджибізька палеолітична (з 2013 р. – нижньопалеолітична) експедиція Інституту
археології НАНУ (кер. В. Степанчук) у тісній співпраці з Київським національним
університетом ім. Т. Шевченка (С. Рижов) та за підтримки Державного історико-культурного
заповідника «Межибіж» (О. Погорілець) (Степанчук, 2009; Степанчук та ін., 2012).
Встановлено, що багатошарове палеолітичне місцезнаходження Меджибіж 1 включає кілька
культуровмісних горизонтів, об’єднаних двома алювіальними циклами, а також серію лесових
відкладів з прошарками викопних ґрунтів, які містять окремі кам’яні вироби. Добре
стратифікований геологічний розріз з відкладами різного генезису лежить на гранітах лівого
берега р. Південний Буг (Пясецкий, 2001; Рековец, 2001; Матвіїшина та ін., 2010; 2013;
Бондарь, 2013; Степанчук та ін., 2013). Аналогічні давні матеріали виявлено на новому
місцезнаходженні Меджибіж А, відкритому в 2011 р.
Підсумовуючи етапи становлення археологічного дослідження старожитностей Меджибожа
слід відзначити, що за період більше ніж 150 років змінювалися акценти уваги до об’єктів,
методика досліджень та наукова база пошуків. Чільне місце в цих процесах за останніх 45 років
належить працівникам наукового закладу, який функціонує в стінах Меджибізької фортеці і
сьогодні називається Державним історико-культурним заповідником «Межибіж». Саме завдяки
їм увесь цей час не згасав інтерес до досліджень, а накопичений матеріал надав можливість на
початку ХХІ ст. перейти до комплексного вивчення історичного спадку та виокремити
Меджибізький археологічний мікрорегіон як складову частину минулого України (Бондар,
2012; 2013). Детальний аналіз археологічних пам’яток та стан їх вивчення яскраво довів, що у
науковців попереду ще є багато цікавих відкриттів, адже недослідженими залишаються ще
об’єкти та пам’ятки, які в майбутньому нададуть неоціненну інформацію про зародження життя
на цих теренах та проілюструють поступальний процес заселення нашого краю.
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Ковальчук О.М.
ПРОФЕСОР В.Д. ЛАСКАРЄВ
ТА ЙОГО ВНЕСОК У ВИВЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ МЕДЖИБІЖ
У статті зроблений короткий огляд наукового доробку В.Д. Ласкарєва у контексті дослідження геології і
палеонтології місцезнаходження середнього плейстоцену Меджибіж (Хмельницька обл., Україна).
Ключові слова: Меджибіж, теріофауна, В.Д. Ласкарєв, палеогеографія.
Ковальчук А.Н. Профеcсор В.Д. Ласкарев и его вклад в изучение местонахождения Меджибож. В статье сделан
краткий обзор научного наследия В.Д. Ласкарева в контексте изучения геологии и палеонтологии местонахождения
среднего плейстоцена Меджибож (Хмельницкая обл., Украина).
Ключевые слова: Меджибож, териофауна, В.Д. Ласкарев, палеогеография.
Kovalchuk O.M. Professor V.D. Laskarev and his contribution into the study of the Medzhybizh locality. A brief
overview of the scientific heritage of V.D. Laskarev in geological and paleontological research of the Middle Pleistocene
Medzhybizh locality (Khmelnitskyi region, Ukraine) is presented in the paper.
Keywords: Medzhybizh, theriofauna, V.D. Laskarev, paleogeography.

Місцезнаходження решток теріофауни поблизу смт Меджибіж (=Меджибож) Летичівського
району Хмельницької області було введене в науковий обіг В.Д. Ласкарєвим у 1914 році
(Ласкаревъ, 1914). У 30-х роках ХХ століття розпочалося інтенсивне дослідження
місцезнаходження з метою уточнення його стратиграфії та збору додаткового
палеонтологічного матеріалу (Бондарчук, 1931, Гожик, 1969). Дещо пізніше неподалік від
розкопу Ласкарєва, нині названого Меджибіж 2, дослідник В.К. Пясецький знайшов кам'яні
артефакти. Згодом на цьому місці, відомому відтепер як Меджибіж 1, була відкрита
ранньопалеолітична стоянка давньої людини епохи середнього плейстоцену (Пясецкий, 2001;
Рековец, 2001; Rekovets et al., 2007; Степанчук и др., 2012).
Наразі встановлено, що багатошарове місцезнаходження Меджибіж 1 включає дев’ять
кістковмісних горизонтів, об’єднаних двома алювіальними циклами, а також серію лесових
відкладів з прошарками викопних ґрунтів. Добре стратифікований геологічний розріз з
відкладами різного генезису лежить на гранітах лівого берега
р. Південний Буг (Пясецкий, 2001; Рековец, 2001). У зв’язку з
проведенням комплексних археологічних, палеонтологічних,
палеопедологічних, палінологічних і геологічних досліджень
місцезнаходження, значний науковий інтерес представляє
аналітичний огляд публікацій його першовідкривача –
В.Д. Ласкарєва – з урахуванням відомостей стосовно геології,
стратиграфії, палеогеографії регіону та опису зібраних ним
викопних фауністичних решток.
Володимир Дмитрович Ласкарєв (1868-1954),
професор, доктор геологічних наук, директор Інституту
геології Сербської академії наук і мистецтв, став засновником
наукового напряму досліджень стратиграфії четвертинних
відкладів у Новоросійському (Одеському) університеті (Яцко,
1953; Амброз, 2000). Він був першим, хто здійснив
геоморфологічне
районування
європейської
території
Російської імперії (Энциклопедический словарь..., 1896), класифікував долини річок Поділля на
замкнені, відкриті та прохідні, а також обґрунтував ідею про 2-цикловий розвиток річкової
мережі Придніпровського Поділля. Вчений розпочав геологічні дослідження на Волині у 90-х
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роках XIX століття, використовуючи субсидії Новоросійського товариства дослідників природи
(Савчук, 1995).
На запрошення геологічного комітету Росії В.Д. Ласкарєв працював у 1901-1907 рр. над
створенням 10-верстної геологічної карти європейської частини Російської імперії. З цією
метою він досліджував геологічну будову, тектоніку та геоморфологію Подільської та
Волинської губерній. Пізніше ці дослідження були покладені в основу 17-го листа геологічної
карти (Ласкаревъ, 1914). За життя В.Д. Ласкарєв опублікував близько 80 наукових праць у
російських періодичних виданнях (Чисніков, 2009).
У своїй праці “Геологическія изслѣдованія вь Юго-Западной Роcсіи”, опублікованій у 1914
році, вчений зазначає, що у верхній течії р. Південний Буг більш-менш значні відслонення
відсутні, тому про геологічну будову цього району можна скласти лише досить приблизне
уявлення на основі сусідніх виходів корінних порід у верхів’ях р. Случ. “Далее на восток,
начиная от Черного острова, нижнесарматские слои (N13a) скрываются в глубине, и,
отличаясь очень неровной верхней своей поверхностью, появляются снова на дневную
поверхность (вместе с кристаллическими породами) около м. Меджибожа” (Ласкаревъ, 1914,
с. 383). Важливим є повідомлення В.Д. Ласкарєва про виходи оолітового вапняку сарматського
віку нижче за течією річки, за с. Русанівці. Наводячи стислий геоморфологічний огляд
досліджуваної території, вчений представив також розширений опис геологічного розрізу,
локалізованого на лівому березі р. Південний Буг поблизу Меджибожа1:
1. Жовто-бура глина схилу.
2. Перешаровування тонкими шарами сіруватого і жовтуватого піску з зеленуватобурою глиною з прошарками вапнякових конкрецій (озерне вапно) – 1 ¼ аршина2.
3. Бурий суглинок з раковинами Cyclas та Unio і стяжіннями болотяного вигляду бурозалізної руди – ¼ аршина3.
4. Сіро-зеленуватий середньозернистий пісок з раковинами (найчастіше Planorbis cornu)
– ½ аршина4.
5. Залізистий з вохристими стяжіннями грубозернистий пісок з багатьма раковинами,
подібними до шару 7 – ¼ аршина.
6. Сірий, місцями злежаний пісок з переважанням Cyclas; у ньому були знайдені:
уламок рога з частиною черепа и шийним хребцем Cervus (Euryceros) cf. megaceros,
уламки ребер, кінцівок (оленя), нижній m2 крупного Bos sp., хребець риби і кісточки
Rana – ½ аршина.
7. Грубозернистий пісок, гравій і щебінь з уламків кварцу, польових шпатів і шматочків
граніту, злегка зцементовані у вохристий конгломерат з великою кількістю Unio
pictorum, Sphaerium (Cyclas) rivicola, Pisidium omnicum, Vivipara fasciata var., Neritina
danubialis var. liturata, Lithoglyphus naticoides, Melanopsis esperi, Bythinia tentaculata,
Valvata piscinalis, Planorbis corneus, marginatus, contortus, spirorbis, Succinea sp., а також
обкатаними Tapes gregaria, Cardium, шматочками бивня Elephas, пронизаними бурим
водним залізним окисом і т.д. – до ½ аршина.
8. Зверху вивітрілий з буро-залізистими патьоками, нижче свіжий щільний темно-сизий
граніт, поставлений прямовисною стіною до урізу дна долини річки; лише під час
сильних розмивів річки вода підходить до основи виїмки; видно – на 2 сажні5.
У згаданій вище роботі В.Д. Ласкарєва є відомості про те, що геологічна будова Меджибожа
була попередньо описана Ейхвальдом і Барбот-де-Марні у другій половині ХІХ століття. На
основі попередніх і власних досліджень вчений відзначає: “В основании слагающих местность
пород залегают граниты, выступающие … в виде округлых сглаженных скал; выше следуют
1

Дослівний авторський переклад оригінального тексту роботи В.Д. Ласкарєва (1914).
Аршин дорівнює 71,12 см. Потужність горизонту – 88,9 см.
3
17,8 см.
4
35,6 см.
5
Сажень дорівнює 2,1336 м. Видима потужність – 4,27 м.
2
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пески и известняки (N13a) и, обыкновенно разрушенные известняки (N13b), покрытые
лессовидными глинами или песками (а местами лишь почвенным слоем). К северу и северозападу известняки уходят под глинисто-песчаную серию сармата, которая, очевидно, снята
широкою полосою около Меджибожа боковою эрозиею при выработке рекою своего русла в
гранитах” (Ласкаревъ, 1914, с. 388-389). Таким чином, саме В.Д. Ласкарєв представив
найбільш повний на той час опис геологічних відкладів та їх стратифікацію в околицях
Меджибожа. Знайдені ним рештки раковин молюсків і кістки крупних ссавців допомогли
встановити геологічний вік піщано-галькових відкладів як плейстоценовий і дали можливість
співставити їх із близькими за віком горизонтами верхньої частини тираспольського гравію,
поширеними на півдні Росії. Зібрані В.Д. Ласкарєвим палеонтологічні колекції нині
перебувають на зберіганні у палеонтологічному музеї Одеського національного університету
ім. І.І. Мечнікова.
Цінним свідченням є згадка про те, що “в недавнее время студент А. Голубков нашел
отложения, совершенно сходные с меджибожскими в нижнем течении Ю. Буга (около
г. Вознесенска)” (Ласкаревъ, 1914, с. 692). Ця інформація є важливою в контексті пошуку
геологічних аналогів місцезнаходження Меджибіж з фауністичними рештками
плейстоценового віку і, можливо, артефактами давньої людини.
В.Д. Ласкарєв робить ряд важливих узагальнень стосовно палеогеографії досліджуваного
регіону, зокрема щодо імовірного вигляду гідрографічної мережі та її зміни в часі: “Породы
эти6 представляют отложения речных потоков, растекавшихся в ледниковую (и древнемежледниковую?) епоху на плато в виде сети, отличной от современной или, если местами и
совпадающих с нею, то обладавшей часто обратным знаком течения воды… их можно
обозначить Q1 2f” (Ласкаревъ, 1914, с. 693). Це дає можливість під новим кутом поглянути на
гідродинаміку Південного Бугу та його притоків протягом плейстоцену і реконструювати
сценарії накопичення алювіальних відкладів в околицях Меджибожа.
Таким чином, заслугою В.Д. Ласкарєва є більш детальний, порівняно з попередниками, опис
геоморфології та геології регіону Південно-Західної Росії з можливою стратифікацією
відкладів, відкриття захоронення фауни часу утворення відкладів пізнього тираспольського
гравію на лівому березі р. Південний Буг південніше смт Меджибіж та спроба реконструкції
динаміки водних потоків у процесі формування гідрографічної сітки регіону. Більш детальні
дослідження пізніших часів дозволили інтерпретувати захоронення фауни як Меджибіж (в
розумінні Ласкарєва) з більш чітко визначеним місцем пошуку кісток у невеликому кар’єрі
(Меджибіж 2) та стоянка давньої людини (Меджибіж 1) з артефактами раннього палеоліту та
багатошаровим алювієм, насиченим викопними рештками.
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Рыжов С.Н., Матвиишина Ж.Н.,
Кармазиненко С.П., Муань А.-М.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ НИЖНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ МЕДЖИБОЖА
Статья освещает первые результаты систематических исследований нижнепалеолитических местонахождений
Меджибож, выявивших в 2008, 2009, 2011-2013 гг. многочисленные культуросодержащие слои
среднечетвертичного и, предположительно, раннечетвертичного возраста. Изложена история исследований,
приведены данные по планиграфическим и стратиграфическим особенностям Меджибожа 1 и Меджибожа А,
кратко охарактеризованы различные категории находок, предложены геоморфологические реконструкции. С
археологической точки зрения материалы всех без исключения культурных горизонтов и комплексов Меджибожа 1
и Меджибожа А наиболее адекватно определяются как принадлежащие к индустриям технологической модели 1
(олдованской). Исследования Меджибожа имеют непосредственное отношение к исследованию и реконструкции
путей древнейших миграций человека на территорию Северо-Западной Евразии, в ее восточноевропейском
сегменте. Полученные данные позволяют пересмотреть и существенно уточнить имеющиеся реконструкции
естественнонаучных и социокультурных обстоятельств первоначального заселения Восточной Европы.
Ключевые слова: Восточная Европа, Меджибож, средний плейстоцен, олдованская индустрия.
Степанчук В.М., Рижов С.М., Матвіїшина Ж.М., Кармазиненко С.П., Муань А.-М. Перші підсумки вивчення
нижньопалеолітичних місцезнаходжень Меджибожа. Стаття висвітлює перші результати систематичних
досліджень нижньопалеолітичних місцезнаходжень Меджибож в 2008, 2009, 2011-2013 рр., під час яких виявлено
чисельні культуровмісні шари середньочетвертинного та, йомовірно, ранньочетвертинного віку. Викладено історію
досліджень, наведено дані по планіграфічним та стратиграфічним особливостям Меджибожа 1 та
Меджибожа А, коротко схарактеризовано різні категорії знахідок, запропоновано геоморфологічні реконструкції.
З археологічної точки зору матеріали всіх без винятку культурних горизонтів та комплексів Меджибожа 1 и
Меджибожа А найбільш адекватно визначаються як належні до індустрій технологічної моделі 1 (олдованської).
Дослідження Меджибожа мають безпосереднє відношення до вивчення та реконструкції шляхів найдавніших
міграцій людини в Північно-Західну Євразію, зокрема у Східну Європу. Отримані дані дозволяють переглянути та
суттєво поточнити наявні реконструкції природничих й соціокультурних обставин першопочаткового заселення
Східної Європи.
Ключові слова: Східна Європа, Меджибіж, середній плейстоцен, олдованська індустрія.
Stepanchuk V.N., Ryzhov S.N., Matviishina Zh.N., Karmazinenko S.P., Moigne A.-M. First results of investigation of
Medzhibozh Lower Paleolithic localities. The paper presents the first results of systematic archaeological surveys the
Lower Palaeolithic localities of Medzhibozh. Numerous culture-bearing layers of the Middle and, presumably, Lower
Pleistocene age were revealed in course of 2008, 2009, 2011-2013 fieldwork seasons. The history of research, spatial and
stratigraphic features of Medzhibozh 1 and Medzhibozh A are presented, various kinds of finds are described,
geomorphological reconstructions are proposed. Artifacts of all –without exceptions— cultural horizons and assemblages of
Medzhibozh 1 and Medzhibozh A from archaeological point of view should most adequately be defined as belonging to the
industries of technological Mode 1 (Oldowan). Research at the Medzhibozh is directly relevant to the study and
reconstruction of ancient migration paths in North-Western Eurasia, and especially its Eastern European region. The data
obtained allow us to revise and significantly improve the existing reconstruction of natural and socio-cultural circumstances
of the initial human dispersals in Eastern Europe.
Keywords: Eastern Europe, Medzhibozh, Middle Pleistocene, Oldowan industry.

Введение
Нижнепалеолитические местонахождения возле пгт Меджибож Летичивского р-на
Хмельницкой области на западе Украины, представляют собой совокупность многослойных
памятников по левому берегу реки Южный Буг, в ее верхнем течении. На сегодня здесь
известно два пункта, колонки которых содержат отложения раннего и среднего плейстоцена с
остатками фауны, каменными артефактами и предполагаемыми следами очагов, а именно
Меджибож 1 и Меджибож А.
Систематические археологические изыскания в Меджибоже с 2008 г. проводятся
Меджибожской палеолитической (с 2013 г. – Нижнепалеолитической) экспедицией Института
археологии НАНУ (рук. В.Н. Степанчук) в тесном сотрудничестве с Киевским национальным
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университетом им. Т. Шевченко (С.Н. Рыжов) и при поддержке Государственного историкокультурного заповедника “Межибіж” (О.Г. Погорелец).
Эти работы проводятся в тесном сотрудничестве со специалистами различных естественнонаучных дисциплин из различных институтов академии наук и университетов Украины.
Некоторые важные аспекты археологического исследования Меджибожа к настоящему
моменту уже опубликованы (Матвіїшина та ін. 2010; 2013; Степанчук 2012; Степанчук та ін.
2010б; 2012б; 2013; Stepanchuk 2009).
История исследований
Местонахождение Меджибож 1 на месте гранитного карьера близ пгт расположено на левом
берегу р. Южный Буг. Местонахождение известно среди палеонтологов и геологов уже на
протяжении почти 100 лет (Ласкарев 1914; Бондарчук 1931; Гожик 1969). Впервые обратил
внимание на наличие здесь каменных изделий геолог В.К. Пясецкий (1996; 2001). C начала ХХ
столетия и до недавнего времени здесь время от времени проводились лишь геологические и
палеонтологические работы (Пясецкий 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; Рековец 2001а;
2001б; Rekovets et al. 2007), систематические археологические исследования начали
проводиться с 2008 г. (Степанчук 2009; Степанчук и др. 2010а; 2012а).
В обобщенном виде, последовательность Меджибожа по данным Л.И. Рековца и соавторов
(Rekovets et al. 2007) выглядит следующим образом. Профиль составлен субаэральными
отложениями, представленными верхнеплейстоценовыми лессами и почвами, и двойной
среднеплейстоценовой аллювиальной пачкой, перекрывающей базальные архейские граниты.
Указанная аллювиальная пачка содержит богатые палинологические, малакологические,
микро- и мегафаунистические свидетельства. Имеются определенные и довольно
существенные различия в составе палеонтологических остатков и споро-пыльцевых образцов,
происходящих из отложений т.н. первого (нижнего) и второго (верхнего) аллювиальных циклов
Меджибожа, а также и из переходного слоя между ними.
Исходя из биостратиграфических данных, полученных М. Комар, Л. Рековцем,
А. Чепалыгой (Rekovets et al. 2007), нижний аллювиальный цикл Меджибожа характеризуется
преобладанием (до 80 %) древесной пыльцы, представленной многочисленными зернами сосны
и дуба, и далее липы, вяза и граба. Экзотные виды также представлены и включают орех,
шелковицу и др. Мелкая и средняя фауна представлена Marmota sp.; Trogontherium cuvieri;
Trogontherium cf. minus; Micromys sp., Clethrionomys glareolus; Arvicola mosbachensis; Microtus
agrestis; Microtus nivaloides; Microtus arvalidens. Среди крупных млекопитающих присутствуют
трогонтериевый слон, этрусский носорог, гигантский и благородный олени, медведь
Денингера, косуля, кабан, волк и др. Список моллюсков насчитывает 49 видов, главным
образом, пресноводных Rekovets et al., 2007).
По уточненным данным видового состава средних и крупных млекопитающих
местонахождения Меджибож 1, здесь, в отложениях завадовского времени, кроме ранее
определенных Elephantidae, Stephanorhinus kirschbergensis, Cervus elaphus, Sus scrofa, Ursus
deningeri, Trogontherium cuvieri, Lepus sp. обнаружены также остатки Dama clactoniana,
Capreolus sussenbornensis и Ursus thibetanus (данные А.-М. Муань, серия фауны из раскопок
2011 г.)
В целом, имеющиеся геологические и биостратиграфические данные находятся в хорошем
соответствии и согласованно указывают на завадовский = лихвинский = миндель-рисский =
гольштейнский возраст нижних слоев аллювиальных седиментов в частности, и обоих
аллювиальных циклов Меджибожа в целом.
Нижняя часть колонки содержит каменные артефакты, которые, по данным Л.И. Рековца,
связаны с тонкой прослойкой плотного глинистого седимента, перекрывающего граниты и
подстилающего отложения первого аллювиального цикла Меджибожа. Учитывая эпизод
ухудшения климата между первым и вторым аллювиальными циклами, горизонт с артефактами
предварительно сопоставлялся с гольштейнским эпизодом (ОIS 11) (Степанчук, Рековец 2009).
Недавние палеоэкологические реконструкции позволяют констатировать, что Меджибож 1
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(первый цикл осадконакопления) существовал в условиях теплого и влажного климата
умеренной зоны (фаза reinsdorf, OIS 11) (Рековец и др., 2013).
Археологическая коллекция Меджибожа 1 к 2008 г. была сравнительно незначительной.
Предположительные артефакты, обнаруженные здесь В.К. Пясецким еще в 1950 гг, были давно
утеряны. Во время раскопок В.К. Пясецкого и Л.И. Рековца между 1996-2006 гг были выявлены
и затем были опубликованы нуклевидная форма, скребло, сколы, в основном мелкие, осколки,
единичное изделие из расщепленного гранита (позднее определенное как песчаниковое)
(Пясецкий 2001; Рековец 2001; Rekovets et al., 2007). Ревизия собранных каменных находок
выявила несколько орудий на кремневых гальках.
Важно отметить, что изделия, наряду с остатками фауны, были выявлены В.К. Пясецким в
отложениях 12 (по этому автору) горизонта завадовского (гольштейнского) возраста,
представленных кварцевыми светло-серыми, местами ярко-бурыми, песками с отдельными
обломками сарматского оолитового известняка, мелкими мало окатанными кремневыми
гальками, а также крупной плоской кремневой гальки “морского типа окатанности”.

Рис. 1. Меджибож. Расположение на общей физической карте Украины (затененный квадрат, 1) и на более
детальных картах Украины (2, 3) и картосхеме (4). 1 – Меджибож 1, 2 – Меджибож А).

В 2008 г., в результате краткосрочной археологической рекогносцировки Меджибожа 1,
было установлено наличие каменных артефактов в вышеупомянутом плотном глинистом
седименте, а кроме того – в нижней части песчаных отложений первого аллювиального цикла.
Выяснилось также, что наряду с каменными находками, культуро-содержащие седименты
включают многочисленные интенсивно фрагментированные остатки фауны, иногда с хорошо
выраженными нарезками и единичной зарубкой, костяные отщепы и ретушированные (?)
фрагменты.
В 2009 г. на Меджибоже 1 был установлен раскоп общей площадью около 23 кв.м, однако
толща отложений оказалась ненарушенной работами прошлых лет лишь на участке около
трех кв.м, а еще около 10 кв.м содержали остатки неполностью пробранной нижней части
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колонки (Степанчук и др. 2010а). Профиль отложений был изучен палеопедологами. В
отложениях завадовского горизонта стадии zv1 и zv3 (по Ж.Н. Матвиишиной и
С.П. Кармазиненко), или в 12 (по В.К. Пясецкому, 2001) или в 15 и 16 (по А.Л. Чепалыге, см.
Rekovets et al. 2007) литогоризонтах, которые также относятся упомянутыми авторами к
завадовскому (лихвинскому, гольштейнскому, миндель-рисскому) времени, были выявлены
фрагменты костей животных хазарского фаунистического комплекса, в т.ч. и с
предположительно антропогенными повреждениями, единичные кремневые гальки и их
фрагменты, объекты из др. пород камня, часть которых демонстрирует признаки намеренной
модификации, в частности, чоппинг на отдельности темно-серого гранита.

Рис. 2. Меджибож 1. Панорама (1) и общий план (2) местонахождения.
A – основной раскоп, В – Южная траншея, С – Олений раскоп, D – Северные шурф и траншея. В границах раскопов:
темносерый – вскрытые участки, черный – участки среднеплейстоценовых отложений с артефактами.

Полевые работы 2012 г. велись на пунктах Меджибож 1 и Меджибож А. На Меджибоже 1
были получены дополнительные палеонтологические, археозоологические и археологические
материалы, подтверждающие наличие двух различных археологических комплексов: т.н.
“основного” (возраст которого сопоставляется с началом завадовского эпизода) и “древнего”
(лубенское? время).
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На местонахождении Меджибож А, по предварительным оценкам, в нижней части профиля
выявлено не менее шести отдельных горизонтов залегания артефактов, которые отделяются
друг от друга песчано-гравийными и глеистыми слоями без находок. Некоторые горизонты
содержали сравнительно немногочисленную фауну, среди которой обнаружены остатки далее
не определимых быка, лошади, оленя, кабана. Предварительная оценка верхней границы
геологического возраста находок – миндель-рисское время, около 380-420 тыс. лет назад.
Нижняя граница на основании стратиграфических и палеопедологических данных была
отнесена к гюнц-минделю, около 700 тыс. лет назад.
Исследования 2013 г. велись на Меджибоже А. В границах площади раскопа 2012 г., после
его расконсервации, была сделана врезка в тело террасы, получена более полная колонка
отложений, которые охватывают промежуток времени от голоцена до, вероятно,
стратиграфического горизонта Широкино (т.е. до около 1,2 млн. лет назад) и залегают на слоях
с остатками морских отложений сарматского времени. Исследован верхний культурный слой 1,
представляющий собою т.н. жилую поверхность. Возраст слоя, по стратиграфическим
указаниям, составляет около 400 тыс. лет и содержит остатки еще одного вероятного очага. В
разрезе прослеживается до семи самостоятельных археологических горизонтов.
Археологические артефакты были обнаружены в отложениях завадовского, лубенского,
мартоношского и широкинского стратиграфических горизонтов, представленных дерновоподзолистыми, луговыми и болотистыми почвами и озерно-аллювиальными пойменными
материалами.
Меджибож 1
Местонахождение расположено примерно в одном километре к западу от пгт Меджибож
Летичивского р-на Хмельницкой обл., по левому берегу р. Южный Буг, в месте крутого изгиба
реки (Рис. 1). Координаты 49 35' 40" сш, 27 42' 23" вд.
В пределах местонахождения в разные годы исследовалось несколько участков, получивших
наименования: основной раскоп, олений раскоп, северная и южная траншея (Рис. 2). Наиболее
существенные различия в седиментологической последовательности на сегодня выявлены на
участках основного раскопа и южной траншеи. Поэтому их стратиграфические и
планиграфические особенности ниже охарактеризованы отдельно. Имеются также
существенные различия в составе выявленного вещественного материала. В частности, на
участке южной траншеи практически полностью отсутствуют палеонтологические остатки. В
то же время, общие закономерности в особенностях каменного инвентаря, такие как наличие
изделий двух типов сохранности и приуроченность их к разновозрастным седиментам,
сохраняются неизменными на всех участках местонахождения.
Основной раскоп:
планиграфические и стратиграфические особенности
Участки на кв. 11-16 сd и большая часть линии е, была, как выяснилось в процессе проборки
перекрывающих седиментов, полностью исследована ранее. На полу, поверхности гранитного
цоколя, зафиксированы отдельные валунчики до 25-35 см, валуны и блоки камня от 0,5 до 1,3 м
в поперечнике. Практически все валуны, валунчики и блоки камня имеют интенсивно
заглаженные поверхности. Поверхность материковой гранитной плиты местами плотная,
местами эродированная. Между отдельными валунами и камнями имеются трещины и участки,
содержащие плотный глинистый седимент в виде линз до десятка-полутора сантиметров
протяженностью. Этот седимент составлен рыжевато-зеленовато-бурой глиной и лежит
непосредственно на коре выветривания. Прослеженная его мощность 1-3-5 см (в
исключительных случаях – до 15 см).
Колонка непотревоженных отложений в основном раскопе оказалась составленной
седиментами 13, 14, 15 и 16 литогоризонтов (Rekovets et al. 2007), залегающих на гранитном
щите (Рис. 3). Различались следующие стратиграфические подразделения:
горизонт 13а – аллювиальная супесь, окрашенная ожелезнением в рыжий цвет,
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горизонт 13b – горизонт того же седимента с большим включением карбонатов, светлосерой окраски,
горизонт 13с – светло-серый седимент, аналог 13b, но без карбонатов,
прослоек 13/14 – 3см мощности омарганцованный горизонт,
горизонт 14 – слой монотонных светло-крашенных отложений с ржавистыми затеками в
верхней части,
горизонт 15а – насыщенный ржавистый горизонт, 15b – сероокрашенный аллювиальный
песок, 15с – омарганцованный (15с1) и ожелезненный (15с2) (ранее – 15d) прослойки,
горизонт 16а – рыхлый светло-серый аллювиальный песок с большим числом раковин,
горизонт 16b – придонный горизонт, разноокрашенный, в разной мере насыщенный
глинистыми включениями. Глинистые прослойки более тяготеют к поверхности гранитов. Сам
горизонт выполняет все неровности и западины поверхности. Включает мелкие и мельчайшие
фрагменты и крупинки глеистого седимента интенсивно красно-бурой окраски, малакофауна
отсутствует.

Рис. 3. Меджибож 1, 2012 г. Западный профиль основного раскопа на участке 14-16f и зачистка над ним.

В основании горизонта 15а на участках вскрытых в 2009 г. зафиксирована плотная
интенсивно омарганцованная песчанистая поверхность, покрытая створками перловиц (Unio
spp), часто парными, раскрытыми преимущественно вниз. Подобная поверхность – повидимому, представляющая собой хорошо сохранившееся дно древнего водоема –
фиксировалась и в горизонте 15с, составленном интенсивно омарганцованным, плотным, хотя
и немощным, в 1-2 см, прослоем. Сходный горизонт “мертвых моллюсков” прослеживался и в
верхней части 16 горизонта – в желтовато-рыжем средне-зернистом песчаном седименте.
Следует подчеркнуть, что поверхности эти достаточно протяженны, и, следовательно, могут
играть роль микростратиграфических указателей.
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Выявленная в 2011 г. картина распределения палеонтологических остатков в колонке
отложений несколько отличалась. Так, на квадрате 14f в омарганцованных отложениях 15с
субгоризонта находки фауны вообще отсутствовали, а в 2009г. в нем были встречены крупные
фрагменты. В 2011 году в омарганцованном и плотном 15с не был прослежен выразительный
горизонт Unio, возможно потому, что он был менее насыщен створками моллюсков, но зато
ниже, при расчистке контактной зоны между 15с и подлежащим его 16а был прослежен другой
горизонт т.н. “дна водоема”.

Рис. 4. Меджибож 1. Зарисовки (а) и примазки (б) природного материала плейстоценовых отложений
в основном раскопе (по Ж.Н. Матвиишиной).

Не исключено, впрочем, что это продолжение поверхности “мертвых моллюсков”,
прослеженной в 2009 г. в верхней части 16 горизонта. Предположительные или несомненные
каменные артефакты были встречены в небольшом количестве и в 16а, и в 16b горизонтах.
Некоторые локальные отличия в последовательности седиментов прослеживались и на
квадрате 15f, исследовавшемся в 2012 г, а также на участках Оленьего раскопа.
Принадлежащий Ж.Н. Матвиишиной и С.П. Кармазиненко вариант интерпретации
обобщенной стратиграфической последовательности в месте основного раскопа Меджибожа 1
в полевом сезоне 2012 г., представлен на Рис. 4 (подробное описание см. Матвиишина,
Кармазиненко, настоящий сборник).
Южная траншея:
планиграфические и стратиграфические особенности
На момент завершения работ 2011 г. представлял собой траншею длиной около 5 м, с
колонкой седиментов мощностью до 6 м на наиболее заглубленном, западном участке.
Седименты не содержат никакой малакофауны (за редчайшими исключениями). Это тем
более необычно, что лишь в трех или четырех метрах к северу начинаются аллювиальные
песчанистые отложения с многочисленной малакофауной. Полностью отсутствуют также и
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находки фауны млекопитающих. Оба этих момента указывают на принципиально иные, повидимому, преимущественно субаэральные условия накопления здесь отложений. В нижней
части колонки появляется пачка новых, отсутствовавших в основном раскопе песчано-глеистых
омарганцованных и ожелезненных отложений. В этой части профиля прослеживается мощный
горизонт омарганцевания, временами плотный, временами рыхлый. Именно в
омарганцованных отложениях встречаются обработанные каменные изделия т.н. нижнего
уровня залегания, а кроме того фрагменты гранита, которые также могли быть некогда
использованы человеком.

Рис. 5. Меджибож 1. Зарисовки (а) и примазки (б) природного материала плейстоценовых отложений
в южной траншее (по Ж.Н. Матвиишиной).

В колонке отчетливо прослеживается два уровня залегания артефактов. Первый из них, т.н.
“верхи”, по сохранности сопоставимый с “основным комплексом” из основного раскопа,
прослеживается на уровнях от -1240 до 1265 и выявлен на кв. 5f и прилегающем участке 5е. С
этим уровнем связана находка предполагаемого кострища на кв. 5f. Этот объект, выявленный в
южной части квадрата, в момент обнаружения представлял собой сегмент неправильной
окружности до 50 см в максимальном измерении, с нечеткими границами. В южном
направлении неисследованная часть объекта уходила в стенку кв. 4f, восточная оконечность
отчасти повреждена (не распознана) во время разборки слоя, северная граница оконтуривается
в плане. Пятно сложено слоистым конгломератом преимущественно черноокрашенных и
охристых линз и прослойков, мощность его до 15 см. В восточной части, примерно в половине
площади видимого сегмента, на пятно села сверху линза более светлоокрашенного
(обызвесткование?) плотного седимента, но размытые слоистые темноокрашенные углистые
(или омарганцованные) прослойки прослеживаются под ним в разрезе.
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Второй уровень залегания артефактов увязывается с нижней частью профиля, с различными
придонными литогоризонтами и прослеживается практически по всей площади траншеи на кв.
5d-5f. Глубины залегания находок от -1310 до -1350.
Интерпретация стратиграфической последовательности Южной траншеи Меджибожа 1,
принадлежащий Ж.Н. Матвиишиной и С.П. Кармазиненко представлен на Рис. 5 (Матвиишина,
Кармазиненко, настоящий сборник).
Находки из ненарушенных отложений
Ниже приведено выборочное описание основных категорий находок из различных участков
местонахождения.
Находки кости
В кв. 13е обнаружено 85 фрагментов кости, в кв. 14е – 25, в кв. 15е – 69. Кости мало
различаются по сохранности – все они в настоящий момент в значительной мере
минерализованы.

Рис. 6. Меджибож 1. Гольштейнский комплекс. Фрагменты трубчатых костей различных животных,
в частности, оленя (2) и медведя (3), с нарезками, оставленными лезвием каменных орудий.
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Но различия по внешнему виду довольно резки. Ряд костей темноокрашены,
омарганцованы, другие имеют желтые и бурые пятна ожелезнения, иногда зонально
ограниченные и резко выделяющиеся на общем сером фоне, иные имеют общий темный тон и
покрыты люстром, реже встречаются коричнево-окрашенные, светло-палевые, даже розовые.
Не вызывает сомнений, что различный облик костей вызван условиями их залегания в
разных горизонтах песчанистого аллювиального седимента, в неодинаковой мере окрашенного
окислами марганца и железа. Описанный тип сохранности характерен для костей, которые
происходят из горизонта 16а, вне зависимости от участка местонахождения. Важно, что в кости
из г-та 16b – эродированные и сильно окатанные, часто в марганцовом натеке.
В простирании по вертикали и в плане наблюдаются следующие закономерности: наиболее
многочисленными оказались находки в подгоризонте 15b; находок в 15 горизонте более чем
вдвое больше, чем в горизонте 16; находки 15 горизонта сравнительно равномерно
распространены по площади, а находки 16 – как будто бы локализованы пространственно и
тяготеют к кв. 13е. На других участках закономерности распределения фрагментов кости по
вертикали были несколько иными, однако массовая приуроченность к горизонту 16а
сохраняется:
Размерность фрагментов – от 1-2 см (хотя есть и меньшие) до 14 см. Численно преобладают
фрагменты размерами 1-4 см. Наблюдается выраженная тенденция увеличения размерности
фрагментов от верхних субгоризонтов к нижним.
Часть костей демонстрирует различного рода повреждения. Интерес вызывают фрагменты
со следами погрызов мелкими грызунами и, предположительно, крупным хищником. Обращает
на себя внимание немногочисленность фрагментов с признаками рассыхания кости, хотя
единичные такие образцы в коллекции имеются.

Рис. 7. Меджибож 1. Гольштейнский комплекс. Антропные модификации на костях представителей оленьих.

Так же редки образцы с корразией поверхности. Необычны фрагменты (3 экз.) с группами
коротких (до нескольких мм) параллельных тонких нарезок-царапин, которые, возможно,
являются результатом механического контакта кости с каким-то острым предметом в
естественных условиях. Эти следы, впрочем, могут быть результатом и многократного
подрезания лезвием каменного орудия. Все такие находки увязываются с разными
субгоризонтами 15 горизонта и происходят из одного, 15е, квадрата.
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Имеется более 10 фрагментов с единичными (что встречается реже), парными, или группами
тонких нарезок, длиной от нескольких до 20 мм, расположенных под различными углами к
длинной оси кости (Рис. 6). Эту группу дополняют предметы, повреждения на которых также
появились, скорее всего, в процессе утилизации туши животного: фрагменты костей с
признаками ударов тупым предметом, костяные отщепы, в том числе и очень типичные. В
2008 г. был обнаружен фрагмент с зарубкой, т.е. следом удара острым предметом. В
координатах 2009 г. эта находка была сделана в границах кв. 14е, на уровне горизонта 15, в
субгоризонте 15b. Некоторые предметы представляются уже скорее не отходами разбивания, а
продуктами намеренного расщепления кости. Таким образом, определенная часть
фаунистических остатков доставляет свидетельства деятельности человека, и это в равной мере
справедливо и для 15 и для 16 горизонтов.
Кости в значительной мере фрагментированы, и высказывается мнение о том, что это
связано с деятельностью человека (Rekovets et al. 2007). Из 54 костей половина демонстрирует
сломы “по сырому”,а вторая половина – “по сухому”. При этом до 1/5 костей со сломами по
сухой кости – также имеет поверхности, получившиеся при фрагментации кости в свежем
состоянии. Следует признать, что по степени своей фрагментарности серия костей из
Меджибожа находит прямые аналогии с материалами палеолитических стоянок. Вывод об
антропном характере серии костных остатков Меджибожа 1 был подтвержден А.-М. Муань,
работавшей с материалами 2011-2012 гг.

Рис. 8. Меджибож 1. Гольштейнский комплекс. Возрастной состав
основных видов животных из раскопок 2011 г.

В частности, были установлены многочисленные признаки антропных модификаций для
остатков оленьих. Так, в фауне, выявленной в 2011 г. определено 189 фрагментов костей этой
группы животных (8 особей Cervus elaphus, 4 особи Dama clactoniana, 2 особи Capreolus
sussenbornensis). Представлены все кости скелета, количество зубов находится в соответствии с
другими костными остатками, имеется несколько соединений и анатомических соответствий,
все кости хорошей сохранности, при этом все длинные кости намеренно сломаны. 40 % костей
оленьих имеют следы воздействия человека, в т.ч. 11 % – с нарезками и 4 % с вмятинами от
ударов; отмечается также 4 % погрызов (Рис. 7). Возрастной состав животных также
свидетельствует в пользу неестественного характера комплекса (Рис. 8).
В целом, особенности серии костей Меджибожа 1 могут быть объяснены воздействием
нескольких факторов, но преобладающим среди них следует признать антропогенный.
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Находки камня
Седименты 15 и 16 литогоризонтов залегают на поверхности гранитов архейского времени.
Поверхность гранитного цоколя в разной мере усеяна блоками, валунами и валунчиками с
заглаженными поверхностями, размерами от 25 до 130 см в максимальном измерении.
Поскольку естественной нормой является “крупный камень со сглаженными, окатанными
поверхностями”, то в процессе раскопок специальное внимание уделялось встреченным в
непереотложенном состоянии анормальным отдельностям: нестандартной формы, небольшим
по размеру, в особенности остроугольным. Таким объектам присваивался индивидуальный
номер.
Были проанализированы закономерности распределения индивидуальных находок камня в
колонке отложений. Наблюдаются следующие закономерности: в верхнем субгоризонте 15
слоя находки камня оказались самыми малочисленными; всего находок в 15 горизонте
примерно на треть больше, чем в горизонте 16; находки обоих горизонтов равномерно
распространены по исследованной площади.

Рис. 9. Меджибож 1, 2009 г. Гольштейнский (?) комплекс. Чоппинг на отдельности серого гранита.

Размерность фрагментов камня – от 2 до 17 см. Численно преобладают фрагменты
размерами 2-3 см. Как и для серии костей, наблюдается отчетливая тенденция увеличения
размеров фрагментов от верхних субгоризонтов к нижним. Часть камней демонстрирует лучше
или хуже выраженные признаки модификаций. В последнее время начали различать
несомненные артефакты (артефакт), предполагаемые артефакты (аrti VS geo), несомненные
природные отдельности камня (геофакт).
Могут различаться как отдельности камня с признаками оббивки, так и осколки-отходы
такой оббивки. Модифицированное сырье (большей частью, среднезернистые граниты) весьма
специфично и, чаще всего, не позволяет легко и однозначно читать порядок снятий,
направление и число сколов. Вместе с тем, встречающиеся в разных сочетаниях, такие
признаки как контуры негативов, острые углы между соседствующими плоскостями, сочетание
интенсивно окатанных и не (или менее) окатанных поверхностей, серийность в повторении
“неестественных” форм валунчиков, реконструируемая схема оббивки, аналоги ударной
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площадки, спинки и брюшка позволяют выделить ряд артефактов и предполагаемых
артефактов.
Каменные артефакты и предполагаемые намеренно видоизмененные камни на участках,
вскрытых в 2008-2009 г. обнаруживаются и в 15, и в 16 литогоризонтах. Вместе с тем каменные
объекты тяготеют к низам колонки, что совпадает и с большей частотой обнаружения здесь
крупноразмерных предметов. На участках, вскрытых в 2011-2012 гг. артефакты,
предполагаемые артефакты и геофакты были выявлены только в 16а и 16b горизонтах. Мнение
об использовании в Меджибоже 1 гранита в качестве сырья для изготовления каменных
орудий, разумеется, нельзя отнести к привычным. Вместе с тем практика использования таких
пород в древнем палеолите имела место, хотя, безусловно, предпочтение при наличии выбора
отдавалось другим материалам. Источники сообщают о гранитных изделиях, иногда
единичных, иногда серийных, в нижнем палеолите Африки и Азии (Braun et al. 2008; Chauhan
2009; Howell & Clark 2004 (1964); Leakey 1994; Momin 1995; Nelson 1993; Pappu 2001 и др.) есть
указания и на наличие таких изделий в галечных индустриях Европы. В среднепалеолитическое
время использование гранита становится еще более редким, хотя о таких фактах сообщают и
для европейского континента (например, Vaquero et al. 2004).

Рис. 10. Меджибож 1, 2009 г. Гольштейнский комплекс. “Расчлененный валунчик” с признаками
последующей оббивки.

Был проведен эксперимент по изготовлению чопперов, чоппингов и рубила из
среднезернистого гранита местного происхождения. В качестве отбойника использовался
валунчик такого же сырья. Как выяснилось, обработка не требует никаких особых мускульных
усилий и при использовании навыков, полученных при работе с изотропными породами,
принципиально возможно получить изделие планируемой формы. Вместе с тем, гранит, что
естественно было ожидать, ведет себя гораздо менее предсказуемо, нежели изотропная порода,
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изделия получаются грубыми, тонкая доводка принципиально невозможна, очертания
негативов снятий чаще всего читаются плохо, отходы оббивки зачастую составлены
бесформенными осколками и обломками. Среди последних, однако, есть единичные предметы,
которые обладают признаками сколов. Также и в конечных продуктах, при внимательном
рассмотрении, можно распознать намеренность формы, восстановить схему обработки и,
иногда, реконструировать последовательность снятий. Общий вывод: продукты эксперимента
принципиально сходны с некоторыми материалами, обнаруженными на местонахождении в
процессе полевых работ.
Среди каменных артефактов Меджибожа 1 имеются: чоппинг на отдельности темно-серого
гранита (Рис. 9), предмет, формально напоминающий овальный бифас, однако скорее всего
также являющийся чоппингом, три скола из подобного светло-серого гранита, краевой скол на
слоисто-кремнистой породе. В материалах Меджибожа 1, обнаруженных в прошлые годы,
имеются и др. примеры использования некремневых пород. Следует упомянуть о
выразительном кварцитовом отщепе из сборов Л.И. Рековца и о сколе из песчаника,
опубликованном В.К. Пясецким (2001).

Рис. 11. Меджибож 1, 2011 г. Гольштейнский комплекс. Южная траншея. Артефакты (1, 3)
и предполагаемые артефакты (2, 4).

К числу вероятных артефактов отнесен еще ряд предметов, главным образом из светлосерого гранита. Здесь имеются предполагаемые сколы-осколки, отдельности с одним и более
негативами обивки, а также т.н. “расчлененные валунчики” (преимущественно аналоги
чопперов) (Рис. 10).
В дальнейшем выяснилось, что каменные артефакты из разных литологических горизонтов
имеют разную сохранность. Так, сохранность артефактов и предположительных артефактов из
верхней части отложений (16а) и их нижней части (16b, придонный слой) существенно
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различаются. Находки из “верхов” лучшей сохранности, менее эродированы, менее
люстрованы, не покрыты марганцевыми и железистыми окислами. Находки из нижней части
отложений, как правило, обладают перечисленными характеристиками.
Находки кремня
Наблюдается два типа сохранности кремневых поделок. Первоначально гипотетическое
различение более молодого “основного” комплекса находок и более древнего комплекса, в
дальнейшем нашло подтверждение в прослеженном отличии в сохранности кремневых поделок
из литологического горизонта 16а и 16b. Горизонт 16а сопоставляется с гольштейнским
временем (миндель-рисс) (OIS 11), 16b горизонт – с лубенским временем (миндель І-ІІ
альпийской схемы) (OIS 13-15) (Матвиишина и др. 2013). Существенная разница в возрасте
может объяснять разную сохранность артефактов и сопровождающей фауны.

Рис. 12. Меджибож 1, 2011 г. Гольштейнский комплекс. Южная траншея. Артефакты.

В качестве основного сырья для поделок “основного”, гольштейнского, комплекса
использовалась мелкозернистая коричневая с зеленоватым оттенком разновидность кремня,
вероятнее всего местная (Сеньковский 1977). Артефакты сравнительно немногочисленны,
суммарная численность кремневой коллекции “основного” комплекса Меджибожа 1,
выявленная на различных участках составляет до 40 предметов.
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Массовая находка кремневого комплекса представляет собой скол, мелкий скол, часто
чешуйку. Характерны тонкие в сечении небольшие отщепы с ретушью, имеются также отщепы,
обломки и осколки с ретушью использования. Отсутствуют настоящие нуклеусы, нет
настоящих скребел, конвергентных форм, отсутствуют какие-либо признаки двусторонней
техники. Представлены фрагментированные орудия на гальках, небольшие галечки с
единичными сколами (Рис. 11; 12).
Интерес представляют примеры ремонтажа. Так, имеется практически полный, за
исключением одного небольшого фрагмента, складень удлиненной уплощенно-грушевидной
кремневой гальки из трех фрагментов. Одна из длинных кромок гальки демонстрирует
единичный отдельный и три примыкающих друг к другу выразительных негатива оббивки в
попеременной манере. После расщепления галька была намеренно фрагментирована; острые
грани фрагментов имеют ретушь использования.

Рис. 13. Меджибож 1, 2011 г. Древний комплекс (OIS 13-15?). Южная траншея. Артефакт (3)
и предполагаемые артефакты (1, 2, 4–6).

Более древний, предположительно лубенский (OIS 13-15), комплекс кремневых поделок
часто включает интенсивно оглаженные предметы, темноокрашенные за счет окислов марганца
и железа.
Имеются также и находки с менее оглаженными и лучше сохранившимися поверхностями.
Общая численность кремневых изделий этого комплекса составляет до 30 предметов.
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Представлены орудия на гальках (микрочопперы и микрочоппинги), продукты раскалывания и
фрагментации галек, небольшие отщепы. Имеются единичные клювовидные острия,
скребковидные формы, отщепы с ретушью. Так же, как и в более молодом комплексе,
отсутствуют нуклеусы, хорошо выраженные сколы и орудия на них. Нет никаких признаков
применения двусторонней техники (Рис. 13; 14; 15).
Аналогичные технико-морфологические параметры характерны и для изделий из других
видов сырья. И в лубенском, и в завадовском комплексах сырьем служила в основном
кремневая, иногда кварцитовая галька, реже – фрагменты жильного кварца, обломки гранита и
др. зернистых пород. Конечные продукты также сходны: это отдельности сырья с однимнесколькими негативами сколов (чопперы и чоппинги), единичные сколы, обломки и
фрагменты, иногда с легкой вторичной обработкой.

Рис. 14. Меджибож 1, 2011 г. Древний комплекс (OIS 13-15?). Южная траншея. Артефакт (1)
и предполагаемые артефакты (2–4).

Реконструкция геоморфологического аспекта местонахождения
В самом общем виде можно предполагать следующее. В лубенское время на всех вскрытых
участках местонахождения, в результате жизнедеятельности группы ранних гоминид,
аккумулируется некоторое число артефактов. Однако условия не способствуют сохранению в
этих седиментах органических остатков, в них, в частности, практически не сохраняется кость,
отсутствуют раковины моллюсков и остракоды.
Не исключено впрочем, что в лубенское время происходит не первоначальная аккумуляция,
а переотложение артефактов и прочих остатков, время накопления которых связано с более
ранним периодом. Важно, что находки из “низов” Южной траншеи залегают практически на
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одном уровне с находками из горизонта 16b на участках, исследованных к северу от траншеи
(-1320-1340).
В ранний период завадовского времени (zv1) урочище вновь заселяется и вновь происходит
аккумуляция артефактов и органических материалов. Однако на этот раз имеет место
фациальное разделение участков по составу сохранившихся остатков. В Южной траншее в
седиментах завадовского эпизода сохранились каменные артефакты и остатки предполагаемого
очага, но отсутствует кость, и практически нет раковин моллюсков. На остальных участках
местонахождения в седиментах завадовского эпизода артефакты и прекрасно сохранившаяся
кость залегает совместно с обильными остатками пресноводных моллюсков, а также
разнообразной ихтиофауной и остракодами (данные П.Ф. Гожика, Л.И. Рековца, Н.И. Дикань и
др. исследователей). Примечательно, что артефакты “основного”, гольштейнского, комплекса
из преимущественно субаэральных отложений Южной траншеи залегают гипсометрически на
50-60 см выше, чем находки в преимущественно субаквальном аллювии основного и оленьего
раскопов (литогоризонты 15 и 16а).

Рис. 15. Меджибож 1, 2011 г. Древний комплекс (OIS 13-15?). Южная траншея. Артефакт (1)
и предполагаемые артефакты (2, 3).
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Эти факты могут быть согласованы, если допустить, что в момент близкий (или практически
одновременный) с аккумуляцией остатков жизнедеятельности древнего человека происходит
частичный – не по всей обитаемой площади – размыв и сопутствующее переотложение
артефактов и фаунистических остатков в аллювиальные седименты. Одновременно этот размыв
мог переработать и переотложить лубенский аллювий с артефактами более раннего эпизода
заселения.
Можно допускать также, что водоем возник до момента накопления артефактов и
мегафауны гольштейнского эпизода заселения. Этот водоем уже существовал в момент
обитания, остатки жизнедеятельности накапливались на дне и мало перемещались в
дальнейшем.
Такая версия лучше согласует следующие факты: неокатанность, хотя и легкую
оглаженность, кремня, близкую или идентичную сохранность кремневых изделий в аллювии и
преимущественно субаэральных отложениях, наличие в аллювии нескольких уровней
спокойного дна с находками кремня и фауны, очевидно различную тафономию органических
остатков, отсутствие признаков интенсивной переработки аллювия. Наличие двух типов
ландшафта (водоем и низко расположенный участок суши) в момент, близкий накоплению
органических остатков, может объяснить также и находку в аллювии фрагментов кости с
признаками иссыхания и эрозии поверхности. Эти находки свидетельствуют, по-крайней мере,
о сравнительно продолжительном экспонировании фрагментов кости, а также об изменении
уровня воды, подмыв берега, переотложение и повторное захоронение остатков в прибрежной
зоне.
Таким образом, гольштейнский комплекс Меджибожа 1, скорее всего, представляет собой
остатки пребывания гоминид на участке низкого берега, расположенного непосредственно у
воды. Остается пока невыясненным характер водоема, который мог быть и озером, и рекой.
Меджибож А
Местонахождение Меджибож А удалено от местонахождения Меджибож 1 на расстояние
около 500 м по прямой в сторону пгт, и также находится на левом берегу реки. Выявлено в
2011 г. Координаты 49 25' 48" сш, 27 23' 08" вд.
Первоначально здесь, в основании довольно крутого борта левого берега Южного Буга,
который имеет превышение над поймой порядка 30 м, была поставлена зачистка, выявившая,
согласно первой оценке, среднеплейстоценовые отложения и артефакты. Высота врезки не
превышала 1,5 м. Первые артефакты были выявлены в плейстоценовых отложениях,
залегающих всего на несколько десятков сантиметров выше уровня современного уреза воды.
В 2012 г. была установлена двухметровой ширины врезка-траншея, ориентированная
перпендикулярно долине и врезанная в склон левого берега Южного Буга (Рис. 16).
Было выявлено еще несколько горизонтов залегания артефактов, иногда сопровождаемых
фауной, а также вероятные остатки кострища. Аналогичные по характеру остатки были
выявлены и в 2013 г (Рис. 17).
Приведем наблюдения, которые имеют отношение к археологическим аспектам
местонахождения, а также некоторые детали особенностей простирания тех или иных
литологических горизонтов.
В нижней части колонки выявлен слой светло-желтого зеленоватых оттенков аллювиального
песка с включением нефоссилизованных раковин и единичных фрагментов костей.
Прослеженная мощность 60 см. Над ним лежит прослойка мелкозернистого белого песка с
обломками гранита и единичными сарматскими ископаемыми раковинами.
Выше залегает аллювиальный горизонт с большим количеством обломков гранита,
оолитового известняка, возможно, фрагментами песчаника, кварца. Обломочный горизонт
мощностью до 25 см перекрывается очень плотной толщей омарганцованного песка, в свою
очередь, перекрытый ржавистыми, охристо-окрашенными супесями и светлоокрашенным
алевритистым седиментом. Единичные артефакты и предположительные артефакты были
40

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
выявлены в 2011 г. в верхнем горизонте обломочного аллювия, в слое плотного
омарганцованного песчанистого седимента и в ржавистых супесях.

Рис. 16. Меджибож А, Траншея-врезка, вид со стороны реки на северный профиль,
2012 г. (слева, рейка 0,4 м), 2013 г. (справа, рейка 3 м).
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Рис. 17. Меджибож А, 2012. 1-й (а) и 2-й (b) “очажные” уровни гольштейнского времени.
На выноске слева –“очажное пятно” из 1-го горизонта находок.

Рис. 18. Меджибож А, 2012. Горизонт обломочного аллювия. Чопперы на кремневых гальках.

В горизонте обломочного аллювия встречаются гальки кремня, размерами от полусантиметра до 15-20-ти см. Имеется здесь и некоторое количество отщепов. Как правило, эти
отщепы первичные, часто представлены мелкими фрагментами, вполне возможно
естественного происхождения. В этом обломочном аллювии в 2012 г. вновь найдены галечные
орудия, сколы. Преимущественный материал находок – кремень. Некоторые предметы
изготовлены из кварцита. Среди находок имеется выразительный чоппер на кварцитовой
гальке, несколько чопперов на плоских кремневых гальках (Рис. 18) и несколько кремневых
сколов и фрагменты намеренно (?) разбитых кремней.
Выше обломочного аллювия залегает толща, до двух метров мощностью, полосатых,
ржависто- и охристо-окрашенных седиментов, составленных разнообразными линзами,
слойками и прослоечками.
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В его нижней трети, а также в средней части, в отложениях, которые, в том числе, возможно,
являются остатками погребенной почвы, выявлены отщепы, как правило, черного цвета,
близкие морскому типу сохранности. Как минимум 10 предметов являются несомненными
артефактами (Рис. 19).

Рис. 19. Меджибож А, 2012. 2-й горизонт находок. Артефакты. 1 – кварцит, 2–5 – кремень.

В верхней части полосатого песчаного аллювия (который сопоставляется с эпизодом zv1,
OIS 11) выявлен т.н. горизонт “кострища” (первый “очажный уровень”, 1-й горизонт находок).
Это охристо окрашенная прослойка, прослеживается не на всей вскрытой площади. На
вскрытом участке зафиксировано несколько пятен, выглядящих как кострища с сажистоуглистым заполнением (Рис. 17).
В северной стенке окрашенность прослойки лучше выражена, в левой (южной) она теряется,
здесь прослойка, возможно, размыта. Здесь выявлены артефакты на мелких кремневых гальках
и сколах и большое число, весьма вероятно, намеренно разбитых фрагментов жильного кварца.
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Примечательно, что как минимум один из отщепов имеет выразительные признаки пребывания
в огне. Тут же обнаружены единичные зубы и фрагменты трубчатых костей, иногда
полуразложившиеся. Ниже выявлен еще один, подобный по характеристикам,
предположительный “очажный горизонт”. Реальность использования контролируемого огня
нуждается в существенной аргументации. В настоящее время в пользу “огненной” версии
происхождения “очажных пятен” свидетельствует химический состав грунта (обилие Са при
низком содержании Mn и Fe), а также наличие кремневых находок, которые можно
интерпретировать как обожженные. Недавние данные дополнительных геохимических
исследований Ю.М. Дмитрука также свидетельствуют в пользу версии очагов.
Всего же, по предварительным данным, в нижней части профиля Меджибожа А различается
не менее шести отдельных горизонтов залегания артефактов, которые отделяются друг от друга
песчано-гравийными и глеистыми слоями без находок.

Рис. 20. Меджибож А, 2012. Зарисовки (а) и примазки (б) природного материала плейстоценовых отложений
(по Ж.Н. Матвиишиной). 1–6 – культуросодержащие горизонты.

Некоторые горизонты содержали сравнительно немногочисленную фауну, среди которой
обнаружены остатки далее не определимых быка, лошади, оленя, кабана. Предварительная
оценка верхней границы геологического возраста находок – миндель-рисское время, не моложе
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380-420 тыс. лет назад, нижняя может быть отнесена к мартоноше (гюнц-минделю), около 700
тыс. лет назад.
Вариант интерпретации стратиграфии местонахождения Меджибож А (колонка 2012 г.),
принадлежащий Ж.Н. Матвиишиной и С.П. Кармазиненко, представлен на Рис. 20.
В 2013 г. в пределах площади раскопа 2012, после его расконсервации, была сделана врезка
в тело террасы, получена более полная колонка отложений, охватывающих промежуток
времени от голоцена до, предположительно, эпизода Широкино (в абсолютных датах от
современности до около 1,2 млн. лет назад) и залегающих на морских отложениях сарматского
времени.
Исследовался только верхний культурный горизонт, который по всем параметрам
представляет собой т.н. жилую поверхность. Слой представляет собой ковер находок,
содержащий каменные артефакты и предметы, фрагменты кости и остатки кострищ. Возраст
слоя, по стратиграфическим, палеопедологическим и предварительным биостратиграфическим
указаниями, составляет около 400 тыс. лет.
Индустрия горизонта 1 Меджибожа А составлена двумя основными типами сырья: кремнем
и кварцем. Эти разновидности дополняются небольшим количеством находок из кварцита,
песчаника, известняка, гранита.
Кремневые находки. Большая часть кремневых находок представляет собой плоские
овальные гальки т.н. морского типа сохранности. Около 60 процентов этих галек имеет
серийные или единичные повреждения поверхностей и кромок. Часть этих повреждений имеет
выразительный антропный характер и демонстрирует признаки намеренное расщепление
отдельностей сырья. Другая часть повреждений, в частности, единичные выломы краевых
участков галек, не имеет бесспорных признаков обработки человеком. Однако, учитывая
геологический контекст находок – все они залегали в мягких песчаных отложениях пойменной
почвы аллювиального происхождения – нет оснований усматривать причины этих
повреждений в действии природных факторов.
Дополнительным аргументом может выступать статистическая массовость поврежденных
галек в верхнем горизонте Меджибожа А. Доля поврежденных галек и морфология
повреждений отличает материалы первого культурного горизонта Меджибожа А от
естественных серий галек, которые обнаружены, в частности, в аллювиальных галечниках
Днестра и Тисы.
Кварцевые находки. Горизонт содержит большое количество (до 70 экз.) остроугольных
обломков кварца размерностью от 5 до 50 мм. Иногда эти обломки образовывали на
исследованной площади небольшие скопления. Кремневые и кварцевые находки были
обнаружены на одном уровне. в одинаковых стратиграфических и планиграфических условиях,
в одном археологическом горизонте. Степень фрагментированности кварца из горизонта 1
резко контрастирует с соответствующими показателями обломков этой породы камня,
выявленных в нижних слоях колонки Меджибожа А, то есть непосредственно в слое
обломочного аллювия. Кварцы из первого культуро-содержащего горизонта Меджибожа А
значительно более измельченные и фрагментированные, к тому же и физическое состояние
сохранности их поверхностей и граней часто отличается от фрагментов, обнаруженных в
обломочном аллювии, будучи менее окатанным и оглаженным. Имеющаяся совокупность
признаков скорее свидетельствует о преднамеренном и осознанном дроблении и фрагментации
отдельностей кварца.
В целом, изученные материалы демонстрируют достаточно упрощенные технологические
схемы. Основной целью обработки каменного сырья было получение любой угловатой кромки,
а не исключительно скола, или острого лезвия. Возможно, что такой архаизм сообщался (или
значительно усиливался) микро-габитусом основной массы доступного исходного сырья.
Измененную кромку на небольшой кремневой гальке или отдельности другого сырья часто
получали путем фрагментации, рассечения или дробления на наковальне с помощью тяжелых
отбойников. Прямое расщепление также использовалось.
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Только в исключительных случаях фрагмент сырья расщеплялся более последовательно, и в
дальнейшем использовались полученные в результате этого сколы. Но это было возможно
только в отношении кремня; регулярное расщепление местного жильного кварца исключалось
физическими особенностями этого сырья. Технико-типологические особенности материала 1
горизонта Меджибожа А вполне укладываются в рамки т.н. мода 1, присущего галечным
индустриям начального этапа становления первобытной культуры.
Исследования низших археологических слоев в 2013 г. не проводились. Акцент был сделан
на изучении планиграфии верхнего археологического слоя (жилой поверхности) и естественной
составляющей исследования. В частности, сделаны геологические, палеопедологические
описания разреза, отобраны образцы на микроморфологию, магнитную восприимчивость,
палинологию, проведен сбор микротериофауны и малакофауны. Обрабатывались
палеонтологические материалы. Согласно текущим интерпретациям, артефакты и другие
археологически значимые остатки были обнаружены в отложениях завадовского (OIS 11),
лубенского (OIS 13-15), мартоношского (OIS 17-19) и широкинского (OIS 35-21)
стратиграфических горизонтов, представленных дерново-подзолистыми, луговыми и
болотистыми почвами и озерно-аллювиальными пойменными материалами. Впервые в
Украине открыты т.н. “жилые поверхности” возрастом 400 тыс. лет. Получены новые
доказательства в пользу использования огня – пока это древнейшие известные в Украине очаги.
Следует подчеркнуть, что местонахождение Меджибож А находится в самом начале
исследований и на данном этапе многие аспекты до сих пор неизвестны или слабо изучены.
Вопросы стратиграфии, планиграфии, тафономии и мн. другие только начаты изучением. Даже
число выявленных горизонтов с археологическим материалом в дальнейшем может
корректироваться.
Итоги
Систематические археологические исследования нижнепалеолитических местонахождений
Меджибож ведутся палеолитической экспедицией ИА НАНУ совместно с КНУ имени Тараса
Шевченко при поддержке Государственного историко-культурного заповедника “Межибіж”.
Основным результатом полевых работ 2008, 2009, 2011-2013 гг. является выявление
многочисленных культуросодержащих слоев среднечетвертичного и, предположительно,
раннечетвертичного возраста.
Для Меджибожа 1 установлено наличие в колонке двух археологических комплексов: т.н.
“основного” (возраст которого сопоставляется с началом завадовского эпизода) и “древнего”
(минимум лубенское время). Артефакты более молодого комплекса сопровождаются
обильными палеонтологическими остатками. Гольштейнский возраст более позднего обитания
согласно подтверждается различными биостратиграфическими данными.
На местонахождении Меджибож А в нижней части профиля выявлено не менее шести
отдельных горизонтов залегания артефактов, иногда в сопровождении немногочисленной
фауны. Геологические, палеопедологические, предварительные биостратиграфические данные
позволяют соотнести верхние горизонты с миндель-рисским временем. Последующие
культуро-содержащие горизонты в предварительном плане соотносятся с лубенским (OIS 1315), мартоношским (OIS 17-19) и широкинским (OIS 35-21) стратиграфическими горизонтами.
В верхних культуро-содержащих горизонтах выявлены вероятные остатки кострищ. По своим
параметрам 1 слой Меджибожа А близок жилым поверхностям.
С археологической точки зрения материалы всех без исключения культурных горизонтов и
комплексов Меджибожа 1 и Меджибожа А наиболее адекватно определяются как
принадлежащие к индустриям технологической модели 1 (олдованской). Даже наиболее
молодые комплексы, несмотря на свой сравнительно поздний возраст (порядка 400 тыс.лет
назад), характеризуются преобладанием чопперов, чоппингов, лишь единичными
ретушированными сколами, немногочисленными сколами, а также фрагментами
расщепленного, разбитого и фрагментированного разнотипного сырья с минимальной
вторичной обработкой. В имеющихся материалах отсутствует выразительное нуклеусное
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расщепление, практически нет устойчивого формообразования орудий на сколах, нет
признаков технологии двусторонней оббивки. Возможно, причина этой технологической
архаичности в какой-то мере может объясняться характером доступного сырья.
Исследования Меджибожа имеют непосредственное отношение к исследованию и
реконструкции путей древнейших миграций человека на территорию Северо-Западной
Евразии, в ее восточноевропейском сегменте. Полученные данные позволяют пересмотреть и
существенно уточнить имеющиеся реконструкции естественнонаучных и социокультурных
обстоятельств первоначального заселения Восточной Европы.
Работы в Меджибоже финансировались государственными исследовательскими темами
0105U001383 (2005-2009) и 0109U008921 (2010-2014) отдела археологии каменного века ИА НАНУ,
Государственным фондом фундаментальных исследований Украины 0113U004362 (F53.5/005-2013).
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РЕЗУЛЬТАТИ ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЧЕТВЕРТИННИХ
ВІДКЛАДІВ ПАЛЕОЛІТИЧНОГО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ МЕДЖИБІЖ
У статті висвітлено результати палеопедологічних (макро-, мікроморфологічних) досліджень четвертинних
відкладів палеолітичного місцезнаходження Меджибіж (“Основний розкоп”, “Південна Траншея”, “Оленяча”,
“Пункт-А”). Палеопедологічні дослідження були проведені з активним застосуванням мікроморфологічного аналізу
та згідно розробленого спільного з археологами алгоритму палеогеографічних та археологічних досліджень
пам’яток палеоліту. З метою уточнення стратиграфії, послідовності відкладів, генезису і типів ґрунтів
морфологічно були додатково описані геологічні розрізи поблизу сіл Русанівці і Требухівці. Отримані результати
макро- і мікроморфологічних досліджень дозволили відтворити природні обстановки протягом окремих
палеогеографічних етапів плейстоцену і реконструювати умови проживання давньої людини у нижньому палеоліті.
Ключові слова: палеопедологія, мікроморфологія, плейстоцен, викопні ґрунти, леси, палеоліт.
Матвиишина Ж.Н., Кармазиненко С.П. Результаты палеопедологических исследований четвертичных
отложений палеолитического местонахождения Меджибож. В статье отражены результаты
палеопедологических (макро-, микроморфологических) исследований четвертичных отложений палеолитического
местонахождения Меджибож (“Основной раскоп”, “Южная Траншея”, “Оленья”, “Пункт-А”).
Палеопедологические исследования были проведены с активным использованием микроморфологического анализа.
Разработанный совместно с археологами алгоритм палеогеографических и археологических исследований
памятников палеолита. С целью уточнения стратиграфии, последовательности напластования отложений,
генезиса и типов почв были дополнительно изучены геологические разрезы вблизи сел Русановцы и Требуховцы.
Полученные результаты макро- и микроморфологических исследований дали возможность восстановить
природную среду на протяжении отдельных палеогеографических этапов и реконструировать условия проживания
древнего человека в нижнем палеолите.
Ключевые слова: палеопедология, микроморфология, плейстоцен, ископаемые почвы, лëссы, палеолит.
Matviishina Zh.N., Karmazinenko S.P. Results of paleopedological studying of Quaternary deposits of Medzhibozh
Paleolithic locality. The results of studies of Quaternary sediments on the Paleolithic locality of Medzhybizh (“Main
excavation”, “Southern Trench”, “Reindeer”, “Point–A”) are represented in the article. Paleopedological studies have
been conducted with the intensive applying of micromorphological analysis. Algorithm of paleogeographic and
archaeological investigations of Paleolithic was elaborated and applied. In order to clarify the stratigraphy, sequence of
sediments, origin and types of soil morphology the further geological sections near villages Rusanivtsy and Trebuhivtsy were
studied. The results of macro- and micromorphological studies allowed to reconstruct natural conditions during the
Pleistocene paleogeographic phases and also the ancient human living conditions during the Lower Paleolithic.
Keywords: paleopedology, місromorphology, Pleistocene, fossil soils, loess, Paleolithic.

У районі Побужжя і суміжних територіях палеогеографами у співпраці з археологами
активно вивчалися четвертинні відклади пам’яток палеоліту, що відображено у численних
спільних публікаціях (Матвіїшина та ін., 2009; 2010; Степанчук та ін., 2008; 2010; 2012;
Степанчук и др., 2009а; 2009б).
Впродовж 2009, 2011, 2012 років нами були досліджені четвертинні і більш давні відклади
археологічного пам’ятника Меджибіж 1 (“Основний розкоп” – розчистка № 1, 2, “Південна
Траншея”, “Оленячий”) та Меджибіж А (далі по тексту “Пункт-А”) і додатково описані розрізи
поблизу сіл Русанівці і Требухівці. Згідно фізико-географічного районування О.М. Маринича,
Г.О. Пархоменко, В.М. Пащенка, О.М. Петренка, П.Г. Шищенка розрізи біля смт. Меджибіж,
сс. Требухівці і Русанівці розташовані у межах Меджибізько-Дережнянського району,
Середньоподільської височинної області, Західноукраїнського краю, зони широколистяних
лісів; за геоморфологічним районуванням (В.П. Палієнко) – в районі Старокостянтинівської
денудаційної горбисто-хвилястої, сильно розчленованої височини (Барщевський та ін., 2007;
Маринич та ін., 2007).
Археологічні знахідки, що відносяться до завадівського стратиграфічного горизонту були
відкриті на лівому березі річки Південний Буг, в кількох км на південний захід від смт.
Меджибіж.
Долина річки у даному місці широка, має декілька рівнів терас, на одній з них у 2009 році
було закладено дві розчистки – “Основний розкоп”, а у 2011 році вони були доповнені ще
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двома розчистками: “Південна траншея” (10 м на схід від розчистки № 1 “Основний розкоп”) і
“Оленячий” (у 10 м на захід від “Основного розкопу”) (Рис. 1).

