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ВЪПРОСИ  И  ОТГОВОРИ 

 

 

УВОД 

След определен период на отричане и пренебрегване на фактора климат в 

световната наука се наложи мнението, че климатът е оказвал и продължава 

да оказва съществено влияние върху развитието на цялостния стопански и 

социален живот на хората. В този смисъл все повече специалисти от 

различни области на познанието разбират, че освен прогнозата за времето, 

която е ограничена за сравнително по-малък период от време, при 

осъществяването на всички стопански задачи е необходима прогноза за 

много по-дълъг период, което по същество означава климатична прогноза. 

Това определя необходимостта от едно по-широко и значително по-

задълбочено разбиране и развитие на знанията за климата. Цялата човешка 

история, разцветът и упадъкът на много народи и култури са неразримно 

свързани и с климатичната обстановка като част от единната природа. През 

изминалия век, век на бурно развитие на науката и техниката, се очакваше, 

че зависимостта на човека от „капризите” на времето и климата ще 

намалее. Тази прогноза обаче не се оправда - зависимостта на човека от 

времето и климата дори нарасна. И това е обяснимо. Развитото селско 

стопанство, промишлеността, транспортът, туризмът, както 

самочувствието и здравето на човека, са в тясна и неразривна връзка с 

климата. Всяко, дори и най.малкото отклонение на времето и климата от 

оптималните норми, които са приети за база в планирането на 

националното стопанство, води да сериозни последствия и материални 

загуби. Всички тези проблеми, породили са на фона на „значителните” 

климатични аномалии и глобалното повишаване на температурата на 

въздуха през последните 40-50 години, повдигнаха редица въпроси и 



обърнаха внимание върху проблема за климата не само на специалистите 

но и на цялата общественост.  

Тази книга има за цел не толкова да отговори на една част от въпросите и 

проблемите, засягащи всички хора, колкото да породи интерес към 

сложните причинно-следствени връзки в системата човек-общество-

природа. Съдържанието на книгата, която по своя характер няма 

претенциите за справочник, а се стреми последователно да разкрива 

предмета и задачите на климатологията, е построено под формата на  

въпроси и отговори.  За нормалния обем на една  книга са подбрани онези 

въпроси, чрез които се разкриват част от проблемите на съвременния свят, 

стоящи пред занимаващите се с климата учени.  

Използвам случая сърдечно да благодаря на всички мои колеги и приятели, 

които със своите съвети и забележки ми помогнаха да напиша тази книга. 

Естествено за всички пропуски и недостатъци в текста отговорността е 

единствено и само моя. 

 Ще бъда много благодарен на всички, които споделят критични 

бележки, забелязани пропуски, установени нередности или просто 

свободно изложат своето виждане по поставените въпроси на  E:mail 

georach@compas.bg 
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I. АТМОСФЕРА И КЛИМАТ 

 

Земята е единствената планета от Слънчевата система, на която е 

възникнал живот във формата, която ние познаваме. Размерите на нашата 

планета и разстоянието и от Слънцето са благоприятсвали развитието на 

такъв климат, при който водата може да съществува в трите си агрегатни 

състояния и най-вече – в своята течна фаза. Но в каква атмосфера и как е 

възникнал животът? В каква атмосфера продължава да се развива той? 

Това са въпроси, отговорите на които са обект на няколко науки. Една от 



тях е климатологията. Какво е климат? С какво се занимава 

климатологията?Какво е характерно за земната атмосфера? Това пък са 

част от въпросите, с помощта на които се прави опит да бъдат разяснени 

предметът, целите и задачите на климатологията, мястото и в системата от 

науки за Земята, връзките и с останалите науки и т.н. 

 

1.1. Какво означава думата „климат”? Думата климат произлиза от 

няколко близки по звучене гръцки думи, означаващи наклон, район или 

зона. Самият термин, който в буквален превод означава „наклон на 

слънчевите лъчи”, е въведен в науката от древногръцкия учен Хипарх (ок. 

190-180-120 г. пр.н.е). Под климат древните гърци са разбирали 

специфичните атмосферни условия характерни за даден район или 

широчинна зона. 

 

1.2. Наистина ли климатът е понятие, което има много определения? 

Опити за дефинирането на климата са правени преди новата ера, правят се 

и сега. Ако в шеговита форма трябва да обобщим цялата научна история по 

този въпрос, смело можем да кажем, че определенията за климата са 

толкова, колкото са и климатолозите. Получава се едно парадоксално 

противоречие. Ако попитате някого разбира ли понятието климат, 

отговорът ще бъде положителен. Но ако го попитате какво  всъщност 

представлява климатът, неминуемо ще остане без ясен и конкретен 

отговор. Защо се получава така? От една страна, климатът е явление, на 

което малко или повече се подчинявам, което в определени рамки диктува 

и лимитира нашия начин на живот. От друга страна, климатът има много 

сложна физична същност, резултат от преплитането на множество 

фактори, които се намират в преки или косвени връзки с всички 

компоненти на природната среда, при това не само за строго определен 

момент, а в твърде широките граници на времето – месеци, десетилетия 

или стотици години. С развитието на науките на земята се развиват и 

определенията за понятието климат. Всяка дефиниция включва определен 

брой компоненти, които за съответното ниво на развитие на научната 

мисъл, са най-важни. Ако трябва да се направи разбор или още по-

трудното, ако трябва да се направи критичен анализ на всичките 

публикувани определения за климата, не би ни стигнал обемът на цялата 



тази книга, а резултатът все едно ще бъде пак същият – явлението 

съществува, а единна дефиниция няма. Все пак има няколко определения 

за климата, които, макар и с известни резерви, се приемат от повечето 

климатолози. Най-кратката и проста дефиниция за климата гласи: 

„Климатът представлява многогодишният режим на времето, характерен за 

дадено място”. В това определение обаче липсват основните 

климатообразуващи фактори. Затова преди двадесетина години то бе 

обогатено от съветските климатолози и доби следния вид: „Климат на 

дадена местност се нарича характерният за нея многогодишен режим на 

времето, обусловен от слънчевата радиация, характера на подстилащата 

повърхнина и свързаната с тях атмосферна циркулация”. След оживени 

обсъждания през 1974 г. на Международната конференция на Световната 

метеорологична организация (СМО) в Стокхолм за климата е дадена 

следната дефиниция: „Климатът представлява статистически ансамбъл от 

състоянията, през които преминава системата атмосфера-океан-суша за 

период от няколко десетилетия”. Под статистически ансамбъл трябва да се 

разбират множеството отделни състояния, през които преминава 

климатичната система  литосфера – криосфера – хидросфера – биосфера - 

атмосфера. Подредбата на геосферите не е случайна. Те са подредени по 

мобилност, от най-бавно променящата се, към най-динамичната в 

системата – атмосферата. Атмосферата, която е материалният носител на 

климата е и обединяващото звено в цялата система. 

 

1.3 Какво съдържание се влага в метеорологичното понятие „време”? 

Под „време” в метеорологията се разбира състоянието на атмосферата. Във 

всеки отделен момент или отрязък от време, за дадено място или над 

обширна територия от Земята атмосферата се характеризира чрез 

съвкупност от метеорологични елементи (температура и влажност на 

въздуха, атмосферно налягане, облачност и др.) и явления (мъгла, слана, 

снежна покривка, дъжд и т.н.). За повечето хора времето означава 

непрекъснато изменение в състоянието на атмосферата непосредствено над 

земната повърхност. Всъщност понятието време има много по-широко 

значение. Например във връзка с развитието на авиацията от много години 

се изучава времето на различни нива в свободната атмосфера. 

 



1.4. Какво изучава метеорологията? Най-общо казано, метеорологията е 

наука за времето. Ако трябва да бъдем по-точни, метеорологията е наука, 

която изучава земната атмосфера и протичащите в нея физични процеси и 

явления. Името си метеорологията е получира от гръцката дума „метеоро”, 

която в буквален превод означава „нещо в небето”. С други думи, 

метеорологията изучава метеорите в атмосферата (но не и 

метеоритите).Атмосферните метеори се разглеждат в няколко групи: 

хидрометеори - дъжд, град,сняг; литометеори - прах, твърди частици от 

скален или почвен произход; светещи метеори - мираж, дъга и т.н. 

 

1.5. С какво се занимава климатологията? Климатологията е наука за 

климата. Основните задачи, които си поставя тази наука, се свеждат до 

изучаване на климатообразуващите фактори, описание и количествена 

характеристика на климатите по  Земята, класификацията им въз основа на 

киматообразуващите процеси, изследване на климата на минали геоложки 

епохи, прогнозиране на климатичните изменения, оценка на климатичните 

ресурси с оглед тяхното рационално използване и т.н. В последно време  

особена актуалност придобиха и изследванията разглеждащи  измененията 

на климата и свързаните с тях колебания, промени и т.н. 

 

1.6. Каква е връзката между климатологията и другите науки?На 

първо място и от особено значение са връзките на климатологията с 

географията и метеорологията, а след това с геологията и сравнителната 

планетология, с океаногафията, астрономията, биологията, медицината и 

не на последно място с целия комплекс от селскостопански, инженерни и 

социалнополитически науки. В крайна сметка климатологията е тясно 

свързана с математиката и най-вече с математическата статистика и 

моделиране. Климатологията като наука представлява свързващо звено 

между географията и метеорологията. Сред географските науки 

климатологията заема водещо място, тъй като климатичните процеси в 

многогодишен аспект определят хода на много явления върху земната 

повърхност, включително и на биологичните. Проблемът за формирането и 

изменението на климата е толкава сложен, че за неговото разрешаване е 

необходимо прилагането на интердисциплинарен подход, т.е необходими 

са колективните усилия на учените, представители на много области на 



познанието. Само така ще може да се осигури необходимата пълнота в 

теоритичното изучаване на проблема за климата. Това от своя страна е 

немислимо без използването на знанията за редица природни вления и 

процеси, които са обект на изучаване от други науки. Естествено 

съществува и обратната връзка – натрупаните знания в климатологията да 

бъдат използвани за развитието на други науки. 

 

1.7. На какви основни клонове се разделя климатологията? В 

зависимост от географския обхват на изследваните климатични явления и 

процеси климатологията се поделя на макро-, мезо- и 

микроклиматология.съществуването на теоретични, описателни и 

приложни аспекти в климатологията определя развитието на следните 

няколко клона: физична и динамична климатология – изучава процесите, 

определящи и формиращи климата; приложна климатология, чиято 

основна задача е практическото използване на постигнатите от 

климатологията резултати в проектирането, планирането и много други 

сфери на народното стопанство; статистическа  (класическа) климатология 

– осигурява за народното стопанство данни от типа средни многогодишни 

показатели на климатичните елементи, оценка на възможните прояви и 

честотата на определени екстремни условия (поява на ранни или късни 

слани, максимални извалявания, силни ветрове и др.) и т.н. Друг много 

важен раздел на климатологията е климатографията. Основните и задачи 

са подробното изследване, описание и документиране на климатите по 

Земята чрез издаването на карти, атласи, годишници, справочници и други 

издания. 

 

1.8. За какво служи климатограмата? За разлика от много други неща в 

природата климатът не може да се пипне, да се нарисува или фотографира. 

Това не значи, че климатът не може да се опише или характеризира. 

Съществуват много начини за представянето на климатичната 

информация. Освен типичния географски похват – картографирането, 

широко се използват и климатограмите. Най-общо под климатограма 

трябва да се разбира графичното представяне на един или няколко 

елемента на климата, характерни за даден физикогеографски район (вж. 

Фиг.26,27,28 и т.н). Климатограмите намират широко приложение при 



изучаването и сравняването на основните характеристики а климатите по 

Земята. В повечето случаи върху климатограмата климатичните данни се 

представят на правоъгълна координатна система, по чиято абсциса са 

нанесени най-често месеците, а по ординатата – стойностите на 

климатичните елементи. Най-често се представят средните многогодишни 

стойности на основните климатични елементи – температура и валежи, а 

по-рядко и стойностите за относителната влажност на въздуха. 

Съединяването на точките, изразяващи средните стойности на всеки 

климатичен елемент за всеки месец, с помощта на линия дава възможност 

за нагледно изобразяване на годишното изменение на съответния елемент. 

На климатограмата могат да бъдат нанесени и други показатели – 

надморската височина и географските координати на станцията, средната 

годишна температура, годишната сума на валежите, годишната 

температурна амплитуда, абсолютните максимални или минимални 

стойности на дадения климатичен елемент и т.н. Тази допълнителна 

информация значително обогатява климатограмата и създава възможност 

за детайлно сравняване на климата в отделните климатични пояси, зони 

или области. 

 

1.9. Какво представлява климатичият пояс? Климатичният пояс е най-

голямата териториална единица на климатичното разделяне на Земята като 

цяло. Това е обширна част от земната повърхност, чиито основни 

климатични елементи имат приблизително еднакви стойности или 

годишен ход, а времето и климатът се формират под действието на сходни 

радиационни и циркулационни условия. Макар че най-общо климатичните 

пояси имат формата на зонално разположени ивици, в много райони на 

Земята под влияние на различните климатообразуващи фактори те имат 

голям меридионален обхват, а в други райони те се прекъсват. В резултат 

на разнообразните физикогеографски условия в самия климатичен пояс се 

наблюдават няколко по-малки териториални единици със свой характерен 

облик на климата. Това са климатичните области. От своя страна 

климатичните области се разделят на климатични зони и други по-малки 

територии, което спомага за по-подробното и точно изучаване на цялото 

разнообразие на климатичните условия. Това има огромно практическо 

значение, тъй като климатичните условия са определящи и тясно свързани 

с развитието на растителния и животинския свят, с характера на 



почвообразуващите процеси, а не на последно място и с цялостната 

дейност на човека. Надморската височина оказва съществено влияние 

върху изменението на климатичните показатели, затова освен 

хоризонтално съществува и вертикално климатично райониране. В 

резултат на това във всеки климатичен пояс, обхващащ разнообразни 

орографски форми, се различават и няколко вертикално разположени 

климатични зони. 

 

1.10. Какво е това климатична граница? Съществуват много и различни 

класификации на климатите по земята. Основната задача, която си поставя 

всяка една класификация, е подреждането на климатите в определена 

система и определянето на границите между отделните климатични пояси. 

Климатичната граница представлява линия на географската карта или 

ивица от земната повърхност, по продължение на която климатичните 

условия рязко се изменят. Много често ролята на климатична граница 

между два пояса или две зони изпълняват големи орографски единици – 

Алпи, Кавказ, Хималаи и др. 

 

1.11.Какво представлява климатичната норма? Много често четем или 

слушаме за валежи „над” или „под” нормалното количество, за отклонение 

на температурите на въздуха от нормата и т.н. Какво е това норма? Под 

норма в климатологията трябва а се разбира една или няколко 

характеристики на климата, получени от статистическата обработка на 

многогодишни наблюдения. Най-чсто нормата представлява средната 

стойност на даден климатичен показател, изчислена за продължителен 

период от време – обикновено за 30 или 50 години. В климатологията 

средната аритметична стойност показателите се използва много широко, 

тъй като едно единствено число се съдържа важна информация за 

съответния климатичен показател. Например средногодишните и 

средномесечните стойности на температурата на въздуха или валежите са 

не само лесни за изчисление, но са сравнително ясни и прости числени 

стойности, които дават възможнст за бърз и точен сравнителен анализ на 

различни части от Земята. С развитието на климатологията като наука все 

повече климатолози предявяват допълнителни изисквания към нормата с 

цел да се подобрят нейната представителност, обхват и т.н. Това е така, 



защото нормата представлява малко или повече, относителна величина 

представителна само за периода, за който са осреднени данни. 

 

1.12. Има ли връзка между наклона на земната ос и смяната на 

сезоните? Оста на Земята не е перпендикулярна спрямо равнината на 

земната орбита, а е наклонена под ъгъл 66
o
33”. Този наклон остава 

постоянен както при въртенето на Земята около оста и, така и при 

въртенето на Земята около Слънцето. Ако земната ос беше 

перпендикулярна спрямо равнината на земната орбита, много процеси и 

явления не само от климатична гледна точка нямаше да бъдт така, както са 

в действителност. Нямаше да има годишни времена, нагряването на 

земната повърхност би намалявало равномерно от екватора към полюсите 

денят и нощта по всяко време от годината и по цялото земно кълбо биха 

били еднакви и равни на 12 часа. На екватора слънцето винаги щеше да 

изгрява точно на изток и да залязва точно на запад, видимото му годишно 

движение по небесната сфера щеше да е еднакво, т.е. през зимата слънцето 

нямаше да бъде ниско над хоризонта, а през лятото високо над нас и т.н. 

Тъй като при въртенето на земята около Слънцето наклонът на земната ос 

спрямо земната орбитална равнина остава постоянен, в продължение на 

шест месеца, от 21. III  до 23.IX. Северният полюс е обърнат към 

Слънцето, а Южният в противоположна посока. 

 

Фиг.1. Основни положения на Земята по нейната орбита 

 

През този период слънчевите лъчи падат към повърхността на северното 

полукълбо не само под по-голям ъгъл, но го огряват и за по-

продължително време (фиг.1), т.е това е лятното полугодие в северното 

полукълбо. Южното полукълбо през същия период е наклонено в 

противоположна посока и там е зима. През следващите шест месеца, от 

23.IX до 21. III, южното полукълбо е наклонено към Слънцето и там е лято, 

а в северното настъпва зима. 

 



1.13. Какво е това атмосфера? Думата атмосфера произлиза от гръцката 

дума „атмос”, което означава въздух, пара, и „сфайра” – кълбо, обвивка. 

Така под атмосфера трябва да се разбира най-външната, газовата обвивка 

на всяко едно небесно тяло. Благодарение на своята маса, формираща 

силно гравитационно поле, Земята е усяла и успява да задържи своята 

атмосфера, която практически се върти заедно с планетата. Земната 

атмосфера притежава няколко уникални свойства (своеобразен състав, 

способност да регулира температурата и да осъществява газо- и 

топлообмен със земната повърхност, да отразява и поглъща част от 

опасната за живите организми късовълнова слънчева радиация). Това 

създава максимални условия за възникването и съществуването на живота. 

Ако земята нямаше атмосфера, средната температура на земната 

повърхност не би била +15 оС, а минус 23 оС, а денонощните 

температурни амплитуди щяха да бъдат повече от 200 оС, нямаше да има 

звук, нямаше да има дъжд, сняг, вятър и облаци, а времето и климатът 

щяха да представляват едно общо явление, което може да се сведе до 

простата формула, нагряване през деня, изстиване през нощта и нищо 

повече. 

 

1.14. Какъв е съставът на земната атмосфера? Атмосферата 

представлява смес от множество газове, която сме свикнали да наричаме 

въздух. Чистият и сух (без водни пари) въздух се състои от азот, заемащ 

78% от обема и 76% от масата на атмосферата, и кислород, който 

представлява 21% от обема и 23% от масата и. Останалият 1% от 

атмосферата се формира от други два  газа – аргон (0,97%) и въглероден 

двуокис (0,03%). Всички останали газове като: криптон, ксенон, неон, 

хелий, водород, озон, радон, метан, амоняк и др., се измерват в хилядни и 

милиони части от процента. 

 

1.15.Какво е количеството на аерозоли в атмосферата? Освен 

изброените вече газове в земната атмосфера се срещат и много примеси в 

твърдо или течно състояние, наречени аерозоли. към твърдите примеси 

спадат различни частици от естествен или антропогенен произход; частици 

от почвата, твърди продукти от разрушаването на скалите, прах; продукти 

на горенето – дим, сажди, пепел, получени в резултат на горски пожари, 

вулканични изригвания и антропогенна дейност; кристали морска сол, 



образувани при изпарението на малки капчици морска или океанска вода 

във въздуха; различни микроорганизми: полен, спори, бактерии, вируси и 

др., космически прах (годишно над земната повърхност падат над 1 млн.т) 

и продукти от разпадането и изгарянето на метеоритите. При изгарянето на 

отделните видове горивни полезни изкопаеми в атмосферата се отделят 

значителни количества серни, въглеводородни, въглеродни, фосфорни и 

други окиси, а също така и множество химични съединения , чиито водни 

разтвори под действието на слънчевата радиация претърпяват сложна, а 

понякога и продължителна трансформация. Общата маса на аерозолите в 

атмосферата се изчислява на около 100 млн.т, като тяхната концентрация е 

най-голяма в приземния въздушен слой и около големите промишлени 

центрове. 

