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Резюме: Анализирани са данни за средногодишните температури и годишните 
количества на валежите от екологичния стационар на Институт за гората – БАН 
„В. Серафимов“, източна Рила. Проучването е за период от 45 г. – от 1962 до 2007. 
Резултатите показват, че съществува ясно изразен осем годишен период на засу-
шаване, който обхваща интервала от 1993  до 2000 г. Индексите на de Martonne 
показват, че най-сухи са били 1993, 1994 и 2000 г. Установено е, че след 2001 г. до края 
на изследвания период (2007 г.) настъпва промяна в режима на овлажняване в посока 
към увеличаване на годишните количества на валежите и намаляване на средного-
дишните температури. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Първият стационар за хидрологични изследвания, в рамките 
Института за гората – БАН, започва работа през 1961 г. в 
местността „Лееве“, източна Рила. От 1982 г. носи името на своя 
основател – Васил Серафимов. В него се извършват измервания за 
валежите, температурите на въздуха,  интерцепцията, оттокът по 
стъблата, снежната покривка, почвеното изпарение, повърхностният 
воден отток и дълбочинната инфилтрация в представителни гори 
от бял бор  (Pinus silvestris L.). Климатични и хидрологични анализи 
за района на стационара са публикувани от Серафимов (1964, 1965, 
1966, 1974 и 1978), Раев (1983, 1986 и 1989) и Raev, Rossnev (2004). 
Прави впечатление, че  последната година от която са ползвани 
климатични данни е 1994. В същото време в годините след 1994 
глобалните климатични промени са най-добре изразени. В доклад на 
IPCC (2007) се посочва, че 90-те години на ХХ век са били най-сухите 
за цялото столетие. Естествено възниква въпросът дали и до каква 
степен глобалните климатични промени са валидни за дефинираната 
от Раев (1983) зона на оптимума на иглолистните гори в източният 
дял на Рила. Отговор на този въпрос може да ни даде анализ на 
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основните климатични компоненти (температури и валежи), който 
да очертае тенденциите в промяната на климата на локално ниво. 
От особено значение е такова проучване да бъде осъществено за 
периода след 1994 г. 

Целта на настоящото проучване е да се направи климатична 
характеристика за екологичен стационар „В. Серафимов“, Институт 
за гората – БАН, която да очертае както периодите на засушаване, 
така и периодите с обилни валежи за времето от 1962 до 2007 г. 

ОБЕКТ И МЕТОД

Стационар „В. Серафимов“ е разположен в източния дял на 
Рила с географски координати N 42°03’ и E 23°46’, на 1550 m надм. 
в., с югоизточно, южно и югозападно изложение. Скалната основа е 
гранит (Бояджиев, 1957), а почвата се числи към тип кафяви горски 
почви (Dystric-Eutric Cambisols) Донов (1993).

Според досегашни проучвания на Раев (1990), в климатично 
отношение районът се характеризира със средногодишна температура 
около 5 °С и средно количество на валежите 821 mm. Максимумът 
на валежите е пролетно-летен и осигурява 51,8% от годишното им 
количество. Продължителността на слънчевото греене е 1939 часа 
годишно. Активният вегетационен сезон продължава около 118 дни 
(от средата на май до средата на септември). Раев (1983) посочва, 
че горите в района на стационара попадат в зоната на оптимума 
за нашите иглолистни гори в пояса на хладен планински климат с 
височинен обхват от 900-950 до 1650-1750 m. 

В методично отношение, това проучване се основава на данни, 
получени от измерването на климатичните показатели температура 
на въздуха и количество на валежите на открито, за периода от 1962 
до 2007 г. (45 г.). Изчислени са средните количества (норма) на 
валежите и средногодишната температура за посочения период. За 
дефиниране на отделни години, които се различават със стойности 
максимално отдалечени от нормата за периода  (екстремни) е 
използван анализ на графики, показващи хода на изменение на   
средногодишните температури Т (ºC) и годишните суми на валежите 
Р (mm). Продължителните етапи на засушаване (или добро 
влагообезпечаване), обхващащи няколко поредни години, са дефинирани 
чрез използване на индексирани стойности за средногодишните 
температури Т (ºC) и годишните суми на валежите Р (mm). Индексите 
за температурите (IT) са отношение на средната годишна 
температура за всяка отделна година (Ti) към осреднените 
средногодишни температури за целия изследван период (T ).
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T
TiIT =

Индексите за валежите (P) могат да бъдат определени като 
отношение на годишното количеството на валежите за всяка отделна 
година (P) към средното валежно количество за целия изследван 
период ( P ). 

