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НОВІ ДАНІ ПРО ЗМІНИ КЛІМАТУ
РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ
У ПІЗНЬОЛЬОДОВИКІВ'Ї
( З А ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ Д А Н И М И )
На
прикладі
болота Клопотовське
(правобережна
частина лісостепової зони)
проведено
палеокліматичні
реконструкції
кількісного
рівня
для
останнього
кліматичного
ритму
пізньольодовиків'я
(AL,
DR-3).
Аналіз палінологічної вивченості відкладів пізньольодовиків'я України свідчить, що для України
її ступінь є найвищим для етапу останього кліма
тичного ритму (аллеред — AL та пізній дріас —
DR-3). На сьогодні найбільш детальні спорово-пил
кові спектри (СПС) для відкладів аллереду (міжстадіал) та пізнього дріасу (стадіал) отримані для
розрізів боліт Іква-1 (Тернопільська область, Мале
Полісся; 20 СПС), Романьково (Сумська область,
Новгород-Сіверське Полісся; 31 СПС) та Клопо
товське (Київська область, правобережжя лісосте
пової зони; 42 СПС). Нами проведені палеокліма
тичні реконструкції кількісного рівня для найповні
ше забезпеченого палінологічними даними розрізу
Клопотовське (AL — 28 СПС та DR-3 — 14 СПС).
Встановлено, що відклади аллереду досліджено
го розрізу характеризують наступні варіанти палінозон — Ρinus/Artemisia, Pinus/Artemisia (Chenopodiaceae),
Pinus
(Alnus)ZChenopodiaceae (різно
трав'я),
Pinus
(Alnus,
широколистяні породи)/
Artemisia, Pinus (Alnus)/Artemisia (Chenopodiaceae),
Pinus (Betula, широколисті породи)/Artemisia, піз
нього дріасу — Ρinus-Artemisia та Ρ inus-Artemisia
(Chenopodiaceae).
Розрахункова модель для визначення кількіс
них кліматичних показників будувалася за допомо
гою множинного регресійного аналізу з відбором
інформативної системи компонентів методом ці
льової ітераційної класифікації [1] на основі 22 субфосильних СПС лісостепової зони України [2], що
містили 28 таксонів і відповідали вимогам статис
тичної забезпеченості даними [1]. Було побудовано
розрахункові моделі для трьох кліматичних показ
ників: середньої температури липня, середньої тем
ператури року та середньорічної кількості опадів.
Для виявлення зв'язків між складом субфосильних СПС та сучасними кліматичними показниками
було використано дані метеостанцій, що найближ
че розташовані до місць відбору субфосильних
проб [3, 4]. Сучасні кліматичні показники для пра
вобережної частини лісостепової зони визначено

за матеріалами метеостанцій, найближчих до розрі
зу Клопотовське. За цими даними середня темпера
тура липня становить 19,5 °С, середня температура
року — 6,65 °С, середньорічна кількість опадів —
632 мм [3, 4]. В результаті відбору інформативної
системи компонент СПС для температури липня
було виявлено одинадцять, для температури ро
ку — шість, для середньорічної кількості опадів —
п'ять інформативних таксонів. Як показали резуль
тати попередніх досліджень, така кількість інфор
мативних компонент може вважатися вільною від
випадкових кореляцій і дозволяє отримати досто
вірні оцінки відносних змін палеокліматичних по
казників [5]. Розрахунок палеокліматичних показ
ників для розрізу Клопотовське проводився прямою
підстановкою інформативних компонент викопних
СПС в отримані рівняння.
Реконструйовані кліматичні показники кількіс
ного рівня свідчать, що в межах міжстадіалу алле
ред та стадіалу пізній дріас простежуються внут
рішні коливання палеотемператур та палеоопадів.
Водночас встановлено, що в аллереді та в пізньому
дріасі основні кліматичні показники на території
правобережної частини лісостепової зони України
були нижчими від сучасних. Так, в аллереді темпе
ратурні показники були нижчими від сучасних
приблизно на 1 °С, а середньорічна кількість опа
дів була меншою приблизно на 25 мм. У пізньому
дріасі середня температура липня була нижчою за
сучасну приблизно на 2 °С, річна — на 2—З °С,
середньорічна кількість опадів була меншою при
близно на 10-—15 мм. Важливо зазначити, що палео
кліматичні реконструкції для пізнього дріасу, що
були проведені для лівобережної частини лісосте
пової зони України [6], також виявилися нижчими
від сучасних (середня температура липня — на 1 °С,
середня температура січня — на 8 °С, середньоріч
на кількість опадів — на 80 мм). Можна зробити
висновок, що нові палеокліматичні дані для право
бережної частини лісостепової зони України доб
ре узгоджуються з палеокліматичними реконструк-
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діями для останнього кліматичного ритму пізньо-

зон Європейської частини колишнього Радянсько

льодовиків'я на території лісової та лісостепової

го Союзу [ 6 — 8 ] .
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