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абстракт: анализирани са данни за средномесечните температури на въздуха 
и месечните суми на валежите от екологичния стационар „В. серафимов“ – рила. 
Проучването е за период от 45 г. – от 1962 до 2007. резултатите показват, че 
максимумът на валежите е през май, минимумът е през септември и октомври. най-
топлият месец е юли, а най-студен януари. установени са екстремни климатични 
събития, като интензивни наднормени количества на валежите и засушавания през 5 
последователни месеца, като липсата на валежи и високите температури обхващат 
не само лятото, но и есента. Продължителните суши през 1993 и 2000 г. и свръх 
наднорменият валеж през август 2005 г. налагат извода, че в сравнение с 60-те, 
70-те и 80-те на ХХ в., през 90-те години на ХХ в. и началото на ХХІ силата и 
интензивността в проявленията на климатичните аномалии се увеличава.
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ВъВеДение

Проучването в изменението на климатичните показатели 
температура на въздуха и количество на валежите е важен фактор 
в изучаване динамиката на горските съобщества. особено ценни 
са тези проучвания ако се основават на климатични измервания 
непосредствено в гората. В този смисъл екологичните стационари 
на Института за гората – Бан предоставят отлична възможност 
за подобен род анализи, предвид факта, че са разположени предимно 
сред представителни планински горски екосистеми. През последното 
десетилетие са публикувани редица научни статии, които анализират 
факторите на климата, основани на климатични измервания в 
стационарите на Иг-Бан. като пример могат да бъдат посочени 
публикации, които се отнасят за стационарите „габра“ (маринов, 
2004), „Игралище“ (маринов, 2009) и „говедарци“ (стоянова и др., 
2009). конкретно за екологичния стационар „Васил серафимов“ 
са анализирани годишните колебания на климата за периода 1962-
2007 г. (димитров и др., 2010), дефиниран е период на засушаване 
с продължителност 8 г. (от 1993 до 2000). не изяснен остава 
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въпросът за месечното разпределение на валежите и изменението 
на месечните температури, както за периода на засушаване, така и 
за целия изследван период (1962-2007 г.) В този смисъл настоящата 
работа е продължение на публикацията на димитров и др. (2010) 
и има за цел да проучи месечното разпределение на валежите и 
колебанията на месечните температури в екологичен стационар  
„В. серафимов“.

ОБеКТ и МеТОД

стационар „В. серафимов“ се намира в източния дял на рила 
на надморска височина 1550 m. В района доминират иглолистни 
горски съобщества от бял бор (Pinus silvestris l.) и обикновен смърч 
(Picea abies l.). Исторически данни за основаването, работата и 
развитието на стационара във времето са посочени от раев (1989). 
обобщена информация за постигнатите резултати вследствие на 
научноизследователската дейност на територията на стационара са 
посочени от стоянова и др. (2010).

методът на проучване се основава на анализ на месечните 
количества валежи и средномесечните температури на въздуха за 
период от 45 г. – от 1962 до 2007 г. Измерването е извършено в 
климатична площадка на открито с измервателни уреди, разположени 
на отстояние 2 m от земната повърхност. за анализ на разпределението 
на валежите по месеци и средномесечното вариране на температурите 
са използвани климатограми на Walter-lieth (1973).