 

P
PiIP =

За оценка на съчетаното влияние на температурите и валежите 
върху дървесната растителност са изчислени индекси за атмосферна 
влажност J (mm/°С) по de Martonne (1926). Формулата има вида:

 

10+
=

T
PJ

където Р е годишната сума на валежите, а Т е средногодишната 
температура. В зависимост от стойността на индексa на de 
Martonne J (mm/°С) условията на средата се диференцират както 
следва: при J > 40 горскодървесната растителност има оптимални 
хидротермични условия за своето развитие; при 40 > J > 30 в 
отделни години могат да изпитват недостиг на влага; при 30 > J > 
20 биопродуктивността на горите намалява вследствие на хронични 
проблеми с овлажняването; при J < 20 вследствие на недостиг на 
овлажняване се наблюдават някои признаци на загиване на горската 
растителност (de Martonne, 1926).

РЕЗУЛТАТИ 

Данните за температурите и валежите от стационар „В. 
Серафимов“ показват, че средногодишната температура за 45-
годишния период на изследване е 5,3 ºC. Най-топла е била 2000 г. 
(9,9 ºC), а най-хладна е била 2005 г. (3,6 ºC). Годишното изменение на 
температурите (фиг. 1А) показва, че като горещи могат да бъдат 
посочени 1994, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 г., които се различават 
със значително по-високи средногодишни температури от нормата 
за изследвания период. Средногодишното количество на валежите 
за периода е 762,9 mm. Най-суха е била 1993 г. с годишна сума на 
валежите 356,6 mm, а най-влагообезпечена – 2005, с годишна сума 
на валежите 1415,2 mm. Динамиката на изменение на годишните 
валежи (фиг. 1В) показва, че съществуват два интервала, в които 
количествата на валежите са под средните за периода. Първият 
обхваща годините 1987, 1988 и 1989, а вторият започва през 1992 и 
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Фиг. 1. Изменение на средногодишната температура на въздуха (А) и годишната 
сума на валежите (В) за периода 1962-2007 г. в стационар „В. Серафимов“,  

Източна Рила 
Fig. 1. Variation of yearly mean temperature (A) and yearly amount of precipitation (B) 

for the period 1962-2007 in ecological station ‘V. Serafimov’, East Rila
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завършва през 2000. От 2001 г. съществува трайна тенденция към 
повишаване на годишните валежи (с изключение на 2002 г.). 

Анализът на индексираните стойности за температурите 
и валежите ясно показва, както годините на засушаване, така и 
годините с обилни валежи (фиг. 2). Възходящият ход на кривата на 
индексите за температурите (IT) и низходящият ход на индексите 
на кривата на валежите (IP) дефинират периодите на засушаване и 
обратно, когато валежните индекси са по-високи от температурните 
индекси се очертава влажен период. Прави впечатление, че за 60-те, 
70-те и първата половина на 80-те години на XX век индексите на 
валежите са с по-високи стойности от тези на температурите. 
Тяхното колебание е в рамките на: 0,80 – 1,49 за IP и 0,74 – 1,11 за IT. 
Тези данни показват че, че годишният интервал 1963 – 1987 може да 
бъде квалифициран от климатична гледна точка като влажен и хладен. 
Първите признаци на засушаване се появяват през 1988, 1989 и 1990 
г., когато тенденцията се променя към намаляване на валежите – IP 
= 0,86; 0,70 и 0,73 и увеличаване на температурите – IT = 0,91; 0,99 
и 1,06 за съответните години. Резултатите сочат, че с изключение 
на 1991 г. (IP = 0,96; IT = 0,88), тази тенденция се задълбочава 
през цялото последно десетилетие на ХХ век и в продължение на 9 
последователни години – 1992 (IP = 0,77; IT = 0,94), 1993 (IP = 0,51; 
IT = 0,95), 1994 (IP = 0,58; IT = 1,14), 1995 (IP = 0,58; IT = 0,92), 1996 
(IP = 0,69; IT = 0,83), 1997 (IP = 0,54; IT = 0,82), 1998 (IP = 0,55; IT 
= 1,01), 1999 (IP = 0,53; IT = 1,39) и 2000-та (IP = 0,54; IT = 1,72) 
високите температури и недостатъчните количества на валежите, 
категорично показват наличие на сух период. Обратна тенденция се 
забелязва след 2003 г. – кривата на индексите за валежите бележи 
стойности много по-високи от тези на кривата на температурните 
индекси (фиг. 2), т.е. през 2003 е започнал хладен период с достатъчно 
добро влагообезпечаване. Трябва да се отбележи, че обрат в посока 
сух-влажен период настъпва още през 2001 г. (IP = 1,37; IT = 1,15), но 
2002 (IP = 0,73; IT = 1,28) може да бъде определена като суха на фона 
на годините след нея – 2003 (IP = 1,69; IT = 0,91), 2004 (IP = 1,48; IT 
= 0,82), 2005 (IP = 2,02; IT = 0,64), 2006 (IP = 1,80; IT = 0,89), 2007 
(IP = 1,94; IT = 1,05).  