 

1.16. Има ли вода в земната атмосфера? В ниските слоеве на 

атмосферата (до около 12-15 км) освен газове и аерозоли се съдържа и 

определено количество вода, което се оценява на около 15 000 куб. км. 

Както на земната повърхност, така и в атмосферата водата се среща в трите 

си агрегатни състояния. С водата и нейните фазови преходи в атмосферата 

много учени свързват не само едни от най-важните процеси формиращи 

времето и климата, но и създаването на оптимални условия за 

възникването и развитието на живота на Земята. Над земната повърхност 

процентното съдържание на водни пари във въздуха е от 0,2 % в полярните 

райони до около 2,5-3,0%  на екватора. В централните части на Антарктида 

то е почти равно на нула, а по долните поречия на Амазонка и Конго – до 

4%. Във височина, с отдалечаването от източниците на изпарение, 

съдържанието на водни пари във въздуха бързо намалява. В слоя с 

дебелина 2 км над земната повърхност се съдържат почти 50% от водната 

пара в атмосферата, а над 15 км нейното съдържание във въздуха е 

практически нищожно. 

 

1.17. Каква е масата на атмосферата? Масата на земната атмосфера е 

твърде  внушителна – 5,2.1015 т.  Все пак, сравнена с масата на Земята,  тя  

е над 1 000 000 пъти по-малка, а в сравнение с масата на хидросферата – 

над 270 пъти. 

 



1.18. На колко слоя се разделя земната атмосфера? Според различни 

признаци и преди всичко спорд вертикалното разпределение на 

температурата земната атмосфера се разделя на няколко последователни 

слоя или сфери – тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и 

екзосфера (фиг. 2). 

 

фиг. 2  Вертикално разпределение на температурата и налягането в 

земната атмосфера 

 

1.19. какво е характерано за най-близкия до земната повърхност слой 

– тропосферата? Тропосферата е онзи слой от въздушната обвивка на 

земята, в който се зараждат и развиват повечето явления и процеси, 

определящи времето и климата на нашата планета. Това е слоят, където се 

осъществява голяма част от общата атмосферна циркулация (ОАЦ), която 

чрез непрекъснатото движение на различните видове въздушни маси 

спомага за непрекъснатия обмен на топлина и влага между отделните 

части на земното кълбо.Около полюсите височината на тропосферата е  7 - 

8 км, а на екватора тя достига 16 - 18 км. В тропосферата са съсредоточени 

над 80%  от масата на атмосферата и практически цялото количество водни 

пари. В тропосферата температурата на въздуха с височината се понижава 

средно с  6,5 оС на всеки 1000 м. Срещат се и инверсионни състояния т.е. 

повишаване на температурата на въздуха във височина. Температурата на 

въздуха в този слой се формира от земната радиация и преноса на топлина 

по пътя на турбулентния обмен и конвективните движения. В 

тропосферата се осъществяват процесите изпарение и кондензация. Всяка 

година от повърхността на океаните и моретата се изпаряват около 450 000 

куб. км вода, а от повърхността на сушата – около 70 000 куб. км. За същия 

период  общото количество на падналите по цялата земя валежи е равно на 

изпарението – 520 000 куб. км. Изпарилата се от земната повърхност вода 

кондензира на определена височина в тропосферата и води до 

образуването на облаци, при което се отделя голямо количество топлина, 

равно на количеството топлина, което е изразходвано за изпарението на 

водата от земната повърхност. По този начин се оформя още един начин за 

затопляне на атмосферата, при който по нерадиационен път се пренасят 

огромни количества топлина от земната повърхност в атмосферата. За 



правилната оценка на това явление, трябва да споменем, че за изпарението 

на тези 520 000 куб. км вода се изразходват приблизително 20% от 

слънчевата енергия, която Земята получава на горната граница на 

атмосферата. 

 

1.20. Какво е характерно за стратосферата? Стратосферата се простира 

на височина от 11 - 18 до 50 - 55 км. Отделя се от тропосферата чрез тънък 

преходен слой, наречен тропопауза, а от мезосферата – чрез стратопауза 

(фиг.2).  Средната температура  в  долната част на стратосферата  е  между 

-50 
o
С и -70 

o
С, а в горната и част, непосредствено под стратопаузата – 

между -10 
o
С  и +25 

o
С град. Конкретните стойности на температурата 

зависят от сезона и географската ширина. В стратосферата процентното 

съдържание на газовете, изграждащи въздуха, е същото, както и в 

тропосферата, с тази разлика, че съдържанието на водни пари е нищожно. 

Движението на въздуха в стратосферата е доста интензивно. Освен 

силните ураганни ветрове тук се наблюдават и вертикални движения на 

въздуха, които през студената част от годината имат изразен вълнов 

характер. 

 

1.21. Защо понякога стратосферата я наричат озоносфера? За разлика 

от приземния въздух процентното съдържание на озон в стратосферата е 

много по-голямо. Този газ присъства в стратосферата на височина от 11 до 

50 км, като максималната му концентрация се наблюдава между 25 и 35 

км. Най-благоприятни условия за образуването на озона съществуват на 

височина 40 – 50 км, т.е в гората част на стратосферта, където под 

действието на слънчевата радиация двуатомните молекули кислород (знак 

на кислород) се разпадат на атоми. Част от тези атоми се присъединяват 

към неразпадналите се молекули кислород, при което се образува нова 

молекула с три атома кислород – озон 03. От своя страна тази молекула е 

сравнително нестабилна и бързо се разпада на една молекула кислород и 

един свободен атом кислород. В резултат на тази фотохимична реакция 

озоносферата поглъща онези ултравиолетови лъчи, които разрушават 

белтъчните съединения, а следователно, достигайки земната повърхност 

биха унищожили живота на земята.Общото съдържание на озон в 

атмосферата се изменя с географската ширина. Ако съберем цялото 

количество озон в атмосферата непосредствено на морското равнище, би 



се образувал слой с деблина от 0,2 мм на екватора до 3,5-4,0 мм в големите 

географски ширини. Отдавна е известно, че максималното съдържание на 

озон в атмосферата се наблюдава през пролетта, а минималното през 

есента. 

 

1.22. Какво представлява „озоновата” дупка над Антарктида? Първите 

сведения за изтъняването на озоновия слой са на американците и са от 

1958 г. За съжаление тогава никой не обръща сериозно внимание на тези 

съобщения. Получените резултати от наблюденията върху озоновия слой 

над Антарктида доказаха, че всяка година от края на август (началото на 

пролетта на Белия континент)  концентрацията на озон започва да 

намалява. Това намаляване продължава до първата половина на октомври, 

когато количеството на озона  достига 50%, а в отделни райони едва 30% 

от нормалното. От началото на ноември концентрацията на озон започва да 

се увеличава и след месец достига нормалните си стойности. Още през 

1974 г. американски учени откриха взаимната връзка между окисите на 

хлора и намаляването на озона. Впоследствие се доказа, че основната роля 

в унищожаването на озона играе хлорът, отделян от т.нар. 

хлорфлуоровъглеводороди, известни повече с наименованието фреони. 

Фреоните обединяват над 140 различни химични съединения на хлора, 

флуора и въглерода, използвани масово в производството на пластмаси, 

аерозолни опаковки, хладилни и климатични инсталации и т.н. Дълго 

време фреоните се смятаха за инертни и безопасни съединения, което води 

до рязко увеличение на производството им – над 1,5  млн.т  в началото на 

80-те  години на миналия век. През 1987 г. в рамките на Монреалския 

протокол всички известни тогава озоноразрушаващи вещества са 

забранени за производство. Това е първото си по рода си световно 

споразумение обхващащо на практика всички произвеждащи фреони 

страни.  Страните, подписали Протокола, са декларираха през 2006 г., че 

вече имат нулеви емисии на онези видове  хлорфлуоровъглеводороди, 

които разрушават озоновия слой.  

 

1.23. Защо именно над Антарктида се образува най-голямата „дупка” в 

озоновия слой? Според най-новите виждания съществен принос в 

образуването на озоновата дупка над Антарктида има специфичната 

атмосферна циркулация над континента. През дългата полярна зима 



въздухът в мощния антициклон над континента остава сравнително 

изолиран от останалите въздушни маси, а температурата му се понижава 

значително. Образуват се ледени кристали, които формират т.нар. полярни 

стратосферни облаци. Предполага се,че именно върху тези кристали 

протичат химичните реакции, свързани с унищожаването на озона. В 

началото на пролетта, когато първите слънчеви лъчи огреят въздуха над 

Южния полюс, започва отделянето на хлор, който бързо разрушава озона. 

След два месеца във връзка с отслабването  на антициклона и 

намаляването на териториалния му обхват над континента прониква 

въздух от север и стратосферата над Антарктида се връща към нормално 

състояние. Механизмът, по който става разрушаванто на озоновия слой все 

още не е напълно изяснен. Съществуват доста хипотези както по този 

въпрос, така и по отношение влиянието на количеството на кислород и 

озон върху изменението на климата. Учените смятат, че не трябва да се 

правят прогнози въз основа на екстраполиране на сегашните тенденции. 

Натрупването на кислород и фреони в атмосферата, или увеличаващата се 

антропогенна дейност може да продължи десетилетия, без това да 

предизвика някакви сериозни последствия. Естествено при достигането  на 

някакво критично ниво равновесието в климатичната система може да 

бъде нарушено, а това неминуемо би довело до рязка промяна не само на 

климата. Нови изследвания на НАСА показват, че „затварянето“ на 

озоновата дупка над Антарктида протича по бавно от предвижданията. 

Това е пряк резултат от факта, че все пак изхвърлянето на 

озоноразрушаващи вещества в атмосферата на Земята не е прекратено 

напълно и има места където те се произвеждат, макар и нелегално. Друг е 

въпросът, че днес в атмосферата се емитират химически вещества, които 

тогава не са били известни и следователно не са били забранени от 

Монреалския протокол, но днес могат да участват в разрушаването на 

озоновия слой. Въпреки това, според Центъра  за космически полети 

„Годард“, резултатите от моделирането на химическия състав на  

атмосферата на Земята и изчислението на механизмите на взаимодействие 

на атмосферата с почвата и океаните, при спазване на поетите от страните 

задължения, озоновия слой над Антарктида ще се възстанови към 2050 г. 

 

1.24. Какво предствляват  природните феномени Ел Ниньо и Ла Ниня? 

Природният феномен Ел Ниньо анормално циклично колебание на 



температурата на повърхностния слой на водата  в екваториалната източна 

част на Тихия океан. Ел Ниньо и неговия антипод Ла Ниня  са свързани 

периодични климатични явления, повтарящи се  приблизително на 2-5-7 

години в тропичните на Тихия океан. Двата процеса са тясно свързани. 

Топлата океанска фаза - Ел Ниньо съпътсва високото атмосферно 

налягане, а студената океанска вода,  Ла Ниня – ниското атмосферно 

налягане над Западния Тихи океан.  В резултат на проявата на Ел Ниньо, 

валежите в Индонезия и Източна Австралия  рязко намаляват, а в районите 

на Перу, Еквадор и Колумбия рязко се увеличават. И това е само част от 

пазместения пъзел на климатичната система. Промяня се температурния и 

валежен режим в Калифорния и Флорида и т.н. Не на последно място Ел 

Ниньо оказва влияние и на глобалната температура на въздуха. През 2015-

2016 година Ел Ниньо бе най-силно изразено от далечната 1950 г. Ефектът 

беше впечатляващ - 2016 г. се оказа най-топлата откакто се правят 

метеорологични наблюдения на Земята. Положителната температурна 

аномалия достигна до 0,99 
о
С над средната температура на въздуха за 

миналия век. Менизмът, причините и взимните връзки при проявана на 

тези климатични  явления не са напълно изяснени и са предмет на 

продълцаващи и днес изследвания. 

 

1.25. Кои са особеностите на мезосферата? Над стратосферата на 

височина от 55 до 80-85 км се намира мезосферата. В този слой е 

съсредоточена едва 0,2% от масата на атмосферата. За мезосфера е 

характерно понижение  на  температурата във височина.от приблизително 

0 
о
С  на долната граница температурата се понижава от -85 

о
С - -90 

о
С на 

границата с термосферата. В горната част на мезосферата при ясно време 

след залеза или преди изгрева на слънцето могат да се наблюдават 

блестящи тънки облаци. На фона на тъмното небе те имат сребристо син 

цвят, откъдето носят своето име – сребристи облаци.  

 

1.26. Какво е характерно за термосферата? Над мезопаузата до 600-800 

км височина се порстира термосферата (фиг.2). Самото наименование на 

тази част от атмосферата определя една от характерните и черти – бързо 

повишение на температурата, която на горната граница на термосферата 

надминава 1000 – 1500 
о
С. Тази висока температура е резултат от 

непосредственото поглъщане на корпускулярната, рентгеновата и 



ултравиолетовата радиация от Слънцето. В термосферата съществуват 

много добре изразени температурни изменения, които следват денонощния 

ход на слънчевата радиация. В термосферата на височина от 100 до 500 км 

под действието на слънчевата радиация част от газовете се йонизират. Този 

слой от атмосферата се отличава с повишена концентрация на йони и се 

наричат йоносфера. В йоносферата има няколко слоя с максимална 

концентрация на йони, които отразяват радиовълни с различни дължини. 

Това от своя страна се използва за установяване на радиовръзка между 

различните части на земното кълбо.  

 

1.27.Докъде се простира екзосферата? Екзосферата представлява най-

външната част от газовата обвивка на Земята. Разположена е на височина 

над 700 – 800 км до горната граница на атмосферата. Според последните 

изследвания горната граница на атмосферата се намира на около 20 000 км 

от повърхността на Земята, където все още, макар и с много малки 

стойности, плътността на атмосферата е по-голяма от плътността на 

космическото пространство. В екзосферата плътността на въздуха е 

толкова малка, а температурата толкова висока, че въздушните частици 

имат свободен пробег от порядъка на 600 – 1000 км, преди да се срещнат и 

ударят една в друга. Част от тях въобще не срещат по пътя си други 

частици и при своето движение напускат земната атмосфера. 

 

1.28. В какво се изразява парниковия ефект на атмосферата? 

Атмосферата почти безпрепятствено пропуска до повърхността на Земята 

слънчевата радиация. Но някой нейни съставки  (въглероден двуокис, 

диоксид ледени кристали, вода, озон, водни пари и аерозоли) поглъщат 

активно радиацията , излъчвана от земната повърхност. Вследствие на това 

се оформя срещулъчене на атмосферата, което от своя страна намалява 

топлинните загуби на земната повърхност  (вж. в. 3.10 и 3.11). Най-силно 

поглъщат земната радиация въглеродния диоксид, метана, водната пара и 

водата (облаците), които са практически непрозрачни за нея. Ако в земната 

атмосфера нямаше вода и въглероден двуокис, средната температура на  

повърхността на Земята щеше да бъде не + 15 
о
С, а -10 -- -15

о
С. 

 

II. НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА КЛИМАТА 



 

2.1. Как се измерва температурата на въздуха? Температурата е физична 

величина, която характеризира степента на нагрятост на 

телата.Следователно под температура на въздуха трябва да се разбира 

неговата степен на нагрятост. Температурата на въздуха зависи от 

количеството но слънчевата радиация, характера на атмосферната 

циркулация и особеностите на подстилащата повърхнина. В зависимост от 

целите на измерването и изискванията към него за измерване на 

температурата на въздуха се използват няколко вида термометри- 

живачни, спиртни и биметални. Живачните термометри са подходящи за 

измерване на температури от -30 до +500 оС, спиртните – от -80 до +80 оС 

и т.н. За да са коректни данните , навсякъде по света термометрите се 

поставят в метеорологична клетка на сянка и на два метра височина от 

земната повърхност. 

 

2.2. В какви единици се измерва температурата? Днес по целия свят три 

основни температурни скали. Най-разпространена е т.нар. сто градусова 

скала на шведския учен Андрес Целзий. Един градус от тази скала е равен 

на 1/100 от интервала между точката на кипене на водата при нормално 

атмосферно налягане /1013 хектопаскала/ и точката на замръзването и. В 

науката и техниката широко приложение намира абсолютната 

температурна скала, предложена от английския учен Уйлям Томсън, 

известен като лорд Келвин. По тази скала на ниската температура ( 0 оК), 

наречена още абсолютна температурна нула, е онази точка ( -273,15 

градуса по скалата на Целзий), при която молекулите на всяко вещество 

престават да се движат. Един градус по Келвин представлява 1/273, 15 от 

интервала между абсолютната 0 и тройната точка на водата(0 градуса по 

Целзий) т.е. температурата ,при която водата може да се намери и в трите 

си агрегатни състояния. Преминаването от Целзиеви и Келвинови градуси 

не представлява сериозен проблем, тъй като 1 оК е равен на 1 Градус по 

Целзий. 

Във Великобритания и САЩ все още( за граждански цели) се използва 

скалата на немския учен Габриел Фаренхайт. За крайни, реперни точки 

ученият взел температурата на човешкото тяло и температурата , до която 

стигнал живакът на термометъра му през един много студен ден в град 

Данциг , днешен Гданск. Така по тази не много логична температурна 



скала точката на замръзването на водата се оказва  32 градуса по 

Фаренхайт , а точката на кипенето и 212 градуса по Фаренхайт. Един 

градус по скалата на Фаренхайт  представлява темпертурният интервал , 

равен на 1 /180 част между двете реперни точки. През 1731г. Френският 

учен Рене дьо Реомюр, предлага температурна скала, при която за реперна 

точка е приета температурата на топене на леда ( 0 градуса по Целзий). 

Съвсем произволно ученият определя един градус от новата скала като 

1/1000 част от обема на спирта в термометъра, който той използвал. 

 

2.3. Защо в едни термометри за реактивна течност се използва живак, 

а в други – спирт? Макар че живачните температури осигуряват най-

голяма точност на измерването , използването им в онези части на Земята , 

където температурите на въздуха са много ниски, е невъзможно – живакът 

замръзва при температура -34  градуса по Целзий. В районите на Арктика , 

Антарктида и високите части на планините, както и за измерването на 

минималните температури в умерените ширини, се използват спиртни 

термометри, тъй като чистият спирт замръзва при -120 градуса по Целзий. 

 

2.4. Защо във височина температурата на въздуха се понижава? 

Издигайки се във височина , въздухът като смес от газове се подчинява на 

закона, според който всеки газ се стреми да заеме целия предлаган обем. 

Следователно при издигането си въздухът се разширява, а налягането му 

се понижава. За разширяването на въздуха се изразходва част от 

вътрешната му енергия, вследствие на което температурата му се 

понижава.При спускане въздухът се свива, скоростта на движение на 

молекулите му расте, а следователно нараства и температурата му.Разбира 

се причината за общото понижаване на температурата на въздуха във 

височина е отдалечаването му от подстилащата повърхнина- източник на 

топлина. 

2.5. Какво е вертикален температурен градиент? Изменението на 

температурата на въздуха на единица разстояние във височина се нарича 

вертикален температурен градиент. Стойностите на вертикалния 

температурен градиент могат да се изменят в широки граници. В 

тропосферата средната стойност на градиента е около 0,65 градуса на 100 

м. В ниските слоеве на атмосферата над прегрята подстилаща повърхнина 



вертикалният температурен градиент може да има стойности и над 1 

градус на 100 м, а в няколко сантиметровия слой въздух непосредствено 

над земята те са няколко десетки пъти по-големи. Стойността, с която се 

изменя температурата на въздуха на единица разстояние във височина, 

представлява много важен показател, характеризиращ вертикалната 

устойчивост на въздушните маси. При малък градиент въздушната маса 

има устойчива стратификация, т.е. конвективните движения на въздуха са 

слаби и достигат малка височина.При градиент, по-голям от 

влажноадиабатния, и особено при градиент над 1 градус/100м.  