Рис. 1. Розміщення розрізів археологічних пам’ятoк Меджибож 1 (1 – “Основний розкоп”, 2 – “Південна
Траншея”, 3 – “Оленячий”) та Меджибож А (4 – “Пункт-А”) на лівобережжі р. Південний Буг (вигляд з півночі).

Впродовж 2011, 2012 (у тому числі під час міжнародного польового семінару) був також
описаний розріз “Пункт-А” відкладів нижнього палеоліту у крутому урвищі над низькою
заплавою на лівобережжі річки Південний Буг, що знаходиться близько 1 км нижче по течії від
розчисток “Основний розкоп”, “Оленячий” та “Південна траншея”. Від русла річки урвище
(ухил 60 %) відділяє низька заплава (висота над акваторією Бугу 0,5-0,7 м), шириною біля 10 м,
що поросла лучною рослинністю, місцями заболочена.
Для уточнення стратиграфії, послідовності відкладів, генезису і типів ґрунтів та відтворення
умов проживання давньої людини палеоліту були додатково описані розрізи поблизу сіл
Русанівці (гранітний кар’єр, розміщений на високому вододілі лівобережжя р. Південний Буг, в
200 м північно-західніше від села) і Требухівці (закинутий кар'єр з видобутку вапняку на
відстані близько 1,8 км на південний захід від села). Також вивчалися сучасні зональні ґрунти
поблизу “Основного розкопу” і села Русанівці (Рис. 2).
Всі досліджені розрізи різні, мають свою специфіку, представлені різними
стратиграфічними горизонтами (голоценовий, бузький , витачівський, удайський, прилуцький,
кайдацький, дніпровський, завадівський, лубенський, мартоноський), які в “Пункті-А”,
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Требухівцях і Русанівському кар’єрі підстеляються сарматськими вапняками (N1S1 –
нижньосарматський підрегіоярус неогену) і палеопротерозойськими (PR1) гранітами (Гожик,
Педанюк, 2007).

Рис. 2. Розташування розрізів: археологічного біля смт. Меджибож (1) і природних біля
с. Требухівці (2) і с. Русанівці (3) Хмельницької області.

Палеопедологічні
дослідження
були
проведені
з
активним
застосуванням
мікроморфологічного аналізу (Кармазиненко, 2010; 2011а; 2011б; Матвиишина, 1982; Веклич и
др. 1979) та згідно розробленого спільного з археологами алгоритму палеогеографічних та
археологічних досліджень (Рис. 3).
Наведемо результати палеопедологічних (детальний морфологічний опис, з використанням
мікроморфологічного аналізу (“Основний розкоп”)) досліджень четвертинних і більш давніх
відкладів всіх зазначених розрізів (“Основний розкоп: розчистки № 1, 2”, “Оленячий”,
“Південна траншея”, “Пункт-А” та ін.) у вигляді зведеного опису у межах виявлених
стратиграфічних горизонтів. Місце розташування цих розрізів показане на рисунках 2, 3, а
замальовки і примазки природного матеріалу плейстоценових і сучасних відкладів на рисунках
4–11.
Голоценовий стратиграфічний горизонт (hl) представлений різними типами сучасних
ґрунтів, з чорноземоподібним профілем.
У межах археологічного пам’ятника Меджибіж 1 (“Основний розкоп”, “Південна траншея”,
“Оленячий”) та біля с. Требухівці були досліджені чорноземоподібні ґрунти. Вони
вирізняються темно-сірим забарвленням, зменшенням гумусованості з глибиною, поступовими
переходами між генетичними горизонтами, грудкуватою структурою, наявністю білозірки,
складними мікроагрегатами по всьому профілю, наявністю мікрокристалічного кальциту у
вигляді просочення плазми у карбонатному горизонті.
Мікроморфологічно ґрунти характеризуються наступними рисами мікробудови (Рис. 12).
Для Н горизонту характерна наявність складних мікроагрегатів III-IV порядку, розділених
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інтенсивно розвинутою сіткою звивистих внутрішньо- і міжагрегатних пор. Плазма досить
рівномірно профарбована гумусом. Характерна пилувато-плазмова Мікробудова без ознак
рухливості органо-глинистої речовини. В горизонті Hpk також відзначається складна
мікроагрегованість із зосередження гумусу у згустках і грудочках. Матеріал – з проявами
мікрокристалічного кальциту. Горизонт Phk також вміщує мікроагрегати, які менш чітко
виражені, вони низьких порядків і в меншій кількості. Оксиди мангану часто зосереджені по
порах. В цьому горизонті вміст карбонатів збільшується, особливо велика кількість
крупнокристалічного кальциту. Карбонатний горизонт є більш пористим, з карбонатноглинистими округлими простими мікроагрегатами. Плазма зцементована мікрокристалічним
кальцитом, що часто концентрується навколо пор.
Для сучасних ґрунтів розрізів “Пункт-А” і Русанівського кар’єру характерні такі
морфологічні ознаки будови профілю, як сірі тони забарвлення у гумусовому горизонті з
наявністю слабко вираженої присипки SiO2, незначне ущільнення, горіхувата структура у
середній частині профілю, де проявляється більша озалізненість і оглиненість матеріалу та
чітко виражений карбонатний горизонт на глибині більше 1,0м дозволяють визначити ці
ґрунти, як чорноземи опідзолені.
Були також досліджені сучасні темно-сірі біля “Основного розкопу” і сірі (с. Русанівці)
лісові середньосуглинкові ґрунти, що сформувалися на бузьких лесах.
Бузький стратиграфічний горизонт (bg) представлений білясто-палевими з буруватим
відтінком, найсвітлішими у розрізах лесами, із середньої потужністю 0,50м (“Основний
розкоп”, “Південна траншея”, “Пункт-А”, “Требухівці”). Вони дуже пухкі, переважно
вертикально-стовпчастої структури, за гранулометричним складом легкосуглинкові, з
карбонатами у формі просочення, трубочок, міцелію. Леси відзначається лесовою
мікробудовою (Рис. 13), типовим є співрозмірність лесових часточок із зернами мінерального
скелету з карбонатно-глинистими плівками і оболонками. Деякі пори заповнені оксидами
мангану. Матеріал є карбонатним – мікрокристалічний кальцит переважає як у верхній, так і в
нижній частинах горизонту, але до низу збільшується вміст зерен крупнокристалічного
кальциту.
У розчистці “Оленячий” потужність бузьких відкладів складає 2,20 м і матеріал
представлений відкладами декількох підетапів: bg2 – 0,30–1,70 м – світло-палевий, пухкий,
грудкувато-розсипчастий, пилуватий легкий суглинок, з карбонатами у формі трубочок,
борошнистих плівок і міцелію; bgембр. – 1,70–2,0 м – слабко виражений ініціальний ґрунт,
проявляється лише за деяким посірінням забарвлення, з чітким Рk, пилуватий легкий суглинок
(можливо це делювіальні відклади ?) скоріше за все дерново-карбонатного ґрунту; bg1 – 2,0–
2,50 м – білясто-світло-палевий (найсвітліший), грудкувато-розсипчастий, пилуватий легкий
суглинок, з різкою горизонтальною межею. Матеріал бузького часу відображає перигляціальні
умови його утворення (лесові часточки співрозмірні із зернами первинних мінералів з
карбонатно-глинистими плівками), при недостатньому надходженні органічної речовини.
Періоди деякого потепління відображено формуванням ініціальних (bgембр.) ґрунтів.
Витачівський стратиграфічний горизонт (vt) найкраще виражений у “Основному розкопі”
де він представлений ґрунтовою світою (1,50-2,80 м), що складається з ґрунтів кліматичних
оптимумів vtb2 та vtb1.
Верхній ґрунт кліматичного оптимуму vtb2 – 1,50–2,20 м – світло-бурий, монолітний,
середній до важкого суглинок, з озалізненим матеріалом. Верхня межа сильно розбита
морозобійними тріщинами, до яких приурочені скупчення карбонатних конкрецій в 1-2 см в
діаметрі. Умовно можна виділити верхню (1,50-1,80 м), середню (1,80-2,0 м) та нижню (2,02,20 м) частини профілю.
У мікробудові ґрунту (Рис. 14) проявляється складення у формі злитих блоків, всередині
яких відмічаються округлі сегрегації органо-глинистої речовини.
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Рис. 3. Послідовність археологічних і палеогеографічних досліджень пам’яток палеоліту.

У середній частині профілю в шліфах поодиноко зустрічаються невеличкі мікроортштейни,
характерна пилувато-плазмова Мікробудова. В нижній частині – збільшується кількість
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піщаних зерен. Весь ґрунт є карбонатним, кількість СаСО3 значно збільшується до низу, де
переважають мікро- і крупнокристалічний кальцит.

Рис. 4. Замальовки (а) і примазки (б) природного матеріалу плейстоценових відкладів
розчистки № 1 “Основний розкоп” археологічного розрізу біля смт. Меджибож7 .

У мікробудові ґрунту (Рис. 14) проявляється складення у формі злитих блоків, всередині
яких відмічаються округлі сегрегації органо-глинистої речовини. У середній частині профілю в
шліфах поодиноко зустрічаються невеличкі мікроортштейни, характерна пилувато-плазмова
Мікробудова. В нижній частині – збільшується кількість піщаних зерен. Весь ґрунт є
карбонатним, кількість СаСО3 значно збільшується до низу, де переважають мікро- і
крупнокристалічний кальцит.
Такі ознаки макро- і мікробудови ґрунту, як підвищені озалізненість, компактність
складення, монолітність профілю свідчать про його розвиток у сприятливих до звітрювання
умовах періодично посушливого клімату. У мікробудові характерним є наявність невеликих за
розмірами концентричних стяжінь органо-карбонатно-глинистої речовини і концентричних
мікроорштейнів. Це свідчить про контрастність умов зволоження (зволоження і посушення
маси) сприятливі для диспергації і сегрегації органо-глинистої речовини. Умовно ґрунт можна
віднести до короткопрофільного бурого лісового, періодично посушливого режиму, при
розвитку процесів вивітрювання (матеріал оглинений і озалізнений).
Витачівський ґрунт кліматичного оптимуму vtb1 – 2,20–2,70 м – буріший у порівнянні із
верхнім (vtb2) ґрунтом. Профіль ґрунту монолітний, яскраво-бурий за кольором, матеріал
неоднорідно забарвлений, озалізнений, з чітко вираженим Pk з виокремленнями щільних
твердих карбонатних конкрецій. Мікроморфологічно (Рис. 15) ґрунт вирізняється наявністю
невеликої кількості нечітко виражених складних мікроагрегатів ІІ-ІІІ порядку, розділених
слабко звивистими порами, на фоні майже злитої плазми, в ньому багато напіврозкладених
7

тут і далі на Рис. 4 – 11 замальовки і примазки виконані Ж.М. Матвіїшиною
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решток корінців трав, особливо у верхній частині. Мікробудова – у формі злитих блоків, з
поодинокими ооїдами і мікроорштейнами – переважно у середній частині профілю. Матеріал
нижньої частини ґрунту є найбільш опіщаненим із піщано-плазмовою мікробудовою. Матеріал
ґрунту vtb1 вміщує також карбонати, що просочуються з ґрунту vtb2, але вони розподіляються у
масі більш рівномірно і їх загальна наявність зменшується. У верхній і середній частині ґрунту
vtb1 присутня значна кількість крупнокристалічного кальциту, який переважно інкрустує пори.
До низу збільшується вміст зерен мікрокристалічного кальциту, що досить рівномірно
зосереджений у плазмі і концентрується навколо пор.

Рис. 5. Замальовки (а) і примазки (б) природного матеріалу плейстоценових відкладів
розчистки № 2 “Основний розкоп” археологічного розрізу біля смт. Меджибож.

Рис. 6. Замальовки (а) і примазки (б) природного матеріалу плейстоценових відкладів
у розкопі “Південна траншея” археологічного розрізу біля смт. Меджибож.

Ґрунт кліматичного оптимуму vtb1, як і верхній vtb2, відрізняється монолітним профілем,
специфічним є наявність стяжінь органо-глинистої речовини, в невеликій кількості нечітко
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виражені складні мікроагрегати ІІ-ІІІ порядку, розділені слабко звивистими порами на фоні
майже злитої плазми, багато напіврозкладених решток рослин, особливо у верхній частині
ґрунту.

Рис. 7. Замальовки (а) і примазки (б) природного матеріалу плейстоценових відкладів
у розкопі “Оленячий” археологічного розрізу біля смт. Меджибож.

Порівняно з vtb2 у ґрунті більше мікроорштейнів, але зменшується кількість карбонатів.
Переважає мікрокристалічний кальцит, що переважно зосереджений в нижній частині ґрунту і
рівномірно розподілений у плазмі, але концентрується навколо пор. Ґрунт можна визначити як
темно-бурий, що сформувався у змінно-вологому кліматі з наявністю сухих періодів.
Витачівські ґрунти були також досліджені у розрізах “Південна траншея” (ґрунтові відклади
потужністю 0,45 м), “Оленячий розкоп” (малопотужний, 0,20 м, світло-сірий делювій),
Требухівці (монолітний з нечіткими генетичними горизонтами близький до бурого ґрунту
(скоріше за все vtb2)).
Витачівський ґрунт (1,70-2,25 м) у “Пункті-А” накладається безпосередньо на прилуцький,
але відрізняється від останнього бурим кольором забарвлення. Верхня межа ґрунту різко
ерозійна, а нижня – поступова. Ґрунт монолітний, не підрозділяється на генетичні горизонти,
його матеріал підвищено озалізнений і оглинений, із залізистими плямами, тріщинуватий, з
дрібними карбонатними конкреціями, в основному приуроченими до тріщин. Імовірніше за все,
ґрунт сформований в контрастному режимі при чергуванні достатньо вологих і посушливих
умов, що призводило до сегрегації залізисто-глинистого матеріалу і формуванню нодулів
(псевдо піску). Умови клімату були теплішими за сучасні, що пояснює більшу, ніж сучасна
ступінь оглинення і озалізнення маси, формування короткопрофільних ґрунтів в степових
обстановках. Ґрунт близький до бурих специфічного контрастного клімату зон степу або
лісостепу, сформований при переміщенні зон на північ, порівняно із сучасними.
Прилуцький стратиграфічний горизонт (pl) у досліджуваному регіоні представлений
ґрунтами заключної (plc) і оптимальної (plb2 і plb1) стадій.
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Рис. 8. Замальовки (а) і примазки (б) природного матеріалу плейстоценових відкладів
у розкопі “Пункт-А” археологічного розрізу біля смт. Меджибож.

Рис. 9. Замальовки (а) і примазки (б) природного матеріалу плейстоценових відкладів
розчистки № 1 археологічного розрізу біля с. Требухівці.
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Прилуцький ґрунт заключної стадії plc (2,80–3,10 м) в “Основному розкопі” представлений
сірувато-бурими, пухкими, пилувато-піщаними легкосуглинковими відкладами, з міцелярними
формами карбонатів. У мікробудові ґрунту (Рис. 16) можна відзначити більш менш рівномірне
просочення плазми органо-глинистої речовиною, гумусоутворення не було інтенсивним,
мікроагрегованість проявляється слабко. Наявні два залізисто-манганові мікроортштейни і
рештки рослин у вигляді грубого гумусу (початок гуміфікації). Плазма ґрунту місцями
просочена мікрокристалічним кальцитом.
У розрізі поблизу с. Требухівці розвинений малопотужний (0,30 м) світло-бурий дерновий
ґрунт з різними формами СаСО3.
Ґрунт відноситься до заключної стадії прилуцького ґрунтоутворення, малопотужний,
частково опіщанений, найбільш близький до дерново-карбонатних нерозвинутих (рівномірне
просочення плазми органо-глинистої речовиною, слабка мікроагрегованість, наявні рештки
рослин, плазма ґрунту місцями просочена мікрокристалічним кальцитом).

Рис. 10. Замальовки (а) і примазки (б) природного матеріалу сучасного зонального ґрунту
біля смт. Меджибож.

Протягом кліматичного оптимуму plb2 формувались ґрунти з чорноземоподібним профілем:
чорноземи буроземовидні (“Основний розкоп”), чорноземоподібні (“Південна траншея”,
“Пункт-А”, Требухівці) та лучно-чорноземні (“Оленячий розкоп”).

Рис. 11. Замальовки (а) і примазки (б) природного матеріалу сучасного зонального ґрунту біля с. Русанівці.

Для прикладу наведемо макро- і мікроморфологічний опис чорнозему буроземоподібного,
дослідженого в Основному розкопі. Ґрунт (3,10–3,70 м) – бурувато-сірий, супіщаний, з
генетичними горизонтами: Hk, Hpk, Pk. H(k) (3,10–3,30 м) – бурувато-сірий, пухкий,
грудкувато-розсипчастий пилувато-піщаний суглинок, переважно вилужений від карбонатів
(карбонати поодиноко зустрічаються у вигляді окремих гнізд, конкрецій та міцелію). Hpk
(3,30–3,50 м) – бурувато-сірий, грудкувато-розсипчастий, супіщаний, у нижній частині
зустрічаються окремі карбонатні конкреції та манганові бобовини. Pk (3,50–3,70 м) – палевосірий суглинок, просочений карбонатами, з поодинокими мангановими бобовинами, з великою
кількістю черепашок двохстулкових молюсків. У мікробудові H(k) горизонту (Рис. 17) можна
відзначити нечітку мікроагрегованість, упакування зерен мінерального скелету у гумусовоглинистій плазмі і рештки рослин. Присутня невелика кількість залізистих мікроорштейнів.
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Відзначаються ділянки з плазмою, просоченою мікрокристалічним кальцитом. Типовою
мікробудовою, що переважно характерна для чорноземоподібних ґрунтів, відзначається Hpk
горизонт основою агрегатів в якому є округлі скупчення органо-глинистої речовини у згустках
і грудочках, які об’єднуючись формують складні мікроагрегати III-IV порядку, розділених
сіткою звивистих пор. Місцями проявляється більш інтенсивне профарбовування плазми
залізистою речовиною, наявні оксиди мангану у порах, піщано-пилувата Мікробудова,
поодиноко зустрічається мікрокристалічний кальцит. Для карбонатного горизонту (Pk)
характерним є упакування зерен скелету у карбонатно-глинистій плазмі. Зустрічаються
законсервовані не розкладені і напіврозкладені рештки рослин (гумус типу модер), видно
поодинокі залізисто-манганові мікроортштейни, наявні мікроділянки із цементацією плазми
мікрокристалічним кальцитом.
Прилуцький ґрунт кліматичного оптимуму plb2 вирізняється темно-сірим кольором з
буруватими і коричнюватими відтінками, добре гумусований, кількість гумусу зменшується з
глибиною, в тому ж напрямку зростає його карбонатність. В мікробудові характерним є більшменш рівномірна гумусованість з наявністю складних мікроагрегатів III-IV порядку, розділених
звивистими порами по всьому профілю, пухка губчаста Мікробудова, наявність незначної
кількості плям оксидів мангану і мікроорштейнів, плазма карбонатного горизонту просочена
мікрокристалічним кальцитом. Всі ознаки вказують на розвиток інтенсивного дернового
процесу при формуванні ґрунтів у поєднанні з їх карбонатизацією. Ґрунт близький до
чорноземів буроземовидних, але дещо вологіших за сучасні умов формування.
Ґрунти кліматичного оптимуму plb1 представлені у “Південній траншеї” невиразною товщею
(2,50–3,10 м), делювіально-ґрунтового матеріалу, з карбонатами у вигляді міцелію. У розрізі
“Оленячий” розвинена монолітна товща (3,05–3,70 м), скоріше за все лучного, або лучночорноземного ґрунту. На глибині 3,20 м була знайдена щелепа гризуна. У “Пункті-А”
представлений матеріал чорноземоподібного ґрунту – бурувато-сірий, сірий, з сірими
відтінками забарвлення, що посилюються до низу, по тріщинах проникають карбонати із
вищележачих горизонтів у вигляді міцелію і борошнистих виокремлень, пухкий, грудкуватозернистий, пилуватий середній суглинок, просочений СаСО3, кипить з 10 % HCl, видно окремі
кротовини і червориїни з бурувато-сірим заповненням.
Кайдацький стратиграфічний горизонт (kd) найкраще розвинений у “Основному розкопі” і
представлений лісовим ґрунтом кліматичного оптимуму kdb1 (3,70–4,10 м) з диференціацією
профілю за елювіально-ілювіальним типом (горизонти Eh, І). Мікроморфологічно ґрунт
(Рис. 18) вирізняється опіщаненістю матеріалу, його пухкістю, губчастістю складення в елювії.
У шліфах простежується незначна кількість складних округлих мікроагрегатів ІІ-ІІІ порядку,
розділених звивистими і паралельно розташованими порами (внаслідок розвитку елювіальноілювіальних процесів). Типовим є наявність в ілювії заповнень пор коломорфною глиною,
різних форм її виокремлень (струмочки, лусочки, просочення плазми). Простежені глинистогумусові натеки полиніту з включеннями гумусу і грубих глин, видимі плями озалізнення і
округлі щільні великі мікроортштейни. Для самої нижньої частини ґрунту, де накопичується
карбонати, характерна наявність мікроділянок із скупченням мікрокристалічного кальциту,
видно поодинокі ходи червів з їх екскрементами. Мікрокристалічний кальцит переважно
рівномірно розсіяний у плазмі.
Ґрунт kdb1 за сумою макро- і мікроморфологічних ознак може бути співставлений з лісовим
дерново-підзолистим алювіальним, що сформований на дніпровських супісках.
Підтвердженням визначення є характер профілю з чітким елювіальним і ілювіальним
горизонтами з ортзандовими прошарками, наявність решток двохстулкових молюсків. В
мікроморфології це відображено наявністю незначної кількості складних округлих
мікроагрегатів ІІ-ІІІ порядку, розділених звивистими порами в горизонті Еh поряд з ознаками
переміщення заліза, глин і гумусу, про що свідчать численні натьоки і лусочки коломорфних
глин в ілювіальному горизонті. Карбонати зустрічаються лише в нижній частині профілю
(мікрокристалічний кальцит переважно рівномірно розсіяний в плазмі).
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В інших розрізах кайдацький горизонт представлений: бурими, жовтувато-бурими
ґрунтовими відкладами (3,10–3,70 м, “Південна траншея”), світлими і сіро-бурими
опіщаненими алювіальними шарами (3,70–3,95 м, “Оленячий розкоп”), а також залишком
(3,05–3,10 м) ілювіального горизонту, можливо сірого сірувато-бурого, горіхуватого, пилуватосередньосуглинкового лісового грунту (“Пункт-А”).
За характером відкладів матеріал прилуцьких ґрунтів відображає лучно-чорноземне
ґрунтоутворення лісостепу, фрагмент кайдацького грунту – можливе сіре лісове
ґрунтоутворення (“Пункт-А”).
Дніпровський стратиграфічний горизонт (dn) у “Основному розкопі” (4,10–5,0 м) –
представлений піщаними шарами, чітко розділеними дуже яскравими чорними і темно-бурими
мангановими і залізистими прошарками потужністю до 10 см. Прошарки мають хвилясті
обриси і поділяють дніпровську товщу на дві частини: верхню, в основному представлену
дрібнозернистими розсипчастими однорідними світло-сірими верствуватими пісками з
поодинокими прошарками дрібного гравію і гальки, з ортзандами і озалізненими прошарками і
нижню, складену сірим із вохристими плямами піском, з поодинокими включеннями великих
уламків вапняку, шарувато орієнтованих (потужність нижнього шару біля 0,60 м). Зверху вниз
можна виділити такі прошарки. Прошарок І (4,10–4,35 м) – сизі, неоднорідно забарвлені
озерно-алювіальні супіски, що чергуються з відсортованим внаслідок застою вод
дрібнопіщаним матеріалом. Прошарок ІІ (4,35–4,60 м) – дуже темний омангований і
озалізнений матеріал, з хвилястою верхньою і язикуватою нижньою межами. З великою
кількістю марганцю та марганцевих бобовин. Прошарок ІІІ (4,60–5,0 м) – сизий різнозернистий
пісок, іноді з плямами гідрооксидів заліза, що надає йому червонуватого забарвлення, з
включеннями окремих уламків і гальок вапняку, межа дуже різка. У мікробудові (Рис. 19)
типовим є наявність крупних піщаних зерен, що упаковані в світлій карбонатно-глинистій
плазмі, але багато ділянок шліфа, де матеріал є озалізненим (в основному в нижній частині
горизонту) і пори часто заповнені оксидами марганцю, заліза або мікрокристалічним
кальцитом.
У розрізі “Оленячий” дніпровські відклади (3,95–6,0 м) представлений світло-сірими
супісками і глинами (русловий алювій) з трьома пачками манганових і залізистих шарів не
ґрунтових відкладів: 4,0–4,40 м – супісок сірий дрібнозернистий розсипчастий; 4,40–4,75 м –
сірий озалізнений супісок, із ржаво-вохристими шарами; 4,75–4,85 м – світло-сірі прошарки;
4,85–4,90 м – сірий омангований пісок; 4,90–5,10 м – світло-сірий супісок з карбонатами; 5,10–
5,40 м – карбонатний світло-сірий супісок, де виявлені поодинокі знахідки кісток тварин.
Дніпровський горизонт у Меджибожі А (Пункт А) (3,10–3,30 м) представляє межу
алювіального розмиву, складений бурувато-світло-сірими дрібнозернистими пісками
розсипчастими, які перекриваються субаеральною товщею відкладів.
У Русанівському кар’єрі дніпровські відклади представлені жовтувато-палевими
шаруватими лесами з бурими прошарками, де видно кротовини з бурим заповненням. У
верхній частині представлені еолово-делювіальні лесові відклади, що мають різку ерозійну
межу з нижчезалягаючими сарматськими вапняками, що включають велику кількість
черепашок молюсків, або шаруватими ракушняками морського походження.
Завадівський стратиграфічний горизонт (zv) представлений кількома шарами відкладів
різних стадій акумуляції і ґрунтоутворення і був досліджений у “Основному розкопі”
(розчистки № 1 та 2), “Південній траншеї”, “Оленячому розкопі” та “Пункті-А”.
У розчистці № 1 “Основного розкопу” (5,0–5,30 м) – завадівські ґрунтові відклади (zv1)
представлені кількома шарами, в яких знайдені кам’яні артефакти та кістки. Верхній шар
(5,0–5,10 м) – світло-сірий, пухкий, добре відсортований, однорідний, ущільнений
дрібнопіщаний матеріал. Шар в інтервалі (5,10–5,20 м) – темно-бурий до чорного,
представлений сполуками мангану та заліза, що забарвлюють піщаний матеріал. Шар в
інтервалі (5,20–5,30 м) – яскраві ржаво-бурі алювіальні оманговані та озалізнені піщані
відклади теплої фази, що включають дрібну напівобкатану та добре обкатану гальку, жорству і
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уламки граніту. Мікроморфологія відкладів (Рис. 20) визначається опіщаненістю і
несортованістю матеріалу, його губчастим складенням, бурим забарвленням плазми, наявні
скупчення гумусу у згустках і грудочках, розділені великою кількістю пор. Поодиноко
зустрічаються ооїдоподібні і згусткові залізисто-манганові виокремлення, плазма озалізнена,
видно щільні мікроортштейни, що включають уламки кварцу. Для більшої частини відкладів
характерна піщано-пилувата Мікробудова, але є мікроділянки, просочені мікро-, дрібно- і
крупнокристалічним кальцитом.
Розчистка № 2 “Основного розкопу” розташована в 10 м від першої розчистки, де розкрита
відповідна вищеописаному рівню завадівських відкладів ґрунтова товща червонувато-жовтобурого кольору. Ці шари є продовженням до низу завадівських відкладів, що описані у
розчистці № 1, завадівський горизонт тут потужніший (до 1,0 м) і залягає на корінних гранітах,
що простежені в урвищах до річки. Відклади включають величезну кількість гострокутних і
обкатаних гранітних уламків. Це – алювіальні ґрунтові відклади заплавної фації теплого етапу
(zv1 – 5,0–5,80м). 5,0–5,05 м – брудно-сизо-сірі оманговані відклади, що включають гострокутні
різної величини уламки граніту, вапняку, дресви і гальки. Межа за зміною кольору досить
різка. 5,05–5,50 м – яскраві вохристо-ржаво-бурі відклади теплої фази – заплавний алювій,
представлений піском, слабко просоченим глинисто-залізистою речовиною, що включають
дресву, гострокутні і напівокатані уламки породи (деякі уламки досягають 5-7 см) цементом
для них слугують обвохрені залізисті піски. У верхній частині шару, по ходам раків, простежені
сірі розсипчасті піски (нижчележачого алювію). 5,50–5,80 м – прошарки пухких сіро-вохристобурих пісків і супісків з неоднорідним матеріалом, з крупними марганцевими плямами, з
великою кількістю дресви уламкових порід. 5,80–7,0 м видно – виходи гранітів, з тонкою їх
корою звітрювання, яка є ґрунтоутворювальною породою вище описаних завадівських ґрунтів,
які її переробляють і формуються як заплавний ґрунт.
Гранітний цоколь тераси тут перекритий піщано-уламковими відкладами алювію теплої
фази. Сформувався алювіальний піщаний ґрунт заплави потужністю 0,80 м зі всіма
характерними рисами алювіального ґрунту – неоднорідність і шаруватість матеріалу,
включення черепашок молюсків.
Значна озалізненість, омангованість матеріалу, червонувато-бурі кольори забарвлення є
свідченням розвитку ґрунту у помірно-теплих умовах при інтенсивно розвинутих процесах
звітрювання. Імовірніше за все ці ґрунти розвивалися на заплавах зони мішаних лісів теплопомірного клімату.

Рис. 12. Мікробудова голоценового ґрунту (“Основний розкоп – розчистка № 1”)8: а – складні мікроагрегати IIIIV порядку, розділені внутрішньо- і міжагрегатними порами у Н горизонті; б – пилувато-плазмова Мікробудова; в –
складні мікроагрегати ІІ-ІІІ порядку і часточки гумусу розділені звивистими порами в горизонті Hpk; г – гумони і
часточки гумусу і рівномірне профарбовування плазми в Hpk горизонті; д – скупчення оксидів мангану у порах; е –
скупчення крупнокристалічного кальциту в горизонті Phk; є – прості карбонатно-глинисті мікроагрегати в Pk; ж –
скупчення мікрокристалічного кальциту навколо пор і у плазмі карбонатному горизонті (а, в, г, д, є – нік. ||, б, е, ж –
нік. +, збільшення 100).
8

тут і далі на Рис. 12 – 20 мікрофото виконані С.П. Кармазиненком
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Рис. 13. Мікробудова бузького горизонту (“Основний розкоп – розчистка № 1”): а – пухке упакування зерен
мінерального скелету в карбонатно-глинистій плазмі; б – концентрації мікрокристалічного кальциту навколо пори; в
– інкрустація пори крупнокристалічним кальцитом; г – зосередження мікрокристалічного кальциту навколо пори від
корінця рослини (а – нік. ||, б, в, г – нік. +, збільшення 100).

Рис. 14. Мікробудова витачівського ґрунту кліматичного оптимуму vt b2 (“Основний розкоп – розчистка № 1”): а
– щільна блокова Мікробудова; б – невеличкі овальні ооїдоподібні скупчення органо-карбонатно-глинистої
речовини; в – щільний мікроорштейн; г – піщано-пилувата Мікробудова; д, е – скупчення мікрокристалічного
кальциту навколо пор; є, ж – інкрустація пори крупнокристалічним кальцитом (а, б, в – нік. ||, г, д, е, є, ж – нік. +,
збільшення 100).

Рис. 15. Мікробудова витачівського ґрунту кліматичного оптимуму vt b1 (“Основний розкоп – розчистка № 1”): а
– складні мікроагрегати ІІ-ІІІ порядку з нечіткими контурами, розділені звивистими порами; б – компактна
Мікробудова з поодинокими крупними ооїдами, оконтуреними порами розтріскування; в – сегрегації органоглинистої речовини; г – мікроорштейн; д – щільне упакування піщаних зерен в органо-глинистій плазмі; е – піщанопилувата Мікробудова; є – зосередження крупнокристалічного кальциту в порі; ж – скупчення мікрокристалічного
кальциту навколо пори (а, б, в, г, д – нік. ||, е, є, ж – нік. +, збільшення 100).

Рис. 16. Мікробудова прилуцького ґрунту заключної стадії plc (“Основний розкоп – розчистка № 1”): а – піщані
зерна упаковані в органо-глинистій плазмі; б – мікроорштейн; в – рештки рослин; г – піщано-пилувата Мікробудова і
ділянки плазми просочені мікрокристалічним кальцитом (а, б, в – нік. ||, г – нік. +, збільшення 100).
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Рис. 17. Мікробудова прилуцького ґрунту кліматичного оптимуму plb2 (“Основний розкоп – розчистка № 1”): а –
пухке упакування зерен мінерального скелету в гумусово-глинистій плазмі і рештки рослин; б – залізистий
мікроорштейн; в – просочення плазми мікрокристалічним кальцитом; г – округлі скупчення органо-карбонатноглинистої речовини; д – складні мікроагрегати III-IV порядку, розділені звивистими порами; е – нерівномірне
профарбовування плазми оксидами заліза; є – скупчення оксидів мангану у порах; ж – піщано-пилувата
Мікробудова; з – щільне упакування зерен скелету в карбонатно-глинистій плазмі; и – рештки рослин; і – залізистомангановий мікроорштейн; ї – скупчення мікрокристалічного кальциту в плазмі (а, б, г, д, е, є, з, и, і – нік. ||, в, ж, ї –
нік. +, збільшення 100).

Рис. 18. Мікробудова кайдацького ґрунту кліматичного оптимуму kdb1 (“Основний розкоп – розчистка № 1”): а –
округлі складні мікроагрегати ІІ-ІІІ порядку, розділені порами; б – лускуваті гумусово-глинисті натеки в ілювії; в –
глинисто-гумусові натеки коломорфних глин з включеннями цяточок гумусу і грубих глин; г – плями озалізнення; д
– щільний залізисто-мангановий мікроорштейн; е – ділянки скупчень мікрокристалічного кальциту; є – екскременти
ґрунтової фауни по ходам червів; ж – мікрокристалічний кальцит, розсіяний в плазмі (а, б, г, д, є – нік. ||, е, ж – нік.
+, збільшення 100).

Рис. 19. Мікробудова дніпровського горизонту (“Основний розкоп – розчистка № 1”): а – піщані зерна, пухко
упаковані в карбонатно-глинистій плазмі; б – озалізнений матеріал і просочення пор оксидами мангану і заліза; в –
матеріал просочений сполуками заліза і мангану, розділений порами заповненими мікрокристалічним кальцитом; г –
скупчення мікрокристалічного кальциту у каналовидних порах (а, б – нік. ||, в, г – нік. +, збільшення 100).
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Рис. 20. Мікробудова завадівського горизонту (“Основний розкоп – розчистка № 1”): а – піщаний губчастого
складення матеріал, скупчення гумусу у згустках і грудочках, зерна кварцу із залізистими плівками; б – залізистомангановий мікроорштейн; в – піщано-пилувата Мікробудова матеріалу; г – крупнокристалічний кальцит у плазмі (а,
б – нік. ||, в, г – нік. +, збільшення 100).

У “Південній траншеї” завадівські відклади представлені кількома стадіями
ґрунтоутворення.
zv3 – 3,70–4,0 м – жовтувато-бурий, пухкий, нечітко горіхуватий, пилувато-піщаний
середній суглинок. До низу стає більш просоченим міцелярними карбонатами. Зустрінута
кротовина 4-6 см в діаметрі з матеріалом кайдацького і прилуцького ґрунтів. Наявні поодинокі
карбонатні конкреції в 1-2 см в діаметрі. Перехід і межа поступові за ущільненням і більш
яскравим жовто-бурим забарвленням.
zv1b2 – 4,0–4,40 м – бурий лісовий ґрунт південних фацій, у якому розрізняються неоднорідні
товщі. Червонувато-жовтувато-бурий, щільний, горіхувато-призматичний, піщано-важкосуглинковий до опіщаненої глини матеріал. По всій товщі маса просочена міцелярними
карбонатами, видно поодинокі карбонатні конкреції діаметром 1-2 см, є кротовини 5-7 см в
діаметрі, заповнені сірим (прилуцьким) і бурим (завадівським) матеріалом. Деякі кротовини
оточені твердими карбонатними плівками.
zv1b1 – 4,40–4,90 м – найяскравіший за кольором червонувато-жовто-бурий ґрунт
(червонувато-бурий за кольором, червонуватість посилюється при переході до манганового
горизонту, де багато ржаво-бурих плям). Матеріал досить однорідний, але це – ґрунтпедосимент. У верхній частині в інтервалі 4,40–4,60 м – жовтувато-бурий із сизуватістю,
грудкуватий – нечітко горіхуватий, розпадається на окремості внаслідок значного вмісту піску.
Матеріал озалізнений, оглинений, пилувато-піщаний середній суглинок, що сформувався у
напіваквальних умовах, з дрібною мангановою пунктацією і розрідженим карбонатним
міцелієм, скоріше за все, маса вилугувана, а карбонати є вторинними. Місцями спостерігаються
борошнисті карбонати і дрібні кремнисто-карбонатні кукли по тріщинах (2-4 см в діаметрі).
Проявляються сизі плями оглеєння і сірі плямисті виокремлення мангану. Нижня частина в
інтервалі 4,60–4,80 м – Ір – щільний, зцементований і озалізнений, з горизонтальними сизими
глеєвими жовто-бурими і бурими озалізненими прошарками. Неоднорідна за кольором і
мармуроподібно забарвлена, маса – сизо-жовтувато-ржаво-бура – імовірніше за все утворилася
як результат застою вод над екраном манганового шару. Перехід і межа різкі за кольором і
появою мангану. Маса вилугувана, але видимі поодинокі карбонати. Матеріал
важкосуглинковий, глинистий, тріщини зрідка заповнені кремнисто-карбонатними
конкреціями, з дуже щільними твердими до 1 см у діаметрі мангановими бобовинами.
Поодинокі кротовини – до 7 см в діаметрі – з бурим матеріалом. Перехід різкий за кольором.
Порода (PglMn) – 4,80–4,90 м – сизо-буро-чорні чіткі збагачені на манган глинисті прошарки,
добре помітні у розрізі. Матеріал щільний, шаруватий, але зцементованого піску в ньому
менше, ніж в ґрунті. Забарвлення плямисте, з глеєвими сизими прошарками. Можливо – це
стратиграфічна межа з нижчележачими більш древніми алювіальними заплавними ґрунтами. У
нижній частині ґрунту відзначається наявність артефактів.
У “Оленячому” розкопі (5,40–6,0 м) завадівські ржаво-бурі суглинкові алювіальні відклади,
що поступово світліють до низу, містять велику кількість кісток тварин (олень, ведмідь,
південний слон, бобер), а також кам’яні артефакти у супроводі гальки, гравію та уламків
граніту.
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Завадівські відклади “Пункту-А” (3,30–4,65 м) представлені трьома пачками в основному
червоно-бурих світло-сірих пісків і супісків континентального алювію у вигляді смуг
заплавних відкладів (ґрунтових), які перешаровуються із світло-сірими розсипчастими пісками.
zv3 – верхня пачка супісків – 3,30–3,90м – має соліфлюкційну верхню хвилясту межу,
представлена червоно-бурими піщаними і супіщаними смугами (типу алювію і ґрунтового
алювіального матеріалу заплав) серед жовто-бурих шарів виокремлюються і червоно-бурі,
матеріал значно озалізнений, і омангановий, з невеличкою присутністю глини у більш
озалізнених смугах, які чергуються зі світло-сірими пісками. В основі пачки – яскравий шар
(5см шириною) озалізнених відкладів, перехід і межа фіксується чіткою лінією за кольором і
однорідністю забарвлення.
zv2 – 3,90–4,10м – середня пачка алювію – жовтувато-світло-сірі і світло-сірі розсипчасті
алювіальні піски дрібнозернисті, приблизно посередині розділяються на верхній шар з
жовтувато-світло-сірими пісками і нижній – зі світло-сірими пісками. Можливо це інтервал, що
корелюється з відкладами холодного орельського інтервалу, описаного Лунгерсгаузеном.
Перехід і межа горизонтальні, різкі за зміною кольору.
zv1 – 4,10–4,65 м – нижня пачка алювію – представляє собою перешаровані смуги темносірих, червоно-бурих і сіро-коричневих супісків і пісків з прошарками світло-сірих пісків. Всі
смуги малої потужності (1-5 см). За кольором матеріал відрізняється від верхньої пачки
посиленням червоно-коричнюватих відтінків забарвлення. На поверхні цієї пачки знайдено
велику кількість вуглинок – ймовірно, залишки вогнищ, що вказує на присутність тут людини
(з тимчасовим або постійним перебуванням).
Тилігульський стратиграфічний горизонт (tl) досліджений лише у “Пункті-А” (4,65–4,85 м)
і представлений сірими, світло-сірими розсипчастими пісками.
Лубенський стратиграфічний горизонт (lb) був досліджений у “Південній траншеї” та
“Пункті-А”.
У “Південній траншеї” (4,90–5,70м) лубенські відклади представлені двома пачками
алювіальних ґрунтів (lbс, lbb).
lbс – 4,90–5,20 м – ґрунт більш бурий, червонувато-ржаво-бурий, піщано-важко-суглинковий
зверху і з оглеєними світлішими прошарками в нижній частині. Верх – 4,90–5,05 м –
жовтувато-вохристо-бурий матеріал з неоднорідно забарвленими прошарками, з мангановими
плямами і бобовинами по тріщинах, місцями зустрічаються – тверді кремнисто-карбонатні
кукли до 2-3 см у діаметрі. Порода (Pgl) – 5,05–5,20 м – шаруватий, з чергуванням сизо-сірих
оглеєних і вохристо-ржаво-бурих оглинених супіщаних слабо ущільнених з дрібними
діаметром 1-2 см кремнисто-карбонатними конкреціями прошарків. В цьому ж горизонті
наявний крупний валун граніту (його уламки 15-20 см у діаметрі). Перехід різкий за кольором,
межа горизонтальна.
lbb – 5,20–5,70 м – можна виділити декілька шарів. 5,20–5,30 м – шар мангану, інколи
заміщається ржаво-бурими оглеєним яскравим шаром, але в цілому виглядає як смуга
манганово-залізистого оглиненого супіску. Наявні чорно-червонувато-ржаво-бурі і чорні
прошарки. 5,20–5,70 м (видно) – алювіальні відклади, більш пухкі і шаруваті, з чергуванням
ржаво-бурих, жовтувато-буро-сірих і сірих прошарків супіску. Зустрічаються уламки граніту.
Можливо, це алювіальний ґрунт. Лубенські відклади “Південної траншеї” містять кам'яні
вироби давньої людини.
У “Пункті-А” (4,85–5,45 м) лубенські відклади представлені товщею алювіальних відкладів,
де перешаровуються сіро-коричневі і червоно-буро-коричневі смуги із шарами розмитих
сарматських відкладів, представлених обкатаними валунами, галькою з піщаним і
доломітизованим матеріалом, вапняками, вапняковими аморфними смугами. Безумовно в той
час поверхня представляла собою заплаву. У поверхневих шарах горизонту під час розкопок
2012 р. знайдено фрагменти кісток, вуглики (?), що вірогідно пов’язані з діяльністю людини та
кам’яні артефакти. Відклади дещо відрізняються від вищеописаних завадівських за посиленням
коричнюватих і сіруватих відтінків у забарвленні, потужністю вапнякового перешарування.
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Залишається питання віднесення двох згаданих культурних шарів з вугликами до одного, чи до
різних стратиграфічних горизонтів, хоча горизонт, описаний як лубенський, за характером
відкладів виглядає давнішим, особливо, якщо враховувати характер перешаровуючих
вапнякових і мергелястих смуг.
Мартоноський стратиграфічний горизонт (mr) досліджений у “Пункті-А” (5,45–6,0м) і
представлений ґрунтовими відкладами теплого етапу, заплавним алювієм від червоно-бурих до
темно-буро-червоних і чорних кольорів основи. Матеріал представляє собою шари яскравих
супісків і пісків з хвилястою верхньою межею горизонту і з включенням великих обкатаних
фрагментів мергелю до 5-10 см у діаметрі, з ходами раків і сучасних землериїв, заповнених
темно-сірим піском з нижнього шару горизонту. Маса смугаста, з жовтуватими відтінками
забарвлення зверху і потемнінням кольорів донизу. Під шаром темно-сірого піску (значно
омангованого) знаходиться 10 см прошарок з кременевою крупною галькою і великими
обкатаними глибами вапняку. Тут же зустрічаються артефакти. Мангановий шар з піском
розміщується в інтервалі 5,85–6,0 м. Нижня межа хвиляста, помітна за змінами кольору.
Крім плейстоценових відкладів були також досліджені неогенові нижньосарматські (N1 S1) –
Пункт-А, Русанівський кар’єр, Требухівці, які підстеляються палеопротерозойськими (PR1)
гранітами (Основний розкоп – розчистки № 1, 2 і Требухівці).
Відклади нижньосарматського підрегіоярусу неогену (N1S1) у “Пункті-А” (6,0–7,15м)
представлені в основному смугами розсипчастих пісків з крупними валунами мергелів
обкатаних і у вигляді сколів пластин, глибами гранітів, які розміщені горизонтально, багато
гальки до 3-4см у діаметрі і валунів до 10-12 см в діаметрі, видимі уламки вапнякових порід.
Відклади – морського походження, шаруваті, імовірно представляють нашарування
прибережних фацій. Матеріал хоча і з горизонтальною шаруватістю, але значно перемішаний,
до низу стає однорідним представляє світло-сірі піски. 7,15–7,5 м – піщано-гравійногалечникові шари з глибами і галькою гранітів.
У Русанівському гранітному кар’єрі (6,0–7,50 м) – бурувато-білі шари вапняків з великою
кількістю малакофауни, (ракушняки), а також фузулінові вапняки з різкою ерозійною межею з
гранітами.
Виходи палеопротерозойських (PR1 ) гранітів спостерігаються у: Основному розкопі в
розчистці № 1 (кора вивітрювання), розчистці № 2 (корінні граніти); у кар’єрі Требухівці
(товща гранітів (потужністю 0,50 м видно), що залягають с кутовим нахилом).
Проведені палеопедологічні дослідження четвертинних і більш давніх відкладів поблизу смт
Меджибіж та прилеглих територій дозволяють зробити наступні висновки.
Четвертинні відклади у досліджуваних розрізах представлені 5-6 м товщею різногенетичних
відкладів, що підстеляються в основному неогеновими пісками, мергелями, вапняками і
протерозойськими гранітами.
Палеопротерозойські (PR1) граніти, що виходять на поверхню в районі “Основного розкопу”
і поблизу с. Требухівці формують цоколі терас і слугують предметом розробки і
використовуються як будівельний матеріал.
На гранітах залягають вапняки (Требухівці, Русанівський гранітний кар’єр) в основі більш
високих терас, що частково зумовлює підвищену вторинну карбонатність перекриваючих їх
порід. Найбільший інтерес в археологічному відношенні представляють собою
нижньосарматські (N1S1 ) відклади “Пункту-А” де вони репрезентовані піщано-гравійногалечниковим матеріалом (нашарування прибережних фацій морського походження) з глибами
і галькою гранітів, великими уламками вапняків і доломітів. Серед природних уламків
подекуди трапляються предмети із ознаками обробки давніми людьми.
Плейстоценові відклади, починаючи з мартоноського часу і закінчуючи завадівським
відображають різні стадії акумуляції нагромадження (седиментогенезу) алювію.
Мартоноський горизонт представлений у “Пункті-А” заплавним алювієм теплого етапу
яскравих (червоно-бурих, темно-буро-червоних) супісків і пісків з включенням великих (до 510 см у діаметрі) обкатаних фрагментів мергелю.
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Лубенські відклади, що були виявлені у розрізах “Південна траншея” і “Пункт-А”, також
представлені алювіальними відкладами, але із незначними відмінностями при їх формуванні.
Так, лубенські відклади “Південної траншеї” представляють собою заплавну фазу їх
формування, але утворювались вони на дещо підвищених ділянках заплави у порівнянні з
пунктом-А (особливо це чітко підтверджується у заключну (lbс) стадію, коли формувались бурі,
червонувато-бурі ґрунти). У “Пункті-А” лубенські відклади представлені товщею алювіальних
відкладів заплави, де прослідковується чергування червоно-буро-коричневих і сіро-коричневих
суглинкових смуг із включенням шарів із сарматськими відкладами (пісок, обкатані валуни,
галька, вапняки). Безумовний інтерес представляють собою знайдені в лубенських відкладах
фрагменти кісток, залишки вуглинок (?) та кам’яні артефакти, пов’язані з діяльністю людини.
Тілігульські відклади представлені сірими, світло-сірими піщаними відкладами, були
виявлені лише у “Пункті-А”.
Відклади завадівського стратиграфічного горизонту найбільш повно представлені у всіх
археологічних розрізах (“Основний розкоп” – розчистки № 1, 2, “Південна траншея”,
“Оленячий”, “Пункт-А”) і відображають різні стадії як седиментогенезу (накопичення алювію)
так і ґрунтоутворення.
У розчистці № 1 “Основний розкоп” завадівські відклади (zv3) представлені малопотужними
ґрунтовими утвореннями із алювіальними, озалізненими піщаними відкладами теплої фази, що
включають обкатану гальку і уламки граніту (серед них були знайдені кам’яні артефакти).
Алювіальні ґрунтові відклади заплавної фації теплого етапу є своєрідним продовженням
відкладів, що сформувались у першій розчистці, а в розчистці № 2 “Основного розкопу”
прослідковано заплавний ґрунт (zv1), розвинений на корі звітрювання гранітів.
У “Південній траншеї” завадівські відклади представлені кількома стадіями алювіального
ґрунтоутворення: zv3, zv1b2, zv1b1 (із знахідками артефактів у нижній частині ґрунту).
Значний інтерес представляють собою завадівські ржаво-бурі алювіальні суглинкові
відклади (розчистка “Оленячий”), які містять відносно численні камяні вироби та кістки тварин
(бобер, південний слон, олень, ведмідь), частина яких із ознаками обробки людиною.
Кілька горизонтів із вірогідними рештками вогнищ були виявлені археологами і у
завадівських відкладах “Пункту-А”, що представлені трьома пачками (zv3, zv2, zv1) алювіальних
піщаних і супіщаних відкладів.
Дніпровські відклади (піски, супіски, глини – “Основний розкоп”, “Оленячий”, “Пункт-А” і
леси – Русанівський кар’єр) відображають перигляціальні умови їх формування. У розрізі
“Оленячий” були виявлені окремі знахідки кісток тварин.
У кайдацький час на території проведеного дослідження були виявлені лісові ґрунти
(дерново-підзолистий: “Основний розкоп”; сірий лісовий – “Пункт-А”), ґрунтові відклади
(“Південна траншея”) і алювіальні шари (“Оленячий”).
Протягом прилуцького палеогеографічного етапу формувалися ґрунти субаерального
походження трьох стадій: plc – дернові (“Основний розкоп”, Требухівці); plb2 –
чорноземоподібні (“Основний розкоп”, “Південна траншея”, “Пункт-А”, “Требухівці”), лучночорноземні (“Оленячий”); plb1 – чорноземоподібні (“Пункт-А”), лучно-чорноземні
(“Оленячий”), і ґрунтовий делювій (“Південна траншея”).
Ґрунти витачівського часу найкраще виражені в “Основному розкопі” і представлені бурими
(vtb2 ) і темно-бурими (vtb1) ґрунтами оптимальної стадії. У інших розрізах (“Південна траншея”,
“Оленячий”, “Пункт-А”, Требухівці) витачівські відклади малопотужні, без чіткого поділу на
генетичні горизонти.
У бузький час формувалися в основному світло-палеві леси (“Основний розкоп”, “Південна
траншея”, “Пункт-А”, Требухівці), що є свідченням досить холодних перигляціальних умов,
хоча у розчистці “Оленячий розкоп” був виявлений слабко виражений ініціальний ґрунт
(bgембр.), що є відображенням деякого потеплінням кліматичних умов.
Широкий спектр досліджених сучасних ґрунтів (сірі і темно-сірі лісові, чорноземи: типові,
опідзолені) у межах досліджуваної території підтверджує її належність до зони лісостепу.
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Основні знахідки археологічного матеріалу і фауністичних решток пов’язані з теплими
фазами формування алювію Південного Бугу – завадівським, лубенським (можливо,
мартоноським) часом, але не з субаеральними ґрунтами, а з їх заплавними фаціями
(алювіальними, алювіально-лучними відкладами), що відповідають шаруватим супіщаним
ґрунтам заплав. Ці ознаки, скоріше за все, відображають умови тепло-помірного близького до
субтропічного клімату зі сприятливими умовами вивітрювання.
Найбільша кількість знахідок археологічного матеріалу приурочена до завадівського
горизонту. Судячи з характеру ґрунтів, клімат в той час був тепло-помірним, м’яким, вологим,
близьким до субтропічного, з відносно теплими зимами і достатньою кількістю опадів, що
сприяли розвитку процесів оглинення і озалізнення маси. Панували ландшафти лісостепу. На
вододілах формувалися ґрунти, близькі до сучасних бурих опідзолених і лесивованих лісових
південних фацій.
Досліджувані пам'ятки є перспективними для проведення подальших комплексних
палеогеографічних і археологічних досліджень, зокрема для вивчення різних фацій утворення
різновікових зональних і азональних ґрунтів та відкладів та з’ясування особливостей
початкового заселення і подальшого освоєння території України давньою людиною у
нижньому палеоліті.
Дослідження проведено за фінансової підтримки Державних науково-дослідних тем 0106U000399
(2005-2008), 0109V001046 (2009-2011), 0112U001631 (2012-) відділу палеогеографії ІГ НАНУ, а також
Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України, проект Ф53.5/005-2013.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ УМОВ ІСНУВАННЯ ТЕРІОФАУНИ І ДАВНЬОЇ ЛЮДИНИ
ЕПОХИ ЛІХВІН
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ МЕДЖИБІЖ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена палеокліматичному аналізу та реконструкції умов існування давньої людини епохи Ліхвін і
палеоекології ссавців як складових давніх біоценозів міндель-риського часу за матеріалами місцезнаходження
Меджибіж у Західній Україні.
Ключові слова: Меджибіж, Ліхвін, теріофауна, відклади, горизонти, генезис.
Рековец Л.И., Соха П., Степанчук В.Н., Ковальчук А.Н., Демешкант В.И. Реконструкция условий
существования териофауны и древнего человека эпохи Лихвин местонахождения Меджибож в Украине.
Статья посвящена палеоклиматическому анализу и реконструкции условий существования древнего человека эпохи
Лихвин, а также палеоэкологии млекопитающих как составляющих древних биоценозов миндель-рисского времени
по материалам местонахождения Меджибож в Западной Украине.
Ключевые слова: Меджибож, Лихвин, териофауна, отложения, горизонты, генезис.
Rekovets L.I., Socha P., Stepanchuk V.M., Kovalchuk O.M., Demeshkant V.I. Reconstruction of the conditions of
existence of the theriofauna and ancient man in the Likhvin epoch from the Medzhybozh locality in Ukraine. This
paper is dedicated to paleoclimatic analіsis and reconstruction of existence conditions of ancient man of Likhvin epoch and
paleoecology of mammals as components of ancient biocenosis of Mindel-Rissian time after data of Medzhybozh locality in
Western Ukraine.
Keywords: Medzhybozh, Likhvin, theriofauna, sediments, horizons, genesis.

Вступ
Минуло 100 років від часу публікації геологом В.Д. Ласкарьовим захоронення теріофауни
поблизу смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (Ласкаревъ, 1914).
Конкретне місце, у якому дослідник виявив фауністичні рештки (невеликий глиняний кар`єр),
пізніше отримало назву Меджибіж 2 (Rekovets, et al., 2007). Від другої половини ХХ століття
бере свій початок інтенсивне дослідження місцезнаходження, особливо після знаходження В.К.
Пясецьким палеолітичних артефактів і відкриття слідів перебування давньої людини епохи
середнього плейстоцену – Ліхвін (Гольштейн), на ділянці, відомій нині як Меджибіж 1
(Пясецкий, 2001; Рековец, 2001а, б; Rekovets et al., 2007; Stepanchuk et al., 2010; Степанчук и
др., 2012). На сьогодні відомі декілька розрізів, які ввійшли в літературу як Меджибіж 1, 2, 3,
А. Дослідження цих пунктів з рештками фауни та артефактами давньої людини нині тривають і
є досить перспективними.
Відомості про палеоекологічні та палеокліматичні реконструкції на основі фауністичних
решток лише частково представлені у вищенаведених публікаціях, а також у низці спеціальних
робіт (Рековец и др., 2013; Ковальчук, Рековець, 2014). Багатошарове місцезнаходження фауни
Меджибіж 1 та стоянка з артефактами нижньопалеолітичного віку (нижній горизонт розрізу16) включає дев’ять кістковмісних горизонтів (8-16), об’єднаних двома алювіальними циклами
(I, II), а також серію лесових відкладів з викопними ґрунтами (шари 1-7). Добре
стратифікований геологічний розріз з відкладами різного генезису (алювіальні з рештками
фауни та субаеральні з лесами і викопними грунтами) лежить на гранітах лівого берега р.
Південний Буг на висоті до чотирьох метрів над рівнем води (Пясецкий, 2001; Рековец, 2001а;
2001б).
Попередніми дослідженнями встановлено, що характер фауни прісноводних і наземних
молюсків, а також костистих риб і ссавців характеризує палеоекологічні умови як такі, що
відповідають домінуванню біоценозів помірного клімату з незначними циклічними
похолоданнями в ліхвінську епоху (Гожик, 1966; Ковальчук, Рековець, 2014). Це переконливо
доведено у результаті проведених авторами досліджень кількісного та якісного складу фауни
ссавців з дев’яти горизонтів алювію (Табл. 1). Отримані дані були піддані детальному аналізу з
використанням широкого спектру відомих методів палеогеографічних реконструкцій.
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Мета дослідження
Метою даної роботи є реконструкція палеоекологічних та палеокліматичних умов існування
теріофауни та давньої людини епохи нижнього палеоліту на основі остеологічних решток
ссавців із використанням сучасних методик палеогеографічного аналізу.
Матеріал і методи
Об’єктом дослідження є кісткові рештки великих та (переважно) дрібних ссавців із нижніх
горизонтів розрізу (шари 8-16) загальною кількістю близько 1000 одиниць, які таксономічно
належать майже до 40 видів (Rekovets et al., 2007). Для реконструкції кліматичних умов була
використана методика М. Хернандеса Фернандеса (Hernández Fernández, 2001a, b), яка
передбачає обчислення коефіцієнту кліматичного обмеження (CRI) для кожного таксону, що
характеризує певний клімат. Коефіцієнт CRI розрахований з бази даних поділу угрупувань
видів на 10 кліматичних зон (Walter, 1970):
CRI 

1
,
n

де n – кількість кліматичних зон, у яких присутній таксон (приймає значення від 0 до 1).
Цей коефіцієнт служить до визначення біокліматичного індексу ВС, який показує
таксономічне різноманіття для певної кліматичної зони:
BC 

(CRI )100
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де S – кількість таксонів (видів) в аналізованій групі. Індекс подає частку виду в кожній із 10
зон (у одиницях або у %).
Значення розрахованих індексів оцінювалися методом багатомірної регресії, де залежними
змінними виступали показники ВС, а незалежними змінними – обчислені коефіцієнти для
десяти (I-X) кліматичних зон (Walter, 1970; Hernández Fernández, 2001b). Це дало змогу
отримати перераховані нижче кліматичні параметри (переважно в 0С):
T
Tmin
Tmax
Tp
Mta
It
Itc

середня температура місяця
середня температура найхолоднішого
місяця
середня температура найтеплішого місяця
сума середніх температур місяців з
температурою вище 0°С
середньорічна амплітуда температур
термічний індекс (інтенсивність зими)
зрівноважений термічний індекс для зими

тривалість зими (температура нижче 0°С)
активність вегетації рослин

W
Vap

Fvap час оптимальної вегетації
індекс відношення температури
Io
вологості
сума опадів (у мм)
тривалість засухи

P
D

до

Видове багатство визначалося за коефіцієнтом Маргалефа (Margalef):
d 

S 1
ln N

,

де S – кількість видів, N – кількість особин
Видове різноманіття визначено на основі коефіцієнту Шеннона-Уївера (Shannon Wiever):
S

H  

 pi ln pi
i 1

Видова подібність груп між горизонтами визначена за допомогою коефіцієнту Жаккара
(Jaccard):
JI



Sab
Sa  Sb  Sab

,

де Sa –кількість видів в групі (горизонті) a; Sb –кількість видів в групі (горизонті) b; Sab –
кількість видів в групах a i b.
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Для того, щоб визначити схожість між групами дрібних ссавців, що походять з окремих
шарів місцезнаходження Меджибіж, використано кластерний аналіз. Дендрограма отримана за
допомогою методу агломерації Warda. Для оцінки критерію відстані використано індекс r
Пірсона (Piarson) як коефіцієнт лінійної кореляції.
Результати та обговорення
Згідно з раніше опублікованими матеріалами (Rekovets et al., 2007), розріз включає 17
горизонтів, із яких 17-й (гранітний) лежить в основі, а горизонт 16 містить незначну кількість
невизначених решток теріофауни і тому не підлягав палеокліматичному аналізу. Нами детально
була проаналізована теріофауна з алювіальних відкладів виділених горизонтів (шарів) від 15 до
8-го (Табл. 1) місцезнаходження Меджибіж 1 (“розкоп Пясецького”).
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ШАРИ ТА РОЗРІЗИ
ТАКСОНИ

Великі ссавці
Mammuthus cf. trogontherii
Dicerorhinus cf. kirchbergensis
Megaloceros sp.
Cervus cf. elaphus
Cervus sp.
Capreolus sp.
Sus сf. Scrofa
Bos sp.?
Ursus cf. deningeri
Canidae (1-2 sp.)
Lipotyphla (Insectivora)
Talpa sp.
Sorex praearaneus
Sorex sp.
Lagomorpha
Ochotona sp.
Lepus sp.
Rodentia
Marmota sp.
Spermophilus cf. suslicus
Spalax sp.
Trogontherium cf. minus
Trogontherium cuvieri
Castor fiber
Apodemus sp.
Micromys sp.
Cricetus sp.
Clethrionomys glareolus
Mimomys sp.
Arvicola mosbachensis
Microtus gregalis
Microtus agrestis
Microtus ex gr. agrestis
Microtus oeconomus nivalinus
Microtus nivaloides (=arvalinus)
Microtus arvalidens
Microtus ex gr. arvalis
Microtus sp.
Lagurus sp.
Allactaga sp.
Desmana sp.
Micromys sp.
Gliridae gen.

САВ
г-т
8

Меджибіж 1
АЦ ІІ
АЦ І
г-т
г-т
9-11
12-16

Меджибіж 2
1969

1995

-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+?
-

-

-

2
5
-

3
4
-

+
+
1

9

-

3
-

1

-

-

3
2
2
-

3
1
4
1
4
8
56
8
2?
2
14
5
12
-

1
2
1
2
7
28
3
4
2
10
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
1
1
1
1

1
9
8
2
64
1
5
2
5
+
-

Табл. 1. Список ссавців із місцезнаходження Меджибіж. Ключ: САВ – субаеральні відклади,
АЦ – алювіальний цикл, таксони №№ 36-40 походять з колекції А.І. Шевченко, зібраної в 1960-х рр. 1969 – за
П.Ф. Гожиком, 1969; 1995 – за L. Rekovets, A. Nadachowski 1995.

72

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
Домінуючими були види помірного клімату, можливо дещо прохолодного і вологого з
ценозами листяних лісів (VI зона)
Крім того, визначені форми, які могли заселяти інші зони з середземноморським (IV і V
зони), помірним, прохолодним і сухим (VII зона), помірним, холодним і вологим (VIII зона)
кліматом (Taбл. 2; Рис. 1).

Рис. 1. Значення ВС (в %) показників участі дрібних ссавців в різних шарах (W 8 – 15) і розрізах (М 1 – 3)
та в різних типах (I – IX) клімату.

Реконструйовані кліматичні умови формування відкладів цього горизонту вказують на те,
що середньорічна температура була в межах +6,60C, тоді як максимальна температура
найтеплішого місяця доходила до +16,70C, а мінімальна температура найхолоднішого місяця
становила –2,90C. Середньорічна амплітуда температур знаходилася в межах 19,50C. Час,
протягом якого були сформовані осади горизонту 15, характеризувався відносно короткою
зимою – 1,1 місяця. Сума річних опадів становила майже 1405 мм (Taбл. 3). Описані умови
були сприятливими для розвитку популяцій дрібних і крупних ссавців (хижаків, хоботних,
носорогів, оленів та ін.). На це вказують також досить великі значення коефіцієнтів Маргалефа
(2,067) i Шеннона-Уївера (1,560) (Taбл. 4).
У відкладах горизонту 15 встановлено наявність решток 7 видів дрібних ссавців, 6ільшість з
яких належать до ряду Rodentia, і один вид – до комахоїдних Lіpotyphla (Insectivora).
У горизонті 14 знайдені рештки двох видів гризунів і одного виду комахоїдних. Кліматичні
реконструкції вказують на те, що осадконакопичення відбувалося в умовах середньорічних
температур +100С, зростання температури найтеплішого місяця до +22,00C і мінімальної
температури найхолоднішого місяця до –1,00C. Середньомісячна амплітуда температур
знаходилася на рівні 23,10C.
Під час акумуляції відкладів тривалість зимового періоду сягала 2,2 місяці при одночасному
зменшенні суми річних опадів до 1009 мм (Taбл. 3). Значення коефіцієнту Маргалефа
становить 1,820, індексу Шеннона-Уївера – 1,097, що також означає зниження біорізноманіття
(Taбл. 4).
У горизонті 13 дрібні ссавці представлені Mimomys sp. i невизначеним видом роду Talpa.
Середньорічне зниження місячних температур було до +9,60C. Максимальна температура для
найтеплішого місяця знаходилася на рівні +21,80C, найхолоднішого – мінус 2,90 C.
Середньорічна амплітуда температур не перевищувала 24,80C. Тривалість зими становила 2,3
місяці. У той же час спостерігаємо досить виразне зниження суми річних опадів до 331 мм
(Taбл. 3). Значення коефіцієнту Маргалефа обчислене на рівні 1,443, індекс Шеннона-Уївера –
0,693 (Taбл. 4).
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I

II

III

IV

BC (%)
V

VI

VII

VIII

IX

M1

–

–

–

–

–-

50,050

16,650

16,650

16,650

M1

–

–

–

5,000

–

45,000

31,660

11,670

6,670

M1

–

–

–

7,290

–

48,950

19,800

19,800

4,162

M1

1,787

1,787

–

9,075

1,787

52,825

9,075

23,662

–

M1

–

–

–

10,000

10,000

35,000

10,000

35,000

–

M1

–

–

20,000

20,000

–

20,000

20,000

20,000

–

M1

7,150

7,150

–

17,140

17,140

17,140

17,140

17,140

–

M1

–

–

–

7,5

3,333

57,500

7,500

24,167

–

M2

–

–

5,000

10,625

–

39,788

10,625

27,888

6,663

M3

–

–

–

25,825

–

25,825

25,825

17,525

5,000

ШАРИ

W-8
W-10

W10-11

W-11
W-12
W-13
W14
W-15

Табл. 2. Значення показників ВС кількісної участі дрібних ссавців у відкладах (шари W8-15)
різних розрізів (М 1-3) та з різними типами клімату (I-IX):
I – екваторіальний клімат з домінуванням рослинності вічнозелених лісів, II – екваторіальний мінливий клімат з
асоціаціями рослин які скидають листя в сухий сезон, III – сухий субтропічний клімат з домінуванням
напівпустинної і пустинної рослинності, IV – субтропічний середземноморського типу клімат з домінуючою
рослинністю вічнозелених лісів і чагарників твердолистих, V – помірний клімат, теплий і вологий з домінуючими
асоціаціями субтропічної рослинності вічнозелених лісів, VI – клімат помірний, прохолодний і вологий з
домінуванням листяних лісів, які скидають листя в зимовий період , VII – клімат холодний і сухий з домінуючим
типом рослинності степу, VIII – помірний клімат стосунково холодний і вологий з домінуючим типом рослинності
тайги, IX – клімат типу арктичного з домінуванням тундрової рослинності.

У 12-му горизонті присутні рештки двох видів гризунів і виду роду Sorex. Протягом часу
утворення осадів відбувалося помітне зниження середньорічних місячних температур до
+3,70C. Знизилася також максимальна місячна температура до +17,60C. Тенденція до зниження
властива також і для температури найхолоднішого місяця (до –10,30C). Одночасно відмічено
зростання амплітуди середньорічної температури до рівня 27,90C. Час тривалості зими був
довшим – близько 3,2 місяці, a сума річних опадів зросла до 963 мм (Taбл. 3). Обчислені
значення кліматичних коефіцієнтів (ВС і GRI) вказують на зростання континенталізації клімату
(Табл. 2). Значення індексу Маргалефа становить 1,443, Шеннона-Уївера – 1,038, що
характеризує подальше зниження біорізноманіття (Taбл. 4).
З 11-го горизонту відоме одне з найбільших угруповань дрібних ссавців – вісім видів
гризунів і 2 види комахоїдних. Серед гризунів досить помітне домінування видів, пов’язаних з
холодним і вологим кліматом (Taбл. 2; Рис. 1). Середньорічна температура місяця зросла до
+7,20C, максимальна температура найтеплішого місяця становила +17,40C. Знизилася
мінімальна температура найхолоднішого місяця до –2,50 C. Такі зміни вплинули на зменшення
місячних амплітуд температур до рівня 19,90C. Меншою була тривалість зими – 1,3 місяці.
Сума річних опадів зросла до 1321 мм (Taбл. 3). Зросли значення коефіцієнтів таксономічного
різноманіття: Маргалефа – до 3,177, Шеннона-Уївера – до 1,950 (Taбл. 4).
У перехідному горизонті 11-10 визначено 11 таксонів дрібних ссавців, вісім із яких належать
до гризунів, два – до комахоїдних і один – до зайцеподібних. Серед гризунів домінують форми,
властиві для VI зони помірного, прохолодного і вологого клімату (Taбл. 2, Рис. 1). Під час
нагромадження відкладів горизонту 11-10 відмічено зниження середньорічної температури до
+5,60C, температури найтеплішого місяця (+16,60C) і мінімальної температури найхолоднішого
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місяця (–4,90C). Зросла місячна амплітуда температур до 21,50C. Час тривалості зими
збільшився до 1,8 місяця. Сума річних опадів становила 1164 мм (Taбл. 3). Значення
коефіцієнтів Маргалефа (3,789) i Шеннона-Уївера (1,955) вказують на те, що біорізноманіття в
той час було максимальним порівняно з іншими горизонтами (Taбл. 4).
ШАРИ І
ТИПИ
КЛІМАТУ

M1
г-т 8

M1
г-т
10

M1
г-т
1011

M1
г-т
11

M1
г-т
12

M1
г-т
13

M1
г-т
14

M1
г-т
15

M2

M3

T

3,2

6,1

5,6

7,2

3,7

9,6

10,6

6,6

4,5

6,7

TP

620

829

815

948

870

1423

1539

848

875

1097

TMAX

13,1

16,8

16,6

17,4

17,6

21,8

22,0

16,6

16,7

19,6

TMIN

-6,1

-4,3

-4,9

-2,5

- 10,3

-2,9

-1,0

-2,9

-7,2

-6,2

MTA

19,2

21,1

21,5

19,9

27,9

24,8

23,1

19,5

23,8

25,8

IT

-89

-25

-41

21

-168

37

84

8

-99

-56

ITC

-86

8

2

54

-14

150

194

31

-15

53

W

2,4

1,9

1,8

1,3

3,2

2,3

2,2

1,1

2,7

2,6

VAP

4,2

5,4

5,5

6,1

6,1

7,8

8,7

6,0

5,5

6,7

FVAP

5,4

5,3

5,8

6,9

6,5

2,2

7,6

7,2

4,7

4,1

IO

17,6

13,5

13,2

13,1

8,1

3,3

5,3

14,4

10,8

6,5

P

1266

1127

1164

1321

963

331

1009

1405

884

557

D

-1,2

0,1

-0,4

-0,8

-0,4

5,6

1,2

-1,3

0,8

2,6

Табл. 3. Цифрові вартості кліматичних показників (T-D) в різних шарах (8-15) і в різних розрізах (М 1-3).
Т – середньомісячна температура місяця (°C);
ТP – сума середньорічних температурах місяців із середньою температурою, вищою за 0°C (0,1°С);
TMAX – середня температура найтеплішого місяця (0°С);
ТMIN – середня температура найхолоднішого місяця (°С);
MTA – середньорічна амплітуда температур в межах діапазону середніх температур найтеплішого і
найхолоднішого місяців року (°C);
ІT – показник інтенсивності зими (0,1°C);
ІTC – термічний індекс, зрівноважуючий час зими в кліматі континентальним і теплішим з урахуванням
впливів океану (0,1°С);
W – час тривалості зими, де місячна Т <0°C;
VAP – показник оцінки тривалості зимового спокою рослин;
FVAP – час активної вегетації рослин;
IO – відношення температури до вологості;
Р – річна кількість опадів (мм);
D – час тривалості сухого періоду де Р<2T.