реЗУЛТаТи и ДиСКУСия

Измерените температури в стационара показват, че най-
студеният месец в периода 1962-2007 г. е януари със средна температура 
на въздуха –3.4˚с (таблица 1). с много близка стойност е февруари 
с –3,3˚с. следва да се отбележи, че с отрицателни средномесечни 
температури са също декември (–2,1˚с) и март (–0,3˚с). най-студен 
за целия период на наблюдение е бил януари 2006 г. с –10,9˚с, следван 
от февруари същата година с –8,6˚с, декември 2001 г. с –8,0˚с, 
януари 2004 г. с –8,0˚с и януари 1980 г. с –7,1˚с. само три години 
средномесечната януарска температура е с положителни стойности: 
през 2001 г. е 1,1˚с; през 2005 г. е 0,5˚с и през 2007 г. е 3,5˚с. за февруари 
положителна е средномесечната температура през годините: 1977, 
1998, 2000, 2002 и 2007, като стойностите са в интервала от 0,1˚с 
до 2,2˚с. През декември също доминират отрицателни температури, 
като положителна е средномесечната само за четири години – 1985, 
1999, 2000 и 2006, със стойности съотв. 0,1˚с, 2,3˚с, 2,4˚с и 1,5˚с. 
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много често февруари е по-студен от януари. например, през 1962 г. 
средната януарска температура е –1,8˚с, докато февруарската е –5.4˚с. 
През 1971 г. средната за януари е –0,9˚с, а за февруари – 4,1˚с, като 
трябва да се отбележи, че дори март е по-студен от януари, съотв. 
със средна температура –1,9˚с. Подобна е климатичната ситуация и 
през 1997 г., когато средната за януари е 0,0˚с, за февруари –1,8˚с и 
за март също –1,8˚с. тази година студеното време продължава и през 
април със средна температура –1,3˚с, който също като февруари и 
март е по-студен от януари. това е единственият случай, в който 
април има отрицателна средномесечна температура за периода на 
наблюдение. Интересна е и ситуацията през годините 1991-1995 – 
февруари е по-студен от януари. драстичен е случаят от зимата на 
2003 г. когато средно януарската температура е 0,5˚с, а средната 
за февруари е –6,4˚с, като отново и март е по-студен от януари със 
средна стойност –1,8˚с. обобщавайки анализа на средномесечните 
температури през най-студените месеци от годината, може да се 
твърди, че най-студен е януари, с лек превес спрямо февруари, следван 
от декември и март. 

максимумът на средната средномесечна температура за периода 
1962-2007 е 14,5˚с през юли. над 10,0˚с са месечните температури 
за юни, август и септември със стойности, съотв.: 12,7˚с, 14,2˚с и 
10,6˚с. най-топъл за целия период на наблюдение е бил юли 2007 г. 
със средномесечна температура 20,2˚с. През 1999 г. се наблюдава 
интересна аномалия – юни (18,1˚с) е по-топъл от юли (14,4˚с) и 
август (14,1˚с). не рядко са и случаите, в които август е по-горещ 
от юли. като пример могат да бъдат посочени: 1962 г., когато 
средната температура за август е 17,4˚с спрямо 15,9˚с за юли; през 
1992 г. средната за август е 16,3˚с, докато за юли е 13,2˚с и през 
2005 г. също средната температура за август (15,9˚с) е по-висока от 
тази за юли (11,4˚с). В обобщение можем да посочим че най-топлият 
месец от годината в стационар „В. серафимов” е юли, следван от 
август, юни и септември. 

Таблица 1. средномесечни температури и осреднени суми на месечните валежи  
за период от 45 г. (1962-2007 г.), екологичен стационар „В. серафимов“, рила
Table 1. mean temperatures and mean amount of monthly precipitations for period  

of 45 years (1962–2007), ecological station ‘V. serafimov’, rila

Месец
Month I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ср. т˚с
mean т˚с -3,4 -3,3 -0,3 3,9 8,8 12,7 14,5 14,2 10,6 6,2 1,7 -2,1

ср.∑р (mm)
mean∑р (mm) 55,4 61,3 57,8 62,5 85,0 72,9 58,3 68,5 44,0 47,5 68,6 81,1
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Що се отнася до месечните количества на валежите за периода 
1962-2007 г., прави впечатление, че най-много е валяло през август 
2005 г. – 296,5 mm. години с месечни валежи над 250 mm са: 2007 май 
– 257.7 mm, 1963 февруари – 272.3 mm. за целия период на наблюдение 
има само 3 месеца, в които сумата на валежите е 0 mm. това 
са септември 1976, октомври 1995 и януари 2002 г. абсолютният 
максимум и абсолютният минимум очертават интервалът на 
вариране на месечните валежни количества в стационара за периода 
1962-2007 г., а именно от 0 mm до 296.5 mm.