Конвективните движения на въздуха са мощни и достигат до голяма 

височина , т.е. атмосферата е неустойчива. 

 

2.6. Какво е инверсия и изотермия? В атмосферата съществуват случаи , 

когато температурата на въздуха с увеличаването на височината не 

намалява , а расте.Такова разпределение на температурите се нарича 

инверсия.В този случай вертикалният температурен градиент е 

отрицателен. Ако температурата на въздуха не се променя във височина , 

т.е. вертикалният температурен градиент  е равен или близък до 0 

градуса/100м., то в атмосферата се наблюдава изотермия. Като пример за 

изотермно и инверсно състояние в атмосферата може да послужи 

разпределението на температурата в цялата стратосфера (вж. в 1.21). 

 

2.7. Как се разпределят средните януарски и юлски температури по 

Земята? За неравномерното разпределение на температурите на въздуха 

по земното кълбо най-голямо влияние оказват следните няколко 

фактора:географската ширина, от която зависи количеството на 

получаваната и излъчваната радиация от земната повърхност, разликата в 

нагряването и охлаждането на сушата и водата , атмосферната циркулация, 

пренасяща топли или студени въздушни маси , морски течения и др. За 

изобразяване  

Фиг.3 Географско разпределение на средните месечни температури на 

въздуха за януари 

на разпределение на температурата на въздуха по земната повърхност се 

използва географска  карта , върху която точките с еднаква температура са 

съединени чрез линии , наречени изотерми. Картите на разпределението на 



температурата на земното кълбо (Фиг. 3 и 4) показват, че температурата на 

въздуха се понижава от екваториалните райони към полюсите като това 

понижение е по-значително над сушата, отколкото над океаните. През 

януари най-топлите места се наблюдават над континентите , разположени 

в южното полукълбо, а с най-ниски средни температури се отличава 

районът на Североизточен Сибир ( Верхоянск - Оймякон), където те 

достигат -40-48 
o
С. Януарската изотермална карта се характеризира с 

много силно „огъване“ на изотермите. Над континентите и студените 

океански течения това огъване е към екватора , а над океаните и топлите 

течения – към полюсите. Най-силно е огъването на изотермите над 

северната част на Атлантическия океан в близост до бреговете на Западна 

Европа , където се чувства влиянието на Гълфстрийм. Всичко това се 

дължи на факта, че през зимата сушата изстива по-бързо от водата, а 

следователно и въздухът над нея е с много по-ниски температури, 

отколкото над океана. През лятото се наблюдава обратната ситуация. На 

една и съща географска ширина температурата на въздуха над сушата е по-

високо, отколкото над океаните. 

Фиг.4  Географско разпределение на средните месечни температури на 

въздуха за юли 

През юли най-високите температури на въздуха се наблюдават между 15 и 

40 градуса с.ш. в зоната на вътрешноконтиненталните пустини, където 

средната юлска температура достига 35 
o
С, а в Западна Сахара дори до 38-

40 
o
С. В северното полукълбо най-студено е в района на Северния полюс, 

където температурата на въздуха е между 0 
o
С и -4 

o
С. В южното 

полукълбо , където по това време е зима, най-ниските температури се 

наблюдават на юг от 60 градуса ю.ш. В крайбрежните райони на 

Антарктида температурите  на въздуха са между -15 - -20 
o
С, а на Леденото 

плато достигат до -50 - -70 
o
С. Налага се изводът, че зимата в северното 

полукълбо е по-студена от тази в южното, а лятото – много по-топло. 

Причината е в неравномерното разпределение на сушата и водата – в 

северното полукълбо преобладава сушата, докато по-голяма част от 

площта на южното се заема от океанската вода. 

 

2.8. От какво зависи изпарението? Изпарението на водата зависи от 

температурата на въздуха и изпаряващата повърхност, от дефицита на 

влажността (колкото по-сух е въздухът, толкова по-голямо е изпарението), 



от скоростта на вятъра, от атмосферното налягане, от формата и характера 

на изпаряващата повърхност( бурно море, гора, езеро, трева и т.н.), от 

концентрацията на соли във водата, а естествено и от количеството на 

водата в изпаряващата повърхнина. 

 

2.9. Какво е географското разпределение на изпарението? Анализът на 

данните за изпарението показва, че изпарението от повърхността на 

океаните е много по-голямо от това на континентите.Над цялата океанска 

повърхност, затворена между 40 градуса с.ш. и 40 градуса ю.ш., 

изпарението е над 1000 мм годишно., като зоните с максимални стойности( 

надвишаващи 2000-2500 мм/год.) са разположени около тропичните 

окръжности. Практически във всички континенти изпарението е под 1000 

мм/год. Районите, в които изпарението от земната повърхност е под 100  

мм./год., обхващат около полюсните пространства( там температурите на 

въздуха са много ниски) и вътрешноконтиненталните пустини ( където пък 

няма какво да се изпарява). Абсолютният минимум на изпарението се 

наблюдава в централните части на Антарктида, където то е значително под  

50 мм/год. 

2.10. Какво е влажност на въздуха?  Под влажност на въздуха се разбира 

количеството водни пари, съдържащи се в него. По-важните 

характеристики на влажността на въздуха са: абсолютна влажност, 

относителна влажност, дефицит на влажността, точка на оросяване (или 

момент на оросяване/насищане)  и специфична влажност. 

 

2.11. Изменя ли се абсолютната влажност? Абсолютната влажност на 

въздуха представлява количеството водни пари, изразено във  грамове, 

което се съдържа в 1куб.м. въздух при определена температура и 

налягане.При разширението на въздуха във височина и с отдалечаването 

му от подстилащата повърхнина едно и също количество водна пара се 

разпределя в по-голям обем. Следователно при издигането на въздуха 

освен понижението на температурата се наблюдава и понижение и на 

абсолютната му влажност. Най-голяма е средната абсолютна влажност в 

местата, отличаващи се с влажен тропичен климат-между 20 и 25 г/м3. 

Максималните стойности на абсолютната влажност ( 30-32 г/м3.)се 

наблюдават в крайбрежните райони на Червено море.С отдалечаването от 

морето и с понижаването на температурите на въздуха стойностите на 



абсолютната влажност бързо намаляват. През зимата в централните части 

на Азия и Северна Америка абсолютната влажност е под 0. 

 

2.12. Защо от всички характеристики за влажността на въздуха най-

много се използва относителната влажност? Относителната влажност 

представлява отношението между реалното количество водни пари, 

съдържащи се във въздуха, и максимално възможното при определена 

температура и налягане. Относителната влажност се измерва в проценти, т. 

е. 100 % относителна влажност представлява пълно насищане на водните 

пари. Такива стойности в естествени условия се наблюдават при мъгла и 

по-рядко при валеж от дъжд. Относителна влажност 0 % означава 

абсолютно сух въздух - пълна липса на водни пари. Относителната, 

влажност не изразява абсолютното съдържание на водни пари във въздуха. 

То може да бъде изключително високо при неголяма относителна 

влажност - например в горещ летен ден (абсолютна влажност 12-15 г/м3 и 

относителна – 30-40 %), и, обратно - малко при много висока относителна 

влажност, например в студен или мразовит ден (абсолютна влажност 0,5 

г/м3 и относителна влажност 80-90 %). В денонощния ход на 

относителната влажност максимумът настъпва в сутрешните часове, 

когато температурата на въздуха е най-ниска, а минимумът - малко след 

пладне, когато се отбелязва максимумът на температурите. Годишният ход 

на относителната влажност се характеризира с максимум през зимата и 

минимум през лятото. Съществуват и доста изключения от това 

разпределение - например земите с мусонен климат и др. Най-големите 

средногодишни стойности на относителната влажност се наблюдават в 

екваториалния климатичен пояс и в местата с влажен тропичен климат. По 

долното течение на р. Амазонка средногодишната относителна влажност 

достига и дори надминава 90 %. Най-малка е относителната влажност (под 

30-40 %) във вътрешноконтиненталните тропични пустини. Към големите 

географски ширини относителната влажност расте във връзка с общото 

понижаване на температурите на въздуха. При морския тип климат 

относителната, влажност през лятото е по-висока в сравнение с 

континенталния тип климат, а през зимата сериозни разлики не се 

наблюдават. Още едно важно обстоятелство, характеризираш,о морския 

тип климат, е фактът, че над океаните на почти всяка географска ширина 

съществени различия в относителната влажност няма. 



Има текст под черта 

 

2.13. За какво се използва точката на оросяване (или момента на 

насищане)? Точката на оросяване е онази температура, до която трябва да 

се охлади въздухът, без да се изменя налягането, за да достигнат 

съдържащите се в него водни пари състояние на насищане. Това е много 

важен показател, чрез който може да се оценят възможностите за 

възникването на мъгли или образуването на облаци. Точката на оросяване 

се измерва в Целзиеви градуси. Колкото по-голяма е разликата между 

температурата на въздуха и точката на оросяване, толкова по-сух е 

въздухът и, обратно, колкото по-малка е разликата, толкова по-голяма е 

вероятността при допълнително изстиване на въздуха той да стигне до 

състояние на насищане. 

 

2.14. Как се образуват облаците? Много често може да се срещне 

определението, че облаците се образуват в резултат на кондензацията на 

водните пари в атмосферата. Това определение вярно, но непълно. 

Пропуска се фактът, че при натрупването на кондензационни продукти 

непосредствено над земната повърхност се образува мъгла, а не облак. 

Едновременно с това за наблюдател в подножието на една планина 

планинският връх може да е закрит от облак, но за наблюдател на върха 

това е мъгла. Облаците се образуват при издигането на влажен въздух във 

височина. Вследствие на понижаването на атмосферното налягане 

въздухът се разширява, губи част от енергията си, охлажда се и достига 

точката на оросяване. Започва процес на кондензация на водните пари, при 

което около кондензационните  ядра се образуват миниатюрни капчици 

вода или ледени кристали. Концентрацията на водните капки и ледените 

кристали в облаците е много малка - до няколко стотици капки в 1 см3 от 

облака, а съдържанието на ледени кристали е още по-малко. В естествени 

условия кондензационният процес не би могъл да настъпи, ако във въздуха 

не се съдържат кондензационни ядра. За кондензационни ядра служат 

твърдите и течните примеси в атмосферата. Преди всичко това са частици 

от морска сол (натриев и магнезиев хлорид), попадащи в атмосферата при 

изпарението на водните пръски, продукти на горенето, прах и др. Над 

сушата в 1 см3 въздух броят на кондензационните ядра е от няколко 

стотици хиляди (над промишлените центрове) до няколко десетки хиляди 



(над крайбрежията на моретата и океаните), а над океана те са няколко 

хиляди. Във височина концентрацията на кондензационни продукти 

намалява, но все пак тя е достатъчна за процеса на облакообразуването и 

във високата тропосфера. 

 

2.15. Какво е облачност и какво е нейното разпределение по Земята? 

Степента на покритост  на небето с облаци се нарича облачност. Най-често 

облачността се измерва в десети или проценти. Ако половината от 

видимия хоризонт е покрита с облаци, то облачността е 5/10, или 50 %, а 

ако цялото небе е заето от облаци, облачността е 10/10, или 100 %. 

Облачността се разпределя твърде неравномерно по Земята (фиг. 5). В 

екваториалния пояс през цялата година облачността е голяма. Към 

тропиците тя бързо намалява, за да достигне минималните си стойности в 

зоната между 20 и 35° с. ш. - зоната на тропичните пустини. В западната 

част на Сахара средната годишна облачност достига едва 5 % (вж. в. 4.12). 

Максимумът на облачността се наблюдава в зоната между 60о и 70° г. ш. и 

е резултат от активната циклонална дейност в тези географски ширини. 

Над океаните облачността е по-голяма от тази над сушата. Например 

средната годишна облачност в северното полукълбо над океаните и 

моретата е 6,2, а над континентите - 5,3. За цялото земно кълбо средната 

облачност е 6/10, т. е. около 60 % от повърхността на Земята е покрита с 

облаци. 

 

2.16. Колко вида облаци има? Ако имате възможност да надникнете в 

атласа, определящ различните видове облаци, ще откриете, че те са над 

двеста. Все пак в зависимост от множество признаци облаците се групират 

в семейства и родове, които от своя страна се разделят на още много 

видове. Според международната класификация на облаците те се разделят 

на 10 основни рода, които в зависимост от формата и височината на 

долната им основа се групират в 4 семейства: високи, средни, ниски и 

облаци с голямо вертикално развитие. Към високите облаци (височина на 

долната основа на облака над 4 км в полярните райони и над 6 км в 

тропичните) спадат: перестите, пересто-кълбестите и пересто-слоестите. 

Дебелината на тези облаци най-често е между 200 и 600 м, в отделни 

случаи и до 2000 м. Макар че понякога имат голяма дебелина, тяхната 

плътност е малка. Слънцето и луната прозират през тях, а валежи не се 



образуват. Към средните облаци спадат високо-слоестите и високо-

кълбести. Долната основа на тези облаци е в границите 2 – 6 км. 

Дебелината им е 200 до 800 м, като при фронтални смущения дебелината 

на високо-слоестите облаци достига 2000 м. тези облаци са значително по-

плътни и съдържат по-голямо количество вода. През зимата валежът от 

високо-слоестите облаци може да достигне земната повърхност. Към 

ниските облаци (височина на долната им основа под 2 км) се отнасят 

слоесто-дъждовните облаци, слоесто-кълбестите и слоестите. Слоесто-

дъждовните облаци формират плътен облачен слой със значително 

вертикално развитие – до 4000 – 5000 м. състоят се от водни капки и 

снежинки, а валежът от тях (от дъжд или сняг) достига земната 

повърхност. В повечето случаи слоесто-кълбестите облаци представляват 

еднороден облачен слой, изграден от водни капчици, които при 

определени условия могат да достигнат земната повърхност във вид на 

ръмеж. Купестите и купесто-дъждовните облаци спадат към семейството 

на облаците с голямо вертикално развитие. Като правило височината на 

долната основа на тези облаци е под 2 км, а горната им част може да се 

намира в пределите на цялата тропосфера. Купестите облаци се отличават 

с голяма плътност, ясно очертани контури, плоска сива основа, 

куполообразна форма и ослепително ярки бели върхове. Тези облаци не 

дават валежи, тъй като са изградени само от водни капки. Купесто-

дъждовните облаци представляват по-нататъшното развитие на кълбестите 

облаци. Това са плътни, силно развити във вертикално отношение облаци, 

които нерядко заемат цялата тропосфера. В горната си част купесто-

дъждовните облаци са изградени от ледени кристали, средната им част се 

състои от различни по размер водни капки и ледени кристали, а най-

ниската – предимно от водни капки. За купесто-дъждовните облаци са 

характерни светкавиците и гръмотевиците, интензивните валежи, а през 

лятото при определени условия се наблюдава падането на твърд валеж – 

град. 

 

2.17. Какво е мъгла? Струпването на кондензационни продукти (водни 

капчици или ледени кристалчета) непосредствено над земната повърхност 

(до 50 м височина) и свързаното с това на¬маление на хоризонталната 

видимост под 1000 м се нарича мъгла. Когато температурата на въздуха е 

положителна, мъглата се състои от много малки водни капки. Тази 

структура на мъглата се запазва до температури от порядъка на -5 -- -8 °С. 



При температури под -10 °С в мъглата наред с прохладените водни 

капчици се появяват и ледени кристали. 

 

2.18. При какви условия се образуват различните видове мъгли? 

Мъглата възниква тогава, когато над земната повърхност се създават 

благоприятни условия за кондензация на водна пара. В повечето случаи 

насищането на въздуха с водни пари настъпва  в резултат на охлаждане на 

приземния слой въздух и по-рядко в резултат на изпарение. В зависимост 

от това, коя причина преобладава, мъглите се разделят на две основни 

групи – мъгли на охлаждане и мъгли на изпарение. В зависимост от 

причината за охлаждането на въздуха се наблюдават три вида мъгли: 

адвективни, радиационни и адвектно-радиационни. Адективните мъгли 

възникват в топла и влажна въздушна маса, която при своето движение се 

пре¬мества над по-студена повърхност - суша или вода. Адвективните 

мъгли се отличават с голямо вертикално развитие (до 300 - 400 м), с голям 

интензитет (много често хоризонталната видимост е под 100 м) и с голяма 

продължителност (вж. в. 4.32). Този вид мъгли се наблюдава както над 

сушата, така и над морето. Радиационни те мъгли се образуват в резултат 

на радиационното изстиване на земната повърхност и на прилежащия слой 

въздух. Наблюдават се предимно през студената част от годината,но могат 

да възникнат и през лятото, особено когато приземният слой въздух е богат 

на влага. Радиационните мъгли възникват над сушата през тихи и ясни 

нощи, като постепенно увеличават интензитета си към сутрешните часове. 

Височината им рядко надхвърля няколко десетки метра. Адвективно-

радиационните мъгли възникват в резултат и на двата фактора. 

Продължителността, интензитетът и вертикалното им развитие зависят от 

сезона, влагосъдържанието на  въздушната маса, общото развитие на 

синоптичната обстановка, физикогеографските условия и др. Мъглите на 

изпарение се образуват през студената част от годината в по-хладен 

въздух, разположен над по-топла водна повърхност. Много рядко този вид 

мъгли се наблюдава през топлата част от годината и над сушата. Над 

реките и езерата се наблюдава привечер или през нощта. В ранните 

вечерни часове мъгли на изпарение могат да се наблюдават по време на 

дъжд или непосредствено след него, когато силно нагрятата почва 

изпарява голямо количество вода, а температурата на въздуха се понижава. 

 



2.19. Какво е географското разпределение на мъглите? В северното 

полукълбо най-голям е броят на дните с мъгла (повече от 80 годишно) над 

източната част на Северния ледовит океан и в района на о. Нюфъндлънд. 

Причините и в двата случая са еднотипни. В първия случай големият брой 

на дните с мъгла се дължи на преноса на топли въздушни маси над студена 

повърхност (морски лед) или преноса на студен въздух над откритата вода. 

Във втория случай причината е в преноса на топъл въздух, формиран над 

Гълфстрийм, над студените води на Лабрадорското течение. Между 30 и 

50 дни с мъгла се наблюдават в Централна Европа, в близост до бреговете 

на Калифорния и Тихоокеанското крайбрежие на Съветския съюз. Най-

малка е повторяемостта на дните с мъгла в централните части на 

конти¬нентите и пустинните райони. През лятото в централните части на 

Азия и Северна Америка температурите на въздуха са високи, а през 

зимата влагосъдържанието на въздуха е много малко, за да се образува 

мъгла. В пустините причината е почти същата - недостатъчно количество 

водни пари и високи темпе¬ратури на въздуха. В южното полукълбо най-

голям е броят на дните с мъгла в субтропичните райони, обхващащи 

западните крайбрежия на Африка и Южна Америка, чиито брегове се мият 

от водите на студени морски течения. Висока е повторяемостта на дните с 

мъгла по източното крайбрежие на Южна Америка и о. Мадагаскар, което 

се обяснява с термичните особености на подстилащата повърхнина и 

преобладаващата посока на атмосферния пренос. 

