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Спорово-поленовият анализ е един от основните 
методи, прилаган при палеоеколожките рекон-
струкции. За разлика от класическите качествени 
интерпретации на поленовите спектри, методът 
на съвременните аналози предоставя възможност 
за точни количествени реконструкции на параме-
трите на околната среда, като по този начин дава 
реална представа за палеоклимата. Съществуват 
числени методи, които определят връзката полен–
растителност–климат в съвременни условия, като 
по този начин могат да се направят изводи за тези 
връзки и в минали епохи на базата на поленовите 
спектри в седиментни проби.

В морските седименти се натрупват последо-
вателности, в които спорите и полена са добре за-
пазени и биостратиграфският им анализ разкрива 
важна информация за последователните промени 
в растителността и палеоеколожките условия на 
крайбрежието. Целта на настоящото изследване 
е, на базата на съвременните климатични дан-
ни, да се възстановят определени климатични 
параметри (средногодишна температура, сред-
на температура на студеното полугодие, средна 
температура на топлото полугодие и средного-
дишна сума на валежите) в централната част на 
Българското черноморско крайбрежие през пос-
ледните 13 000 год., чрез извършване на споро-
во-поленов анализ и с използването на метода на 
съвременните аналози.

Анализирано е съдържанието на спори и полен в 
морските утайки от сондаж GGC 18, прокаран през 

септември 2006 год. в централната част на конти-
ненталния склон, при дълбочина на водния слой 
971 m. Дължината на сондажния разрез е 203,5 сm, 
в които са преминати три литоложки единици: III 
светло-сиви глини, II сапропели и I коколитови 
тини. Извършено е AMS радиовъглеродно датира-
не на 18 избрани проби от морските утайки от три-
те литоложки единици, в изотопната лаборатория 
на Уудсхолския Океанографски Институт, САЩ 
(Filipova et al., 2013).

Изготвени са 97 съвременни калибрационни 
се та, които включват: географски координати и 
надморска височина, процентно съотношение 
на индикаторните видове в поленовите спектри 
от съвременни проби – 25 повърхностни, 20 мъ-
хови и 10 проби от седиментационни поленови 
уловители (Филипова-Маринова, 2006), данни от 
Европейската поленова банка (European Pollen 
Database) и метеорологични данни. При споро-
во-поленовия анализ на съвременните проби са 
установени 69 растителни таксона, от които 63 
са избрани като подходящи за индикатори и са 
включени в модела. Климатичните данни за вся-
ка съвременна проба са получени от най-близка-
та метеорологична станция. При по-отдалечените 
проби е извършена корекция на метеорологичните 
стойности, в зависимост от разликата в надмор-
ската височина между метеорологична станция и 
опробвания терен, като е използван коефициент на 
температурно отклонение от 0,57 °C на 100 m над-
морска височина (Laaksonen, 1976).
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Методът на съвременните аналози (Overpeck 
et al., 1985; Guiot, 1990) използва обикновеното 
евклидово разстояние между интервалните данни 
(два вектора определени от корен квадратен от 
поленови проценти), за определяне на сходство-
то между всеки фосилен и съвременен поленов 
спектър.

Статистическата обработка на данните е извър-
шена със софтуерен продукт Polygon 2.3 (Nakagawa 
et al., 2002).

За да се получат представителни данни, пре-
ди реконструкцията е направен анализ чрез 
Емпирични ортогонални функции (EOF анализ), 
с който се проверява дали данните от съвремен-
ните сетове имат достатъчно широко покритие, за 
да бъдат използвани. Извършеният анализ показва 
надеждност на 91 сета. Оценката на възможност-
ите на модела по отношение съвременните метео-
рологични данни показва малко отклонение, като 
допустимата грешка е приблизително 0,7 °С за 
средногодишната температура и 23 mm за средно-
годишните валежи.

Стандартните интерпретации на поленови-
те спектри от фосилните проби в сондаж GGC18 
установяват шест локални поленови комплексни 
зони. Извършена е реконструкция на климатич-
ните параметри, като са използвани минимум 8 
аналогии за всяка фосилна проба. Стойностите са 
осреднени за 6 времеви прозорци (табл. 1). Най-
ниски температури и малко количество валежи са 
отчетени през времевия прозорец 13 000–11 000 
кал. год. ВР, който съвпада с последното най-зна-

чимо захлаждане на климата през късноледниково 
време, последвано от повишаване на температури-
те и валежите, които достигат най-високи стойно-
сти в интервала 8000–5000 кал. год. ВР (климати-
чен оптимум на Холоцена). След 2500 кал. год. ВР 
е отбелязано понижаване на температурите, които 
достигат стойности близки до съвременните.
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Таблица 1. Метеорологични параметри на климата, осреднени за съответния времеви прозорец

Времеви прозорец
(кал. год. BP)

СГТ
(°С)

СТСП
(°С)

СТТП
(°С)

СГСВ
mm/m²

Съвременни данни 13.2±0,7 9.2±0,6 17.8±0,7 598±23
2500 – днес 13,9±0,6 9,9±0,9 18,1±0,7 600±95
4000 – 2500 15,2±1,6 11,1±1,2 18,7±1,5 610±100
7000 – 4000 16,3±2,0 12,4±2,1 19,2±1,9 660±120
9000 – 7000 15,8±0,7 11,7±1,3 16,2±1,2 450±80

11 000 – 9000 12,9±2,2 11,6±0,9 15,4±1,9 410±60
13 000 – 11 000 3,4±1,2 –6.3±1,4 11,7±1,7 250±40

СГТ – средногодишна температура; СТСП – средна температура на студеното полугодие; СТТП – средна темпера-
тура на топлото полугодие; СГСВ – средногодишната сума на валежите