За окачествяване силата на засушаването бяха изчислени 
индексите на de Martonne, J (mm/°С). Динамиката на тяхното годишно 
изменение е изобразена на фиг. 3. Забелязва се, че стойностите на 
индекса de Martonne попадат в критичният интервал от 20 до 30 
mm/°С за 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 г. През този период, 
горскодървесната растителност изпитва силни затруднения по 
отношение на някои физиологични процеси, породени от липсата на 
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Фиг. 2. Изменение на индексите за средно годишните температури (индекс Т)  
и индексите за годишните суми на валежите (индекс Р) за периода 1962-2007 г. – 

стационар „В. Серафимов“,  Източна Рила
Fig. 2. Variation of indices for the yearly mean temperature (index T) and indices  

for the yearly amount of precipitation (index P) for the period 1962-2007  
in ecological station ‘V. Serafimov“, East Rila

Фиг. 3. Изменение на индексите на de Martonne за периода 1962-2007 г.
Fig. 3. Variation of de Martonne indices for the year period 1962-2007 
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достатъчно влага, което от своя страна води до силно намаляване 
на биопродуктивността. Като най-сухи според индексите на de 
Martonne могат да бъдат посочени – 1993 (J = 23,1 mm/°С), 1994 
(J = 24,3 mm/°С), 1999 (J = 20,7 mm/°С) а през 2000 г. индексът на 
de Martonne дори бележи стойност под 20 – 19,3 mm/°С. От 2001 г. 
индексите за J са над 40 mm/°С (с изключение на 2002 г). Това показва, 
че след 2000 г. периодът на засушаване рязко се сменя с влажен и 
хладен и дървесната растителност в района не изпитва затруднения 
свързани с влагообезпечаването. 

ДИСКУСИЯ

Тези резултати съвпадат с изследванията в глобален мащаб. 
Според доклад на IPCC (2007) температурата на земната повърхност 
за периода на XX век се е покачила средно  с 0.6 ºC (0.4-0.8 ºC). Най-
горещата година е била 1998, а 90-те години са били най-горещата 
декада на века (IPCC, 2007). Съществуват показатели, че ХХ век е 
бил най-горещият за последните 1000 г. (Briffa et al., 1995, 2001; Mann 
et al., 1999, 2008). Проучвания, свързани с климатичните промени в 
горите на България са публикувани от Raev, Rossnev (2004), Маринов 
(2004; 2009),  Koleva, Alexandrov (2008), Стоянова (2009) и др. 