 

2.20. Какво е смог? Интензивното замърсяване на въздуха в градовете при 

наличието на мъгла се нарича смог. Думата смог (smog) произлиза от 

английските думи „smoke“ - дим, пушек, и „fog“ - мъгла, и за първи път е 

употребена във Великобри¬тания през  1905 г. Различават се два основни 

вида смог - лондонски и лосанжелиски. Лондонският смог представлява 

смес от мъгла и различни продукти, получени при непълното горене - 

въглероден и серен окис и двуокис, сажди, сулфатни съединения, феноли и 

др. Този вид смог предизвиква възпаление на дихателните пътища и белите 

дробове, а при устойчиво състояние на атмосферата, свързано с 

продължително задържане на смога, може да доведе до увеличаване 

заболеваемостта и общата смъртност сред насе¬лението. Катастрофално се 

оказва замърсяването на въздуха в Лондон през 1952 г., когато за периода 

от 5 до 8 декември в резултат на много силен смог преждевременно 



починали над 4000 души. Лосанжелиският смог се образува в резултат на 

сложни фотохимични реакции, протичащи по въздействието на 

ултравиолетовите слънчеви лъчи в газове, изхвърлени от автомобилния 

транспорт и промишлеността. В него няма водни капки и се състои от 

множество органични съединения, преминали сложен път на 

взаимодействие – азотни и въглеводородни окиси, аерозоли на тежките 

метали и др. И двата вида смог се наблюдават при устойчиво състояние на 

атмосферата (приземни температурни инверсии) и слаб вятър. 

 

2.21. Защо облачните капки не падат на земята или как се образуват 

валежите? За да паднат на земята под формата на валеж, облачните капки 

трябва да достигнат значителни размери, за да преодолеят възходящите 

движения, довели до образуването на облаците, и да не се изпарят в 

подоблачното пространство. Нарастването на облачните капки до 

размерите на дъждовните става по два начина: чрез коагулация и при 

учас¬тието на ледени кристали. Много рядко облачните капки са с еднакви 

размери. Тези от тях, които нараснат до размери, по-големи от средния, 

започват да падат с по-голяма скорост от останалите. Падайки към 

основата на облака, тези капки се удрят и сливат с други капки 

(коагулират), при което още повече увеличават размерите си. 

Изследванията показват, че в добре развити облаци с мощни възходящи 

движения и голямо водосъдържание капките се преместват достатъчно 

дълго сред по-малки, което им осигурява нарастване до размерите на 

дъждовна капка. При ръмеж диаметърът на водните капки е под 0,5 мм, а 

най-големите дъждовни капки достигат диаметър 6 мм и скорост на падане 

от порядъка на 10 м/с. Образуването на валежи чрез участието на ледени 

кристали става в случаите, когато при своето развитие част от облака 

достигне височина, при която температурата на въздуха е отрицателна. 

Тогава в облака се формира слой, изграден от водни капки и ледени 

кристали. Ледените кристали бързо уве¬личават размерите си по пътя на 

сублимацията на водните пари или чрез коагулацията помежду си и с 

преохладените водни капки. Настъпва момент, когато ледените кристали 

достигат размери, при които силата на тежестта става по-голяма от 

възхо¬дящите движения на въздуха и те започват да падат към земната 

повърхност във вид на снежинки. Ако въздухът в долната част на облака 

или подоблачния слой е с положителни температури, ледените кристали 

могат да се разтопят и валежът да достигне земята във вид на дъжд. Когато 



в облака се създадат благоприятни условия за образуването на по-едри 

ледени зърна, те могат да паднат на земята, без да се разтопят, във вид на 

град. 

 

2.22. В какви единици се измерва валежът? Единица за измерване на 

количеството на валежа, която все още се употребява за граждански цели, 

е литри на квадратен метър. В метеорологията и климатологията валежите 

се измерват с дебелината на водния слой в милиметри или сантиметри. А 

тъй като един литър вода, равномерно разпределен върху един квадратен 

метър площ, дава воден слой с височина един милиметър, то между двете 

единици количествена разлика няма, т. е, 1 л/м2 е равен на 1 мм валеж. В 

метеорологичните станции се наблюдават всички видове валежи, като на 

валежите от облаци се определя видът, продължителността и количеството 

им, а хоризонталните (или наземни) валежи се отбелязват в дневника и се 

записва количеството им само ако са над 0,1 мм. 

 

2.23. Колко вида валеж има? Валежите може да се разделят в няколко 

групи: според мястото и начина на образуване, според агрегатното им 

състояние, според характера на изваляване и според генезиса им. Според 

мястото и начина на образуване валежите се разде¬лят на валежи от 

облаци (сняг, дъжд, суграшица, град, ръмеж и др.) и наземни, или 

хоризонтални (роса, слана, скреж). Хоризонталните валежи се образуват 

непосредствено на земната повърхност. При кондензацията на водните 

пари върху зем¬ната повърхност и положителни температури се образува 

роса. При замръзването на росата - температури под 0 °С, се образува 

слана и при сублимацията   на  водните   пари  при  ниски  температури   на   

въздуха   (-10 -- -15 °С) се образува скреж. 

Според характера на изваляване валежите се разделят на 

продължителни (обложни) и краткотрайни. Обложните валежи се 

характеризират с относително малък и непроменящ се интензитет, голяма 

продължителност и териториален обхват. Почти винаги този вид валежи 

падат от слоесто-дъждовна облачност. Краткотрайните валежи се 

отличават с внезапно начало и край и с променлив интензитет – от слаб до 

много силен. Към тях могат да бъдат отнесени т.нар. поройни валежи, 

които падат от купесто-дъждовна облачност и обхващат сравнително 

малки пространства. В България за интензивен валеж се приема онзи, при 



който за една минута на 1 м2 от земната повърхност падат 180 г вода, т. е. 

0,18 мм в минута. 

Фронталните валежи се образуват на границата между две въздушни 

маси и винаги се свързват с преминаването на някой атмосферен фронт – 

топъл, студен или оклюзионен (вж. в.3.31, 3.32 и 3.38). Вътрешномасовите 

валежи се образуват в една и съща въздушна маса вследствие на силна 

термична кон¬векция на въздуха. Към вътрешномасовите валежи спадат и 

хоризонталните - роса, слана и скреж. Орографските валежи падат от 

облачност, която се развива при принудителното издигане на въздуха във 

височина по наветрените склонове на планините. Когато атмосферният 

фронт срещне по пътя си планинска преграда, благодарение на 

орографските валежи интензитетът на фронталния валеж нараства. 

 

2.24. Какво представлява атмосферното налягане? Както всеки газ, така 

и земната атмосфера упражнява налягане върху всички предмети, 

намиращи се в нея, следователно и върху земната повърхност. Силата, с 

която атмосферата действа върху единица площ, се нарича атмосферно 

налягане. То се измерва в няколко единици, като най-старата единица е 

милиметри живачен стълб, а най-новата (в СИ), която задължително се 

използва и в нашата страна, е паскалът*. Налягане от един милиметър 

живачен стълб е равно на 1,333 милибара, или на 133,3 паскала. 

Нормалното атмосферно налягане на морското равнище е равно на 1013 

хектопаскала (хПа), а плътността на въздуха е 1,23 кг/м
2
. С височината 

атмосферното налягане намалява, тъй като намалява теглото на въздушния 

стълб, простиращ се от съот¬ветната височина до горната граница на 

атмосферата. На висо¬чина 5 км плътността на въздуха е 730 г/м3, а 

налягането е едва половината от това на земната повърхност. На височина 

10 км тези стойности са съответно 410 г/м3 и 1/3 (фиг. 3). В най- ниския 

петкилометров слой на земната атмосфера е съсредото¬чена около 50 % от 

масата на атмосферата, а в слоя до 20 км - над 90 %. 

 

2.25. Какво е географското разпределение на атмосферното налягане? 

В разпределението на атмосферното налягане през януари (фиг. 6) се 

забелязват няколко особености. Зоната около екватора е обхваната от 

област на ниско атмосферно налягане - екваториална депресия. На север и 

юг от еквато¬риалната депресия, на около 30-35° г. ш. над океаните и в 



двете полукълба се наблюдават обширни области на високо атмосферно 

налягане. 

Фиг. 6. Януарска изобарна карта 

В южното полукълбо те са разположени изцяло над океаните и са 

оформени в три големи барични образувания с налягане в центъра над 

1020 хПа - южнотихоокеански, южноатлантически и южноиндийски 

максимум. В северното полукълбо центровете на високо атмосферно 

налягане са разположени над Азорските острови - азорски максимум, в 

близост до западните брегове на Северна Америка - хавайски или 

северотихоокеански максимум. В същото полукълбо са оформени и две 

области на ниско атмосферно налягане - исландският и алеутският 

минимум. През студеното полугодие в северното полукълбо се формират и 

т.нар. сезонни барични центрове, съществуващи само през тази част от 

годината. Поради интензивното охлаждане на Източна Европа, Азия и 

Северна Америка в централните им части се създават условия за 

повишаване на налягането. Над Азия се формира сибирският, или още 

азиатски максимум, а над Северна Америка - канадският максимум. Над 

Средиземно море благодарение на специфичното разпределение на 

орографията по околните брегове се създават благоприятни условия за 

формирането на плитка депресионна област - средиземноморския 

минимум. 

Фиг. 7. Юлска изобарна карта 

През юли (фиг. 7) екваториалната депресия е изместена на север в 

северното полукълбо, където по това време е лято. В южното полукълбо 

баричните максимуми не само се запазват, но увеличават площта и 

стойностите на налягането си. По-сери¬озни изменения на средното 

атмосферно налягане се наблюда¬ват в северното полукълбо. Сибирският 

максимум вече се е разрушил, а на негово място над Средна Азия се е 

оформил баричен минимум, наречен ирански, или азиатски. Исландският и 

алеутският минимум силно отслабват, а средиземноморският не 

съществува. Азорският и хавайският максимум са увеличили площта си и 

се разполагат над по-северни територии. В южното полукълбо около 

Антарктида и през юли, и през януари се наблюдава зона на ниско 

атмосферно налягане, а над самия континент — на високо налягане. 

 



2.26. В какво се състои разликата между хоризонталния баричен 

градиент и барометричната стъпка? Баричен градиент се нарича 

изменението на атмосферното налягане на единица разстояние.  

Хоризонталният баричен градиент представлява изменението на 

атмосферното налягане, изразено в хектопаскали, на 100 км от земната 

повърхност. За повечето райони на Земята средният хоризонтален баричен 

градиент е в границите на 1-5 хПа. Освен в хоризонтална посока 

атмосферното налягане се изменя и във височина. В практиката вместо 

вертикален баричен градиент се използува неговата реципрочна величина 

– баромитричната стъпка. Барометричната стъпка представлява 

височината, изразена в метри, на която атмосферното налягане се изменя с 

1 хПа. 

2.27. Всяко ли движение на въздуха може да се нарече вятър? Прието е 

под вятър да се разбира хоризонталната съставяща на движението на 

въздуха спрямо земната повърхност. Именно това движение се измерва в 

метеорологичните станции. Понятието вятър включва и вертикалните 

движения на въздуха, т. е. вертикалната съставяща, която е значително по-

малка от хоризонталната и трудно се определя инструментално. 

Вятърът има посока и скорост. Скоростта на вятъра се измерва в 

метри в секунда (м/с) или километри в час (км/ч) и по-рядко във възли (1 

възел е равен на 0,51 м/с). Над земната повърхност най-голям е броят на 

случаите, при които скоростта 12 - 15 м/с. При определена синоптична 

обстановка скоростта на вятъра може да достигне ураганни стойности – 30 

– 35 м/с, а под действието на орографските особености на земната 

повърхност и до 60 м/с. В добре развити тропични циклони скоростта на 

вятъра достига 60 – 70 м/с, а при отделни пориви и до 100 м/с. При някои 

видове вихрови бури са възможни скорости на вятъра от порядъка на 120 – 

150 м/с. в централните части на струйните течения скоростта на вятъра 

може да достигне 150, дори 200 м/с (вж. в. 3.25). Във вертикално 

направление скоростта на издигащия се въздух може да бъде до 20 м/с, а  

при спускащия се - и до 40 м/с. 

 

2.28. Какво е посока на вятъра? Макар че е нещо елементарно, много 

малко хора биха могли, без да се колебаят, да отговорят на въпроса, какво 

е посока на вятъра – посоката, откъдето духа, или посоката, накъдето духа 

вятърът? Трябва да се запомни, че под посока на вятъра се разбира 



посоката, от която духа вятърът. Посоката на вятъра се определя по 16 

посоки, осем от които са главни: север, североизток, изток, югоизток, юг, 

югозапад, запад, северозапад, и осем междинни или второстепенни: север-

североизток, изток-североизток, и т. н. Ако посоката на вятъра се определя 

чрез ъгъла, който се сключва между меридиана и посоката, от която духа 

вятърът, отчитана от север по часовниковата стрелка, север ще бъде 0° или 

360°, североизток - 45°, изток - 90°, юг - 180°, запад - 270° и т. н. Поради 

турбулентността на въздушния поток скоростта и посоката на вятъра 

винаги изпитват известни колебания. Затова тези показатели се определят 

като осреднени величини за известен период от време - 2,5 или 10 минути. 

 

2.29. Кои сили влияят върху скоростта и посоката на вятъра? 

Разликата в нагряването на отделните части от земната повърхност създава 

разлика в атмосферното налягане, която поражда силата на хоризонталния 

баричен градиент, а тя от своя страна предизвиква движението на въздуха 

от местата с високо към местата с ниско атмосферно налягане. Силата на 

баричния градиент е главната сила, без която не е възможно да възникне 

движение на въздуха. Върху движещия се въздушен поток влияние оказват 

отклоняващата сила на земното въртене, силата на триене и центробежната 

сила. Отклоняващата сила на земното въртене, т. е. силата на Кориолис, 

зависи от географската ширина, скоростта на движение на въздуха и от 

ъгловата скорост на околоосно въртене на Земята. Най-голяма е силата на 

Кориолис на полюсите, а най-малка на екватора, където е равна на нула. 

Силата на Кориолис не оказва влияние върху скоростта на въздуха, тя само 

го отклонява от първоначалната му посока – в северното полукълбо 

надясно от посоката на баричния градиент, а в южното наляво. Силата на 

триене е най-голяма непосредствено над земната повърхност, а във 

височина бързо намалява. Над земната повърхност тя намалява скоростта 

на въздушния поток, а в много случай оказва съществено влияние и върху 

неговата посока. С изключение на тропичните циклони и 

дребномащабните вихри, при които центробежната сила играе много 

голяма роля, във всички останали случаи нейното участие в движението на 

въздуха е незначително. 

 

2.30. Какво представляват местните ветрове? Местните ветрове са 

локална циркулация на въздуха, т. е. въздушни течения с неголям 



хоризонтален и вертикален обхват. Най-често те възникват под влияние на 

орографията и другите особености на подстилащата повърхнина. Въпреки 

своя малък териториален обхват местните ветрове оказват голямо влияние 

на времето в районите, за които са характерни, а чрез високата си 

повторяемост те влияят не само на времето, но и на климата в района. 

 

2.31. Кои са по-известните местни ветрове? В своя речник на ветровете, 

руският климатолог Леонид Прох, дава над 1500 наименования на 

различни ветрове от целия свят. Това още не означава, че толкова са 

различните видове местни ветрове. Просто хората от отделните части на 

света наричат едни и същи по своя произход ветрове с различни имена. 

Към местните ветрове се отнасят: бризите, планинско-долинните ветрове, 

фьонът, бората, суховеите, пясъчните бури и различните видове 

дребномащабни вихри. Бризите са крайбрежни ветрове с добре изразена 

денонощна периодичност. Наблюдават се по бреговете на океани, морета, 

големи езера и дори по бреговете на големи и пълноводни реки. 

Възникването на бризовата циркулация е обусловено от термичния 

контраст между сушата и водата. Морският бриз (вятърът от морето към 

брега) започва сутринта, постепенно се усилва с увеличаването на 

температурната разлика между сушата и водата, достига максималната си 

скорост няколко часа след пладне (5-6 м/с) и привечер бавно затихва. В 

ранните вечерни часове има период на затишие, тъй като температурата на 

сушата и водата е еднаква. Бреговият (или нощен) бриз е по- слаб от 

морския, като максималната му скорост (3-4 м/с) се наблюдава преди 

изгрева на слънцето. Бризите оказват съществено влияние върху климата 

на крайбрежията. Под тяхно влияние дневните температури са по-ниски, а 

относителната влажност на въздуха е по-висока. Бризите са най-добре 

изявени в тропичните райони, където оказват голямо влияние върху 

денонощния ход на метеорологичните елементи. Бризовата циркулация се 

проследява на 40-50 км навътре в сушата и на 10- 20 км в морето, като в 

тропичните ширини влиянието й се чувства и на 100 км от брега. 

Планинско-долинните ветрове са характерни за планинските райони 

и представляват местна циркулация на въздуха с денонощна периодичност. 

Основната причина за възникването им е термичната разлика в резултат от 

нееднаквото нагряване и изстиване на отделните части на планинската 

долина, както и на разликата между температурата непосредствено над 



склона и на атмосферата над него. През деня вятърът е насочен от 

подножието на склона или долината към високите части на планината - 

долинен вятър, или долняк. През нощта потокът е насочен надолу по 

склона към долината - това е планинският вятър, или горняк. Планинско - 

долинните ветрове се наблюдават в тихо и ясно време, най-често при 

антициклонално състояние на атмосферата. Планинско-долинните ветрове 

са слаби ветрове с малка скорост и вертикален обхват. 

2.32. В кои райони на света може да се очаква проявата на фьон? 

Фьонът е топъл и сух, много често силен и поривист вятър, който духа по 

подветрените склонове на планините. Това е най-типичният местен вятър, 

който се формира под влияние на релефа. Вятърът фьон може да се 

наблюдава по цялото земно кълбо в местата, където орографията 

благоприятства проявлението му, т. е. там, където планините попадат на 

пътя на атмосферния пренос. Поради географското положение на България 

фьонът у нас се наблюдава по северните склонове на планините. Той е 

характерно явление за Предбалкана, Рила, Витоша, Осогово, Беласица и 

Родопите. 

В подножието на подветрения склон фьонът повишава 

температурата (в някои случаи с повече от 30 °С) и намалява 

относителната влажност под 40 %, а понякога и под 20 %. Фьонът е по-

често явление за студената част на годината. През зимата в резултат на 

фьон снежната покривка бързо може да се стопи, а една част от нея да се 

изпари. Освен силните ветрове фьонът създава условия за развитието на 

редица опасни явления. Предизвиканото от фьона интензивно топене на 

снега може да доведе до наводнения, падането на лавини или пък да 

формира опустошителни кално-каменни потоци — сели. През лятото 

фьонът поражда тежки суши, при които възникват горски пожари. В 

повечето случаи скоростта на вятъра е 10-20 м/с, което не изключва 

възможността отделни негови пориви да достигнат 35 и дори 50 м/с.  

Фьонът оказва силно влияние върху физическото и психическото 

състояние на човека. При хората, чувствителни към измененията на 

времето, фьонът предизвиква в една или друга степен главоболие, 

безсъние, безпокойство, страх, тъга, обща физическа умора и т. н. В 

научната литература има множество материали, посветени на 

понижаването на работоспособността на хората, увеличаването на общата 

заболеваемост, на броя на самоубийствата и автомобилните катастрофи в 



резултат на формирането и проявата на фьон. Причините или механизмът 

за възникването на тези смущения в самочувствието на човека все още не 

са изяснени напълно. 

 

2.33. Кои са отличителните черти на бората? Бората е студен, силен и 

поривист „падащ“ вятър, който често достига ураганни скорости. Бората 

може да се наблюдава почти навсякъде, където невисока планинска 

преграда (300-400 м) отделя натрупалия се над континента сух и студен 

въздух от топлата морска повърхност. Бората се проявява през студеното 

полугодие и най-вече през зимата. Когато, студеният континентален 

въздух настъпи към планинската преграда, той започва да се натрупва по 

наветрения й склон. От двете страни на орографското препятствие се 

създават големи температурни и барични разлики. Над морето въздухът е 

топъл, влажен и сравнително неустойчив, а от другата страна на хребета 

въздухът е студен, сух и с устойчива стратификация. Натрупването на 

студения въздух продължава дотогава, докато той не прелее през билото 

или през някоя седловина и се спусне по стръмния склон с голяма скорост. 