за сезонното разпределение се съди по средномесечните 
количества на валежите за периода (таблица 1). на средномесечна 
база най-много вали през май – 85,0 mm и декември – 81,1 mm, следвани 
от юни – 72,9 mm и ноември – 68,6 mm. сумарно количествата на 
валежите през пролетно-летните май и юни (157,9 mm) имат превес 
в сравнение със зимните ноември и декември (149,7 mm). минимални 
са средните валежи през септември – 44,0 mm и октомври – 47,5 mm. 
могат да се посочат години с месечно разпределение на валежите 
близко до изчислените средни за периода 1962-2007 г. през всяко 
десетилетие от началото на наблюденията. типичен пример за 
месечно разпределение на валежите с максимум през май е показан на 
фиг. 1. През 1964 г. май е най-валежен, следван от декември. Подобна 
е климатичната ситуация през 1978 г. – след май най-много валежи 
падат през септември, следван от декември. Примерът от 2003 г. 
също показва максимален валеж през май, но този път следващ по 
количество на валежите е януари. През топлата 2007 г. (средногодишна 
температура 6,0˚с) отново най-много вали през май, а следващите два 
пика са през октомври и ноември. Интересен е фактът, че въпреки 
високата средногодишна температура за 2007 г. до засушаване през 
лятото не се стига – поради високите количества валежи през май, 
юни и август, средногодишният е 1359,9 mm. Вероятно при типично 
разпределение на валежите с максимум през май, летни суши не се 
случват. това наблюдение е в сила и за четирите разгледани примера 
– 1964, 1978, 2003 и 2007 г. те най-много се доближават до посочения 
в таблица 1 среден ход на месечно разпределение на температурите 
и валежите за целия изследван период, т.е. това са валежни години 
(годишна сума на валежите над 840 mm) с пролетно-летен максимум 
и с максимални валежни суми през май.

на фона на типичното годишно разпределение на валежите с 
максимум през май и минимум през септември е интересно е да 
се разгледат някои случаи с нетипично разпределение на месечните 
количества на валежите (аномалии). като пример могат да се 
посочат рекордни месечни валежи през август или продължителни 
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периоди с незначителни валежи през летните месеци, съчетани с 
високи температури, които водят да засушавания. 

както вече беше посочено, най-големият по количество валеж в 
рамките на стационар „В. серафимов“ е отчетен през август 2005 г. 
като сумата от 296,5 mm е рекордна за месечен валеж не само за 2005 
г., но и за целия период на наблюдение. както личи от климатограмите 
Walter-lieth (1973), показани на фиг. 2, подобно нетипично разпределение 
на валежите не е уникално и валидно само за 2005 г. август е месецът 
с най-много валежи и през 1979 г. и 1982 г., а през 1966 г. максимумът 
е с 2 пика – през август и ноември, с лек превес на по-студения месец. 
Що се отнася до количеството на валежа има значителна разлика: 
за август 1966 г. – 142,0 mm, за 1979 г. – 173,1 mm, за 1982 г. – 161,1 
mm, спрямо 296,5 mm за 2005 г. Прави впечатление, че сумата за 1966 
г. е повече от 2 пъти по-малка в сравнение с август 2005 г. Въпреки 

фиг. 1. Kлиматограми по Walter-lieth за 1964, 1978, 2003 и 2007 г. 
Забележка: с плътна линия са означени месечните количества на валежите,  

а с прекъсната средномесечните температури
Fig. 1. Walter-lieth climatograms for the year of 1964, 1978, 2003 and 2007 

Note: solid line marked monthly amount of rainfalls and broken one – mean monthly  
temperatures
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разликите в количеството валежи, климатичните данни от стационар 
„В. серафимов“ показват, че за периода 1962-2007 г. има години, които 
се характеризират с нетипично разпределение на месечните валежни 
суми с максимум не през май или юни, а през август. Пример за такива 
аномалии са 1966, 1979, 1982 и 2005 г. 

друго отклонение от обичайното, по отношение месечното 
разпределение на валежите, е ситуация, при която летните валежи 
са твърде малко. трябва да се отбележи, че още в началните годи-
ни на климатичното наблюдение в стационара се забелязва клима-
тична обстановка, която се характеризира с липса на достатъчно 
валежи през топлата част от годината. от фиг. 3 се отчита, че 
през 1963 г. – август и септември, има засушаване. Подобна е и 
ситуацията през 1988 г. – лятната суша обхваща юли, август и сеп-
тември. През 1993 г. сушата се засилва и обхваща както летните 
юни, юли и август, така и преходния септември и типично есенния 