Рештки дрібних ссавців 10-го горизонту представлені 5 видами гризунів і по одному –
комахоїдних і зайцеподібних. Гризуни теоретично могли представляти умови IV, VI-IX
кліматичних зон (Taбл. 2; Рис. 1). Окремі види характеризують лише одну кліматичну зону –
Microtus nivaloides – помірний і вологий клімат з переважанням листяних порід дерев (V зона),
Spermophilus suslicus – помірний, прохолодний і сухий клімат (VII зона) з домінуванням
степової рослинності. У складі цієї фауни переважали види, які характеризують час утворення
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осадів у помірному, прохолодному і вологому кліматі. Акумуляція відкладів цього горизонту
відбувалася в умовах, подібних до таких горизонту 11-10. Місячна середньорічна температура
була вище ніж +6,10C. Максимальна температура найтеплішого місяця не перевищувала
+16,80C, при мінімальній температурі найхолоднішого місяця не нижче ніж – 4,30C.
Середньорічна амплітуда температур становила 21,10C. Тривалість зими не була довшою за 1,9
місяці. Сума річних опадів складала 1127 мм (Taбл. 3). Порівняно з попереднім горизонтом
відмічається деякий спад біорізноманіття, коефіцієнт Маргалефа становить 2,502, ШеннонаУївера – 1,846 (Taбл. 4).
ШАРИ

ПОКАЗНИКИ
Margalef

Shannon-Wiever

Mеджибіж 1, горизонт 8

1,443

0,693

Mеджибіж 1, горизонт 10

2,502

1,846

Mеджибіж 1, горизонт 10-11

3,789

1,955

Mеджибіж 1, горизонт 11

3,177

1,955

Mеджибіж 1, горизонт 12

1,443

1,038

Mеджибіж 1, горизонт 13

1,443

0,693

Mеджибіж 1, горизонт 14

1,820

1,097

Mеджибіж 1, горизонт 15

2,076

1,560

Mеджибіж 2

2,408

1,888

Mеджибіж 3

1,365

1,003

Табл. 4. Значення показників біорізноманіття в різних шарах та розрізах.

У відкладах 8-го горизонту визначено два види гризунів (Microtus arvalis i M. gregalis).
Microtus arvalis у сучасній фауні характеризує зону помірного, прохолодного і вологого
клімату (VI зона). Microtus gregalis може характеризувати три типи клімату – зона помірного,
сухого і холодного клімату (VII зона), помірного, досить холодного і вологого (VIII зона), а
також зону тундри (IX зона) (Taбл. 2; Рис. 1). Реконструкція умов утворення осадів 8-го
горизонту вказує на зниження температур. Середньорічні місячні температури не
перевищували +3,20C при максимальній температурі найтеплішого місяця +13,10C. Мінімальна
температура найхолоднішого місяця була нижча за –6,10C. Середньорічна амплітуда
температур становила 19,20C. Час тривалості зими становив 2,4 місяці, а сума річних опадів не
перевищувала 1266 мм (Taбл. 3). Значення коефіцієнтів Маргалефа (1,443) i Шеннона-Уївера
(0,693) вказує на подальше зменшення біорізноманіття (Taбл. 4).
Місцезнаходження Меджибіж 2 (“розкоп Ласкарьова”) представлене серією алювіальних
відкладів, у яких визначено 8 видів гризунів і два – комахоїдних. Серед гризунів переважали
форми помірного і прохолодного клімату ( VI зона) (Taбл. 2; Рис. 1). Реконструйовані умови
вказують на те, що середньорічна місячна температура не перевищувала +4,50C. Максимальна
температура найтеплішого місяця не перевищувала +16,70C, найхолоднішого – не була нижча –
7,20C. Середньорічна амплітуда температур знаходилася на рівні 23,80C. Тривалість зими
становила 2,7 місяці, a сума річних опадів не була вищою за 884 мм (Taбл. 3). Значення
коефіцієнтів Маргалефа і Шеннона-Уївера розраховані на рівні 2,408 i 1,888 відповідно, що
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вказує на вищий показник біорізноманіття фауни ссавців з Меджибожа 2 порівняно з
фауністичними комплексами місцезнаходження Меджибіж 1 (Taбл. 4).
1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

W-12

W-11

M2

W-10

W-9

W-13

W-14

W-15

M3 W-10-11 W-8

Рис. 2. Порівняння ступеню подібності між асоціаціями дрібних ссавців з різних шарів (коефіцієнт кореляції r
Пірсона) для аналізу зв'язку між окремими змінними (фаунами шарів 8-15 та розрізів Меджибіж 1-3).

У найбільш повному (“класичному”) розрізі розкопу Меджибіж 3 знайдені рештки чотирьох
видів гризунів, які характеризують VI, VI i VII кліматичні зони (Taбл. 2, Рис. 1). Реконструкція
умов на підставі визначени таксонів вказує на те, що акумуляція алювіальних відкладів
відбувалася при середньорічних місячних температурах на рівні +6,70 C. Максимальна
температура найтеплішого місяця доходила до +19,60C, мінімальна температура
найхолоднішого місяця становила –6,20C, при середньорічних амплітудах температур на рівні
25,80C. Час тривалості зими не перевищував 2,6 місяці. Сума річних опадів була низькою, на
рівні 557 мм (Taбл. 3). Значення коефіцієнтів Маргалефа і Шеннона-Уївера становили
відповідно 1,365 i 1,003, що вказує на зниження біорізноманіття (Taбл. 4).
Висновки
1. Порівняння груп ссавців досліджуваних шарів за ступенем подібності видового складу
вказує на те, що найбільш близькими за цим показником є горизонти 10-11, 13-15 з
місцезнаходження Меджибіж 1. До вказаних фаун подібна також група видів з Меджибожа 3
(Рис. 2). Серед них найбільш подібними виявилися фауни горизонтів 10-11 та Меджибіж 3. Їхнє
осадконакопичення відбувалося в подібних кліматичних умовах (Taбл. 2). Другу групу за
ступенем подібності угрупувань складають фауни горизонту 10 і Меджибіж 2 (Рис. 2). Значна
подібність видових асоціацій відмічається для горизонтів 11 і 12 (Рис. 2). Види з горизонтів 1012 та Меджибожа 2 подібні і одночасно помітно відрізняються від таких з Меджибожа 3 і
горизонтів 8, 10-11, 13-15 (Меджибіж 1).
2. На підставі отриманих даних можна стверджувати, що накопичення алювіальних
відкладів Пра-Бугу відбувалося в умовах переважно помірного, прохолодного і вологого
клімату. На це вказують великі значення коефіцієнтів ВС для більшості горизонтів. Акумуляція
відкладів відбувалася при амплітудах середньорічних температур в межах від +3,20C до
+10,60C. Середні температури найтеплішого місяця сягали значень +16-170 C і лише зрідка вони
були нижчими за +130С (горизонт 8) або дещо вищими – у горизонтах 13, 14 i Меджибіж 3
(Taбл. 3). У більшості випадків середні мінімальні температури найхолоднішого місяця сягали
позначки нижче –70C. Для горизонту 12 спостерігаємо досить виразне зниження цього
показника до –10,30C (Taбл. 3). Середньорічні темератури знаходилися в межах від +19,20C до
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+27,90C. Час найдовшої тривалості зими властивий для фауни горизонту 12, а найкоротший –
горизонту 15; у середньому він не перевищував 2,5 місяці (Taбл. 2). Сума річних опадів
коливалася в межах 331-1405 мм. Отримані результати характеризують умови існування фауни
та давньої людини як такі, що відповідають помірному клімату в епоху ліхвінського
інтергляціалу з короткими прохолодними та теплішими фазами.
Дослідження проведено за фінансової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень
МОН України, проект Ф53.5/005-2013.
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Гожик П.Ф., Богуцький А.Б.,
Дмитрук Р.Я., Томенюк О.М.
ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ
ВІДКЛАДІВ ІЗ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЮ МАЛАКОФАУНОЮ
РОЗРІЗУ МЕДЖИБІЖ (ХМЕЛЬНИЧЧИНА)
Висвітлено історію дослідження відкладів, що вміщують артефакти, фауну молюсків і ссавців, розрізу Меджибіж
на Хмельниччині. Наведено його детальний опис та проаналізовано відібрану фауну молюсків. В результаті
досліджень встановлено, що у складі малакофауни різко (кількісно понад 99 %) переважають водні види.
Малакофауна головно теплолюбна. Підтверджено її лихвинський вік. Окреслено напрямки подальших природничих
досліджень околиць Меджибожа.
Ключові слова: малакофауна, розріз Меджибіж, плейстоцен, алювій, палеолітичне місцезнаходження,
палеогеографічні умови.
Гожик П.Ф., Богуцкий А.Б., Дмытрук Р.Я., Томенюк Е.М. Палеогеографические условия формирования
отложений с плейстоценовой малакофауной разреза Меджибож (Хмельнитчина). Освещена история
исследования отложений, содержащих артефакты, фауну моллюсков и млекопитающих, разреза Меджибож на
Хмельнитчине. Приведено его детальное описание и проанализировано отобранную фауну моллюсков. В результате
исследований установлено, что в составе малакофауны резко (количественно свыше 99 %) преобладают водные
виды. Малакофауна преимущественно теплолюбивая. Подтвержден ее лихвинский возраст. Определены также
направления дальнейших естественнонаучных исследований окрестностей Меджибожа.
Ключевые слова: малакофауна, разрез Меджибож, плейстоцен, аллювий, палеолитическое местонахождение,
палеогеографические условия.
Gozhik P.F., Bogucki A.B., Dmytruk R.Ya., Tomeniuk O.M. Paleogeographic conditions of formation of deposits with
Pleistocene malacofauna of Medzhybizh section (Khmelnytsk region). The history of investigations of deposits,
containing artifacts, fauna of mollusks and mammals from section Medzhybizh in Khmelnytsk region was lighted. Detailed
description of section was given and the selected mollusks were analyzed. As a result of research it was found that aquatic
species of mollusks are dominated abruptly (quantify over 99 %) in the malacofauna. Malacofauna predominantly is
thermophilic. Its Likhvin age is confirmed. Directions for further natural researches of environs of Medzhibizh were also
defined.
Keywords: malacofauna, Medzhybizh section, Pleistocene, alluvium, Paleolithic location, paleogeographic conditions.

Питання стратифікації та генезису плейстоценових відкладів, виявлених в околицях
Меджибожа Хмельницької обл., обговорюються в геолого-географічній літературі майже два
століття. Перші згадки про розріз відносяться до 1830 р., коли Е. Ейхвальдом описано різні за
складом типи відкладів досліджуваної місцевості (Eichwald, 1830). У 1872 р. відклади околиць
Меджибожа згадуються у роботі М. Барбота-де-Марні (Барбот-де-Марни, 1872). Як і в
попередньому випадку, інформація носить описовий характер.
Ґрунтовніші дані про відклади околиць Меджибожа наведені В. Ласкаревим (Ласкарев,
1914). Він детально описав розрізи з багатою фауною (понад 15 видів) молюсків, ссавців та риб.
Палеонтологічні рештки дали досліднику підстави співставляти відклади, що вміщують фауну,
з верхньою частиною тираспільського комплексу.
Аналіз фауни молюсків розрізу Меджибіж проведений В. Бондарчуком у роботі 1931 р.
(Бондарчук, 1931), зразки для вивчення фауни передав йому В. Крокос. Визначальними у складі
комплексу В. Бондарчук уважав багаточисельні Paludina, Neritina та Unio. Видовий склад
фауни, її кореляція з уже відомими на той час розрізами Тирасполя, Градизька, південного
сходу України, а також співставлення з матеріалами австрійських, німецьких, румунських
дослідників дали підстави вважати досліджувані відклади алювіальними, а час їхнього
формування окреслити міндель-риським інтергляціалом.
До вивчення меджибозької фауни звернувся в 1969 р. П. Гожик (Гожик, 1969). Він детально
описав рельєф околиць місцезнаходження, висвітлив геолого-геоморфологічні особливості
розташування розрізу, навів його детальний опис, подав списки виявленої фауни та здійснив її
стратиграфічну та палеогеографічну інтерпретацію. Потужність досліджуваного розрізу
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становила близько 6 м, верхня частина розрізу – лесова, нижня – алювіальна. Алювіальні
відклади, з якими власне й пов’язана фауна молюсків, будують третю терасу Південного Бугу.
Виявлений склад прісноводної фауни дав змогу П. Гожику окреслити її вік як міндель-риський
(лихвинський).
Багато зроблено й у вивченні фауни ссавців відкладів околиць Меджибожа. Це перш за все
роботи Л. Рековця, В. Поводиренко та ін. (Рековец, 2001а, 2001б; Поводиренко, Рековець 2006;
Rekovets, Chepalyga, Povodyrenko, 2007).
Новий поштовх для природничих досліджень розрізів у околицях Меджибожа зумовлений
знахідками в лихвинських відкладах слідів перебування палеолітичної людини (Пясецкий,
2001; Степанчук та ін., 2010; Степанчук, Рековец, 2010; Stepanchuk et al., 2010; Степанчук,
2011). Культурні шари приурочені головно до нижньої – водної (алювіальної) – частини
розрізу.
Ці знахідки зумовили необхідність поглибленого вивчення доступних розрізів околиць
Меджибожа із застосуванням усього спектру методів геолого-геоморфологічних та
палеогеографічних досліджень плейстоценових відкладів. До цих досліджень у 2011 р.
долучились і ми. Мета наших досліджень – вивчення малакофауни і текстурних особливостей
порід з метою реконструкції палеогеографічних умов формування відкладів, що вміщують
артефакти. Переходимо до опису розрізу, з якого відібрано зразки на визначення малакофауни.
Опис розпочинаємо з ерозійного контакту між покривною лесовою пачкою і пачкою, яка,
швидше за все, є головно алювіальною. Максимальна потужність лесового покриву в зачистці
2,5 м. За нуль приймаємо глибину 2,5 м, тобто підошву покриву.
0–0,25 м
0,25–1,0 м

1,0–1,4 м

1,4–1,8 м

Супіски світло-коричневі, місцями білясті, плямисті. Генетично – це, швидше за все,
матеріал гор. Е одного з ґрунтів, що залягають над алювієм. Фауни молюсків у ньому не
виявлено. Нижній контакт здебільшого ясний, очевидно, ерозійний.
Гумусний (Н) горизонт ґрунту, сформованого на заплавному (?) алювії. Він коричневого
кольору, інтенсивність коричневого відтінку падає до підошви шару. Тут трапляються
кротовини, швидше за все сучасні, діаметром до 10 см. Шар переповнений чорними
залізисто-мангановими новоутвореннями до 1 см у поперечнику, окремі з них, можливо,
вуглики. Шар досить однорідний, з великою кількістю малакофауни, яка тяжіє до
нижньої частини шару і навіть утворює там лінзи до 10 см потужністю, переповнені
фауною. В шарі є кротовина, заповнена бурим матеріалом, який дуже опіщанений і може
бути матеріалом ілювіального (І) горизонту ґрунту. Можливо, цьому ґрунту належить і
перевідкладений елювіальний (Е) горизонт, залишки якого ми описали вище, в інтервалі
0–0,25 м. Гумусний (Н) горизонт складений глинистими пісками, що взаємодіють з HCl
лише у верхній частині шару, а у нижній – тільки на ділянках вторинних карбонатів.
Перехід ясний.
Чіткошарувата пачка загального бурого кольору, але дуже різної його інтенсивності: є
темно- і світло-бурі ділянки, а також сірі у нижній частині шару. Матеріал головно
піщаний, у нижній частині трапляються суглинки. Породи переповнені фауною
молюсків. Вони інтенсивно закипають з HCl, при цьому найінтенсивніше у нижній
частині. По нижньому контакту є скупчення плитчастих (товщина плиток до кількох
сантиметрів) дутиків, дуже щільних.
Найшвидше, це верхня частина руслового алювію, змінена процесами чорноземного
ґрунтоутворення. В шарі є багато кротовин, заповнених гумусним матеріалом, до 7 см у
діаметрі. Потужність смуг озалізнення і оманганування до 10 см. Ця пачка відігравала
роль геохімічного бар’єру.
Маркувальний горизонт. Складений глинистими пісками голубувато-сірого та сірого
кольору, ділянками озалізнений, з великою кількістю карбонатних дутиків до 5 см у
поперечнику. Породи інтенсивно закипають з HCl, плямисто (до 15 см) оманганований, з
великою кількістю чорних крапкових залізисто-манганових новоутворень.
Макроскопічно фауни молюсків у горизонті менше, ніж в інтервалі 0,25–1,0 м, при цьому
фауна дуже перетерта (детрит). Нижній контакт хвилястий, ясний. Докорінно змінюється
текстура шару.
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1,8–2,5 м

2,5–2,75 м

Смугаста пачка, смуги загалом горизонтальні, а іноді плікативно деформовані. Вона
піщана, піски різнозернисті, часто глинисті. Пачка складається фактично з трьох
дрібніших підпачок потужністю: верхня – 25 см, середня – 25 см, нижня – 20 см. Всі вони
дещо різного кольору: верхня – голубувато-сіра з бурим озалізненням, середня – сіра з
чорним омангануванням, нижня – найсвітліша (світло-сіра) з бурим озалізненням.
Верхня і нижня підпачки підкреслюються потужними (до 10 см) смугами озалізнення,
середня – темного оманганування. В цій пачці трапляється фауна хребетних. Верхня і
середня підпачки з HCl закипають інтенсивно, нижня – слабко.
Піски світло-сірі, середньо- і грубозернисті, в основній масі не закипають з HCl. Є фауна
молюсків. Залягають на звітрілій поверхні докембрійських гранітів.

Описаний розріз пошарово опробуваний на малакофауну.
У малакофауні Меджибожа визначено 63 види молюсків, 49 з яких – водні, 14 (у тому числі
два визначення до рівня роду) – наземні. Весь видовий склад фауни молюсків подано у табл. 1.
Найпростішим поділом фауни є її розділення на водну та наземну. Домінуючою у складі
малакофауни Меджибожа є водна, у якісному аспекті її відсоток становить дещо більше 75 %, у
кількісному – перевищує 99 %. Максимальна концентрація наземних видів є характерною для
верхньої частини розрізу, тобто для ґрунту, який сформований безпосередньо на алювіальній
товщі, яка, отже, є для нього материнською. Більшість наземних видів, перелік яких подано в
табл. 1, виявлено саме в цій товщі. У складі наземної фауни присутні види різних екологічних
груп. Це пояснюється тим, що водойма слугувала, очевидно, базисом ерозії, тому весь матеріал,
що був на схилах, поступово зносився в неї. Найближче до водойми існували гідрофільні
форми, зарості навколо неї населяли мезофільні та тіньолюбні таксони, а такі форми, як
Helicopsis striata Müll., Abida cf. frumentum Drap., Chondrula tridens Müll., були мешканцями
віддалених від річки сухих мало затінених біотопів типу степів.
У водних відкладах, що залягають нижче, наземні види практично зникають, хоча поодинокі
знахідки все-таки трапляються (потрапляли сюди за рахунок їхнього знесення з тогочасних
берегів схиловими процесами).
Детальніше розглянемо виявлену в розрізі водну фауну. Її характер, зокрема присутність
реофільних видів родів Viviparus, Theodoxus, Lithoglyphus, а також окремих уніонід, дають
підставу вважати, що гідродинамічні умови водойми, в якій сформувались дані відклади, були
активними.
Характерною була досить швидка течія, що давало змогу насичувати воду киснем. Решта
видів є або стагнофільними, або ж такими, що можуть жити як у біжучих водоймах (потоках,
ріках), так і стоячих (озерах, ділянках з малою швидкістю течії).
Виявлена фауна дає змогу реконструювати особливості клімату території, де
нагромаджувались дані відклади. Так, присутність термофільних та повна відсутність
бореальних форм дає усі підстави говорити, що тогочасний клімат був достатньо теплим.
Проведеними дослідженнями виявлено також деякі відмінності у розподілі, складі та
збереженості водної фауни молюсків за розрізом. Встановлено, що в досліджуваному розрізі
максимальна кількість вівіпарид, теодоксусів та інших реофільних видів є характерною для
верхньої частини водної пачки. Натомість фауна з нижньої частини (нижче глибини 1,4 м
згідно з описом) характеризується значно гіршою збереженістю (дуже часто спостерігаємо
детрит, який складно ідентифікувати). Тут також частими є сферіуми, анізуси, рідше
літогліфуси та теодоксуси. Не можна виключити, що саме особливості осадконагромадження
призвели до того, що фауна, яка має більші розміри (вівіпариди, уніоніди тощо) збереглася в
нижній частині розрізу погано, що позначилося на зменшенні тут їхньої кількості. Це потребує
подальшого вивчення.
У товщі водних відкладів присутня низка видів, які не пережили дніпровське зледеніння і в
пізніших утвореннях на території України не зустрічаються. До них відносимо Viviparus
diluvianus crassus Pavl., Viviparus bugensis Bondar., Theodoxus serratiliniformis Geyer,
Lithoglyphus neumayri Sabba. Завдяки цим видам маємо змогу чітко визначити вік пачки як
лихвинський, що загалом підтверджує висновки попередніх дослідників.
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ЕГ*

Назва виду

ЕГ

Назва виду

ВОДНІ ВИДИ

Wr

Unio pictorum L.

Ws

Segmentina nitida Müll.

Wr

Unio tumidus Philip.

W

Segmentina complanata L.

Wr

Crassiana crassa Philip.

Ws

Acroloxus lacustris L.

Wr

Crassiana consentaneus Ziegl.

Wrs

Cincinna piscinalis Mьll.

Wr

Crassiana mancus Rssm.

Ws

Valvata cristata Mьll.

Wr

Sphaerium rivicola Lam.

W

Valvata planorbulinae Palad.

Wrs

Pisidium amnicum Mьll.

Wr

Lithoglyphus neumayri Sabba

Wrs

Pisidium casertanum Poli

Wr

Lithoglyphus naticoides C. Pff.

Ws

Pisidium obtusale Jen.

Wr

Lithoglyphus subpiramidatus Gozh.

Ws

Lymnaea stagnalis L.

W

Viviparus diluvianus crassus Pavl.

Wrs

Lymnaea (P.) ovata Drap.

W

Viviparus spaeridius zickendrathi Pavl.

Ws

Lymnaea (R.) peregra Mьll.

W

Viviparus aethiops Parr.

Ws

Lymnaea (G.) palustris Mьll.

W

Viviparus sokolovi Pavl.

Ws

Lymnaea (G.) truncatula Mьll.

W

Viviparus bugensis Bondar.

Ws

Amphipeplea gluticosa Mьll.

Wr

Viviparus viviparus L.

Ws

Coretus corneus L.

Ws

Viviparus contectus Millet

Ws

Planorbis carinatus Mьll.

Wrs

Bithynia tentaculata L.

Ws

Planorbis planorbis L.

Wrs

Bithynia leachi Shepp.

Ws

Anisus vortex L.

Wrs

Bithynia troshelli Paasch.

Ws

Anisus spirorbis L.

Wr

Theodoxus serratiliniformis Geyer.

Ws

Anisus leucostomus Millet

Wr

Theodoxus danubialis C. Pff.

Ws

Anisus contortus L.

Wr

Theodoxus transversalis C. Pff.

Ws

Anisus (G.) laevis Ald.

Wr

Fagotia (Microcolpia) longus Gozh.

Ws

Anisus (G.) albus Mьll.

Wr

Fagotia acicularis Fer.

Wr

Fagotia esperi Fer.

НАЗЕМНІ ВИДИ

WD

Succinea putris L.

So

Vallonia costata Müll.

WD

Succinea oblonga Drap.

Ss

Chondrula tridens Müll.

M

Cochlicopa lubrica Müll.

F

Clausilia dubia Drap.

M

Vertigo antivertigo Drap.

F

Clausilia sp.

Ss

Abida cf. frumentum Drap.

F

Laciniaria sp.

So

Pupilla muscorum L.

M

Nesovitrea hammonis Ström.

So

Vallonia pulchella Müll.

Ss

Helicopsis striata Müll.

Табл. 1. Фауна молюсків розрізу Меджибіж. *ЕГ – екологічні групи (Ložek, 1964): W – водні види;
Wr – водні види, що населяють біжучі водотоки (реофіли); Ws – водні види, які населяють стоячі водойми
(стагнофіли); Wrs – водні види, що населяють довільні прісні водойми; WD –вологолюбні наземні види (гідрофіли);
M – наземні мезофільні види; So –наземні види відкритих біотопів; Ss – наземні види сухих відкритих біотопів
(ксерофіли); F – наземні види затінених біотопів

Подальші природничі дослідження, на нашу думку, повинні спрямовуватися на уточнення
геоморфологічного положення розрізу, седиментологічних особливостей формування осадків,
що вміщують артефакти, фауну молюсків і ссавців, з метою генетичної ідентифікації цих
відкладів тощо.
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Дикань Н.І.

ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИКОПНИХ ОСТРАКОД (КЛАС РАКОПОДІБНІ,
ПІДКЛАС ЧЕРЕПАШКОВІ РАЧКИ) З АЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ ОЛЕНЯЧОГО
РОЗКОПУ АРХЕОЛОГІЧНОГО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ МЕДЖИБІЖ 1
Отримано перші дані про представленість та різноманіття остракод у відкладах місцезнаходження Меджибіж 1
на ділянці Оленячого розкопу. Викопні остракоди автохтонного типу поховання виявлені в шарах 12-16а, що
відносяться до завадівського часу. Проведено палеогеографічну реконструкцію біотопів за параметрами
температури води та глибинами. За попередньою оцінкою, ділянка могла знаходитися в напівпроточній водоймі,
глибокім плесі, прибережній зоні із повільною течією.
Ключові слова: Меджибіж 1, остракоди, реконструкція біотопів
Дикань Н.И. Первые данные об ископаемых остракодах (класс Ракообразные, подкласс Ракушковые рачки)
из аллювиальных отложений Оленьего раскопа археологического местонахождения Меджибож 1. Получены
первые данные по представленности и разнообразию остракод в отложениях местонахождения Меджибож 1 на
участке Оленьего раскопа. Ископаемые остракоды автохтонного типа захоронения обнаружены в слоях 12-16а,
относимых к завадовскому времени. Проведена палеогеографическая реконструкция биотопов по параметрам
температуры воды и глубин. По предварительной оценке, участок мог находиться в полупроточном водоеме,
глубоком плесе, прибрежной зоне со слабым течением.
Ключевые слова: Меджибож 1, остракоды, реконструкция биотопов
Dykan N.I. First data on fossil ostracods (class Crustacea, subclass Ostracoda) from alluvial sediments of Deer
excavation area of archaeological locality Medzhybizh 1. The first results on representativeness and diversity of ostracods
in sediments of Medzhybizh 1 locality at Deer excavation area. Fossil ostracods of autochthonous type of accumulation were
discovered in layers 12-16a, attributed to Zavadovka episode. Paleogeographic reconstructions of biotopes by parameters of
water temperatures and deepness were undertaken. According to preliminary estimates, the area could be disposed in semiflowing pond, deep flatwater, and the coastal zone with weak currents.
Keywords: Medzhibizh 1, ostracodes, reconstruction of biotopes

Алювіальні відклади (шари 9-16) Оленячого розкопу археологічного місцезнаходження
“Меджибіж 1” (Рис. 1) вперше досліджено на викопні остракоди. Численні та різноманітні за
родовим (роди Cypria, Cyclocypris, Cypridopsis, Candona, Typhlocypris, Ilyocypris) і видовим
(Cypria candonaeformis, Cyclocypris ovum, Cypridopsis vidua, Candona candida, Typhlocypris
rostrata, Ilyocypris bradyi) складом викопні остракоди знайдено лише в нижній частині розрізу
(шари 12-16а) (Табл. 1).
Всі рештки остракод (черепашки, стулки) мають автохтоний тип захоронення, про що
свідчить гарна збереженість тонкостінних черепашок і відсутність слідів окатаності, наявність
нерозкритих черепашок, однакова кількість правих і лівих стулок, присутність в складі однієї
палеопопуляції самок і самців, дорослих особин і личинок та личинок різних онтогенетичних
стадій.
Викопні остракоди з шарів 12-16 мають широкий стратиграфічний діапозон (від
еоплейстоцену до голоцену), що не дозволило зробити висновок щодо віку вміщуючих їх
відкладів. Тому автором використані дані інших авторів. Водночас, широке поширення
рецентних представників викопних остракод у континентальних водоймах Голарктичного
поясу включно з водоймами річковій мережі України, дозволило провести палеогеографічну
реконструкцію біотопів (температури води, глибини дна), в яких остракоди існували потягом
накопичення шарів 12-16 у завадівський час.
У харчовому ланцюгу „продуценти–консументи–редуценти” остракоди є однією з ланок
консументів. Існування остракод в межах конкретної екосистеми відбувається відповідно до
загальних законів функціонування екосистем та індивідуальних реакцій організму на зовнішні
впливи (Реймерс, 1994). При відтворенні палеогеографічних умов існування остракод у
четвертинних континентальних екосистемах, розвиток яких ішов під впливом унікального
природного явища – материкового зледеніння, одним із головних є принцип актуалізму.
Палеогеографічні висновки щодо температури води та глибини біотопу отримано за допомогою
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модифікаційного методу (Dykan & Molchanoff, 2006), в основі якого лежить принцип
співіснування екологічно близьких видів, що заселяють біотоп. Для прісноводних остракод
помірних широт Північної півкулі визначальним фактором, що лімітує розмноження й
поширення видів у водоймах, є температура води (правила В.Шелфорда–Т. Парка; А. Голікова–
О. Скарлото), а її індикаторами – стенотермні остракоди (термофіли, криофіли). До термофілів
віднесено види, оптимальними умовами розвитку яких є температура води вище +20°С (20–
26°С); до криофілів – види з оптимальною температурою води не вище +20°С (4–20°С);
близькими до холодолюбних – види, які досягають дорослої стадії при максимальній
температурі не вище +(20–22)°С. Важливими факторами поширення остракод у
континентальних водоймах є також глибина дна, тип субстрату (псамофіли – на чистих
кварцевих та грубозернистих пісках, пелофіли – на замулених пісках, мулах), ступінь
трофічності водойми (фітофіли – на ділянках з розвиненою підводною рослинністю).

Табл. 1. Палеонтологічна таблиця.

За даними по екології рецентних остракод проаналізовано діапазон толерантності кожного
викопного виду до температури води та глибини дна, який визначається різницею їх
максимальних і мінімальних значень (закон толерантності В.Шелфорда). Надалі, серед видів
однієї палеоасоціацї визначався інтервал співпадіння цих значень, який дає кількісну
характеристику абіотичного фактору у градусах, метрах (Рис. 2). Обов’язковою складовою
аналізу є врахування видового складу палеопопуляції, структури кожної популяції (кількості
дорослих особин і личинок різних онтогенетичних стадій, їхнього співвідношення), зміни цих
показників в часі (по вертикальному розрізу).
У шарі 16b (зразок № 15) остракоди відсутні, що можна пояснити вторинною руйнацією
викопних черепашок остракод кам’яним матеріалом.
Відклади шару 16а (зразок № 11) містять бідні за видовим складом остракоди, представлені
видами Cypria candonaeformis та Ilyocypris bradyi. Характерним типом водойм для рецентних
представників Cypria candonaeformis є озера, стариці, водосховища, прибережні зони річок з
повільною течією. Фітофіл і термофіл Cypria candonaeformis живе серед підводної рослинністі,
переважно на пісках і слабо замулених пісках, при температурі води +(23–24)°С, заселяє
ділянки дна с глибиною від 3 до 5,2 м. В палеоугрупуванні остракод шару 16а Cypria
candonaeformis мав щільну популяцію, представлену численними дорослими особинами (82 %)
і поодинокими личинками різних ювенільних стадій (8 %), що свідчить про сприятливі умови
для існування (харчування, розмноження, розвитку линок і досягнення ними статевозрілої
стадії) виду у водоймі. Для криофілу Ilyocypris bradyi типовим місцем існування, де вид має
високу щільність популяцій, є холодні джерела, струмки, місця виходу ґрунтових вод,
тимчасові весняні водойми (щільність популяцій у річках та озерах зменшується). Умовами для
нормального розвитку виду є температура води до +12ºС (при +18–19 С розміри рачків
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зменшуються; верхній температурний діапазон +25ºС) та глибини до 0.5 м (але зустрічається на
різних глибинах). Присутність у палеоугрупуванні малочисленних дорослих особин Ilyocypris
bradyi можливо пояснити його виносом з джерела, пов’язаного з водоймою. Реконструйована
глибина палеобіотопу становила біля 3м, температура води +(23–24)°С, на дні була розвинена
підводна рослинність (Рис. 2).

Рис. 1. А – стратиграфія “Оленячого розкопу”
за Матвіїшиною Ж.М. та Кармазиненком С.П. (Степанчук и др. 2011); Б – загальна стратиграфія розкопу
“Пясецького” за Рековцем Л.І., Чепалигою А.Л. (Rekovets et al. 2007); В – профіль Оленячого розкопу 2012 р.;
№ – номери зразків.

Вище по розрізу, в підошві шару 15 (зразок № 13) остракоди різко збільшили видове і
родове разноманіття (у 2,5 рази). Біотоп заселяли види-фітофіли: численний і домінуючий
серед інших остракод вид Cypria candonaeformis, малочисленні Ilyocypris bradyi, Cyclocypris
ovum, Cypridopsis vidua, Candona rostrata. Рецентні представники Cypridopsis vidua живуть у
плавнях, водосховищах, лиманах, рідкісні у руслі річок. Вид Typhlocypris rostrata характерний
для стоячих водойм, лиманів, повільно текучих річок з густою рослинністю (заселяє сучасні
водойми басейну Південого Бугу). Cyclocypris ovum живе в озерах, водосховищах, дрібних
прудах серед підводної рослинності та у біообростаннях каміння. Всі види мають широкий
діапазон толерантності до температури води: Cypridopsis vidua зустрічається в діапазоні +(8–
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26)°С, Cyclocypris ovum – в діапазоні +(14–26)°С, для Typhlocypris rostrata верхній поріг
толерантності +26°С (має популяції високої щільності). В палеопопуляції Cypria candonaeformis
змінилось співвідношення дорослих і личинкових особин: кількість дорослих особин різко
зменшилась до 52 %, а личинок різних онтогенетичних стадій, починаючи з 1-ої стадії
збільшилась до 48 %. Такі зміни у популяційній структурі Cypria candonaeformis свідчать про
встановлення несприятливих умов для розвитку і досягнення личинками статевозрілої стадії.

Рис. 2. Реконструкція температури води та глибини біотопу у долині Південного Бугу в завадівський час.
Умовні позначки: 1 – діапазон толерантності виду до абіотичного фактору, 2 – оптимальний діапазон існування
виду, 3 – невизначений поріг толерантності виду, 4 – номер шару/ номер зразку, 5 – реконструйовані абіотичні
параметри середовища, 6 – тренд зміни температури води.

Присутність криофіла Ilyocypris bradyi та поява в палеоугрупованні виду Cyclocypris ovum
(рецентні представники живуть у ставках з притоком джерельної води та біля джерел) вказує на
незначне зниження температури води до +(20–23)°С. Про зменшення глибини біотопа до 1–2 м
свідчить діапазон глибин, на яких живуть рецентні представники видів Typhlocypris rostrata
(мілководдя до глибини менше 1 м), Cyclocypris ovum (прибережні зони до 2,0 м, неглибокі
пересихаючі водойми), Cypridopsis vidua (до 3,0 м).
У покрівлі шару 15 (зразок № 14) відбулись кількісно-якісні зміни в палеоугрупаванні
остракод. Зникли види Ilyocypris bradyi, Cypridopsis vidua; у 2 рази зменшилась щільність
популяції виду Cypria candonaeformis, у 4,5 рази збільшилась щільність популяції виду
Cyclocypris ovum та у 2 рази – виду Candona rostrata; з’явився стенотермно холодолюбний вид
Candona candida.
Рецентні представники Candona candida живуть у великих стоячих водоймах та дрібних
водоймах з притоком грунтових вод, навколо джерел, серед помірної рослинності; вид
адаптований до глибини, але заселяє переважно мілководдя та ділянки дна до 5-6 м;
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толерантний до температури води – у помірній зоні Арктики адаптується до промерзання води,
але знайдений при температурі води до +20°С, кладки яєць відбувається при +(4–10)°С,
оптимальна температура води +(10–16)°С. Поява в палеобіотопі криофілу Candona candida,
який мав популяцію середньої щільності (дорослі особини і личинки) та різке зменшення
чисельності термофілу Cypria candonaeformis свідчать про наступне прогресуюче зниження
температурі води до +(16–20)°С. На подальше обміління водойми до глибини біля 1 м вказує
збільшення численності Typhlocypris rostrata (численний на мілководді) та зникнення більш
глибоководного Cypridopsis vidua.
В підошві шару 14 (зразок № 8) угрупування остракод складалось з видів Candona candida,
Cypria candonaeformis, Cyclocypris ovum, Cypridopsis vidua. Чітким індикатором подальшого
зниження температури води до +(10–16)°С є різка зміна щільності популяцій стенотермних
остракод – у 3 рази збільшилась щільність популяції холодолюбного виду Candona candida та
зменшилась щільність популяції теплолюбного Cypria candonaeformis. Глибина дна зменшилась
до 0,5-1 м.
У підошві шару 12 (зразок № 10) остракоди представлені лише одним, найбільш
еврибіонтним представником роду Typhlocypris – нечисленним Typhlocypris rostrata (поодинокі
особини). Біотоп став дуже мілким (менше 0,5 м), водойма – холодною (менше +10°С). Вище
по розрізу остракоди відстутні.
Таким чином, реконструйований за остракодами тренд зміни температури води та глибини
біотопу у завадівський час був наступний. На початку завадівського часу (шар 16а)
температура води становила +(23–24)°С, глибина дна – біля 3 м. Надалі відбувалось поступове
зниження температури води та зменшення глибини біотопу: температура води +(20–23)°С,
глибина 1–2 м (підошва шару 15); температура води +(16–20)°С, глибина біля 1 м (покрівля
шару 15); температура води +(10–15)°С, глибина 0,5–1 м (шар 14); температура води менше
+10°С, глибина менше 0,5 м (шар 12). Протягом реконструйованого часу на дні була розвинена
підводна рослинність, про що свідчить заселення біотопу остракодами-фітофілами; існував
зв’язок з джерелами та виходами грунтових вод. Аналогічні палеогеографічні реконструкції
були проведені для завадівських відкладів у розрізі біля с. Гуньки на Середньому Придніпров’ї
(Дикань, 1994), де за остракодами реконструйована водойма старичного типу з аналогічним
трендом коливання температури води та глибин: холодна водойма з температурою води не
вище +20°С; температури води до +(23–26)°С (корелюється з відкладами шару 16а); зниження
температури води до 14–19°С, зменшення глибини до 0,3–0,5м (корелюється з відкладами
шарів 14-15). За отриманими на сьогодні даними реконструйована в Оленячому розкопі ділянка
дна могла знаходитись у напівпроточній заплавній водоймі, глибокій плесовій частині русла чи
прибережній зоні з повільною течією води. Для остаточного визначення типу палеоводойми
необхідне площадне вивчення викопних остракод на місцезнаходженні Меджибіж 1.
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ ФАУНЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МЕДЖИБОЖ НА
ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ ОСТАТКОВ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
Статья посвящена результатам изучения остеологических сборов костистих рыб (Teleostei) из
средненеоплейстоценовых отложений местонахождения Меджибож (Хмельницкая обл., Украина). Сделана
попытка экологического анализа этого палеосообщества.
Ключевые слова: костистые рыбы, Teleostei, средний неоплейстоцен, Меджибож, палеоэкологический анализ.
Ковальчук О.М., Рековець Л.І. Палеоекологія фауни місцезнаходження Меджибіж на основі вивчення решток
прісноводних риб. Стаття присвячена результатам вивчення остеологічних зборів костистих риб (Teleostei) із
середньонеоплейстоценових відкладів місцезнаходження Меджибіж (Хмельницька обл., Україна). Зроблена спроба
екологічного аналізу цього палеоугрупування.
Ключові слова: костисті риби, Teleostei, середній неоплейстоцен, Меджибіж, палеоекологічний аналіз.
Kovalchuk O.M., Rekovets L.I. Palaeoecology of the Medzhybizh locality on the basis of studying of remains of
freshwater fishes. The article deals with results of studying of bony fish osteological material from the Middle
Neopleistocene sediments of Medzhybizh locality (Khmelnitskyi region, Ukraine). An attempt of ecological analysis of this
palaeocommunity is presented in the article.
Keywords: bony fishes, Teleostei, Middle Neopleistocene, Medzhybizh, palaeoecological analysis.

Введение
В условиях все нарастающей трансформации экосистем, сведения о климатах и ландшафтах
прошлых геологических эпох приобретают особую значимость, так как установление
особенностей и динамики их развития во времени позволяет более обоснованно
прогнозировать будущие флуктуации. Комплексный анализ палеоклиматических условий
плейстоцена предполагает необходимость более основательного изучения ископаемых остатков
вымерших таксонов беспозвоночных и позвоночных, а также проведение палинологичесских
исследований. В последнее время наметилась тенденция к использованию данных о
пресноводных костистых рыбах (Teleostei) для моделирования процессов и индикации
изменений климата на протяжении плейстоцена и голоцена особенно в региональном и
дробном стратиграфическом приложении. В связи с этим особый интерес представляют новые
данные об обнаружении костей рыб в местонахождениях и палеолитических памятниках на
территории Украины и создаваемые на их основании реконструкции условий существования
фауны и древнего человека.
Цель работы
Целью настоящей статьи является попытка палео-экологического анализа среднеашельского
местонахождения ископаемых позвоночных и артефактов древнего человека Меджибож на
основании обнаруженных остатков рыб.
Материал и методы
Материалом для исследования были остеологические коллекции пресноводных рыб,
спорадически собранные в период от 1978 до 2008 годов в многослойном местонахождении
Меджибож и датированные средним неоплейстоценом – гольштейн (=лихвин), MQR 3 или OIS
9. (Rekovets et al., 2007).
Материал происходит из несколько разновозрастных слоев трех раскопов: Меджибож 1
(раскоп Пясецкого), Меджибож 2 (раскоп Ласкарева) и Меджибож 3 (классический разрез) и
хранятся в палеонтологическом музее Национального научно-природоведческого музея НАН
Украины (Киев).
Определение систематической принадлежности остатков пресноводных рыб производилось
на основании сравнительной ихтиологической коллекции музея с использованием и
соответствующей литературы (Lepiksaar, 1994; Radu, 2005). В статье принята систематика,
представленная в работах Ю.В. Мовчана (2008-2009; 2011) с учетом данных и других авторов.
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Палеоэкологический анализ произведен с учетом экологических преференций рецентных
видов, являющихся систематическими аналогами рыб вымерших биоценозов плейстоцена.
Результаты и обсуждение
Тафономические особенности остатков рыб практически не отличаются от таковых мелких
млекопитающих, поскольку происходят из древнеаллювиальных отложений пра- Южного Буга
и имеют типичные для этого типа захоронений характеристики: разрозненность,
фрагментраность темный цвет, локальные концентрации и др. (Бачинский, 1967). Сохранность
ископаемых остатков обусловлена особенностями их аллювиального тафогенеза. Отложения
аллювия имеют четко слоистую структуру, представлены песками, гравелитами и супесями
небольшой мощности, часто сильно ожелезненные и даже черного цвета, что характеризует
активную динамику водного потока или же отражают его спокойный характер. Это создало
благоприятные условия для концентрации, седиментации и хорошей сохранности ископаемых
остатков моллюсков, рыб и мелких млекопитающих, а также остатков рептилий и амфибий,
которые встречаются стравнительно редко.
Идентифицированные
виды
рыб
представлены
преимущественно
элементами
висцерокраниального скелета, фрагментами жаберных дуг и изолированными глоточными
зубами, а также позвонками, фрагментами ребер и лучей плавников. Остатки костей черепа
встречаются очень редко. Остеологический материал по пресноводным рыбам из Меджибожа
достаточно богатый, всего известно 395 костей и их фрагментов, в том числе 244
диагностичных элемента скелета.
Слой

Скорость
течения

Температура
воды

Характер
дна

Растительность

М Е Д Ж И Б О Ж

6

теплая

11
12

холодная

среднее

хорошо
развитая

илистое

14
15

теплая

песчаное,
илистое
М Е Д Ж И Б О Ж

средний
(10-11)

умеренная

верхний

медленная

теплая

илистое

медленная

холодная

илистое

Количество
остатков
рыб

1

3

11

88

7

29

3

11

10

91

13

102

4

30

7

28

6

13

2

хорошо развитая

М Е Д Ж И Б О Ж

13

низкое

среднее
умеренная

Количество
видов рыб

1

песчаное,
илистое

медленная

13

Содержание
O2

среднее

3

хорошо развитая

среднее

Табл. 1. Палеоэкологический анализ фаунистических горизонтов местонахождения Меджибож
на основании изучения остатков пресноводных рыб.

Аннотированный список видов пресноводных рыб из местонахождения Меджибож был
опубликован нами ранее (Ковальчук, 2012). Дополнительные исследования подтвердили, что в
несколько разновозрастных аллювиальных отложениях Меджибожа рыбы представлены
остатками 17 видов и 16 родов, принадлежащих к 5 семействам 5 отрядов (Cypriniformes,
Siluriformes, Salmoniformes, Esociformes, Perciformes).
Доминирующей (фоновой) группой в ихтиофауне Меджибожа являются карповые рыбы –
Cypriniformes, представленные 14 видами (78 % от общего числа видов). Другие группы
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(Cobitidae, Siluridae, Salmonidae, Esocidae, Percidae) представлены единичными видами
(Ковальчук, 2012).
Сводные результаты палеоэкологического анализа местонахождения Меджибож (на
основании изучения остатков пресноводных рыб) представлены в таблице 1.
На основании таксономического разнообразия и с учетом экологических приспособлений
отдельных видов пресноводных рыб, произведена палеоэкологическая характеристика
существования фауны описываемого местонахождения. Для условий фауны Меджибожа нами
выделены 3 основных экотопа: 1) участки с медленным течением, теплой водой, песчаным или
илистым дном и средним содержанием растворенного кислорода; 2) участки с умеренным
течением, холодной водой и песчаным дном; 3) участки с медленным течением, относительно
холодной водой, илистым дном и низким содержанием растворенного О2.
Полученные результаты в общих чертах согласуются с идеей о разделении аллювиальных
горизонтов на два температурных цикла (“теплый” и “холодный”), выделенных на основании
палеотериологического и палинологического анализов (Рековец, 2001; Пясецкий, 2001,
Рековец, Поводыренко, 2002; Powodyrenko et al., 2004, Rekovets et al., 2007). Однако эта
картина не является достаточно четкой в силу относительной стабильности воздействия
абиотических факторов на жизнедеятельность гидробионтов по сравнению с более резкими
климатическими (в первую очередь, температурными) колебаниями на суше.
Выводы
Полученные
результаты
дали
возможность
детализировать
существующие
палеоэкологические реконструкции фауны водной екосистемы местонахождения Меджибож.
1. Пресноводные рыбы местонахождения Меджибож представлены растительноядными
видами, малакофагами, хищными и всеядными формами. Большинство видов являются
холодолюбивыми или холодовыносливыми. Это согласуется с данными по мелким
млекопитающим и данными палинологии о существовании похолодания в эпоху формирования
отложений границы первого и второго алювиальных циклов, а также с мнением о цикличном
снижении среднегодовой температуры в Восточной Европе на протяжении плейстоцена.
2. Большинство представленных в вымершей фауне видов рыб на данный момент являются
обычными для речного бассейна Южного Буга. Однако некоторые из них менее
многочисленны (Leuciscus leuciscus, Cyprinus carpio), редкие (Ballerus ballerus) или вообще не
встречаются сейчас в этой реке и её притоках (Rutilus frisii, Barbus barbus).
3. Охарактеризованы палеоэкологические условия водоема, в котором происходила
седиментация и захоронение остатков пресноводных рыб и других позвоночных. Эти данные
позволили обосновать три основных экотопа, водного биоценоза, отличающиеся такими
параметрами как скорость течения, температура воды, характер дна.
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ОПЫТ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ НИЖНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ВОЗЛЕ МЕДЖИБОЖА
В работе освещаются предварительные результаты полевых геофизических исследований методами
магниторазведки и электротомографии, выполнен-ных на двух полигонах на участках палеонтологоархеологических место-нахождений в Меджибоже.
Ключевые слова: электротомография, магнитная съемка, кристаллический фундамент, зона трещиноватости.
Бондар К.М., Хоменко Р.В., Білан О.В., Халимендик В.В., Шкода О.В. Досвід геофізичної розвідки
нижньопалеолітичних місцезнаходжень біля Меджибожа. У роботі висвітлюються попередні результати
польових геофізичних досліджень методами магніторозвідки та електротомографії, виконаних на двох полігонах
на ділянках палеонтолого-археологічних місцезнаходжень у Меджибожі.
Ключові слова: електротомографія, магнітна зйомка, кристалічний фундамент, зона тріщинуватості.
Bondar K.M., Khomenko R.V., Bilan E.V., Khalimendyk V.V., Shkoda O.V. Experience of geophysical prospecting of
Lower Paleolithic localities nearby Medzhibozh. Proposed paper deals with preliminary results of field geophysical
studies conducted on two test sites in area of Medzhibozh paleontological and archaeological localities.
Keywords: electrotomography, magnetic surveys, bedrock, fracture zone.

Вступление
Полевые геофизические измерения на палеолитическом местонахождении Меджибож
проводились с целью изучения структуры кристаллического фундамента, предположительно
выходившего на дневную поверхность в лихвинское время и, отчасти, возможно, являвшегося
источником каменного сырья для нужд древних обитателей микрорегиона (Пясецкий, 2001,
Степанчук та ін., 2010).
Комплекс геофизических методов включал высокоточную магниторазведку, с помощью
которой осуществлено картирование опытных участков, а также томографию электрического
сопротивления – метод, позволяющий изучать геологический разрез вдоль заданного профиля.

Рис. 1. Участки геофизических исследований на космоснимке с ресурса Bing Maps.

Современные методы магнитометрических исследований характеризуются высокой
точностью и продуктивностью (Campana & Piro, 2009). Существует несколько модификаций
археологической магнитометрии, среди которых наиболее детальным и экспрессным является
метод измерения модуля индукции магнитного поля в движении при помощи цезиевых
магнитометров (Becker & Fassbinder, 1999; Conyer & Kvamme, 2008).
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Метод томографии электрического сопротивления на постоянном токе органично дополняет
данные магнитометрии, поскольку позволяет установить распределение электрического
сопротивления слоев по глубине – геоэлектрический разрез. На основании серии
геоэлектрических разрезов можно судить о глубинной структуре объекта исследования и
строить его трехмерное изображение.
Примеры применения геофизических методов на палеолитических памятниках
немногочисленны в силу специфики объектов. Для палеолитических памятников часто
характерны глубокое залегание, слабая концентрация археологического материала, низкая
контрастность физических свойств находок и вмещающего грунта. Наибольшее
распространение в археологии палеолита получили георадарные исследования,
предоставляющие информацию о структуре слоев памятника (Conyers et al., 2013, Enloe, 2007).

Рис. 2. Ситуационный план участка “Меджибож, пункт А”.

Особенности геологического строения фундамента
В районе Меджибожа самыми древними породами кристаллического фундамента являются
архейские эндербиты немировского комплекса. Более поздние породы нижнепротерозойского
возраста представлены гранитами и мигматитами гранат-биотитовыми чудновобердичевскими, гранитами и мигматитами гранат-биотитовыми с кордиеритом и гиперстеном
чудново-бердичевскими, относящимися к бердичевскому комплексу (Карта фаций, 1982,
Геологическая карта, 1987).
Характеристика участков измерений
Измерения выполнены на двух участках – вблизи раскопа на местонахождении
Меджибож А и на Меджибоже 1, вблизи основного раскопа. На рисунке 1 показаны участки,

94

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
помещенные на космоснимок высокого разрешения с ресурса Bing Maps. Рельеф участков
воссоздан по измерениям с GPS- приемником Trimble Juno SB.

Рис. 3. Ситуационный план участка “Меджибож, пункт 1”.

Участок “Меджибож, пункт А” представляет собой хорошо выраженный в рельефе холм,
ограниченный оврагами с восточной и западной сторон. На юге рельеф резко понижается в
сторону Южного Буга. С севера холм переходит в полого воздымающееся плато (Рис. 2). Здесь
выполнена магнитная съемка на участке размерами 35х50 м, а также проведена
электротомография по двум взаимно перпендикулярным профилям T1-T1` и Т2-Т2`.
Участок “Меджибож, пункт 1” охватывает относительно плоскую часть мыса над
археологическими расчистками. Магнитная съемка выполнена на площади 15х40 м,
электротомография проведена вдоль одного профиля на мысу (профиль Т3-Т3`) и одного –
непосредственно на уступе над раскопами (профиль Т4-Т4`) (Рис. 3).
Методика магнитных измерений
Магнитометрическая съемка выполнена цезиевым магнитометром ПКМ-1 (Геологоразведка,
РФ) (Рис. 4).
Измерялась индукция геомагнитного поля (В), разрешающая способность датчиков – 0,001
нТл. Вариации магнитного поля записывались таким же магнитометром с частотой 1 изм./c и
учитывались при обработке магнитных данных. Расстояние между профилями съемки на обоих
участках составляло 1 м.
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Рис. 4. Оператор-геофизик выполняет
магнитную съемку.

Рис. 5. Полевые измерения методом
электротомографии.

На участке “Меджибож, пункт А” шаг по профилю в режиме автоматических измерений (10
измерений в секунду) составил в среднем 0,15 м. На участке “Меджибож, пункт 1” шаг по
профилю в режиме автоматических измерений (1 измерение в секунду) составил в среднем
1,5 м. Измерения выполнялись в движении.
При обработке полевой магнитометрической информации на Пункте А из измеренных
значений вычтена средняя величина магнитной индукции по участку (49085 нТл).
В результате были получены магнитные карты, отражающие особенности поверхности и
геологического строения участков.
Измерения методом электротомографии
Измерения методом электротомографии (Рис. 5) выполнены при помощи авторской
многоэлектродной установки томографии электрического сопротивления на постоянном токе,
которая позволяет изучать сопротивление сложнопостроенных сред с высокой детальностью
(Хоменко та ін., 2013).
Длина токових линий установки составляет 63 м при дискретности расположения
электродов 1 м (комплект из 64-х электродов). Каждый электрод в линии может быть как
приемным, так и питающим.
Работы проводились на постоянном токе. Средняя сила тока в питающей линии АВ
составляет 40 мА, напряжение батареи питания – 36 В. Максимальная глубинность установки –
11 м. Обработка и интерпретация результатов измерений выполнена в программе ProfileR
(Binley, 2003). Инверсия данных основана на применении метода регуляризованной объектной
функции в сочетании со взвешенным методом наименьших квадратов (Binley & Kemna, 2005).
Результаты исследований на участке “Меджибож, пункт А”
Магнитное поле участка “Меджибож, пункт А” имеет спокойный характер (Рис. 6).
Особенностью структуры поля является слабая полосовидная положительная аномалия,
простирающаяся через весь участок с запада на восток, параллельно береговой линии Южного
Буга.
Данные геоэлектрических измерений (Рис. 7) свидетель-ствуют о постепенном нарастании
удельного электрического сопротивления (ρуд) по глубине. На глубине 10 метров отмечается
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ρуд=230-250 Омм. Профиль T2-T2` в южной части пересекает магнитную аномалию. В этом
месте отмечается зона повышенных значений ρуд в приповерхностном слое.

Рис. 6. Карта магнитного поля участка “Меджибож, пункт А”.

На участке или в непосредственной близости от него, отсутствуют выходы кристаллических
пород. Приблизительно в 50 м от участка, выше по течению в левом борту р. Южный Буг
встречены выходы чарнокитоидов.

Рис. 7. Участок “Меджибож, пункт А”. Геоэлектрические разрезы: а – по профилю Т1-Т1`; б – по профилю Т2-Т2".
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Результаты исследований на участке “Меджибож, пункт 1”
Индукция магнитного поля в пределах участка возрастает на 100 нТл в северном
направлении. В центральной части площадки выделяется зона пониженных значений
магнитной индукции, ориентированная субширотно (Рис. 8).

Рис. 8. Карта магнитного поля участка “Меджибож, пункт 1”.

Геоэлектрический разрез по профилю Т3-Т3` показывает го-ризонтально-слоистое строение
осадочного чехла, ρуд увеличи-вается с глубиной, достигая 230 Омм на 11-ти метрах (Рис. 9).

Рис. 9. Участок “Меджибож, пункт 1”. Геоэлектрический разрез по профилю Т3-Т3`.

Профиль T4-T4`, проложенный четырьмя метрами выше уровня воды в Южном Буге по
состоянию на апрель 2013 г., проходит непосредственно над археологическими раскопами. На
геоэлектрическом разрезе хорошо прослеживается переход от пород осадочного чехла к
кристаллическому фундаменту (Рис. 10: а). Переход заметен по резкому скачку ρуд до
нескольких тысяч Омм. Однако, в структуре высокоомной области, отождествляемой с
фундаментом, имеются зоны пониженных сопротивлений.
В основании археологических расчисток находятся коренные выходы чарнокитоидов. В
вышележащих осадочных толщах, вскрытых раскопами, обнаружены неокатанные обломки
размерами 10-15 см чудново-бердичевских гранат-биотитовых гранитов.
Обсуждение результатов
Удельное электрическое сопротивление зависит от многих свойств горных пород и почв:
температуры, влажности, глинистости, структуры, солености воды (Поздняков, 2001). На всех
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геоэлектрических разрезах, кроме Т4-Т4`, наблюдаются повышение удельного сопротивления в
приповерхностном слое – современной почве – до глубины 2 м.

Рис. 10. Участок “Меджибож, пункт 1”. Геоэлектрический разрез (а) интерпретационная схема (б),
схема расположения зон трещиноватости (в) по профилю Т4-Т4`.

На участке “Меджибож, пункт А” электротомографией не зафиксирована поверхность
кристаллического фундамента по причине недостаточной глубинности установки. Очевидно,
фундамент находится на глубине более 11 м.
Полосовая
магнитная
аномалия
и
соответствующая
ей
аномалия
удельного
сопротивления не связаны с кристаллическими
породами и скорее всего являются следами
террасирования склона.
На участке “Меджибож, пункт 1” разрез Т3Т3’ также не достиг фундамента.
Согласно интерпретационной схемы разреза Т4Т4’, приведенной на Рис. 10: б мощность
осадочного чехла в пределах профиля невелика и
колеблется от 0,5 до 3,5 м, что соответствует
мощности осадков, наблюдаемой в береговом
обнажении реки Южный Буг. Изменения высоты
рельефа поверхности фундамента по профилю
достигают 3-х метров. В структуре фундамента
выделяются три зоны пониженного сопротивления
(Рис. 10: б, в), которые, вероятно, характеризуются
повышенной трещиноватостью. Влага проникает
внутрь, создавая отмеченные аномалии.
Рис. 11. Сводный геофизический план участка
“Меджибож, пункт 1”.
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На Рис. 11 показана сводная геофизическая схема участка “Меджибож, пункт 1”, из которой
следует, что одна из выделенных по электроразведочным данным зон трещиноватости лежит на
продолжении области пониженных значений магнитной индукции. В свою очередь азимут
магнитной аномалии соответствует направлению течения Южн. Буга на участке Меджибож–
Ставница, т.е. с запада на восток.
В Основном раскопе отмечены линейные зоны субмеридианального простирания, которые
характеризуются отличным друг от друга литологическим составом.
Зоны сближены в пространстве, расстояние между ними 2-6 м, на Рис. 10, 11 им отвечают
центральная и южная зоны трещиноватости. Предположительно они соответствуют
тектоническим разломам разного возраста. Отчасти это предположение подтверждается
различиями в разрезах четвертичных осадков в Южной траншее и Оленьем раскопе (Степанчук
та ін., 2012).
Выводы
Проведенные геофизические работы позволяют сделать некоторые заключения, важные для
понимания доисторического развития района и дальнейшей археологической практики.
1. Геофизические исследования на участке “Меджибож, пункт А” не дали информации о
строении кристаллического фундамента на участке. Можно лишь утверждать, что залегает он
глубже 11 метров от дневной поверхности.
2. На участке “Меджибож, пункт 1” по магниторазведочным и электроразведочным данным
фиксируются аномальные зоны, сопоставляемые нами с разновременными тектоническими
разломами.
3. Некоторые граниты, найденные в расчистках основного раскопа местонахождения
Меджибож 1, по своим минералогическим и структурным характеристикам отличаются от
пород коренного основания на участке местонахождения, что позволяет допускать, что они
были принесены сюда древним человеком.
Исследование проведено при финансовой поддержке Государственного фонда фундаментальных
исследований МОН Украины, проекты GP/F49/060 и Ф53.5/005-2013.
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Гурка-Кострубиец Б.,
Дытлув С.К.

МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОЙ ТРАНШЕИ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МЕДЖИБОЖ 1
В сообщении представлены результаты изучения магнитной восприимчивости отложений расчистки “Южная
траншея” местонахождения Меджибож 1. Характер кривой изменения магнитной восприимчивости различается
для верхней субаэральной толщи, включающей голоценовый и бугский стратиграфические горизонты, и
нижележащих отложениях горизонтов pl-kd-zv, сформированных в полуаквальных условиях. Наиболее теплым
периодам соответствуют голоценовый и нижняя часть прилукского горизонтов.
Ключевые слова: магнитная восприимчивость, отложения, стратиграфический горизонт.
Бондар К.М., Гурка-Кострубієць Б., Дитлув С.К. Магнітна сприйнятливість відкладів південної траншеї
місцезнаходження Меджибіж 1. У повідомленні представлені результати вивчення магнітної сприйнятливості
відкладів розчистки “Південна траншея” місцезнаходження Меджибіж 1. Характер кривої змін магнітної
сприйнятливості розрізняється для верхньої субаеральної товщі, що включає голоценовий та бузький
стратиграфічні горизонти, та нижче лежачих відкладах горизонтів pl-kd-zv, сформованих у напіваквальних умовах.
Найтеплішим періодам відповідають голоценовий та нижня частина прилуцького горизонтів.
Ключові слова: магнітна сприйнятливість, відклади, стратиграфічний горизонт.
Bondar K.M., Górka-Kostrubiec B., Dytłow S.K. Magnetic susceptibility of sediments in the Southern trench of
Medzhibozh locality 1. Report represents results of studying of magnetic susceptibility of sediments recovered in the “South
trench” section of Medzhibozh 1 locality. Pattern of changes of magnetic susceptibility curve is different for the upper subaerial pack including the Holocene and Bug stratigraphic horizons, and the underlying sedimental horizons pl-kd-zv, formed
under semiaqual conditions. The warmest periods are correspond to the Holocene and the lower part of Priluky horizons.
Keywords: magnetic susceptibility, sediments, stratigraphic horizon.

Вступление
Измерения магнитной восприимчивости отложений широко используются при расчленении
толщ археологических памятников и изучении их дробной ритмики (Pospelova et al., 2007;
Поспелова и др. 2008; Деревянко и Дергачева, 1998). Палеоклиматическая интерпретация
магнитной восприим-чивости почв, лессов и других отложения основана на связи
почвообразования с увеличением концентрации мелких зерен магнетита/ маггемита. (Heller &
Evans, 1995), вследствие комплексного влияния процессов выветривания, педогенеза и
бактериального синтеза магнетита (Maher et al., 2003).
На палеонтологическом и археологическом местонахождении Меджибож 1 для изучения
выбрана расчистка “Южная траншея”.
Отбор образцов и методика исследования
В расчистке “Южная траншея” с интервалом 3-5 см по глубине опробованы отложения
голоценового (hl), бугского (bg), витачевского (vt), прилукского (pl), кайдацкого (kd),
завадовского (zv) стратиграфических горизонтов. Отложения залегают непосредственно на
породах кристаллического фундамента. Их общая мощность составляет 5,0 м. “Нулевой”
уровень археологического раскопа соответствует глубине 4,12 м. Отложения разреза детально
описаны в работе (Матвіїшина та Кармазиненко, 2014), вошедшей в настоящий сборник.
Измерения магнитной восприимчивости (χ) выполнены на Kappabridge KLY-3 (Agico) в
магнитной лаборатории Института геофизики Польской Академии наук.
Результаты
Магнитная восприимчивость отложений изменяется в пределах 1,5…40,9*10-8 м3/кг. Ниже
описан характер изменений по разрезу сверху вниз, иллюстрируемый рисунком 1.
Наивысшими значениями χ характеризуется голоценовая черноземная почва. Значения
уменьшаются при переходе к почвообразующей породе – бугскому лессу светло-палевого
оттенка.
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Увеличение χ наблюдается при переходе к витачевским почвенным отложениям и далее – к
прилукскому комплексу, в подошве которого χ достигает локального максимума.
К низу от границы pl-kd наблюдается резкое падение магнитной восприимчивости, которая в
целом сохраняет постоянные значения в кайдакском и верхней части завадовского горизонта.

Рис. 1. Кривая изменения магнитной восприимчивости по разрезу отложений расчистки “Южная траншея”.

На глубинах 4,3-4,6 м наблюдается устойчивое падение χ, а непосредственно над породами
фундамента вновь отмечаются колебания χ. Переменный характер кривой χ в завадовском
горизонте отражает его дробную полосчатость, связанную с перераспределением железа в
полуаквальных условиях.
Выводы
Наибольшими значениями χ характеризуется гумусовый горизонт голоценовой черноземной
почвы и нижняя часть прилукского комплекса plb1 (Матвіїшина, Кармазиненко, 2013).
Наименьшая χ отмечена в основании завадовского горизонта.
Верхняя субаэральная толща, включающая голоценовый и бугский стратиграфические
горизонты характеризуется плавным изменением магнитной восприимчивости по разрезу. В
перемытых отложения нижележащих горизонтов (pl-kd-zv) кривая вариаций магнитной
восприимчивости имеет более переменный характер.
При переходе от кайдакского к прилукскому горизонту отмечено резкое увеличение
магнитной восприимчивости, которое может быть связано с резким изменением
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температурного режима – потеплением. Голоценовая почва сформировалась также в теплых
условиях.
Для сравнения климатических режимов формирования горизонтов верхней и нижней частей
разреза необходимы дополнительные исследования, которые учитывали бы различный
характер накопления этих отложений.
Исследование проведено при финансовой поддержке Государственного фонда фундаментальных
исследований МОН Украины, проекты GP/F49/060 и Ф53.5/005-2013.
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Гошко Т.Ю.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КАМЕННЫХ АРТЕФАКТОВ И ДРУГИХ
ОБРАЗЦОВ МЕДЖИБОЖА
В работе приведены результаты и краткое обсуждение данных спектроаналитического исследования небольшой
серии каменных изделий из первого и второго слоев местонахождения Меджибож А. Исследование проводилось в
лаборатории отдела археологии энеолита – эпохи бронзы ИА НАНУ. Химический состав поверхностного слоя
изделий определялся на рентгено-флуоресцентном спектрометре СЕР-01 (ElvaX Light).
Ключевые слова: артефакты, химический состав, рентгено-флуоресцентный анализ
Гошко Т.Ю. Перші результати рентгено-флуоресцентного аналізу хімічного складу кам'яних артефактів та
інших зразків Меджибожа. В роботі наведено результати і коротке обговорення даних спектроаналітичного
дослідження невеликої серії кам'яних виробів із першого і другого шарів місцезнаходження Меджибіж А.
Дослідження проводилося у лабораторії відділу археології енеоліту – доби бронзи ІА НАНУ. Хімічний склад
поверхневого шару виробів визначався на рентгено-флуоресцентному спектрометрі СЕР-01 (ElvaX Light).
Ключові слова: артефакти, хімічний склад, рентгено-флуоресцентний аналіз
Hoshko T.Yu. First results of X-ray fluorescence analysis of the chemical composition of stone artifacts and other
samples of Medzhibozh. The paper represents results and a brief discussion of spectroanalytical study of a small series of
stone products from the first and second layers of locality of Medzhybozh A. The study was conducted in the laboratory of the
Department of Chalcolithic – Bronze Age Archaeology of IA NASU. The chemical composition of the surface layer of
artifacts was determined by X-ray fluorescence spectrometer CEP-01 (ElvaX Light).
Keywords: artifacts, chemical composition, X-ray fluorescence analysis

В последние годы для исследования археологических объектов широко используется
рентгено-флуоресцентный анализ (РФА). Это один из современных физических методов
измерения, используемый для определения элементного состава различных объектов и
материалов. Положительным аспектом и основным преимуществом метода является
неразрушающая сущность, что имеет большое значение при исследовании археологических
объектов.
Анализ артефактов и других образцов из Меджибожа А проводился на настольном
энергодисперсионном рентгено-флуоресцентном спектрометре СЕР-01 ElvaX Light
производства “ООО Элватех”. Прибор отличается расширенным в сторону легких элементов
диапазоном и предназначен для экспрессного качественного и количественного анализа состава
разнообразных сплавов, жидкостей, отложений, порошков, биопроб на содержание химических
элементов от натрия (11Na) до урана (92U) в широком диапазоне концентраций.
В лаборатории отдела археологии энеолита-бронзового века ИА НАНУ было проведено
спектроаналитическое исследование небольшой серии каменных изделий, найденых в первом и
втором слоях местонахождения Меджибож А во время раскопок 2012 года. Анализировалось
пять артефактов из слоя 1 и четыре артефакта из слоя 2. Число проанализированных проб
составляет от двух до четырех для каждого артефакта. В качестве сравнительных данных
привлекались результаты анализа нескольких дополнительных проб включающих седиментов,
а также материалов (необработанная кремневая галька, обожженная кость, обожженный
кремень, материал из очажного слоя с древесно-костными угольками), частью происходящих
из слоя 1 и 2 Меджибожа А, частью – из других палеолитических памятников Украины.
Описание образцов и результаты анализа химического состава поверхностного слоя
исследованных материалов приведены ниже.
Образец 855 (а, b, c, d)9. Меджибож А. кв.1С, х41 у58 z+45+50, слой 1
Описание артефакта: кремневая галечка со сколами на одной из оконечностей
855а – известковистая пленка под песчаной корочкой
855b – эродированная поверхность гальки

9

Здесь и далее описание приведено по документации, сопровождавшей образцы
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855с – сцементированная песчаная корка
855d – сцементированная песчаная корка, светлоокрашенная

Образец 856 (а, b, d). Меджибож А. кв.2С, х41 у34 z+40 слой 1
Описание артефакта: кремневая галечка с терминальным усечением (Рис. 1: 1).
856а – эродированная поверхность гальки с известковым натеком
856b – эродированная поверхность гальки
856d – известковый натек

Рис. 1. 1 – Меджибож А, слой 1, образец 856. Тут и далее светлыми кружками с литерами обозначены
места взятия проб; 2 – Меджибож А, слой 1, образец 857; 3- Меджибож А, слой 1, образец 858; 4 – Меджибож А,
слой 1, образец 924; 5 – Меджибож А, слой 2, образец 859; 6 – Меджибож А, слой 2, образец 860; 7 –
Меджибож А, слой 2, образец 861.