Бората се отличава с голяма скорост – 40-60 м/с. За една-две минути 

скоростта на вятъра може да се промени няколко пъти, при това с 

амплитуда от 20-40 м/с. С появата на бората температурите по брега на 

морето могат да се понижат с 15-25 °С. Създават се условия за интензивно 

обледяване, при което в продължение на няколко часа върху предметите 

близо до брега може да се отложи лед с дебелина 1-2 м. 

Бората е характерен вятър за голяма част от Адриатическото крайбрежие, 

за районите на Новоросийск, Венеция, Баку, проявява се по бреговете на 

ез. Байкал, Нова Земя и т. н. Подобен на бората е студеният северен или 

североизточен вятър, наречен мистрал, който се наблюдава в Южна 

Франция по долината на р. Рона през зимата. В България няма 

благоприятни условия за формирането и проявата на типична бора. 

Студените падащи ветрове, характерни за южните склонове на Стара 

планина (между Карлово и Сливен), се отнасят към бороподобните 

ветрове. Типичен представител на този тип бороподобни ветрове е 

сливенският вятър, който духа по долината на р. Асеновска със скорост 20-

25 м/с, а в отделни случаи и до 40-45 м/с. 

 



2.34. Какво представляват дребномащабните вихри? При неустойчива 

стратификация на атмосферата, прегрята земна повърхност и благоприятна 

синоптична обстановка в приземния слой въздух възникват малки по площ 

и размери въздушни вихри с вертикална ос. За разлика от някои други свои 

„събратя“ вихрите се развиват от земята във височина и съществуват по- 

кратко време. Към другия тип дребномащабни вихри, развиващи се от 

купесто-дъждовни облаци към земната повърхност, спада смерчът. В 

Европа тези вихри се наричат смерч, а в Северна Америка - торнадо или 

тромб. Смерчът представлява силен и разрушителен дребномащабен 

вихър, спускащ се от мощен купесто-дъждовен облак във вид на тъмен 

облачен стълб, който прилича на хобот или фуния. Смерчът възниква при 

много неустойчива стратификация на атмосферата, през топлата част от 

годината, във влажен тропичен въздух по линията на преминаващ студен 

фронт. Поради голямата си скорост на височина 300-600 м част от 

студения въздух се оказва по-напред от линията на студения фронт, 

преминаваща над самата земна повърхност и над топлия и влажен въздух. 

Едновременно с това бързо движещият се студен фронт принуждава 

топлия въздух в челото на фронта бързо да се издига във височина. Така се 

създава ситуация, при която студен и сух въздух се разполага над топъл и 

влажен въздух на няколко километра пред студения фронт. При такова 

състояние атмосферата се характеризира с крайна неустойчивост. Развива 

се мощна купесто-дъждовна облачност, от която към земната повърхност 

се насочва хоботът на смерча. Най-благоприятни условия за образуването 

на смерч се създават в умерените и субтропичните райони. Над сушата той 

се образува главно през топлата част от годината, а край морските брегове 

образуването на смерч (торнадо) е възможно и през зимата. 

 

2.35. Какви са размерите на смерча? Смерчът се движи най-често 

успоредно на линията на студения фронт със скорост около 40-60 км/ч. 

Дължината на пътя, който изминава един отделен смерч, е средно 5-10 км, 

а при торнадото в Северна Америка изминатият път в някои случаи може 

да достигне 200 и повече километри. Диаметърът на смерча е няколко 

десетки метра, по-рядко до1-2 км. Зоната на разрушение представлява една 

тясна ивица с ширина от няколко стотин до няколко десетки метра и 

дължина - до няколко десетки километра. 

 



2.36. В какво се състои разрушителната сила на смерча? Големите 

разрушения, които нанася смерчът, са резултат от огромната разлика в 

атмосферното налягане и изключително силните ветрове. Близо до смерча 

и в самия хобот атмосферното налягане бързо и рязко се понижава с 

повече от 100-150 хПа, т. е. хоризонталният баричен градиент достига 

повече от 1 хПа на 1 метър. Това превръща смерча в своеобразна 

„прахосмукачка“, която е способна да погълне и отнесе във височина 

почти всичко, което срещне по пътя си. Хора, животни, автомобили и дори 

предмети с тегло няколко десетки тона могат да бъдат вдигнати във 

въздуха и пренесени на големи разстояния. Наблюдавани са случаи, при 

които цели мостове са били изтръгвани от основите им. При 

преминаването на смерча поради рязкото падане на налягането въздухът в 

сградите се стреми да излезе навън, за да се изравни налягането. В резултат 

на това прозорци и врати излитат с трясък, а в отделни случаи самата 

сграда (естествено не и масивните) се разрушава, като че ли е взривена 

отвътре. Ударната сила на вятъра допълва разрушителния ефект на 

ниското атмосферно налягане. Скоростта на вятъра в смерча се мени в 

много широки граници - от 50 до 150 м/с, а според оценката на 

разрушенията се смята, че хоризонталната съставяща на вятъра може да 

достигне 220 м/с. 

 

2.37. Наблюдавали ли са смерчове в България? В книгата си 

Атмосферата в движение Бистра Векилска описва подробно няколкото 

достоверно регистрирани случая на смерч в нашата страна. На 31 май 1906 

г. над Варна заедно с дъжда се изсипали риба, жаби и раци, които са били 

засмукани от смерч, преминал над Варненското езеро. На 1 май 1928 г. 

вихрова буря нанася сериозни щети в Стара Загора. Може би малцина 

знаят, че днешната ски-писта в местността „Ветровала“ на Витоша е 

„оформена“ от смерч, разразил се през юни 1956 г. Освен че е изкоренил 

над 1000 дка иглолистна гора, този смерч е счупил стъклата и част от 

облицовката на хижа Кумата. Смерчът през май 1961 г. в Родопите е 

унищожил гора във вид на ивица с ширина 500-1500 м и дължина около 30 

км по долината на р. Доспатска. И днес, над територията на България всяка 

година се наблюдават малки или по-големи смерчове и вихрови бури. 

 



2.38. В какво се състои разликата между пясъчните бури, прашните 

бури и суховеите? Прашните бури, известни още като „прашен дявол“  се 

формират при сложна синоптична обстановка, но най-вече при срещата на 

бързо движещи се топли и сухи въздушни маси със сложно разпределение 

на температурите във височина. В такива случаи силните ветрове са в 

състояние да вдигнат от земната повърхност големи количества твърди 

частици, а една част от тях да бъдат издигнати на голяма височина. При 

своето движение въздушната маса, в която се намират тези частици, може 

да засегне райони, отдалечени на стотици, дори хиляди километри от 

мястото на формирането й. Освен със силното запрашване и помътняване 

на въздуха прашните бури са опасни и поради факта, че са в състояние да 

отнесат голяма част от изсъхналия и натрошен орен слой на почвата, което 

пък да доведе до намаляване на добивите от селскостопанските култури в 

тези райони за години напред. Този вид бури са характерни за степните и 

полустепните райони на Русия, САЩ, Китай, Австралия и други страни. 

При приблизително същите условия се зараждат и пясъчните бури. Те се 

развиват над пясъчните пустини, като са още по-опасни от прашните бури, 

тъй като много често са в съчетание с вихрови бури, подобни на 

смерчовете. Издигнатият във височина пясък може да бъде пренесен от 

въздушните течения в средната част на тропосферата и отложен на хиляди 

километри. По-дребните и фини частици, издигнати във въздуха от 

пясъчна буря в Сахара, могат да стигнат дори до Северна Европа. Почти 

винаги валежът от сняг в Европа, обагрен в жълто или светлочервено, е 

формиран в топла въздушна маса, в която е попаднал прах от Сахара. 

В агроклиматологията под суховей се разбира топъл и сух вятър със 

скорост над 5 м/с, който пренася въздух с температура над 25 °С, 

относителна влажност около и под 30% и дефицит на влажността над 20 

хПа. Голямата продължителност и високата честота на суховеите заедно с 

недостатъчните валежи могат да доведат до жестока суша, която в 

продължение на няколко дни или няколко десетки часа да унищожи 

селскостопанската продукция върху обширни площи. По света има много 

райони, в които било всяка година или през няколко години се наблюдават 

суховей. Изграждането на горски полезащитни пояси, високата култура на 

земеделие и активната мелиорация са едни от основните пътища за 

намаляване на загубите от прашните бури и суховеите. 

 



2.39. Какво представлява синоптичната карта? Синоптичната карта 

представлява силно опростена и генерализирана географска карта, на която 

с помощта на редица символи и цифри са нанесени резултатите от 

наблюденията, извършени в голям брой метеорологични станции в точно 

определен момент от време. В зависимост от териториалния си обхват (от 

полукълбо до неголям район - например територията на България) 

синоптичните карти се правят през 24, 12, 6 или 3 часа. Анализът на тези 

карти дава възможност да се прогнозира времето над дадена територия или 

отделен пункт за срок от няколко часа до няколко денонощия напред. Без 

тази прогноза е немислим  стопанският живот на всяка една развита 

страна. За това не е чудно, че в Световната метеорологична организация 

(СМО) членуват всички страни в света. Чрез трите световни 

метеорологични центъра – Москва, Вашингтон и Мелбърн, отделните 

страни обменят интересуващата ги информация. 

 

2.40. Как се изработва една синоптична карта? При съставянето на 

синоптичната карта се следва строго определена последователност. 

Първоначално на картата с кръгчета се отбелязват станциите, а след това 

около тях се нанасят цифри и символи, които отговарят на повече от 

петнадесетина показатели, характеризиращи състоянието на времето в 

момента. На синоптичната карта трябва да се нанесат максимален брой 

станции с максимален брой данни за времето и явленията в момента на 

наблюдението, и то така, че картата да запази своята прегледност и яснота 

- необходими условия за правилния й анализ. След нанасянето на цялата 

информация се изчертава баричното поле, т.е. прекарват се всички 

наблюдавани изобари - обикновено през 5 или 2 хПа - 1005, 1010, 1015 и 

т.н. Следващата задача на синоптика е въз основа на данните и баричното 

поле от картата да се отбележат основните барични центрове - циклони и 

антициклони, и атмосферните фронтове. 

 

2.41. Какво е прогноза за времето? Синоптичната прогноза представлява 

научнообосновано предположение за развитието на атмосферните процеси 

и свързаното с тях бъдещо състояние и изменение на времето. 

Предсказването на времето се осъществява чрез подробен анализ не само 

на приземните карти, но и на картите, характеризиращи състоянието на 

метеорологичните елементи на различни височини в атмосферата. 



 

2.42. Колко вида прогнози има? Прогнозите за времето биват общи и 

специализирани. Общите прогнози са предназначени за широк кръг от 

потребители и имат определен граждански характер. Те съдържат най-

общи сведения за очакваното развитие на времето и включват данни за 

температурите, валежите, облачността, вятъра и т. н. Специализираните 

прогнози се изготвят за отделни отрасли на народното стопанство - 

промишленост, транспорт, строителство, селско стопанство и др. 

Съдържанието на тези прогнози включва по-точното и детайлно 

анализиране на онези явления и метеорологични елементи, към които 

съответният потребител предявява конкретни изисквания. В зависимост от 

продължителността на срока, за който се издават синоптичните прогнози, 

те биват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Краткосрочните 

прогнози се правят за период от 1 до 3 дни, средносрочните за период от 3 

до 10 дни, а дългосрочните прогнози за период до един месец или повече. 

 

2.43. Какво може да се прочете на една синоптична карта? Анализът на 

синоптичната карта на Европа от 9. VI. 1987 г. (03 часа) показва, че по-

голямата част от континента е заета от област на ниско атмосферно 

налягане (фиг. 8). Атмосферните фронтове са свързани с дълбок и много 

мощен циклон с център над южните райони на Швеция и Норвегия и 

много по-слабо изразена депресия (област на ниско атмосферно налягане, в 

която липсва концентрично затворена изобара) в района на Западното 

Средиземноморие. Високо е атмосферното налягане на запад от 

Пиренейския полуостров и в централните части от Европейската територия 

на Русия. Дъжд вали в Лондон, Осло, Варшава и Хелзинки, в Берлин ръми, 

а в района на Будапеща валежът е придружен от гръмотевична буря. Ясно 

и тихо е времето в Атина, София, Алжир и Анкара. По-голямата част от 

Южна и Източна Европа е заета от топъл въздух. Там температурите са 

високи за тази част от денонощието (3 часа след полунощ) - между 16 и 21 

°С. Най-топло е в Либия - Триполи 30 °С. Западна и Средна Европа са 

обхванати от студен въздух. Времето е облачно, ветровито и на много 

места вали дъжд. Температурите са ниски - между 9 и 12°С. Най-силен е 

вятърът в Лондон, където той е със запад- северозападна посока и със 

скорост 10 м/с, и т. н. 



Много често синоптиците и техните прогнози са обект на шеги, но едва ли 

има човек, който не се интересува от това, какво ще бъде времето утре. С 

всяка измината година прогнозите за времето стават все по-точни и 

прецизни. За това спомага не само усъвършенстването на методите за 

прогнозиране, използвани в синоптичната метеорология, но и цялостното 

развитие на човешкото познание за процесите, извършващи се в 

природата. 

 

 

III.  КАК СЕ ФОРМИРА КЛИМАТЪТ 

 

Пълната климатична система включва следните компоненти: литосфера, 

криосфера, хидросфера, биосфера и атмосфера,  които се намират в сложно 

взаимодействие помежду си. Така определена, климатичната система 

съвпада с географската обвивка на Земята. Все още не всички връзки 

между отделните компоненти на климатичната система са напълно 

разгадани. Един пример. Глобални изследвания на NASA и NOOA върху 

температурата на повърхността на океана и сушата показва, че трите най-

топли години откакто се водят метеорологични наблюдения  са 2016, 2017 

и 2015. Положителната аномалия спрямо средната температура на въздуха  

за периода 1880-1980 г. е  0.99 оС за 2016 г., и съответно .0,9 оС и 0,86 оС. 

Успоредно с това имаме явно изразен  тренд в ръста на съдържанието на 

въглероден диоксид в атмосферата. В края  2017 година концентрацията на 

въглероден двуокис достигна 407  части на милион. Това е най високото 

съдържание на СО2 от  поне 650 хиляди години. От друга страна, 

сравнителната стабилност на климатичните условия в периода 2000 - 2012 

г. свидетелства обаче, че или ефектът от въглеродния двуокис не е бил 

правилно оценен, или съществува някакъв неизвестен досега фактор, който 

намалява въздействието му. А може би ние се намираме в период, в който 

повишаването на температурата съвпада с увеличаването на въглеродния 

двуокис в атмосферата, така както е било неведнъж в близката геоложка 

история, когато многократното увеличение на въглеродния двуокис в 

резултат на антропогенната дейност просто не е било възможно? Каква и 

най-вече до колко значима е ролята на антропогенния фактор в 

настъпилите  климатичните изменения. Защо от 1988 г. до сега нивото на 



Световния океан се е повишило едва с 83 мм, при прогнози от края на 

миналия век от 2-3 до 6 метра? 

Именно затова тази глава е посветена на основните фактори, които 

определят климата на Земята. Специално внимание е обърнато на онези 

фактори, които играят съществена роля за детайлизирането на локалните 

климати в системата на климатичните пояси. 

 

3.1. Кои са климатообразуващите фактори? Отговорът на този въпрос се 

съдържа в едно от определенията за климата: „Климатът представлява 

природно явление, възникнало при тясното взаимодействие между 

радиационните, циркулационните и физикогеографските фактори, 

характерни за дадена територия или местност.” Освен тези три основни 

природни фактора през последните две десетилетия все повече 

климатолози и метеоролози обръщат внимание и на един друг фактор – 

антропогенния. С развитието и разрастването на човешката дейност през 

последното столетие се оказва, че не само нараства влиянието на климата 

върху стопанската дейност на хората, но нараства и обратното влияние – 

на човека върху климата, било то преднамерено или не. 

 

3.2 Кой е основният фактор, определящ климата на Земята? 

Слънчевата радиация е не само основният климатообразуващ фактор, но тя 

е и главният енергиен източник на всички процеси и явления, развиващи се 

на Земята и на планетите от вътрешната част на Слънчевата система. 

Единствено атомната енергия и енергията на лунните приливи 

представляват някакъв вид енергия, която не е пряко свързана със 

Слънцето. Тези видове енергия заедно с постъпващата (ендогенна) енергия 

от вътрешността на Земята са толкова незначителни в сравнение с 

получаваната слънчева радиация, че за климатообразуващите фактори на 

нашата планета могат да бъдат пренебрегнати. 

 

3.3 Какъв е характерът на слънчевата радиация? В централните части 

на най – близката до нас звезда – Слънцето, се извървшват термоядрени 

реакции, при които в космическото пространство се отделя колосално 

количество енергия. За една година във вид на излъчена радиация – 

електромагнитна и корпускулярна (фиг. 9), Слънцето губи около 1,4.1013 



т. от своята маса.  Ако се опитаме да сравним годишната загуба на маса от  

Слънцето  (14 000 000 000 000 т.) с действителната  маса на  нашето  

светило  (2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 т., т.е. 2.1027т.), не е 

трудно да се убедим, че Слънцето в продължение на още милиарди години 

няма да угасне, но със времето си ще променя спектралния характер на 

излъчваната елекромагнитна радиация. 

Слънцето, както и всички тела в природата, които имат температура, 

по - висока от абсолютната нула, излъчва радиация, наричана топлина или 

температурна радиация. Според дължината на вълната, температурата 

радиация се разделя на ултравиолетова, видима и инфрачервена. В 

момента почти цялата енергия, която Слънцето излъчва, е съсредоточена в 

интервал с дължина на вълните от 0,1 до 4 микрона. Тази радиация се 

нарича късовълнова. Земната повърхност и атмосфера не само поглъщат 

част от слънчевата радиация, но и сами излъчват радиация в съответствие с 

температурата си. Тъй като температурата им е значително по – ниска от 

тази на Слънцето, тяхното излъчване в космическото пространство е с по – 

голяма дължина на вълната и се нарича дълговълново (фиг. 9). 

Дълговълновата радиация се нарича още „тъмна”, защото дължината на 

нейните вълни е извън рамките на онази част от спектъра, на която 

човешкото око физиологически може да реагира. 

 

3.4. Какво е това слънчева постоянна? Термичното поле и развитието на 

природните процеси на всяка планета от Слънчевата система се формират 

благодарение на интензитета на слънчевата радиация. За наше най – 

голямо щастие Земята получава едва една двумилиардна част от цялата 

радиация, която Слънцето отделя в космическото пространство.  

Общото количество на слънчевата радиация на горната граница на 

атмосферата на планетите с атмосфера или на повърхността на 

безатмосферните планети се нарича слънчева постоянна или константа. На 

горната граница на земната атмосфера количеството на слънчевата 

радиация върху единица площ (1 см2), перпендикулярна на слънчевите 

лъчи, за една минута при средно разстояние между Слънцето и Земята е 

равно на 1,96 кал/см2. Всички измервания на слънчевата константа 

показват, че установените изменения в потока на слънчевата радиация не 

надвишават 2%, т.е. те са в рамките на точността на измерването ѝ. 



Стойностите на потока от слънчева радиация зависят изцяло от 

физическите процеси, които се извършват в недрата на Слънцето, и 

разстоянието между Слънцето и Земята. Земята се върти около Слънцето 

по елиптична орбита, така че в началото на януари нашата планета се 

намира на около 147 млн.км, а в началото на юли – на 152 млн. км. от 

Слънцето. Това определя изменението през годината в потока на 

слънчевата радиация на горната граница на атмосферата с 3,5 %, или с 0,07 

кал/см
2
. Въпреки големите и постоянни загуби на енергия температурата 

на повърхността на Слънцето не намалява. Термоядреният синтез в 

централните части на Слънцето компенсира тези загуби. Смята се, че в 

продължение на още много години количеството на отделяната от 

Слънцето радиация ще остане постоянно, а това от своя страна ще 

гарантира непрекъснатия и постоянен приток на енергия за всички 

протичащи на Земята процеси. 

