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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 оценка и
да се изведат точни данни за параметрите на климата. Целта на настоящото изследване е да се реконструират определени климатични параметри
(средногодишна температура, средна температура
на студеното полугодие, средна температура на
топлото полугодие и средногодишна сума на валежите) за района на Шабленско-Езерецкия езерен
комплекс през последните 7000 години чрез спорово-поленов анализ и с използването на метода
на съвременните аналози.
Статистически са обработени данните за съдържанието на спори и полен в 40 седиментни проби
от сондаж Sh-Ez 2 (Filipova, 1985), прокаран в северната част на Езерецкото езеро, при дълбочина на
водния слой 30 cm. Дължината на сондажа е 705 cm.
На база на извършеното радиовъглеродно датиране на 8 избрани проби 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 e използван съвременeн калибрационен сет от Българското Чер
номорско крайбрежие, съдържащ данни за 83

съвременни поленови спектъра и съвременни
климатични данни (Vergiev, 2014). Въз основа
на факторен анализ на променливите и процентното участие на всеки тип в съвременните спект
ри се доказа надеждността на данните и възможността им да бъдат 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
средногодишната сума на валежите (СГСВ) са
използвани за изчертаване на климатични криви
(фиг. 1).
На база реконструираните данни могат да бъдат отделени 3 времеви интервала. През първия
интервал (7000–5000 кал. год. ВР) са отчетени
най-високи стойности на термалните параметри,
което съвпада с холоценския климатичен оптимум. Реконструкцията на осреднената СГТ показва стойност 15,1±0,4 °С. В този интервал е отбелязан и абсолютният максимум за изследвания
период – 15,7±0,9 °С (ниво 595 сm). Валежите са
относително високи, но са под предполагаемите средни стойности за атлантическия период и с
40±16 mm/m2 по-ниски от реконструираните данни за Варненско-Белославския езерен комплекс
(Vergiev, 2014). Кривите на термалните параметри
в интервала 5000–3000 кал. год. ВР показват динамика и тенденция на намаление, като осреднените стойности за интервала са: СГТ – 13,8±0,9 °С,
СТСП – 9,7±0,5 °С, СТТП – 17,8±0,4 °С. СГСВ има
средна стойност 523±24 mm/m2, като се отбелязва
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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), В – тревисти таксони (NAP), 1 – тръстиков торф, 2 – торф и молюски, 3 – молюски и гития,
4 – гития и молюски, 5 – молюсков детритус, 6 – пясък и молюски

трайна тенденция на намаление. Последният времеви интервал (3000 кал. год. ВР) се характеризира
с еднородност на климатичните параметри, които
показват почти идентични стойности. Осреднените
стойности за интервала са: СГТ – 12,6±0,7 °С, СТСП
– 8,5±0,4 °С, СТТП – 17,4±0,4 °С. СГСВ за този интервал е 512±36 mm/m2.
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