Образец 857 (а, b, с). Меджибож А. кв.2С, z+40 слой 1
Описание артефакта: кремневая галечка с элементами предполагаемой обработки (Рис. 1: 2).
857а – поверхность гальки с известковым натеком
857b – эродированная поверхность гальки с участками сцементированного песка
– эродированная поверхность гальки

Образец 858 (а, b). Меджибож А. кв.1С, z+38 слой 1
Описание артефакта: первичный скол с кремневой гальки (Рис. 1: 3).
858а – поверхность со спинки (участок корки)
858b – поверхность с брюшка

Образец 924 (А, Б). Меджибож А. кв.1D, слой 1
Описание артефакта: кремневый скол с ретушью, был в огне (?) (Рис. 1: 4)
924А – поверхность со спинки
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924Б – поверхность с брюшка

Образец 859 (а, b). Меджибож А. кв.1С, х41 у58 z+26 слой 2 (Рис. 1: 5).
Описание артефакта: кремневый скол с ретушью
859а – поверхность со спинки (участок корки ?)
859b – поверхность с брюшка

Образец 860 (а, b, с, d). Меджибож А. кв.1С, кр-26, х35 у52 z+26 слой 2
Описание артефакта: краевой скол с кремневой гальки с оббивкой и ретушью (Рис. 1: 6).
860а – поверхность гальки с остатками включающего седимента
860b – поверхность гальки без остатков седимента
860c – поверхность расщепления
860d – участок подкорки на поверхности расщепления

Образец 861 (а, b). Меджибож А. кв.1С, кр-1, х35 у41 z+26 слой 2
Описание артефакта: кремневый скол с признаками фрагментации и использования (Рис. 1: 7).
861а – поверхность с брюшка
861b – поверхность со спинки

Образец 862 (а, b). Меджибож А. кв.1С, кр-1, х35 у41 z+26 слой 2
Описание артефакта: кремневый скол с признаками фрагментации и использования
862а – поверхность с брюшка
862b – поверхность со спинки

Результаты анализа 24 проб, полученных для каменных изделий из слоя 1 и 2, приведены в
прилагаемых таблицах (Табл. 1 и 2) и графиках (Рис. 2; 3). Химический состав поверхностей
артефактов из 1 и 2 слоев Меджибожа А в целом сходен, хотя серия слоя 2 содержит большее
количество Р и Fe. Для обеих серий характерно высокое содержание К и Са.
Возможно, большее количество К и Са в образцах слоя 2 объясняется большим его
содержанием в седименте этого слоя (Рис. 4; 5).
Вероятно, артефакты 2 слоя испытали на себе воздействие огня. Так, образец 924, по
мнению археологов, побывавший в огне осколок кремня, характеризуется высоким
содержанием К и Са, а образец обожженного кремня из Каменной Могилы, кроме высоких
уровней этих элементов, характеризуется еще и высоким содержанием Р. Оба образца (по два
промера на каждый) демонстрируют сходный состав (Рис. 6).
Большое содержание К, Са и Р характерно для многих образцов каменных артефактов из
слоя 2. Обращает внимание малое содержание Si в поверхностном слое большинства
проанализированных образцов каменных находок, а также более высокое содержание Al в
кремневых находках обоих слоев, в сравнении с содержанием этого элемента в седиментах
слоев. Возможно, высокая доля Al в поверхостном слое некоторых находок связана с
особенностями высокотемпературного воздействия на них и непосредственно прилегающий, в
основном песчанистый, седимент (на многих предметах образовавший сцементированный
налет). Практическая идентичность химического состава образца из очага верхнего слоя
стоянки Мира на Днепре и образца из 2 слоя Меджибожа А (Рис. 7) также позволяет
предполагать воздействие огня на объекты, выявленные в слоях Меджибожа.
В целом, проведенный анализ показал перспективность применения рентгенофлуоресцентного анализа к каменным артефактам и иным образцам из археологических
памятников большой древности. Имеются основания предполагать воздействие огня на
объекты, выявленные в слоях Меджибожа.
Дослідження проведено за підтримкою Державного фонду фундаментальних досліджень МОН
України, проект Ф53.5/005-2013.
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Рис. 2. Химический состав поверхности артефактов из слоя 1 Меджибожа А.
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Рис. 3. Химический состав поверхности артефактов из слоя 2 Меджибожа А.
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Рис. 4. Химический состав седиментов слоя 1 Меджибожа А (образцы 870, 871, 872).
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Рис. 5. Химический состав седиментов слоя 2 Меджибожа А (образцы 873, 874, 879, 880).
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Рис. 6. Химический состав обожженных кремней слоя 1 Меджибожа А (образцы 924А и 924Б)
и Каменной Могилы, раскопки 1947 г. (образцы 864a, 864b).
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Рис. 7. Химический состав образцов из очажного горизонта верхнего слоя стоянки Мира
(образец 881) и седимента из слоя 1 Меджибожа А (образец 880).
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Mg
Al
Si
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S
Cl
K
Ca
Ti
Cr
Mn
Fe
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Sr
Y
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Rh
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Ba

855а
4.674
0.065
0.01
сліди
сліди
0.306
94.642
0.165
0.008
0.005
сліди
0.008
сліди
0.027
0.026
0.022
0.017
0.009
0.014

855b
0.049
2.752
0.016
0.03
59.217
21.065
0.421
13.113
1.179
0.087
0.021
0.192
0.028
0.232
0.613
0.337
0.343
0.099
0.197

855c
0.002
8.929
0.144
0.001
0.774
89.675
0.012
0.312
0.034
0.004
0.001
0.008
0.002
0.04
0.012
0.015
0.02
0.005
0.011

855d
сліди
12.077
0.162
сліди
сліди
1.05
85.919
0.014
0.555
0.04
0.007
сліди
0.018
сліди
0.008
0.024
0.036
0.027
0.025
0.007
0.022

856a
33.592
8.427
0.097
0.163
24.617
22.74
0.202
7.088
0.453
0.101
0.023
0.395
0.021
0.269
0.609
0.362
0.37
0.107
0.361

856b
38.193
5.24
0.058
0.088
31.709
17.029
0.148
5.451
0.452
0.067
0.021
0.3
сліди
0.129
0.34
0.192
0.192
0.07
0.318

856d
0.001
15.178
0.485
0.006
0.005
0.535
82.953
0.537
0.032
0.009
0.002
0.037
0.001
0.034
0.061
0.036
0.039
0.01
0.039

857a
0.659
0.016
0.012
сліди
0.29
98.833
0.016
0.08
сліди
сліди
0.012
сліди
0.009
0.021
0.013
0.013
0.005
0.011

857b
0.001
11.025
0.152
0.005
0.001
0.632
87.847
0.183
0.009
0.004
0.001
0.008
0.001
0.003
0.025
0.035
0.026
0.025
0.009
0.008

857c
29.663
2.162
0.009
0.01
29.492
31.82
0.176
5.132
0.482
0.011
0.019
0.014
0.008
0.158
0.016
0.08
0.164
0.109
0.108
0.033
0.334

858a
0.005
52.088
1.67
0.036
0.01
0.023
15.142
21.601
0.058
0.379
7.63
0.773
0.015
0.012
0.009
0.059
0.005
0.075
0.121
0.084
0.083
0.027
0.096

Табл. 1. Химический состав поверхности артефактов из слоя 1 Меджибожа А.

12
13
14
15
16
17
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
33
37
38
39
40
42
44
45
46
47
50
56
82

Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ca
Ti
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Y
Zr
Mo
Ru
Rh
Pd
Ag
Sn
Ba
Pb

859a
0.004
38.424
2.74
0.039
0.025
21.077
29.963
0.248
0.217
5.809
0.489
0.036
0.01
0.003
0.121
0.004
0.173
0.192
0.14
0.143
0.048
0.096
-

859b
28.423
10.95
0.173
0.11
23.741
26.037
0.127
6.657
0.368
0.126
0.019
0.359
0.01
0.001
0.484
0.907
0.493
0.579
0.144
0.292
-

860a
0.004
48.167
1.873
0.012
0.039
20.763
19.439
1.429
6.86
0.583
0.015
0.026
0.008
0.005
0.059
0.009
0.006
0.157
0.173
0.125
0.119
0.037
0.09
сліди

860b
860d
860c
861a
861b
0.007
0.004
5.784 1.814 2.824 3.128
0.507
0.098 0.058
25.925 41.664 51.39 60.135
14.678
0.658
1.92 1.632 3.892 0.615
10.723 55.02 41.265 32.862 15.096
0.929 5.715 3.943 3.313 1.269
0.046 0.099 0.226 0.146 0.144
0.034
0.011
0.06 0.076 0.089 0.032
0.012 0.224 0.064 0.155 0.017
0.146 0.424 0.804 0.398 0.579
0.025
0.075
0.01
0.069 0.013 0.165 0.029
0.192 0.628 1.264 0.697 0.712
0.348 1.279 2.129 1.244 1.064
0.229 0.938 1.473 0.986 0.747
0.225 0.869 1.536 0.849 0.795
0.088 0.289 0.587 0.364 0.266
0.197 0.723 1.428 0.527 0.633
0.033
-

862a
862b
0.007
1.896 2.983
0.489
65.758 63.256
21.962
2.793
2.521
0.633 сліди
17.428 4.807
1.24
0.228
0.228 0.113
0.051
0.351 0.221
1.149
1.333 0.537
2.172 1.101
1.482 0.626
1.591 0.681
0.45
0.223
1.19
0.463
0.038
-

Табл. 2. Химический состав поверхности артефактов из слоя 2 Меджибожа А.
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858b
29.733
11.071
0.036
0.098
0.14
15.24
33.444
0.159
5.944
0.329
0.11
0.013
0
0.404
0.014
0.411
0.898
0.537
0.551
0.204
0.663

924А
0.016
3.964
57.16
0.053
0.175
11.72
23.51
0.139
2.854
0.07
0.005
0.006
0.03
0.009
0.041
0.093
0.105
0.01
0.025

924Б
0.025
4.194
87.03
0.034
0.061
6.172
1.783
0.106
0.431
0.015
0.018
сліди
0.049
0.059
0.004
0.018

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
Матвіїшина Ж.М., Дорошкевич С.П.

ПРИРОДНІ УМОВИ НА ТЕРИТОРІЇ ПОБУЖЖЯ
У ЗАВАДІВСЬКИЙ ЧАС (СЕРЕДНІЙ ПЛЕЙСТОЦЕН)
ЗА ДАНИМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИКОПНИХ ГРУНТІВ
На археологічній пам’ятці Меджибіж сліди життєдіяльності давньої людини виявлені у відкладах завадівського
стратиграфічного горизонту. В статті зроблено спробу реконструкції палеогеографічних умов території
Побужжя в завадівський час з метою встановити природні умови часу проживання тогочасної людини.
Дослідження базується на палеопедологічному (макро- та мікроморфологічному) вивченні викопних ґрунтів, які
розглядаються як складовий компонент давньої природи та, відповідно, індикатор природних умов часу свого
формування.
Ключові слова: Побужжя, завадівський час, пам’ятка Меджибіж, викопні ґрунти, реконструкція природних умов.
Матвиишина Ж.Н., Дорошкевич С.П. Природные условия на территории Побужья в завадовское время
(средний плейстоцен) по данным изучения ископаемых почв. На археологическом памятнике Меджибож следы
жизнедеятельности древнего человека обнаружены в отложениях завадовского стратиграфического горизонта. В
статье сделана попытка реконструкции палеогеографических условий на территории Побужья в завадовское
время с целью восстановить природные условия времени проживания древнего человека. Исследования
основываются на палеопедологическом (макро- и микроморфологическом) изучении ископаемых почв, которые
рассматриваются как неотъемлемый компонент древней природы и, соответственно, индикатор природных
условий времени своего формирования.
Ключевые слова: Побужье, завадовское время, памятник Меджибож, ископаемые почвы, реконструкция
природных условий.
Matviyishyna Zh., Doroshkevich S. Nature conditions on the territory of Pobuzhye in Zavadovka time (Middle
Pleistocene) after data of investigations of fossil soils. Traces of ancient man living activity were revealed at
archaeological site of Medzhibozh in Zavadovka stratigraphic horizon. An attempt of reconstruction of paleogeographical
conditions of Zavadovka stage on the territory of Pobuzhye - that is area of River Bug basin – was realized with the aim of
reconstruction of natural sircumstances of the time span when people were here. Reconstructions are based on macro- and
micro-morphological aspects of paleopedological study of fossil soils, regarded as integral component of the ancient nature
and, respectively, as indicator of past paleoenvironments.
Keywords: Pobuzhye, Zavadovka time, Medzhіbozh archeological site, fossil soils, reconstructed nature conditions.

В останніх наукових публікаціях, які стосуються місцезнаходження Меджибіж 1
(Степанчук, 2006; Степанчук та ін., 2009), вже достатньо обґрунтовано приуроченість
найдавніших культурних археологічних артефактів цієї пам’ятки як мінімум до завадівського
горизонту уніфікованої стратиграфічної схеми розчленування субаеральних відкладів України
(Стратиграфічна схема, 1993). Зокрема у відкладах завадівського горизонту (першого теплого
етапу середнього плейстоцену) виявлено артефакти життєдіяльності давньої людини
(модифіковані людиною крем’яні гальки, камені та кістки), а також велику кількість
фауністичних решток.
Ми корелюємо відклади завадівського горизонту з лихвінським міжльодовиків’ям (Лессовопочвенная формація, 1997), міндель-риським інтергляціалом (Веклич, 1990), 11-7 ізотопнокисневими стадіями (Просторово-часова кореляція, 2010). Відклади завадівського етапу
достатньо широко розповсюджені в субаеральній товщі плейстоценових відкладів Побужжя на
межиріччях та їх схилах, а також у долинах рік, починаючи із шостої надзаплавної тераси
(лубенсько-тилігульської) (Геологічна будова, 2005). Вони переважно представлені
елювіально-делювіальними відкладами (в т.ч. світами середньо-важкосуглинкових викопних
ґрунтів). Стратиграфічним еквівалентом субаеральних світ викопних ґрунтів у субаквальній
фації є алювій теплої фази п’ятої надзаплавної тераси (завадівсько-дніпровської), а також
різновиди алювіальних ґрунтів.
У 2009 році автори, за запрошенням д.іст.н. В.М. Степанчука та к.іст.н. С.М. Рижова,
проводили палеопедологічні дослідження на пам’ятці Меджибіж, матеріали яких частково
опубліковані (Степанчук та ін., 2009). В даній статті ми зробимо спробу реконструювати
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природні умови Побужжя протягом завадівського палеогеографічного етапу середнього
неоплейстоцену на основі результатів власних палеопедологічних досліджень. Ці дослідження
передбачають вивчення генетичних типів викопних ґрунтів, які розглядаються нами по-перше,
як пам’ятки ґрунтових покривів минулого, а по-друге – як індикатори природних умов
минулого, оскільки, ще В.В. Докучаєв (1881) зазначав, що “Ґрунт – це дзеркало ландшафту”, а
на думку В.О. Таргульяна (2005) “Ґрунт – це пам’ять ландшафту”. Для отримання додаткової
інформації щодо стану певних природних компонентів у завадівський час нами також
інтерпретовано окремі опубліковані матеріали інших дослідників по цій території (Гожик,
1969; 2006; Сіренко, Турло, 1986; Герасименко, 2004; 2007; Куниця, 2007; Передерій, 2009 та
ін.).

Рис. 1. Розріз плейстоценових відкладів на археологічній пам’ятці Меджибіж 1: а) стратиграфічне
розчленування та рисунок з примазками натурального матеріалу; б) фото загального вигляду розрізу;
в) місце розташування розрізу

Що стосується розрізу Меджибіж, то в дослідженому у 2009 році шурфі (Рис. 1) відклади
завадівського (zv) горизонту залягають на глибині 5,0-5,3 м. Це, ймовірно, відклади заключної
стадії теплого етапу завадівського ґрунтоутворення (zv3). Горизонт поділяється на три
прошарки. Прошарок I (5,0-5,1 м) – це найбільш однорідний шар в розрізі представлений
світло-сірим, пухким, добре відсортованим дрібнопіщаним матеріалом. Прошарок IІ (5,1-5,2 м)
– темно-бурий до чорного, прошарок сполук мангану та заліза. Прошарок IІІ (5,2-5,3 м) –
яскраві іржаво-бурі алювіальні оманганцьовані та озалізнені піщані відклади з включеннями
дрібної напівобкатаної та добре обкатаної гальки, жорстви і уламків граніту. Щоправда, не
виключено, що вік досліджених нами відкладів з культурним шаром може бути більш давній,
оскільки вони залягають безпосередньо на корі вивітрювання гранітів.
Для з’ясування природних умов часу формування даних відкладів ми активно застосовували
палеопедологічний метод з широким використанням даних мікроморфологічного аналізу, за
допомогою якого у шліфах з непорушеною структурою відкладів з завадівського горизонту
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намагалися виявити діагностичні ознаки певних ґрунтоутворювальних процесів, що надало б
змогу отримати додаткову інформацію щодо умов їх генезису.

Рис. 2. Мікробудова завадівського алювіального ґрунту на пам’ятці Меджибіж: а) слабка агрегованість
ґрунту /зб. 70, нік. ІІ/; б) піщані кварцові зерна мінерального скелету (1) та залізистий щільний мікроорштейн
витягнутої форми (2) з плівками гідрооксидів заліза /зб. 70, нік. ІІ/; в) скелетне зерно гетиту (1) та епідоту (2) /зб. 70,
нік. ІІ/; г) піщане зерно вапняку /зб. 70, нік. ІІ/; д) піщані зерна кварцу (1) та нодуль кальциту (2) /зб. 140, нік. ІІ/; е)
залізистий щільний мікроорштейн з новоутвореннями дрібнокристалічного кальциту в середині /зб. 70, нік. ІІ/; ж)
піщано-плазмова Мікробудова завадівського ґрунту /зб. 70, нік. +/ з) крупнокристалічний кальцит (1) в порі (2) /зб.
70, нік. +/

Короткі результати мікроморфологічного аналізу наступні. В шліфі з завадівського
горизонту спостерігається слабка агрегованість маси (Рис. 2 а), значна опіщаненість
(піщано-плазмова Мікробудова, зерна скелету займають до 70 % площі шліфа) (Рис. 2 а, б, г, д,
ж), помітне значне різноманіття зерен мінерального скелету (кварц, гетит, цоізит, вапняк,
нодулі кальциту) (Рис. 2 в, г, д). Плазма бура, озалізнена, переважно вилужена від карбонатів
(Рис. 2 ж), проте останні зустрічаються на окремих ділянках шліфа, просочуючи плазму та
концентруються по порах у формі мікро-, дрібно- та крупнозернистого кальциту (Рис. 2 з).
Зустрічаються поодинокі ооїдоподібні залізисто-глинисті структурні виокремлення, щільні
залізисті мікроорштейни (Рис. 2 е).
Проведені нами палеопедологічні дослідження, з активним залученням даних
мікроморфологічного аналізу, надали можливість діагностувати певні ґрунтоутворювальні
процеси, які впливали на формування завадівських ґрунтів пам’ятки Меджибіж. Зокрема,
послаблені біогенно-акумулятивні процеси простежується за слабкою агрегованістю маси;
червонувато-бурі відтінки забарвлення плазми, значна озалізненість та омарганцьованість
матеріалу вказують на формування даного ґрунту в помірно-теплих умовах під впливом
інтенсивних процесів хімічного вивітрювання; вилуженість маси ґрунту від карбонатів свідчить
про достатньо вологі умови формування ґрунту, а наявні карбонатні новоутворення у вигляді
нодулів, скупчень крупнокристалічного кальциту в порах та інші, можуть вказувати на теплі та
вологі умови, які сприяли процесам вертикальної міграції карбонатів кальцію по порах;
наявність мікроорштейнів вказує на сезонні зміни умов зволоження ґрунту та процеси
олуговіння; залізисті новоутворення вказують на процеси орудніння пов’язані з вивільненням,
міграцією та концентрацією гідрооксидів заліза та мангану; значна опіщаненість маси (зерна
мінерального скелету займають до 70 % площі шліфів) та переважно округлі форми скелетних
зерен вказують на алювіальне формування породи ґрунту. Зазначені властивості дослідженого
завадівського ґрунту дозволяють віднести його до алювіального червонувато-бурого ґрунту
заплави.
Ґрунт пам’ятки Меджибіж є азональним ґрунтовим утворенням та відображає локальні
природні особливості конкретного археологічного місцезнаходження. Для отримання більш
повних даних про природні умови в завадівський час необхідно було дослідити зональні
ґрунтові утворення. Зокрема, на території Побужжя нами було досліджено серію
плейстоценових розрізів на межиріччях та їх пологих схилах з світами завадівських ґрунтів.
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Авторами завадівський горизонт досліджено в розрізах плейстоценових відкладів біля сс.
Стрижавка, Сабарів, Райгород, м. Тиврів (Вінницька обл.), Панкратове-1 та Панкратове-2
(Миколаївська обл.). Проаналізовано також літературні матеріали інших дослідників з розрізів
Лисогора (Опорные инженерно-геологические, 2008), Могилівка-Ворошилівка (Куниця, 1974,
2007), Немирів (Карта четвертичных отложений, 1994), Комаргород (Турло, Матвіїшина, 1992),
Гайворон-1 (Matviishyna, 2008), Ріжки і Мартоноша (Веклич, 1958, 1982), Звенигородка
(Веклич, 1958; Розвиток грунтів, 1973), Лиса Гора (Опорные геологические, 1969), Маслове 5 в
(Степанчук та ін. 2008) а також значну кількість свердловин за даними фондових матеріалів
(Державна геологічна, 2006 та ін.). Результати проведених досліджень (Дорошкевич, 2012)
дозволили побудувати карту просторових змін ґрунтів завадівського часу в межах Середнього
Побужжя (Рис. 3).

Рис. 3. Ґрунтовий покрив Середнього Побужжя у завадівський (zv) час
Генетичні типи ґрунтів: 1 – жовтувато-бурі лісові, лучно-болотні (поширені локально) підстадії zv1b1 та
червонувато-бурі, коричнювато-бурі гідроморфні підстадії zv1b2; 2 – бурі лісові підстадії zv1b1 та коричнево-бурі,
червонувато-бурі, буроземоподібні підстадії zv1b2; 3 – бурі лісові та бурі лісові червонуваті підстадії zv1b1, бурі лісові
коричнюваті підстадії zv1b2; 4 – бурі лісові коричнюваті підстадії zv1b1 та коричнювато-бурі вилужені підстадії zv1b2 ;
5 – бурі лісові червонуваті, коричнювато-бурі лучні та бурувато-коричневі ґрунти; 6 – різновиди алювіальних
ґрунтів. 7 – алювіальні відклади V надзаплавної тераси (хаджибейський ступінь): піски з проверстками суглинків і
супісків, гравій, рінь. 8 – пізній розмив відкладів. Гранулометричний склад відкладів: 9 – середньосуглинкові; 10 –
важкосуглинкові. 11 – приблизні межі поширення відкладів.

В досліджених розрізах терас і вододілів завадівський горизонт представлений складними
полігенетичними ґрунтовими світами. Будова найбільш повних світ наступна: zva – ґрунт
початкової стадії, zv1b1 – ранній ґрунт оптимальної стадії, zv1b2 – пізній ґрунт оптимальної
стадії, zv2 – лесоподібний прошарок (орельський лес) та zv3 – ґрунт заключної стадії
(потягайлівський ґрунт). Потужність горизонту коливається від десятків сантиметрів до майже
6 м і в середньому становить близько 2 м. Значна потужність горизонту та широке
розповсюдження даних відкладів вказують на інтенсивні та тривалі ґрунтоутворювальні
процеси, що відбувались протягом теплого завадівського етапу у середньому плейстоцені.
Ґрунтові cвіти завадівського горизонту досліджено нами палеопедологічним методом (в
тому числі виконано мікроморфологічний аналіз 18 шліфів) в розрізах Райгород та Панкратове,
де вони представлені ґрунтами всіх стадій. В розрізі біля с. Райгород – це жовтувато-бурий
лісовий ґрунт початкової стадії, червонувато-бурий лісовий раннього оптимуму, коричнювато114
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бурий пізнього оптимуму та короткопрофільний червонувато-бурий ґрунт заключної стадії. В
розрізі Панкратове-2 світа складається з чорноземоподібного ґрунту початкової стадії, бурого
лісового червонуватого раннього оптимуму, коричнювато-бурого пізнього оптимуму,
лесоподібного прошарку та жовтувато-бурого ґрунту заключної стадії. Окрім цього завадівські
ґрунти досліджені в розрізах Стрижавка (коричнево-бурий лісовий), Сабарів (дерновоалювіальний), Тиврів (бурий лісовий ґрунт кліматичного оптимуму та ґрунт-педоседимент
заключної стадії), Меджибіж (червонувато-бурий алювіальний) та Панкратове-1 (бурий лісовий
коричнюватий).
Зональні завадівські ґрунти щільні, оглинені та озалізнені, вторинно окарбоначені, з
залізисто-мангановими плівками по гранях горіхуватих структурних виокремлень, часто
розбиті морозобійними тріщинами до яких приурочені карбонатні новоутворення, з
диференційованим профілем, особливо ґрунти раннього оптимуму. Мікроморфологічний аналіз
фіксує компактну блокову мікробудову, значну оглиненість маси, новоутворення полиніту у
вигляді натьоків та струмочків, просочення плазми (ознаки ілювіальних процесів), сіруватосизі плями, дифузні кільця, мікроорштейни (ознаки оглеєності). Озалізненість маси, поруч із
потужним профілем вказують на формування ґрунтів під впливом інтенсивних процесів
вивітрювання в умовах теплого та вологого клімату. Ґрунти, що формувались у ранній оптимум
переважно лісового генезису, з рисами притаманними бурим лісовим ґрунтам теплих фацій. В
пізній оптимум формувалися ґрунти, що мають риси перехідних від бурих лісових ґрунтів до
коричневих
та
червонувато-коричневих.
Ж.М. Матвіїшина
(1982),
порівнюючи
мікроморфологічні ознаки бурих лісових коричнюватих завадівських ґрунтів розрізу Ріжки з
сучасними бурими лісовими ґрунтами Східного Кавказу, відмічає їх значну подібність
незважаючи на великі відмінності між ґрунтоутворювальними породами.
За літературними даними на території Побужжя в завадівський час були поширені:
– бурі лісові ґрунти (розріз Немирів) початкової стадії;
– бурі лісові (розрізи Могилівка-Ворошилівка, Немирів, Комаргород, Звенигородка),
бурі лісові коричнюваті (Ріжки), палево-бурі (Гайворон-1), коричнево-бурі лучні (Маслове 5в)
ґрунти раннього оптимуму;
– темноколірні лучні вилужені, коричневі вилужені, червонувато-коричневі та їх лучні і
солонцюваті різновиди (картосхема ґрунтового покриву у завадівський час за даними
Н.О. Сіренко та С.І. Турло, 1986), буроземоподібні (Немирів), коричнювато-бурі (Комаргород,
Гайворон-1), бурі лісові коричнюваті (Звенигородка), коричневі (Мартоноша), червонуватобурі лісові (Маслове 5в) ґрунти пізнього оптимуму;
– ґрунтові відклади (Немирів, Маслове 5в), жовтувато-бурі (Гайворон-1) та лучні
(Звенигородка) ґрунти заключної стадії.
Дані палеопедологічного дослідження вказують на активні процеси ґрунтоутворення
протягом завадівського етапу. В світах викопних ґрунтів дуже чітко виділяються окремі стадії
ґрунтоутворення. Бурі лісові ґрунти раннього оптимуму формувались переважно на
вододільних ділянках та пологих схилах межиріч. На добре дренованих ділянках
поширювались бурі лісові червонуваті ґрунти. Жовтувато-бурі ґрунти формувались у
початкову стадію ґрунтоутворення та у північно-західній частині Середнього Побужжя в часи
раннього оптимуму. За даними фондових матеріалів в районі сіл Яблунівка та Бречинці
поширені лучно-болотні та болотні ґрунти (Геологічна будова, 2005). Бурі лісові коричнюваті
ґрунти формувались на сході, південному-сході та півдні дослідженої території.
При проведенні палеогеографічних реконструкцій були враховані також дані інших
галузевих природничих досліджень території дослідження.
Зокрема, за даними мінералогічного аналізу (Передерій, 2009) у завадівських ґрунтах стадії
оптимуму спостерігається висока оглиненість (35-45 % мулу), переважання у глинистій
складовій смектитів, із значними домішками змішаношаруватих утворень та каолініту, що є
доказом теплих, досить вологих умов, які сприяли інтенсивним ґрунтоутворювальним
процесам.
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За палінологічними даними (Сіренко, Турло, 1986; Герасименко, 2004) в завадівський час, в
порівнянні з лубенським, значно зростає роль лісової рослинності. Збільшуються площі зайняті
широколистяними лісами, які збагачені на тепло- та вологолюбні породи. Вся територія
Побужжя вкрита хвойно-широколистяними лісами в яких росли сосна, ялина, піхта, береза,
дуб, клен, бук, липа, вільха, а також зустрічаються елементи пліоценової флори (Ostria, Morus,
Juglans). На відкритих просторах розвивалися злаково-різнотравні ценози; на сухих схилах та
засолених ґрунтах – ксеротичні угрупування лободових та полинових. В період між
кліматичним оптимумом та заключною стадією ґрунтоутворення в рослинному покриві
панували трав’яні фітоценози з великою часткою полинових, лободових, злаків. Деревна
рослинність зустрічалася рідко та була представлена в основному сосною. В кінці завадівського
етапу (в потягайлівський час) в лісових масивах зникають вологолюбні породи та елементи
пліоценової флори, зростає роль сосни (до 90 %), розширюються ділянки зі степовою
рослинністю, на яких домінують лободові. Всі ці дані вказують на похолодання та аридизацію
клімату в кінці завадівського етапу.
Завадівський горизонт збагачений на палеонтологічні рештки. Зокрема, відомості про
черепашки молюсків Побужжя знаходимо в працях В.Г. Бондарчука (2003), П.Ф. Гожика (1969;
2006), М.О. Куниці (1974; 2007), якими, окрім широко поширених видів молюсків, також
виявлено Vertigo antivertigo, Clausilia sp., Laciniaria sp., Helicopsis striata, Nesovitrea haramonis,
що вказують на міндель-риський вік відкладів. За малакофауністичними реконструкціями
М.О. Куниці (2007) Побужжя перебувало в зоні лучнолісостепових ландшафтів. На думку
М.О. Куниці, численні знахідки теплолюбних реофілів, які вимерли в завадівський час і більше
не зустрічалися в жодному з наступних теплих етапів плейстоцену, а зараз поширені в
середземноморських широтах, свідчать про тепліший за сучасний клімат.
Згідно Національного Атласу України (2007) в ранній кліматичний оптимум завадівського
часу (zv1b1, 400 тис. р. тому) північна та центральна частина території Побужжя знаходилася під
широколистянолісовими суббореальними ландшафтами.
Висновки
Отже, у середньому плейстоцені, протягом теплого завадівського етапу, відбувались активні
та диференційовані процеси ґрунтоутворення, що призвели до формування виразних ґрунтових
світ потужністю 1,5-4 м. У будові світ чітко виділяються окремі стадії ґрунтоутворення –
початкова (zv1а), оптимальна (з двома ґрунтами – zv1b1 та zv1b2) та заключна (zv3), яка часто
відділяється прошарками лесоподібних суглинків (zv2).
У початкову стадію ґрунтоутворення на території Середнього Побужжя формувались
жовтувато-бурі та бурі лісові ґрунти. Ґрунти раннього оптимуму, мають, переважно, лісовий
генезис з рисами, які властиві бурим лісовим ґрунтам теплих фацій. Автоморфні бурі лісові
ґрунти формувались, переважно, на вододілах та пологих схилах межиріч більшої площі
території Побужжя. Жовтувато-бурі ґрунти сформувались у крайній північно-західній частині,
де в пониженнях були розповсюджені лучно-болотні ґрунти. Бурі лісові червонуваті та
коричнювато-бурі лучні ґрунти були поширені на сході, південному-сході. На добре
дренованих ділянках, а також у південній частині Середнього Побужжя поширились бурі лісові
коричнюваті ґрунти. Для пізнього оптимуму характерні ґрунти, які мали риси перехідних від
бурих лісових до коричневих та червонувато-коричневих (бурі лісові коричнюваті,
червонувато-бурі лісові, коричнювато-бурі вилужені, коричнювато-бурі, бурувато-коричневі,
буроземоподібні, лучні). В заключну стадію формувались жовтувато-бурі, червонувато-бурі та
лучні ґрунти. По заплавах рік у завадівський час були поширені алювіальні типи ґрунтів.
Комплекс макро- та мікроморфологічних палеопедологічних особливостей завадівських
ґрунтів, поруч з іншими палеогеографічними даними (мінералогічними, палінологічними,
фауністичними та ін.), вказують на генезис завадівських відкладів у значно тепліших та
вологіших кліматичних умовах у порівнянні з сучасними і дозволяють віднести їх до фацій
помірно-теплого клімату наближеного до субтропічного.

116

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
Література
Бондарчук В.Г. До характеристики копальних м'якунів з четвертинних покладів України // Четвертинний
період. – К.: Вид-во ВУАН, 1933. – Вип. 5. – С.15–33.
Веклич М.Ф. Четвертинні відклади правобережжя Середнього Дніпра. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. –
200с.
Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. – К.: Наукова
думка, 1982. – 202с.
Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения. – К.: Наукова думка, 1990. – 192с.
Геологічна будова та корисні копалини межиріччя Случі та Південного Бугу: Звіт Пошуково-знімальної
партії про геологічне довивчення масштабу 1:200 000 території аркуша М-35-ХХІІ
(Старокостянтинів) / Лукаш В.В., Гадючка Є.В., Лісняк О.Г. та ін. – К.: ПЗП ПДРГП
“Північгеологія”, 2005. – 378с.
Герасименко Н.П. Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України: автореф.
дис. на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук: 11.00.04 “Геоморфологія та
палеогеографія”. – К., 2004. – 40с.
Герасименко Н.П., Матвіїшина Ж.М. Проблеми завадівського “великого інтергляціалу” // Матеріали XIV
Українсько-польського семінару: Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу. – Львів: Вид.
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С.194–206.
Гожик П.Ф. О возрасте меджибожской фауны // Материалы по четвертичному периоду Украины. – К.:
Наукова думка, 1969. – С.138–143.
Гожик П.Ф. Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы (В двух частях). Часть
I. Надсемейство UNIONOIDEA. – К.: Институт геологических наук НАН Украины, 2006. – 280с.
Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Центральноукраїнська серія. Аркуш М-35ХХІХ (Вінниця) / Деркач С.С., Зенько В.Г., Ляшенко П.О. та ін. – К.: Держ. геол. служба, 2006. –
120с.
Дорошкевич С.П. Плейстоценові викопні ґрунти Середнього Побужжя як відображення змін природних
умов: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук: 11.00.04
“Геоморфологія та палеогеографія”. – К., 2012. – 19с.
Докучаев В.В. Ход и главнейшие результаты предпринятого Императорским вольным экономическим
обществом исследования русского чернозема // Сборник работ по геологии [Оттиск]. – СПб.,1881. –
68с.
Карта четвертичных отложений Украины масштаба 1:500 000 / под ред. Б.Д. Возгріна. – К., 1994. (Кн. І
– 263 с ; кн. ІІ – 119 с ; кн. – ІІІ : граф. прилож. – 21с.)
Куница Н.А. Распространение и особенности ископаемых почв Подолья и Среднего Побужья //
Палеопедология. – К.: Наукова думка, 1974. – С.71-82.
Куница Н.А. Природа Украины в плейстоцене (по данным малакофаунистического анализа). – Черновцы:
Рута, 2007. – 240с.
Лессово-почвенная формация Восточно-Европейской равнины: Палеогеография и стратиграфия / А.А.
Величко, Ю.Н. Грибченко, З.П. Губонина и др. – М., 1997. – 139с.
Матвиишина Ж.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины. – К.: Наукова думка, 1982. – 144с.
Національний атлас України / наук. редкол. Л.Г. Руденко та ін. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с.
Опорные геологические разрезы антропогена Украины / Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Дубняк В.А. и др. –
К.: Наукова думка, 1969. – Ч. 2. – 172с.
Опорные инженерно-геологические разрезы лессовых пород Северной Евразии / В.Т. Трофимов, С.Д.
Балыкова, Т.В. Андреева и др.; под ред. В.Т. Трофимова. – М.: КДУ, 2008. – 608с.
Передерий В.И. Минеральный состав отложений как индикатор изменений природной среды на
территории Украины в плейстоцене // Изменения климата, почвы и окружающая среда. – Белгород:
КОНСТАНТА, 2009. – С.63–72.
Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України /
Матвіїшина Ж.М., Герасименко Н.П., Передерій В.І. та ін. ; за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – К.: Наук.
думка, 2010. – 192с.
Розвиток грунтів України у пізньому кайнозої / Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Дубняк В.О. та ін. – К.: Наукова
думка, 1973. – 224с.
Сиренко Н.А., С.И. Турло. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. – К.:
Наукова думка, 1986. – 188с.

117

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
Степанчук В.Н. Нижний и средний палеолит Украины / В.Н. Степанчук. – Черновцы: Зелена Буковина,
2006. – 463с.
Степанчук В.М., Рижов С.М., Матвіїшина Ж.М., Кармазиненко С.П. Нові дані до вивчення ранніх етапів
освоєння території Східноєвропейської рівнини у палеоліті // Кам’яна доба України: Збірка наукових
статей. – К.: Шлях, 2008.– Вип. 11. – С.23–41.
Степанчук В.М., Рижов С.М., Матвіїшина Ж.М., Кармазиненко С.П. Поновлення робіт на
місцезнаходженні Меджибіж: результати 2008-2009 рр. // Кам’яна доба України: Збірник наукових
статей. – К.: Шлях, 2010.– Вип. 13. – С.33–44.
Таргульян В.О. Концепция памяти почв: развитие фундаментальной базы генетического почвоведения //
Многоликая география. Развитие идей Иннокентия Петровича Герасимова (под ред. Н.Д. Глазовской).
– М.: Общ-во науч. изданий КМК, 2005. – С.124–131.
Турло С.І., Матвіїшина Ж.М. Рослинність і ґрунти Середнього Побужжя в плейстоцені // Український
ботанічний журнал. – 1992. – Т. 49. – № 5. – С.55–60.
Matviishyna Zhanna. Paleosoils of the areal key section in the Middle Pobuzhye region as the evidence
of paleogeographical // V Seminarium lessowe XV seminarium Polsko-Ukrainskie. – Wroclaw, 2008. –
P.20–21.

118
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Дмитрук Ю.М.
ОСНОВИ ПАЛЕОПЕДОГЕОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ
ДЛЯ ЦІЛЕЙ ГЕОАРХЕОЛОГІЇ
Археологічне ґрунтознавство набуло масштабного розвитку, постачаючи як археологам, так і ґрунтознавцям нові
наукові дані про взаємовплив природи та людини та результати діяльності останньої. У статті
характеризуються можливості геохімічного аналізу палеоґрунтів. Висвітлено головні проблеми, які можуть
виникати при такому аналізі: встановлення фонового вмісту мікроелементів, висока варіабельність даних як
результат природних процесів, шляхи та можливості статистичного обробітку, просторова прив’язка даних.
Описані окремі кількісні показники (коефіцієнти), використовуючи які можна реалізувати індикаторні можливості
мікроелементів. На основі попередніх результатів, одержаних при дослідженні похованих під археологічними
пам’ятками ґрунтів, показано індикаторну роль фосфору та окремих мікроелементів, вміст яких в ареалах давньої
діяльності людини істотно змінився.
Ключові слова: геоархеологія, геохімія, аналіз, ґрунт, палеоґрунт, похований ґрунт, мікроелементи, важкі метали,
фосфор, фоновий вміст, коефіцієнт накопичення, методика.
Дмитрук Ю.М. Основные принципы палеопедогеохимического анализа для целей геоархеологии.
Археологическое почвоведение развивается быстрыми темпами, обеспечивая как археологов, так и почвоведов
интересными научными данными о взаимовлиянии природы и человека, а также о результатах антропогенной
деятельности. В статье характеризуются возможности геохимического анализа палеопочв. Описаны главные
проблемы, которые возникают в процессе такого анализа: определение фонового содержания микроэлементов,
высокая вариабельность их количества, как результат прежде всего природных процессов, пути и возможности
статистической обработки, пространственная привязка данных. Дана характеристика отдельных
количественных показателей (коэффициентов), использование которых позволяет оценить индикаторную роль
микроэлементов в почвах. На основании предыдущих результатов аналитических исследований, полученных при
изучении погребенных под археологическими памятками почв, доказана роль фосфора и некоторых других
химических элементов как индикаторов.
Ключевые слова: геоархеология, геохимия, анализ, почва, палеопочва, погребенная почва, микроэлементы, тяжелые
металлы, фосфор, фоновое содержание, коэффициент накопления, методика.
Dmytruk Yu.M. Basis of paleopedogeochemical analysis for the purposes of geoarchaeology. Archaeological soil science
is developing rapidly, providing both archaeologists and soil scientists interesting scientific data about the interaction
between man and nature, as well as the results of human activities. The paper is describing the capabilities of the
geochemical analysis of paleosols. The main problems, which arise in the course of this analysis, are declared:
determination of background concentrations of trace elements, the high variability in their number, as a result primarily of
natural processes, ways and means of statistical processing, spatial data binding. The several individual quantitative
indicators (ratios) were distinguishing. Their use allows us to estimate the indicator role of trace elements in soils. The role
of phosphorus and other chemical elements as indicators are proved, based on the results of previous analyzes that were
obtained in a study by the buried archaeological reminders of soils. The amount of these chemical elements in the area of
long-standing human activity has changed.
Keywords: geoarchaeology, geochemistry, analysis, soil, paleosols, buried soil, trace elements, heavy metals, phosphorus,
background content, enrichment factor, method.

Вступ
Головна мета статті – аналіз на прикладі конкретних результатів, одержаних при обстеженні
ґрунтів в межах археологічних пам’яток зв'язків між розвитком ґрунту як природноісторичного тіла та певним видом діяльності людини (хронологічно-хорологічний аспект).
Автор відчуває брак знань саме з позицій археології, при цьому спілкування із археологами
свідчить про далеко не повне використання ними відомостей про ґрунти. Водночас
геоархеологічні дані часто сприяють вирішенню наукових і практичних проблем, які в окремих
випадках без результатів здобутих ґрунтознавцями розв’язати практично неможливо. Як не
прикро, але на сьогодні спільні роботи археологів та ґрунтознавців в Україні поодинокі, мають
швидше принагідний характер, що унеможливлює прогрес у дослідженнях як з позицій
ґрунтознавства, так і археології. Перспективи таких системних досліджень, як показує досвід
розвинутих країн світу, однозначно великі та багатообіцяючі.
Всі відклади, ґрунти та інші геооб’єкти в (на) яких розміщені археологічні, палеонтологічні
тощо рештки вважаються геоархеологічними об’єктами. Вони мають конкретну просторово119
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часову прив’язку, іноді деяку хронологічну амплітуду, за умов складного поєднання
різноманітних процесів і, як наслідок, змін (діагенезу) за час після події. Виникнення
геоархеологічних об’єктів – результат природної та антропогенної седиментації, а тому їхнє
усестороннє вивчення можливе за умов системних досліджень, в яких поєднані зусилля
археологів, палеогеографів, геологів, ґрунтознавців, геохіміків та інших спеціалістів.
Отже, теоретичною основою археологічного ґрунтознавства (Демкин и др., 2007) є такі
головні положення:
1. У ґрунтах відображається просторово-часова мінливість різних чинників довкілля (клімат,
рослинність, рельєф, ґрунтові води, антропогенна діяльність та інші), що виражається в певній
організації ґрунтового профілю відповідно до існуючої природної ситуації.
2. Поховані палеоґрунти археологічних пам’яток (кургани, городища, вали тощо) тривалий
час зберігають ознаки і властивості за якими можна проводити їхню діагностику.
3. Пам’ятки історії суспільства одночасно є природними пам’ятками, в яких збережена
інформація про стан і просторово-часову мінливість ґрунтів і ландшафтів минулих епох.
4. Комплексні ґрунтово-археологічні дослідження дозволяють уточнити та доповнити
існуючі уявлення про матеріальну та духовну культуру давнього населення.
В межах археологічного ґрунтознавства вирішується система проблем, як наприклад,
еволюції ґрунтів і довкілля, локальні та регіональні закономірності генезису ґрунтового
покриву, часова динаміка ґрунтових властивостей і процесів, вплив ґрунтів і природних умов
на діяльність, розселення та міграції давнього населення, історико-соціологічні реконструкції.
Основна частина
Об’єктом геоархеологічних досліджень є геологічні та ґрунтові тіла з археологічними
предметами (рештками) як результату природно-антропогенних процесів. Предметом вивчення
геоархеології є хронологічні особливості; динаміка довкілля і його компонентів, найперше –
кліматів; власне виникнення антропогенних об’єктів, тобто діяльність людини на певному
часовому етапі та наслідки такої діяльності; зрештою результати взаємодії людини та природи
або палеоекологія людини.
Розвиваючись понад чверть століття, геоархеологічні дослідження охопили різноманітні
підходи, їхня методологія комплексна і включає кілька основних груп методів:
– археолого-палеогеографічні та геолого-геоморфологічні (стратиграфічні, геологолітологічні, палінологічні, датування різними методами);
– археолого-геофізичні (геомагнітне, георадарне, дистанційне зондування;
електрозондування);
– археолого-ґрунтознавчі (методи ґрунтознавства і поєднаних з ним наук щодо об’єктів
приурочених до ґрунтових тіл);
– археолого-геохімічні (дослідження поведінки хімічних елементів в умовах природноантропогенних процесів) та археолого-антропогеохімічні (Александровская, Александровский,
2007).
Геоархеологія набула потужного розвитку і у зв’язку з розвитком ґрунтознавства як
фундаментальної науки та досягнутих результатів досліджень в науці про ґрунти за останні
десятиліття, зокрема внаслідок збільшення можливостей таких розвідок з використанням
інноваційних технічних підходів, насамперед новітньої інструментальної бази. Археологи часто
стикаються з проблемами, які важко вирішити самотужки через велику специфічність і
варіабельність ґрунтів у просторі та часі. Питання, які завжди постають навіть перед
ґрунтознавцями, стосуються насамперед масштабів обстежень, тобто вибору організації
ґрунтових систем. Іншими словами чи достатньо буде відомостей про ґрунт конкретного
ландшафту на рівні ґрунтової маси (речовинно-фазовий), в якій виявлено певні артефакти, чи
власне ґрунтового тіла (горизонтний). Результати таких обстежень потребують узагальнень на
вищому рівні – катенарному або локальному чи навіть регіональному. При цьому актуальним
залишається вибір методів обстежень та необхідного мінімуму аналізів, які матимуть
конкретно-прикладне значення саме для даної екосистеми, тобто будуть достатньо
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інформативними. Такий вибір постає і при вивченні самих ґрунтів, його реалізація – поєднання
досвіду та реальних можливостей, якими володіють науковці або заклади, що пропонують
подібні послуги.
Ґрунти, здійснюючи глобальні функції в біосфері, зберігають інформацію про процеси, які
відбуваються в них, незалежно чи вони природного, чи антропогенного характеру. Завдання
геоархеолога, як і ґрунтознавця, зуміти прочитати таку інформацію, обравши оптимальний
шлях її виявлення, дешифрування та збереження. Отже, палеоґрунти природного генезису,
ґрунти поховані внаслідок діяльності людини та навіть ґрунти денної поверхні стають
об’єктами вивчення, якщо вони розміщені поблизу археологічної пам’ятки або є його частиною
(компонентом). За такого підходу ґрунт вважається індикатором природно-антропогенних
процесів. На загал, відокремлення показників, якими володіє ґрунт як результат природних
процесів, від ознак, які він набув внаслідок діяльності людини може проводитися спеціалістами
з необхідною науковою точністю. Морфолого-морфометричні показники, хімічні, фізичні та
біологічні властивості, не говорячи про артефакти та порушення цілісності ґрунтів, порівняно з
фоновими аналогами, реально відображають деривацію ґрунту конкретного ландшафту від
його природного тренду. Це здійснюється в ході порівняльного аналізу показників ґрунтів у
катені, в якій поєднуються фонові ґрунти (формувалися тільки природними процесами),
поховані ґрунти (екрановані від денної поверхні археологічними об’єктами або іншими
результатами діяльності людини) та ґрунти на поверхні археологічних об’єктів.
Наші попередні дослідження палеоґрунтів (Дмитрук, 2009; 2010; 2011; Дмитрук и др., 2009;
Dmytruk, 2011) проводилися найперше з метою виявлення регіональних особливостей еволюції
ґрунтового покриву на території Західної України, для якої база відповідних даних мінімальна,
порівняно з іншими регіонами. Особливу увагу було приділено ґрунтово-геохімічному аналізу
для виявлення індикаторних можливостей вмісту та поведінки окремих мікроелементів у
ґрунтах (Дмитрук, 2004; 2006; 2009). На основі одержаних даних та при порівняльному аналізі
показників різновікових ґрунтів у катенах характеризувався еколого-геохімічний статус
конкретного ґрунту (Дмитрук, 2008). Це дозволило виявити особливості розвитку ґрунтів за
певний час як у природних умовах, так і під впливом діяльності людини.
Загалом методологія палеогеохімічного аналізу передбачає оцінку змін конкретного
ландшафту протягом його розвитку, за можливості – для чітко визначеного часу, наприклад,
суббореальний етап голоценової епохи тощо. Палеогеохімічний аналіз для потреб археології
повинен відповісти на питання: які зміни відбулися в геохімії екотопу, до якого приурочена
діяльність людини на певному історичному етапі та яка ймовірність верифікованої оцінки
таких змін ? Відповіді на ці питання можливі за певних умов, зокрема при дотриманні вже
апробованої методики палеоґрунтогеохімічного аналізу.
Насамперед, необхідні дані про фоновий вміст хімічних елементів, тобто їхню кількість у
довкіллі, або в його окремих компонентах, якщо вони перебувають тільки під впливом
природних процесів. Фон – вважається еталоном, по відношенню до якого здійснюють
порівняння, застосовуючи досить прості підходи, зокрема розраховуючи коефіцієнти
накопичення або елювіально-акумулятивні (Дмитрук, 2009). Крім вказаних коефіцієнтів
використовують методи геохімічних пропорцій між окремими хімічними елементами, а для
ґрунтів – і балансу ґрунтового профілю. Але у всіх випадках найбільшою необхідністю є дані
про фонову кількість хімічних елементів.
Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах пропонують визначати різними методами, а саме:
1) при аналізі ґрунтів “доіндустріальної” епохи; 2) в процесі аналізу ґрунтів заповідних
територій; 3) аналізуючи музейні зразки; 4) характеризуючи реферовані дані та 5) при аналізі
похованих і палеоґрунтів. Всі вони мають певні обмеження, але системний їхній аналіз
свідчить, що найнеупередженішим треба визнати останній.
Визначення фонового вмісту елементів має декілька проблемних аспектів, які обов’язково
треба враховувати. По-перше, хімічні елементи у довкіллі характеризуються великою
варіабельністю, іноді – понад 100 %, а тому фоновий вміст часто показують не одним числом, а
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певним діапазоном (амплітуда або розмах значень). Наприклад, фоновий вміст нікелю у
зональних ґрунтах Передкарпаття складає 16,0 – 42,0 мг/кг (Дмитрук, 2006). Це означає, що при
незначних змінах його кількості, навіть внаслідок підтвердженої антропогенної діяльності,
відхилення від фонового вмісту виявити практично неможливо. У такому випадку необхідні
деякі інші підходи. По-друге, велика варіабельність вмісту хімічних елементів у довкіллі
потребує достатньої кількості аналізів, мінімум яких визначається дослідником в кожному
окремому випадку, а також, виходячи з певного об’єму даних, методів їхнього статистичного
обробітку. Останнє часто супроводжується проблемами вибору конкретних величин,
наприклад, яке середнє (арифметичне, геометричне, медіанне) найкраще характеризуватиме
вибірку. Тобто, третьою проблемою є процедура математико-статистичного опрацювання
даних геохімічних аналізів. Не врахування їхніх методичних особливостей часто
унеможливлює одержання достовірних результатів (Yay et al., 2008). По-четверте, фоновий
вміст хімічних елементів має конкретну хорологічну прив’язку, його значення є локальними,
дуже рідко – регіональними, але ніяк не повсюдними (єдиними). Тому використання в
порівняльному аналізі кларку того чи іншого елемента немає сенсу, необхідних для
геоархеолога результатів таким чином не буде досягнуто. Більше того, до проведення
процедури встановлення фонового вмісту необхідно вивчити геохімічну ситуацію ареалу
дослідження. Цілком можливо, що в цьому конкретному екотопі (рівень урочища або фації)
своєрідність еколого-геохімічних умов унеможливлює екстраполяцію результатів аналізів
навіть для локального рівня, тобто на весь ландшафт.
Зрозуміло, що встановлення фонового вмісту хімічних елементів проводиться для
аналогічних середовищ. Наприклад, якщо досліджують артефакти в ґрунтових горизонтах, то й
фонову кількість елементів необхідно розраховувати для ґрунтів, якщо це відклади певного
генезису, як от алювіальні – то для таких же відкладів.
Оцінку змін компонентів довкілля на місці давньої діяльності (перебування) людини
проводять, обчислюючи певні кількісні показники. Найчастіше закордонними авторами (Ergin
et al., 1991; Janssen et al., 2000; Reimann, Caritat, 2000) застосовується коефіцієнт збагачення
(enrichment factors). Методика його обчислення може бути двоякою: 1) безпосереднє
відношення вмісту певного елемента у досліджуваному зразку до кількості цього ж елемента у
фоновому (еталонному) зразку; 2) відношення частки – ділення вмісту певного елемента у
досліджуваному зразку на вміст “консервативного” елемента у цьому ж зразку до такої ж
частки, розрахованої для фонового (еталонного) зразка.
EFx =(Cx/R)зразка : (Cx/R)фонове (еталонне)
де (Cx/R)зразка – показник для зразка, який досліджується, Сх – вміст досліджуваного елемента,
R – вміст “консервативного” елемента; (Cx/R)фонове (еталонне) – такі ж величини для фонового
(еталонного) зразка.
Цю процедуру з розрахунком пропорції між хімічним елементом і “консервативним”
елементом називають нормалізацією, зважаючи на те, що кількість “консервативних” елементів
у компонентах довкілля значно стабільніший показник, ніж скажімо, мікроелементів. До того
ж, фонові та досліджувані зразки можуть істотно відрізнятися за окремими властивостями. В
якості “консервативних” елементів найчастіше використовують алюміній, залізо, марганець,
титан, скандій, цирконій.
Концептуально процес нормалізації вмісту мікроелементів (відношенням до їх середніх у
земній корі величин) пояснюється (Reimann, Caritat, 2005): 1) просторовою мінливістю складу
гірських порід порівняно з середнім глобальним вмістом мікроелементів у земній корі, який
використовується як еталонний; 2) природним перерозподілом мікроелементів, який
відбувається в ході субповерхневих процесів (вивітрювання, ґрунтогенез, ерозія, міграція та
інші); 3) різною стійкістю до вивітрювання, якою володіють мінерали, а тому геохімія
конкретної території повинна враховувати диференціацію як наслідок різноманітного
розчинення; 4) нехтуванням важливості біогеохімічних процесів для вмісту мікроелементів на
поверхні земної кори.
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Roca, Pazos, Bech (2012) під коефіцієнтом накопичення пропонують розуміти різні
відношення, наприклад, в системі ґрунт : материнська порода; ґрунт : підстеляюча порода;
материнська порода : підстеляюча порода; ґрунт : земна кора; підстеляюча порода : земна кора.
Формула для його розрахунку така:
EF = ∑(I x X) / ∑ I,
де І – глибина, Х – вміст хімічного елемента у кожному генетичному горизонті.
Коефіцієнт накопичення згідно пропонованого відношення застосовують для ґрунтів,
гірських порід, відкладів, (наприклад, делювій або алювій конкретного ландшафту); є
приклади, коли його використовували для визначення стану забруднення снігового покриву. Це
відношення вважається діяльним індикатором ступеня модифікації ґрунтів. Зміни складу
ґрунтів рахуються істотними, якщо значення коефіцієнта збагачення перевищує 10. Менше
значення коефіцієнта дозволяє виявити відмінності між складом ґрунтів локального ареалу,
який досліджується та фоновими (еталонними) ґрунтами. Проте існують й інші підходи до
кількісної оцінки коефіцієнтів накопичення, зокрема (Seshan et al., 2010) поділ коефіцієнтів
накопичення пропонують проводити так: у випадку значення меншого, ніж 1 – акумуляції не
відбувається; менше 3 – акумуляція незначна; від 3 до 5 – помірна; від 5 до 10 – середня; від 10
до 25 – відчутна; від 25 до 50 – дуже сильна; понад 50 – екстремальна.
Ще одним методом встановлення антропогенних змін у поверхневих горизонтах ґрунтів по
відношенню до глибинних, часто материнської породи, є розрахунок елювіальноакумулятивних коефіцієнтів. Їхнє використання можливе за умови тотожного складу
материнських порід та ґрунтового типу. При цьому визначають відношення вмісту певних
хімічних елементів у будь-якому (всіх) генетичному горизонті ґрунту до його ж кількості у
ґрунтоутворюючій породі. Зазвичай, остання вважається головним джерелом мікроелементів у
профілі ґрунту, а тому таке відношення показує наслідки як природних, так й антропогенних
процесів впливу на вміст хімічних елементів у ґрунтах.
Безумовно доцільною може бути методика порівняння пропорцій між окремими хімічними
елементами для досліджуваного ґрунту та фонового. У ґрунті, який перебував під впливом
будь-якого виду антропогенної діяльності, пропорції між кількістю одних і тих же елементів
змінюються, порівняно з ґрунтом фонового ареалу, в якому діяльності людини не відмічено.
Для ґрунтів фонових територій, на які процеси сучасного антропогенного забруднення не
поширилися, досить перспективним методом оцінки хронологічних змін геохімії ґрунтів треба
признати індекс їх насичення тими чи іншими хімічними елементами (Дмитрук, 2006).
Методика його розрахунку також передбачає попереднє виявлення фонового вмісту, але його
головна перевага – узагальнення результатів аналізів в один числовий показник, незалежно від
кількості досліджуваних елементів. Вагомо, що при розрахунках індексу насиченості є чітка
шкала його оцінки: значення Ів до 0,70 свідчить про інтенсивні міграційні процеси; від 0,70 до
0,90 – про наявність міграції хімічних елементів; від 0,90 до 1,10 – про рівновагу процесів
виносу – акумуляції; від 1,10 до 1,30 – про акумуляційні процеси у досліджуваних ґрунтах,
нарешті якщо ця величина перевищує 1,30 – то така акумуляція однозначно істотна.
Узагальнення в одному показнику тенденцій поведінки різних хімічних елементів не
унеможливлюють їх індивідуального аналізу, бо коефіцієнти концентрації – розсіювання в
процесі розрахунків, обчислюють для кожного з досліджуваних мікроелементів.
Важливим питанням залишається вибір хімічних елементів в якості індикаторів
антропогенних впливів. Частіше перевагу надають мікроелементам, вміст яких у компонентах
довкілля складає соті частки процента, а тому трансформація їхньої кількості діагностується
впевненіше. Проте різними авторами показано й індикаторну роль окремих макроелементів,
зокрема фосфору (Александровская, Александровский, 2007; Плеханова и др., 2007; Дмитрук и
др., 2011; Terry et al., 2000; Vogel, Märker, 2011).
Відомо, що аналіз вмісту фосфору допомагає виявити не тільки власне місця поселень
людей в попередні епохи, але й виявити певний вид діяльності, якими вони займалися.
Встановлено, що приготування їжі, зберіганні продуктів харчування, споживання їжі та
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пов’язані з цим церемонії супроводжуються потраплянням у ґрунт органічних решток. У
такому випадку кількість фосфору у ґрунтах істотно зростає, порівняно з фоновими ґрунтами
або ґрунтами під оборонними спорудами, де продукти харчування не використовувались.
Зокрема, для території стаціонару Рідківці (2011) нами встановлено, що максимальний вміст
рухомого фосфору (47,8 мг/100 г ґрунту) приурочено до місць колишніх землянок або території
городища загалом (41,1 мг/100 г ґрунту). Кількість фосфору у фонових ґрунтах (лісових – 17,3
та лучних – 18,4 мг/100 г ґрунту) майже втричі менша. Такі геохімічні зміни ґрунтів
зберігаються понад 1000 років, що цілком дозволяє використовувати метод оцінки вмісту та
розподілу фосфору у ґрунтах для індикації давньої діяльності людини.
Ґрунти

Pb

Cd

Cu

Ni

Cr

Zn

Mn

На валу (В)

14,3

0,40

11,5

24,1

17,3

44,5

444

Похований (П)

12,9

0,65

12,0

22,7

19,7

37,6

467

Фоновий (Ф)

14,8

0,55

11,2

22,9

19,8

40,4

486

В/Ф

0,97

0,72

1,03

1,05

0,87

1,10

0,91

П/Ф

0,87

1,17

1,07

0,99

0,99

0,93

0,96

Табл. 1. Середній валовий вміст важких металів у ґрунтах стаціонару Вигода, мг/кг (Дмитрук Ю.М.,
Матвіїшина Ж.М., Слюсарчук І.І., 2008).

Серед мікроелементів індикаторне значення найчастіше признається за свинцем, кадмієм,
міддю, нікелем, цинком, хромом та деякими іншими металами. Важливість окремих з них
зв’язана з особливостями діяльності людини та конкретними еколого-ландшафтними умовами.
Наприклад, на місці оборонних земляних валів (Траянових) спостерігається фоновий вміст
мікроелементів у ґрунтах, похованих під ними (Табл. 1).
Ґрунти

Pb

Cd

Cu

Ni

Cr

Zn

Mn

На насипі(Н)

16,7

0,68

16,0

25,7

14,7

47,2

412

Похований(П)

13,8

0,70

15,0

21,9

14,3

40,6

437

Городище (Г)

19,6

1,11

20,4

29,9

22,9

64,1

614

Фоновий (Ф)

14,7

0,84

15,5

23,2

13,6

43,9

590

Ф/Н

0,88

1,24

0,97

0,90

0,93

0,93

1,43

Ф/П

1,07

1,20

1,03

1,06

0,95

1,08

1,35

Ф/Г

0,75

0,76

0,76

0,78

0,59

0,68

0,96

Н/П

1,21

0,97

1,07

1,17

1,03

1,16

0,94

Г/П

1,42

1,59

1,36

1,37

1,60

1,58

1,41

Табл. 2. Середній валовий вміст важких металів (мг/кг) у ґрунтах стаціонару Рідківці та їх відношення
для різновікових горизонтів.

Проте в місцях, де проводились певні види промислової діяльності (металургія, солеваріння,
виготовлення предметів праці та одягу тощо) можуть виявлятися підвищені, порівняно з фоном
кількості мікроелементів, як це встановлено нами для стаціонарів Рідківці, Княждвір (Табл. 2;
3). Умови дослідження та особливості різновікових ґрунтів наведені нами раніше (Дмитрук та
ін., 2011). Загалом еколого-геохімічний статус фонового ґрунту та ґрунту на насипі, а також на
насипі та похованого, як і фонового з похованим аналогічні. При цьому виявляються певні
особливості геохімії кожного ґрунту, пов’язані, насамперед, з вмістом кадмію та марганцю.
Проте головні диспропорції спостерігаються між кількістю важких металів у ґрунті на місці
городища та фоновим і похованим ґрунтами. Так, у фоновому ґрунті індекс насиченості
важкими металами складає 0,75 від такого для ґрунту городища. Аналогічне порівняння з
похованим ґрунтом показує, що в останньому насиченість важкими металами в 1,47 рази
менша, ніж у ґрунті городища. Найбільші відмінності при цьому спостерігаються для таких
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металів як хром, цинк та кадмій, метали, кількість яких зростає в місцях виготовлення залізних
знарядь праці.
Розрізи

Pb

Cd

Cu

Ni

Cr

Zn

Mn

Фон (Ф)

11,6

0,71

18,3

24,8

12,7

39,2

682

Промисел(П)

16,0

1,01

56,7

42,4

8,72

97,4

1718

П/Ф

1,38

1,42

3,10

1,71

0,69

2,48

2,52

Табл. 3. Валовий вміст важких металів (мг/кг) і їх співвідношення для фонового розрізу та розрізу
на місці солеварного промислу в Княждворі.

На місці давнього (до 1000 років і більше) солеваріння кількість важких металів у ґрунтах
збільшилась в результаті, очевидно, спалювання дров. При цьому хімічні елементи, які
концентрувалися окремими видами деревної рослинності, з попелом потрапляли у ґрунт,
накопичуючись понад фонові рівні (Табл. 3). Найбільше підвищений вміст спостерігається саме
для біогенних елементів – міді, цинку та марганцю, які в першу чергу акумулюються
рослинністю, у тому числі лісовою.
Висновки
Геоархеологія, використовуючи дані спільних досліджень археологів, ґрунтознавців,
геологів, палеогеографів, одержує нові можливості для реконструкції умов та діяльності
давнього населення. Перспективним напрямком при цьому є палеоґрунтогеохімічні обстеження
та використання даних про вміст окремих хімічних елементів, як індикаторів природних і
природно-антропогенних
процесів.
Важливу
роль
водночас
відіграє
методика
палеоґрунтогеохімічного аналізу, зокрема встановлення фонового вмісту та визначення
кількісних показників для оцінки трансформації еколого-геохімічного статусу ґрунтів, змінених
внаслідок давньої діяльності людини.
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Анисюткин Н.К., Чепалыга А.Л.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ НОВОЙ СТОЯНКИ
РАННЕГО ПАЛЕОЛИТА БАЙРАКИ В НИЖНЕМ ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Статья посвящена итогам трехлетних исследований (2010-2012 г) новой стоянки раннего палеолита Байраки,
обнаруженной в Нижнем Приднестровье, в окрестностях молдавского города Дубоссары. Каменные изделия и
единичные кости ископаемых животных встречены в отложениях VII надпойменной террасы реки Днестра как в
ископаемых почвах (поздний комплекс), так и в речном аллювии (ранний комплекс). Поздний комплекс,
представленный 35 кремневыми изделиями, включая чопперы и скребла, датируется кромерским временем (OIS19,20), а ранний (160 изделий, в их числе чопперы и орудия на отщепах) — эоплейстоценом = ранним плейстоценом
(OIS-21).
Ключевые слова: Ранний палеолит, Нижнее Приднестровье, Байраки, олдован
Анісюткін М.К., Чепалига А.Л. Попередні підсумки досліджень нової стоянки раннього палеоліту Байраки в
Нижньому Придністров'ї. Стаття присвячена підсумками трирічних досліджень (2010-2012) нової стоянки
раннього палеоліту Байраки, виявленої в Нижньому Придністров'ї, в околицях молдавського міста Дубоссари.
Кам'яні вироби та поодинокі кістки викопних тварин зустрінуті у відкладах VII надзаплавної тераси Дністра як у
викопних ґрунтах (пізній комплекс), так і в річковому алювії (ранній комплекс). Пізній комплекс, представлений 35
крем'яними виробами, враховуючи чоппери і скребла, датується кромерським часом (OIS-19, 20), а ранній (160
виробів, в їх числі чоппери і знаряддя на відщепах) – еоплейстоценом = раннім плейстоценом (OIS-21).
Ключові слова: Ранній палеоліт, Нижнє Придністров'я, Байраки, Олдован
Anisiutkin N.K., Chepalyga A.L. Preliminary results of studies of a new Early Paleolithic site of Bairaky in the Lower
Transnistria. The article is devoted to results of three years of studies (2010-2012) of a new Early Paleolithic site of Bairaky
discovered in the Lower Transnistria, in the vicinity of Moldavian city of Dubossari. Lithic products and isolated fossil bones
were recovered in sediments of the VIIth floodplain terrace of Dniester River in buried soils (late assemblage) and also in
river alluvium (early assemblage). Late assemblage represents 35 flint products, including choppers and scrapers, and aged
to Cromerian (OIS-19, 20), while the early assemblage (160 lithics, including choppers and flake tools) is dated to
Eopleistocene = Early Pleistocene (OIS-21).
Keywords: Early Paleolithic, Lower Transnistria, Bairaky, Oldowan

Введение

В настоящее время проблема первоначального заселения ископаемыми людьми Восточной
Европы вновь стала актуальной благодаря открытиям российских археологов на Тамани и в
Дагестане, где удалось обнаружить очень древние стратифицированные памятники
олдованского типа (Щелинский, 2010; Амирханов, 2007; Амирханов и др. 2009). Важно, что
достаточно многочисленные каменные изделия найдены здесь совместно с находками
эоплейстоценовой фауны, а стоянка Богатыри=Синяя балка является классическим
местонахождении древней фауны, соответствующей таманскому фаунистическому комплексу
(Четвертичная система, 1982: 330; Саблин, 2010).
К сожалению, остальная часть Восточно-Европейской равнины оставалась практически
белым пятном, где единственным стратифицированным памятником раннего палеолита было
местонахождение Меджибож, расположенное на западе Украины. Здесь каменные изделия
найдены совместно с костями ископаемых животных, условно сопоставимых с тираспольским
фаунистическим комплексом (Пясецкий, 2001; Степанчук, 2006; Степанчук, Рековец, 2008:
107). Все остальные памятники10 этого времени не имели четкой стратиграфической позиции.
Среди частично стратифицированных следует назвать два местонахождения раннего
палеолита с территории Нижнего Приднестровья, расположенных на высокой террасе Днестра
в окрестностях молдавского города Дубоссары. Речь идет о местонахождениях Большой
Фонтан (Дубоссары 1) и Погребя, обнаруженных и исследовавшихся экспедицией ЛОИА АН
СССР, руководимой Н.К. Анисюткиным еще в 80-х годах прошлого столетия. На этих
местонахождениях были выявлены довольно представительные коллекции каменных орудий и
10

Знаменитые местонахождения раннего палеолита с территории Закарпатской Украины расположены уже в
пределах Центральной Европы.

127

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
единичные находки плейстоценовой фауны, включая два крупных обломка зубов
трогонтериевого слона, происходящих из красноцветной ископаемой почвы явно
раннеплейстоценового времени (Анисюткин, 1987; Anissutkine, 1987; Анисюткин, 1994; 2010).
Успешно начавшиеся изыскания, включая комплексные исследования с палеогеографами
Молдавии (Адаменко и др. 1996), не были завершены в связи с развалом Советского Союза.
Новые работы по изучению раннего палеолита этого перспективного региона были
возобновлены лишь спустя более двух десятков лет. Первый сезон начался в 2010 году,
естественно, с разведок в районе г. Дубоссары (Рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема расположения стоянок и местонахождений на территории Нижнего Приднестровья в
окрестностях г. Дубоссары. 1 – Байраки, 2 – Большой Фонтан, 3 – Крецешты.