  

3.5. Какво е соларен климат? Земната атмосфера участва в 

разпределението и видоизменянето на слънчевата радиация. Това от своя 

страна води до формирането на сложни причинно-следствени връзки, 

които оказват влияние върху териториалното разпределение на 

климатичните пояси и зони. Оценката на слънчевата константа като 

основен климатообразуващ фактор може да се направи само при 

положение че разгледаме стойностите ѝ при липса на атмосфера. Тогава 

климатите на Земята щяха да зависят единствено от постъпващото 

количество слънчева радиация на дадено място в зависимост от 

географската му ширина. Този сравнително лесен модел на климата, който 

зависи изцяло и само от интензитета на слънчевата радиация и при който 

се пренебрегва поглъщането, разсейването и отразяването ѝ от земната 

атмосфера, се нарича соларен климат. За Земята този тип климат има 

теоретично значение, тъй като малко или повече е относителен. 

Изучаването на соларния климат е от значение не само за планетите, 

притежаващи атмосфера. При планетите без атмосфера този вид климат 

директно определя характера на протичащите природни процеси поради 

липсата на други транспортиращи среди – въздушна и водна. 

 

3.6 Как слънчевата радиация се разпределя в земната атмосфера? 

Голяма част от  слънчевата радиация (34%, или 82 ккал/см
2
 годишно) се 



отразява от облаците, земната повърхност и самата атмосфера. Около 16%, 

или 39 ккал/см
2
, се поглъщат (абсорбират) от атмосферата, а 23% или 58 

ккал/см
2
, се разсейват от облаците, аерозолите и молекулните газове, 

изграждащи атмосферния въздух. От 23% разсеяна радиация 16% или 40 

ккал/см
2
, достигат земната повърхност, а останалите 7%, или 18 ккал/см

2
, 

напускат земната атмосфера (фиг. 10). Само част от първоначалния поток 

слънчева радиация достига директно земната повърхност. Тази част 

наречена пряка радиация, зависи от количеството на общата облачност и 

прозрачността на атмосферата. В полярните райони на Земята и в местата с 

голяма облачност средномесечните и годишните стойности на пряката 

радиация са значително по – малки от тези на разсеяната радиация. 

 

3.7 Какво е значението на сумарната радиация за затоплянето на 

земната повърхност? Сумарната радиация представлява сбор от пряката и 

разсеяна радиация. От цялото количество слънчева радиация, падащо на 

горната граница на атмосферата (100%, или 250 ккал/см
2
 за година), до 

земната повърхност достигат едва 43% или 111 ккал/см
2
. Това количество 

на сумарната радиация определя степента на затопляне на земната 

повърхност и следователно е основен енергетичен и климатообразуващ 

фактор за приземния слой въздух, определящ температурата му, скоростта 

и интензитета на изпарението и териториалния обхват на термичните 

конвективни движения в тропосферата. 

 

3.8 Как се разпределя сумарната радиация по земната повърхност? 

Разпределението на годишните стойности на сумарната слънчева радиация 

по земната повърхност е дадено на фиг. 11. Един поглед на картата е 

достатъчен, за да ни убеди, че това разпределение не е зонално, т. е. не е 

точно по паралелите. Ако Земята нямаше атмосфера, разпределението на 

слънчевата енергия щеше да зависи само от височината на слънцето над 

хоризонта. Различията между този модел и действителното разпределение 

на сумарната радиация са следствие от нееднаквата прозрачност на 

атмосферата и най-вече от нееднаквото разпределение на облачността.  

Най-големите са стойностите на сумарната радиация в тропичните области 

на континентите (над 180-200 ккал/см
2
 за година), където общата 

облачност е минимална. Това са области, заети от пустините Сахара, 

Намиб, Тар и пустините в централната част на Австралия. В самите 



екваториални области сумарната радиация е с 60 до 80 ккал/см
2
 по-ниска 

над континентите и с 20 – 40 ккал/см
2
 – над океаните. Най-малка е 

сумарната радиация (под 60 ккал/см
2
 за година) в полярните области, и то в 

местата с голяма средногодишна облачност. 

 

3.9 Какво е албедо? Само част от сумарната радиация, достигаща Земята, 

се поглъща от земната повърхност и отива за нейното затопляне. Друга по-

голяма или по-малка част в зависимост от характера на подстилащата 

повърхнина (табл.1) се отразява в атмосферата. Отражателната способност, 

или албедото, на дадена повърхност представлява отношението между 

количеството на отразената и количеството на радиацията, паднала върху 

тази повърхност, изразено в проценти. Общото албедо на Земята като 

планета се оценява на 32 – 35 %. Ако Земята нямаше атмосфера, албедото 

на земната повърхност би трябвало да бъде едва 15 %. 

 

3.10. Какви изменения претърпява достигналата до земната 

повърхност слънчева радиация? Една част от сумарната радиация, 

достигаща земната повърхност, се отразява обратно в космическото 

пространство, а другата се поглъща от нея и се превръща в топлина. От 

своя страна земната повърхност излъчва топлина към атмосферата във вид 

на дълговълново лъчение. Част от земната радиация напуска пределите на 

атмосферата, а друга част се поглъща от атмосферата и най-вече от 

нейните ниски слоеве – тропосферата. 

Поглъщайки земната радиация, атмосферата се затопля и започва да 

излъчва дълговълнова радиация във всички посоки. В крайна сметка, 

предавайки топлина от един на друг атмосферен слой, атмосферата 

излъчва дълговълнова радиация към космоса и към земната повърхност. 

Тази част от атмосферната радиация, която е насочена към земната 

повърхност, се нарича срещулъчене на атмосферата. Интензитетът на 

срещулъченето зависи от температурата на въздуха, от съдържанието на 

въглероден двуокис, водни пари и вода в атмосферата. 

 

3.11. Какво е ефективно излъчване? Ефективното излъчване е разликата 

между собственото излъчване на земната повърхност и онази част от 



срещулъченето на атмосферата, която земята е погълнала. Над 90% от 

срещулъченето на атмосферата се поглъща от земната повърхност. В 

атмосферата се оформят два потока дълговълнова радиация, насочени в 

противоположни посоки, не цялото количество от земната радиация се 

връща обратно към земната повърхност. 

 

3.12 какво представлява радиационният баланс на земната 

повърхност? Под радиационен баланс на земната повърхност се разбира  

разликата между погълнатата радиация и ефективното излъчване, т. е. 

между прихода и разхода на лъчиста енергия. В уравнението на 

радиационния баланс приходната част, т. е погълнатата радиация, се 

изразява чрез сумарната радиация е албедото на земната повърхност, а 

разходната част – от ефективното излъчване или разликата между земната 

радиация и срещулъченето на атмосферата, т. е. частта от земната 

радиация, която се „губи“ в космическото пространство. През нощта 

радиационният баланс е отрицателен – липсва приходната му част 

(сумарната радиация), а през деня става положителен, т. е. погълнатата 

радиация става по-голяма по стойност от ефективното излъчване. 

Преходът от отрицателен към положителен радиационен баланс се 

осъществява едва след като слънцето се издигне на 10 – 15º над хоризонта, 

а при наличието на снежна покривка – едва 25 - 30º. 

 

3.13. Какво е географското разпределение на радиационния баланс? 

Картината на разпределението на годишните стойности на радиационния 

баланс (фиг. 12) е значително по-разнообразна в сравнение с 

разпределението на годишните стойности на сумарната радиация. 

Максималните стойности на радиационния баланс (до 140 ккал/см
2
 за 

година) се наблюдават в северните части на Арабско море, Аденския залив 

и на северозапад от Австралия – Тиморско море. Почти цялата акватория 

на Атлантическия, Тихия и Индийския океан, заключена между 

тропичните окръжности, се отличава с голям (до 100 – 120 ккал/см
2
 за 

година) радиационен баланс за разлика от същите зони на континентите. 

Обяснението на този факт е сравнително лесно. Първо в тези географски 

ширини албедото на океанската вода е значително по-малко от това на 

сушата и, второ, докато конвективната облачност над континентите е през 



деня, което в значителна степен намалява притока на пряка радиация, над 

океаните тази облачност се развива около и след полунощ, което пък води 

до значително намаляване на ефективното излъчване. Към полюсите 

стойностите на радиационния баланс постепенно намаляват до 20 – 40 

ккал/см
2
 в полярните области и под 10 ккал/см2 над акваторията на 

Северния Ледовит океан и крайбрежните части на Антарктида. 

Средногодишно цялата земна повърхност има положителен радиационен 

баланс. Изключение правят единствено покритите с континентални 

ледници райони а Антарктида и Гренландия, където годишните стойности 

на радиационния баланс са отрицателни. 

 

3.14. При положение че радиационният баланс на земната повърхност 

е положителен, защо на Земята не става все по-топло и по-топло? Нека 

разгледаме осреднените стойности на радиационния баланс на земната 

повърхност (фиг. 13) За една година един квадратен сантиметър от 

повърхността на Земята получава 111 ккал сумарна радиация. От това 

количество земната повърхност губи чрез ефективното излъчване 39%, или 

43 ккал/см
2
. Оформя се един внушителен радиационен остатък от 68 

ккал/см2. Ако положителният радиационен баланс не се уравновесяваше 

по нерадиационен път, а отиваше само за затопляне на земната 

повърхност, само за няколко години цялата планета щеше да бъде  

доведена до точката на кипене. 

Нека си припомним, че всяка година от повърхността на Земята се 

изпаряват приблизително  520 000 км
3 

 вода, за което се изразходва около 

20 % от слънчевата енергия, постъпваща на горната граница на 

атмосферата, или приблизително 50% от сумарната радиация. В 

продължение на една година земната повърхност отдава на атмосферата 

толкова радиация и топлина, колкото и получава. С езика на цифрите този 

процес може да се илюстрира по следния начин. Положителният 

радиационен баланс (68 ккал/см
2
 за година) се уравновесява чрез загубата 

на топлина за изпарение (56 ккал/см
2
) и турбулентния поток топлина от 

земната повърхност към атмосферата – 12 ккал/см
2
 (фиг. 13). 

 

3.15. Какъв е топлинният режим на атмосферата? Ако приемем 

ефективното излъчване за краен резултат от обмена на радиация между 



атмосферата и земната повърхност, то годишно атмосферата получава 

топлина посредством: погълнатата радиация (39 ккал/см
2
), отделената 

скрита топлина при кондензацията на водните пари (56 ккал/см
2
) и 

турбулентен поток от земната повърхност (12 ккал/см
2
). Така атмосферата 

получава общо 107 ккал/см
2
. Същото количество енергия атмосферата 

отдава в космическото пространство чрез дълговълновото излъчване. Ако 

имаше някаква разлика между прихода и разхода на топлиа, атмосферата 

би трябвало да се охлажда или затопля от година на година. 

 

3.16. Какъв е средногодишният топлинен режим на системата земна 

повърхност – атмосфера? Годишно на горната граница на атмосферата 

постъпва радиация, равна на 250 ккал/см
2
. От това количество в резултат 

на отражение от атмосферата и повърхността на Земята се губят в космоса 

100 ккал/см
2
. Останалата част се изразходва чрез ефективното излъчване 

на земната повърхност и дълговълновото лъчение на атмосферата, 

съответно 43 и 107 ккал/см
2
. Следователно между прихода и разхода на 

топлина в системата земна повърхност – атмосфера има равновесие. 

 

3.17. Коя е основната причина за възникването на общата атмосферна 

циркулация (ОАЦ)? Поради това, че потокът слънчева радиация на 

горната граница на атмосферата намалява с увеличаването на географската 

ширина и че в големите географски ширини облачността и снежната 

покривка отразяват по-голямо количество радиация от това в малките 

ширини, средногодишно усвоената слънчева радиация от системата земна 

повърхност – атмосфера е около три пъти по голяма в екваториалните и 

тропичните райони, отколкото в полярните райони. Дълговълновото 

излъчване в малките ширини е едва а 20% по-голямо от това в големите 

географски ширини. По такъв начин в районите между 35º с. ш. и 35º ю. ш. 

системата земна повърхност – атмосфера се нагрява за сметка на 

слънчевата радиация, докато в големите географски ширини системата се 

охлажда. От друга страна, земната повърхност получава повече 

радиационна енергия, отколкото излъчва, докато за атмосферата е точно 

обратното. Следователно, за да се постигне равновесие, топлината трябва 

да се пренася към полюсите и във височина, при това не само за сметка на 

радиационния пренос на енергия, но и по нерадиационен път. 

Пространствената нееднородност в разпределението на областите с 



различна степен на нагрятост формира неравномерно разпределение на 

атмосферното налягане в планетарен мащаб (фиг. 14), което поражда 

движение на въздуха в една обща циркулационна система. Под обща 

атмосферна циркулация трябва да се разбира цялостната планетарна 

система от различни по размери въздушни течения, които осъществяват 

хоризонталния и вертикалния обмен на атмосферния въздух, а чрез него – 

и на топлина и влага. 

 

3.18. Кои са факторите, обуславящи ОАЦ? Общата атмосферна 

циркулация се формира под действието на множество фактори, като три от 

тях в най-голяма степен обуславят ОАЦ. Основният, най-важен фактор е 

неравномерното разпределение на слънчевата радиация по Земята, 

резултат от нейната кълбовидна форма и нееднородна подстилаща 

повърхнина; второ, въртенето на Земята около Слънцето и оста ѝ 

(денонощна и сезонна ритмика на природните процеси) и, трето – 

специфичното разпределение на сушата и водата върху земната 

повърхност. 

 

3.19. Кои са основните закономерности в ОАЦ? Основните 

закономерности в ОАЦ са отражение, както на общите свойства на 

атмосферата, така и на силите, които обуславят нейното движение. Към 

основните закономерности на ОАЦ се отнасят: значително по-голяма 

скорост на хоризонталните спрямо вертикалните движения на въздуха; 

преобладаването на зоналните над меридионалните движения; 

непрекъснатите изменения в движението на въздуха, което обуславя 

нестационарния характер на ОАЦ; вихрово движение на въздушните маси, 

съчетано с добре изразен вълнов характер; и накрая изменението на 

въздушните течения при прехода от сезон в сезон. 

 

3.20. Кои са основните структурни елементи на ОАЦ? Към основните 

елементи, влизащи в ОАЦ, се отнасят: въздушни маси, източен пренос в 

малките и големите географски ширини, западен пренос в умерените 

ширини, циклони, антициклони, мусони, тропични циклони, пасати, 

струйни течения и др. Това са значителни по размерите си въздушни 

течения, които възникват в резултат на температурните разлики между 



различните широчинни зони и които обхващат големи пространства от 

атмосферата, съизмерими с континенти и океани, а някои от тях почти 

„опасват“ земното кълбо. 

 

3.21. Какво представляват пасатите? Пасатите представляват устойчиви, 

с голяма повтаряемост ветрове, които духат от тропиците към екватора със 

скорост 5 – 8 м/с. Наблюдават се и в двете полукълба.  В Северното 

полукълбо тези ветрове имат североизточна, а в южното – югоизточна 

посока. Въздухът, пренасян в системата на пасатите, се формира в 

обърнатите към екватора периферни части на субтропичните антициклони. 

 

3.22. Кое е най-характерно за мусоните? Мусоните, като част от ОАЦ, 

представляват големи въздушни течения, рязко изменящи посоката си при 

преходите между зимния и летния сезон. Този тип атмосферна циркулация 

обхваща големи райони от повърхността на Земята и се наблюдава както в 

тропичните, така и в извънтропичните ширини. Основната причина за 

възникването на мусоните е различната степен на нагряване на 

континентите и океаните през годината. Температурната разлика между 

сушата и водата създава различия в атмосферното налягане. През лятото 

над сушата атмосферното налягане е ниско, а през зимата – високо. Над 

океаните е точно обратното – през лятото налягането е относително 

високо, а през зимата – ниско. В резултат на всичко това през лятото 

потокът от въздух е насочен от океана към сушата, а през зимата – от 

сушата към океана. 

 

3.23. Къде се образуват струйните течения? Струйните течения се 

наблюдават над почти всички географски ширини във високите части на 

тропосферата и в ниската стратосфера. Този вид течения представляват 

ветрове с голяма скорост, които можем да оприличим на струи в средата на 

въздушен поток с по-малка скорост. Образно казано, струйните течения 

имат вид на „лента“. Дължината им достига до няколко хиляди, 

широчината – до нeколкостотин, а дебелината – до 1 – 2 км. В повечето 

случаи скоростта на вятъра в централните части на струйното течение е 

между 30 и 50 м/с (108 – 180 км/ч). В зависимост от сезона и географската 

ширина в струйните течения са измервани скорости от порядъка на 100 – 



120 м/с (360 – 430 км/ч). В устойчивите субтропични струйни течения над 

Тихия океан, югоизточно от Япония, скоростта на вятъра е достигала и 

надминавала 200 м/с, или 720 км/ч. 

 

3.24. Какво представляват въздушните маси? Тропосферата, в която се 

развиват всички процеси, обуславящи времето и климата, се разделя на 

относително еднородни въздушни маси с хоризонтални размери хиляди 

километри и вертикални – хиляди метри. Въздушните маси са големи 

обеми от въздух, в който хоризонталните градиенти на метеорологичните 

елементи и най-вече на температурата са малки. Изменението на 

метеорологичните елементи във височина се подчинява на определени 

закономерности, характерни за всяка въздушна маса като цяло. В едни 

случаи въздушните маси се простират от повърхността на Земята до 

тропосферата, а в други – се наслояват една над друга. Формирането на 

въздушните маси завършва тогава, когато температурата на въздуха на 

всички нива във въздушната маса получи стабилно равновесие, т. е. когато 

се установи температура, типична за даден географски район и сезон. 

Прието е , че въздушните маси се формират над определени „огнища“, 

които се отличават с приблизително еднакви физикогеографски условия. 

Такива огнища могат да бъдат Сахара, Средиземно море, северната част на 

Атлантическия океан, Европейската територия на Съветския съюз, 

Централна Европа и т. н.  Според думите на известния руски метеоролог 

Зверев „в действителност изменението на свойствата на въздушната маса 

под влиянието на трансформационните фактори представлява в същото 

време и преход към формирането на нова въздушна маса“. 

 

3.25 Какви видове въздушни маси има? Според огнището на зараждане 

въздушните маси се делят на екваториални, тропични, въздушни маси на 

умерените ширини и арктични (антарктични). Това е т. нар. географска 

класификация на въздушните маси. С изключение на екваториалните 

въздушни маси, всички останали се разделят на континентални и океански 

или морски. Тази класификация е полезна, тъй като една и съща въздушна 

маса според географската класификация в зависимост от това, къде е 

формирана – над континента или океана, се отличава с определена 

температура и влажност на въздуха.  



Според термичната класификация, въздушните маси се делят на 

топли, студени и неутрални. Топла е онази въздушна маса, която при 

движението си над дадена територия се охлажда, а студена – тази, която се 

затопля. Неутрална е тази въздушна маса, която не променя температурата 

си след настаняването си над дадена територия. 

Въздушните маси биват устойчиви и неустойчиви. Устойчиви са 

онези въздушни маси, в които конвективните движения на въздуха са 

незначителни. Неустойчивите въздушни маси се отличават с мощни 

конвективни движения на въздуха. По правило колкото по-богата на влага 

е една въздушна маса, толкова по-неустойчива е тя. За формирането на 

устойчива или неустойчива въздушна маса, било то студена или топла, от 

голямо значение са: вертикалното разпределение на температурата и 

влажността в самата въздушна маса, физикогеографските условия на 

района, над който тя се придвижва, сезонът, през който става това 

придвижване, и т. н.. 

