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Pollen-based paleoclimate reconstructions of the Varna-Beloslav Lake аrea
during the last 6200 years using polen-based analysis and modern analog
technique (MAT)
Палеоклиматични реконструкции в района на Варненско-Белославския
езерен комплекс през последните 6200 години по данни от споровополеновия анализ и метода на съвременните аналози
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Методът на съвременните аналози (МСА) дава възможност за палеоклиматични реконструкции, в основата на които стоят данните от спорово-поленовия анализ. За разлика от класическите качествени
интерпретации на поленовите спектри, чрез МСА
може да се направи количествена палеоклиматична оценка и да се изведат точни данни за парамет
рите на климата. Целта на настоящото изследване
е на базата на съвременните климатични данни да
се възстановят определени климатични параметри
(средногодишна температура, средна температура
на студеното полугодие, средна температура на
топлото полугодие и средногодишна сума на валежите) за района на Варненско-Белославския езерен комплекс през последните 6200 години чрез
спорово-поленов анализ и с използването на метода на съвременните аналози.
Анализирано е съдържанието на спори и полен
в седиментите от Сондаж 3, прокаран в близост
до северния бряг на Варненското езеро в района на кея Трансстрой при дълбочина на водния
слой 6 m. Дължината на сондажа е 995 cm, като
поради прекъснатостта на палинологичния запис
само пробите, разположени в горните 660 cm са
подложени на статистическа обработка. На база
на извършеното AMS радиовъглеродно датиране на 7 избрани проби в изотопната лаборатория
на Уудсхолския Океанографски Институт, САЩ
(Filipova et al., 2013) е създаден геохронологичен
(възрастов) модел.

При МСА (Overpeck et al., 1985; Guiot, 1990),
климатичните променливи, свързани с най-сходната съвременна проба, могат да бъдат асоциирани
към времето и мястото на фосилната проба, която се реконструира, в рамките на даден географски район. Статистическата обработка на данните
е извършена със софтуерния продукт Polygon 2.3
(Nakagawa et al., 2002).
В настоящото изследване са използвани 64
съвременни калибрационни сетове (СКС) от Бъл
гарското Черноморско крайбрежие, съдържащи
данни за съвременния климат и съвременните
поленови спектри (Вергиев, 2014). Извършеният
EOF анализ (Анализ на емпиричните ортогонални функции) показа надеждност на тези СКС и
те бяха включени при сравнението с фосилните
поленови спектри. Извършена е реконструкция
на климатичните параметри, като са използвани
минимум 8 съвременни аналогии за всяка фосилна проба. Стойностите на средногодишната температура (СГТ), средната температура на студеното
полугодие (СТСП), средната температура на топлото полугодие (СТТП) и средногодишна сума на
валежите (СГСВ) са използвани за изчертаване на
климатични криви (фиг. 1).
Най-високи температури и относително високи
валежи са отчетени в началото на изследвания период до към 5000 кал. год. ВР, което съвпада с холоценския климатичен оптимум. Реконструкцията
на осреднената СГТ показва стойност 15,3±1 °С. В
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Фиг. 1. Реконструкция на палеоклиматичните параметри: СГТ – средногодишна температура (°С); СТСП – средна температура на студеното полугодие (°С); СТТП – средна температура на топлото полугодие (°С); СГСВ – средногодишна сума на валежите (mm/m²).
А – дървесни и храстови таксони (AP), Б – тревисти таксони (NAP); 1 – бежово-сиви глини, 2 – сиви глини, 3 – песъчливо-глинест слой,
4 – ламинирани глини

този интервал е отбелязан и абсолютният максимум за изследвания период – 16,1±0,7 °С (ниво
660 сm). Кривите на термалните параметри в интервала 5000–750 кал. год. ВР показват динамика
и тенденция на намаление, като осреднените стойности за интервала са: СГТ – 14,1±0,6 °С, СТСП
– 9,9±0,7 °С, СТТП – 18,1±0,7 °С. СГСВ има средна стойност 603±18 mm/m². Последният времеви
интервал (750 кал. год. ВР) се характеризира с
еднородност на климатичните параметри, които показват почти еднакви стойности. Осреднените стойности за интервала са: СГТ – 13±0,4 °С, СТСП – 9±
0,6 °С, СТТП – 17,8±0,5 °С, СГСВ – 598±12 mm/m².
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