Этапы исследований
В 2010 году совместная Приднестровская археологическая экспедиция Института истории
материальной культуры (Санкт-Петербург) Российской Академии наук и Тираспольского
государственного университета обнаружила в процессе разведывательных работ, рядом с
известным
местонахождением
раннего
палеолита
Большой
Фонтан,
новую
стратифицированную стоянку Байраки, также расположенную на VII надпойменной террасе
левобережного Днестра (Анисюткин и др. 2012; Чепалыга, Анисюткин, 2012). Первые
артефакты были выявлены в обнажении левого борта обширного оврага Байраки, на месте
заброшенного гравийно-песчаного карьера. Кремневые изделия были найдены в кровле
красноцветной ископаемой почвы явно раннеплейстоценового возраста (Рис. 2). При
последующей затем расчистке обнажения были обнаружены обломок трубчатой кости
ископаемого животного, 2 скребла (Рис. 3: 4), 2 нуклеуса, 1 отщеп, 5 кремневых чешуек, 1
орудие с зубчатой ретушью края и галька песчаника со сколами и следами обработки.
В скоплениях галечника, сохранившегося местами на прилегающих к раскопу участках
карьера, представленного преимущественно конгломератом, найдено 7 каменных изделий,
которые надежно привязываются к русловому аллювию данной террасы. Из них 3 относятся к
галечным орудиям, изготовленным из прочного косоуцкого песчаника, остальные 4 были
кремневыми, в их числе 2 отщепа, 1 орудие на обломке отщепа и 1 нуклевидное изделие на
осколке кремня. Из галечных форм наиболее выразительным был крупный чоппер,
извлеченный непосредственно из конгломерата (Рис. 4: 2).
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Рис. 2. Разрез и планы раскопов стоянки Байраки. Разрез северо-восточной стенки раскопа.
Условные обозначения: 1 – голоценовые слои; 2 – лессовидный суглинок желтовато-коричневого цвета; 3 –
ископаемая почва бурого цвета, 4 – красноцветная ископаемая почва, 5 – гидроморфная ископаемая почва, 6 –
пойменный аллювий, 7 – старичные отложения, 8 – отложения руслового аллювия, 9 – конгломерат. Планы
раскопов 2010, 2011 и 2012 годов.

В работах экспедиции самое активное участие принял палеогеограф, профессор
А.Л. Чепалыга (Институт географии РАН), который взял на себя всю естественно-научную
часть дальнейших исследований стоянки.
В следующем 2011 году исследования были продолжены совместно со специалистами
смежных наук. Так, благодаря изысканиям почвоведа С.А. Сычевой (Институт географии
РАН), в субаэральных отложениях удалось выделить три ископаемых почвы, лежащих одна на
другой, из которых бурая была верхней, красноцветная — средней и гидроморфная – нижней.
Основной археологический материал происходил из средней почвы, но несколько артефактов,
включая выразительное галечное орудие, найдены в кровле нижней ископаемой почвы
(Рис. 4: 1).
Каменные изделия из ископаемых почв, отнесенных к позднему комплексу, были
представлены всего 14 предметами, из них 4 найдены в кровле нижней гидроморфной почвы,
среди которых наибольший интерес представляло крупное пиковидное острие на кремневой
гальке. В средней почве обнаружены 1 нуклеус-скребло, 1 нуклевидное скребло, 8 отщепов и
чешуек.
В общем, ожидаемого выразительного культурного слоя не обнаружено: на уровне верхней
части средней ископаемой почвы встречены лишь единичные находки каменных изделий,
залегавшие, как и в прошлом году, единым горизонтом. Возможно, как показывают находки
двух патинизированных кремневых отщепов с современной поверхности карьера, основной
культурный слой был уничтожен в процессе работ гравийного карьера.
Каменные изделия из аллювиальной толщи происходили как из конгломератов,
приуроченных частично к нижним горизонтам руслового аллювия, непосредственно из
которых было извлечены отщеп и скребковидное орудие, так и из шурфа, заложенного для
выяснения особенностей залегания руслового аллювия.
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Рис. 3. Кремневые изделия позднего комплекса: 1 – чоппер на кремневой гальке, 2 – нуклеус со следами
морозобойных повреждений, 3, 4 – скребла (4-с ретушью кина), 5 – микрочоппер (гидроморфная почва).

Верхняя часть его представляла собой отложения береговой (пляжной) фации, состоявшей
из рыжевато-бурого и желтовато-бурого песка с прослойками дресвы, мелкой гальки и гравия.
Найденные здесь кремневые артефакты отличались от остальных относительно слабой
окатанностью, но отчетливым блеском поверхности. Полученная в сезоне 2011 года коллекция,
названная ранним комплексом, включала 28 каменных изделий, среди которых 3 изготовлены
из галек песчаника и 25 – из местного кремня серого, серо-желтого и черного цвета. Сырьем
служили окатанные осколки и обломки мелких и средних размеров. Кремень отличался весьма
плохим качеством – трещиноватостью, с многочисленными кавернами. Весь использованный
кремень имеет местное происхождение. По категориям находок можно выделить 4 галечных
формы, 3 нуклеуса, 10 отщепов, 2 ретушированных отщепа, 4 скребла, 1 скребковидное орудие,
2 острия и 2 клювовидных орудия. Все они имеют различную окатанность, но следов
соударений практически нет.
Среди галечных форм можно выделить 2 чоппера из косоуцкого песчаника, а среди
нуклеусов наиболее интересным является предмет относительно крупных размеров с серией
отчетливых негативов, указывающих на ортогональную систему раскалывания. Значительная
часть орудий изготовлена на осколках и обломках кремня.
Обнаружение в слоистых отложениях руслового аллювия выразительных кремневых
изделий явилось основанием для планирования в следующем сезоне изысканий именно в этих
отложениях, соответствующих русловому аллювию.
Междисциплинарные исследования 2012 года были в соответствии с прошлогодним планом
посвящены исследованию прежде всего аллювиальных отложений. Раскоп площадью 12 кв. м.
был заложен на месте прошлогоднего, где ранее были сняты и изучены субаэральные и
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пойменные отложения (Рис. 2). Археологический материал прослеживался по всей 2-х
метровой толще, состоящей из песчанистых горизонтов с включением линз и прослоек гравия и
более редкой гальки. Были выявлены три явных концентрации, где материал представлен
каменными изделиями и единичными обломками неопределимых костей ископаемых
животных. В самом верхнем песчаном горизонте найдено несколько окатанных предметов, в их
числе три относительно крупных кремневых гальки, включая два отбойника и чоппер, а также
отщеп и крупное пиковидное орудие из гальки косоуцкого песчаника.

Рис. 4. Каменные орудия стоянки Байраки. 1 – пиковидное острие на кремневой гальке
из позднего комплекса (гидроморфная почва), 2 – чоппер из косоуцкого песчаника (ранний комплекс).

Верхняя концентрация, расположенная под горизонтом песка, судя по глубинным отметкам,
имела мощность не более 0,25 м. Артефакты, в целом, залегали в двух горизонтах
крупнозернистого песка, разделенного прослойкой мелкого гравия. Средняя концентрация,
характеризуемая черными, марганцевистыми прослойками, имела значительную мощность,
достигая почти 1 м, отличаясь более сложным строением. Здесь многочисленные каменные
изделия и единичные обломки костей животных находились в двух песчаных горизонтах и в
нескольких прослойках и линзах из мелкого гравия и более редкой гальки. В основании данной
толщи прослеживается относительно мощный горизонт (до 0,25 м) из мелкой гальки, на
поверхности которого найден довольно крупный кремневый предмет пиковидной формы с
бифасиальной обработкой. В трех метрах южнее, в середине перекрывающей песчаной
прослойки, найден крупный чоппер с чередующейся обработкой рабочего края, изготовленный
из прочного косоуцкого песчаника (Рис. 5: 2).
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Рис. 5. Каменные орудия раннего комплекса: 1 – массивное острие на гальке косоуцкого песчаника,
2 – чоппер (косоуцкий песчаник), 3 – чоппер (девонский песчаник),4 – нуклевидное (пиковидное) орудие с острием.

Нижняя концентрация представляет довольно мощную толщу из песчано-гравийных
прослоек и линз, в которых малочисленный археологический материал, представленный только
кремневыми изделиями, рассеян по всем горизонтам практически равномерно. В основании
аллювиальных отложений выявлен плотный слой конгломерата, на котором и были
остановлены раскопки. Исследования 2012 года значительно увеличили коллекцию каменных
изделий раннего комплекса, в которой имеется 70 отщепов и чешуек, 4 чоппера, 5 нуклеусов и
47 орудий, среди которых более половины изготовлены на отщепах. Важно обнаружение
единичных костей ископаемых животных, которые несмотря на отсутствие определимых, дают
определенную перспективу при дальнейших исследованиях.
Во время археологических исследования этих отложений производились их промывка и
просеивание для выявления остатков микрофауны и моллюсков.
Одновременно выполнялась расчистка обнажения субаэральных отложений ниже по склону,
где мощность ископаемых почв существенно увеличивалась. В основном убирались
обрушившиеся блоки, закрывавшие разрез до уровня пойменного аллювия. Зачистка стенок
была минимальной: выравнивались только некоторые выступы и неровности. Был расчищен
разрез длиной до 50 м. Во время этих работ в отложениях найдено несколько кремневых
изделий, происходящих преимущественно из средней ископаемой почвы, включая
превосходный чоппер на крупной кремневой гальке, микрочоппер на песчаниковой галечке,
простое выпуклое скребло на отщепе, нуклеус и один окатанный отщеп, а также два обломка
неопределимых костей и зуб лошади. Последний представлял из себя, как определил
молдавский палеозоолог Роман Кройтор, третий моляр М3 Equus suеssenbornensis. Эта
архаичная форма лошади исчезла из региональной тираспольской фауны около 500 тыс. лет
назад. В нижней почве найден микрочоппер из яшмовой гальки (Рис. 3: 5), атипичный нуклеус
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и первичный отщеп. Расчистка оказалась полезной не только для почвоведов, но и археологов,
продемонстрировав дальнейшую перспективность раскопок позднего комплекса.

Рис. 6. Каменные изделия раннего комплекса: 1-12 – отщепы; 13-16 – нуклеусы (15, 16)
и нуклевидные формы типа рабо (13, 14).

Стратиграфия стоянки
Общая стратиграфия стоянки Байраки, установленная за три сезона раскопок, может быть
представлена в виде трех условных блоков отложений, в их числе голоценовый,
неоплейстоценовый, представленный преимущественно ископаемые почвами и нижний –
эоплейстоценовый (Рис. 2).
1. Толща голоценовых отложений мощностью до 1,2 м состоит из двух слоев, включая
современную черноземную почву интенсивно черного цвета, а также суглинок слабо
гумусированный коричневого цвета.
2. Толща неоплейстоценовых отложений начинается со слоя стерильного лессовидного
суглинка желто-коричневого цвета мощностью около 0,45 м. Под ним лежат три ископаемых
почвы, включая коричневую (бурого) цвета, толщина которой не превышает 0,6 м, в основании
которой найдена небольшая окатанная кремневая галечка со следами обработки.
Однако здесь необходимо сделать существенное замечание.
В разрезах 2011 и 2012 годов непосредственно под верхней почвой лежит, как известно,
следующая красноцветная ископаемая почва, но в раскопе 2010 года между ними была
обнаружена незначительная линзовидная прослойка суглинка серовато-желтого цвета
мощностью всего 10-15 см, которая не прослеживалась позднее. В данном суглинке найдены
два покрытых белой патиной кремневых изделия, включая выразительное скребло с ретушью
кина, изготовленное на обломке кремневой гальки (Рис. 3: 4), и отщеп, а также скребло на
обломке песчаниковой гальки. На этом основании вполне обосновано выделение самого
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позднего горизонта с патинизированными изделиями, т.е. все изделия с патиной белого цвета
автоматически относятся к данному горизонту. Важно заметить, что кремневые изделия
непосредственно из ископаемой почвы не имели патины. Обнаружение в расчистке 2012 года
патинизированного нуклеуса со следами морозобойных повреждений указывает (Рис. 3: 2),
скорее всего, на связь этого комплекса с иными климатическими условиями, более суровыми.

Рис. 7. Каменные орудия раннего комплекса. 1-4 – скребки на отщепах; 5-7 – проколки на отщепах;8 – резецпроколка; 9,10 – ножи с обушками (9-частично ретушированным, 10 – с естественным); 11,12 – скребла.

Ископаемая почва красновато-коричневого цвета (средняя), трансформированная и
“обезглавленная”, лежит ниже. Ее мощность достигает почти 0,5 м. Почва разбита
отчетливыми трещинами, заполненными однородным красновато-коричневым осадком с более
интенсивным красным цветом. Трещины имеют ширину от 4-7 до 10-15 см, уходя на глубину
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до 1,3 м. В этой почве наряду с кремневыми изделиями раннего палеолита обнаружены
неопределимые обломки костей ископаемых животных, включая зуб зюссенборнской лошади.
Кремневые изделия непосредственно из данной ископаемой почвы, подчеркнем еще раз, не
имеют патины и отличаются (в основном) хорошей сохранностью.
Самая нижняя гидроморфная ископаемая почва типа глеезема представлена алевроглиной
буровато-зеленоватой до темно-серой окраски. Она, как считает почвовед С.А. Сычева,
сформировалась, на поверхности пойменного аллювия. В кровле почвы (или на контакте с
лежащей выше почвой?) найдены несколько палеолитических кремневых изделий. Мощность
почвы — 0,6 м.
3. Аллювиальные отложения, представляющие нижний блок, отличаются наибольшей
мощностью. Здесь прослеживается слой пойменного аллювия, который представлен
алевролитом песчано-глинистым зеленовато-серого цвета. В середине слоя, достигающего
толщины 1,5 м, найден небольшой обломок кости неопределимого животного. Далее выявлен
слой старичных отложений мощностью 0,7 м, представленных глинистым алевритом,
горизонтально-слоистым, с чередованием карбонатных алевритовых прослоев с более
глинистыми. В нижней части отложений найден мелкий кремневый отщеп.
Лежащий ниже слой прирусловой фации аллювия, имеющего мощность до 0,7 м,
характеризуется присутствием каменных изделий раннего палеолита и единичными обломками
костей ископаемых животных. В целом, слой руслового аллювия имеет значительную
мощность, превышая 2 м. Здесь найдены относительно многочисленные каменные изделия
раннего палеолита. Цоколь террасы представлен известняками среднего сармата. Его отметка
+ 95 м абс.
В целом, на основе стратиграфических данных выделено два разновременных комплекса: из
ископаемых почв — “поздний комплекс” и из аллювия – “ранний комплекс”. Поздний комплекс
датируется ранним неоплейстоценом (около 700 тыс. лет), а ранний — эоплейстоценом (около
1 млн. лет) (Чепалыга, Анисюткин, Садчикова, 2012).
Характеристика материала
Поздний комплекс представлен немногочисленными, но выразительными каменными
изделиями, происходящими из средней и кровли нижней ископаемых почв. В данной статье
верхний горизонт с патинированными кремнями специально не выделяется. Почти все
артефакты изготовлены из местного кремня, отличающегося посредственным качеством.
Коллекция, полученная за три года раскопок, представлена 35 изделиями, из которых 7
происходят из кровли нижней гидроморфной почвы и 28 — из средней (красноцветной)
ископаемой почвы. В основании верхней почвы найден единственный явно переотложенный,
не достаточно выразительный, окатанный кремневый предмет.
В нижней почве найдены 2 нуклеуса, в их числе 1 из косоуцкого песчаника и 1 атипичный
из кремня, 2 орудия, 1 микрочоппер из яшмы и 2 отщепа. Все предметы имеют следы
окатанности. Среди орудий наибольший интерес представляет крупное и массивное острие
пиковидной формы, изготовленное из кремневой гальки (Рис. 4, 1). Второе орудие имеет
клювовидную форму.
На поверхности и в кровле средней ископаемой почвы обнаружено 4 нуклеуса, 5 отщепов,
10 чешуек, 2 чоппера, 5 орудий и 1 галька песчаника со сколами и следами работы. Почти все
изделия имеют хорошую сохранность поверхностей, включая как с патиной, так и без ней.
Исключением являются два окатанных кремневых изделия с патиной белого цвета, найденных
в 2012 году, которые выявлены в явно перемещенном положении, происходя из разрушенного
культурного слоя.
Каменная индустрия из этой почвы имеет микролитоидный облик: размеры подавляющего
большинства находок менее 50 мм. Исключением является крупный чоппер из кремневой
гальки удлиненной формы, острый рабочий край которого обработан серией уплощенных
сколов с одной стороны (Рис. 3: 1). Подобное сочетание среди орудий единичных крупных и
преобладающих мелких форм характерно для подавляющего числа стоянок раннего палеолита
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Старого Света. Наиболее яркой формой является скребло на обломке гальки, рабочий край
которой выделен ретушью типа кина, хотя первоначально речь шла о типе полу-кина
(Анисюткин и др. 2012: 8)11. Это скребло можно описать, учитывая сплошную обработку
дорсальной поверхности, как унифас (Рис. 3: 4). Выразительные формы подобного облика,
неизвестные в региональном среднем палеолите, выявлены в коллекциях из Погребя и
Большого Фонтана (Анисюткин, 2010: Рис. 7: 7). Выпуклый рабочий край второго скребла,
изготовленного на небольшом, но массивном кремневом отщепе, обработан ступенчатой
ретушью.

Рис. 8. Пиковидное орудие с двусторонней обработкой (ранний комплекс).

Весьма значительные материалы соответствуют раннему комплексу, связанному с
отложениями руслового аллювия VII надпойменной террасы Днестра. Сейчас в коллекции
имеется 160 предметов, включая 8 нуклеусов, 46 отщепов, 34 чешуйки, 58 орудий, среди
которых более половины изготовлены из отщепов, а также 10 чопперов и 2 кремневых
отбойника. Как уже отмечалось ранее, основная часть каменных изделий изготовлена из
местного кремня черного, светлого и желтого цветов, редко из яшмы и кварцита, а также из
песчаников косоуцкого и красного девонского, из которых сделаны почти все чопперы.
Предметы из яшмы и кварцита (кварца?), единичны. В этом плане показательна находка
выемчатого орудия из крупнозернистого кварцита (кварца?) темно-серого цвета неизвестного в
региональном палеолите. Единственной аналогией можно считать находку массивного
клювовидного острия, обнаруженного в 1986 году в основании нижней эоплейстоценовой
(широкинской) ископаемой почвы IХ (по О.М. Адаменко) или VIII хаджимусской (по
А.Л. Чепалыге) надпойменной террасы у с. Грушево (Анисюткин, 2009). Это совпадение весьма
интересно и показательно, давая определенные основания для синхронизации отложений, в
которых найдены эти орудия.
11

Известная исследовательница раннего палеолита Болгарии Стефанка Иванова, знакомившаяся с материалами
стоянки Байраки, видела здесь именно ретушь типа кина.
13
В открытии Богоса В.Е. Щелинский принимал активное участие (см. Любин, Щелинский, 1972: 88-98).
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Рис. 9. Клювовидные орудия раннего комплекса: резаки (bill-hooks): 1 – на обломке кремневой гальки,
2-5 – на отщепах; 6, 8 – острия (6 – сильно обожжен). 7 – резчик на фрагменте отщепа.

Среди орудий показателен набор всех характерных форм, включая комбинированные,
которые обычны для архаичных комплексов раннего палеолита. Особый интерес представила
серия выразительных скребков на мелких отщепах, включая три типичных и одни атипичный.
К ним можно добавить один резец-проколку с плоскими резцовыми сколами и три проколки на
отщепах (Рис. 7: 1-4), а также 3 ножа с обушками на удлиненных отщепах, в их числе один с
частично ретушированным обушком (Рис. 7: 9-10).
Хорошо представлена серия скребел (Рис. 7: 11-12) и клювовидных орудий. Среди
последних выделяются два острия, изготовленных на песчаниковой гальке и на сильно
обожженном обломке кремня (Рис. 9: 6), а также 7 резаков (bill-hook английских
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исследователей), образующих выразительную серию стандартизованных орудий (Рис. 9: 1-5). У
всех из них крутой ретушью четко выделены поперечные края, выполняющие роль обушков, а
на режущих кромках хорошо представлены следы утилизации. Данная форма орудий широко
распространена в раннем и среднем палеолите, но тем не менее не всегда узнаваема и редко
выделяется исследователями. К ним примыкает группа из двух резчиков, один из которых
сделан на мелком фрагменте кремневого отщепа (Рис. 9: 7), а второй — на относительно
крупном отщепе из кварцитовидного песчаника (Рис. 6: 12).
Согласно совокупности технико-морфологических показателей, включая статистические,
рассматриваемая каменная индустрия раннего комплекса Байраки входит в круг индустрий с
галечными орудиями, описываемых обычно как развитый олдован (типа Mode 1). Для них
характерны не только и не столько относительно крупные галечные орудия, но и
многочисленные кремневые формы из отщепов и обломков преимущественно мелких размеров,
изготовленных при помощи соответствующей техники получения отщепов, где наиболее
распространенными являются, как отмечает большинство исследователей, характеризуя
близкие по возрасту памятники раннего палеолита, ортогональный и биполярные приемы
(Lumley et al. 2009).
Основная масса продуктов раскалывания представлена, напомним еще раз, мелкими, но
массивными отщепами с гладкими, в подавляющем большинстве естественными (покрытыми
коркой) ударными площадками. Среди них преобладают предметы со значительным корочным
покрытием дорсальных поверхностей. Отчетливо представлена дихотомия, заключающаяся в
том, что в индустриях с абсолютно преобладающими мелкими отщепами постоянно
встречаются крупные орудия, изготовленные из преимущественно некремневых галек. Правда,
что следует специально подчеркнуть, в раннем комплексе стоянки Байраки хорошо
представлена серия стандартных форм орудий на отщепах и осколках, позволяя отнести его к
развитому олдовану. В этой связи весьма показательно и интересно выразительное и
относительно крупное кремневое острие с двусторонней обработкой (Рис. 8). Второе похожее
нуклевидное орудие, отличающееся более мелкими размерами, также напоминающее
пиковидные изделия, отличается менее выразительной двусторонней обработкой (Рис. 5: 4),
Подобные формы, имеющие одновременное сходство как с орудиями типа пик,
распространенными в олдоване, так и с архаичными бифасами, которые в большей мере
характерны для раннего ашеля, придают индустрии раннего комплекса определенную
специфику.
Заключение
Многослойная стоянка Байраки, в настоящее время является наиболее ранней на территории
Восточно-Европейской равнины. По совокупности технических приемов раскалывания камня и
морфологическим особенностям каменных орудий поздний комплекс сопоставим с
дубоссарской индустрией, условно соответствующей региональному раннему ашелю, где
преобладающие мелкие орудия на отщепах сопровождаются единичными бифасами, а ранний
— с архаичным вариантом развитого олдована, но, вместе с тем, со стандартными группами
орудий на отщепах и обломках. Геохронология и каменная индустрия стоянки позволяют
сделать вывод о том, что южные районы Восточной Европы были достаточно хорошо освоены
популяциями ископаемых людей
уже в первой половине эоплейстоценового
(раннеплейстоценового) времени.
Полученные нами материалы дают основание, совместно с уже имеющимися данными по
эоплейстоценовому раннему палеолиту Европы, существенно
удревнить время
первоначального появления древнейших ископаемых людей на юге континента и, в частности,
в ее восточной части, включая юг России, Украины и Молдавии.
Материалы стоянки Байраки не дают сегодня однозначного ответа на связь их индустрии с
олдованом Кавказа или с Балкан. Эта проблема остается пока открытой (Степанчук, 2010).
Стоянка Байраки относится к первым в Восточной Европе памятникам
стратифицированного раннего палеолита, обнаруженного в эоплейстоценовых отложениях
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высокой террасы Днестра. Геоморфологическая позиция стоянки указывает на хорошую
перспективу поиска аналогичных, а может быть и более древних индустрий в бассейнах
великих рек Восточной Европы.
Работа выполнена при поддержке Программы ОИФН РАН: Генезис и взаимодействие социальных,
культурных и языковых общностей (Первоначальное заселение человеком Восточной Европы) и
проектов РФФИ 11-06-12015-офи-м-2011, а также 11-06-00380-а.
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Матюхин А.Е.

РАННЯЯ ПОРА СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Статья посвящена обзору памятников ранней поры среднего палеолита Восточной Европы, а также некоторым
общим вопросам, связанным с этой темой. Рассматриваются памятники, расположенные на территории Украины
(Буглив V, Великий Глыбочок, Кодак I, Ненасытец, Круглик), Молдавии (Старые Дуруиторы, Мерсына,
Выхватинцы) и России (Хрящи, Михайловское, памятники в бассейне реки Белой и на Черноморском побережье).
Даётся краткая технико-типологическая характеристика индустрий и рассматривается их хронология. Выделены
две хронологические группы памятников в пределах 250-115 тыс.л.н. Подчёркивается, что на раннем этапе
среднего палеолита существуют различные способы расщепления, в том числе леваллуазский и подпризматический.
В пределах всего среднего палеолита наблюдаются некоторые изменения в технологии обработки камня и составе
орудий. Кажущаяся монотонность индустрий и некоторая “деградация” их на позднем этапе (в мустье)
свидетельствует в первую очередь об особенностях механизма развития материальной культуры в этот период.
Средний палеолит – это закономерная и содержательная стадия развития материальной культуры, когда
произошли важные изменения в первую очередь в технике расщепления камня, функциях и способах использования
орудий. Изменение состава орудий несколько запаздывало.
Ключевые слова: Средний палеолит, ранняя пора, типология, технология, хронология, прогрессивные изменения,
внешний консерватизм, материальная культура.
Матюхин О.Є. Рання пора середнього палеоліту Східної Європи. Стаття присвячена огляду пам'яток ранньої
пори середнього палеоліту Східної Європи, а також деяким загальним питанням, пов'язаним з цією темою.
Розглядаються пам'ятки, розташовані на території України (Буглів V, Великий Глибочок, Кодак I, Ненаситець,
Круглик), Молдови (Старі Дуруїтори, Мерсина, Вихватинці) і Росії (Хрящі, Михайлівське, пам'ятки в басейні річки
Білої і на Чорноморському узбережжі). Дається стисла техніко-типологічна характеристика індустрій і
розглядається їх хронологія. Виділено дві хронологічні групи пам'яток в межах 250-115 тис.р.т. Підкреслюється,
що на ранньому етапі середнього палеоліту існують різні способи розщеплення, в тому числі левлуазький і
підпризматичний. У межах всього середнього палеоліту спостерігаються деякі зміни в технології обробки каменю
та склад знарядь. Удавана монотонність індустрій і певна “деградація” їх на пізньому етапі (у мустьє) свідчить
насамперед про особливості механізму розвитку матеріальної культури в цей період. Середній палеоліт – це
закономірна і змістовна стадія розвитку матеріальної культури, коли відбулися важливі зміни в першу чергу в
техніці розщеплення каменю, функціях і способах використання знарядь. Зміна складу знарядь дещо відставала.
Ключові слова: середній палеоліт, рання пора, типологія, технологія, хронологія, прогресивні зміни, зовнішній
консерватизм, матеріальна культура.
Matyukhin A.E. The Early stage of Middle Paleolithic in Eastern Europe. Article reviews the sites of the early stage of
the Middle Paleolithic in Eastern Europe, and also to some general questions related to this topic. We consider the sites
located on the territory of Ukraine (Bugliv V, Velikij Glybochok, Kodak I, Nenasytets, Kruglik), Moldova (Starye Duruitory,
Mersyna, Vykhvatintsy) and Russia (Khryaschi, Mikhailovskoe, and sites in the White River Basin and at the Black Sea
coast). A brief technical and typological features of industries is proposed and their chronology is discussed. Two
chronological groups of sites within 250-115 ky are identified. It is emphasized that the early Middle Paleolithic is
characterized by different ways of knapping, including Levallois and subprismatic. Some changes in technology of stone
working and in composition tools could are traced during the whole Middle Paleolithic. The apparent monotony of industries
and some “degradation” of them at a later (Mousterian) stage indicates first and foremost the features of the mechanism of
development of material culture in this period. Middle Paleolithic is a logical and meaningful stage of development of
material culture, when important changes took place, first of all in knapping techniques, functions and ways of use of tools.
Changes in the composition of tools were somewhat lagged.
Keywords: Middle Paleolithic, early stage, typology, technology, chronology, progressive changes, external conservatism,
material culture.

Давно уже прошло то время, когда средний палеолит (мустье) связывался с первой
половиной вюрма – в пределах 70-35 тыс. л.н. В работах Г. Бозинского (Bosinski, 1982: 165-177;
2000-2001: 80-88), А. Лавилля ( La Ville, 1982: 131-135), Д. Роу (Roe, 1982: 177-193), А. Тюффро
(Tuffreau, 1982: 137-149; 1986: 59-73) ставились вопросы не только удревления среднего
палеолита, но и его нового технико-типологического обоснования. В настоящее время многие
исследователи считают, что памятники ранней поры среднего палеолита Евразии начинаются с
OIS 8-301-242 тыс.л.н. (Bosinski, 2000-2001: 80-89). В частности, это памятники,
расположенные на территории Германии – Ариендорф, Ашенхейм, Маклеберг и др. (Bosinski,
2000-2001: 83).
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Индустрии среднего палеолита (в том числе ранней поры), согласно многим авторам,
отличаются присутствием леваллуазской техники, а также большим разнообразием орудий на
отщепах. Эти признаки отличают эти индустрии от индустрий раннего палеолита, где
леваллуазская техника отсутствует, а среди орудий нет разнообразия. Для орудийного набора
характерны бифасы (нередко крупные), галечные орудия, пики, колуны и другие макроорудия.
С технико-типологической точки зрения это типичные ашельские комплексы. Следует
добавить, что в инвентаре стоянок ранней поры среднего палеолита, кроме леваллуазского,
хорошо представлены параллельный плоскостной, радиальный и бессистемный способы
расщепления. Наконец, в индустриях некоторых памятников отмечено пластинчатое
расщепление. Отметим, что памятники поздней поры среднего палеолита связываются с
началом вюрмского оледенения и значительной частью интерпленигляциала: OIS 5d-а, 4 и 3 –
115-40 тыс.л.н. (Bosinski, 2000-2001: 108). В отличие от ранних, эти памятники имеют широкое
распространение на территории Евразии.

Рис. 1. Памятники ранней поры среднего палеолита Восточной Европы и сопредельных территорий.
1 – Королёво; 2 – Буглив V, Великий Глыбочок; 3 – Кодак I; 4 – Круглик, Ненасытец; 5 – Старые Дуруиторы,
Мерсына; 6 – Выхватинцы; 7 – Хрящи, Михайловское; 8 – Кадошское, Адербиевское, Тенгинское; 9 – Богос; 10 –
Памятники в бассейне реки Белой.

В Восточной Европе памятники ранней поры среднего палеолита в целом немногочисленны.
Некоторые из них, например Выхватницы (Праслов, 1984: 100), Старые Дуруиторы (Кетрару,
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1991: 6-19), а также Хрящи и Михайловское (Праслов, 1968: 22-56; 1984: 96-98; 2001: 13-22;
Praslov, 1995: 61-66) относились ещё недавно к раннему палеолиту.

Рис. 2. Памятники ранней поры среднего палеолита Украины. 1-7 – Буглив V; 8-12 – Великий Глыбочок.
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Рис. 3. Памятники ранней поры среднего палеолита Украины. 1-4 – Кодак I; 5-8 – Ненасытец;
9-15 – Житомирская стоянка.

Необходимо иметь в виду, что вопросы хронологии среднепалеолитических памятников
Восточной Европы разработаны недостаточно. Нуждаются в пересмотре и технико143
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типологические характеристики отдельных памятников. Кроме того, на одних памятниках
находки обнаружены в стратиграфических условиях, на других они собраны на поверхности
отложений.
Цель данной статьи – систематизировать известные в настоящее время памятники ранней
поры среднего палеолита, рассмотреть вопросы хронологии и типологии индустрий, а также
затронуть некоторые общие проблемы, касающиеся особенностей этой эпохи.
Рассматриваемые памятники охватывают территорию бассейнов Днестра, Днепра, Дона, реки
Белой, а также Черноморское побережье Северо-Западного Кавказа (Рис. 1).
Начнём с памятников, расположенных на территории Украины.
Буглив V. Памятник располагается в Тернопольской области, в бассейне Днестра.
Исследовался А.С. Сытником (Ситник, 2000: 194-239; Ситник, Богуцький, 1998). Со средним
палеолитом А.С. Сытник связывает 3 культурных слоя. Слой I явно переотложен. Слой II
сохранился лучше. В нём выявлены остатки кострища и скопление каменных изделий. Более
древним, по мнению А.Б. Богуцкого, является слой I, который им относится к коршевскому
педокомплексу, что соответствует OIS 7 (Ситник, 2000: 201-202). Для слоя II получена одна ТЛ
дата – 140±12 тыс.л.н. (определение В.Н. Шелкопляса). Это конец рисcа. Индустрия слоя I
содержит более 1000 экз., а слоя II – 800 экз (Рис. 2: 5-12). В инвентаре обоих слоёв
присутствуют параллельные плоскостные (прото) леваллуазские и радиальные нуклеусы.
Преобладают грубые отщепы. В слое I пластин мало и они невыразительны. Напротив, в слое II
на 346 сколов приходится 121 пластинчатый скол. Среди орудий больше всего скрёбел.
Отмечены также колуны, скребки и 1 чоппер. Существенно, что индустрии слоёв I и II
отличаются друг от друга не столько по составу орудий, сколько сколов. Речь идёт о
значительном количестве пластин и пластинок в слое II.
Великий Глыбочок I. Эта многослойная стоянка располагается в Тернопольской области.
Исследована А.С. Сытником (Ситник, 2000: 108-140; Ситник, Богуцький, 1998). Из выявленных
6 культурных слоёв 3 нижних (III, III-Б и III-А) связаны со средним палеолитом. Несмотря на
то, что все слои в той или иной степени переотложены, их геологическая привязка вполне
возможна. Так, слой III относится к коршевскому педокомплексу и может датироваться рисом
II – OIS 7. Для этого слоя получена одна ТЛ дата – 175±13 тыс.л.н. (определение
В.Н.Шелкопляса). Слой III-Б увязывается с отложениями, перекрывающими коршевский
педокомплекс, и может быть отнесён к концу риса II – OJS6 (Ситник, 2000: 119). Правда,
имеющаяся ТЛ дата это не подтверждает. Наконец, слой III-А, вероятно, относится к началу
вюрма. Инвентарь слоя III включает 346 предметов (Рис. 2: 1-4). Преобладают параллельный
плоскостной, радиальный и бессистемный способы расщепления. Леваллуазских сколов мало.
Пластины составляют более 9 %. Нельзя исключить того, что с индустрией слоя III связаны и
обнаруженные на поверхности отложений бифасы (Степанчук, 2006: 101-102). Среди орудий
заметно преобладают скрёбла и скребловидные орудия. Интересны два бифасиальных
листовидных орудия зауженных пропорций (Рис. 2: 2-3). Они напоминают таковые из
комплексов Vб, Vа и V Королёво I. В слое III-А обнаружены около 60 кремневых изделий
мустьерского облика. В технико-типологическом отношении индустрии Великого Глыбочка и
Буглива – V близки.
Для более полного понимания особенностей индустрий ранней поры среднего палеолита
Восточной Европы нельзя не коснуться материалов комплексов Vб, Vа и V многослойного
памятника Королёво I, расположенного в Закарпатье, которое относится к Центральной Европе.
Памятник довольно широко освещён в литературе (Гладилин, Ситливый, 1990: 25-65;
Кулаковская, 2003: 158-169; 2009: 87-100; Усик, 2006: 50-77; 2009: 101-114; Haesaerts,
Koulakovska, 2006: 21-37). Коллекции слоёв Vб, Vа и V связываются с рисом 1/2 и 2 – OIS 7.
Кроме данных геологии об этом свидетельствуют и имеющиеся ТЛ даты – в пределах 220-150
тыс.л.н. (Степанчук, 2006: 89). В индустриях всех комплексов преобладают параллельное
плоскостное и радиальное расщепление. Присутствует здесь и леваллуазская техника.
Отмечены подпризматические нуклеусы, в частности, торцовые. Весьма многочисленны
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различные типы сколов, в том числе пластинчатые. Последние составляют 8 %. В инвентаре
всех комплексов встречены колунообразные орудия (сечки), отщепы со сколами обработки или
использования по краям (секачи) и скрёбла. Остроконечников практически нет. С инвентарём
комплексов Vб и Vа связаны бифасы и бифасиальные листовидные наконечники. Некоторые из
орудий последнего типа имеют заметно удлинённые пропорции и тщательную обработку. По
нашему мнению (в ходе просмотра коллекций), бифасы скорее всего – это незаконченные
наконечники.
Памятники в бассейне Днепра. В первую очередь это местонахождения Кодак I, Круглик и
Ненасытец, которые в 1950-е – 60-е годы получили широкую известность в литературе (см.,
например, Борисковский, 1953: 57-60). В настоящее время отдельные исследователи
(Степанчук, 2006: 103; Степанчук, Рековец, 2008: 106) полагают, что, например, на
местонахождении Кодак I предметы изначально залегали в почвах или лессах миндельрисского или рисского возраста (Рис. 3: 3-4). На местонахождении Ненасытец I выявлено
скопление находок площадью 2 м.кв. Нуклеусы, происходящие из всех местонахождений,
демонстрируют параллельный плоскостной и леваллуазский способы расщепления (Рис. 3: 5,
8).
Среди сколов в местонахождении Ненасытец I обращает на себя внимание относительно
большое количество пластинчатых сколов – около 20 % (Степанчук, 2006: 104). Выразительны
леваллуазские отщепы (Рис. 3: 6-7). Орудия представлены главным образом остроконечниками
и скрёблами. Среднепалеолитический облик индустрий местонахождений не вызывает
сомнения. Вполне оправданно ставить вопрос и о собственно мустьерской принадлежности
индустрий (Смирнов, 1973: 41- 62).
Житомирская стоянка (ашельский комплекс). Открыта А.В. Месяцем. Как известно,
находки, собранные на Житомирской стоянке, разделены на ашельский и мустьерский
комплексы (Праслов, 1984: 108; Гладилин, 1985: 12-53; Кухарчук, Месяц, 1991а: 7; 1991б: 3-27;
Кухарчук, 1992: 107-110). Все находки собраны на поверхности, т.е. они не имеют
стратиграфического контекста. Согласно М.Ф. Векличу (1966: 77-81) каменные изделия
оправданно связывать с периодом от кайдакского до прилукского горизонтов, что
соответствует рисс-вюрму и раннему вюрму. Нужно признать, что разделение на ашельский и
мустьерский комплексы произведено на основе степени сохранности находок. Ашельские
изделия, согласно некоторым исследователям (Праслов, 1984: 108; Кухарчук, Месяц, 1991а;
Степанчук, 2006: 91), имеют более заметную патину и оглаженность поверхности. Ашельская
коллекция включает более 600 предметов (Рис. 3: 9-15). Многочисленны нуклеусы и отщепы.
Пластины единичны. Орудия составляют довольно высокий процент от общего числа изделий –
около 30 % (Кухарчук, Месяц, 1991а). Среди орудий выделены бифасы, скрёбла и
бифасиальные листовидные острия. Совершенно неоправданно, по нашему мнению, бифасы
практически всеми исследователями названы рубилами (Рис. 3: 10-11, 14-15). Многие из них
представлены обломками. У них зауженные пропорции и довольно тонкое сечение.
Соотношение ширины и толщины в пределах 1.8 – 3.1. Этот показатель выше, чем у некоторых
мустьерских бифасов (Рихта, Антоновка 1 и 2) и даже отдельных листовидных острий. При
внимательном осмотре видно, что у бифасов не выделены боковые лезвия. Облом изделий, судя
по всему, происходил на стадии вторичного уплощения. Другими словами, это – нетипичные
ашельские и даже мустьерские бифасы, тем более – не рубила. Это специфическая группа
изделий с бифасиальной обработкой, т.е. незаконченные орудия, точнее, листовидные острия.
Таким образом, ашельских признаков рубила не имеют. Никакого существенного отличия в
технико-типологическом отношении между бифасами ашельского и мустьерского комплексов
на деле нет (Рис. 3: 10). То же самое следует сказать и в отношении листовидных острий
(Рис. 3: 9, 12-15). Невыразительны и выделенные для ашельского комплекса секачи и
колунообразные орудия. Есть основания полагать, что бифасы, некоторые двусторонние ножи
и такие же скрёбла составляют единый технологический контекст процесса изготовления
листовидных острий. В заключение укажем, что все выделенные комплексы на деле
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представляют единый мустьерский комплекс, однородный в технико-типологическом плане
(Матюхин, 2004: 7-18). Разная степень сохранности изделий, по нашему мнению, может быть
объяснена тем, что предметы, которые были отнесены к ашелю, раньше оказались на
поверхности отложений, в результате их разрушения.

Рис. 4. Памятники ранней поры среднего палеолита Молдавии. 1-10 – Старые Дуруиторы;
11-18 – Мерсына; 19-21 – Выхватницы
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Старые Дуруиторы. Памятник располагается в Молдавии, в бассейне Прута. Стратиграфия
отложений в гроте описана Н.А. Кетрару (1973: 14-20; 1991: 7-8) и М.Н. Грищенко
(Анисюткин, 2001: 119-120). Все авторы отмечают, что слои 3 и 4 с изделиями среднего
палеолита содержат значительное количество щебня, в том числе окатанного. Культурные
остатки в слое 4 сохранились лучше, чем в слое 3. Оба слоя следует связывать с риссом
(Анисюткин, 2001: 121-122). В инвентаре слоя 4, согласно Н.А. Кетрару (1991: 13-15)
содержатся 790 изделий, из них более половины признаны орудиями (Рис. 4: 1-10). В слое 3
найдены 1373 изделия, среди которых 735 орудий (Кетрару, 1973: 14-20; 1991: 15-19;
Анисюткин, 2001: 122-123). Пластины для индустрий слоёв малохарактерны. В орудийном
наборе присутствуют, по мнению авторов, скрёбла, острия, скребки, редкие резцы и проколки
(Рис. 4: 1-2, 4-6). Скрёбла невыразительны (Рис. 4: 8, 10). Но особенно многочисленны
выемчатые, зубчатые и клювовидные формы (Рис. 4: 3, 7).
Встречено несколько (3 экз) бифасиальных листовидных острия. Учитывая характер слоёв,
их потревоженность, мы не разделяем стремление Н.А. Кетрару и Н.К. Анисюткина выделить
столь большое количество орудий. По нашему мнению, на очень многих предметах может
присутствовать ретушь естественного повреждения краёв. Поэтому число орудий должно быть
резко сокращено. “Тейякские элементы” и вообще тейяк, как мы думаем, в значительной
степени обусловлен именно повреждённостью изделий во время нахождения их в отложениях.
С этими же причинами нужно связывать появление большого числа верхнепалеолитических
типов орудий (скребков, долот, проколок, резцов и т.п.).
Мерсына. Памятник располагается в бассейне Прута, недалеко от села Брынзены. Открыт
Н.А. Кетрару (1965: 69-73). Материалы памятника изучены им и Н.К. Анисюткиным (Кетрару,
Анисюткин, 1967). Находки располагались на поверхности. В шурфе кремневые изделия
выявлены в толще суглинка, насыщенного щебнем. Другими словами, культурного слоя
выявить не удалось. Инвентарь Мерсыны включает 2000 изделий. Они заметно патинированы и
оглажены. На многих предметах имеются следы морозобойных разрушений. Нуклеусы (120
экз) указывают на использование параллельного плоскостного и бессистемного (клектонского
по Н.К. Анисюткину, 2001: 125) расщепления. Все нуклеусы имеют некрупные размеры.
Леваллуазские нуклеусы отсутствуют. Преобладают отщепы. Пластин мало. Сколы довольно
массивны. Орудий насчитывается около 200 экз. Остроконечников нет. Скрёбла
невыразительны. По наблюдениям Н.К. Анисюткина (там же) в коллекции Мерсыны
представительна группа верхнепалеолитических орудий – скребки, (атипичные) резцы,
проколки. Выделены ножи с естественными обушками, выемчатые и зубчатые формы.
Отмечены также тейякские острия, долотовидные острия, чопперы (Рис. 4: 11-18) и т.д.
Индустрия, согласно Н.К. Анисюткину (2001: 126), по технике обработки и типологии близка
таковой слоёв 3 и 4 грота Старые Дуруиторы. Обе индустрии отнесены к тейяку.
Мы полагаем, что коллекции обоих памятников нуждаются в новом, более объективном
технико-типологическом анализе с учётом заметной повреждённости изделий и вероятного
присутствия на них псевдоретуши. Судя по всему, подобного рода индустрии (в данном случае
тейякские) содержат мало орудий и, наоборот, много сколов без обработки.
Выхватинцы. Памятник располагается в Молдавском Приднестровье. Открыт в середине
1940-х годов Г.П. Сергеевым (1950: 203-212). Часто упоминался в литературе по палеолиту 5060х годов. Основная часть находок связана со средним слоем. Нижний слой сильно разрушен.
Отложения с находками могут быть датированы концом риса или началом рисс-вюрма
(Кетрару, 1991: 27; Анисюткин, Кетрару, 1999: 151) или концом рисс-вюрма (Velichko, 1988:
181-206; Анисюткин, 2001: 114). Среди нуклеусов нижнего слоя преобладают грубые (по
Н.К. Анисюткину, 2001: 110) параллельные плоскостные способы расщепления. Сколы
представлены главным образом отщепами. Многие из них имеют массивное сечение. С учётом
морфологии нуклеусов и отщепов Н.К. Анисюткин и Н.А. Кетрару (Кетрару, 1991: 19-23;
Анисюткин, Кетрару, 1999: 145; Анисюткин, 2001: 111) относят эту индустрию к архаичной.
Оправдана и другая постановка вопроса: не связан ли этот “архаизм” с особенностями
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исходного сырья или характером деятельности людей? Скрёбла морфологически
невыразительны. Преобладают выемчатые и зубчатые формы. Индустрия слоя признана как
тейякская (Кетрару, 1991: 19-23).

Рис. 5. Памятники ранней поры среднего палеолита России. Хрящи (1-7, 12-13), Михайловское (8-11).
Изделия из аллювия.
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Более показательным по типологии следует признать средний слой. Характерны радиальные
нуклеусы. Присутствуют, кроме обычных, леваллуазские сколы. У многих сколов тонкое
сечение. Среди орудий интерес представляют скрёбла (Рис. 4: 20) и бифасиальные орудия (2
целых и 1 обломок). Бифасы имеют некрупные размеры и относительно массивное сечение
(Рис. 4: 19, 21). Н.К. Анисюткиным (2001: 131) эта индустрия названа микокской. Нельзя не
обратить внимание на отличие индустрий обоих слоёв прежде всего по технике расщепления.
Как нам представляется, всякий исследователь, изучая такие индустрии, непременно должен по
возможности интерпретировать это отличие, в данном случае, объясняя и уточняя определение
“архаичный”. Совершенно очевидно, что “архаичность” не связана здесь с более древним
возрастом индустрии нижнего слоя.
Хрящи. Михайловское. Памятники располагаются в долине Северского Донца на
территории Ростовской области. Оба местонахождения связаны с высоким обрывом реки.
Открыты в начале 1950-х годов геологом Г.И. Горецким (1952: 302-309). В течение 60-80-х
годов на памятниках проводил сборы подъёмного материала Н.Д. Праслов (1968: 22-56; 1984:
96-98; 2001: 13-22; Praslov, 1995: 61-65). По его инициативе было осуществлено обобщённое
описание стратиграфии отложений, частичный палинологический и педологический анализы
образцов.
Систематическое полевое изучение Хрящей и Михайловского начато автором в 2005 г
(Матюхин, 2006: 11-28; 2007: 82-83; 2008: 84-85; 2010: 136-159). Каменные изделия связаны с
аллювиальными отложениями и ископаемыми почвами. Для аллювия третьей террасы Хрящей
имеется одна ТЛ дата: 260-235 /60 тыс.л.н. (Зубаков, 1986, таб. 4: 1). Это начало рисского
(днепровского) оледенения, т.е. OIS 7 или 8. Нельзя исключить и миндель-рисский возраст, как
полагал Г.И. Горецкий (1952: 303-304). Укажем, что для подошвы суглинков, перекрывающих
ископаемые почвы, известна ТЛ дата – 170/40 тыс.л.н. (Государственная геологическая карта,
2000: 46-47). Как нам представляется, возраст ископаемых почв может быть связан с риcсом
2/3, хронологические рамки которого определяются в диапазоне 242-186 тыс.л.н. – OIS 7.
Сырьём для изготовления орудий служили желваки и обломки кремня, кварцита, реже
окременелого сланца, которые присутствовали в аллювии пра-Донца. Нуклеусы из аллювия
Хрящей и Михайловского демонстрируют в основном параллельный плоскостной способ
расщепления (Рис. 5: 8, 11). Отщепы различны по морфологии и размерам (Рис. 5: 2-3, 5-6).
Каких либо особых признаков в их морфологии, якобы указывающих на подчёркнутый
примитивизм расщепления (Праслов, 1984: 97; 2001: 18-19) на деле нет. В коллекции
аллювиального комплекса Михайловского и особенно Хрящей обнаружены пластины с
подпризматической огранкой (Рис. 5: 13) и сколы оформления нуклеусов удлинённых
пропорций (Рис. 5: 12).
Среди орудий отмечены скрёбла (Рис. 7: 4, 7, 9-10), чопперы и чоппинги (Рис. 5: 1). Н.Д.
Прасловым выделен скребок (Рис. 6: 18).
Чрезвычайно интересны находки, происходящие из ископаемых почв. Нуклеусы
разнообразны: параллельные плоскостные, радиальные, леваллуазские и подпризматические
(Рис. 6: 10, 17, 19-22). Неожиданным следует признать присутствие мелких торцовых
нуклеусов на отщепах (Рис. 6: 11-12). Отщепы имеют различную огранку, в том числе
леваллуазскую (Рис. 6: 4, 6, 9, 13-14). Отмечены редкие пластины (Рис. 6: 1-2, 5). Имеются
сколы оформления нуклеусов (Рис. 6: 8, 23). В состав орудий входят в основном скрёбла и
остроконечники (Рис. 6: 15-16). Уникальным является мелкое остроконечное орудие
(проколка?) из нижней ископаемой почвы, с двусторонней обработкой и утончённым корпусом
(Рис. 6: 3). Нельзя согласиться с утверждением (Праслов, 1984: 98), что орудия на отщепах
Михайловского местонахождения отличаются от мустьерских большим примитивизмом. На
деле они имеют типичный среднепалеолитический облик.
Индустрии из аллювия и ископаемых почв в целом отличаются друг от друга, хотя и
обнаруживают в определённой степени общие черты в технике расщепления. Орудия,
происходящие из аллювия, несколько более примитивны. Индустрию первого комплекса
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можно относить к развитому клектону с элементами среднего палеолита, а второго – к ранней
поре среднего палеолита.

Рис. 6. Памятники ранней поры среднего палеолита России. Местонахождение Михайловское.
Изделия из ископаемых почв.
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Касаясь первого определения, отметим, что индустрия нижних слоёв стоянки Ля Коте де
Сент Брелад на юге Англии имеет среднепалеолитический облик, но клектонскую технику
расщепления (Callow, 198: 377-378). Наблюдается общее сходство с индустриями Погребя и
Дубоссары в Приднестровье (Анисюткин, 1994: 6-15), Сванскомба и Клектона-он-Си в Англии
(Wywer, 1968: 34-41; Roe, 1981: 67-71, 135-141), Ванген и Валлендорф в Германии (Toepfer,
1968: 1-26). Таким образом, нельзя исключить принадлежность аллювиального комплекса
Хрящей и Михайловского к заключительной поре раннего палеолита. В то же время вполне
уместно его относить к ранней поре среднего палеолита. Присутствие галечных орудий можно
рассматривать как пережиток. Существенным здесь следует рассматривать наличие
среднепалеолитической техники расщепления, правда, без леваллуа. Однако, налицо
пластинчатое расщепление. Необходимо иметь в виду, что коллекции из аллювия и ископаемых
почв ещё незначительны в количественном отношении. Дальнейшие раскопочные работы
могут внести изменения в технико-типологическую характеристику индустрий. Отметим, что
индустрия, происходящая из ископаемых почв, напоминает индустрию Дубоссар. В
заключение укажем, что нет никаких оснований, как это предполагает В.Б. Дороничев (2007:
203), относить обе индустрии к тейякскому комплексу.
Памятник бассейна реки Белой (Адыгея). Это такие памятники, как Абадзехская (Аутлев,
1963), Фортепьянка (Формозов, 1952: 144), Среднехаджохская и Шаханская стоянки,
Шаханская мастерская, Курджипс (Дороничев, Голованова, 1987: 56-62; Несмеянов,
Голованова, 1988: 23-47; Голованова, 1992: 156-181; Голованова, Дороничев, 1993: 3-44;
Несмеянов, 1999: 185-191). В первую очередь отметим, что лишь на Среднехаджохской стоянке
в какой-то мере сохранился культурный слой (Голованова, 1986: 24-74). На остальных
памятниках находки обнаружены вне стратиграфического контекста и к тому же на
разновозрастных участках – в руслах рек и оврагов и на поверхности террас. Лишь редкие
изделия собраны в аллювии самих террас (Любин, 1998: 165). Принимая во внимание степень
сохранности изделий, В.П. Любин и Е.В. Беляева (2006: 46) ставят вопрос о смешении
ашельских и мустьерских находок. В этой же связи оба автора (там же: 45-46) и отдельно
В.П. Любин
(1998:
165,
168)
подвергают
сомнению
хронологию
ранне
и
среднепалеолитических памятников Северного и Западного Кавказа, основанную на
геоморфологических принципах и предложенную С.А. Несмеяновым (Несмеянов, 1986: 3-23;
Несмеянов, Голованова, 1988: 23-47; Несмеянов, 1992: 61-93; Несмеянов, 1999: 185-191;
Голованова, Дороничев, 1993: 29; Дороничев, 2004: 235-261). Предложенные хронологические
рамки для этих памятников – в пределах 130 (150) – 100 тыс.л.н. Не касаясь правомерности
геоморфологического подхода при построении хронологических схем, тем не менее, мы
склонны думать, что указанный возраст для памятников вполне допустим.
Существенно, что в инвентаре всех памятников явно преобладают продукты первичного
расщепления (Рис. 7: 1-9). Интересным представляется присутствие пластинчатых сколов,
которые составляют в разных индустриях от 4 до 23 % (Кулаков, 1992: 167). Среди нуклеусов
больше всего выделено параллельных плоскостных и леваллуазских (Рис. 7: 6-8). Орудия
представлены преимущественно скрёблами. Бифасиальные формы единичны. При этом
заметим, что в инвентаре отдельных памятников имеются некрупные бифасиальные острия
листовидной формы, которые вполне могут оказаться частью единого индустриального
комплекса, а не поздней примесью. Принимая во внимание незначительное количество
бифасов, а также имеющиеся данные по хронологии, нет особых оснований считать памятники
рассматриваемого района раннепалеолитическими. Такое суждение вполне справедливо даже в
том случае, если бы комплексы содержали относительно большое число бифасиальных форм.
Таким образом, хронологически поздние памятники (конец риса, рисс-вюрма), типологически
определяемые как ашельские, в культурном отношении будут не ранне, а
среднепалеолитическими. К тому же довольно часто ашельский статус индустриям
присваивается с учётом незначительного числа бифасиальных орудий, что в общем-то
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противоречит строгим правилам типологии. Следовательно, все памятники бассейна реки
Белой более уместно относить к ранней поре среднего палеолита.

Рис. 7. Памятники ранней поры среднего палеолита России. 1-10 – бассейн р. Белой (Абадзехская); 11-13 –
Черноморское побережье Северо-Западного Кавказа.
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Памятники Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа. Наибольший интерес
здесь представляют Кадошское, Тенгинское, Адербиевское и местонахождение Богос. Все
памятники, кроме Богоса, открыты и исследованы В.Е. Щелинским (1987: 62-65; 2003: 66-73;
2006: 11-33; 2007)13.
Кадошское местонахождение располагается на северо-западной окраине г. Туапсе и связано
с 55-70—метровой террасой (Щелинский, 2007: 81-84). Находки залегают в суглинке,
перекрывающем морские галечники и пески. Обнаружено всего 9 предметов: бифасы,
нуклеусы, отщепы, пластина, скрёбла. Бифасы (2 экз.) имеют типично ашельский облик. К
ашелю причислены и остальные изделия (Рис. 7: 10). Согласно В.Е. Щелинскому, находки
увязываются с раннеузунларской террасой. Суглинок, в котором они залегают, следует
относить к концу среднего плейстоцена (Несмеянов, 1999: 221), т.е. OIS 6, – не позже 130
тыс.л.н. (Щелинский, 2007: 82-85)
Любопытно, что в среднепалеолитическом комплексе Широкого мыса, связываемого с
началом вюрма OIS 5 с (Щелинский, 2007: 85) присутствуют леваллуазские нуклеусы и
отщепы, остроконечники, мелкие бифасы с обушком, один весьма выразительный бифас
ашельского облика и пять чопперов. Инвентарь среднепалеолитического комплекса Широкого
Мыса, несмотря на верхнеплейстоценовый возраст, отнесён В.Е. Щелинским (там же: 53-54) к
финальному ашелю. Другими словами, по своей хронологии этот комплекс выходит за пределы
ранней поры среднего палеолита и связывается с началом его поздней поры.
Тенгинское местонахождение приурочено к останцу 4-й террасы. Культурный слой его не
сохранился. Каменные изделия собраны на площади 70 х 100 м. Предварительные раскопочные
работы показали, что немногочисленные находки здесь залегают в кровле галечника и в
перекрывающем его суглинке. Они частично переотложены. Находки связаны с аллювием
террасы, имеющего рисс-вюрмский возраст – OIS 5е (Щелинский, 2007: 67). Всего собрано 97
изделий – нуклеусы, сколы, орудия. В качестве сырья использовались окременелый известняк и
алевролит, а также кремень. Все нуклеусы являются леваллуазскими (Рис. 7: 9).
Выделено немало леваллуазских сколов. Пластины невыразительны. Среди орудий явно
преобладают скрёбла. Остроконечники представлены асимметричными формами (Рис. 7: 11).
Зубчатые, выемчатые и клювовидные предметы единичны. Выделен один асимметричный
грубый бифас. По мнению В.Е. Щелинского (2007: 71), индустрия Тенгинского
местонахождения близка к мустьерским индустриям Закубанья, в частности, Ильской.
Адербиевское местонахождение располагается в 6 км к юго-востоку от г. Геленджика, на
берегу реки Адербы (Щелинский, 2007: 72-80). Все находки собраны на поверхности и
занимают значительную часть склона. По мнению В.Е. Щелинского (2007: 80), они могут быть
увязаны с древне и среднекарангатскими отложениями – OIS 5е-5с. Это конец рисс-вюрма и
начало вюрма. Изделия изготовлены из окременелых песчаников. Кроме палеолитических
встречены предметы, датируемые неолитом, энеолитом и бронзой. На всех трёх участках
находки немногочисленны. В основном это продукты первичного расщепления. Пластины
отсутствуют. Бифасы довольно многочисленны. Это главным образом грубые по форме и
обработке относительно крупные экземпляры. Выделено несколько тщательно обработанных
орудий. Все бифасы довольно массивны. Показательно присутствие чопперов и чоппингов
(Рис. 7: 12). Орудий на отщепах мало.
Таким образом, все описанные выше местонахождения отнесены В.Е. Щелинским (там же:
85) к среднему палеолиту. К среднему плейстоцену причислено лишь Кадошское
местонахождение. Остальные являются позднеплейстоценовыми. Последнее, а также
Адербиевское местонахождение названы ашельскими, а Тенгинское более тяготеет к мустье.
Необходимо заметить, что В.Е. Щелинский один из немногих исследователей в России,
который комплексы с бифасами, то есть ашельские, относит к среднему палеолиту. С ним
следует согласиться. Верно и его суждение о том, что речь идёт о среднепалеолитических
памятниках с ашельской культурной традицией. Однако неуместным представляется
использование им термина “ашельская эпоха” (там же: 80). Эпоха, точнее, стадия в данном
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случае другая – средний палеолит. Ашель здесь имеет не культурное, а узкотипологическое
значение. Бифасы, а также галечные орудия, несмотря на относительно большое число, всё же
являются пережиточными формами.
Остановимся кратко ещё на одном памятнике Причерноморья – Богосе. Располагается он на
правом берегу реки Псоу, в 12 км от Чёрного моря. Всего открыто 10 пунктов находок.
Предметы собраны на обнажении покровных суглинков. Местонахождение приурочено к 4-й
террасе р. Псоу, которая коррелируется с 4-й морской древнекарангатской террасой,
датируемой риссом (Любин, Щелинский,1972: 88-98; Кулаков, 1998: 60). нельзя исключить и
рисс-вюрмский возраст местонахождения (Кулаков, там же). Собрано более 3.5 тыс. каменных
изделий. Явно преобладают продукты первичного расщепления – нуклеусы, удлинённые
отщепы и пластины. Нуклеусы демонстрируют параллельный плоскостной и
подпризматический способы расщепления. Среди сколов немало выразительных образцов.
Поскольку края орудий повреждены, то выделение орудий сопряжено с определёнными
трудностями. Настораживает большое количество выемчатых, зубчатых скребковидных и
струговидных форм (см. Кулаков, 1998: 62-64). Скрёбла менее характерны. Найдено 5
бифасиальных орудий. Памятник определён как мастерская (Любин, Щелинский, 1971: 96;
Кулаков, 1992: 144). Вероятный археологический возраст – рубеж ашеля –мустье (Кулаков,
1999: 163).
Таким образом, памятники ранней поры среднего палеолита занимают значительный
промежуток времени от начала риса (конца миндель-рисса) до конца рисс-вюрма. Это OIS 8,
OIS 7, OIS 6, OIS 5е, т.е. в пределах 250-115 тыс.л.н. Представить отчётливую
хронологическую схему памятников в настоящее время затруднительно по причине прежде
всего недостаточного числа абсолютных дат. Тем не менее, учитывая имеющиеся сведения,
можно выделить две хронологические группы памятников: 1) Хрящи, Михайловское, Буглив V,
Великий Глыбочок, Старые Дуруиторы, Мерсына, Кадошское, 2) Адербиевское и Тенгинское
местонахождения, Богос, Выхватинцы, памятники в бассейне реки Белой. Первая группа
связывается с риссом (250-127 тыс.л.н.), вторая – с рисс-вюрмом и началом вюрма (127-115
тыс.л.н.). Более ранняя группа включает индустрии развитого клектона, тейяка, ашеля, мустье.
С поздней порой связываются некоторые ашельские, но преимущественно мустьерские
памятники. Это разделение осуществлено по технико-типологическому принципу. Повторим,
что в культурном, а также обобщённо – типологическом отношении речь идёт о стадии
среднего палеолита. Может быть, мустьероидные индустрии первой группы более уместно
называть премустьерскими.
Для инвентаря обеих групп характерно использование разнообразных способов
расщепления, хотя техника леваллуа лучше представлена в индустриях 2-й группы.
Существенно, что пластинчатое расщепление заметно уже в материалах некоторых памятников
1-й группы. В инвентаре памятников 2-й группы оно проявляется в разной степени. Заметного
его прогресса не наблюдается, что на наш взгляд вполне объяснимо, о чём будет сказано ниже.
Вообще столь раннее появление пластин, в том числе призматических, не должно вызывать
удивления. В этой связи обратимся к памятникам ранней поры среднего палеолита Западной и
Центральной Европы. Так, в инвентаре стоянок, расположенных на Севере Франции – БиашСент-Вааст (Tuffreau, 1986: 204-205; 2003: 10), а также Бопом ле Уазье (Koehler, 2008: 709-735)
и связываемых с ранней стадией среднего палеолита выявлены различные способы
расщепления, в том числе пластинчатое. Заметим, что индустрия второго памятника содержит
бифасы и ранее относилась к ашелю.
Пластинчатые сколы выявлены также в таких ранних памятниках среднего палеолита
Германии как слои В5 и В3 Рейндалена, Неймарк-Норд, слои 1А и 2А Тенхесберга
(Bosinski,1986:.21-24; 2000-2001: 99-101; Schmitz, Thissen, 1998: 483-498), Ближнего Востока
(Bar-Yosef, 1992; Meignen, 1998: 685-798), а также Центральной Азии (Schafer, Ranov,1998: 789791). Следовательно, к приведённым Г. Бозинским, Д. Роу, А. Тюффро (см. выше) признакам,
характеризующим индустрии среднего палеолита, добавим в равной мере появление и
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распространение пластинчатого расщепления, которое в Восточной Европе на раннем этапе не
получило широкого распространения. Отметим также, что в индустриях ряда памятников
Европы в среднем палеолите появляются и позднепалеолитические типы орудий.
Оценивая с технико-типологической точки зрения индустрии ранней поры среднего
палеолита Восточной Европы, нельзя не обратить внимание в целом на довольно бедный
ассортимент орудий, к тому же некоторые базовые типы орудий, например, остроконечники, в
ряде памятников отсутствуют, а скрёбла являются атипичными. Эти факты вовсе не
свидетельствуют о древнем возрасте этих памятников. Неуместно также относить их к
“архаичным”, “примитивным” и т.п. Никак нельзя назвать архаичной индустрию
Михайловского местонахождения, где присутствуют двусторонняя проколка и торцевые
нуклеусы на отщепах. Скорее всего, речь идёт о специфике деятельности и образа жизни
коллективов людей ранней поры среднего палеолита. Кстати, это характерно и для некоторых
индустрий поздней поры этой стадии. И действительно, практически все памятники ранней
поры являются кратковременными стоянками или мастерскими. Индустрии среднего палеолита
(ранний и поздний этап) Европы, в том числе и Восточной, весьма интересны не только в
технико-типологическом отношении, но и с точки зрения понимания особенностей развития
материальной культуры в этот период. Если сопоставлять индустрии ранней и поздней поры
среднего палеолита, то можно увидеть их более или менее отчётливое различие. Во-первых, в
инвентаре памятников последнего типа более совершенны и разнообразны техника
расщепления и, соответственно, её продукты. Медленно, но совершенствуется техника
первичного расщепления. Орудийный набор типологически, хотя и не очень заметно, но
становится более разнообразным. Однако, главный аспект эволюции орудий, по нашему
мнению, не морфологический (внешний), а функциональный (внутренний). Орудия
использовались в разных функциях и достаточно интенсивно. Многие орудия
переоформлялись. Это было связано в первую очередь с изменением и усложнением образа
жизни древних людей. Но эти изменения могут быть отмечены, главным образом, в ходе
пристального технолого-морфологического и функционального исследований.
В то же время нельзя не заметить, что многие индустрии Европы и Ближнего Востока
отчётливо не указывают на поступательное развитие, в первую очередь технологии обработки и
состава орудий в течение всего среднего палеолита. В самом деле, на смену индустрий с
пластинами, а иногда – с прогрессивными типами орудий на поздней стадии среднего
палеолита приходят индустрии с радиальным расщеплением, а также с преобладанием скрёбел
и остроконечников. Это особенно хорошо заметно на материалах левантийского мустье
Ближнего Востока (Bar-Yosef, 2000: 193; Shea, 2003: 313-394; Вишняцкий, 2008: 58-63).
Некоторые авторы (Rolland, 1990: 346-388; Mellars, 1996: 392) открыто заявляют, что средний
палеолит является всего лишь инерционным продолжением раннего палеолита. Другими
словами, для среднего палеолита нехарактерно поступательное, эволюционное развитие, т.е.
появление нового. Это развитие носило колебательный характер (Вишняцкий, 2008: 66-67).
Нельзя не признать в определённой степени обоснованность таких суждений. Однако мы
намерены возразить на этот счёт. Подобного рода выводы построены на результатах
формального технико-типологического подхода, т.е. на сугубо количественной,
фактологической основе, что явно недостаточно для столь серьёзных выводов. Придерживаясь
такого подхода, можно не понять угасание египетской и античных цивилизаций, расселения и
завоевания варваров и т.п. Разве можно оспорить прогрессивный характер появления и
распространения леваллуазского и пластинчатого расщепления?
Функциональный аспект развития орудий, в частности, появление монофункциональности
не может быть зафиксировано в ходе обычного технико-типологического анализа. Это было
обусловлено, как отмечалось выше, изменением образа жизни, интеллекта и производства
первобытных людей. Конечно, не все орудия были монофункциональными. Нередко функции
резцов, проколок, ножей выполняли какие-то другие орудия. Важно, что появились новые
функции, иные способы употребления орудий. В то же время нельзя закрывать глаза и на
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неуклонный рост в течение среднего палеолита верхнепалеолитических, т.е.
монофункциональных типов орудий – скребков, резцов, проколок, свёрл и др. Следовательно,
важно отмечать не только внешние, количественные факты проявления нового, но и
формирование его тенденций или скрытых от традиционного технико-типологического
подхода фактов (технологических и особенно функциональных). Речь идёт в конечном итоге о
подспудном развитии нового.
Развитие общества вообще, и первобытного в частности, не было прямолинейным, строго
поступательным. Процесс развития первобытной культуры (и не только её) включал тенденции
прогресса, инерции, адаптации, стабильности, консерватизма, кризиса, замедления темпов,
упадка, возрождения и т.п. Таков механизм, т.е. логика развития и других исторических
процессов. На примере среднего палеолита мы видим многие из перечисленных тенденций
развития. Завуалированность прогрессивных явлений (в немалой степени по причине
ограниченности нашего научного подхода) и отчётливый характер инерционных процессов – не
признаки деградации, а проявление особенностей, специфики развития материальной культуры
в среднем палеолите. Таким образом, надо различать внутренние (предпосылки, зарождение,
созревание, функционирование тенденций) и внешние (результаты) аспекты развития
первобытной культуры.
Учитывая то, что многие культурные остатки (каменные, а также изделия из органических
материалов) не сохранились или неизвестны, а также то обстоятельство, что о развитии
материальной культуры говорят не только материальные остатки (следствие), но также образ
жизни, характер деятельности (производственной и хозяйственной), индивидуальные
особенности людей, их образ жизни, контакты и т.д. (причина), то оправданно полагать, что
медленного и постепенного развития культуры (прежде всего индустрий), возможно, и не
удастся проследить. Его могло и не быть вообще. Наиболее важным, как отмечалось, является
формирование внутренних тенденций, которые внешне (фактологически) не всегда заметны,
особенно с учётом традиционных методов исследования.
Внутреннее формирование новых тенденций и частичное их внешнее проявление привело в
конце среднего палеолита к решительным переменам в сфере производства (технологии и
составе орудий). Переход от среднего палеолита к верхнему мог произойти скачкообразно, в
том числе и по причине радикальных сдвигов в интеллекте первобытных людей (Klein, 1995:
190-191). Мы считаем, что родство средне и верхнепалеолитических индустрий при решении
вопроса генезиса последних неверно доказывать путём использования типологических строгих
(зеркальных) аналогий, т.е. искать одинаковые морфологические типы орудий. Если в каких-то
мустьерских индустриях нет орудий, заметно похожих, например, на стрелецкие типы, то из
этого не следует, что между ними нет родства. Мы придерживаемся принципа обобщённых
типологических аналогий, когда сопоставляются какие-то профильные общие типы. Так,
применительно к стрелецкой индустрии для нас более существенно присутствие в тех или иных
среднепалеолитических комплексах прежде всего пластинчатого расщепления и вообще
бифасиальных орудий, независимо от их формы. Важным нам представляется и появление в
индустриях среднего палеолита соответствующих технологических и морфологических
тенденций развития.
Средний палеолит не повторяет ранний. Это самостоятельная и очень важная в
содержательном отношении стадия развития первобытной материальной культуры. В течение
этого времени произошли важные перемены в производстве, хозяйстве, отношениях
коллективов и отдельных индивидов, развитии их интеллекта и поведения. По мнению
отдельных исследователей (Hopkinson, 2007: 294-307) важное отличие раннего и среднего
палеолита заключается в изменении экологической стратегии и образе жизни древних людей. В
среднем палеолите они жили в разных климатических условиях и ландшафтных зонах, в том
числе равнинных.
Тот мощный содержательный импульс, который материальная культура получила на ранней
стадии среднего палеолита, не оказался истраченным в его конце и имел продолжение в
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верхнем палеолите. Процессы, демонстрирующие содержательное, эволюционное развитие и к
тому же на очень широкой территории, не могут оказаться тупиковыми. Как правило, они дают
импульс для дальнейшего качественного развития. Мы уверены, что новые открытия и
переоценка методологии изучения индустрий внесут ясность в изучение многих актуальных
проблем среднего палеолита.
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НОВЫЕ НАХОДКИ ДРЕВНИХ ОРУДИЙ В ЗАКАРПАТЬЕ.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ВЕРТЕП
Статья содержит информацию о находке чоппинга в районе с. Вертеп Виноградовского района, Закарпатской
области.
Ключевые слова: Закарпатье, нижний палеолит, чоппинг
Рижов С.М. Нові знахідки давніх знарядь в Закарпатті. Місцезнаходження Вертеп. У статті надається
інформація про знахідку чоппінга в районі с. Вертеп Виноградівського району, Закарпатської області.
Ключові слова: Закарпаття, нижній палеоліт, чоппінг
Ryzhov S.N. New finds of ancient tools in Transcarpathia: locality of Vertep. This article provides information about the
discovery of chopping tool nearby Vertep village, Vinogradovskiy area, Transcarpathian region.
Keywords: Transcarpathia, Lower Paleolithic, chopping tool

В 2006 году археологическая экспедиция Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко проводила раскопочные работы на стоянке Малый Раковец IV (Рыжов и др.,
2009). В ходе регулярного сбора подъемного материала, в 800 м на юго-запад от стоянки, в
направлении сел Вертеп (2 км) и Великая Копаня (5 км), в районе новой газокомпрессорной
станции газопровода “Союз” на эрозийной склоновой поверхности было обнаружено галечное
изделие древнего облика. В пользу древности изделия свидетельствуют как техникотипологические показатели, так и степень сохранности поверхностей предмета (Рис. 1).
Артефакт был изготовлен на овально-плоской гальке плотного кремнеземистого
среднезернистого песчаника, размерами 10,8 х 9,3 х 4,2 см.
На одной из поверхностей обработанной гальки имелись глинистые включения малиновокрасного оттенка. Важно отметить, что негативы сколов также были частично перекрыты
интенсивным малиново-красным натеком. Противолежащая поверхность артефакта
характеризовалась светло-желтой, иногда до бурой, окраской. В углублениях этой поверхности
артефакт включал глину (или суглинок) таких же оттенков. Здесь же фиксировались остатки
буро-красно-черных марганцевых стяжений. Остатки седиментов, их состав и окраска,
возможно, характеризуют специфику отложений, включавших артефакт.
Отложения подобного по размерности и минералогическому составу галечникового аллювия
были прослежены в траншеях под газопровод в 10 м от местонахождения, ниже по склону.
Мощность аллювия составляла два и более метров. Перекрыт он маломощным, до 0,5 м,
горизонтом красно-бурого суглинка, поверх которого залегали пестроцветные глины с
малиновым оттенком. Горизонт пестроцветных глин частью перекрывался слоем сероватобурого суглинка, а частью был экспонирован в форме эродированной поверхности.
Можно допускать, что артефакт находился на пестроцветных глинах с малиновым оттенком
долгое время, пока не был перекрыт серовато-бурым (светло-бурым) суглинком. Изделие
появилось на современной дневной поверхности в результате эрозии или же, что вероятнее, в
результате земляных работ, проводившихся при обустраивании газокомпрессорной станции.
Поверхность негативов изделия не корадирована и не окатана, острые кромки не имеют
забитостей или иных повреждений; в целом, состояние сохранности всех поверхностей
негативов – полностью идентично.
Согласно данным геоморфологических исследований, участок с палеолитическими
местонахождениями Малого Раковца с высотами порядка 220-150 м над уровнем р. Тисы,
расположен на древнейшей выделяемой в Закарпатье Копаньской эоплейстоценовой
предгорной террасе. С удалением в направлении горной части Выгорлат-Гутинского
вулканического хребта, Копаньская терраса расчленяется на несколько высоких террас: IX
(200-300 м), VIII (130-150 м), VII (80-100 м) (Адаменко, Гродецкая, 1987: 39-40).
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Рис. 1. Местонахождение Вертеп, чоппинг на гальке кремнеземистого песчаника
(фото и прорисовка).