фиг. 2. Kлиматограми по Walter-lieth за 1966, 1979, 1982 и 2005 г. 
Забележка: с плътна линия са означени месечните количества на валежите, 

а с прекъсната средномесечните температури
Fig. 2. Walter-lieth climatograms for the year of 1966, 1979, 1982 and 2005 

Note: solid line marked monthly amount of rainfalls and broken one – mean monthly  
temperatures
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октомври. същото е валидно и за 2000 г. според димитров и др. 
(2010) силни засушавания в стационар „В. серафимов“ се наблюда-
ват през последното десетилетие на ХХ в. и началото на ХХІ в., 
но настоящият анализ показва, че засушавания на месечна база са 
се случвали през юли, август и септември още през 60-те и 80-те 
години на ХХ в.. Въпреки тези кратковременни месечни засушава-
ния не може да се твърди, че на годишна база е имало проблеми с 
влагообезпечаването, предвид годишните количества на валежите, 
които през 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ в. рядко спадат под 
850 mm, а средногодишната температура варира около 5˚с. на този 
фон се различават 1993 и 2000 г., при които, освен че се отчитат 
продължителни 5-месечни засушавания от юни до октомври, и ниски 
годишни количества на валежите – съответно 365,6 mm за 1993 г. и 
382,6 mm за 2000 г., в същото време средногодишните температури 

фиг. 3. Kлиматограми по Walter-lieth за 1963, 1988, 1993 и 2000 г. 
Забележка: с плътна линия са означени месечните количества на валежите,  
а с прекъсната средномесечните температури. Пресичането на линията  

на валежите под линията на температурите очертава периодите на засушаване
Fig. 3. Walter-lieth climatograms for the year of 1963, 1988, 1993 and 2000 

Note: solid line marked monthly amount of rainfalls and broken one – mean monthly tem-
peratures. the crossing of the precipitation line under the temperature line points dry periods
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са високи, особено през 2000 г., когато средногодишната темпера-
тура е 9,9˚с.

ЗаКЛюЧение
анализът на месечното разпределение на температурите и 

валежите в екологичен стационар „В. серафимов“ за период от 45 г. 
– от 1962 до 2007, дава основание да се твърди, че най-студеният 
месец от годината е януари (–3.4˚с), с лек превес спрямо февруари 
(–3.3˚с). най-високи са температурите през юли (14.5˚с), следвани от 
август (14.2˚с). Валежите в стационара са с пролетен максимум, най-
големи са средните количества през май (85.0 mm) и декември (81.1 
mm). съществуват значителни отклонения от средните показатели 
за периода както по отношение на нетипично високи за летните 
месеци валежи с годишен максимум през август за 1966, 1979, 1982 
и 2005 г., така по отношение на продължителни (5-месечни) летни 
засушавания през 1993 и 2000 г. Продължителните суши през 1993 
и 2000 г., и свръх наднорменият валеж през август 2005 г., налагат 
извода, че в сравнение с 60-те, 70-те и 80-те на ХХ в., през 90-те 
години на ХХ в. и началото на ХХІ в. силата и интензивността в 
проявленията на климатичните аномалии се увеличава. В този смисъл 
проучването на климатичните данни от стационар „В. серафимов“ 
показва сходна тенденция с глобалните климатични изменения, 
независимо от надморската височина и планинският ландшафт в 
които са разположени измервателните уреди.
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MONTHLY FLUCTOATIONS OF TEMPERATURE  
AND PRECIPITATION IN ECOLOGICAL  
STATION ‘VASIL SERAFIMOV’ – RILA

D. P. Dimitrov
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUMMARY)

climatic data for monthly amount of precipitation and mean monthly 
air temperature from ecological station of Forest research institute – Bas 
‘Vasil serafimov’, situated on the eastern slopes of rila mountain, have been 
analysed. instrumental climate data set covered a period of 45 years from 
1962 to 2007. it was established that the maximum of the precipitation was in 
spring (may) and the minimum was in september and october. the hottest 
moth of the year was July and the coldest was January. extreme climate 
events as enormous amount and intensity of rainfalls in august in the year 
of 1966, 1979, 1982 and 2005 have been discovered. For 1993 and 2000 have 
been found 5 months dry period characterised by lack of precipitation and 
high temperature not only for the summer but also for the autumn period 
(from June to october). 
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