Raev, Rossnev (2004) обобщават климатични данни за горите 
на България за 12-годишен период – 1982 – 1994 г. Според тях, 
затоплянето в зоната на дъбовите гори (под 800 m) е най-силно, 
като средногодишната температура се е покачила с 2,0 ºС, а 
намаляването на валежите е в границите 24,9 – 28,7 %. С повишаване 
на надморската височина засушаването се смекчава. За зоната на 
иглолистните гори, където попада и настоящият обект на изследване, 
средното повишаване на температурите варира между 1,0 и 1,4 ºС, 
а намаляването на валежите е между 12% и 15.9%. Получените от 
нас резултати потвърждават резултатите на Raev, Rossnev (2004), 
че засушаването в зоната на оптимума на белия бор слабо нараства 
от 1988 г. към 1993 г. и бележи пик през 1994 г. Климатичните 
данни от стационар „В. Серафимов“ сочат, че след 1994 г. (J = 
24,3 mm/°С) година дефицитът на овлажняване се засилва и достига 
своя максимум през 2000 г. (J = 19,3 mm/°С). Както стана ясно от 
получените от нас резултати, от 2001 до 2007 г. (с изключение на 
2002) стойностите на индексите на de Martonne са по-високи от 
40 mm/°С, което показва настъпването на хладен и влажен период. 
Що се отнася до продължителността на засушливия период, нашите 
проучвания напълно съвпадат с резултатите на Маринов (2004), 
който въз основа на анализ на многогодишни климатични данни от 



38

южните слонове на Ихтиманска Средна гора  (стационар „Габра“, ИГ-
БАН), определя периода 1993 – 2000 г. като критичен по отношение 
на влагообезпечаването, а като най-сухи години са посочени 1993, 
1997 и 2000.  По данни от стационар „Игралище“, ИГ-БАН, Маринов 
(2009) установява, че за района на Малешевска планина най-сухи са 
били 1993 и 2000 г., а продължителността на засушаването там е 
11 г. Стоянова (2009) посочва, че за района на Кюстендил също най-
сухи са били 1993 и 2000 г., а сухият период продължава от 1993 до 
2001 г.  Получените от нас резултати за сходни и с климатичните 
проучвания за целият период на ХХ век за Дунавската равнина и 
Горнотракийската низина, проведени от Koleva, Alexandrov (2008). 
Според тях 90-те години изпъкват като най-сухото десетилетие 
за целият 100-годишен период, а най-силно засушливи са били 1994 и 
2000 г. 

Както нашите, така и всички цитирани до тук резултати 
след анализ на основните компоненти на климата – температури 
и валежи, показват, че най-сухите години за последната декада на 
ХХ век в България са били 1993, 1994 и 2000.  Прави впечатление, 
че  засушаването от 90-те години на миналия век е ясно изразено 
не само в равнинните части на страната – Дунавската равнина 
и Горнотракийската низина (Koleva, Alexandrov, 2008), но и в 
планините – Ихтиманска средна гора (Маринов, 2004), Малешевска 
планина (Маринов, 2009) и Рила (Raev, Rossnev, 2004). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализът на температурите и валежите в стационар „В. 
Серафимов“ (Южните слонове на Източна Рила) показва, че 
съществува осемгодишен период на засушаване от 1993 до 2000 г. 
Независимо от високото разположение на обекта над морското 
равнище (1500-1600 m) засушаването е ясно изразено. Най-сухите и 
горещи години са били 1993, 1994 и 2000. След 2000 г. до края на 
изследвания период  (2007) се наблюдава изменение на климатичните 
показатели в посока увеличаване на валежните количества и 
намаляване на средногодишните температури.  
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INVESTIGATION OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION  
IN ECOLOGICAL STATION ‘VASIL SERAFIMOV’, EAST RILA

D. Dimitrov, N. Stoyanova, S. Miteva
Forest Research Institute – Sofia
Bulgarian Academy of Sciences

(S umm a r y )

Climatic data for annual amount of precipitation and mean annual 
air temperature from ecological station of Forest Research Institute – BAS 
‘Vasil Serafimov’, situated in the southern slopes of East Rila Mountain, have 
been analysed. Instrumental climate data set covered a period from 1987 to 
2007. The study consists of three steps: investigation of rough climatic data 
in order to define extreme climatic event years; graphical analysis of the 
calculated indices for annual amount of precipitation and mean annual air 
temperature in order to define prolonged dry and wet periods; and analysis 
of calculated de Martonne indices in order to asses severity of drought. The 
results pointed out that, despite of relatively high altitude of the study area, 
1500 – 1600 m a. s. l., dry period exists. The span is eight years – it started 
in 1993 and ended in 2000. De Martonne indices showed that the driest 
years in this period were 1993, 1994 and 2000. According to our research, 
after 2001, cool and wet period has started in ‘Vasil Serafimov’ ecological 
station. 

Key words: climate, dry period, wet period, Rila 