Местонахождение Вертеп расположено на высоте 155 м над р.Тисой и находится на VIII-й
террасе. Ближайший к местонахождению (на удалении в 3 км), описанный О.Г. Адаменко и
Г.Д. Гродецкой геоморфологический разрез к северу от с. Великая Копаня, выявил в профиле
Копаньской предгорной террасы на этом участке следующие отложения (обнажение № 58.
Сверху-вниз):
“1. 1,2-–3,5 м – ленточно-слоистые глины с чередованием маломощных
прослойков яркой окраски от вишнево-малиновых до серо-зеленых тонов, тяжелого
гранулометрического состава. Мы называем их “тигровыми глинами” за пеструю
окраску. Предположительно, это пойменные аллювиальные или озерные
отложения.
2. 3,9–4,2 м. Почва ископаемая: глина красно-бурая с лиловым оттенком. По
мнению Веклича М.Ф., эта почва напоминает богдановский горизонт среднего
плиоцена равнинной территории Украины.
3. Пески буровато-серые, среднезернистые, полимиктовые, глинистые.
4. Кора выветривания по галечникам. Галечники мелкие (0,5–0,2 см),
выветрелые, легко растираются руками, связанные в слое красно-бурой песчаной
глиной. Состав галечников – карпатский флиш, реже андезито-базальты и
вулканические туфы” (Адаменко, Гродецкая 1987: 35-46).
Таким образом, порядок и характер отложений в верхней части траншеи у
газокомпрессорной станции и в геологическом разрезе близ с. Великая Копаня очень сходны.
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Седименты, включавшие артефакт, если судить по их остаткам, сохранившимся в кавернах
поверхности изделия, могут быть сходными с “тигровыми глинами”, описанными
О.Г. Адаменко и Г.Д. Гродецкой. Если найденный нами артефакт действительно исходно
залегал в верхней части толщи “тигровых глин” (пойменные или озерные отложения) и связан с
концом фазы их формирования, то, в этом случае, вероятный возраст находки можно оценивать
в интервале от конца плиоцена до начала плейстоцена. Твердых указаний на возраст находки,
все же, нет. К сожалению, отсутствуют пока и данные о характере отложений, перекрывавших
“тигровые глины” в траншее газовщиков. Вместе с тем, на основании типологических
особенностей и косвенных стратиграфических указаний, описываемый артефакт вполне
возможно относить к первой половине плейстоцена и археологически датировать его нижним
палеолитом.
По своим типологическими характеристиками артефакт является чоппингом, или, по
В.Н. Гладилину, двусторонним продольно-угловатым, естественно-обушковым чоппером
(Гладилин, Ситливый, 1990). Рабочий край изделия приострен, несколькими сколами с двух
сторон слегка выделен пик (“шип”) (Рис.1). Возможно, пиковидное приострение чоппинга было
отчасти повреждено в процессе работы. Сходные, но более совершенные формы изделий на
гальках представлены в древних комплексах стоянки Королево и местонахождениях Рокосово.
Таким образом, на археологической карте Закарпатья появилось еще одно
нижнепалеолитическое местонахождение – Вертеп. Находка дополняет и расширяет наши
знания об истории расселения древнего человека по территории современной Украины.
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КВАРЦИТОВІ ІНДУСТРІЇ РАННЬОГО ПАЛЕОЛІТУ
(ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ)
Робота акцентує на актуальності проблеми кварцитових індустрій раннього палеоліту в Україні. Ця проблема,
зокрема вірогідно традиційно вмотивоване використання виключно кварцитів в якості сировини, потребує
всебічного дослідження та монографічного осмислення.
Ключові слова: кварцитові індустрії, ранній палеоліт, традиції, М.Я. Рудинський
Гладилин В.Н. Кварцитовые индустрии раннего палеолита (к постановке проблемы). Работа акцентирует
актуальность проблемы кварцитовых индустрий раннего палеолита в Украине. Эта проблема, в т.ч.
предполагаемое традиционно мотивированное использование исключительно кварцитов в качестве сырья, требует
всестороннего изучения и монографического осмысления.
Ключевые слова: кварцитовые индустрии, ранний палеолит, традиции, М.Я. Рудинский
Gladilin V.N. Quartzite industries of the Early Paleolithic (to the formulation of the problem). Paper emphasizes the
actuality of the problem of Early Paleolithic quartzite industries in Ukraine. This problem, in particular the likely rooted in
tradition exploitation of quartzite as the major raw materials, needs in multiaspectual studying and monographic
comprehension.
Keywords: Quartzite industries, Early Paleolithic, traditions, M.Ya. Rudinskij

Кварцитові вироби – не рідкість в палеолітичних, особливо, в ранньопалеолітичних
колекціях, але щоб останні складалися виключно з кварцитових артефактів, то це – явище
досить рідкicне. Один з найбільш яскравих прикладів – кварцитові індустрії Донбасу й
прилеглих до нього з південного сходу районів Російської Федерації. Останнє свідоцтво щодо
цього – зібрання В.С. Вєтрова та В.А. Скорикова на Луганщині: колекції з сотен предметів
ранньопалеолітичного вигляду при повній відсутності виробів з кременю (Ветров, Скориков,
2010).
Щось подібне спостерігається й на Закарпатті, де буквально поруч з відомими
Королівськими палеолітичними стоянками, мешканці котрих для виготовлення знарядь
використовували переважно андезит, і лише зрідка інші кам’яні породи, в тому числі кварцит,
нещодавно відкрито нове мустьєрське місцезнаходження в кар’єрі хімзаводу біля с. Горбки з
цілковито кварцитовою індустрією й зовсім іншими, відмінними від королевських прийомами
обробки каменю.
Свого часу М.Я. Рудинський схильний був пояснювати широке застосування кварциту в
ранньому палеоліті Західної України тим, що, мовляв, виходи кременю з’явилися в
відслоненнях геологічних нашарувань пізніше кварцитових і відповідно пізніше стали
використовуватись людиною як вихідна сировина для виготовлення знарядь (Рудинский, 1959:
126-132).
Навряд чи з цим поясненням можна погодитись, в усякому разі, щодо Донбасу. Як відомо,
тут широко представлені знахідки ранньопалеолітичних виробів з кременю. Це й хрестоматійне
амвросієвське ручнее рубило, й рубильце з ізюмських дюнних зібрань, й багатотисячні колекції
кременевих виробів Антонівських мустьєрських стоянок, й відкритих О.В. Колесником
численних пам’яток в басейні Сіверського Дінця та Приазов’я.
Теж саме можна сказати й про Закарпаття. Тут також здавна були відомі поклади
пластичних порід каменю – андезіту, обсидіану. Отже, скоріше за все, ми маємо тут справу із
стійкими традиціями в обробці певного виду кам’яної сировини, в данному випадку, кварциту,
що склалися в глибоку давнину в районі, де були відсутні більш пластичні породи каменю.
Перенесені пізніше в інше природне середовище з наявними кременевими родовищами, ці
традиції збереглися й продовжували існувати параллельно з навичками обробки кременю в
коллективах з іншими виробничими традиціями.
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Мабуть, прийшов час для всебічного вивчення й монографічного видання матеріалів
“кварцитового” палеоліту України – теми, що давно вже лежить на дослідницькому
“операційному столі”.
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РАННЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ С КВАРЦИТАМИ
ВИШНЕВЫЙ ДОЛ, МАКАРОВО, ПИОНЕРСКОЕ, КРАСНЫЙ ДЕРКУЛ
В СРЕДНЕМ ПОДОНЦОВЬЕ
Рассматриваются открытые нами в последние годы на востоке Украины, в среднем течении Северского Донца,
палеолитические местонахождения, в основе сырьевой базы которых лежат кварциты и песчаники. Приводится
краткий технологический и типологический обзор изучаемых местонахождений. Предварительный анализ
позволяет предполагать раннепалеолитический возраст большинства выявленных памятников.
Ключевые слова: Ашель, Вишневий Дол, кварцит, Красный Деркул, Луганск, Макарово, песчаник, Пионерское,
ранний палеолит, Северский Донец, чоппер, чоппинг.
Вєтров В.С. Ранньопалеолітичні місцезнаходження з кварцитами Вишневий Дол, Макарове, Піонерське,
Красний Деркул у Середньому Подонцов'ї. Розглядаються відкриті нами в останні роки на сході України, в
середній течії Сіверського Дінця, палеолітичні місцезнаходження, в основі сировинної бази яких лежать кварцити і
пісковики. Наводиться короткий технологічний і типологічний огляд досліджуваних місцезнаходжень. Попередній
аналіз дозволяє припускати ранньопалеолітичний вік більшості виявлених пам'яток.
Ключові слова: Ашель, Вишневий Дол, кварцит, Красний Деркул, Луганськ, Макарово, пісковик, Пионерське, ранній
палеоліт, Сіверський Донець, чоппер, чоппінг.
Vetrov V.S. Vishnevyj Dol, Makarovo, Pionerskoe, Krasnyj Derkul: Early Paleolithic localities with quartzites in the
Middle Severski Donets area. Paper considers the Paleolithic localities recently discovered by us in the east of Ukraine in
the Middle Current of Severski Donets, and which raw materials are mainly quartzites and sandstones. Brief technological
and typological overview of studied sites is provided. The preliminary analysis allows to assume the Early Paleolithic Age
for the majority of revealed localities.
Keywords: Acheulean, Vishnevyj Dol, quartzite, Krasnyj Derkul, Lugansk, Makarovo, sandstone, Pionerskoe, Early
Paleolithic, Severski Donets, chopper, chopping.

Исследование раннего палеолита Северского Донца, несмотря на свою почти столетнюю
историю со времени первых находок до сих пор имеет больше вопросов, чем ответов.
Найденные в 1924-1926 гг. С.А. Локтюшевым небольшие кварцитовые бифасы в окрестностях
Луганска (Локтюшев, 1930: 10-11), последовавшая затем находка бифаса вблизи Амвросиевки
(1935 г.) дали возможность говорить о раннепалеолитическом времени заселения этого края
(Замятнин, 1953). Следующим этапом были находки раннепалеолитических орудий вблизи
Макеевки (1971 г.), Корнева Яра (1981 г.), Артемовска (1987 г.) (Колесник, 2003: 39-46).
Открытие в 1950 году раннепалеолитических местонахождений Хрящи, Михайловское в
нижнем течении Северского Донца и их последующие стратиграфические и
палеопедологические исследования вывели эти объекты в ряд региональных опорных
стратифицированных памятников (Матюхин, Праслов: 2008). Открытие и новые исследования
в последние десятилетия древних ашельских памятников на Кавказе (Амирханов, 2008), в
Приазовье (Щелинский и др. 2008), Побужье (Степанчук та ін., 2010) сделало возможной и
ожидаемой перспективу наличия подобных местонахождений и на востоке Украины. В этом
контексте мы хотим представить материал серии палеолитических местонахождений с
кварцитовыми артефактами обнаруженных нами в последние годы в Среднем Подонцовье.
Местонахождение Вишневый Дол (Ветров, Скориков, 2010; 2011) и серия местонахождений
в районе с. Пионерское расположены на правобережье Северского Донца, а на левобережье три
местонахождения выявлены в районе с. Макарово, также серия местонахождений обнаружена
на правом берегу Деркула в районе с. Красный Деркул (Рис. 1). Все объекты находятся в
административных границах Краснодонского и Станично-Луганского районов Луганской
области и имеют максимальное взаимное удаление в пределах 45 км. Местонахождение
Вишневый Дол выявлено в 2006 г. В.А. Скориковым, местонахождения Макарово 1-3
выявлены автором в 1990 г., местонахождения у с. Пионерское обнаружены в 2011-2012 гг.
автором и В.А. Скориковым при участии В.И. Маничева и С.П. Кармазиненко, в процессе
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уточнения геологии кварцитового сырья раннепалеолитических памятников этого района,
местонахождения Красный Деркул обнаружены автором в 2012 г.

Рис. 1. Спутниковая съемка участков местонахождений: 1 – Пионерское; 2 – Красный Деркул).

Вишневый Дол. Местонахождение зафиксировано в 3 км западнее с. Вишневый Дол
Краснодонского района Луганской области. Оно расположено на высоком плато, почти в
верхней его точке, с которой открывается панорамный обзор на разветвленную балочную
систему, простирающуюся в юго-восточном направлении к Северскому Донцу.
Местонахождение приурочено к небольшим известняковым гривам, расположенным в
верховьях двух оврагов. Вероятно, первоначальное местоположение части древнего поселения
на поверхности выходов известняка, впоследствии практически не перекрытых почвой,
обеспечили попадание орудий на поверхность с началом распашки этой местности.
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Материал,
из
которого
изготовлены
обнаруженные
предметы,
представлен
преимущественно средне и мелкозернистым окварцованным песчаником (кварцитом)
коричневого цвета, изредка трещиноватым. Также встречается коричневый и красный
крупнозернистый песчаник, серый мелкозернистый песчаник в виде небольших плиток.
Источники сырья в непосредственной близости от местонахождения в настоящий момент не
обнаружены. Материал, из которого изготавливались орудия, очевидно, был собран на
поверхности (о чем свидетельствуют следы эрозии кварцита на сохранившихся природных
участках поверхности артефактов).
Археологический материал Вишневого Дола представлен небольшим количеством
нуклеусов, серией выразительных орудий (Рис. 2; 3) и многочисленными отходами
расщепления серого плитчатого песчаника. Артефакты не окатаны, сохранили острые грани, их
поверхность лишь слегка прилощена. На некоторых предметах присутствует неплотная патина.
На поверхности сколов кварцита часто встречаются следы известково-песчаного цемента,
очень плотного и прочного. На одних предметах он сохранился в виде небольших участков в
углублениях сколов, на других предметах (например, на массивных нуклеусах), толщина его
достигает более одного сантиметра и он занимает значительную площадь поверхности
артефакта.
На местонахождении Вишневый Дол обнаружены два крупных нуклеуса бессистемного
снятия. Нуклеусы представляют собой массивные конкреции коричневого кварцита, с которых
снимались отщепы размером 20-40 см. На природной поверхности конкреций и на негативах
отщепов отчетливо видны остатки плотного известково-песчаного цемента. В собранной
коллекции кроме нуклеусов из кварцита имеются многочисленные обломки плиток серого
песчаника с негативами одного или нескольких отщепов. Отщепы снимались как в поперечном
поверхности плитки направлении, так и в ее торец, что позволяло получать, благодаря слоистой
структуре песчаника, более уплощенные и крупные отщепы.
Характерной чертой рубящих орудий Вишневого Дола является наличие на большинстве из
них естественного либо искусственно сформированного обушка, ассиметричность форм, а
также присутствие на некоторых орудиях плечика, отделяющего широкую базальную часть
корпуса орудия от более узкой дистальной. Ведущее положение в коллекции занимают
разнообразные чопперы, меньшим числом представлены скребла, присутствуют
многочисленные небольшие по размерам орудия, в том числе и зубчатые на долечных отщепах.
В
целом
комплекс
Вишневый
Дол
характеризуется
ярко
выраженным
раннепалеолитическим типологическим составом орудий, отсутствием леваллуазской и
пластинчатой техники расщепления камня. Крупные рубящие орудия сформированы
односторонней оббивкой на массивных первичных отщепах, либо плитчатых кусках кварцита.
Значительным количеством более мелких орудий представлена долечная техника расщепления
камня. Таким образом, мы можем предположительно отнести местонахождение Вишневый Дол
к ашельским памятникам с редкими рубилами (ашель односторонний).
Макарово. Местонахождение расположено на восточной окраине с. Макарово
Станично-Луганского района Луганской области. В настоящий момент на этом участке
выявлены три пункта на удалении около 100 м друг от друга. Участок местонахождения
Макарово-3 практически полностью попал в полосу застройки восточной части села. Участки
Макарово-1 и Макарово-2 расположены вдоль автотрассы Р22, таким образом, что частично
скрыты полотном дороги, а частично разрушены противопожарной распашкой проводимой
между автострадой и лесным массивом. Небольшие сохранившиеся участки менее
разрушенного культурного слоя в бортах распашки показывают глубину залегания находок на
уровне 15-20 см от современной дневной поверхности.
Материал,
из
которого
изготовлены
обнаруженные
предметы,
представлен
преимущественно средне и мелкозернистым окварцованным песчаником (кварцитом)
преимущественно серого и реже коричневого цвета, изредка трещиноватым.
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Рис. 2. Вишневый Дол. 1–8 – орудия.

Представляется очевидным, что весь материал для изготовления орудий был принесен на
стоянку ее обитателями. Судя по геологической съемке этого района, ближайшие участки
палеогеновых отложений с кварцитами удалены от местонахождений Макарово на 10-15 км.
Местонахождения у с. Макарово характеризуются техникой расщепления основанной на
первичном дроблении больших конкреций и блоков кварцита, с последующей сортировкой
обломков и придании крупным наиболее подходящим кускам кварцита формы законченных
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орудий. В комплексах преобладают грубые рубящие орудия крупных размеров: чопперы,
чоппинги и разнообразные скребла, преимущественно сформированные грубой оббивкой
(Рис. 4; 5).

Рис. 3. Вишневый Дол. 1–11 – орудия.
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Рис. 4. Макарово-1. 1–9 – орудия.

Отдельно следует отметить крупное рубящее орудие (размер 39х28 см) изготовленное на
первичном краевом сколе округлой конкреции кварцита (Рис. 6). Грубой краевой оббивкой
заготовке была придана миндалевидная форма, после чего рабочая часть была подправлена
крупной двусторонней приостряющей оббивкой. В комплексе присутствуют разнообразные
формы зубчатых орудий. Поверхность артефактов слегка прилощена, патина на разных
изделиях (в зависимости от типа кварцита) варьирует от белесой до матовой, на некоторых
артефактах присутствует известковый натек. В целом материал макаровских местонахождений
имеет несколько более архаичный облик по сравнению с Вишневым Долом и типологически
относится к ашельской эпохе.
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Рис. 5. Макарово-1. 1–9 – орудия.

Пионерское. Серия местонахождений в районе с. Пионерское Станично-Луганского района
Луганской области расположена на правом берегу Северского Донца, на плато водораздела, и в
верхней части склонов (Рис. 1: 1). Некоторые пункты связаны с выходами окварцованных
песчаников (кварцитов), залегающих на этом участке в палеогеновых песках каневской и
бучакской свиты. В связи с большим количеством доступного кварцитового сырья часть
местонахождений этого участка представлена мастерскими.
Археологический материал характеризуется техникой расщепления, связанной с
использованием радиальных, леваллуазских и бессистемных нуклеусов. Также отмечено снятие
крупных отщепов (размером до 40-50 см) с торцов крупных блоков кварцита. Изделия со
вторичной обработкой (Рис. 7) представлены преимущественно ретушированными отщепами,
разнообразными скреблами, ножами, крупными рубящими орудиями типа сечек, небольшим
количеством бифасиальных изделий.
171

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини

Рис. 6. Макарово-1. Рубящее орудие.

Рис. 7. Местонахождения Пионерское. Орудия.
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Рис. 8. Красный Деркул. Орудия: 1, 2, 5, – Красный Деркул-1; 3, 4 – Красный Деркул-3.

Очевидно, что на отдельных участках происходила многократная эксплуатация одних и тех
же выходов природного кварцита. Также нами зафиксированы многократные случаи
посещения одних и тех же участков, повторное использование и переоформление оставленных
ранее изделий. В этих случаях большое значение для определения возраста находок играет
различная сохранность поверхности артефактов. Так нами установлено, что одни кварциты
патинируются и со временем их поверхность становится все более светлой, вплоть до молочно
белой и белой с налетом желтизны. В последнем случае поверхность артефактов часто
корродирована, а в порах и трещинах отмечается красный налет (вероятно пигмент
красноцветной почвы, в которой некоторое время находились находки). Другие кварциты,
напротив, со временем темнеют. Сначала их поверхность матируется, затем покрывается
темными пятнами, а после – сплошным черным налетом. С последней стадией связано
активное разрушение поверхности кварцита, кора выветривания сглаживает грани, разрушает
края предмета, кварцит теряет твердость и становится мягким и хрупким. Поскольку лучшей
сохранностью отличаются изделия местонахождений, в материалах которых более всего
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представлены элементы леваллуазской техники, то они, вероятно, относятся к среднему
палеолиту (памятникам типа Деркул, Герасимовка, Титовка) (Колесник, 2003: 250-261).
Однако, значительная часть местонахождений, судя по технике расщепления, типологическому
составу и сохранности артефактов, относятся к раннему палеолиту.
Красный Деркул. Серия местонахождений, выявленная в районе с. Красный Деркул
Станично-Луганского района Луганской области. Памятники расположены на правом берегу
Деркула на плато водораздела и в высокой части водораздельных склонов (Рис. 1: 2).
Несколько пунктов связаны непосредственно с выходами кварцитов залегающих в
палеогеновых песках каневской и бучакской свиты.
Техника расщепления преимущественно основана на первичном дроблении крупных кусков
кварцита и последующего снятия отщепов с наиболее подходящих фрагментов. Материал
представлен крупными отщепами (размером до 20-30 см). Часть изделий с вторичной
обработкой (Рис. 8), в целом сходная с местонахождениями Макарово, представлена массивные
чопперами на крупных отщепах и природных обломках кварцитов. Рабочий край сформирован
грубой регулярной обивкой. Имеются массивные скребла и выемчатые орудия.
Интересен факт наличия кремня в балке Долгинькая (пункт Красный Деркул-1),
происходящего из верхнемеловых отложений залегающих двумя метрами ниже палеогена с
кварцитами. При общем первичном осмотре на этом участке местонахождения отмечается
активное использование кварцита и практически полное игнорирование (за исключением
нескольких пробных отщепов) кремневого сырья. Этот факт дает возможность предположить
целенаправленную сырьевую ориентацию указанных палеолитических местонахождений на
кварцитовое сырье.
В бассейне Северского Донца некоторым аналогом рассмотренных нами комплексов могут
служить кварцитовые мастерские Калитвенка, изучавшиеся А.Е. Матюхиным. Однако следует
обратить внимание на то, что по технике расщепления и типологическому составу
калитвенские памятники относятся к среднему палеолиту, в то время как приведенные нами
местонахождения имеют ярко выраженную раннепалеолитическую типологию.
Обращает на себя внимание топография выявленных нами местонахождений. На участке
Пионерское и Красный Деркул они приурочены к верхним высотным отметкам правого берега
Северского Донца и Деркула. Осмотр естественных обнажений в склонах и бортах балок
позволяет предварительно говорить о том, что находки залегают или на поверхности
палеогеновых песков или несколько выше, в перекрывающих их суглинках. В более низких
топографических позициях склонов археологический материал отсутствует. Это позволяет
предполагать, что только на высоких водораздельных участках были условия, обеспечивающие
определенную сохранность культурного слоя (несмотря на то, что в настоящий момент
некоторые местонахождения активно разрушаются современными эрозионными процессами).
В определенной степени наше предположение подтверждается геологической съемкой
местности недалеко от участка Пионерское, проведенной А.Н. Завгородним и А.Г. Коваленко
(Завгородний, Коваленко, 1965). На геологическом профиле высокого берега Северского Донца
(Рис. 9), в его верхней водораздельной части геологами выделяются три горизонта
четвертичных отложений: раннечетвертичные – I pr, среднечетвертичные – II pr и
позднечетвертичные – III pr. Соответственно если в верхней точке водораздела мы имеем
максимальную мощность этих горизонтов (примерно 2, 5 и 7 м соответственно), то на участке
высот 150-165 м нижне- и среднечетвертичные отложения имеют минимальную мощность и
фактически выходят на поверхность. Таким образом, на этих высотных участках
раннепалеолитические артефакты, залегавшие в раннечетвертичных отложениях, оказываются
в настоящий момент практически на поверхности вследствие современных эрозионных
склоновых процессов.
Однако вследствие малой мощности раннечетвертичных отложений на этих высотных
участках возникает определенная сложность при привязке к ним артефактов. Ранее на эту
проблему, связанную вычленением маломощных лесов залегающих на палеогеновых
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отложениях в районах Северского Донца и Деркула, указывали Ю.Г. Чугунный и
В.Н. Шелкопляс: “Основную часть поверхности междуречий этого района составляют склоны.
Участки водоразделов, представляющие собой реликты первичной полтавской равнины
занимают ограниченную площадь и имеют вид небольших останцев на фоне больших пологих,
а местами интенсивно расчлененных междуречий… Важной особенностью распространения
отложений лессовой формации междуречий является зависимость их литологического состава
от состава подстилающих пород… На склонах влияние подстилающих пород проявляется в
увеличении опесчанености лессовых пород в нижних частях разрезов, там, где они залегают на
песчано-глинистых отложениях палеогена, литологические неоднородности отдельных
горизонтов и т.п.” (Чугунний, Шелкопляс, 1969: 193). Таким образом, нахождение
раннепалеолитических орудий на верхних высотных уровнях эродированных водораздельных
участков, связанных с останцами раннечетвертичных отложений, вероятно вполне
закономерно. Видимо, в какой-то степени это подтверждается находками серии
местонахождений в окрестностях сел Пионерского и Красный Деркул.

Рис. 9. Профиль четвертичных отложений правого берега Северского Донца (по Завгородний, Коваленко, 1965).

В целом сравнивая между собой материалы Вишневого Дола, Макарово, Пионерского и
Касного Деркула необходимо отметить следующие. Весь технологический комплекс
рассмотренных объектов ориентирован на обработку кварцитов, а в Вишневом Доле и
неокварцованных песчаников. В условиях избыточности и большого разнообразия кремневого
сырья в регионе Среднего Подонцовья такая сырьевая специализация может говорить о
сознательном целенаправленном выборе.
По имеющимся в настоящий момент археологическим материалам можно говорить о том,
что начиная со среднего палеолита на территории Среднего Подонцовья, наблюдается
постепенная утрата интереса к использованию кварцитового сырья. Нами проанализированы 92
археологические объекта включающие стационарно исследованные памятники и отдельные
местонахождения. На них было обнаружено более 93 000 находок из кремня и более 700 из
кварцита. Уже из приведенных данных видно, что содержание кварцитовых артефактов в
археологических материалах Среднего Подонцовья составляет менее 1 %. Из указанных 92
пунктов 9 относятся к среднему палеолиту, 28 – к позднему палеолиту, 8 – мезолит, 24 –
неолит, 18 – энеолит, 5 – эпоха бронзы. Безусловно, эта выборка археологических объектов не
претендует на исключительную полноту информации об использовании кварцитового сырья в
разные археологические периоды, однако общие тенденции в ней отражены вполне отчетливо.
Статистика показывает, что в целом объем кварцитового сырья на отдельных объектах
составлял не более нескольких процентов. Наиболее количественно представительной
выборкой служит неолитический памятник Ольховая-5 – около 10 % кварцитов (3 500
артефактов). Максимальный процент зафиксирован на энеолитическом памятнике
Новоселовка-2 – 18 % (т.е. 18 артефактов). На 60 из 92 объектов кварцитовые артефакты
отсутствовали вовсе.
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Таким образом, только в среднем палеолите мы фиксируем ситуацию, когда доля
используемого кварцитового сырья составляла 90-100 %. Эти данные согласуются с мнением
А.В. Колесника, который считает, что потребность в кварцитовом сырье (несмотря на его очень
широкую распространенность) становится тем меньше, чем реже возникает потребность в
заготовках и отщепах крупных размеров (Колесник, 2003: 250). Мы можем предположить, что в
регионе Среднего Подонцовья с его богатой сырьевой базой основанной, прежде всего, на
высококачественных меловых кремнях, а также на значительных объемах разнотипных
кремней во вторичном залегании, кварциты (несмотря на свое широкое территориальное
распространение), как сырьевой объект, уже в позднем палеолите практически полностью
теряют привлекательность как сырьевой источник. Сходная ситуация отмечается для раннего
палеолита юга Франции. Описывая местонахождения в бассейне р. Тарн, М. Сантониа и
П. Вилла отмечают, что при наличии местного кремня, в ашеле использовался или местный
кварцит (который имелся в небольших количествах), или более качественный, приносной,
доставляемый на расстояние 50-80 км. Все ашельские комплексы характеризуются
использованием исключительно кварцитового сырья и только в среднем палеолите начинается
переход на использование местного кремня (Santonja, Villa, 2006: 463-464) Таким образом,
вероятно, дальнейшие исследования местонахождений Среднего Подонцовья, в основе
сырьевой базы которых лежат кварциты, будут связаны со временем раннего и среднего
палеолита.
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Скориков В.А.

ГАЛЕЧНЫЕ ОРУДИЯ В РАННЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПОДОНЦОВЬЯ
В научный оборот частично вводятся материалы нового раннепалеолитического местонахождения с галечным
инвентарем Суходол, выявленного автором на окраине с. Пионерское, Луганской обл., в среднем течении р.
Северский Донец, и исследовавшегося им в 2011-2013 гг. Дана краткая характеристика набора каменных изделий и
условий их залегания, предлагается оценка предположительного возраста находок. Приводятся краткие сведения
по другим местонахождениям региона с галечными орудиями.
Ключевые слова: Восточноевропейская равнина, Среднее Подонцовье, галечные орудия, олдувайская индустрия.
Скориков В.А. Галькові знаряддя в ранньопалеолітичних місцезнаходженнях Середнього Подонцов'я. У
науковий обіг частково вводяться матеріали нового ранньопалеолітічного місцезнаходження з гальковим
інвентарем Суходіл, виявленого автором на околиці с. Піонерське, Луганської обл., в середній течії р.Сіверський
Донець, і досліджуваного ним в 2011-2013 рр. Наведено коротку характеристику набору кам'яних виробів та умов
їх залягання, запропоновано оцінку ймовірного віку знахідок. Наводяться короткі відомості про інші
місцезнаходження регіону з гальковими знаряддями.
Ключові слова: Східноєвропейська рівнина, Середнє Подонцов'я, галькові знаряддя, олдувайська індустрія.
Skorikov V.A. Pebble tools in the Lower Paleolithic localities of the Middle Severski Donets area. Materials of new
Lower Paleolithic pebble tool locality of Sukhodol are introduced into the scientific turn. The locality was identified by the
author next to the village of Pionerskoye, Lugansk region, in the middle flow of Seversky Donets River and has been explored
by him in course of 2011-2013. Brief description of stone products and terms of their occurrence are proposed, probable age
of finds is discussed. Brief data about the other pebble tool localities of the area are presented.
Keywords: East European plain, Middle Severski Donets area, pebble tools, Oldowan industry.

Введение
Нижняя возрастная граница надежно стратифицированных памятников раннего палеолита
Украины на сегодня определяется в промежутке 950-750 тысяч лет назад, а верхняя его граница
проводится на уровне 450-300 тысяч лет назад. Несмотря на столь значительный временной
интервал, местонахождений, которые можно отнести к раннему палеолиту, на территории
Украины крайне мало и все они, как правило, тяготеют к ее западным границам – Королево,
Малый Раковец, Рокосово (Закарпатье), несколько восточней расположены Меджибож, ЛукаВрублевецкая (Хмельницкая обл.), Непоротово VI (Черновицкая обл.).
Из перечисленных раннепалеолитических памятников надежно стратифицированный
контекст имеют только Королево, древнейшие находки которого зафиксированы в низах
галечника гюнцского возраста (Гладилин, Ситливый 1990), и местонахождение Меджибож 1,
основной комплекс которого датируется около 390±50 тлн (Матвиишина и др. 2010; Степанчук
и др. 2012, Rekovets et al. 2007). По выявленным в 2011-2012 годах данным нижние горизонты
Меджибожа и нового местонахождения Меджибож А могут иметь возраст порядка 700 тысяч
лет (Матвиишина и др. 2013). Принадлежность к раннему палеолиту остальных памятников
определялась по технико-морфологическим чертам каменного инвентаря и общим
геоморфологическим условиям залегания находок.
К числу раннепалеолитических памятников в Крыму относятся Эчки-Даг и Гаспра, материал
которых найден во вторичном залегании. Вероятно, первоначально он мог быть связан с
аллювием древней морской террасы. По технико-типологическим характеристикам собранные
изделия следует отнести к развитым олдувайским индустриям (Клюкин и др. 1990; Щепинский,
Клюкин 1992; Zuk 1995), что дает основания считать их наиболее древними на территории
Украины.
В левобережной части Украины до недавнего времени памятники раннепалеолитического
возраста вообще не были известны. Констатировалось полное отсутствие представительных
комплексов и наличие лишь единичных находок крупных рубил и скребел, археологический
возраст которых, вероятней всего, следует относить к раннему этапу среднего палеолита
(Колесник 2003). При этом, на сопредельной с Украиной территории России в нижнем течении
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р. Северский Донец еще в 1950 г. Г.И. Горецким возле хутора Хрящи было открыто
местонахождение изделий из кремня и кварцита, чей раннепалеолитический возраст, благодаря
четкой стратиграфической позиции находок, не вызывает сомнений. В одной из последних
работ Н.Д. Праслов датирует изделия из аллювиального комплекса Хрящей временем не
моложе начала донского оледенения (нижний плейстоцен), а изделия из ископаемых почв –
лихвинским межледниковьем (Праслов 2001). Примерно в 5 км ниже по течению р. Северский
Донец, в отложениях той же террасы возле хут. Михайловского также собрана коллекция
изделий из кремня и кварцита, датируемых лихвинским межледниковьем (Матюхин 2007).
В Приазовье на левом берегу Миусского лимана у с. Герасимовка в древнем галечнике
вместе с костями животных тираспольского фаунистического комплекса найдены около
десятка каменных изделий представленных крупным нуклеусом, скорее напоминающим
галечное орудие, тремя скреблами и отщепами (Праслов 1968).
И уже в начале этого века были открыты местонахождения Богатыри (Синяя Балка) и
Родники на Тамани (Щелинский, Кулаков 2007) и памятники раннего палеолита в Дагестане
(Амирханов 2007), чей возраст составляет значительно более 1 млн. лет (эоплейстоцен).
В этой связи поиски памятников раннего палеолита в среднем течении северского Донца на
территории Украины приобретают особую актуальность. Первым указанием на освоенность
региона в раннем палеолите стала находка местонахождения Вишневый Дол на Луганщине
(Ветров, Скориков 2010; 2011). Близкие по технико-типологическим показателям изделия из
кварцита были выявлены на целом ряде других местонахождений региона.
В ряде случаев на этих местонахождениях были обнаружены также изделия на гальках.
Общеизвестно, что орудия на гальках представляют собой яркий компонент инструментария
древних памятников, поэтому выявление таких изделий и введение их в научный оборот
представляется важным для исследований по раннему палеолиту Украины.

Рис. 1. Раннепалеолитические местонахождения с галечным инвентарем Среднего Подонцовья:
1– Вишневый Дол, 2– Суходол, 3– Штурманское.

Памятники палеолита с галечным инвентарем в среднем течении р. Северский Донец
На данный момент в восточном регионе Украины известно, по-крайней мере, три
местонахождения с галечным инвентарем: Вишневый Дол, Штурманское и Суходол (Рис. 1).
Ниже предложена краткая характеристика этих местонахождений и коллекций, акцент при
изложении сделан на материалы Суходола.
Вишневый дол
Местонахождение Вишневый Дол расположено в 3 км западнее с. Вишневый Дол
Краснодонского района Луганской области на поверхности высокого плато, почти в верхней
его точке, с которой открывается панорамный обзор разветвленной балочной системы,
простирающейся в юго-восточном направлении к Северскому Донцу. Местонахождение было
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открыто автором в 2006 г. и первоначально исследовалось им, а начиная с 2008 г. изучается
совместно с В.С. Ветровым. На местонахождении проводился только сбор подъемного
материала.
К настоящему моменту предварительно опубликованы крупные кварцитовые изделия,
морфологически близкие чопперам, скреблам, нуклеусам, изготовленным на фрагментах сырья,
а также на крупных сколах. Частично опубликованы также более мелкие орудия на долечных
отщепах из плитчатого песчаника (Ветров, Скориков 2010; 2011). Следует подчеркнуть, что в
этих предварительных публикациях весь материал местонахождения трактовался как единый
комплекс.
Дополнительные сборы материала и анализ находок последних лет позволяют, по мнению
автора, предположить наличие на местонахождении разновременных изделий и различать в
уже собранной коллекции два комплекса. Более древний комплекс содержит макролитический
инвентарь на массивных отщепах и крупных кусках кварцита с однотипно выветрелыми
поверхностями, имеющими одинаковый темный оттенок. На поверхности изделий часто
наблюдаются остатки известково-песчаного цемента – косвенное указание на первоначальное
залегание артефактов в грунте, образовавшемся в условиях влажного и теплого климата. Более
молодой комплекс включает изделия из кварцита с менее выраженной выветрелостью, более
светлым оттенком загара поверхностей, и без следов известково-песчаного цемента. Как
представляется, изделия из плитчатого песчаника следует также относить к более молодому
комплексу. По мнению автора, имеются морфологические различия у изделий разных по
сохранности комплексов.
Так, характерной чертой рубящих орудий древнего комплекса Вишневого Дола является
наличие на большинстве из них естественного либо искусственно сформированного обушка,
ассиметричность форм, а также присутствие на некоторых чопперах плечика, отделяющего
широкую базальную часть корпуса орудия от более узкой – дистальной. Причем наиболее
диагностичными, для древнего комплекса, являются чопперы с плечиком – они изготовлялись
серийно. Ни одного подобного орудия из плитчатого песчаника не обнаружено. Не выявлены
подобные чопперы и в других местонахождениях региона с инвентарем на кварцитах. На
некоторых предметах из кварцита (как правило, это нуклевидные обломки) имеются негативы
более поздних снятий, “срезающих” известково-песчаный цемент, покрывающий поверхность
предмета. Это также свидетельствует в пользу реальности существования хронологически
различных комплексов. Существен и планиграфический аспект. Так, небольшое число
кварцитовых артефактов со следами известково-песчаного цемента на поверхности было
найдено на удалении до двух сотен метров от основного местонахождения. Обращает на себя
внимание, что здесь отсутствуют изделия из плитчатого песчаника, в то время как на основном
месте сбора на одну находку из кварцита приходится не менее десяти предметов из плитчатого
песчаника.
Не исключено, что древний слой, в котором первоначально находились артефакты из
кварцита, был разрушен эрозионными процессами, и изделия оказались рассеянными по склону
плато. Можно предполагать, что их собрали и принесли на место своей стоянки последующие
обитатели Вишневого Дола – они использовали уже готовые орудия из кварцита вторично.
Подтверждением такого предположения может быть мизерное количество “отходов
производства” по отношению к готовым орудиям из кварцита, в то время как с плитчатым
песчаником ситуация совсем иная. Косвенным аргументом так же может являться то, что на
большинстве орудий из кварцита известково-песчаный цемент сохранился лишь в небольших
количествах, в глубине негативов снятий, тогда как на массивных нуклеусах (вероятно запасах
сырья) толщина его может достигать более одного сантиметра. Орудия использовались в
работе, и известково-песчаный цемент мог быть снят преднамеренно, либо в результате
использования, а массивные нуклеусы так и остались не востребованными.
По неясным пока причинам, поздние обитатели Вишневого Дола для производства орудий
предпочитали использовать, в основном, плитчатый песчаник. Изделия из плитчатого
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песчаника, в небольшом количестве, были также найдены В.С. Ветровым и автором на
местонахождении Макарово-1. Следует также отметить: ни на самом местонахождении
Вишневый Дол, ни в ближайшем его окружении, в радиусе до 2 км вокруг него, природные
выходы кварцита и плитчатого песчаника не обнаружены.
Помимо упомянутых комплексов с инвентарем на отщепах, на местонахождении автором
выявлен третий, вероятно древнейший, комплекс, составленный архаичным галечным
инвентарем. От предыдущих двух он отличается своим расположением на местности – участок
с галечными артефактами несколько смещен относительно основного и занимает большую
площадь, при этом концентрация находок на порядок меньше изделий из кварцита. Не
исключено, впрочем, что галечный инвентарь может быть синхронен более древнему
комплексу изделий на кварцитах. Возможны и другие версии, хотя автор больше склоняется к
изложенной выше точке зрения. Сырьем для изготовления орудий служил в основном галечный
песчаник, реже использовались желваки силицитов, гальки кремня. Единственным
экземпляром представлено изделие на гальке серо-дымчатого кварцита, попадаются также
фрагменты окаменелого дерева, но достоверных орудий из этого материала не обнаружено.
Изделия из галечного песчаника в основном имеют незначительную окатанность
поверхностей. Лишь два предмета выделяются значительно худшей сохранностью. Изделия
представлены разнотипными чопперами, имеются сколы и фрагменты сырья с ретушью,
коллекция включает архаичные нуклевидные формы. Изделия с более окатанными и
корродированными поверхностями представлены так называемым первичным чоппером и
уплощенной галькой, с торца которой была произведено несколько последовательных
приостряющих снятий.
Артефакты на кремневых гальках в основном представлены небольшими предметами с
негативами бессистемных снятий. По сути, эти изделия могут являться архаичными ядрищами.
Сохранность поверхности изделий варьирует от окатанной до сильно окатанной, изделия часто
повреждены морозобойным процессом. По-крайней мере два предмета из кремня, кажется,
побывали в огне. Они растрескались под воздействием высокой температуры, окатаны и
патинированы.
Следует также отметить, что некоторые гальки сохранили в западинах на своей поверхности
следы красноцветных глинистых седиментов, что может служить косвенным признаком связи
артефактов с древними почвенными отложениями. На изделиях из кварцита и плитчатого
песчаника следы красноцветных глинистых седиментов отсутствуют.
Штурманское
Местонахождение Штурманское, обнаруженное автором в 2012 г., расположено на окраине
Луганска в нескольких сотнях метров к северу от взлетной полосы Луганского высшего
военного авиационного училища штурманов. Гипсометрические отметки местонахождения
составляют 165-175 метров, что соответствует уровню 11 -12 террас р. Лугань, правого притока
Северского Донца (Геологическая карта 1987). На местонахождении также проводился только
сбор подъемного материала. Сырьем для изготовления изделий Штурманского служил в
основном галечный песчаник, в изобилии встречающийся на данном участке местности.
Значительно реже использовались небольшие гальки кремня и желваки кремнистого материала.
К экзотам следует отнести довольно крупную (80х53х23 мм) гальку кремнистого известняка, в
материале которой сохранилось множество отпечатков морской фауны. На этой, явно не
местного происхождения, принесенной извне гальке был изготовлен очень выразительный
чоппер. Орудие из подобного материала, и также в единственном экземпляре, было обнаружено
автором на местонахождении Суходол. Все изделия имеют окатанную поверхность, на
некоторых из них, также как и в Вишневом Доле сохранились частички красноцветного грунта
(визуально воспринимаемые как красноватая окраска). Следует особо акцентировать внимание
на том, что никаких изделий из кварцита на данном местонахождении не выявлено. Инвентарь
Штурманского представлен чопперами, чоппингами, грубыми орудиями с зигзагообразным
рабочим краем, ретушированными отщепами или фрагментами галечного сырья, гальками
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(примитивными нуклеусами) с одним-двумя негативами снятий. Такой состав инвентаря
позволяет охарактеризовать индустрию Штурманского как олдувайскую (не ашельскую), с
типичными для этого поры галечными орудиями.

Рис. 2. Местонахождения в районе с. Пионерское. Линией отграничен участок сбора древнейших артефактов
местонахождения Суходол. Ромбы – местонахождения с кварцитовым инвентарем Пионерское.

Суходол
Местонахождение Суходол расположено на правом берегу Северского Донца возле
с. Суходол (современное название с. Пионерское), Луганской обл. Впервые кварцитовые
изделия близ с. Суходол были выявлены в 30-х годах прошлого века А.С. Альбрехтом.
Вторично местонахождение было открыто В.С. Ветровым и автором в 2011 г. Возраст
собранных А.С. Альбрехтом поделок из кварцита был определен как неолитический; эти
находки, к сожалению, к настоящему времени утеряны. На местонахождении также проводился
только сбор подъемного материала.
Уже при первом, беглом, осмотре 2011 г. удалось выявить несколько отдельных
местонахождений кварцитовых изделий. На сегодня здесь известно более двух десятков
пунктов сбора кварцитовых изделий, в том числе памятник с выразительным мустьерским
инвентарем. Все эти местонахождения введены в научный оборот под общим названием
“Пионерское” и индивидуальными порядковыми номерами.
На общем фоне массовых, сохранивших острые грани и имеющих хорошую сохранность,
кварцитовых изделий из различных местонахождений Пионерского, обращали на себя
внимание сравнительно немногочисленные, интенсивно окатанные и патинированные,
обработанные предметы, также кварцитовые. Первые находки таких изделий,
предположительно наиболее древних в районе Пионерского, были сделаны автором в июне
2011 г. В дальнейшем им проводился систематический целевой поиск артефактов,
гипотетически отнесенных к ранней фазе освоения местности. Коллекция этого, более древнего
местонахождения, и вводится в оборот под названием Суходол – как дань памяти
А.С. Альбрехту, первому исследователю находок близ современного с. Пионерское.
Очень низкая концентрация интенсивно окатанных и патинированных предметов, иногда их
пространственное совпадение и смешанность с более поздними изделиями, значительно
усложняли первичную идентификацию характеристик местонахождения и затрудняли поиск
древнейших артефактов. Первоначально различались изделия, выполненные исключительно из
кварцитового сырья. Позднее удалось выявить галечные орудия из желваков кремнистого
материала и галечного песчаника.
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Материалы многочисленных пунктов сборов кварцитовых изделий близ с. Пионерское
залегают достаточно концентрированно, с более-менее четко очерченными границами. В
отличие от этих, предположительно значительно более молодых по возрасту пунктов,
древнейший археологический материал местонахождения Суходол пока не образует четко
обозначенных скоплений изделий, а располагается рассредоточено на большой площади
(Рис. 2). Общая площадь сбора артефактов составляет несколько сот тысяч квадратных метров.
Учитывая это обстоятельство, коллекция Суходола, скорее всего, происходит из нескольких,
близких по археологическому времени, стоянок древнего человека.
Материал был собран в основном на участках распахиваемых сельскохозяйственных угодий,
а также на поверхности грунтовой дороги; кроме того, несколько артефактов было обнаружено
в отвалах карьера, среди мергелевой щебенки. Материалы встречаются исключительно на
возвышенных участках плато; абсолютные высоты участка сборов варьируют от 110 до 125 м.
Находки не выявлены на участках с высотами от, примерно, 125 м и более.
Можно полагать, что на современной поверхности древнейшие артефакты оказались в
результате техногенного воздействия на незначительный по толщине голоценовый слой,
перекрывающий подстилающие породы палеогена, на которых могли сохраняться остатки
четвертичных отложений. Не исключено, что к востоку от участка с находками, там, где
абсолютный уровень превышает 125 м, доходя до максимальной отметки в 183 м, мощность
четвертичных отложений увеличивается, и изделия на данном участке поверхности
отсутствуют вследствие значительной толщины перекрывающих слоев. В целом, нахождение
раннепалеолитических по облику изделий на высоких уровнях эродированных водораздельных
участков, связанных с останцами четвертичных отложений кажется вполне закономерным.
Исходные отложения, которые включали остатки древнейших посещений на местонахождении
Суходол, были разрушены эрозионными процессами. Это подтверждается рассеянным
характером залегания находок, а также значительной окатанностью их поверхностей. Можно
предположить , что на данном водораздельном участке имела место цикличная смена периодов
аккумуляции культурных остатков с последующей их денудацией.
Косвенно на это указывает значительное количество кварцитовых орудий со следами
реутилизации. Причем реутилизация имела место как в раннем палеолите, так и в среднем.
Сохранность поверхности на таких изделиях также неоднородна и вполне может стать
определенным хронологическим репером при разделении коллекции на хронологические
группы, пока не будет найден геологически стратифицированный участок с находками.
Каменные изделия местонахождения Суходол и оценка их вероятного возраста
В настоящее время коллекция местонахождения насчитывает около двухсот артефактов, из
них четыре десятка приходится на галечные формы. Все артефакты найдены во вторичном
залегании.
Использованное для артефактов сырье имеет местное происхождение, за исключением
изделия на гальке кремнистого известняка. Основной материал, из которого изготавливались
орудия, это кварцит, в его серо-дымчатой, красной и коричневой разновидностях. Изделия на
гальках изготавливались на желваках кремнистого материала, а также из галечного песчаника,
представленного в основном уплощенными преимущественно овальными в плане гальками.
Песчаник неоднороден по цветности (представлены серый, желтовато-серый и коричневый
оттенки) и зернистости (варьирует от средне- до тонкозернистого). Кроме того, в коллекции
имеются изделия из кремня. Надо заметить, что использовавшийся кремень – невысокого
качества. Как правило, представлены небольшие по размеру гальки, структурно неоднородные,
с большим количеством пустот. Видимо, поэтому они сильно фрагментированы морозобойным
процессом, окатаны, патинированы, с глубокими кавернами от коррозии. Как на некоторых
галечных артефактах местонахождения Суходол, так и на части изделий из кварцита и кремня,
в западинах на поверхности сохранились следы красноцветных глинистых седиментов. Это
может служить косвенным признаком возможной одновременности части галечных артефактов
и изделий из кварцита.
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Рис. 3. Суходол. 1–3 – изделия из силицита.

Коллекция Суходола не гомогенна по возрасту, что проявляется в разной сохранности
изделий. Особенно четко это заметно на изделиях из кварцита. По степени сохранности их
условно можно разделить на три группы.
К первой группе относятся кварцитовые изделия сильно корродированные по всей
поверхности и разрушенные морозобойным процессом. Нельзя также исключать, что это
артефакты из второй группы, только худшей сохранности.
Кварцитовые изделия второй группы характеризуются значительной окатанностью
поверхности. Часто одна сторона находок сильно окатана, а другая частично либо полностью
корродированна На корродированных участках сохраняются лишь небольшие островки
окатанной поверхности с признаками искусственного расщепления. Кроме того, изделия часто
повреждены морозобойным процессом: орудия покрыты паутиной трещин, утрачены
отдельные их фрагменты. Больше всего пострадали от морозобойного процесса серые
кварциты, более стойкими оказались кварциты коричневого цвета.
Наконец, третья группа кварцитовых изделий также имеет окатанную поверхность, но не
столь интенсивно, как на предметах второй группы. Следы коррозии минимальны, либо
отсутствуют совсем. Повреждения от морозобойного процесса не столь значительны.
Наблюдаемая разница в типах сохранности может быть вызвана различными причинами. В
их числе также и разница возраста. Аргументом в пользу разновозрастности собранного
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материала могут служить многочисленные примеры реутилизации изделий из кварцита;
сохранность поверхности таких изделий также неодинакова.

Рис. 4. Суходол. 1–3 – изделия из силицита.

Не исключено, что изделия разной сохранности имеют разные технико-типологические
характеристики. Это можно проиллюстрировать на примере чоппингов. Худшие по
сохранности (со следами сильной коррозии) чоппинги имеют подпрямоугольную в плане
форму, рабочее лезвие у них расположено на одной из сторон (продольно- либо поперечнолезвийные). Чоппинги лучшей сохранности (с окатанной поверхностью, но без следов
коррозии) имеют в плане подовальную форму; за исключением одной из продольных сторон
(которая является обушком), по всему периметру у них зигзагообразное лезвие.
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В целом, изделия первой (по сохранности) группы малочисленны, а также слишком
фрагментированы. Находки, отнесенные к третьей группе, хотя и включают
раннепалеолитические формы изделий, также немногочисленны.

Рис. 5. Суходол. Изделие из кремня.

Наиболее
многочисленная
коллекция
изделий
представлена
выразительными
раннепалеолитическими формами орудий. Ведущее положение в ней занимают разнообразные
чоперы и чоппинги, значительно меньшим числом представлены унифасы и проторубила,
имеются также архаичные ядрища – полиэдры, массивные скребковидные изделия высоких
форм, сколы с обработанными лезвиями. Часто оббивка их производилась попеременно с обеих
сторон, придавая лезвию, если смотреть с ребра, зигзагообразную форму. Следует также
отметить отсутствие в коллекции макролитических форм. Только единичные орудия имеют
размеры около 15 см, размеры основной массы изделий не превышают 10 см. Ближайшие
аналогии рассматриваемый комплекс находит в материалах VIII-VII культурнохронологических комплексов закарпатского местонахождения Королево (гюнц/гюнц-миндель).
Среди изделий из кремня имеются: галька с четырьмя негативами снятий размером
37х30х24 мм (нуклеус ?), три небольших отщепа (размерами 14х25; 12х20 11х12 мм) и одно
выразительное орудие (43х44х22 мм), изготовленное на массивном кремневом отщепе, на
спинке которого было произведено несколько последовательных снятий, оформивших
несколько асимметричную выступающую рабочую часть (Рис. 5). Орудие окатано,
патинировано, брюшко отщепа покрыто глубокими кавернами коррозии, на спинке
сохранилась желвачная корка.
Галечный инвентарь местонахождения Суходол, достаточно однообразен по сохранности.
Состояние поверхности артефактов из кремнистого материала и песчаника можно
охарактеризовать как сильно окатанное. На изделиях из галечного песчаника, в основном на
негативах снятий, иногда прослеживаются следы выщелачивания поверхности.
Три орудия выделяются своей значительно худшей сохранностью, типологически все три
являются чопперами (Рис. 3: 2; 4: 3; 7: 1). Так, изделие из галечного песчаника размерами
40х59х21 мм скорее напоминает первичный чоппер (рис 7: 1), имеет вогнутую рабочую кромку,
образованную одним крупным снятием. На этой поверхности, однако, прослеживаются еще
несколько негативов подправки. Как природные, так и искусственные поверхности предмета
интенсивно окатаны, со следами коррозии, на негативе снятия имеется обширная каверна
выщелачивания.
Рабочая кромка второго достаточно массивного орудия из кремнистого материала
70х58х28 мм (Рис. 3: 2) образована серией разноразмерных негативов, в т.ч. одним крупным
снятием. Как кажется, была сделана попытка произвести второе крупное снятие, но из-за
значительной толщины гальки вкупе с высокой природной твердостью кремнистого материала
образовался лишь небольшой скол, существенно не изменивший облик изделия.
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На самом крупном негативе есть повреждения от соударения с твердым материалом
(отбойником?): небольшая вмятина и несколько небольших выщерблин. Вдоль ребра и на
других участках прослеживаются небольшие выщерблины, но невозможно достоверно
определить, образовались ли они в результате использования орудия, либо это углубления,
оставленные коррозией. Вся поверхность предмета интенсивно окатана и корродированна,
изделие покрыто светло-коричневой патиной.

Рис. 6. Суходол. 1–7 – изделия из галечного песчаника.

Рабочая кромка еще одного чоппера из силицита 64х45х21 мм (Рис. 4: 3) образована
крупным сколом на одну из поверхностей и серии небольших последовательных снятий,
нанесенных с противоположной стороны. Лезвие получилось зубчатым в плане и имеет
извилистую нить. По сохранности поверхности аналогичен предыдущему чопперу (Рис. 3: 2),
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за исключением серии небольших последовательных снятий, нанесенных с противоположной
стороны от основного. Их поверхность также сильно окатана, но лишена следов коррозии и
сохранила естественный серый цвет кремнистого материала. По своей сохранности она близка
основной группе изделий из кремнистого материала (реутилизация ?). Подобный способ
формирования рабочей части орудия характерен не только для Суходола; аналогичное орудие,
изготовленное на гальке песчаника, имеется в коллекции Штурманского: чоппер, зубчатое
лезвие которого сформировано одним крупным снятием и последующими четырьмя более
мелкими, три из которых нанесены на противоположную поверхность.

Рис. 7. Суходол. 1–4 – изделия из галечного песчаника.

Надо отметить, что силициты отличаются в большей своей части, очень высокой твердостью
и большой вязкостью, именно поэтому его желваки часто использовались в качестве
отбойников (местонахождения Вишневый Дол, Суходол, Штурманское). Чтоб расколоть гальку
такого сырья и сформировать орудие, требовались значительные физические усилия, может
быть, поэтому изделия из кремнистого материала представлены в основном первичными
чопперами и обломками сырья. В тех случаях, когда индивидуальные свойства фрагмента
сырья позволяли, изготавливались достаточно сложные формы, как например приостренный
двусторонний чоппер (Рис. 4: 2). Среди других форм имеются поперечно-лезвийные и
скошено-лезвийные чопперы с кромками, оформленными несколькими разноразмерными
сколами, иногда альтернативно расположенными (Рис. 3: 1, 3; 4: 1).
Разнообразны изделия из галечного песчаника. В коллекции преобладают целые гальки и их
обломки с негативами сколов.
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Часть этих артефактов можно отнести к унифасам (Рис. 7: 4). Среди орудий имеются
разнотипные чопперы (Рис. 6: 1, 2, 3, 6; 7: 2, 3). Представлены двулезвийные стрельчатые
формы (Рис. 6: 2, 6) и изделия близкие к ним (Рис. 6: 1, 3), продольно- и поперечно лезвийные
(Рис. 6: 4; 7: 2, 3), в т.ч. так называемые первичные чопперы (Рис. 7: 1). Имеются
ретушированные изделия на фрагментах сырья. Выразительный образец такого изделия
представлен на Рис. 6: 5. Этот предмет, изготовленный на первичном, возможно естественном,
сколе, имеет выпуклые извилистые лезвия, оформленные сколами краевой оббивки на спинку.
В коллекции имеются изделия с зигзагообразным рабочим краем, сформированным
попеременной двусторонней обивкой, скребковидные орудия, а также фрагменты орудий,
отбойники. Следует отметить отсутствие в коллекции изделий из песчаника сколь-нибудь
выразительных отщепов. Следов реутилизации на изделиях из галечного песчаника не
обнаружено.
Присутствие в галечных комплексах местонахождений Вишневый Дол, Суходол и
Штурманское немногочисленных артефактов выделяющихся своей значительно худшей
сохранностью, вероятно указывает на возможное существование второго, более древнего
галечного комплекса. Однако никаких иных аргументов в пользу разновозрастности
материалов пока нет. Невозможно найти такие аргументы также и в технико-типологических
особенностях изделий разной сохранности.
Выводы
В восточном регионе Украины на сегодня выявлено три памятника с галечным инвентарем:
Вишневый Дол, Штурманское и Суходол. Все три местонахождения расположены в среднем
течении р. Северский Донец, на поверхностях высоких водораздельных плато, в удалении от
современных источников воды. В коллекциях местонахождений широко представлены изделия
на гальках. Технико-типологические признаки галечного археологического материала
позволяют однозначно сопоставлять его с развитыми олдувайскими индустриями. Сырьевой
состав галечного сырья аналогичен для всех местонахождений. Галечные чопперы, чоппинги и
др. архаичные формы сопровождаются в местонахождениях Вишневый Дол и Суходол
изделиями на кварците, также имеющими архаичные технико-типологические черты.
В целом, можно с уверенностью утверждать о культурной и сырьевой идентичности
галечных комплексов местонахождений Вишневый Дол, Суходол, и Штурманское. Вопрос о
точном возрасте выявленных коллекций остается открытым, поскольку все материалы
выявлены в поверхностном залегании. Указанием на хронологию находок могут служить
технико-типологические параллели с материалами эоплейстоцен-раннеплейстоценового
возраста, выявленными в Приднестровье, на Тамани, и в Дагестане. Ближайшие
типологические аналоги можно отчасти видеть в галечных формах Байраков в Приднестровье и
Меджибожа в Побужье, и, в особенности, Гаспры в Крыму.
В предварительном плане можно допускать, что уже в эоплейстоцене – раннем плейстоцене
территория Среднего Подонцовья была достаточно уверенно освоена древними гоминидами. А
наличие в регионе раннепалеолитических комплексов с отличающимися техникотипологическими характеристиками и разным возрастом (Вишневый Дол, Суходол,
Герасимовка, Хрящи, Михайловское и др.) свидетельствуют о том, что проникновение древних
гоминид на данную территорию имело не случайный, а регулярный, системный характер.
Автор искренне благодарен В.С. Ветрову и В.Н. Степанчуку, без поддержки которых настоящая
публикация вряд ли бы состоялась.
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Кухарчук Ю.В.

ПАМ’ЯТКИ В РАЙОНІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС
І ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАЛЕОЛІТУ
В статті узагальнюються перші результати аналізу крем’яних матеріалів низки палеолітичних пам’яток, відкритих в
районі Хмельницької АЕС. Обґрунтовується висновок про щонайменше три етапи заселення цієї території протягом
палеолітичного періоду. Зроблено спробу визначити техніко-типологічний зміст середнього палеоліту в його сучасних
хронологічних межах. Накреслені перспективні напрямки дослідження охарактеризованих пам’яток.
Ключові слова: Волинь, кам'яна сировина, середній і верхній палеоліт, технологія, типологія
Кухарчук Ю.В. Памятники в районе Хмельницкой АЭС и некоторые актуальные проблемы палеолита. В статье
обобщаются первые результаты анализа кремневых материалов серии палеолитических памятников, открытых в р-не
Хмельницкой АЭС. Обосновывается вывод о, по-крайней мере, трех этапах заселения этой территории на протяжении
палеолитического периода. Сделана попытка определения технико-типологического содержания среднего палеолита в его
современных хронологических границах. Очерчены перспективные направления исследования охарактеризованных
памятников.
Ключевые слова: Волынь, каменное сырье, средний и верхний палеолит, технология, типология
Kukharchuk Yu.V. Sites in area of Khmelnitsky APS and some actual problems of Paleolithic. Paper summarizes the first
results of analysis of flint materials of the series of Paleolithic sites discovered nearby Khmelnitsky APS (atomic power station).
Conclusion about at least three stages of peopling of this territory during Paleolithic period is argued. An attempt to define the technotypological meaning of Middle Paleolithic in its current chronological frames is conducted. Promising directions of investigations of
discussed sites are outlined.
Ключевые слова: Volhynia, lithic raw materials, Middle and Upper Paleolithic, technology, typology

Кілька років тому вийшла друком узагальнююча праця відомого дослідника палеоліту
Волині В.К. Пясецького “Палеоліт Волинської височини і Малого Полісся” (2009). Ця книга,
видана, на жаль, мізерним тиражем, є своєрідним підсумком багатолітньої плідної діяльності
вченого у справі вивчення найдавнішого періоду історії Волинського краю. Тож закономірно,
що найбільше місця в ній відведено пам’яткам, які досліджував він особисто. Важливою
складовою цієї праці є її геологічна частина, адже Валерій Казимирович за основним фахом
геолог, причому геолог, який має великий практичний досвід досліджень на Волині. Тому його
думка щодо геоморфології та стратиграфії четвертинних відкладів у цій частині Українського
Полісся, як і погляди на загальну стратиграфію плейстоценового періоду та оцінка схеми, якою
послугуються сьогодні українські дослідники палеоліту, заслуговують на увагу.
Регіональне дослідження узагальнюючого характеру, звісно, не може обійтись без
історіографії проблеми. Огляд історії дослідження краю, можливо подекуди надто стислий, у
роботі є. Та в ньому чомусь жодним словом не згадані результативні пошукові роботи, які
здійснив у 90-х роках минулого століття знаний краєзнавець з м. Острог О.М. Романчук. Це
викликає щонайменше подив, якщо взяти до уваги, що результати цих розвідок були
опубліковані (Романчук, Черняков, 2002, 2006), а крем’яні знахідки, серед яких передусім
впадають у вічі досить архаїчні двобічно-оброблені знаряддя, експонуються в краєзнавчому
музеї м. Нетішин, в околицях якого В.К. Пясецький неодноразово провадив археологічні
дослідження. А отже виразний крем’яний матеріал не міг залишитися поза його увагою.
Питання поширення у Східній Європі кам’яних індустрій з двобічно-обробленими
знаряддями – так званого мікоку – безпосередньо пов’язане з проблемою початкового
заселення території України. Наявність цілої низки гіпотез щодо часу та можливих шляхів
проникнення у Східну Європу носіїв мікокської традиції (див. огляд: Кухарчук, 1999;
Евтушенко, 1999) тільки підкреслює невизначеність у цьому питанні. Більшість
палеолітознавців вважає, що зародження тут мікокської технології має інфільтраційний
характер. Зокрема й появу на Східній Волині індустрій з двобічно-обробленими знаряддями –
Житомирської стоянки та Рихти – пов’язують із Заходом, з Центральною Європою (Кухарчук,
1993). Можливим регіоном автохтонного походження традиції двобічної обробки знарядь на
території України дехто вважає лише Крим, де характер місцевої сировини (пласкі жовна
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кременю) міг стати визначальним фактором зародження мікокської традиції (Степанчук, 2000,
2002).
Забігаючи наперед, відзначу, що знаряддя, про які піде мова у цій статті, теж виготовлялися
з невеликих пласких жовен кременю місцевого походження.

Рис. 1. Район досліджень на карті України.