 

3.26. Как се нарича границата между две въздушни маси?  Тясната 

преходна ивица, разделяща две въздушни маси с различни физични 

свойства, се нарича фронтална зона или атмосферен фронт. Преходната 

зона между въздушните маси може да бъде с различна големина – от 

няколко стотици до няколко десетки километра. Когато тази зона се 

характеризира със значителни изменения във свойствата на въздуха, т. е. 

съществуват големи хоризонтални градиенти на метеорологичните 

елементи, тя се нарича фронтална зона. Често в ниските слоеве на 

тропосферата границата между въздушните маси е изразена много рязко, 

което позволява на височинната синоптична карта да се прекара линия 

между тях. На приземната карта, линията на атмосферния фронт 

представлява мястото, където се пресичат фронталната повърхност и 

земята. 

 

3.27. На какви видове се разделят атмосферните фронтове?  По 

хоризонталните и вертикалните си размери и по циркулационната си 

значимост, атмосферните фронтове се разделят на основни (тропосферни) 

и вторични или ниски (приземни). Основните фронтове разделят въздушни 

маси, които обхващат цялата тропосфера и се различават съществено по 

своите физични свойства. Според особеностите на движение и характера 



на времето, което формират, атмосферните фронтове се разделят на прости 

(топъл, студен фронт) и сложни (оклюзионни фронтове). 

 

3.28. Какво представляват климатичните фронтове? Многогодишните 

средни положения на границите между основните типове въздушни маси 

(според географската класификация) представляват климатичните 

фронтове. Тези фронтове заемат цялата тропосфера, поради което се 

отнасят към основните фронтове. Климатичните фронтове са три: 

тропичен фронт, разделящ екваториалните въздушни маси от тропичните; 

полярен или фронт на умерените ширини, който разделя полярните 

въздушни маси (въздуха на умерените ширини) от тропичните; арктичен 

(антарктичен) фронт, който разделя полярните въздушни маси от 

арктическите или антарктичните. 

 

3.29. Какво е разположението на климатичните фронтове върху 

географската карта?  На фиг. 15 и 16 е показано положението на 

климатичните фронтове през януари и юли. Не трябва да се забравя, че на 

тези карти са нанесени средните многогодишни положения на основните 

фронтове. Защото, както много често се случва, през отделните части на 

годината студен арктичен въздух може да нахлуе далече на юг и  обратно, 

топъл тропичен въздух да достигне големи географски ширини. На картите 

е отбелязан и още един климатичен фронт, за който не стана дума досега – 

пасатният. Този фронт се формира в междинните части на субтропичните 

антициклони, където динамично се срещат въздушни маси, формирани в 

различни части на тези барични образувания. 

 

3.30. Какво представлява топлият фронт?  Развитието на атмосферните 

явления и процеси при топлия фронт е обусловено от активното нахлуване 

на топъл въздух към въздух с по-ниска температура. Фронталната 

повърхнина, разделяща двете въздушни маси, е с много малък наклон – 

под 1º. Скоростта, с която се движи топлият фронт, зависи най-вече от 

скоростта на придвижване на циклона, в системата на който се намира 

фронтът. И все пак скоростта на топлия фронт е малка – обикновено под 30 

км/ч. Това е така, защото топлият въздух като по-лек е принуден да се 

издига и плъзга над студения и тежък въздух. При своето движение във 



височина топлият въздух бавно и постепенно се охлажда, като 

съдържащата се в него водна пара кондензира. Образува се специфична 

облачна система. Най-далече пред приземната линия на фронта се 

образуват перести облаци. С приближаването на фронта те стават по-

плътни и преминават в пересто слоести, високослоести и най-близо до 

фронта – в слоесто дъждовни. Валежната зона е много голяма и е 

разположена изцяло пред фронта (фиг. 17). През зимата, когато валежите 

са от сняг, валежната зона може да достигне 400 км. През преходните 

сезони тя е до 300 км, а при определени условия валежът може и да не 

достигне земята. 

 

3.31. Какво е характерно за студения фронт от I род? В метеорологията 

и климатологията често се споменава, че студеният фронт от I род е 

огледално копие на топлия фронт (фиг. 18). При този вид атмосферен 

фронт студеният въздух е активен – той нахлува и измества въздушна маса 

с по-висока температура. Като по-тежък студеният въздух се подпъхва под 

топлия, като го принуждава да се издига във височина, а в последствие и 

да отстъпва. При студения фронт от I род този процес протича бавно и 

спокойно. Валежите, които падат зад приземната линия на фронта, са от 

слоесто дъждовна облачност. В определени случаи интензитетът на валежа 

може да стане по-голям, ако се създадат благоприятни условия за 

образуването на отделни ядра от купесто-дъждовна облачност 

непосредствено с преминаването на фронта. Валежната зона е разположена 

изцяло след фронта, като териториалният и обхват е по-малък в сравнение 

с този при топлия фронт – рядко надвишава 200 км. С преминаването на 

студения фронт налягането започва да расте, а температурите се 

понижават. 

 

3.32. какво представлява студеният фронт от II род?  При този фронт 

студеният въздух настъпва много бързо – обикновено със скорост над 40 – 

50 км/ч., като не са редки случаите, когато скоростта му достига 100 км/ч. 

Мощното нахлуване на студения въздух създава условия за бързо издигане 

на топлия въздух в челото на студения фронт (фиг. 19). Малко преди и 

след студения фронт  се образува купесто дъждовна облачност с типичните 

за нея светкавици и гръмотевици. Валежната зона се простира от двете 

страни на фронта и рядко обхваща ивица по-широка от 100 км. Валежът е 



интензивен, но краткотраен. През топлата част на годината при влажна и 

неустойчива въздушна маса пред студения фронт валежите много често са 

съпроводени от град. Освен градушките, към опасните метеорологични 

явления, характерни за студения фронт от II род, се отнасят силните и 

поривисти ветрове (достигащи скорост от 30 – 40 м/с), интензивните 

валежи през лятото и обилните снеговалежи през зимата. След 

преминаването на студения фронт, атмосферното налягане започва да се 

повишава, а температурата на въздуха може да се понижи със 7 – 10 ºC и 

дори с 15 ºC. 

 

3.33. Винаги ли при преминаването на атмосферен фронт вали? 

Схемите на топлия и студените фронтове от I и II род, които бяха 

разгледани, изразяват типичното за всеки един фронт и малко или повече 

са идеализирани. В действителност преминаването на даден фронт може да 

бъде свързано само с увеличаване на облачността или скоростта на вятъра. 

Времето и изменението на метеорологичните елементи при преминаването 

на атмосферен фронт зависят от много фактори: от температурата и 

влажността на въздушните маси и най-вече от термичната разлика между 

тях; от степента на устойчивост на въздуха; от общото развитие на 

синоптичната обстановка; от сезона и не на последно място, от характера 

на релефа и подстилащата повърхнина, над която се развива процесът. 

 

3.34. Какво е циклон?  Циклонът представлява огромен възходящ 

въздушен вихър в тропосферата с ниско атмосферно налягане в центъра. 

Въздухът в циклона се движи под определен ъгъл от периферията към 

центъра му, като това движение е обратно на часовниковата стрелка в 

северното и по часовниковата стрелка в южното полукълбо. 

 

3.35. Какво видове циклони има? В зависимост от географския район, в 

който се зараждат, циклоните се разделят на тропични и извънтропични, 

или циклони на умерените ширини. От своя страна, извънтропичните 

циклони в зависимост от особеностите при тяхното формиране се делят на 

фронтални (образувани по главните атмосферни фронтове) и локални или 

термични депресии, образуващи се по термични причини и без да са пряко 

свързани с атмосферните фронтове. 



 

3.36. Големи и бързоподвижни барични образувания ли са циклоните 

на умерените ширини? В повечето случаи циклоните на умерените 

ширини се движат със средна скорост между 30 и 40 км/ч., но има и 

такива, които достигат скорост 80 дори 100 км/ч. Към този вид 

бързоподвижни циклони се отнасят „гмуркащите се“ циклони, които за 

едно денонощие са в състояние да изминат разстояние от 2000 км. В други 

случаи циклоните биват „блокирани“, най-често от високо атмосферно 

налягане, и остават над дадена територия в продължение на няколко 

последователни денонощия. 

 

3.37. Каква е структурата на извънтропичните циклони? Размерите на 

извънтропичните циклони са твърде разнообразни. Те имат диаметър от 

500 до 2000 км. Макар и рядко, циклоните на умерените ширини могат да 

достигнат внушителни размери – над 3000 км. в диаметър (фиг. 20). Във 

вертикална посока фронталните циклони много често обхващат цялата 

тропосфера, а термичните се забелязват на синоптичните карти под 3 км. 

височина. 

Циклоните в умерените ширини имат добре изразена асиметрична 

структура. Обикновено южната част на баричното образувание се заема от 

топла въздушна маса, която изпълва топлия сектор на циклона (фиг. 20). 

Топлият сектор има максимални размери при формиращият се млад 

циклон. Неговата площ е по-малка от тази на студения сектор, който се 

изгражда от студената въздушна маса. Границите между двете въздушни 

маси, изграждащи циклона, се очертават от студения и топлия фронт. Тъй 

като размерите на циклона са твърде големи, между студения въздух, 

изграждащ челната част на студения сектор, и студения въздух, 

разположен в тилната му част, съществува известна разлика по отношение 

на температурата и влажността на въздуха. 

Като барично образувание циклонът възниква, развива се, старее и 

умира. Умирането на циклона, или неговото „оклюдиране“, е свързано с 

преноса на въздух от периферията към центъра му, при което се 

ликвидират температурните разлики между изграждащите го въздушни 

маси. Тази особеност оказва голямо влияние върху продължителността на 

съществуването му. Циклоните  на умерените ширини живеят средно от 1 

до 5 – 6 дни и много по-рядко над 10 дни. Такива циклони, които остават 



да живеят повече от 10 дни, представляват регенерирали стари циклони, т. 

е. това са циклони, при които по динамични причини се е запазила или 

наново оформила структурата на младия циклон. В максималния си стадий 

на развитие по-голяма част от циклоните на умерените ширини имат 

налягане в центъра между 1000 и 990 хПа. Това не изключва възможността 

при подходящи условия и най-вече през студеното полугодие налягането в 

центъра на циклона да се понижи до 970, а в отделни случаи и под 950 

хПа. Тъй като студеният фронт в циклона се движи по-бързо от топлия, 

рано или късно студеният тилен въздух достига челния топъл въздух 

(студеният фронт настига топлия), при което непосредствено до земята 

остава само студен въздух, а топлият се изтласква във височина. Това е 

последният, заключителен стадий от живота на циклона – оклюдирането 

му. 

 

3.38. Какво представлява оклюзионният фронт? При застигането на 

топлия фронт от студения и сливането му с него (оклюзия) се получава 

сложен фронт, наречени оклюзионен. Ако тилният студен въздух се окаже 

по-топъл от челния, се формира топъл оклюзионен фронт (фиг. 21, а). Ако 

тилният студен въздух е с по-ниска температура от челния студен въздух, 

се формира студен оклюзионен фронт (фиг. 21, б). И при двата основни 

вида оклюзионни фронтове се наблюдава формирането на многоетажна 

слоеста облачност, разположена от двете страни на фронта. Валежите също 

падат от двете страни на оклюзионния фронт и макар че са обложни, по 

своя характер те се приближават съответно към валежите по топлия или 

студения фронт в зависимост от това, какъв тип оклюзия се е формирала. 

 

3.39. Какво е времето в циклона? Наличието на различни въздушни маси 

и фронтове в циклона обуславя твърде променливото време. Най-общо 

може да бъдат отделени шест зони в циклона, които се отличават със свой 

характер и проява на метеорологичните елементи и явления. Първата зона 

е областта на студения фронт. Времето е облачно, вали, а през лятото е 

възможна гръмотевична дейност. Втората зона обхваща тилната част на 

студения сектор. В повечето случаи времето е ветровито, студено, а при 

влажна и неустойчива въздушна маса съществуват условия за развитието 

на купест-дъждовна облачност и падането на краткотрайни валежи. 

Времето в третата зона изцяло е обусловено от вида на формиралия се 



оклюзионен фронт. Четвъртата зона обхваща челния студен въздух. 

Времето в тази зона зависи от сезона и от свойствата на въздушната маса, 

която го изгражда. Петата зона обхваща облачната система на топлия 

фронт. Последната обхваща топлия сектор на циклона. През зимата, ако 

топлият сектор е формиран от въздух с морски или океански произход, 

времето е облачно и сравнително топло. Ако въздухът в тази част е с 

тропичен, континентален произход, времето е топло и ясно, а през лятото и 

горещо. Времето в циклона на умерените ширини може да се различава 

съществено от картината, описана малко по-горе. Конкретната проява и 

развитие на времето зависи от района, над който е формиран и се развива 

циклонът, от вида на въздушните маси, които го изграждат, стадия му на 

развитие, сезона и т. н. 

 

3.40. Какво представлява антициклонът? Антициклонът представлява 

въздушен вихър, при който атмосферното налягане расте от периферията 

към центъра (фиг. 22). В съответствие с разпределението на налягането 

въздухът в антициклона, освен че се сляга, се разтича от центъра към 

периферията, като в северното полукълбо това разтичане е по 

часовниковата стрелка, а в южното – обратно на часовниковата стрелка. 

Този начина на движение на въздуха потиска конвективните движения, 

което заедно със затоплянето и изсушаването на въздуха при 

принудителното му слягане към земята възпрепятства образуването на 

облаци. От своя страна, разтичането на въздуха прави невъзможна срещата 

на въздушни маси с различни свойства, което пък обуславя липсата на 

фронтове в централната част на това барично образувание. 

 

3.41. Колко са големи и бързо ли се движат антициклоните? 

Антициклоните се разпростират над обширни части от земната 

повърхност. Размерите им са от 1000 до 3000 км. Между циклоните 

възникват и се развиват т. нар. подвижни антициклони, които се 

преместват със скоростта на циклоните. Обикновено в края на една 

циклонна серия възниква антициклон, който се придвижва в хоризонтална 

посока много по-бавно – скоростта му на движение рядко надхвърля 20 

км/ч. През лятото един антициклон може да съществува от 2 – 3 до 10 – 12 

дни, а през зимата – до месец. 

 



3.42. Какво е времето в антициклона?  Най-общо времето в централната 

част на антициклона е тихо и ясно. През зимата в зависимост от 

температурата на въздушната маса, изграждаща ядрото на антициклона, 

времето е ясно и студено. Непрекъснатото охлаждане на приземния слой 

въздух през дългите зимни нощи в съчетание с негативни  и затворени 

релефни форми може да доведе до изключително ниски температури. Ако 

въздушната маса е богата на влага, времето се характеризира с трайни и 

гъсти мъгли. През лятото времето се отличава с висока температура на 

въздуха, ниска относителна, а често и абсолютна влажност и безоблачно 

небе. Северната периферия на антициклона е относително топла, тъй като 

обикновено се свързва с топлия сектор на съседен циклон. През студеното 

полугодие се наблюдава слоеста и слоесто-купеста облачност, понякога 

придружена от много слаб ръмеж или мъгли. Източната част граничи с 

тила на циклон. В сравнение с останалите области тук е най-студено. През 

студената част от годината времето е ясно и студено. През лятото времето 

също е ясно, но при по-голяма влажност на въздуха е възможно развитието 

на купеста и купесто-дъждовна облачност и падането на краткотрайни 

валежи. През зимата в южната периферия на антициклона времето е 

облачно, със слаби валежи, а при наличието на добре оформен циклон на 

юг могат да се наблюдават силни ветрове, породени от големия баричен 

градиент. Западната периферия се отличава с относително топло време. 

Тук се наблюдават първите признаци на приближаващия се топъл фронт на 

съседен циклон – переста и високослоеста облачност.  През лятото при 

влажна и неустойчива въздушна маса може да се наблюдава развитието на 

купесто дъждовна облачност, придружена от валеж. В случаите, когато 

антициклонът е малко подвижен, в тази зона могат да се „натрупат“ 

няколко успоредни топли фронта, които да доведат до формирането на 

големи термични и барични градиенти. 

 

3.43. Какво означават думите „тайфун“ и „ураган“?  и двете думи са 

местни наименования на тропичните циклони. Думата „тайфун“ произлиза 

от двете китайски думи „тай“ – силен, и „фун“ – вятър. В централна 

Америка тропичните циклони се наричат урагани или още харикейн, което 

на езика на аборигените, населяващи тази част от света, означава силен 

вятър. Известни са и други наименования на тропичните циклони – багуйо 

(на Филипинските острови), уили-уили (в Тиморско море и в 

северозападната част на Австралия), кордоназос (в югозападната част на 



Мексико), аракан (в южната част на Индийския океан), а жителите, 

населяващи крайбрежията на Арабско море и Бенгалския залив, ги наричат 

просто циклони. За по-голямо удобство и най-вече за по-лесно следене на 

поведението и траекторията им на придвижване тропичните циклони 

получават собствени имена. През Втората световна война американските 

военни метеоролози започват да наричат тропичните циклони с имената на 

своите съпруги или приятелки. От 1979 г. Световната метеорологична 

организация започва да използва и мъжки имена. Днес за наименования на 

ураганите в Атлантическия океан се използват шест списъка от имена. 

Всеки списък съдържа 21 имена започващи с първата буква от латинската 

азбука, като не се използват буквите Q, U, X, Y  и Z. За сезон 2018 г. 

определения списъс с имена започва с Алберто, Берил, Крис, Деби, 

Ернесто, Флорънс и т.н. Този списък ще бъде пак валиден през 2024г.  

Вече има имена, които за извадени от употреба и никога повече няма да 

бъдат включени към някой от списъците. Това са имена на урагани довели 

до много човешки жертви и предизвикали  големи  материални щети като 

Катрина, Андрю, Алън, Дейвид, Уго, Мич, Изабел, Хилда и др. 

В Индийският океан и Югозападния Тихи океан всички държави, 

които страдат от проявата на тропични циклони предлагат по 10 имена, 

като тези имена  може да са на животни, растения, митологични герои др. 

Световната Метеорологична Организация  с център Токио определя 

групите с имена, които на ротационен принцип ще се използват през 

следващите години. 

 

3.44. Къде се зараждат тропичните циклони? Атмосферните смущения и 

циклонната същност възникват не само извън тропиците, но и по 

тропичния фронт или близо до него. В по голямата си част тези депресии 

са много слаби, без концентрично затворени изобари. В редки случаи 

(приблизително 1 към 10) тези тропични депресии се развиват и усилват до 

такава степен, че се получава тропичен циклон. Тропичните циклони се 

образуват над топлата океанска повърхност между 5о и 20º географска 

ширина от двете страни на екватора. През пролетта и в началото на лятото 

те се формират по-далече от екватора, а в края на лятото и есента се 

приближават до него. В северното полукълбо тропичните циклони 

първоначално се придвижват на северозапад, след което променят 



посоката си на североизток. В южното полукълбо те се движат отначало на 

югозапад, а в последствие – на югоизток. 

Най-застрашени от преминаването на тропични циклони са 

западните части на океаните и източните крайбрежия на континентите 

между 17 и 22º г. ш. При благоприятни условия тропичните циклони могат 

да достигнат при своето движение (най-вече в северното полукълбо) 

големи географски ширини. Съществуват случаи, при които добре развити 

тропични циклони са достигнали бреговете на Западна Европа, Исландия и 

южните брегове на полуостров Камчатка. Сезонът на ураганите в 

Атлантическия океан продължава средно от юни до края на ноември. 

Източния Пасифик сезонът най-общо е от май до ноември.  

 

3.45. Кои са причините за възникването на тропичните циклони? 