Питання впливу сировини на формування технології двобічної обробки знарядь є однією з
актуальних для палеолітичної проблематики тем. Тож відкриття в районі Хмельницької АЕС
дещо схожих на кримські родовищ кременю, довкола яких концентруються палеолітичні
пам’ятки з біфасами, може додати аргументів прихильникам ідеї автохтонного походження
мікокської технології на території України.
Цікавою місцевою особливістю крем’яного родовища, зафіксованого автором неподалік від
ХАЕС (біля с. Білотин Ізяславського р-ну Хмельницької області) (Рис. 1), є сусідство в ньому
кременів різної якості, пов’язаних із різними ярусами крейдяних відкладів – туронським і
альбським. Але щоб зрозумілішим був зміст цих відмінностей, варто зробити короткий екскурс
у царину природи кременю як мінералу. Доцільно це зробити ще й тому, що в процесі
обстеження автором місцезнаходжень та збору додаткового археологічного матеріалу, виникла
потреба в поясненні феномену наявності патини різної інтенсивності на одних крем’яних
артефактах і цілковитої її відсутності на інших, хоча знайдені вони були у практично однакових
умовах – на денній поверхні.
Відомо, що вже первісні майстри середнього палеоліту з-поміж усієї множини кам’яних
порід однозначно віддавали перевагу мінералам групи кварцу – породам, здатним відносно
легко розколюватися, утворюючи на продуктах розщеплення міцні й гострі краї. На території
України найбільш поширеним різновидом мінералів, володіючих такими ізотропними
властивостями, є кремінь. Пов’язаний він із відкладами крейдяного періоду, а саме (знизу
догори): з альбським, сеноманським, туронським і коньякським його ярусами (Сеньковський,
1973). Найякісніший кремінь – з високим вмістом кремнію – залягає у вигляді конкрецій
округлих та інших форм у коньякському й туронському літологічних горизонтах.
Високоякісний коньякський кремінь наявний на Донбасі. Багаті родовища тонкоагрегатного й
пластичного туронського (так званого “волинського”) кременю представлені у вигляді конкрецій
різних розмірів та конфігурації на північному заході України. Нижчими є якісні показники
поширеного переважно у Подністер’ї сеноманського кременю, який часто постає тут у вигляді
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пластів і пропластків, що подекуди досягають кількох метрів у довжину. Якість цього кременю
як сировини для знарядь погіршує наявність численних капсулованих каверн з кварцовими та
кальцитовими включеннями (Ситник, 2000: 13). Низьким рівнем пластичності відзначається
кремінь альбського ярусу нижньої крейди, який зустрічається, зокрема, у вигляді стяжінь
неправильної форми в бортах долині р.Горинь (Пясецький, 2009: 31).
Генезис кременю ще вивчено недостатньо, в літературі можна зустріти часом полярні
гіпотези щодо його походження. Це пов’язано головним чином із тим, що в різних родовищах у
формуванні його складу могли брати участь різні чинники, які й визначають локальні
особливості. Пластичність кременю значною мірою залежить від вмісту кремнію, а його
кольорову гамму визначає хімічний склад побічних домішок, серед яких називають гетит,
гематит, пірит, окисли заліза й марганцю. Є думка, що переважаючий на теренах України
кремінь чорних, темно-сірих, а також брунатних відтінків має таке забарвлення через значний
вміст у ньому органічної речовини. Це співпадає з твердженням, що утворився такий кремінь із
намулу насичених мікроогранізмами теплих водойм крейдового періоду.
Органічні рештки в кремені є своєрідними біокаталізаторами, що одразу вступають у
реакцію з середовищем, як тільки позбавити крем’яну окремість захисної кірки. Подібні реакції
протікають по-різному і з різною інтенсивністю – залежно від фізичних умов, у які потрапляє
розколотий кремінь. Найбільш візуально помітним наслідком цієї взаємодії є патина.
Поява патини пов’язана з дією сонячного світла, атмосферних опадів, окислення,
вивітрювання. Внаслідок впливу цих природних агентів кремінь збезводнюється, барвники
розпадаються, його поверхні втрачають природне забарвлення – патинуються. Але для того,
щоб сталися такі глибокі зміни у природному стані цього мінералу, потрібна активна й тривала
дія названих природних чинників. Тому глибока біла – “фарфорова” патина вкриває зазвичай
кремені, розколоті в нижньому й середньому палеоліті (нерідко поверхні таких виробів мають
ще й сліди вивітрювання у вигляді локального вилущування потужного шару патини). Тонкий
біло-блакитний наліт патини більше притаманний виробам верхньопалеолітичного часу.
Мезолітичні кремені вже, як правило, не патиновані.
Та як і в усякому іншому правилі, тут теж є свої винятки: відсутність патини не є
стовідсотковим доказом “молодшого” віку крем’яних артефактів. Ті з них, які були швидко
перекриті у давнину геологічними нашаруваннями, можуть зберегти “свіжий” вигляд і
природне забарвлення. Культурний шар з такими кременями іноді перекривається шаром з
патинованими артефактами – таке явище можна спостерігати і в комплексах, пов’язаних з
потужними лесовими відкладами, і в багатошарових печерних стоянках Криму.
У контексті статті важливо висловитися із приводу проблеми техніко-типологічного
визначення середньопалеолітичного періоду. Спробуємо узагальнити кількісні і якісні
показники, які відмежовують його від нижнього палеоліту.
Суттєвим фактором розмежування є численність у нижньому палеоліті макрознарядь –
чоперів, проторубил, рубил, колунів, сікачів, які виготовлялися у більшості випадків не зі
сколів, а з окремостей породи. Їх обробка нерідко обмежувалася обтісуванням, тому сліди цієї
примітивної обробки нерідко нагадують негативи сколів з нуклеуса. Ретуш у нижньому
палеоліті не змінювала або лише незначною мірою змінювала природний контур висхідних
заготовок. Натомість у середньопалеолітичних індустріях вплив ретуші (переважно лускової,
східчастої, у пізній фазі – часто вже підпаралельної) на морфологію знарядь був вельми
відчутним. Отже, інтенсивна і регулярна – формотворна ретуш є характерною особливістю
знарядь середнього палеоліту. У дослідників кам’яних індустрій середньопалеолітичного
періоду вже практично не виникає сумнівів щодо достовірності ретуші на знаряддях. Так само
як і щодо слідів штучного розщеплення на нуклеусах і сколах.
Нуклеусне розщеплення стає основним видом обробки кременю, а відщеп – основною
заготовкою для знарядь, індекс знарядь на сколах невпинно зростає. З допомогою інтенсивної
вторинної обробки заготовок середньопалеолітичні майстри добивалися подібності форм
знарядь. Тенденція до уніфікації морфології знарядь відбиває рух у бік їхньої
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монофункціональності. У типологічному наборі інструментарію середнього палеоліту
простежується все чіткіша структурованість і диференційованість основних категорій знарядь.
Другим аспектом руху до стандартизації знарядь – полярним способу їх уніфікації за
допомогою інтенсивної ретуші – був перехід до виготовлення заготовок для них за чітко
визначеною стратегією, шляхом виконання на нуклеусі в одній і тій самій послідовності одних і
тих самих операцій. Ця технологія отримання сколів-заготовок запланованої форми, відома під
назвою “техніка леваллуа”, червоною ниткою проходить через увесь середній палеоліт і є
однією з характерних його особливостей.
Рис. 2. Кущ палеолітичних місцезнаходжень довкола
сіл Білотин і Комини.

Нарешті, ще однією особливістю, не
властивою нижньому палеоліту, але типовою
для середнього – є чітке розмежування
робочої й акомодаційної ділянок на більшості
знарядь і використання специфічних способів
та прийомів для оформлення цих ділянок.
Особливо виразно спеціальне оформлення
акомодаційних ділянок фіксується
на
знаряддях із функцією різання (ножів), які є
найчисленнішою
категорією
знарядь
середнього палеоліту. Їх супроводжують – у
різному співвідношенні – типологічно
розмаїті
скребла,
гостроконечники,
наконечники, зубчасто-виїмчасті вироби
(середньопалеолітична група знарядь). На пізньому етапі середнього палеоліту, в мустьє
з’являються перехідні (різчики) й верхньопалеолітичні типи знарядь – примітивні скребки,
проколки, стамески.
Таким чином, середній палеоліт є окремим етапом у розвитку виробництва знарядь, який
можна охарактеризувати як період інтенсивних пошуків у технології первинного розщеплення і
вторинної обробки, як рух до морфологічної уніфікації і пов’язаної з нею спеціалізації знарядь.
Повертаючись до головної теми статті, заповнимо історіографічну прогалину згадуваної
праці В.К. Пясецького.
У 1997 р. краєзнавець з м. Острог, а нині завідувач археологічного відділу Нетішинського
краєзнавчого музею О.М. Романчук виявив в околицях сіл Білотин і Комини, розташованих за
11-12 км від містечка атомщиків Нетішина Ізяславського району Хмельницької області (Рис. 1),
кілька пунктів з крем’яними артефактами палеолітичного вигляду. Найбільше зацікавлення у
дослідника викликало місцезнаходження Співак І, з матеріалами якого він познайомив
археолога І.Т. Чернякова. Саме цій пам’ятці і була присвячена їх попередня публікація у
“Віснику Нетішинського краєзнавчого музею” (Романчук, Черняков, 2002). Більш докладну
статтю на цю тему співавтори опублікували в одному з випусків регіонального серійного
видання “Карпатика” (2006), принагідно повідомивши в ній і про деякі інші місцезнаходження
з крем’яними артефактами (Рис. 2), які тоді ж відкрив О.М. Романчук у районі Хмельницької
АЕС (Білотин І, ІІ і ІІІ, Співак ІІ і ІV, Комини І) (Романчук, Черняков, 2006: 5).
У статті зазначалося, що на місцезнаходженні Співак І поверхневі збори дали колекцію з
1300 патинованих крем’яних виробів – знарядь, відщепів та жовен зі слідами штучної
обробки. Повідомлялося також, що в якості заготовки для знарядь використовувалися
пласкі плитки місцевого кременю овальної чи округлої форми. Як найбільш виразні й
представницькі були відмічені рубила та проторубила і “чопери” (чи “галькові знаряддя”), у
яких один край був загострений кількома грубими сколами, а решта поверхні залишалася в
необробленому стані. Виокремлена була також група двобічно оброблених
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“гостроконечників”. Виходячи з наявності численних рубил і чоперів, а також враховуючи
патинованість кременю, автори публікації визначили Співак І як ашельську стоянку і
віднесли її до найдавніших пам’яток Східної Європи (Романчук, Черняков 2006: 8-9).

Рис. 3. Рубила: 1 – Співак І, 2 – Білотин І.
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Рис. 4. Співак І. Фрагменти біфасів.

Більш поміркованим було визначення культурно-хронологічного місця пам’ятки, яке
запропонували київські палеолітознавці15, що, повертаючись у 2008 р. з розкопок
15

А саме: провідний науковий співробітник відділу археології кам’яного віку Інституту археології НАН України
д.і.н. В.М. Степанчук та старший науковий співробітник цього відділу к.і.н. Ю.В. Кухарчук і співробітники кафедри
археології Київського Національного університету ім. Т. Шевченка – доцент, к.і.н. С.М. Рижов та аспірант П.О. Левчук
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нижньопалеолітичної стоянки Меджибіж, зустрілися в Нетішинському краєзнавчому музеї з
автором відкриття. Ознайомившись із основними знахідками місцезнаходження Співак І та
відвідавши разом із О.М. Романчуком саму пам’ятку, вони попередньо визначили її як майстерню
на виходах сировини, частина артефактів якої може належати до середнього палеоліту.
Оглянуто було й кілька інших відкритих О.М. Романчуком місцезнаходжень, які згадувалися в
публікації. Усі зійшлися на думці, що відкриті в районі Хмельницької АЕС пам’ятки, становлять
високу наукову цінність, але для точнішого визначення їхнього культурно-хронологічного місця
в палеоліті необхідно більш ретельно вивчити усі зібрані О.М. Романчуком матеріали та провести
додаткові дослідження на пам’ятках.
Саме з цією метою автор влітку 2009 року прибув до Нетішина у 10-денне відрядження,
поставивши перед собою такі конкретні завдання: 1) вивчення крем’яних палеолітичних
колекцій, які зберігаються в фондах Нетішинського краєзнавчого музею; 2) оцінка загальної
геоморфологічної й стратиграфічної ситуації в місці концентрації відкритих О.М. Романчуком
палеолітичних пам’яток; 3) локалізація місцезнаходжень, їх детальний опис; 4) виявлення
родовищ кременю, який використовувався як сировина мешканцями палеолітичних
місцезнаходжень; 5) проведення додаткових розвідок у районі Хмельницької АЕС.
Аналіз всього підйомного матеріалу, зібраного О.М. Романчуком за попередні роки, передусім
найбільш численної колекції з місцезнаходження Співак І, поставив більше запитань, ніж дав
відповідей. Переважна більшість знарядь, визначених в публікації як рубила й проторубила,
виявилися “напівфабрикатами” – незавершеними виробами, покинутими з тих чи інших причин на
стадії обробки, або фрагментованих.
З невеликої кількості більш-менш завершених знарядь цього типу до класичних “ашельських”
рубил можна віднести тільки одне (Рис. 3: 1). Обопільні ділянки жовнової кірки свідчать, що
виготовлене це знаряддя було зі спеціально підібраного довгастого жовна з природною зручною
п’яткою, яку було залишено без підправки. Поздовжні краї, що сходяться у вузький робочий кінець,
майже суцільно оброблено обтісувальними сколами; лише подекуди зустрічаються фасетки
примітивної “ретуші з заломами”. Масивність цього знаряддя свідчить, що основною його функцією
було рубання, хоча один із поздовжніх країв цілком був придатний і для функції різання.
Натомість частина представлених фрагментами значно ретельніше оброблених з обох боків
пласкими сколами знарядь, названих в публікації гостроконечниками, є типовими мікокськими
листоподібними наконечниками-біфасами середньопалеолітичного часу (Рис. 4). Однакова патина і
на поверхні таких фрагментів, і в місці зламу свідчить, що зламалися вони, очевидно, в процесі
виготовлення .
Найбільше запитань викликає призначення виробів, визначених в публікації як “чопери”.
Морфологічно більшість із них дійсно відповідає даному класу знарядь: один кінець
пригострено кількома грубими сколами, решта поверхні округлого жовна зберігає природну
кірку – для зручності утримування в руці (Рис. 5: 2-5). Примітно, що робоча ділянка “чоперів”
має подекуди сліди “забитості” – свідоцтво того, що їх якось використовували. Але ж у якій
функції? Вважати їх знаряддями ударно-рубальної дії недоцільно вже з тієї причини, що в
одному з ними комплексі наявні рубила, якими ту саму функцію можна виконувати набагато
ефективніше. Але навіщо тоді їх виготовляли, і як саме використовували? Адже таких знарядь
набралася ціла серія, і в їх обробці простежується певна система, що змушує відкинути фактор
випадковості. Питання поки-що залишається відкритим.
У цілому, якщо не брати до уваги серію “чоперів” – знарядь, присутність яких у комплексі
традиційно (суто психологічно) сприймається як ознака архаїчності індустрії, то за технікотипологічними особливостями більш-менш закінчених виробів індустрія Співака І виглядає як
типова середньопалеолітична, що існувала десь на межі ашелю й мустьє.
Такому висновку не суперечить і типологія сколів, зібраних на місцезнаходженні – досить
примітивних відщепів (Рис. 7) (пластин нема). Більшість із них мають широку гладку або
природну площадку і рельєфний бульб, їх поверхні вкриває така сама щільна біла патина, як і
решту виробів цієї пам’ятки.
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Рис. 5. Співак І: 1 – нуклеус, 2–3 – “чопери”; Комини І: 4–5 – “чопери”.

Переважання крайових і первинних відщепів мусило б свідчити на користь інтерпретації
пам’ятки як майстерні, але в даному випадку варто врахувати специфіку сировини: сколи
обробки невеликих пласких жовен (тим більше якщо ця обробка груба – твердим відбійником)
практично всі будуть первинними і крайовими (з ділянками кірки). Що ж до біфасів Співака І,
передусім біфасів представлених фрагментами – суцільно оброблених пласкими сколами, то
автору, добре знайомому з колекцією відомої Житомирської стоянки на Східній Волині, вони
нагадують біфаси її середнього (2-го) комплексу, який зіставляється з раннім етапом мустьє
(Кухарчук, Месяц, 1991; Кухарчук, 1995).
Оцінку крем’яного матеріалу інших пам’яток, відкритих О.М. Романчуком і обстежених
автором у 2009 р., подаємо в процесі огляду цих пам’яток та характеристики геоморфологічних
умов їх розташування.
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Рис. 6. Білотин І: “преформи”.

В умовному геологічному розрізі правого берега р.Гнилий Ріг, зробленому в районі стоянки
Співак І, відклади йдуть зверху донизу в такій послідовності: 1) орний шар, представлений супіском;
2) пісок; 3) шар мергелю; 4) оолітові вапняки, які на схилі тераси подекуди виходять на поверхню.
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Рис. 7. Відщепи: 1–12 – Співак І; 13–18 – Білотин І;

Шурф, закладений О.М. Романчуком в центрі місцезнаходження Співак І, дає уявлення про
потужність нашарувань, що перекривають шар мергелю, який є для цієї місцевості “материком”. За
наведеними в статті 2006 року даними, товщина верхнього, супіщаного шару в шурфі дорівнювала
25 см, а підстилаючого жовтого піску, який лежав безпосередньо на материковому шарі мергелю –
40 см (там само: 6).
Результати обстеження автором у 2009 році відкритих О.М. Романчуком в околицях сіл Білотин і
Комини палеолітичних пам’яток та резюме щодо зібраних на них матеріалів подається нижче.
Місцезнаходження Співак І (місцева назва “урочище Серединщина” – від обійстя Серединського)
знаходиться на вершині другої тераси правого берега р.Гнилий Ріг, за 300 м на північний захід від
кількох хат при дорозі, що лишилися від колишнього хутора Співак. Як і низку інших польських
хуторів, його було знищено перед Другою світовою війною, під час спорудження у цій місцевості
ланцюга дотів – “оборонної лінії Сталіна”. На один із таких дотів, влаштованих на самій вершині
тераси, приходиться центр пам’ятки. Артефакти, розпорошені оранками, зустрічалися на значній
площі – 150 х 50 м, але більшість знахідок пов’язана з ділянкою 50 х 50 м на вершині та прилеглих
ділянках східного й південного схилів тераси. Висота тераси у місці максимальної концентрації
крем’яних артефактів – 13-14 м над рівнем р. Гнилий Ріг.
За техніко-типологічними показниками матеріалу, що зберігається в Нетішинському краєзнавчому
музеї, місцезнаходження Співак І визнане приналежним до мікокського кола пам’яток
середньопалеолітичного часу.
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На північ від місцезнаходження Співак І, на південно-східній околиці села Білотин, терасу
прорізає неглибока заросла деревами балка, по дну якої зі сходу на захід тече струмок, що
впадає в р.Гнилий Ріг. Балка відділяє Співак І від місцезнаходжень Білотин І і ІІ, розташованих
на різних терасових рівнях.

Рис. 8. Співак І: 1– пренуклеус, 2 – нуклеус; Білотин ІІ: 3–4 – нуклеуси, 5–12 – пластини, 13–14 – знаряддя.

З вершиною другої (12 м над рівнем р. Гнилий Ріг) тераси правого берега р.Гнилий Ріг
(місцева назва “урочище Менжинщина”) пов’язані знахідки крем’яних виробів такого самого
архаїчного вигляду, як і матеріал Співака І. Це місцезнаходження, позначене як Білотин І, при
обстеженні автором у 2009 р. (див. Звіт за 2009 р.), дало патиновані артефакти, переважно
“преформи” і фрагменти біфасів (серед яких траплялися й цілі зразки, зокрема рубило (Рис. 3: 2;
6), а також масивні відщепи, головним чином первинні, з широкими гладкими або двогранними
площадками і рельєфними відбивними горбками (Рис. 7).
Крем’яні знахідки зустрічалися й нижче, одразу за балкою зі струмком – на північ від неї і на
південь від місцезнаходження Білотин І. Цей терасовий рівень, висотою 6-7 м над плесом
р. Гнилий Ріг, дав зовсім відмінний за техніко-типологічними особливостями матеріал. Знайдені
тут автором під час обстеження пам’ятки в 2009 і 2011 рр. непатиновані актефакти – різець
(Рис. 8: 13), ретушована пластина (Рис. 8: 14), клиноподібні нуклеуси і сколи з паралельною
огранкою, зокрема й численні пластини (Рис. 8: 5-12), – підтвердили висновок О.М. Романчука
про наявність тут окремої, верхньопалеолітичної пам’ятки – Білотин ІІ.
Ретельне обстеження південного схилу тераси від її вершини до балки зі струмком показало,
що між місцезнаходженнями Білотин І і ІІ є відносно “чиста” ділянка, на якій траплялися лише
поодинокі і, як правило, природні уламки кременю.
За техніко-типологічними показниками крем'яний комплекс місцезнаходження Білотин І
віднесено до мікокського кола середньопалеолітичних пам'яток.
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Крем’яний комплекс місцезнаходження Білотин ІІ кваліфіковано як верхньопалеолітичний,
вірогідно свідерський.
До верхнього палеоліту віднесено й позбавлені патини нечисленні вироби, що походять із
відкритого О.М. Романчуком на лівому березі р. Гнилий Ріг місцезнаходження Співачок.
Пам’ятка отримала назву від колишнього польського хутора, до якого через перегачену в цьому
місці річку спускається ґрунтова дорога від хутора Співак. У вибоях дороги на схилі тераси
оголюються крейдові відклади туронського ярусу з потужним шаром невеликих жовен кременю,
переважно пласких.
Нечисленні знахідки Співачка – нуклеус зустрічного сколювання та відщепи, пластини й
пластинки з паралельною огранкою – пов’язані з невеликим піщаним кар’єром, влаштованим на
незначному підвищенні (7-8 м над рівнем р. Гнилий Ріг) першої надзаплавної тераси її лівого
берега.
З перепадом між першою (7-8 м) і другою (13-14 м) терасами лівого берега р.Гнилий Ріг
пов’язані знахідки місцезнаходження Комини ІІ (місцева назва “урочище Горби”). Цікаве воно
тим, що, по-перше, крем’яний матеріал концентрувався тут на обмеженій ділянці площею 1520 м, по-друге, тут трапилися патиновані вироби з виразними слідами пізнішого
переоформлення. Особливий інтерес викликав один виріб, знайдений тут О.М. Романчуком.
Пласке овальне жовно з нечисленними патинованими негативами сколів (на кшталт
середньопалеолітичних “преформ” Співака І чи Білотина І) має на одному з вузьких кінців
непатиновану ділянку, ретельно вирівняну численними пласкими сколами, негативи яких
цілковито відрізняються від тих, які утворилися від оббивки поздовжніх країв. Нема сумніву,
що ця ділянка являє собою спеціально підготовлену відбивну площадку, і що біфасну
(середньопалеолітичну) “преформу” мешканці стоянки пізнішого часу збиралися використати в
якості нуклеуса, скоріше за все – нуклеуса торцевого сколювання. Ретельність підправки
площадки свідчить про значно вищу технологічну підготовленість цього майстра, порівняно з
тим, який зробив біфасіальні сколи. Тому цілком вірогідно, що на місцезнаходженні Комини ІІ
буде виявлено матеріал двох різних палеолітичних епох, який може бути пов’язаний із двома
різними терасовими рівнями.
Два різночасових культурно-хронологічних комплекси може дати й місцезнаходження
Співак IV, теж виявлене на перепаді першої й другої терас (10 м над рівнем р. Гнилий Ріг), але
вже правого берега. Пам’ятка знаходиться приблизнно посередині між місцезнаходженням
Співак І і дворищами хутора Співак. Тут наявні як інтенсивно патиновані вироби (у тому числі
рубило (Рис. 9: 3)), так і торцеві нуклеуси паралельного сколювання, вкриті тонкою паволокою
патини (Рис. 9: 1-2).
Автора, як і інших палеолітознавців із Києва, більше всього цікавила перспектива виявлення і
дослідження найдавніших палеолітичних пам’яток. Досить представницька колекція Співака І, в
якій серед масових преформ представлені і безсумнівні рубила, й біфаси, і навіть чопероподібні
знаряддя, дає серйозні підстави для оцінки цієї пам’ятки як достатньо давньої (хоча і в межах
середнього палеоліту). Але обґрунтувати ці висновки стратиграфічно на Співаку І, як показав
шурф О.М. Романчука, можливості не було. Про подібну стратиграфію і на сусідньому
місцезнаходженні Білотин І свідчили наявні на її південному схилі копанки піску. Тому шурф у
2009 р автор заклав на місцезнаходженні Комини І, хоча рівень тераси тут нижчий – 8 м.
Підставою для шурфування саме цієї пам’ятки було й те, що тут у підйомному матеріалі теж
зустрічалися “чопери” (Рис. 5: 3-4), а також чітка локалізація артефактів у межах одного пагорба.
Місцезнаходження Комини І знаходиться між с. Комини і хут. Співак, на одному з трьох
сусідніх мисоподібних підвищень першої надзаплавної тераси, яку перерізає всипана жорствою
дорога, що йде в цьому місці паралельно руслу р. Гнилий Ріг. Заплавний видолинок між
мисами й річкою має місцеву назву “Виричова долина”. Питання щодо того, який саме з
пагорбів слід шурфувати, не стояло, оскільки крем’яні артефакти були виявлені лише на
одному з них, центральному – більшому за площею і трохи вищому за два інших.
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Шурф № 1 площею 1 х 1 м, доведений до глибини 1,15 м, був закладений за 15 м на
південний захід від дороги. У ньому зафіксована така стратиграфія (за східною стінкою):
– 0,00-0,25 м – темно-сірий ґумусований пісок, насичений коренями пирію;
– 0,25-0,40 м – темно-сірий з брунатним відтінком пісок (без коренів) із включенням
вапнякової крихти – жорстви;
– 0,40-0,63 м – світло-коричневий пісок з охристим відтінком від жорстви;
– 0,63-0,85 м – коричневий пісок із жорствою (можливо, похований ґрунт);
– 0,85-1,00 м – охристо-білий супісок, насичений жорствою та вапняковими плитчастими
окремостями;
1,00-1,10 м – темно-коричневий супісок (можливо, похований ґрунт);
1,10-1,15 м – прошарок охристо-білого глеюватого супіску, що лежить на товщі
материкового вапняку.
Велика насиченість відкладів крем’яними знахідками з самої поверхні змусила розбирати їх
ножами, 10-сантиметровими прошарками. За такими умовними “горизонтами взяття” крем’яні
знахідки розподілилися наступним чином: гл. 0,0-0,2 м – 78 екз.; гл. 0,2-0,3 м – 220 екз; гл. 0,30,4 м – 270 екз; гл. 0,4-0,5 м – 366 екз.; гл.0,5-0,6 м – 595 екз.; гл. 0,6-0,7 м – 330 екз.; гл. 0,70,8 м – 290 екз.; гл. 0,8-0,9 м – 412 артефактів; гл. 0,9-1,0 м – 182 екз; гл. 1,0 – 1,1 м – 98 екз.
Як бачимо, скільки-небудь “стерильних” від крем’яного матеріалу прошарків у метровій
товщі відкладів не було. Можна лише відзначити два найбільш насичених крем’яними
знахідками “горизонти взяття” – 0,5-0,6 м і 0,8-0,9 м. Цікаво, що саме до цих рівнів тяжіють два
зафіксовані на східній стінці локальні горизонтальні прошарки: один, сірого кольору, на гл.
0,50-0,55 м, другий – темно-коричневий, до чорного – на рівні 0,80-0,85 м. Можливо це ходи
землериїв з інородним заповненням, але не виключаються й рештки вогнища. На користь
останнього припущення свідчать зустрінуті в прошарку 05-06 м обпалені у вогні кремені.
Варто відмітити й те, що абсолютно горизонтально кремені залягали лише починаючи з
рівня 0,7 м. Отже, матеріал, який лежить вище, скоріше за все, знаходиться у перевідкладеному
багатолітніми оранками стані.
Обмежений час відрядження не дав можливості зробити статистичні підрахунки за
“горизонтами взяття” (втім, матерал зашифрований і зберігається цілісною колекцією в фондах
Нетішинського краєзнавчого музею). Загалом із площі 1 м до глибини 1,1 м добуто 2840
артефактів (без урахування численних природних жовен без слідів штучного розколювання). З
них усього 3 нуклеуси, 32 пластини (так їх можна кваліфікувати лише умовно, за параметрами, а
не за паралельністю граней), 1005 відщепів. Майже половина відщепів – первинні, трохи менше
крайових. Серед відбивних площадок домінують природні (50 %), далі йдуть гладкі (22 %),
крапкові (20,5 %) і двогранні (5 %). Лусок і скалок 1146, уламків – 98. Артефактів, які формально
можна віднести до знарядь, усього півтора десятки, натомість преформ-напівфабрикатів – понад
200 екземплярів. Завершують перелік добутих із шурфа кременів 320 фрагментованих і
сумнівних сколів.
Наведена статистика свідчить, що в цьому місці відбувався інтенсивний процес обробки
кременю. Велика кількість у шурфі природних невеликих жовен якісного туронського кременю
говорить на користь видобування його на місці, із вапняків, що підстилають рештки
четвертинних відкладів. Численність преформ-напівфабрикатів схиляє думки, що
місцезнаходження Комини І слід віднести до майстерень або (враховуючи наявність
завершених знарядь та можливих решток вогнищ) – стоянок-майстерень на виходах сировини.
Є певні підстави говорити про неодноразовість використання цього місця палеолітичним
населенням. Це, по-перше, відмічені в шурфі два рівні особливо значної концентрації артефактів,
з якими співпадають можливі рештки вогнищ (в одному випадку така інтерпретація сірої смуги,
що чітко відбилася на стінці шурфу, підкріплюється наявністю обпалених кременів). По-друге, це
типологічні відмінності, відмічені в матеріалі з полярних глибин. Так, усі “чопери” і знаряддя з
біфасною обробкою середньопалеолітичного типу (Рис. 5: 4-5) були пов’язані виключно з
верхніми, порушеними оранкою рівнями, тоді як нуклеус зовсім іншої, верхньопалеолітичної
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технології – з негативом знятої з торця пластини, скошеною площадкою та гребнем на тильному
боці (і підготовлений за таким самим принципом пренуклеус) (Рис. 8: 1-2) були знайдені в
непотривожених відкладах, на рівні 0,8 м. Усі артефакти вкриті патиною, але на перших виробах
вона щільна біла, а на нуклеусах із непотривожених нижніх горизонтів – у вигляді тонкої
паволоки з блакитним відтінком.

Рис. 9. Співак IV: 1–2 – нуклеуси, 3 – рубило.

203

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
Тут ми знову виходимо на проблему патини як можливого критерію оцінки давності виробів.
Безумовно, до цього показника слід ставитися з обережністю, з урахуванням місцевих
особливостей, а можливо й походження крем’яної породи. Так, наприклад, В.О. Пясецький
повідомляє, що при шурфуванні верхньопалеолітичної стоянки Ташки біля однойменного села
Славутського району Хмельницької області він зустрівся з явищем, коли вироби, виготовлені з
альбського кременю, “прямо на очах покривались суцільною білою патиною” (Пясецький, 2009:
52). Подібне явище спостерігав на Волині й Л.Л. Залізняк (усне повідомлення), але тонка паволока
патини, якою вкривався добутий із землі кремінь, мала блакитний відтінок. Отже, не виключено,
що білий колір патини (якщо не є перебільшенням те, що вона була білою й суцільною) могла
спричинити специфіка альбського кременю, який, в описі В.К. Пясецького, на відміну від
туронського, відзначається “низькою якістю” і виглядає як “стяжіння неправильної форми” (там
само: 151).
Якщо мешканці стоянки Ташки широко використовували альбський кремінь як сировину (за
повідомленням В.К. Пясецького, “в шурфі на різних глибинах нижче сучасного ґрунту залягало
143 розщеплені кремені, які походять з відкладів альбу, за одним виключенням” (там само)), то
в шурфі, закладеному на місцезнаходженні Комини І, виняток становили якраз вироби
альбського кременю – у майже 3-тисячному крем’яному комплексі їх було зафіксовано всього
два. Між тим, родовище альбського кременю – абсолютно відповідного наведеній вище
характеристиці – низької якості, у вигляді стяжінь неправильної форми – було виявлене
автором у місці переброду через р.Гнилий Ріг безпосередньо в с. Білотин. Варто зазначити, що
й на пам’ятках, які розташовані довкола цього села (тобто поруч із покладами альбського
кременю) не відмічені вироби з нього. Тож маємо беззаперечне свідоцтво відбору більш якісної
сировини.
Тема утворення патини на позбавлених захисної кірки кременях, зокрема кременях різної
якості, з різних родовищ потребує спеціального дослідження. Важливим аспектом розробки цієї
теми має бути всебічний аналіз факторів, які впливають на появу патини, визначення ступеня
активності впливу кожного з них. Окремої уваги заслуговує фактор часу. Без спеціального
аналізу цього чинника питання чому, скажімо, крем’яні вироби Білотина ІІ не мають патини, а
Білотина І мають, хоча й там і там вони лежать на поверхні, – залишається риторичним. Так
само як і відмічений В.О. Пясецьким та іншими феномен швидкого патинування крем’яних
виробів палеолітичного часу, які потрапляють на поверхню. Чи не є це явищем “миттєвого
старіння”, опосередкованим свідоцтвом “палеолітичної” давності розщеплення кременю?
Це лише одне з цілого комплексу актуальних питань палеолітознавства, які, за умов
продовження археологічних досліджень в районі Хмельницької АЕС, можна було б вирішувати
на конкретному багатющому матеріалі. Оскільки поки що, в силу несприятливих умов, в яких
опинилася сьогодні українська археологічна наука, автор не бачить реальних передумов для
негайного розгортання таких досліджень, не зайвим буде коротко окреслити ті напрямки, які в
перспективі могли б стати темами окремих дисертацій для тих, хто розпочинає свій шлях у
палеолітознавстві.
Таким є, зокрема, вирішення на новій матеріальній базі питання впливу сировини на
технологію. Вивчення різночасових палеолітичних комплексів, виявлених у районі
Хмельницької АЕС, дасть можливість простежити процес зародження на місцевій основі і
динаміку розвитку мікокської традиції двобічної обробки знарядь, інспірованої специфічною
сировиною – невеликими пласкими жовнами кременю. Як уже зазначалося на початку статті,
досі матеріал для таких досліджень на території України надавав лише Крим.
Бракує й спеціальних досліджень, присвячених аналізу відходів виробництва біфасів,
вивченню типологічної специфіки сколів двобічної обробки знарядь. Між тим, визначення
ознак застосування для такої обробки твердих і “м’яких” відбійників та ретушерів, вивчення
характеру слідів, які лишаються після такої обробки на знаряддях і власне сколів оформлення
робочих країв цілком може бути темою окремого дослідження. Наявність на
місцезнаходженнях Співак І, Білотин І, Комини І поряд із закінченими знаряддями численних
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преформ-напівфабрикатів відкриває перспективи для аналізу всіх стадій місцевого виробництва
біфасів. Цікавим може бути й порівняння сколів від обробки біфасів зі сколами нуклеусного
розщеплення: виразні зразки нуклеусів, причому нуклеусів різної технології розщеплення дали,
зокрема, Співак І і IV (Рис. 5: 1; 9: 1-2), Комини І (Рис. 8: 1-2), Білотин ІІ (Рис. 8: 3-4). Місце
концентрації цих різночасових пам’яток достатньо забезпечене сировинними резервами, отже є
широкі можливості для поєднання в такому аналітичному дослідженні типологічного й
експериментального методів.
Щоб окреслити суть ще однієї технологічної проблеми, дослідження якої логічно виростає з
наявного унікального археологічного матеріалу, доцільно підвести підсумок аналізу цього
матеріалу та дати в узагальненому вигляді попередню культурно-хронологічну оцінку
розглянутим пам’яткам. Оскільки стратиграфічна ситуація в районі виявлених місцезнаходжень
далека від задовільної, а значить знайти надійні геологічні репери для крем’яного матеріалу
практично неможливо, оцінювати культурно-хронологічний зміст пам’яток доводиться поки
що виключно за техніко-типологічними показниками артефактів.
Виходячи з результатів вивчення палеолітичних колекцій, що зберігаються в фондах
Нетішинського краєзнавчого музею, а також додаткових матеріалів, отриманих автором під час
розвідки 2009 р., можна говорити про щонайменше три етапи заселення місцевості поблизу сіл
Білотин і Комини.
З найдавнішою появою тут первісної людини корелюються значні за розмірами знаряддя, у
тому числі “чопероподібні”, рубила й біфаси (Рис. 3: 4; 5: 1-3; 6), а також численні “преформи”
з двобічною обробкою (Рис. 6), грубі відщепи з широкими гладкими або двогранними
площадками (Рис. 7). Ця група артефактів, найбільш виразно представлена на
місцезнаходженнях Співак І і Білотин І. Щільна біла патина на артефактах із цих комплексів
опосередковано підтверджує загальне враження архаїки, яке справляють їх техніко-типологічні
особливості. Зазначені пам’ятки попередньо зіставляються з середнім палеолітом.
Друга група виробів, яку попередньо можна віднести до перехідного періоду від середнього
до верхнього палеоліту або до раннього етапу верхнього палеоліту, характеризується
присутністю не надто досконалих нуклеусів із паралельною системою розщеплення.
Сколювання заготовок, як правило, здійснювалося з торця. Вироби цієї групи, зустрінуті на
місцезнаходженнях Співак IV і Комини І, вкриті тонкою паволокою патини, яка нерідко має
голубуватий відтінок (Рис. 8: 1-2; 9: 1-2).
Третю групу артефактів репрезентують місцезнаходженнях Білотин ІІ і Співачок. Їх
позбавлені патини крем’яні комплекси характеризуються наявністю нуклеусів паралельного
сколювання (Рис. 8: 3-4) і сколів з паралельним ограненням, серед яких переважають пластини
(Рис. 8: 5-14). Цей матеріал зіставляється з фінальним етапом верхнього палеоліту.
Багатство та розмаїття різночасового археологічного матеріалу, який не тільки репрезентує
різні технології обробки каменю, а й фіксує різні стадії процесу розщеплення нуклеусів і
виготовлення знарядь, відкриває широкі можливості для реконструкції технологічних схем і
стратегій, за якими виготовлялися ці знаряддя. Про можливість вивчення на цьому матеріалі
процесу зародження й поступального розвитку середньопалеолітичної біфасної технології
виробництва знарядь вже зазначалося. Але дослідження цього процесу на матеріалах пам’яток,
відкритих в районі Хмельницької АЕС може вивести й на проблему трансформації
середньопалеолітичної технології в верхньопалеолітичну.
Численні факти переоформлення та повторної утилізації артефактів давнішого часу, що
документуються наявністю на інтенсивно патинованих артефактах ділянок без патини, свідчать
про
використання
мешканцями
верхньопалеолітичних
поселень
виробів
своїх
середньопалеолітичних пращурів. Знайдена на місцезнаходженні Комини ІІ патинована
преформа біфаса, на якій чітко фіксується позбавлена патини відбивна площадка, підготовлена
значно пізніше, вірогідно у верхньому палеоліті, свідчить про те, що цей виріб планувалося
використати у якості нуклеуса паралельного сколювання. Отже, не виключено, що зафіксована
на торцевому нуклеусі з місцезнаходженні Комини І традиція підготовки перед сколюванням
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пластин характерного гребня (Рис. 8: 1-2), сягає тут своїми коренями в мікокську технологічну
традицію. Дослідження в цьому напрямку відкривають нові перспективи у вивченні питання
про можливість виростання верхньопалеолітичної технології на базі середньопалеолітичної.
Насамкінець варто зазначити, що під час розвідок в околицях сіл Білотин і Комини
траплялися й артефакти пізніших епох. Отже, місцевість в районі Хмельницької АЕС може
стати не менш перспективним районом досліджень і для археологів інших періодів найдавнішої
історії України.
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АШЕЛЬСКАЯ СТОЯНКА ОРНЯК 3 В АРДЕШЕ,
MIS 9-8: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАЛЕОФАУНЫ
Материалы Орняка 3 существенно дополняют данные о поведении древнего человека и палеосреде времени миндельрисского межледниковья. На примере слоев 6 и 2 характеризуются изменения состава фауны, эволюция каменной
индустрии и изменения в морфологии самого местонахождения. Слои 6 и 2 различаются по функции,
продолжительности обитания, сезонности, степени утилизации добычи. В археологическом отношении Орняк 3
представляет собой очень выразительный пример раннего появления и прогрессивного развития леваллуазского
расщепления в период MIS 9-8.
Ключевые слова: Западная Европа, Миндель-Рисс, фауна, Орняк 3
Муань А.-М. Ашельська стоянка Орняк 3 в Ардеші, MIS 9-8: основні результати досліджень палеофауни.
Матеріали Орняка 3 суттєво доповнюють дані про поведінку давньої людини і палеосередовище часу миндель риського міжльодовиків'я. На прикладі шарів 6 і 2 характеризуються зміни складу фауни , еволюція кам'яної
індустрії і зміни в морфології самого місцезнаходження. Шари 6 і 2 розрізняються за функцією, тривалістю
заселення, сезонністю, ступенем утилізації видобутку. В археологічному відношенні Орняк 3 являє собою дуже
виразний приклад ранньої появи і прогресивного розвитку левалуазького розщеплення в період MIS 9-8 .
Ключові слова: Західна Європа, Міндель-Рис, фауна, Орняк 3
Moigne A.-M. Acheulean site Orgnac 3 in Ardèche, MIS 9-8: the main results of paleofauna studies. Orgnac 3 materials
essentially complement the data on hominine behavior and paleoenvironment of Mindel - Riss interglacial. Changes in fauna
composition, the main features of lithic industry and transformations of morphology of location are characterized on the data
coming from layers 6 and 2. Layers 6 and 2 differ by function, duration of occupation, seasonality, degree of utilization of
hunting activity products. In archaeological respect Ornyak 3 represents a very significant instance of early appearance and
development of Levallois knapping in course of MIS 9-8.
Keywords: Western Europe, Mindel-Riss, fauna, Orgnac 3

Ашельская стоянка Орняк 3 расположена в департаменте Ардеш, в центральной части юга
Франции, находится на карстовом плато правого берега Роны, к югу от ущелья Ардеш (Рис. 1).
Многослойный палеолитический памятник, в 1959-1972 гг. исследовался Ж. Комбье (Combier,
1967).
В колонке отложений памятника различается не менее 25 самостоятельных литологических
слоев, объединяемых в шесть седиментологических пачек. Различия в седиментологии связаны
с различными этапами геологической истории местонахождения, первоначальным
формированием убежища, фазами относительной его стабилизации и затем стагнации и
разрушения. Колонка содержит десять уровней с археологическим материалом. На основании
комплекса биостратиграфических и хронометических указаний (ЭПР, U/Th), хронологический
интервал археологических слоев от шестого до наиболее позднего первого определяется между
339-270 тысячами лет, т.е. относится к изотопной стадии 9 и началу изотопной стадии 8
(Табл. 1).
В слоях 5a, 5b и 6 ( MIS 9) обнаружено семь разрозненных зубов человека. По отдельным
показателям для некоторых антропологических находок Орняка 3 (Человек 2) прослеживается
определенное сходство с остатками пренеандертальца из Араго (Араго I и V).
Первоначально людьми была заселена скальная полость карстовой пещеры. На
заключительном этапе, когда скальный потолок убежища окончательно разрушился, люди
останавливались под открытым небом, в западине близ скал. Постоянство интереса древнего
человека к урочищу объясняется сочетанием наличия здесь убежища, объектов охоты,
каменного сырья, удобными проходами в долину реки.
Состав животных, пасшихся в окрестностях стоянки на поверхности плато и в долине реки,
менялся в зависимости от климатических изменений. Имеющиеся данные указывают на то, что
в добыче древнего человека преобладали виды на определенный момент наиболее
многочисленные в окрестностях стоянки.


Перевод В.Н. Степанчука
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Рис. 1. Карта-схема расположения стоянки Орняк 3 (Ардеш, Франция).

Табл. 1. Орняк 3 (Ардеш, Франция): морфология стоянки, биостратиграфические данные, датировки
(по Moigne, Moncel, 2005).
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Орняк 3 представляет собой очень выразительный пример раннего появления и
прогрессивного эволюционирования леваллуазского расщепления в Западной Европе в период
MIS 9-8 (Moncel et al. 2011). Леваллуазский способ расщепления впервые зафиксирован в
средней части колонки отложений памятника (OIS 9); затем он эволюционирует вплоть до
верхов колонки, датируемых OIS 8. Наиболее ярко леваллуазская технология представлена в
верхнем слое 1, возраст которого устанавливается на уровне ок. 300 тыс. л.н. В
палеонтологическом отношении памятник ценен тем, что дает важную информацию о
биоразнообразии региона в миндель-рисское время, в особенности, в период MIS 9. Не менее
важна информация о поведенческих аспектах жизнедеятельности древнего человека.
Каменная индустрия
Каменная индустрия памятника базируется на близ расположенных выходах кремневого
сырья. В то же время, обитатели памятника использовали и достаточно удаленное сырье.
Коллекции нижних слоев характеризуются многочисленными двусторонними изделиями,
часто с тонким сечением (Рис. 2).
От нижних слоев к слою 1 наблюдается постепенное уменьшение численности бифасов. Эта
тенденция сопровождается неуклонным увеличением доли леваллуазского расщепления и его
продуктов (Табл. 2).
В 7 и 6 слоях бифасы полностью доминируют. В слое 5b впервые появляются
выразительные леваллуазские изделия, но технология двусторонних изделий по-прежнему
представительна. В слое 2 число бифасов составляет всего несколько процентов, а в слое 1 они
уже полностью отсутствуют; напротив, леваллуазская технология представляется очень
развитой (Рис. 2, слева).

Рис. 2.
Рис. 2. Орняк 3. Бифас на кремневой плитке из слоя 5b (слева),
леваллуазский нуклеус из слоя 1 (справа).

Показательно сравнение инвентарей 6 и 2 слоев памятника.
Так, каменный инвентарь слоя 6 насчитывает 2288 экз. и характеризуется расщеплением
центростремительного типа на плитчатом кремневом сырье местного происхождения.
Лишь в единичных случаях использовалась кремневая галька, подобранная в русле Роны.
Орудия на сколах довольно многочисленны и разнообразны, среди них преобладают скребла
(Moncel, 1996). Имеются бифасы.
Обитатели слоя 2 (5654 изделий), напротив, использовали леваллуазский способ
расщепления, в основном центростремительный. Среди орудий на сколах доминируют скребла
с мелкой ретушью. Многие продукты расщепления не нуждались в дополнительной "доводке"
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ретушированием. Этим может объясняться небольшая численность ретушированных изделий в
коллекции слоя. Бифасы весьма редки, тем более, крупные.

Табл. 2. Орняк 3 (Ардеш, Франция): основные показатели каменной индустрии и сопровождающей фауны
из разных уровней обитания (по Moncel, 2003; Moigne, Moncel, 2005).

Таким образом, эти две фазы обитания стоянки демонстрируют инвентари в техническом
отношении совершенно различные, хотя в обоих случаях в технике доминирует расщепление с
целью получения сколов (Табл. 2).
Палеонтологический материал
Наряду с каменными артефактами памятник содержит богатый палеонтологический
материал, причем для разных уровней отмечаются очевидные различия в составе и
представительности таксонов. Наблюдаемые различия позволяют выделять т.н. комплекс
хищников (седиментологическая пачка 3), комплекс оленей (пачка 4) и комплекс лошадей
(пачка 5).
В частности, слой 6, датированный изотопной стадией 9, представлен, главным образом,
оленьими, в особенности благородным оленем, а также лошадями и крупными полорогими.
Хищники также многочисленны (например, гиена). Напротив, слой 2, относящийся к началу
MIS 8, демонстрирует существенное увеличение численности лошади (Equus caballus), что
отражает похолодание и распространение степного ландшафта.
Слой 6
Этот слой исключительно богат костными материалами хорошей сохранности, но, в то же
время, очень фрагментированными в результате деятельности человека. Соотношение
зубы/кости составляет 40 %. В коллекции представлены все кости скелета, в т.ч.
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многочисленные фрагменты черепа, ребра, позвонки, короткие и сильно фрагментированные
длинные кости (Moigne, Barsky, 1999). Поверхность костей слоя 6 хорошей сохранности,
фрагменты с трещиноватостью и отшелушиванием расслоением поверхности составляют не
боле одной сотой процента. Хорошо различимы следы намеренных повреждений, при этом 5 %
костей имеет естественные биологические повреждения, в частности погрызы, и 15 % костей
имеют повреждения, причиной которых является деятельность человека – нарезки, выемки от
ударов, обожженность. В слое часты находки костей в анатомической связке, что указывает на
то, что добыча разделывалась на месте. Возрастной состав фауны свидетельствует о
намеренной охоте, предпочтительно ориентированной на взрослых особей. Использовались
различные техники охоты, как в закрытой лесной, так и на открытой местности.
Результаты специального изучения трех отдельных популяций животных, а именно кабанов,
оленей и лошадей, позволяют аргументировать, что слой 6, содержащий антропологические
остатки, структуры, связанные с огнем, многочисленные обожженные кости – представляет
собой достаточно продолжительное мультисезонное обитание, на протяжении которого
эксплуатировались различные биотопы, расположенные поблизости от стоянки.
список видов

список видов

слой 6

слой 2

NR

% опред. по
зубам

NR

% опред. по
зубам

Canis lupus
Vulpes vulpes
Cuon priscus

волк
лисица
красный волк

18
7
22

1.
0.9
2

3

0,4

Crocuta crocuta
Lynx spelaea

пятнистая гиена
пещерная рысь

23
8

2
0.4

2

0.4

Felis silvestris
Ursus deningeri
Meles meles

лесной кот
медведь Денингера
барсук

9
21
5

0.4
1.5
0.2

10

1

Sus priscus

кабан

42

4.7

20

4.2

Cervus elaphus
Dama clactoniana

благородный олень
клектонская лань

437
68

34.4
7.9

121
17

15.9
2.7

Capreolus capreolus
Hemitragus bonali

косуля
короткошерстная коза

20
12

1.9
1.5

Bos-Bison
Equus mosbachensis
Equus steinheimensis

бык-бизон
мосбахская лошадь
штайнхамская лошадь

79
282

16.9
23.2

24

2.1

Stephanorhinus hemitoechus носорог

6

1.2

83

21.8

259

53.6

6

1

Табл. 3. Орняк 3 (Ардеш, Франция): основные показатели каменной индустрии и сопровождающей фауны
из разных уровней обитания (по Moncel, 2003; Moigne, Moncel, 2005).

В целом, список фауны крупных млекопитающих дольно обширен и включает 16 видов
(Табл. 3). Олени наиболее многочисленны, составляют до 50 % остатков животных и
представлены Cervus elaphus, Dama clactoniana, Capreolus sussenbornensis. Возрастной состав
популяции оленей указывает на то, что молодые особи были убиты осенью. Полорогие
относительно редки и представлены Bos primigenius, Bison priscus и Hemitragus bonali.
Животные, как правило, представлены взрослыми и пожилыми особями (Eprilurahman, 2003).
Кабаны относительно многочисленны в слое, по сравнению с другими поселениями среднего
плейстоценового возраста, в этом заключается своеобразие Орняка 3. Три из семи особей стали
добычей человека зимой или весной. Лошади (Equus mosbachensis) многочисленны в слое и
были, судя по всему, вторым по зачимости источником мяса для обитателей стоянки.
Явно преобладают взрослые особи, но имеются остатки нескольких молодых животных,
убитых весной (Рис. 4). Методика определения возраста была изложена ранее в специальной
работе (Moigne et al. 1998).
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Рис. 4. Показатели смертности основных видов травоядных в слое 6 и слое 2
(олени, лошади, крупные полорогие, носороги и дикие свиньи). MNIc – минимальное число особей, NISP –
количество определимых костей.

Носороги также представлены в слое. Хищники многочисленны и составляют 10 %
определимых животных; их многочисленность объясняется морфологией памятника (скальное
убежище). Список наиболее представительных среднеплейстоценовых хищников, выявленных
в Орняке 3, представлен девятью видами (Табл. 4). Время от времени пещера служила также
убежищем волку и барсуку. Кошачьи нередко представлены молодыми особями. Кости
демонстрируют признаки обгладывания и разгрызания плотоядными хищниками.
Слой 2
Слой очень богат находками кости, но плохой сохранности, представленной, в основном,
остатками зубов. Соотношение зубы/ кости составляет 70 %. Фрагментарность костей высокая,
поверхность фрагментов плохой сохранности. Распределение частей скелета указывает на
частичную утерю костей небольших размеров, в частности суставов запястья, пястных и
фаланг. Ребра и позвонки также плохо сохранились. Около 10 % костей характеризуются
расслаиванием поверхности, трещиноватостью, следами корней, а также признаками водной
эрозии.
Фауна в основном представлена крупными травоядными, лошадью и бизоном, олени и
кабаны встречаются реже. Охотничья деятельность менее сосредоточена на взрослых
животных, нежели в слое 6. Наличие нескольких молодых особей позволяет точно определить
сезон охоты. Костные остатки в слое имеют причиной своей аккумуляции практически только
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деятельность человека, хищники здесь редки. Следует также иметь в виду, что список фауны
слоя, особенно в разделе некрупных животных, надо полагать, оказался неполным вследствие
плохой сохранности костей.
Canis lupus

волк

Crocuta spelaea
Vulpes vulpes
Ursus deningeri

пещерная гиена
лисица
медведь Денингера

Ursus thibetanus
Ursus arctos
Panthera leo

гималайский медведь
бурый медведь
лев

Lynx spelaea
Felis silvestris

пещерная рысь
лесной кот

Табл. 4. Орняк 3 (Ардеш, Франция): Наиболее представительные среднеплейстоценовые хищники,
выявленные в отложениях Орняка 3, датируемых OIS 11-9.

Лошадь Equus steihneimensis доминирует в коллекции и составляет 54 % (Forsten, Moigne,
1998), затем следуют крупные полорогие (22 %). Бизоны лучше представлены в слое, чем
зубры. Олени составляют не более 19 %, многочисленны Cervus elaphus, Dama clactoniana
редка, а Capreolus отсутствует. Кабан остается относительно многочисленным (4 %). Хищники,
составляющие 0,8 %, представлены волком, медведем и гиеной. Следы погрызов хищников на
костях составляют не более 0,05 %, влияние хищников на аккумуляцию костного материала,
таким образом, оказывается практически нулевым. Эти данные вполне согласуются с типом
памятника, на этом этапе представляющего собой стоянку под открытым небом.
Наличие молодых особей разных видов (олень, лошадь, кабан) согласно указывают на
ограниченный сезон функционирования стоянки и позволяют определять его в рамках конца
весны – лета.
Материал демонстрирует признаки систематической разделки туш оленей, лошадей и
бизонов, а также продольного фрагментирования длинных костей, включая первые фаланги
лошадей (Setiagama, 1999). Следы утилизации в виде насечек, получившихся при
ретушировании орудий, отмечены также на метоподиях и лучевых костях лошади (Moigne,
1996). Такие “проторетушеры” характерны для средних слоев Орняка 3.
Межледниковая среднеплейстоценовая фауна OIS 11 и 9 включает также приматов (Macaca
sylvana и Homo heidelbergensis), хоботных (Paleoloxodon antiquus), достаточно обширный
список травоядных (Bison priscus, Hemitragus bonali, Rupicapra sp., Cervus elaphus, Megaloceros,
Dama clactoniana, Capreolus sussenbornensis, Bos primigenius, Sus priscus). Кроме того,
представлены Equus mosbachensis, Stephanorhinus hemitoechus, Equus hydruntinus, Hyena prisca,
Stephanorhinus kirschbergensis.
Кости с антропными повреждениями. Планиграфический аспект
К таким были отнесены фрагменты костей с нарезками (Рис. 5), насечками, признаками
намеренного расщепления, а также обожженные фрагменты кости. Уникальными являются
находки ретушеров (Рис. 6), единичными образцами представленные в 7, 6 и 5b слоях
памятника.
Учет планиграфического положения таких находок позволил выявить в рамках
исследованной площади зоны особой активности древнего человека.
Так, скопления обожженных костей указывают на места расположения очагов. Очаги
служили центром особо активной деятельности человека, здесь потреблялось мясо,
использовалась кость, изготавливались орудия. Зоны максимальной концентрации каменных
изделий и костных остатков отчасти перекрываются на участках близ очагов и вдоль стенок
пещеры для слоя 6 и у стенок навеса для слоя 2. Слой 6 и слой 2 имели различные функции, что
следует из различий в продолжительности обитания, сезонности, степени фрагментации костей,
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численности костей с насечками и др. признаками антропной деятельности. Разные слои
характеризуются также отличающейся техникой обработки камня; специфичные chaîne
opératoire характеризуют каждую из фаз обитания памятника.

Рис. 5. Орняк 3: нарезки на пястной кости лошади (D15 – 6 – 656 bis) из 6 слоя (рисунок О. Куэдра, CERP
Tautavel, фото Д. Дайнат, CERP Tautavel). Увеличение демонстрирует хорошую сохранность поверхности кости.

Рис. 6. Орняк 3. Ретушер на фрагменте длинной кости лошади (E16–6–507) из слоя 6. Фото Д. Дайнат,
CERP Tautavel; а) увеличение х 40 и б) х 80 под сканирующим электронным микроскопом (Б. Денье).

214

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини
Наблюдаемая разница функций обитаний 6 и 2 слоя может быть результатом различий
пространственной организации, которая, в свою очередь, определялась изменениями
морфологии памятника, эволюционировавшего от защищенного пространства пещеры к
ограниченной площади навеса и, затем, к увлажненной открытой западине, расположенной у
скальной стенки.
Заключение
Стоянка Орняк 3 дает пример последовательного использования человеком участка,
морфологические изменения которого определяли тип заселения. Виды животных, на которых
охотился человек, отражают климатические изменения. На каждом этапе заселения убежища
человек отдавал предпочтение животным, встречавшимся на плато в ближайших окрестностях
стоянки. Напротив, использованное каменное сырье происходит с большей территории, хотя
выходы кременя - наиболее широко использовавшейся породы - находились рядом со стоянкой.
Орняк 3 в широком смысле синхронен ряду важных археологических памятников миндельрисского времени, среди которых: Терра-Амата (морское побережье) (MIS 11), пещерные
стоянки Люнель-Вьель (MIS 9), Альден, Ля Кон дель Араго (верхний слой), Атапуэрка Галерия,
ТД 10, Сима де лос Уэсос, Кани л'Эпинет (речной контекст), Бильцингслебен (травертины) и
др. Материалы Орняка 3 существенно дополняют данные об образе жизни и палеосреде
времени бытования этих памятников. Изменения в составе фауны хорошо соотносятся с
эволюцией индустрии и изменениями морфологии самого местонахождения. Слой 2 и слой 6
различаются по своей функции, продолжительности обитания, сезонности, степени утилизации
добычи.
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Обадэ T.

СВИДЕТЕЛЬСТВА КОНТАКТА MAMMUTHUS INTERMEDIUS JOURDAN, 1861
С ДРЕВНИМИ ЛЮДЬМИ:
ДУРУИТОАРЯ ВЕКЕ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Часть скелета древнего мамонта была найдена поблизости от палеолитической стоянки Дуруитоаря Веке (район
Рышкань, СЗ часть республики Молдова). Особенности остатков животного позволяют предполагать практику
охоты древнего человека на древних мамонтов. Mammuthus intermedius является специфическим видом для зон MNQ
23-26, сопоставляемых с сингильским и хазарским комплексами крупных млекопитающих Восточной Европы. Эти
зоны соотносятся с довольно широким временным интервалом (MOIS 6-12), абсолютный возраст которого
определяется между 470-130 тыс.л.н.
Ключевые слова: Mammuthus intermedius, Дуруитоаря Веке, охота, древний человек, MOIS 6-12
Обаде T. Свідоцтва контакту Mammuthus intermedius Jourdan, 1861 з давніми людьми: Дуруітоаря Вєкє,
Республіка Молдова. Частина скелету давнього мамонту була знайдена неподалік від палеолітичної стоянки
Дуруітоаря Вєкє (район Ришкань, ПнЗх частина республіки Молдова). Особливості решток тварини дозволяють
припускати практику полювань давньої людини на давніх мамонтів. Mammuthus intermedius є специфічним видом
для зон MNQ 23-26, співставляємих із сингільським та хазарським комплексами великих ссавців Східної Європи. Ці
зони співвідносяться з досить широким часовим інтервалом (MOIS 6-12), абсолютний вік якого визначається між
470-130 тис.р.т.
Ключові слова: Mammuthus intermedius, Дуруітоаря Вєкє, полювання, давня людина, MOIS 6-12
Obadă T. Evidence of contact of Mammuthus intermedius Jourdan, 1861 and ancient man: Duruitoarea Veche,
Republic of Moldova. A part of an ancient mammoth skeleton has been recovered not far from the Duruitoarea Veche
palaeolithic site (Râscani district, Northwestern part of the Republic of Moldova). The status shown by the animal body
allows to suppose a hunting by ancient humans versus ancient mammoths. Mammuthus intermedius appears as the peculiar
species of the MNQ 23-26 zone, correlable with the Singilian and Chosarian large mammals assemblages of Eastern Europe.
These zones correspond to a rather wide time span (MOIS 6-12). The absolute age of this time interval is comprised between
470-130 ka BP.
Keywords: Mammuthus intermedius, Duruitoarea Veche, hunting, ancient humans, MOIS 6-12

История открытия и координаты местонахождения
В 2004 году, в одной из промоин сельской дороги вблизи толтрового рифа в черте
с. Дуруитоаря Веке, район Рышкань, Еуджен Томуз обнаружил остатки бивня и нижней
челюсти мамонта (Оbadă, 2005). Костные останки животного были выявлены на расстоянии 2030 метров к северо-западу от упомянутого толтрового рифа, с которым связан известный
археологический памятник – грот Дуруитоаря Веке. В советской литературе этот памятник
известен как грот Старые Дуруиторы. В процессе исследования в отложениях грота было
выявлено четыре разнокультурных слоя, три из которых – палеолитические. При этом два
нижних слоя (IV и III) содержат ашельскую индустрию, а перекрывающий II-й – относится к
верхнему палеолиту (Кетрару, 1973; Chetraru, 1995).
Географические координаты местонахождения остатков мамонта: 27o 15' в.д.; 47o 52' с.ш.,
восточная часть с. Дуруитоаря Веке, коммуна Костешть, Рышканский район, северо-запад
Республики Молдова (Рис. 1).
Краткие данные по геологии, планиграфии и тафономии
Раскопки на месте обнаружения останков мамонта были проведены в 2004 году 5-8 августа,
исследована площадь около 23 м2. Фрагменты скелета залегали под уклоном в 30о , на глубине
от 0,5 (запад) до 1,0 м (восток) от поверхности. Включающая порода представлена плотными
глинисто-песчанистыми делювиальными отложениями, с примесью желто-серого гумуса,
местами имеются проросшие корни современных растений.
Дополнительные полевые исследования были проведены 7-8 сентября 2009 г. к востоку от
места работ 2004 г., на участке около 9 м2. Таким образом, за краткие сроки раскопок общая
площадь вскрытого участка местонахождения составила около 32 м2. Находки залегали на
глубинах порядка 1,2-1,5 м от поверхности, имея преимущественную ориентацию северо-запад
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– юго-запад. Выяснилось, что костные останки животного уходят в восточную стенку раскопа
(Рис. 2).
Рис.1. Местоположение находки скелета Mammuthus
intermedius в восточной части с. Дуруитоаря Веке и на карте
Республики Молдова.

В мягкой породе были
обнаружены
небольшие (до 3,5 см в поперечнике) окатанные
гальки из яшмы, а также мелкие (до 3 мм)
фрагменты толтрового известняка. В южной
стенке раскопа сохранились in situ окатанные
фрагменты известняка размерами в несколько
десятков
сантиметров,
многие
из
них
непосредственно перекрывали некоторые из
костей или же залегали выше костеностного
уровня.
Предполагается,
что
фрагменты
известняка были смыты (?) по склону сильными
водными потоками уже после захоронения
останков
скелета
мамонта.
Однако,
не
исключено, что часть известковых глыб была
принесена людьми для накрытия части туши
мамонта, её частичного консервирования.
В
процессе
раскопок
2004 г.
было
установлено, что костные остатки располагались
на расстоянии друг от друга, в удалении от
нескольких
сантиметров
до
нескольких
дециметров. Лишь две кости кисти или стопы
были найдены непосредственно под бивнем мамонта, почти у его основания. Складывается
впечатление, что характер залегания костей на участке раскопок 2009 года – иной. Здесь кости
залегали хаотично, причем некоторые из них перекрывали друг друга.
Было установлено также, что некоторые из обломков известняка, обнаруженные на участке
раскопа 2009 г., имеют приостренные края. Эти обломки обнаружены в непосредственной
близости от раздробленных костей, залегая над ними (Рис. 3) или же рядом с ними. Это наводит
на мысль об использовании этих обломков людьми в качестве орудий для дробления костей.
Попутно следует отметить, что бивень, найденный в 2004 году, в своей срединной части
латерально сплющен (Рис. 4). Такая деформация позволяет допускать использование этого
участка поверхности бивня в качестве наковальни.
Сохранность костей варьирует от удовлетворительной до плохой, цвет серовато-белый, с
черными пятнами марганцевых детритов. Отпавший эпифиз плечевой кости, некоторые плохо
сросшиеся кости кисти и стопы не могут свидетельствовать о сравнительно молодом возрасте
животного. Следуя методу актуализма и сравнив степени стёртости верхних и нижних моляров
последней смены (М3 и м3) с таковыми современных африканских слонов (Laws, 1966)
найденная особь мамонта имела индивидуальный возраст между 36 и 39 годам (Obadă, David,
2008). То есть это была взрослая половозрелая особь. Скорее всего, в этом случае имеет место
феномен “геохимического стресса мегафауны, связанный с хроническим минеральным
голоданием” (Лещинский, 2006, 2009), нехватки минеральной пищи в окружающих
палеоландшафтах того времени для полноценного развития скелета данной особи. Несколько
костей кисти и стопы имеют следы погрызов грызунами. Для обнаружения на имеющемся
костном материале вероятных следов работы по разделке туши животного в виде нарезок
кремневыми орудиями необходимы более детальные дополнительные исследования.
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Рис. 2. Вид на участок раскопок 2009 г. с запада.
Стрелка указывает на место находки кремневого изделия, над которым залегал фрагмент ребра мамонта. На заднем
плане, в восточной части участка, видны окатанные известковые глыбы размером в несколько десятков сантиметров
– либо следствие делювиальных процессов, либо возможный результат деятельности древнего человека.

Рис. 3. Начало раскопок 2009 г., вид на восточную стенку
(деление нижней масштабной линейки – 10 см). Стрелка указывает на раздробленный позвоночный симфиз мамонта
и известняковый “топорик” с приостренным поперечным краем.

219

Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини

Рис. 4. Раскопки 2004 г. Бивень мамонта в форме полумесяца: длина по окружности – 2750 мм;
толщина бивня у основания – 200 мм в толщину. Две кости от кисти или стопы были найдены почти у основания
бивня, срединная часть которого оказалась латерально сплющенной, что позволяет предположить, что поверхность
использовалась в качестве наковальни.

Рис. 5. Вид с запада на восточную стенку раскопа 2009 г.
Стрелка указывает на фрагмент ребра, под которым впоследствии было найдено кремневое изделие.

Остеологический материал
По предвартельным данным, остеологический материал представлен следующими
образцами: бивень (I2), остатки фрагментов черепа (cranium, с M3 sin. и dextr.), нижняя челюсть
(mandibulae, с m3 sin. и dextr.), дистальный эпифиз плечевой (humerus), локтевая (ulna), лучевая
(radius, проксимальный конец), малые берцовые кости (fibula, sin. et dextr.) фрагменты ребер
(costae); позвонки и их фрагменты (vertebrae); фрагменты тазовой кости (pelvis). Кости кисти и
стопы представлены: metacarpale I (dext.), metacarpale III (sin.), metacarpale IV (sin. et dext.),
metacarpale V (sin.), metatarsale II (dext.), cuboideum (sin. et dextr.), lunar (sin. et dextr.), magnum
(dext.), naviculare (sin.), trapezoid (sin. et dextr.), trapezium (dext.), cuneiforme laterale.
Кремневое изделие
В восточной части раскопа 2009 года, под фрагментом ребра (Рис. 5) было обнаружено
кремневое изделие (Рис. 6), напоминающее грубый реберчатый скол. Изделие имеет вторичную
обработку, достаточно грубую, но вполне несомненную. В частности, базальная часть
демонстрирует интенсивную подтеску, а одно из продольных лезвий ретушировано, хотя
довольно небрежно (Рис. 7). Сырьем для изделия послужил черный кремень местного
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происхождения (т.н. прутский), известный в виде галек и желваков. На дистальной
оконечности имеется участок корки, серого цвета, толщиной от 3 до 6,5 мм. Максимальные
размеры изделия: длина 47,1, ширина 25,7, толщина 12,4 мм.

Рис. 6. Кремневое изделие “in situ”.

Артефакты, изготовленные из кремня черного цвета, доминируют в культурных горизонтах
IV и III слоев грота Дуруитоаря Веке.
Индустрии обоих этих слоев памятника отнесены к среднему ашелю в его тейякской
разновидности (Кетрару, 1973; Chetraru, 1995; Chirica, Borziac, 2005). Отметим, что М.Н.
Грищенко (1969) различал в четвертом культурном слое несколько подгоризонтов (4a, 4b, 4c,
4d), в то время как Н.A. Кетрару относил их к единому литологическому горизонту (Кетрару,
1973; Chetraru, 1995).

Рис. 7. Кремневое изделие, найденное в восточной части раскопа 2009 года
(деление масштабной линейки – 1 см).

По данным Н.А. Кетрару (Chetaru, 1995) в IV слое было собрано 790 каменных изделий, 777
из которых были изготовлены из черного и серого кремня. Нуклеусы и отщепы в массе
небольшие, их размеры варьируют от 30 до 80 мм и лишь некоторые из артефактов имеют
большие размеры. Многие сколы имеют на своих поверхностях участки, покрытые
карбонатной коркой. В III слое насчитывается 1373 каменных изделия, из которых 1331 (77 %)
изготовлены из кремня. Преобладают изделия из черного кремня (794), остальные 537
артефактов изготовлены из серого кремня. Как и в нижележащем IV слое среди каменных
изделий доминируют отщепы, но в слое III лишь 15 % отщепов не имеют дополнительной
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обработки в виде намеренной ретуши либо износа. Максимальная длина отщепов варьирует
между 30 и 80 мм. Всего лишь пять изделий имеют максимальную длину более 80 мм.
Основная масса сколов, до 90 %, имеют длину лишь в 30-60 мм. Одной из основных
характеристик отщепов из слоев IV-III является наличие краевой ретуши.
Упомянутые выше характеристики сколов из слоев IV и III грота Дуруитоаря Веке,
позволяют утверждать о принципиальном сходстве кремневого артефакта, обнаруженного нами
среди костей мамонта, и кремневых изделий, описанных Н.К. Кетрару. Следует еще раз
подчеркнуть, что удаление останков мамонта от рифа, в котором находится грот с культурными
слоями ашельского времени, составляет всего 20-30 м. Учитывая это обстоятельство, можно
допускать, что туша животного была расчленена на месте предполагаемого акта охоты на этого
зверя охотниками, проживавшими в гроте Дуруитоаря Веке.
Геохронология слоев IV и III из грота Дуруитоаря Веке
Н.К. Кетрару (1973), изучив технику расщепления кремня, формы и типы орудий, приходит
к выводу, что слои IV и III принадлежат тейякским комплексам. В работе по обзору нижнего
палеолита Молдовы этот же автор (Chetraru, 1995) датирует эти слои средним и поздним
ашелем.
И.А. Борзияк (Borziac, 1994) определяет относительный возраст слоев IV и III слоев из грота
Дуруитоаря Веке средней фазой рисского оледенения, указывая на вероятный абсолютный
возраст около 165 000 лет назад.
В. Кирика и И. Борзияк (Chirica, Borziac, 2005) указывают, что время образования IV и III
слоев соотносится с эпохой похолодания Рисс, и геохронологически они могут быть
датированы интервалом 300 000-130 000 лет назад.
С. Коваленко (Covalenco, 2010) пишет, что в настоящий момент домустьерский возраст
нижнего культурного слоя может быть определен в пределах от межледниковья Миндель-Рисс
до начала ледниковья Рисс (OIS 8-7), что геохронологически соответствует возрасту 242 000
лет назад.
Н. Анисюткин и др. (2011) считают отложения слоев IV и III из грота Дуруитоаря Веке
сопоставимыми с началом рисского или днепровского времени, “… возможно,
соответствующих кислородно-изотопным стадиям 8 и 7 (т.е. 300 000-240 000 лет назад)”. Далее
авторы подчеркивают, что можно говорить, “если принять во внимание датировку и общую
архаичность каменной индустрии, о позднем или пережиточном раннем палеолите”.
Замечания к систематическому определению мамонта из Дуруитоаря Веке
А.И. Давид и Н.А. Кетрару (1978) указывают, что в материалах самого грота Дуруитоаря
Веке “из нижних слоёв” известна так называемая “ранняя форма” мамонта, которую
характеризует “частота пластин – 7,5-9 и толщина эмали – 1,6-2,0 мм). Из верхнего, второго
слоя, имеется “поздняя форма” мамонта (частота пластин – 8-9 и тонкой эмалью – до 1,5 мм).
Интересно отметить следующую информацию данных исследователей (Давид, Кетрару, 1978, с.
89): “… Нахождение костей и зубов в окрестностях стоянки, главным образом у подножья
каменной гряды, даёт возможность полагать, что на мамонта существовала коллективная
загонная охота на обрывах скал и в оврагах. Труп разделывался на месте убоя. Мясо, снятое с
крупных костей, и отдельные кости с мясом переносились на стоянку …”.
В настоящее время осуществляются детальные исследования по уточнению систематики и
филогении видов и подвидов слонов рода Mammuthus, которые были характерны для среднего
и верхнего плейстоцена Европы. Внимание многих исследователей заострено на сложных
взаимодействиях между популяциями, проблемах эволюции и возможных путях миграций
представителей этого рода на территории Евразии (Lister et al., 2005). Актуальны вопросы
экологической приуроченности и относительного геологического возраста, разработка которых
основывается на морфометрических характеристиках основных дентальных признаков
(Foronova, Zudin, 1999; Форонова, 2001; Foronova, 2007; Форонова, Сотникова, 2012).
Некоторые взгляды на систематику этой группы вкратце приведены ниже.
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А. Аццаролли (Azzarolli, 1977) признает подвид хазарского мамонта в рамках подвида
армянского мамонта: M. armeniacus chosaricus.
Л.И. Алексеева (1990) предполагает что M. primigenius fraasi из Западной Европы является
формой хазарского слона – M. chosaricus. В той же работе отмечено: “Не исключено, что слон,
описанный как Elephas armeniacus Falconer, 1857 из Эрзерума (историчекая область Армении),
тоже относится к группе ранних мамонтов (может быть, даже к самостоятельному виду). Также
следует выделить следующие строки автора: “… название armeniacus должно иметь право на
существование, как появившееся еще в прошлом веке. Тогда этого раннего мамонта следует
называть армянским мамонтом, а хазарский мамонт отойдет в его синонимику”.
А. Листер (Lister, 1997) указывает, что проблема перехода видов trogonthrerium-primigenius
сложная и отмечает, что есть как эволюционно более продвинутые типы (Турвилле во
Франции, Хомефиелд и Балдертон в Англии), так и моляры более примитивные,
промежуточные между этими двумя видами (Стейнхейм в Германии, Илфорд в Англии,
Таркуиниа и виа Фламиниа в Италии).
И.В. Форонова (2001), сравнивая данные лектотипа M. trogontherii (частота пластин 6,25 и
средняя толщина эмали 2,1) и голотипа M. chosaricus (средняя частота пластин 6,25, при
средней толщине эмали 2,5), указывает: “… очевидно, что диагноз подвида M. t. chosaricus
определен некорректно.”, заостряя внимание на необходимости проведения ревизии всей
мамонтовой группы соответствующего отрезка времени.
Попытка такой ревизии была осуществлена Б. Лабе и К. Герэном (Labe, 1999; Labe, Guérin,
2005). Эти исследователи считают, что на настоящий момент так называемого хазарского
слона, выделенного И.А. Дуброво (1966) в качестве подвида трогонтериевого слона – M. t.
chosaricus, а затем возведенного В.Е. Гаруттом (1981) в ранг вида, следует считать младшим
синонимом M. intermedius, Такого же мнения придерживаются и другие исследователи (Garrido,
2008). Б. Лабе и К. Герэном (Labe, Guérin, 2005) подчеркивается, что не следует
ассимилировать M. intermedius с M. primigenius fraasi из Стейнхейма и Мурр (Германия) у
которого на М3 частота пластин превышает 8 при относительно тонкой толщине эмали 1,4-1,5
мм.
В свою очередь, ряд исследователей считают M. trogontherii, непосредственного предка M.
intermedius, младшим синонимом M. armeniаcus (Maglio, 1973; Azzarolli, 1977, 1983; Kotsakis et
al, 1978).
Сопоставление промеров моляров мамонта из Дуруитоаря Веке (Obadă, David, 2008) с теми
же данными промеров мустьерской стоянки Молодова V (слой 11; Иванова, 1987; Алексеева,
1990), определенными как M. primigenius cf. fraasi Dietrich, 1912 (Форонова, Сотникова, 2012)
демонстрирует более архаичные черты мамонта из Дуруитоаря Веке.
Определение остатков мамонта из Дуруитоаяря Веке, основано на наиболее диагностичных
промерах последних моляров (Obadă, David, 2008) по методике И.В. Фороновой (2001).
Средние показатели частоты пластин: 7,85 и 7,82 для М3, 6,65 и 6,68 для m3; средняя толщина
эмали 1,71 мм и 1,70 мм для М3, 2,0 и 1,93 для м3; средняя длина одной пластины 13,42 и 13,75
для М3, 14,8 и 14,0 для м3. Все значения показателей промеров являются наиболее близкими к
M. intermedius Jourdan, 1861.
Выводы
Признаки дробления кости и находка кремневого изделия, залегавшего непосредственно под
фрагментом ребра Mammuthus intermedius, указывают, по крайней мере, на намеренную
разделку скелета мамонта древними людьми, которые, возможно обитали в близ
расположенном гроте Дуруитоаря Веке. Не исключается и возможность намеренной охоты
древних людей на мамонта. Различные формы поведения человека каменного века в отношении
древних хоботных активно дискутируются в публикациях последних лет. Обсуждаются, в
частности варианты собирательства, трупоядения, охотничьей практики, применявшихся
орудий и др. (Lindner, 1950; Bouchud, 1976; Kubiak, 1988; Питулько 2005-2009; Mascenko et al.,
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2005; Maщенко, 2009; Аникович и др., 2010, 2011; Müller-Beck, 2010; Буровский, Пучков, 2013;
Питулько, 2013).
Дальнейшее продолжение планомерных раскопок скелета M. intermedius и
дополнительными сбор материалов, надеемся, поможет установить возможную связь между
нижними культурными слоями грота Дуруитоаря Веке и остатками расчлененной туши
древнего мамонта.
Mammuthus intermedius (=M. trogontherii chosaricus) является характерным представителем
биозон MNQ 23-24, и, соответственно, сингильского и хазарского фаунистических комплексов
Восточной Европы (Алексеева, 1990; Markova, 2007). Эти зоны соответствуют довольно
широкому временному интервалу, изотопным стадиям 6-12. Абсолютный возраст этого
периода оценивается в интервале 470 000 – 130 000 лет (Markova, 2007).
Автор благодарит за оказанную организационную помощь при осуществлении раскопок: мэра
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Е.Б. Томуз, Р.И. Томуз, Д.Е Томуз, Л.Г. Томуз, В. Заболотного, Л.Г. Кочиеру и др. жителей села
Дуруитоаря Веке и коммуны Костешть.
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Пясецкий В.К.

КАКОЙ ЖЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЗРАСТ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ
СТОЯНОК ПОДОЛЬЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ А.Б. БОГУЦКОГО И А.С. СЫТНИКА)
В статье идет речь о непригодности использования стратиграфической схемы А.Б. Богуцкого. Использование ее
привело к тому, что на тех стоянках и местонахождениях Подолья, где была встречена нижняя дубенская почва
(арси в пределах штиллфрида В), она была отнесена к гороховскому (микулинскому) времени. При правильной
стратификации выявлен ряд финально-мустьерских стоянок, относящихся, в основном, к средней части
штиллфрида В. Самые древние стоянки Подолья имеют рисс-вюрмский, а не рисский (коршевский) возраст.
Ключевые слова: Подолье, палеолит, плейстоцен, стратиграфия
Пясецький В.К. Який же насправді вік палеолітичних стоянок Поділля (За матеріалами А.Б. Богуцького та
А.С. Ситника). У статті йдеться про непридатність використання стратиграфічної схеми А.Б. Богуцького.
Використання її привело до того, що на тих стоянках і місцезнаходженнях Поділля, де був зустрінутий нижній
дубенський ґрунт (арсі в межах штилфріда В), він була віднесений до горохівського (микулинського) часу. При
правильній стратифікації виявлено ряд фінально-мустьєрських стоянок, що відносяться, в основному, до середньої
частини штилфріда В. Найдавніші стоянки Поділля мають рис-вюрмський, а не риський (коршівський) вік.
Ключові слова: Поділля, палеоліт, плейстоцен, стратиграфія
Piasetskij V.K. What really is the age of Paleolithic sites of Podolia (According to the materials of A.B. Bogucki and
A.S. Sytnyk). The article discusses the unsuitability of applying of A.B Bogucki' stratigraphic scheme. Its use has led to the
fact that those sites and localities of Podolia, where the Lower Dubno soil (Arcy within Stillfried B) was recognized, it was
defined as Gorokhiv (Mikulino) time. Under the terms of correct stratification a number of final Mousterian sites were
identified, related mainly to the middle part of Stillfried B. The most early Podolian sites has Riss-Wurmian, not Rissian
(Korshevo) age.
Keywords: Podolia, Paleolithic, Pleistocene, stratigraphy

Эта статья написана на русском языке, так как есть надежда, что в связи с актуальностью
вопросов, которые в ней рассматриваются, статью прочитают и русскоязычные исследователи.
По этой же причине представлена и стратиграфическая схема А.И. Москвитина, которая в
последнепровской части плейстоцена хорошо сопоставима со схемой М.Ф. Веклича (Табл. 1).
Тут нужно сказать, что автор статьи присоединяется к мнению тех исследователей, которые
относят мологошекснинское время не к интергляциалу, а к интерстадиалу (вернее –
мегаинтерстадиалу) (Чеботарева, Макарычева, 1974; Пясецький, 2005а: 24). В таком случае
осташковское оледенение будет лишь фазой калининского оледенения и, следовательно,
калининское оледенение полностью соответствует по времени валдайскому оледенению.
В данной статье будет использована стратиграфическая схема М.Ф. Веклича, какой она есть
в действительности, а не ее современный вариант, где оставлена терминология М.Ф. Веклича,
но практически исчезли из поля зрения причерноморский и дофиновский горизонты.
Причерноморский горизонт подменен бугским, дофиновский – витачевским, витачевский –
прилукским, прилукский – кайдакским, а кайдакский – завадовским (Шелкопляс, Гожик,
Мацуй, 1986; Гожик, Зосимович, 2001). Эта подмена ничем не обоснована, о чем уже
сообщалось (Пясецький, 2005а: 26, 27; 2005б: 47-49). Кроме того, ничем в этой схеме не
обоснован возраст “витачевского”, а в действительности дофиновского горизонта. Для этого
горизонта эти авторы принимают дату 45-29 тыс. лет (Шелкопляс и др., 1986), а их
последовательница Н.П. Герасименко – 55-27 тыс. лет (Герасименко, 2004: 18-22). Кстати, ктото из многочисленных соавторов М.Ф. Веклича принял для дофиновского горизонта даты 21-50
тыс. лет (Веклич и др., 1993). Автором путем перекрестной корреляции было доказано, что
возраст дофиновского горизонта находится в пределах 25-38/39 тыс. лет (Пясецький, 2009: 23,
24). Еще отметим, что автор считает, что потепление арси является частью штиллфрида В
(дофиновского горизонта). Это климатический оптимум штиллфрида В. Если раньше
Г.П. Григорьев приводил дату для арси 30800 лет (Григорьев, 1968: 108), то теперь
принимаются другие даты – 35-38 тыс. лет (Долуханов, 1972: 21). Если обратиться к разрезу
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Жорнов, то дата 30800 лет приходится на довольно холодный отрезок штиллфрида В и
говорить тогда о климатическом оптимуме не получается. Даты, предложенные
П.М. Долухановым, прекрасно совпадают с тем фактом, что теплый климат, близкий к
современному, существовал во время образования нижней погребенной почвы жорновского
разреза (Пясецький, 1999: 10).
Это одна (но не единственная) причина, почему автором для подошвы дофиновского
горизонта была принята дата 38 тыс. лет. В Жорнове установлено, что потепление
дофиновского времени началось как бы внезапно. Здесь, по-видимому, была размыта, как это
очень часто бывает, самая нижняя почва дофиновского педокомплекса, которая отложилась в
раннюю, прохладную стадию интерстадиала. Поэтому мы удревняем возраст дофиновского
горизонта до 39 тыс. лет. В таком случае этот возраст совпадает с возрастом подошвы
интерстадиала хенгело. И еще. Для понимания написанного ниже, скажем, что для подошвы
верхней дофиновской почвы принимается приблизительная дата 28 тыс. лет, так как эта дата
близка к той (28100 ±500 лет), что получена для углистого прослоя в том же Жорнове, а этот
прослой сильно сближен по вертикали с подошвой верхней дофиновской почвы (Рис. 2).
М.Ф. Веклич
Причерноморский горизонт
(pč).
Подошва 25 тыс. лет

А.И. Москвитин
W3

Осташковское оледенение (ost).
В действительности – часть
калининского оледенения.

W2-3

Мологошекснинское
межледниковье (Mol).
В действительности –
мегаинтерстадиал

Бугский горизонт (bg).
Подошва 75 тыс. лет

W2

Калининское оледенение (K).
Основная фаза

Витачевский горизонт (vt).
Подошва 90 тыс. лет

W1-2

Верхневолжский интерстадиал
(Kinst)

W1

Калининское оледенение (K).
Начальная фаза

Дофиновский горизонт (df).
Подошва 38/39 тыс. лет

Удайский горизонт (ud).
Подошва 100 тыс. лет
Прилукский горизонт (pl).
Подошва 130 тыс. лет
Тясминский горизонт (ts)

Кайдакский горизонт (kd)

Днепровский горизонт (dn)

штиллфрид
ввместе с
арси;
денекамп
вместе
с хенгело

штиллфрид
А

R-W

R3

R2

R1

Микулинское межледниковье (mik)

W

R-W

R

M-R

Московское оледенение (ms)

M2

Одинцовское межледниковье (od)

M 1-2

Днепровское оледенение (dn)

M1

Табл. 1. Стратиграфические схемы М.Ф. Веклича (1965; 1993) и А.И. Москвитина (1970)
для верхнего и частично среднего плейстоцена. Радиоуглеродный возраст низов причерноморского горизонта и
низов дофиновского – Пясецький, 2009.

Что касается возраста действительно витачевской и прилукской почв (Табл. 1), то этот
возраст сугубо ориентировочный. Во всяком случае, возраст кровли витачевской почвы
составляет в разрезе Дольни Вестонице >55 тыс. лет (см. Пясецький, 2005б: 59, Рис. 7).
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Выше шла речь о подмене названий горизонтов в схеме М.Ф. Веклича. Геологамчетвертичникам не нужно объяснять, что такая подмена имеет пагубные последствия. Но в
связи с тем, что некоторые археологи считают, что нет никакой разницы, как называть те или
иные горизонты, то придется написать, в чем состоит разница.
1. Попраны правила приоритета. Уж если кому не нравилась схема М.Ф. Веклича или он
сам, следовало бы разработать свою схему.
2. Уничтожены данные всех стратотипов, которые выделил М.Ф. Веклич, а новые
стратотипы не указаны. Если в стратотипах М.Ф. Веклича те или иные горизонты занимали
одно стратиграфическое положение, то теперь совсем иное.
3. Мощность тех или иных горизонтов, их литологическая и палеопедологическая
характеристика не соответствует тем параметрам, которые выделил М.Ф. Веклич.
4. Не соответствует палинология погребенных почв, что особенно четко видно на примере
стоянки Сокирница I в Закарпатье (Пясецький, 2011: 63-67).
5. Если в схеме М.Ф. Веклича бугский горизонт находится под штиллфридом В, то теперь –
над ним.
6. Если раньше с микулинским межледниковьем сопоставлялась прилукская погребенная
почва, то теперь эта почва стала якобы интерстадиальной, а с микулинской почвой
сопоставляется кайдакская. Таким образом, в этой схеме нет аналога одинцовскому
межледниковью.
7. Изменена нумерация речных террас. Исчезла причерноморско-дофиновская первая
надпойменная терраса. Если в схеме М.Ф. Веклича витачевский аллювий вместе с прилукским
входил в состав второй надпойменной террасы (Веклич и др., 1984: 130, табл. 6; с. 134, табл. 7),
то теперь якобы витачевский аллювий по Н.П.Герасименко формируют первую надпойменную
террасу (Степанчук, Коен, Герасименко и др., 2004: 62-64) и т. дальше.
8. Если манипуляции с подменой названий в разрезах, где мощность лессов сокращена, на
первый взгляд не так заметны (например, в той же Сокирнице I), то в полных разрезах
несоответствия мощностей некоторых горизонтов лесса – кричащи. Например, в Молодовом I
лессовая толща, которую М.Ф. Веклич относил к бугскому времени, имеет мощность около 12
метров (см. Пясецький, 2005б: 54, Рис. 2). Поскольку она залегает ниже дофиновской почвы
(штиллфрида В), то теперь эта толща должна относиться якобы к удайскому горизонту, тогда
как удайские лессы всегда маломощные и примеры приводить было бы излишним.
9. Возникла путаница с геологической датировкой палеолитических слоев. Возьмем,
например, те же Молодовские стоянки, где основные мустьерские слои датировались
М.Ф. Векличем бугским временем (Веклич, 1968: 81). Те из археологов, которым незнакома
схема М.Ф. Веклича и которые пользуются схемой П.Ф. Гожика, подумают, что это мустье
залегает над штиллфридом В, тогда как в действительности – под ним. То ж самое касается
мустье Белокузьминовки и Курдюмовки на Донбассе.
И наконец. Подмена названий приводит к тому, что кайдакские почвы называются
завадовскими. Имеем кричащее несоответствие в палинологии этих почв, так как в завадовских
почвах имеется примесь пыльцы третичных реликтов типа Juglans, Morus, Pterocaria
(Паришкура, 1974: 112), а в кайдакских почвах такой примеси нет. Но не это главное.
Допустим, что кайдакские почвы, принимаемые теперь за завадовские, встречены там, где есть
днепровская морена. Тогда получится, что эти “завадовские” почвы залегают над этой мореной,
а это уже ни в какие ворота не лезет.
Когда еще был жив М.Ф. Веклич, никто схемой П.Ф. Гожика не пользовался. После того,
как М.Ф. Веклича не стало, ею стали широко пользоваться как геологи, палеогеографы, так и
археологи. Это, в первую очередь, Н.П. Герасименко, Ж.Н. Матвиишина, Б.Д. Возгрин. Кстати,
в разрезе Лащево Б.Д. Возгрин демонстрирует очень примитивный геологический разрез, где
явно бугский лесс принимает за днепровский (Возгрин и др., 2005: 71, Рис. 1). Из археологов
один, кажется, И.В. Сапожников применяет схему М.Ф. Веклича правильно, хотя и пользуется
ею весьма вольно (Сапожников, 2003: 37-52).
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Причина, почему теперь на Украине так широко используется стратиграфическая схема
П.Ф. Гожика, понятна без объяснений. Sapienti sat. Эта причина не имеет никакого отношения к
науке.
Но перейдем к теме, обозначенной в заглавии. В конце 70-х годов и позже на Подольской
возвышенности и в Галиции А.С. Сытник открыл немало мустьерских стоянок. Некоторые
стоянки он определяет как позднеашельские. Часть стоянок А.С. Сытник раскопал на довольно
широкой площади, в результате чего им получены очень представительные комплексы
кремневых артефактов. Немало стоянок имеют четкую и вполне понятную стратиграфию. Но
беда в том, что эта стратиграфия выполнена А.Б. Богуцким и выполнена она почти во всех
случаях
не
верно.
Усугубляет
дело
и
применение
термолюминесцентного метода. О том, что этот метод удревняет
даты, полученные с помощью радиоуглеродного анализа, в 2, 3, а
то и 4 раза, автор уже не раз писал, приводя высказывания ведущих
геологов и сведения, полученные на личном опыте и повторяться,
следовательно, нет смысла. Уже давно отмечалось, какой
действительно геологический возраст мустье Пронятина
(Пясецкий, 1992: 123). Позднее, после выхода в 2000 году
монографии А.С. Сытника, был пересмотрен возраст и других
стоянок (Пясецький, 2005б: 41-43). Но на это и теперь никто не
обращает внимания, а так сказать, “верят” в стратиграфию,
предложенную в монографии А.С. Сытника.
Поэтому рассмотрим стратиграфию подольских стоянок еще раз
более детально, используя разрезы А.С. Сытника и их описание,
представленные им в монографии 2000 года: “вода і камінь
точить”. Этот автор сообщает, что стратиграфия разрезов
выполнена А.Б. Богуцким, что не снимает с А.С. Сытника
ответственности, так как археолог-палеолитовед, да еще и доктор
исторических наук, обязан разбираться в четвертичной геологии,
хотя может быть не так глубоко, как геолог-четвертичник, но не
так, как профессор А.Б. Богуцкий. Этот стратиграф применяет
свою стратиграфическую схему, часть из которой представлена
А.С. Сытником (2000: 319, Рис. 164), Рис. 1 в данной статье.
Рассмотрим, что это за схема.
Рис. 1. Стратиграфическая схема по А.Б. Богуцкому
Рис. 164).

(см. Ситник, 2000: 319,

Дубенская погребенная почва сопоставляется А.Б. Богуцким со
штиллфридом В. Она всегда у этого автора одна. Когда он
встречает педокомплекс из двух спаренных почв, то, как увидим
ниже, нижнюю он относит к очень древнему времени. Понятно, что
лесс над дубновской почвой будет причерноморский, а под ней –
бугский. На схеме нет почвы, которая соответствовала бы
витачевской почве схемы М.Ф. Веклича. По этой причине в
большинстве разрезов дубенская почва им действительно
относится к штиллфриду В, но иногда это явно витачевская почва
(верхняя в штиллфриде А). Часть профиля гороховской
погребенной почвы А.Б. Богуцкий относит к рисс-вюрму, то есть к микулинскому
межеледниковью, а часть к нижнему вюрму. Это грубая методологическая ошибка. Да,
действительно, хорошо известно, что конец микулинского времени был не такой уж теплый. Но
это отнюдь не означает, что его нужно относить к оледенению или даже к интерстадиалу.
Гороховскую почву нужно полностью синхронизировать с рисс-вюрмом, с прилукской почвой
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схемы М.Ф. Веклича. Коршевская почва должна соответствовать кайдакской почве. Между
якобы коршевской и гороховской почвами в разрезе Великий Глубочок I в 2003 году
А.Б. Богуцкий выделил тернопольскую почву (Богуцький, Ситник, Дмитрук, 2003: 77, Рис. 4;
Ситник, 2003: 182, Рис. 8). Каково истинное стратиграфическое положение этой почвы
посмотрим ниже.
Как видим, сама стратиграфическая схема А.Б. Богуцкого непригодна для того, чтобы ею
реально можно было пользоваться. Практическое же ее применение привело к грубейшим
ошибкам. Перейдем к рассмотрению разрезов, представленных в монографии А.С. Сытника
2000 года.

Рис. 2. Корреляция разрезов Жорнов и Кулычивка (Пясецький, 2009: 2006, рис. 32).
Условные знаки: 1 – современная почва; 2 – лесс, суглинок лессовидный; 3 – верхняя и нижняя погребенные почвы
Кулычивки; 4 – супесь; 5 – нижняя погребенная почва Жорнова; 6 – делювиальный песок; 7 – зона криотурбации и
солифлюкции Кулычивки; 8 – культурные слои.

Бассейн р. Серет
Пронятин (Ситник, 2000: 28-30; с. 29, Рис. 3А, правый разрез), наш Рис. 3А.
Характеристика разреза по А.С. Сытнику. Слои 1. и 2. Современная почва и подпочва. 3.
Верхний горизонт верхнеплейстоценовых лессов. 4. Дубенская почва. Пока все нормально.
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Слой 5. Нижний горизонт верхнеплейстоценовых лессов. 6. Надгороховская солифлюкция с
мустьерским культурным слоем. 7. Гороховская погребенная почва. 8. Среднеплейстоценовый
лесс. Таким образом, нижнюю погребенную почву А.С. Сытник отнес к прилукскому времени,
что невероятно, так как во всех разрезах Украины она никогда не бывает так близко сближена с
дофиновской (дубенской) почвой. Это могло бы быть, если бы между дубенской и гороховской
почвой имело место эрозионное несогласие, но его в Пронятине нет. Нижняя почва здесь
несомненно относится к штиллфриду В и синхронизируется с нижней почвой Жорнова (см.
Рис. 2).
Так наз. нижний горизонт верхнеплейстоценовых лессов в действительности разделяет две
почвы штиллфрида В. Этот лесс соответствует супеси слоя 5 Жорнова. В связи с тем, что
культурный мустьеро-леваллуазский слой залегает непосредственно над нижней погребенной
почвой (арси) то он должен датироваться временем несколько меньшим 35 тыс. лет.
Под нижней почвой разреза залегает
не среднеплейстоценовый лесс, а
верхнеплейстоценовый, бугский. Для лесса слоя 5 есть ТЛ дата, равная 85±7 тыс. лет. Она
удревнена приблизительно в 3 раза. Дофиновский возраст мустье Пронятина косвенно
подтверждается и тем, что эта индустрия очень похожа на индустрию мустьерского слоя
Жорнова (Пясецький, 2009: 62). А кроме того, в мустьерском слое А.С. Сытник обнаружил
уникальное, как для мустье, изображение животного на кости. Этому изображению не было бы
откуда взяться в случае, если бы мустье Пронятина имело столь древний возраст, как это
представляется А.С. Сытнику. Он пишет на стр. 80 монографии, что мустьерские индустрии
основных слоев Молодовских стоянок моложе мустье Пронятина, тогда как в действительности
все наоборот. Мустье Молодового приблизительно в 2 раза древнее. В техническом отношении
мустье Молодового более развито по сравнению с мустье Пронятина. Это свидетельствует
только о неравномерности развития палеолитических индустрий и не только мустьерских.
Великий Глубочок I (Ситник, 2000: 112-113; 2003: 172-189; Богуцький, Ситник, Дмитрук,
2003: 63-67), наш Рис. 3Б.
Характеристика разреза по А.С. Сытнику и А.Б. Богуцкому. Слои 1. и 2. Современная почва
и подпочва. 3, 4. Верхний горизонт верхнеплейстоценовых лессов с солифлюкцией с гл. 1,4 м.
5. Дубенская почва с культурным позднепалеолитическим слоем. 6. Надгороховская
солифлюкция. В ней растянуты суглинки гороховской почвы, есть большие глыбы известняка.
Здесь находится культурный слой IIIА. На стр. 119 своей монографии А.С. Сытник пишет, что
остатки этого культурного горизонта залегают вперемешку с материалами культурного слоя II.
Они находятся в нижней части дубенской почвы ичастично в верхах надгороховской
солифлюкции. То, что культурный слой смешан, свидетельствует тот факт, что
верхнепалеолитический кремень менее патинированный, чем мустьерский. Мустьерскую
составляющую А.С. Сытник относит к леваллуа. Слой 7. Гороховская почва. 8.
Среднеплейстоценовый лесс. 9. Тернопольская погребенная почва с культурным слоем III Б.
Вызывает удивление, что на стр. 119 монографии 2000 года А.С. Сытник относит индустрию
этого слоя к развитому леваллуа, а на стр. 374 – к протолеваллуа (позднему ашелю). Ниже слоя
9 – маломощный лесс. Слои 10-12 – коршевская погребенная почва с глыбами известняка и
культурным слоем III – протолеваллуа по А.С. Сытнику.
Ничего нельзя возразить против геологической датировки слоев 1-5 Великого Глубочка I.
Но далее повторяется та же ошибка, что и в Пронятине. Слой 7 несомненно тоже дубенский. В
таком случае слои верхнего палеолита и мустье-леваллуа следует датировать временем где-то
от 26-27 до <35 тыс. лет. Слой 8 представлен бугским лессом, слой 9 – витачевской почвой.
Лесс под ней удайский. Нижняя погребенная почва будет прилукская, рисс-вюрмская, а не
рисская. Эта, якобы коршевская почва, является гороховской почвой схемы А.Б. Богуцкого. В
ней находится протолеваллуазская (позднеашельская) индустрия по А.С. Сытнику.
Что касается комплекса слоя III Б, то, по нашему мнению, судить по рисункам артефактов
(Ситник, 2000: 128, Рис. 41) протолеваллуа это или развитое леваллуа невозможно. В связи с
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тем, что комплекс залегает в витачевской погребенной почве, это не то и не другое, а довольно
раннее (но не самое раннее) мустье-леваллуа.

Рис. 3. А. Пронятин (Ситник, 2000: 29, рис. 3А, правая часть);
Б. Великий Глубочок (Ситник, 2000: 112, рис. 34). Стратификация разрезов наша (объяснение в тексте).

Игровица I (Ситник, 2000: 141-143; с. 142, Рис. 54,I; 2013: 451-453), наш Рис. 4.
Характеристика разреза по А.С. Сытнику. Слои 1 и 2. Современная почва и подпочва. 3.
Верхний горизонт верхнеплейстоценовых лессов, представлен палевыми (очевидно
лессовидными, – В.П.) супесями. В подошве залегает культурный слой I-й, относящийся к
верхнему палеолиту. 4. Дубенская погребенная почва. 5. Нижний горизонт
верхнеплейстоценовых лессов. 6. Солифлюкционная пачка, представленная глинистыми
песками. В ней различаются прослои переотложенной гороховской почвы. Мустьерские кремни
залегают по всей мощности пачки, они переотложены и некоторые поломанные кремни,
происходящие из верхней части этого слоя, соединяются с теми, что происходят из нижней его
части. Ниже неогеновый песок. Слой 6 имеет ТЛ дату 135±9 тыс. лет. Эту дату А.С. Сытник
считает удревненной, но принимает ее во внимание. Как и в предыдущих случаях, слой 6
представляет собой образование, залегающее между двумя почвами штиллфрида В. Нижняя
почва в данном разрезе отсутствует, так как она в слое 6 разнесена солифлюкцией или, скорее,
делювиальными процессами. А.С. Сытник пишет, что мустьерский комплекс слоя II является
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леваллуазским. Он отмечает, что в этом слое немало и орудий верхнепалеолитических типов.
На этом основании слой II им считается переходным от мустье к верхнему палеолиту (стр. 146
монографии 2000 года), хотя по геологическим данным этот
слой находится якобы в ранневюрмских отложениях (как
считает этот автор). Другими словами, это финальное мустье,
но не так как это понимает А.С. Сытник, так как оно относится
к штиллфриду В. Что касается верхнепалеолитической группы
орудий, то она не обязательно должна быть в данной ситуации
органической частью мустьерского комплекса. Первоначально
здесь мог существовать отдельный верхнепалеолитический
культурный слой.
Рис. 4. Игровица І (Ситник, 2000: 142, Рис. 54, І). Стратификация разрезов
наша (объяснение в тексте).

Очевидно, что в связи с наличием в слое II повышенного
количества орудий верхнепалеолитических типов и слишком
древней ТЛ датой, А.С. Сытник передатировал слой II (Ситник,
2012: 451-453). Для слоя II получена дата 38,8± 4 тыс. лет.
Почему-то не указывается, каким методом получена эта
дата. Если это радиоуглеродная дата, то следовало бы
представить шифр лаборатории, номер лабораторного анализаи
по какому материалу выполнен анализ. Дата несколько
удревнена. Как следует из разреза и из того, что было написано
выше, слой 6 должен датироваться временем >28 тыс. лет и <35
тыс. лет. Кроме того, статистическая ошибка здесь слишком
велика. Этот слой нужно передатировать по С14.
Несмотря на полученную дату, А.С. Сытник относит слой 6
к нижнему вюрму. Было бы так смешно, если бы не было бы так грустно. Интересно знать, как
датирует этот исследователь W 2 и W 3, а особенно W 2-3 – дубенскую почву. Это ему,
конечно, неизвестно. Между прочим, приходилось уже писать раньше, что слой II относится к
штиллфриду В, и это теперь фактически подтвердилось (Пясецький, 2005б: 42). Подтвердится
когда-то дофиновский возраст, скажем, мустье Пронятина и мустье некоторых других стоянок.
А пока что имеем “первые цветочки”.
Бассейн Горыни, р. Бугловка
Буглов V, расчистка 4 (Ситник 2000: 199, Рис. 81А), наш Рис. 5А.
Характеристика по А.С. Сытнику.
Слой 1. Современная почва. 2-4. Верхнеплейстоценовые лессы, не исключено, что в средней
части есть аналог дубенской почвы (слой 3). 5. Гороховская погребенная почва. 6.
Среднеплейстоценовый лесс, на гл.3.3-3.8 м оглеенный, как и на гл. 4.8-5.6 м. Ниже, до гл.
7.1 м, описание разреза не совсем совпадает с тем, что изображено на Рис. 81А монографии
А.С. Сытника 2000 года. 6.3-6.7 м – тернопольская погребенная почва. 6.7-7.1 – надкоршевская
солифлюкция. 7.1-8.1 – коршевская погребенная почва. В верхней ее части два кремневых
изделия. Ниже – надбугловский (сарматский) щебень.
Вполне очевидно, что почва слоя 5, которая А.С. Сытником считается гороховской, сильно
оторвана по вертикали от самой нижней почвы разреза, которая якобы коршевская. Таких
случаев в природе не бывает, так как аналоги этих почв – прилукская и кайдакская – всегда
сближены (Куница, 1974: 73, Рис. 2, 1, 4, 5, 7, 9 и др.; Дубняк, Пашкевич, 1974: 122, 123, Рис. 1;
Мельничук, 1974: 130, Рис. 1, 6; с. 132, Рис. 2, 16, 18, 19 и др.). Бывает нередко и так, что они
залегают непосредственно одна над другой (Мельничук, 1974: 132, Рис. 2, 13-16, 21). По этой
причине почву слоя 5 следует относить к дофиновскому времени. Почва слоя 3
среднепричерноморская. В таком случае лесс слоя 2 – верхнепричерноморский, а слоя 4 –
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нижнепричерноморский. Заметим, что среднепричерноморская очень маломощная почва в
разрезах встречается крайне редко. Лесс слоя 6, несомненно, бугский. Мощность его здесь
значительная, что бывает в полных разрезах. Почва на гл. 6.3-6.7 м – витачевская, а самая
нижняя, “коршевская” почва, является гороховской (прилукской).

Рис. 5. А. Буглов V, расчистка 4 (Ситник, 2000: 199, рис. 81А);
Б. Ванжулов ІІІ (Ситник, 2000: 243, рис. 111); В. Ванжулов-Карьер (Ситник, 2000: 245, рис. 113). Стратификация
разрезов наша (объяснение в тексте).

Характеристика разреза, представленного на стр. 200, Рис. 82 в монографии 2000 года, в
тексте не совпадает с самим разрезом на рисунке. Не удалось выяснить, откуда происходят
артефакты культурных слоев. Поэтому данные из раскопов здесь не рассматриваются. С этим
всем предлагается разобраться читателю. Ясно только, что среднеплейстоценовых отложений
здесь нет.
Ванжулов III (Ситник, 2000: 242-243; с. 243, Рис. 111), наш Рис. 5Б.
А.С. Сытник дает разрез шурфа. Слои 1-3. Современная почва. 4. Верхний горизонт
верхнеплейстоценовых лессов. 5. 2.6-3.2 м – Дубенская погребенная почва, переотложенная
солифлюкцией (на наш взгляд – скорее делювиальными процессами – В.П.) 6. 3.2-3.3 м – здесь
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несоответствие с разрезом на рисунке 111. На рисунке это интервал 3.5-3.7 м (В.П.). –
Переотложенная гороховская почва. В ее нижней части культурный мустьерский слой.
А.С. Сытник пишет, что технико-типологические особенности кремней проследить
невозможно. Нет сомнения, что слой 6, как и слой 5, следует относить к дубенскому времени.
Несмотря на всю очевидность, что слой 5 и слой 6 это один слой, наши исследователи его
разрывают, так как никак не могут отказаться от мысли, что мустье заканчивается в нижнем
вюрме. Поразительно.

Рис. 6. А. Колодиев (Ситник, 2000: 253, рис. 117), стратификация наша , объяснение в тексте;
Б. Езуполь (Ситник, 2000: 278, рис. 137), стратификация А.Б. Богуцкого (Ситник, 2000: 275-276) с добавлением

Ванжулов-карьер (Сытник, 2000: 244-246; с. 245, Рис. 113), наш Рис. 5В.
Не вдаваясь в подробности, скажем, что почва слоев 6 и 7 – дубенская, как и почва слоя 4
(по А.С. Сытнику). Обнаружено всего несколько кремневых мустьерских артефактов.
Предварительно А.С. Сытник относит находки этого местонахождения к леваллуазскому кругу
памятников. Понятно, что залегая в нижней дубенской погребенной почве, это
местонахождение самое древнее среди мустьерских памятников, рассмотренных выше, тех, что
датируются дубенским временем. Радиоуглеродный возраст его, как и мустьерского слоя
Жорнова, должен находиться в пределах 35-38/39 тыс. лет.
Галиция. Днестр.
Езуполь I (Ситник, 2000: 252-253; Рис. 117), наш Рис. 6Б.
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Характеристика разреза по А.С. Сытнику. Из-за значительного несоответствия глубины
залегания части горизонтов по тексту и на Рис. 117, глубины даются по рисунку. Слои 1 и 2.
Современная почва и подпочва. 3. Верхний горизонт верхнеплейстоценовых лессов. 4.
Дубенская погребенная почва со слабо насыщенным верхнепалеолитическим культурным
слоем I. 5. Нижний горизонт верхнеплейстоценовых лессов. В нижней части культурный слой
II – комплекс микокского пути развития по А.С. Сытнику.
Сделаем некоторое отступление. Вслед за Ю.В. Кухарчуком (1999: 25-36), автор данной
статьи считает, что в Восточной, да и в Центральной Европе, нет причин подобные индустрии
называть микокскими. Следует говорить о мустье двустороннем.
Слой 6. Горизонт А1, гороховской погребенной почвы. 7. Горизонт А2 гороховской
погребенной почвы. В нем культурный слой III – мустье-леваллуа по А.С. Сытнику. 8.
Горизонт В гороховской погребенной почвы. Характеристики его А.С. Сытник не дает. 9.
Среднеплейстоценовый лесс.
С такой стратификацией, в основном, можно согласиться, но есть одно “но”. В тексте
монографии гороховская почва помещена в интервале 3.9-6.3 м, то есть ее мощность составляет
2.4 м, а это для данной территории слишком много. На нашем Рис. Рис. 6Б видно, что здесь две
почвы разделены лессовидной супесью, измененной при формировании верхней почвы, в
результате чего эта супесь стала светло-коричневой. Кроме того, сообщается, что стоянку
посетили П. Эзартс, Г. Марущак, Л. Старкель (Богуцький, Ситник, Дмитрук, 2003: 66). Кто-то
из гостей не согласился, что культурный слой III рисс-вюрмский (гороховский), что, в
действительности он нижневюрмский, другими словами – удайский. И это не вызывает
сомнения. Почва слоя 8 действительно гороховская (прилукская).
Колодиев (Ситник, 2000: 275-276; Рис. 137), наш Рис. 6А.
Характеристика дается сокращенно по А.С. Сытнику, напомним, что в действительности –
по А.Б. Богуцкому. Слой 1. Современная почва. 2.-5. Верхний горизонт верхнеплейстоценовых
лессов. 6. Дубенская погребенная почва. 7, 8. Пески мелкозернистые и тонкозернистые. 9.
Погребенная почва. 10, 11. Суглинок пестроокрашенный, ниже – суглинок серый, в нем 3
мустьерские артефакты. А.С. Сытник относит их к кругу памятников с двусторонними
индустриями или к восточноевропейскому микоку. 12.-15. Торф, гиттия и суглинки. 16. Песок
кварцевый, мелко- и среднезернистый. 17. Гравий с линзами песков. 18. Цоколь II
надпойменной террасы – неогеновый песок и слабо сцементированный песчаник.
Это единственный разрез из рассмотренных, стратификация которого не вызывает
возражений. Добавим только, что необычно большая мощность отложений причерноморского
горизонта (слои 2-5) связана, может быть, с небольшой шириной II надпойменной террасы.
Погребенную почву слоя 9 А.Б. Богуцкий никак не называет, а между тем эта почва
витачевская. Суглинки слоев 10 и 11 – удайские. Ниже на неогеновом цоколе залегает аллювий
II надпойменной террасы, представленный торфом, гиттией и суглинками пойменной фации,
песком русловой фации и гравием фации размыва. Нужно согласиться, что аллювий относится
к гороховскому (прилукскому ) времени.
Этот разрез был охарактеризован М.С. Демидюком и Г.Ф. Христофоровой в 1973 году.
Отложения поймы охарактеризованы палинологически (Шелкопляс, Гожик и др., 1986: 142).
Для спектров характерно очень высокое содержание пыльцы лещины (до 300 % от суммы
пыльцы деревьев и кустов), а это очень характерно для микулинских озерно-болотных
отложений. В торфе или гиттии были найдены и карпоиды водно-болотных растений, так как
этот разрез упоминает известный белорусский палеокарполог Ф.Ю.Величкевич (1982: 137). Он
тоже относит аллювий Колодиева к микулинскому времени.
Краткие выводы
В статье идет речь о том, к каким пагубным последствиям привело использование
стратиграфической схемы для верхнего и среднего плейстоцена при подмене названий
горизонтов, выделенных в свое время М.Ф. Векличем. Показана недопустимость применения
стратиграфической схемы А.Б. Богуцкого для верхнего и среднего плейстоцена. Конкретное ее
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применение привело к неверному определению геологического возраста почти всех
позднеашельских (по мнению А.С. Сытника) и мустьерских стоянок и местонахождений
Подолья. Те погребенные почвы, которые А.Б. Богуцкий принимает за коршевские
(кайдакские) в действительности являются гороховскими его схемы (прилукскими).
Тернопольская, якобы еще среднеплейстоценовая почва, является витачевской. Нижняя
дофиновская почва относится А.Б. Богуцким к гороховской. Вопреки мнению А.Б. Богуцкого,
среднеплейстоценовых отложений на стоянках, которые он изучал вместе с А.С. Сытником,
вообще нет. “Злую шутку” сыграл и термолюминисцентный метод, от которого давно нужно
было бы отказаться. А.С. Сытник воспринял стратификацию А.Б. Богуцкого не критично, “на
веру”, как и некоторые другие археологи. Поэтому он считает, что мустье Пронятина древнее
мустье основных молодовских стоянок, тогда как в действительности – наоборот. На стр. 341
своей монографии 2000 года он пишет о возможности передвижения мустьерского населения
из более северных районов, с верховьев правых притоков Горыни, на юг, в бассейн Днестра,
хотя не исключает обратного передвижения. В действительности передвижение было сначала
из долины Днестра на север, а при похолоданиях – обратно на юг, под защиту его глубокой
долины, где, по-видимому, существовал своеобразный микроклимат, который существует там
теперь (Чайковський, 1981).
Оказывается, что в рассматриваемом регионе есть немало мустьерских стоянок,
относящихся к штиллфриду В. Они синхронны некоторым ранним позднепалеолитическим
стоянкам. Отсюда понятно, что III культурный слой Куличивки возник на местной мустьеролеваллуазской основе путем аккультурации (возможно ранним граветтом). Индустрия этого
слоя имеет сходство с богуницкими индустриями, но прямого отношения к ним не имеет.
Только установив правильно возраст мустье Пронятина, становится понятной находка там
кости с гравировкой животного. Смешно, но не до смеху. Получив дату для литологического
слоя 6 Игровицы I равную 38,8±4 тыс. лет, А.С. Сытник относит этот слой к нижнему вюрму.
Ясно, что у него нет ни малейшего представления как датируется W2-3, штиллфрид В,
дофиновский (дубенский) горизонт.
Я не понаслышке знаю, что представляют собой мустьерские комплексы, и только из
литературных источников имею представление об ашельских. Поэтому являются ли наиболее
ранние комплексы Подолья позднеашельскими (протолеваллуазскими), как считает
А.С. Сытник, пускай разбираются палеолитоведы, которые занимаются этими вопросами более
профессионально. Если на Подолье позднеашельские комплексы есть, то ашель тут существует
и в рисс-вюрме, – как и на Ближнем Востоке (Коробков, 1978). А мустье начинается с нижнего
вюрма (удайский горизонт, стоянка Колодиев). Финальное же мустье леваллуазского пути
развития здесь не переходит границы 28 тыс. лет в штиллфриде В.
В заключение представляем схему периодизации позднего ашеля (по Сытнику) и мустье
Подолья. Существование ее было бы невозможно без правильно использованной
стратиграфической схемы М.Ф. Веклича.
Прилукский горизонт (R-W) = протолеваллуа (по А.С. Сытнику) слоя III Великого
Глубочка I и, возможно, слоя II Буглова V.
Удайский горизонт (W1) – мустье-леваллуа слоя III Колодиева и мустье двустороннее
Езуполя.
Витачевский горизонт (W1-2) – мустье-леваллуа слоя III Б Великого Глубочка I.
Бугский горизонт (W2) – раннебугское время – мустье двустороннее слоя II Езуполя.
Дофиновский горизонт (W2-3, штиллфрид В)
а) нижняя почва (арси) – мустье-леваллуа Жорнова на Волынской возвышенности,
Ванжулов-карьер.
б) межпочвенные отложения штиллфрида В – Пронятин – мустье-леваллуа; Великий
Глубочок I – мустье-леваллуа слоя IIIа; Игровица I – мустье-леваллуа слоя II; Ванжулов III –
мустье-леваллуа?
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Стоянки и местонахождения межпочвенных образований дофиновского времени
геологически одновременны. Попытки выше в тексте разделить их на более ранние и более
поздние имеет предварительный характер. Уточнение их возраста необходимо выполнить,
применив радиоуглеродный анализ. Следовало бы выполнить палинологические анализы по
погребенным почвам хотя бы Пронятина и Великого Глубочка I.
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МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КРЕМ’ЯНИХ ВИРОБІВ В ОКОЛИЦЯХ МЕДЖИБОЖУ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2011 РОКУ)
Стаття містить інформацію про поверхневі місцезнаходження крем'яних виробів, виявлених 2011 р. в околицях
Меджибожу. Техніко-типологічні особливості матеріалу дозволяють припускати після-палеолітичний вік для
більшої частини знахідок.
Ключові слова: Меджибіж, поверхневі місцезнаходження, крем'яні вироби
Сорокун А.А. Местонахождения кремневых изделий в окрестностях Меджибожа (по результатам исследований
2011 года). Статья содержит информацию о поверхностных местонахождениях кремневых изделий, выявленных в
2011 г. в окрестностях Меджибожа. Технико-типологические особенности материала позволяют предполагать
после-палеолитический возраст для большей части находок.
Ключевые слова: Меджибож, поверхностные местонахождения, кремневые изделия
Sorokun A.A. Localities with flint products in the vicinities of Medhybizh (after results of 2011 investigations). This
article contains information on surface locations of flint items recovered in 2011 in the vicinity of Medzybizh. Technical and
typological characteristics of material suggest epi-Paleolithic age for the major part of finds.
Keywords: Medzybizh, surface localities, flint products

В червні-липні 2011 року, під час розкопок нижньопалеолітичного місцезнаходження
Меджибіж 1, в найближчих околицях Меджибожу було проведено розвідку на предмет
виявлення нових пам’яток доби каменю. В ході досліджень, відповідний матеріал було зібрано
з шести місцезнаходжень, котрі можна попередньо датувати хронологічним проміжком
середній палеоліт – доба бронзи. Кожну пам’ятку було прив’язано до місцевості, а особливості
пов’язані з розміщення матеріалу зафіксовано в польових щоденниках.
Детальніше зупинимося на кожному з місцезнаходжень.
Табір І. Матеріал було виявлено на західній околиці Меджибожу, на лівому березі р.
Південний Буг (Рис. 1). Вздовж ґрунтової дороги, що поєднує Меджибіж з с. Русанівці, на
площі в 100х10 м було зібрано 22 крем’яних артефакти. Топографія ділянки має вигляд схилу
перед початком плато, за 100 – 150 метрів від сучасної берегової лінії (або ж лінії заплави).
Рис. 1. Карта місцезнаходжень з крем’яним інвентарем,
виявлених в 2011 р.: 1 – Безодня І, 2 – Безодня ІІ, 3 –
Табір І, 4 – Табір ІІ, 5 – Табір ІІІ. (основа Google Earth
2012).).

Значна кількість знахідок пов’язана з
активною оранкою в тому місці, та постійним
оновленням дороги. Варто зазначити той факт,
що поряд зі знахідками кременів фактично не
траплялась кераміка трипільського часу,
поселення якого розміщене дещо вище.
Серед 22 крем’яних виробів присутні тільки
три знаряддя, а саме: фрагмент тронкованої
трьохскатної пластини (Рис. 2: 1), фрагмент
ретушованої пластини (Рис. 2: 2), та
однофасетковий боковий різець, виготовлений
на пластині (Рис. 2: 3). Інший матеріал
представлений відщепами і лусками (чверть з
котрих є первинними). Сировиною слугував різний за якістю та виглядом кремінь.
Особливістю комплексу є незначний розмір виробів, за виключенням фрагмента однієї
пластини доби енеоліту, пошкодженої перебуванням у вогні.
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Попередньо датувати колекцію можна мезолітом-енеолітом. Враховуючи віддаленість (хоч і
незначну) місцезнаходження від вже відомих пам’яток, можна говорити про відкриття нового
пункту. Уточнити цю версію можна буде тільки проведенням подальших робіт.
Табір ІІ. Колекція представлена всього однією знахідкою, що походить з місця,
розташованого за 200 м на північний-схід від попереднього. На ґрунтовій дорозі, що прорізає
край мису, навпроти пам’ятного знаку жертвам репресій було виявлено крем’яний серп (Рис. 2:
4). Виріб виготовлено з якісної сировини, в техніці двобічного ретушування з виділенням
зубців у робочій частині. Інших матеріалів виявлено не було. Є всі підстави вважати знахідку
випадковою. Датувати артефакт можна добою бронзи.

Рис. 2. Крем’яний інвентар, виявлених в 2011 р.:
1–3 – Табір І, 4 – Табір ІІ, 5 – Табір ІІІ, 6 – Фортеця І, 7 – Безодня І, 8 – Плесна (знахідка 2009 р.).

Табір ІІІ. Аналогічно попередньому пункту місцезнаходження представлено лише одним
серпом. Виявлено знахідку було за 250 метрів на схід від Табору ІІ. Топографія в тому місці має
вигляд схилу, де тільки починається нове плато. Виріб виготовлено в тій же техніці, що й
описаний вище, проте з гіршої сировини (Рис. 2: 5), датується епохою бронзи.
Присутність двох серпів неподалік один від одного, наводить на думку про існування десь
поряд поселення бронзового віку.
Фортеця І. Місцезнаходження представлене одним уламком крем’яного серпа доби
енеоліту (Рис. 2: 6). Знахідку було виявлено в розмивині біля дороги, що впритул підходить до
східної частини замку. Враховуючи значну кількість поміченого там матеріалу пізнього
середньовіччя (в особливості металургійних шлаків), можна припустити, що не варто очікувати
на збереженість культурного шару доби енеоліту в тому місці.
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Рис. 3. Крем’яний (1–3, 5–10) та кам’яний інвентар, виявлений в 2011 р. на пункті Безодня ІІ.

Безодня І. Знахідки було виявлено на лівому березі р. Безодні – лівої притоки р. Південний
Буг. Колекція представлена двома виробами, один з яких викликає особливий інтерес. Один
повздовжній відщеп (Рис. 2: 7) знайдено на схилі першої тераси на рівні кількох метрів над
заплавою, біля кордону лісу та поля, інший – за 60 м вище нього, вже на початку плато.
Перший виріб має білу димчату патину, що дає можливість припустити ймовірність віднесення
його до пізнього палеоліту. Другий відщеп досить не показовий, і наразі віднести його до будьякого хронологічного проміжку неможливо.
На даний момент складно встановити чи є місцезнаходження новим, чи воно має
відношення до вже відомого – Русанівців 11 (Демидко, 2007: 65).
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Безодня ІІ. Пам’ятка вже відома за назвою Русанівці Поселення 1 і була відкритою ще на
початку 50-х років (Демидко, 2007: 65; Пясецький, 2007: 101). Проте нова розвідка суттєво
доповнює уявлення про специфіку розміщення крем’яного інвентарю, та розширює відомості
про хронологічні рамки заселення даного схилу.
Найбільше крем’яних знахідок траплялось в окремому локалізованому місці площею
50х20 м, що знаходиться за 100 метрів від води. Серед знахідок цієї концентрації (близько 30
одиниць) слід відмітити окремі знаряддя, а саме: серію з чотирьох кінцевих скребків (Рис. 3: 13; 5), три крем’яні серпи на пластинах (Рис. 3: 6; 9-10), перфоратор на пластині (Рис. 3: 11), та
стамеску (Рис. 3: 7). Окремою знахідкою є кам’яний вивертиш (відхід виробництва при
свердлінні каменю трубчастим інструментом; Рис. 3: 4).
Окрім перелічених речей в іншому окремому місці концентрації, траплялися пластини та
відщепи з легкою блакитною патиною.
Особливий інтерес являє собою одинична знахідка ретушованого безсистемного відщепу
(Рис. 3: 8), що суттєво вирізняється з комплексу і має білу глибоку патину по всій поверхні.
Така знахідка може вказувати на багатошаровість поселення, а саме, присутність матеріалів
середнього палеоліту. Проте поки це залишається припущенням, що потребує перевірки.
Загалом пам’ятка постійно руйнується оранкою, свідченням чого є чисельні фрагменти
подрібненої трипільської кераміки та печини, за котрими не складно навіть візуально
визначити контури площадок.
Плесна 2009. Матеріали походять зі зборів О.Г. Погорільця. Колекція складає чотири
одиниці, серед яких: серп переоформлений в стамеску (Рис. 2: 8) доби енеоліту, відбійник (не
можливо інтерпретувати), безсистемний відщеп (не можливо інтерпретувати), та грубий
крем’яний розтиральник, що візуально схожий на відбійника і може дотуватись будь-яким
часом, починаючи з неолітичної доби.
Висновок
Підводячи підсумок слід сказати наступне, якою б мізерною не була отримана колекція, все
ж таки вона суттєво доповнює археологічну карту регіону, та в деякій мірі мотивує
продовження досліджень.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЙНОГО
КОМПЛЕКСА В ПГТ МЕДЖИБОЖ ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются общие подходы к музеефикации памятников каменного века и принципы сохранения
геологического наследия. Предлагаются меры по сохранению археолого-палеонтологического памятника
Меджибож, обсуждаются перспективы создания Меджибожского геоархеологического музейного комплекса.
Ключевые слова: памятники каменного века, археологическое и геологическое наследие, музеефикация
Кепін Д.В. Перспективи створення Геоархеологічного музейного комплекса в смт Меджибіж Хмельницької
області. В статті розглядаються загальні підходи до музеєфікації пам'яток кам'яного віку та принципи
збереження геологічної спадщини. Пропонуються заходи до збереження археолого-палеонтологічної пам'ятки
Меджибіж, обговорюються перспективи створення Меджибізького геоархеологічного музейного комплексу.
Ключові слова: пам'ятки кам'яного віку, археологічна та геологічна спадщина, музеєфікація
Kepin D.V. Perspectives for foundation of Geoarcheological museum Complex in Medzhibozh town, Khmelnitski
region. General approaches to museification of Stone Age sites and principles of preservation of geological heritage are
characterized. Ways of preservation of archeological-paleontological site Medzhibozh are proposed and perspectives for
establishing of Medzhibozh geoarchaeological museum complex are discussed.
Keywords: Stone Age sites, archeological and geological heritage, museumification

Вступление
Со второй половины ХХ ст. в музеологии и памятниковедении активно развиваются
методики по сохранению палеоприродного и археологического наследия. Наилучшей формой
сохранения недвижимых памятников является их экспонирование in situ в специально
организованном музейном парке (Медведь, 1994; Дробышев, 2011).
В связи с этим возникает целый ряд вопросов, связанных с сохранением и демонстрацией
памятников каменного века. В отличие от памятников других эпох (напр., энеолита, раннего
железного века), репрезентированные разными категориями источников, наиболее массовой
категорией на памятниках палеолита и мезолита выступает каменный инвентарь,
неолитических – также керамика, в значительно меньшей степени произведения искусства,
остатки жилищ и др. Еще одной особенностью является то, что в значительной мере памятники
палеолита – неолита расположены в местах, являющихся объектами природы и представляют
интерес не только для археологов, но и для специалистов естественнонаучных дисциплин, а
также краеведов и туристов.
Целью данной статьи является рассмотрение общих методических подходов к
экспонированию памятников палеолита – неолита in situ, а также на конкретном примере
археолого-палеонтологического местонахождения Меджибож показать возможности
организации музейной экспозиции под открытым небом.
Общие положения музеефикации памятников каменного века
Концепция музеефикации археологических памятников должна включать проведение
инженерно-геологической оценки состояния сохранности окружающей среды до проведения
археологических исследований, инженерно-геологическую оценку открытых во время
археологических раскопок комплексов и (или) отдельных объектов, которые предусмотрено
экспонировать in situ, разработку программы в соответствии с материальной структурой
открытых объектов (ископаемая кость, порода камня и т. д.) консервации, при необходимости
частичной реставрации и реконструкции объектов и создание экспозиции на основе
недвижимых и движимых объектов как под открытым небом, под навесами, так и в
стационарных павильонах, а также инженерное благоустройство территории “археопарка”.
Инженеры-геологи рассматривают каждый археологический памятник как элемент
природно-археологической системы, являющейся составной природно-технической (в нашем
понимании природно-техногенной) системы (Вязкова, 1995; Никифоров, 1995). При этом
следует обратить внимание на укрепление грунтов культурного слоя химическим
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закреплением, которое может осуществляться двумя способами: силикатизацией или
смолизацией (Воронкевич, 1976; Ржаницын, 1977; Гарбер, 1980). Открытые в результате
археологических полевых исследований памятники подвержены выветриванию, разрушению
под влиянием влажности и колебаниям температуры. Особенности культурного слоя (его
физико-механические и химические свойства) необходимо учитывать при разработке
программы консервации открытых объектов с целью дальнейшей музеефикации, являющейся
составной частью создания “археопарка” in situ. Для избрания способа закрепления грунтов
необходимо провести лабораторные исследования образцов грунтов с территории памятника,
подлежащего экспонированию. Перед тем, как осуществлять консервацию для сохранения
открытых памятников из разных пород камня, необходимо изучить на месте процессы
атмосферного влияния на структуру открытых остатков: влияние ветров, солнечного света,
дождя, пути распространения влажности, загрязнение атмосферы, близость к источникам
тепловых загрязнений, а также гнезд птиц. Необходимо исследовать поверхность камня,
определить его вид, сделать описание его покрытия, определить физический состав камня;
выяснить причины и пути разрушения и загрязнения, сделать описание солевого слоя и видов
растительности. Также перед процессом консервации необходимо определить уровень чистоты
камня (Абрамова, 1981; Геоэкологические основы…, 1991: 107-124; Дзекцер, Юганова, 2004).
Совместно с палеонтологом к.б.н. Т.В. Крахмальной (Национальный научноприродоведческий музей НАН Украины) нами уже рассматривались методические подходы,
применяемые как отечественными, так и зарубежными учеными к демонстрации археологопалеонтологических памятников позднего плейстоцена, прежде всего археозоологических
объектов – хозяйственно-бытовых комплексов с остатками жилищ из костей мамонтов
(Крахмальна, Кепін, 2010; Крахмальная, Кепин, 2011). Можно выделить следующие методы
экспонирования древнейших памятников архитектуры: 1. Демонстрация раскрытых
конструкций на месте обнаружения в специально построенном и оборудованном павильоне в
режиме археолого-палеонтологического парка. 2. Фиксация конструктивных элементов
построек в раскопе, затем их демонтаж и перенос в стационарное музейное помещение без
использования монолитов. В музее проводится восстановление конструкции. 3. Взятие
монолитами и перенос в стационарное музейное помещение с проведением натурной
реконструкции. 4. При невозможности использовать три предыдущих метода возможно
создание “археодрома” в районе исследованного памятника, который невозможно сохранить in
situ (Гладких, 1972; Кепин, 2011).
“Археопарк” как элемент природно-археологической системы является историкокультурным музеем-заповедником (музеем “под открытым небом” – “скансеном”),
создающийся на основе недвижимых памятников археологии разного вида и типа in situ, а
также в местах концентрации памятников, которые невозможно сохранить на месте выявления,
однако природный ландшафт местности позволяет объявить территории геологоархеологическими или природно-археологическими заповедниками. Составной частью
организации “археопарка” in situ является проведение музеефикации раскрытых комплексов
и/или отдельных объектов “Археопарками” также можно считать “вооброжаемые музеи”
(“археодромы”-экспериментальные поселения”, созданные в природном парке или на
специально отведенной территории, для которых не нужна разработка концепций зон охраны
археологических памятников (Титова, Кепін, 2000; Титова, Кепін, 2003). Таким образом, в
группе музеев-заповедников выделяется тип археологических “скансенов” (“археопарков”) in
situ, которые далее можно классифицировать на подтипы: естественно-археологический;
геолого-археологический;
археолого-палеонтологический;
спелеоархеологический;
экоэтноархео-логический; “археодром”.
В 1988 г. создана Европейская Ассоциация по сохранению геологического наследия, одной
из задач которой является популяризация палеоприродного наследия среди широкой
общественности. Такие охраняемые природные территории рекомендовано сохранять в режиме
“геопарка”. В структуру “геопарка” могут быть включены и археологические памятники
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(Geological Heritage…, 2000; Keever, Zouros, 2009). В то же время исследователи указывают,
что для сохранения палеолитических памятников большого научного значения с ископаемой
фауной необходим специальный заповедный статус (Рековец, 1994). Палеогеографом
А.А. Ярковым разработана методика создания провинциальных (региональных) географопалеонтологических парков с демонстрацией in situ соответствующих памятников. Географопалеонтологические памятники классифицируются на: геолого-геоморфологические –
обнажения горных пород осадочного происхождения, уникальные формы рельефа; памятники –
скопления остатков ископаемых животных; геолого-палеонтологические – палеонтологические
местонахождения, уникальные формы рельефа; культурно-палеонтологические – природные
образования небольших размеров с палеонтологическими остатками (Ярков, 2000).
Наиболее полно классификация геологического наследия в Украине рассмотрена
палеогеографами А.С. Ивченко, Н.П. Герасименко, геологом В.П. Гриценко (Івченко, 1998;
Проблеми охорони геологічної спадщини України, 1999; Гриценко, Корнієць, Русько, Ярощук,
2001: 18; Гриценко, 2004). Так, А.С. Ивченко выделяет 14 типов геологических памятников, а
также комплексные объекты. Среди типов также выделяется палеонтологический
(палеонтологический и палеоботанический), характеризующий уникальное местонахождение
ископаемых остатков животных и растений.
Свой вариант разветвленной классификации предложил В.П. Гриценко, которая имеет две
редакции. Согласно редакции 2001 г. памятники разделены на 5 типов, которые в свою очередь
делятся на классы. Палеонтологический класс памятников включен в геологический тип. В
редакции 2004 г. все геосайты Украины разделены на 12 типов, среди них выделен
палеонтологический, геоархеологический и геокультурологический. К последним типам
ученый относит недвижимые памятники первобытной археологии, скифо-античного времени,
раннего и позднего средневековья.
Однако, по нашему мнению такие новые музеи-заповедники как “геопарки” с включенными
в их структуру археологическими памятниками целесообразно называть природно
(естественно)-археологическими, которые могут иметь свои варианты. Термин “геопарк”
можно распространять только на территорию, имеющих специальный правовой статус, где
расположены соответствующие природные памятники без участия в их образовании
антропогенной деятельности в исторические эпохи.
В методологическом, а также правовом отношении для создания “геопарков” в Украине
важное значение имела II Международная научно-практическая конференция, посвященная
сохранению геологического наследия и проходившей 16-20 мая 2011 г. в г. КаменецПодольском, материалы которой опубликованы.
В отечественном законодательстве отсутствуют положения как об “археопарках”, так и
“геопарках” (см. Законы Украины “Про музеї та музейну справу” (1995 р.), “Про охорону
культурної спадщини” (2000 р.), “Про охорону археологічної спадщини” (2004 р.), “Про
природно-заповідний фонд України” (1992 р.), Кодексе Украины “Про надра” (1994 г.).
На современном этапе развития музейной сети в Украине особую актуальность приобретают
разработка концепций по созданию таких новых музейных комплексов, а также определение их
правового статуса.
Сохранение археолого-палеонтологического памятника Меджибож
Среди древнейших памятников, исследующих в последнее время в Украине,
исключительный интерес представляет местонахождение териофауны и свидетельств
деятельности раннепалеолитического человека времени миндель-рисского межледневиковья
(артефакты из кремня и др. пород камня, остатки фауны с антропными модификациями)
Меджибож (Летичевский р-н, Хмельницкая обл.). Памятник находится в зоне лесостепи
Среднебугской высотной области с выраженным овражно-балочным типом рельефа и
расположен на месте гранитного карьера на левом берегу р. Южный Буг (Пясецкий, 2001;
Рековец, 2001; Rekovets et al., 2006; Степанчук та ін. 2010; Маринич, Шищенко, 2006: 317).
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На местонахождении по инициативе руководителей комплексной экспедиции археологов
д.и.н. В.Н. Степанчука (Ин-т археологии НАНУ) и к.и.н. С.Н. Рыжова (Киевский ун-т им.
Т. Шевченко) 20-23 июля 2012 г. состоялся полевой международный семинар
“Местонахождение
“Меджибож”
и
проблемы
изучения
нижнего
палеолита
Восточноевропейской равнины” (Рис. 1).

Рис. 1. Участники полевого семинара на местонахождении Меджибож 1, участок “Южная траншея”.

На семинаре также был поднят вопрос о проведении в дальнейшем музеефикации памятника
(д.г.н., проф. А.Л. Чепалыга, Ин-т географии РАН). Учитывая значение памятника не только
для археологии, но и для естественных наук, мы предлагаем создать Геоархеологический
музейный комплекс, который может служить своеобразной базой практики для студентов –
археологов, географов, геологов, биологов. Такой комплекс может стать филиалом
Государственного историко-культурного заповедника “Меджибож”. После проведенных
исследований для ознакомления с особенностями стратиграфии памятника над участком
разреза “Меджибож Пункт 1” или разреза “Меджибож. Пункт А” целесообразно воздвигнуть
стационарный павильон каркасно-столбовой конструкции с поликарбоната с оборудованной
смотровой площадкой (Рис. 2).
До его сооружения полевые исследования как и сохранение разреза следует проводить во
временном арочно-цилиндрическом трансформируемом из плоскости складчатом сооружении
(укрытии) (Рис. 3) (Лебедев, Самохина, 1982).
На предпроектной стадии музеефикации памятника необходимо провести инженерногеологические исследования и гидрогеолологические территории, и подготовить
соответствующий паспорт (Дзекцер, Юганова, 2004). Необходимо провести инженернотехнические мероприятия по укреплению склона, сооружению дренажной системы и
предотвращению эрозионных процессов. При разработке проекта музеефикации также нужно
учитывать климатические особенности региона (направление и силу ветров в разное время
года, концентрацию влажности, изменение температуры в разные сезоны); местную флору,
особенно трав, семена которых, попадая на поверхность разреза, могут прорасти, создать
разветвленную корневую систему, и тем самым стать причиной разрушения памятника.
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Рис. 2. Проект павильона над участком разреза “Меджибож 1”.

Рис. 3. Арочно-цилиндрическое трансформируемое складчатое покрытие
(а и б – продольный и поперечный разрез с монтажными приспособлениями, поз 1, 2, 3).
По Ю.С. Лебедеву, Т.М. Самохиной (1982 г.).

Собственно здание Геоархеологического музея может быть расположено на участе между
самим пгт Меджибож и памятником. При его проектировании можно использовать и
зарубежный опыт строительства экспозиционных павильонов (Рис. 4). В структуру музея кроме
экспозиции и фондохранилища должна входить и палеонтологическая лаборатория. В музейной
практике существуют нормативы при организации такой вспомогательной службы (Sasso et al.,
2001).

Рис. 4. Музейный павильон в “Диснейленде” (г. Орландо, штат Флорида, США). Фото 1996 г.
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Экспозиция может состоять из следующих тематических разделов: “Историческая геология
Летичевского р-на”, “Палеоэкология древнейших соцумов. Антропосоциогенез”, “Охрана
палеоприродного и археологического наследия”. В экспозиции следует разместить
палеоландшафтные диорамы, характеризующие этапы геологического прошлого района, а
также диораму – “Быт обитателей раннепалеолического местонахождения Меджибож”. В
специальных витринах необходимо демонстрировать фоссилии. В отдельном зале можно
расположить и реконструкции (муляжи) крупных млекопитающих, остатки которых найдены
на памятнике (трогонтериевый слон, этрусский носорог, гигантский и благородный олени,
медведь Денингера). При экспонировании материалов первостепенное значение имеет
соблюдение биологического режима. Укажем, что при разработке консервации, в частности
препарирования
ископаемых
позвоночных,
необходимо
учитывать
тафономию
местонахождения, диагностировать состояние сохранности как самих костей, так и костного
вещества (Верещагин, Громов, 1953; Бачинський, 1967: 5-54; Очев и др., 1994; Барсков и др.
2004). Знание анатомии и химического состава разных видов костной ткани ископаемых
млекопитающих позволяет адекватно выбирать способы для их долговременного сохранения с
дальнейшим экспонированием в музее. Палеонтологические образцы рекомендуется сохранять
при t°=14-15°C и относительной влажности j=55-60 %. Териологические коллекции можно
сохранять при t°=18±1°C и относительной влажности j=55-65 %. В связи с тем, что ископаемая
кость относится к среднестойким материалам, интенсивность освещения не должна превышать
50-150 лк (лк – единица измерения освещенности экспонатов) (Трофимов, 1977; Бирштейн,
1977; Кондратов, 1978; Россолимо и др., 1986; Кроллау, 1976; 1977).
На данном этапе исследований необходимо установить памятникоохранный знак и принять
решение об Охраняемой археологической территории.
Заключение
Таким образом, создание нового музейного комплекса будет способствовать не только
сохранению и популяризации геоархеологического наследия, но и служить своеобразной
педагогической лабораторией, способствующей улучшению подготовки соответствующих
специалистов в вуза(х). Фукнкционирование комплекса также будет способствовать развитию
музейного туризма в регионе.
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Резолюція
міжнародного польового семінару
“Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту
Східноєвропейської рівнини”
Учасники міжнародного польового семінару “Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення
нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини”, що відбувся 20–23 липня 2012 р. на базі спільної
експедиції Інституту археології НАНУ та Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, за підтримки Державного історико-культурного заповідника “Межибіж” (смт Меджибіж
Хмельницької обл.), прослухавши та обговоривши доповіді на розрізах та в аудиторії, констатують
наступне:
Дослідження пам’яток нижнього палеоліту Східної Європи останніми роками набуло особливої
актуальності і підкріплено відкриттям цілої низки нових місцезнаходжень і стоянок. Найдавнішою
стратифікованою пам’яткою нижнього палеоліту України на схід від Карпат є Меджибіж (пункт 1 і пункт
А). Вік культуровміщуючих верств в пункті 1 оцінюється на рівні 400 тис. років тому і підтверджується
широким спектром природничих даних. Культурні рештки основного комплексу репрезентовані
виробами на гальках і супроводжуються численними рештками великої фауни ссавців із беззаперечними
свідоцтвами діяльності давньої людини. Вироби т.зв. давнього комплексу місцезнаходження Меджибіж
(пункт 1) є мікро-гальковими, вірогідно мають більш давній вік, наразі точно не встановлений.
Багатошарове місцезнаходження Меджибіж (пункт А), містить численні верстви із мікро-гальковими
нижньопалеолітичними виробами. Мінімальний вік місцезнаходження – 400 тис. років тому.
Проведення польового семінару із залученням даних по дослідженню нижньопалеолітичних
місцезнаходжень Меджибіж пункт 1 та пункт А, зумовлює багатоаспектний характер вивчення
матеріалів меджибізького осередку нижньопалеолітичних пам’яток України.
Пріоритетним напрямком в подальшому вивченні нижнього палеоліту Меджибожа є
мультидисциплінарні дослідження об’єднувані завданням відтворення палеоекологічних обставин та
умов першого проникнення давньої людини на Східноєвропейську рівнину. Проголошено необхідність
координації зусиль представників наукових, освітніх і музейних інституцій України, Росії, Польщі і
Франції у досягненні цієї мети.
Учасники семінару вирішили:
1. Подякувати організаторам польового семінару та установам, які вони представляють.
2. Наголосити
на
безперечній
науковій
цінності
представлених
і
обговорюваних
нижньопалеолітичних пам’яток, подальше дослідження яких має великі перспективи у напрямку
вивчення східноєвропейського нижнього палеоліту на схід від Карпат.
3. Ініціювати створення на базі Державного історико-культурного заповідника “Межибіж”
міжнародного наукового центру із досліджень нижнього палеоліту у Східній Європі із залученням
фахівців різних спеціальностей з України та інших країн.
4. Продовжити практику проведення щорічної студентської археологічної польової практики
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі
досліджень нижньопалеолітичних місцезнаходжень Меджибожа. Залучати до цієї практики студентів
інших вищих учбових закладів України.
5. Продовжити практику залучення до досліджень нижньопалеолітичних місцезнаходжень
Меджибожа членів секції археології Малої АН.
6. Розпочати роботу, спрямовану на музеєфікацію досліджуваних нижньопалеолітичних
місцезнаходжень.
7. Направити резолюцію семінару Голові Четвертинної комісії НАН України та керівникам
інституцій, представниками яких є організатори та учасники семінару.
Учасники польового семінару “Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього
палеоліту Східноєвропейської рівнини” збираються прийняти практичні заходи по реалізації цієї
Резолюції.
Прийнято 22 липня 2012 р.
Меджибізька фортеця (ДІКЗ “Межибіж”),
смт. Меджибіж, Летичівський р-н, Хмельницька обл.
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