Причините за появата и развитието на тропичните циклони все още не са 

напълно изяснени. Според една от най-приемливите теории трябва да се 

съчетаят три важни условия, за да може да се зароди и развие един 

тропичен циклон. Първо, трябва да е налице вълново смущение в 

тропичната зона. Второ, за да се осъществи завихряне, това смущение 

трябва да е сравнително далече от екватора, там, където започва да се 

появява силата на Кориолис. Трето, температурата на повърхността на 

океана трябва да бъде не по-ниска от 26 – 27 ºС, защото топлият и много 

богат на влага въздух, формиран над тази повърхност, осигурява енергията 

за бъдещия циклон. Затова, навлизайки над сушата, тропичният циклон 

бързо отслабва и затихва, като в редица случаи може да се превърне в 

обикновен циклон на умерените ширини.  

 

3.46. С какво се отличават тропичните циклони? Тропичните циклони 

имат кръгла или овална форма, а по размери са значително по-малки от 

циклоните на умерените ширини – най-често техният диаметър е между 

400 и 600 км. Отначало налягането в центъра на тропичния циклон не е 

много ниско – около 1000 хПа. В последствие с развитието на циклона то 

бързо се понижава до 950 – 920 хПа, а понякога и под 900 хПа. 

Атмосферното налягане в тропичния циклон много рязко променя своите 

стойности от периферията към центъра. Има случаи, при които 

хоризонталният баричен градиент е от 80 до 100 хПа/100 км. 



Тропичните циклони се движат сравнително бавно – средната им 

скорост е 20 – 25 км/ч. До повратната им точка (точката, в която те сменят 

посоката си на движение) те се движат с 10 – 15 км/ч, след което могат да 

увеличат скоростта си от 2 до 5 пъти. Тропичният циклон живее между 2 и 

20 денонощия, но най-често между 7 и 9 дни. Според НАСА 

средногодишно в света се формират около 85 тропични циклона, в това 

число между 11 и 15 циклона в района на Мексиканския залив и 

Централния Атлантик. Най-много тропични циклони е имало през 2005 г. -

28 броя и през 1933г. -  21. 

 

3.47. Защо тропичните циклони са толкова опасни? Комбинацията 

между рязкото понижаване на налягането, ураганните ветрове, 

непрекъснатия проливен дъжд и последващите го наводнения, огромните 

морски вълни, заливащи крайбрежията, обуславя невероятните човешки и 

материални загуби, които нанасят тропичните циклони. Екстремните 

стойности на налягането, интензитетът на валежа и скоростта на вятъра се 

дължат на факта, че практически цялата енергия на въздушния вихър е 

концентрирана на много малка площ.  

Няма ясни индикации за увеличаване броя на тропичните циклони 

през последните 30-40 години, но има две ясно доказани тенденции. През 

последните години рязко намалява броят на жертвите на тропичните 

циклони, а няколко пъти растат материалните щети. Това се обяснява с 

третата съвременна миграционна вълна на хората, която е насочена от 

вътрешността на континентите към крайбрежието на океани и морета и 

взривното разрастване на инфраструктурата в тези райони. В света 

страната, която най-много страда от тропичните циклони е Бангладеш. 

През последните 100 г. от 35-те най-убийствени тропични циклона 17 са 

опустошили Бангладеш. Тук е наблюдавана най-голямата катастрофа в 

съвремието, като до нея по жертви може да се доближи единствено 

земетресението на Андаманските острови и последвалата го приливна 

вълна – цунами през декември  2005 г. На практика цялата територия на 

Бангладеш заема делтата на реките Ганг и Брама Путра. През 1970 г.,  в 

резултат на тропичен циклон, който подпира оттока на реките,  те не могат 

да се оттекат в океана и нивото на водата се почва много бързо. В резултат 

на това през следващите три дни от удавяния и пиенето на мръсна вода 



загиват между 300 000 и 500 000 души, а удавените домашни животни са 

милиони. 

Таблица 2 

 

3.48. Какво е времето в тропичния циклон?  В структурата на тропичния 

циклон се наблюдават три концентрично затворени зони, характеризиращи 

се  със свой облик на времето. В централната част на тропичния циклон се 

намира „окото на бурята“, чийто диаметър най-често е между 20 и 60 км. 

(фиг.23). Времето в тази зона е ясно, сухо, горещо и почти тихо. От всички 

страни „окото“ е заобиколено от плътни купесто-дъждовни облаци с 

височина 15 – 17 км. Създава се впечатление, че наблюдателят стои на 

дъното на огромен кладенец. Непосредствено около „окото“ е разположена 

зоната на същинската буря, където интензитетът на валежите и скоростта 

на вятъра достигат максималните си стойности (зона III). Валежът в тази 

зона е съпроводен от интензивна  гръмотевична дейност, а скоростта на 

вятъра достига 60 – 80, в отделни случаи и до 100 м/с. Третата зона 

обхваща периферните части на тропичния циклон. Когато наблюдателят 

навлезе в тази част от циклона и се движи към неговият център, 

атмосферното налягане бързо се понижава, облачността става все по-

плътна, вятърът и вълнението в океана се засилват. 

 Силата на тропическите циклони по Западното полукълбо се 

определя по скалата на Сафир-Симпсън. Скалата разделя ураганите на пет 

категории въз основа на  скоростта на вятъра, атмосферното налягане 

повишение нивото на водите. За да бъде класифицирана като ураган, 

отначало тропичната депресия трябва да се развие и превърне в тропична 

буря. Когато силата на постоянните ветрове в тропичната буря достигне  

най-малко 119 км/ч или 34 м/с, то тя се превръща в ураган 1 категория.  

При ураган 1 категория постоянните ветрове са със скорост – 35-44 м/с или 

119/153 км/ч., налягането  в центъра е 980-989 хПа, а повишението на 

водите 1,2 - 1,5 м. 

При категория  2 -- 43-49 м/с; 154-177 км/ч; 965-979 хПа; 1,8-2,4 м. 

При категория  3 – 50-58 м/с; 178-209 км/ч; 945-964 хПа; 2,7-3,7 м 

При категория  4 – 59-69 м/с; 210-249 км/ч; 920-964 хПа; 4 – 5,5 м 



При категория  5 - над 69 м/с; над 249 км/ч; под 920 хПа; и над 5,5 м. 

 

3.49. Какво представлява Севверноатлантическата осцилация?  

Северноатлантическата осцилащия ( North Atlantic Oscillation, NAO ) 

представлява  индекс, който отразява колебанията в атмосферното 

налягане между два основни целогодишни центъра на действия в Общата 

атмосферна циркулация – Исландският минимум (Рейкявик) и Азорският 

максимум (Понта Делгада – Азорски острови). Активността  на тези 

барични центрове определя най-общо броя, дълбочината и пътищата на 

придвижване на Атлантическите циклони. Индексът NAO характеризира 

големите промени настъпващи в атмосферата, което от своя страна води до 

съществено въздействие  върху времето и климата на Европа.  

 При положителни стойности на NAO зоналния пренос е добре 

изразен и значително по-устойчив. Формиралите се Северноатлантически 

циклони са мощни, дълбоки и се движат по по-северни пътища.  Това 

определя по принцип по-топла зима в Европа и особено в Северна Европа. 

В Южна Европа е по-хладно и сухо. Когато индексът NAO е отрицателен  

западния пренос е по-слаб, Северноатлантически циклони са по-слабо 

изразени,  движат се към Югоизточна Европа  и носят топлина и влага.  

Зимата в Западна Европа е по-суха и по-студена, а в Южна Европа и на 

Балканите зимата е по-влажна и мека. Статистически е доказано, че 

прогнозната връзка между индексът  NAO и характерът на зимите н 

Европейския континент е със сбъдваемост 70%, което само по себе си е 

много добър показател. 

 Индексът на Южната осцилация (Southem Oscillation Indeks  SOI) 

изразява колебанията във атмосферното налягане в Югозападния Тихи 

океан между Даруин (Австралия) и Таити.  Тъй като проявана на топли  

или студени поврхностни океански води (Ел Ниньо, Ла Ниня) в 

екваториалната,  източна част на Тихия океан е тясно свързано в Южната 

осцилация, то те могат да се обединят в един нов индекс ENSO. Така 

ENSO  топла фаза представлява Ел Ниньо, а ENSO  студена фаза – Ла 

Ниня. Проявата на Ел Ниньо или Ла Ниня влияят на времето и климата не 

само на прилежащите територии, но и чрез промяната в ОАЦ и на 

значително по-отдалечени територии. 

 



3.50. Кои са географските фактори на климата? „Климатообразуващите 

процеси се развиват в конкретните географски условия на земното кълбо. 

В малките и големите географски ширини, над сушата и морето, над 

равнините и планинските области климатообразуващите процеси протичат 

различно т. е. имат своя географска специфика.“ Така кратко и логично 

видният руския учен С. Хромов оценява ролята и значението на 

географските фактори и климатообразуването.  Както при разглеждането 

на въпросите от тази и предишната глава, така и при описанието на 

климатите по Земята (следващата глава) не е възможно цялостно 

осмисляне на отделните факти, явления или процеси без отчитането на 

географското им разнообразие и разпределение, без изясняването на 

взаимно свързаните и преплитащи се следствия и причини, породени от 

специфичната географска обстановка.  Към географските фактори на 

климата спадат: географската ширина, надморската височина, 

разпределението на сушата и водата, морските и океанските течения и 

особеностите на подстилащата повърхнина – релеф, растителност, почви, 

снежна и ледена покривка и т. н. 

 

3.51. Защо географската ширина е първият и най – важен географски 

климатообразуващ фактор? В основата на климатичната зоналност лежи 

разпределението на слънчевата енергия. Главните причини за 

съществуването на тази зоналност са формата на Земята, наклонът на 

нейната ос и положението ѝ спрямо Слънцето. Това определя 

продължителността на слънчевото греене и ъгъла, под който падат 

слънчевите лъчи, т. е. интензитета на слънчевата радиация на различните 

географски ширини. Зоналността в разпределението на слънчевата 

радиация върху земната повърхност и най-вече на горната граница на 

атмосферата е в зависимост от географската ширина. Вярно е, че 

разпределението на слънчевата радиация по земната повърхност зависи и 

от облачността  и прозрачността на атмосферата, а разпределението на 

погълнатата радиация – от албедото на подстилащата повърхнина. Все пак 

всички климатични елементи малко или повече имат зонално 

разпределение. И нищо чудно – зоналното разпределение на слънчевата 

радиация и по-скоро на погълнатата радиация води до зонално 

разпределение на температурите на въздуха, които от своя страна водят до 

зонално разпределение на изпарението и влажността, облачността и до 

известна степен на валежите. 



 

3.52. Как се изменят елементите на климата с увеличаването на 

надморската височина? На земята съществуват редица сфери (биосфера, 

хидросфера, атмосфера, криосфера и т. н.), които разпределят и 

преразпределят слънчевата енергия, а оттам чрез своите свойства влияят и 

върху разпределението на стойностите на климатичните елементи и 

цялостния или местен облик на климата. Надморската височина оказва 

съществена роля за изменението на климата. Във височина атмосферното 

налягане се понижава, температурата на въздуха, денонощната и 

годишната амплитуда и абсолютната влажност намаляват, а слънчевата 

радиация и ефективното излъчване се увеличават. До известна височина 

валежите също бележат увеличение, като все по-голямо е процентното 

участие на твърдите валежи и т. н. Изменението на климата във височина е 

по-значително и се осъществява на по-малки разстояния, отколкото с 

изменението на географската ширина. Именно затова при 

характеристиката на отделните типове климат в следващата глава 

специално внимание се обръща на климата в планинските райони както по 

света, така и в нашата страна. 

 

3.53. В какво се състои ролята на океаните за формирането на 

климата? Само по този въпрос може да се напише отделна книга. Самият 

факт, че хидросферата се включва в климатичната система, обуславя 

ролята, която водата играе за климатообразуващите процеси. Свойствата 

на водата (голяма топлоемкост, топлопроводимост, непрекъснато 

движение, прозрачност и малко албедо, особено в малките географски 

ширини) правят океана огромен акумулатор на топлина и източник на 

водни пари за атмосферата. Циркулацията на водата в океаните оказва 

голямо влияние върху развитието на глобалните климатични процеси чрез 

преразпределението на топлината, получавана от Слънцето, чрез активния 

обмен на газове, изграждащи атмосферата, чрез непрекъснатото изменение 

на бреговете и не на последно място, чрез пряко влияние върху 

атмосферната циркулация на Земята като цяло. Естествено съществува и 

обратна връзка. Затова не е учудващо, че част от повърхностните океански 

течения по посока и по форма на циркулацията на водите в тях съвпадат с 

преобладаващата атмосферна циркулация над океаните. 



Морската вода притежава способността на поглъща и разтваря 

голямо количество газове. Благодарение на огромната си площ и обем 

водата в океаните поглъща и отделя всички газове, изграждащи земната 

атмосфера, с което регулира баланса им и играе ролята на буфер, поемащ 

резките промени; настъпващи в процеса на обмен на вещество и енергия 

между отделните сфери. 

Например отдавна се смята, че увеличаването на въглеродния 

двуокис в атмосферата на Земята ще доведе до глобално повишаване на 

температурата на въздуха и всичките катастрофални последици – 

разтопяване на ледниците, заливане на крайбрежията и т. н. Този процес, 

изглежда, няма да протече така еднозначно, както го обрисуват нашите 

представи. Ежегодното увеличаване на концентрацията на въглероден 

двуокис  в атмосферата е 0,7.10-6, т. е. около милионна част от процента. 

Тази стойност обаче е едва два пъти по-малка от действителното 

увеличение, което би трябвало да се получи на базата на общото 

количество използувани горива. Това се обяснява с факта, че половината 

от годишното увеличение на въглеродния двуокис допълнително се 

поглъща от растителността в хода на фотосинтезата, като 85 % от това 

количество се поглъща от океана и едва 15 % от растенията на сушата. 

Без да омаловажаваме ролята на морските течения със зонална 

компонента, голямо влияние върху климата оказват морските течения с 

меридионална посока, тъй като осъществяват значителен и постоянен 

обмен на топлина между различните широчинни пояси (фиг. 24). При 

разпределението на средните януарски температури (фиг. 3) много добре 

изпъква този пренос чрез огъване на изотермите над топлите океански 

течения на север и над студените – на юг. Няколко примера. Около 23 º с. 

ш. топлите течения Флоридско и Антилско се сливат и дават началото на 

едно от най-мощните повърхностни течения Гълфстрийм. То е с ширина 

500 км., има множество разклонения, движи се на североизток и север със 

скорост около 60 км в денонощие. Гълфстрийм пренася всяка секунда 

около 75 млн. м
3 
 вода, която дори на дълбочина 200 м. е с температура над 

20 ºС. Благодарение на огромното количество топлина, което Гълфстрийм 

пренася далече на север (зад полярната окръжност), климатът на Европа, та 

дори на територии, разположени на изток от Урал, се отличава с по-високи 

температури и валежи в сравнение със съседни земи. На север от топлото 

Северопасатно течение се отделя един клон, наречен Куросио. Това топло 



океанско течение първоначално има североизточна, а по-късно северна 

посока, като достига 60 º с. ш. (фиг. 24). Куросио пренася над 60 млн. м3 в 

секунда топла океанска вода, формирана в близост до екватора. 

Значително влияние върху климата на крайбрежията оказват Бразилското, 

Перуанското, Бенгелското, Калифорнийското течение и др. 

 

 

IV.  ПО  СВЕТА  И  У  НАС 

В тази глава са подбрани такива въпроси, отговорите на които 

разкриват както цялото разнообразие на климатите по Земята, така и най-

характерните им черти. Част от въпросите засягат географското 

разпределение на екстремните стойности на някои метеорологични и 

климатични показатели не само в целия свят, но и на територията на 

нашата страна. Целта не е създаване на „Книга за рекордите на Гинес за 

климата“.целта е да се покаже, че климатологията не е едно скучно 

представяне на обработен статистически материал, а наука, която е тясно 

свързана с развитието на човешката цивилизация и може да послужи като 

своеобразен ключ при изучаването на историята на човечеството. 

 

4.1. Какъв е принципът за класификация на климатите по Земята? 

Твърде голямо е разнообразието на климатите по Земята. Класификацията 

и подреждането им в определена система, териториалното им 

разположение и характеристиката на отделните климатични елементи имат 

важно значение не само при изучаването на природната среда, но до 

голяма степен и при определянето характера на стопанската дейност на 

човека. Съществуват редица класификации на климата. Всички те 

използват за основа конкретната проява на климатообразуваците фактори 

чрез стойностите на няколко климатични показателя. Една от първите 

цялостни типизации на климата е предложена от В. Кьопен в началото на 

нашия век. В основата на тази класификация лежат два основни фактора – 

температурният режим и степента на овлажняване, специфични за дадена 

територия. Според класификацията на Кьопен на Земята съществуват 11 

типа климат, които от своя страна се делят на още по-голям брой 

подтипове. 



Свои класификации на типовете климат предлагат и редица други 

учени – Е. де Мартон, А. Воейков, Л. Берг, А. Пенк, М. Будико, Б. Алисов 

и др. Техните класификации са основани най-общо на влиянието на 

климата върху природната среда или в комбинация с конкретни 

климатични показатели. Според Хромов всяка класификация, даже и най-

добрата, значително опростява и обобщава невероятното разнообразие на 

климатите по Земята. Това е напълно естествено, тъй като е невъзможно 

накратко, с няколко думи или цифрови стойности да бъде характеризиран 

отделният тип климат. Винаги се налага да се допусне известно обобщение 

на климатичните показатели. Двете най-разпространени класификации на 

климата са тази на Кьопен  и Б.Алисов.  

 

4.2. Какво представлява класификацията на климатите по Кьопен? 

Това е една от най-старите  и широко използвани класификации на 

климатите по Земята. За първи път е публикувана от немския климатолог 

Владимир Кьопен през далечната 1884 г. През годините тази класификация 

непрекъснато се модифицира и усъвършенства. През 1918 и 1936 г. са 

публикувани настъпилите в нея  съществени  промени. Следва период, в 

който Кьопен  допълнително усъвършенства климатичната класификация, 

в много тясно си сътрудничество с друг немски климатолог – Рудолф 

Гайгер. Това е причината в редица издания тази класификация да се нарича  

Климатична класификация на Кьопен-Гайгер. Тази класификация е 

основана на хидротермални показатели, т.е. използват се средните месечни 

и годишни стойности на температурата на въздуха и съответните валежни 

суми.  

Класификцията на Кьопен допуска съществуването на шест  основни 

типа климат обозначени с първите букви от латинската азбука – A, B,  C, 

D, E, и F (Фиг. 1112). За да може по-пълно и точно да се опише цялото 

разнообразие на климатите по Земята, се използва допълнителна 

диференциация на климатичния индекс. При основните типове климат „С“ 

и „D” втората буква от климатичния индекс определя годишният режим на 

валежите. Ако тя е  „w„ –  това означава  суха зима, aко е „s„ – означава 

сухо лято и ако е „f“ това значи, че няма обособен сух сезон, а колебанията 

на валежите са по малки в сравнение с „w“ и „s“. Третата буква от 

климатичния индекс допълва разнообразието от климати  чрез стойностите 

на средните месечни температури, които се изразяват в четири различни 



степени чрез буквите  “a”, “b”, “c” и “d”. Системата допуска, а това и се 

използва за още по-голяма детайлизация на климатичните подтипове, чрез 

въвеждане на допълнителни буквени обозначения за температурата на 

въздуха или означения,  които се отнасят до други показатели – влажност 

на въздуха, снежна покривка и т.н. 

4.3. Какво е характерно за основни типове климат обозначени с 

индекси А и В? Климатичният индекс А обединява тропичните климати, 

които са известни  още  и  като климати на „тропичните валежи  без  зима“ 

(Фиг. 1112). Този климатичен пояс се характеризира с влажен тропичен 

климат, при който температурата на въздуха и на най-студения месец е над 

18 
о
С, годишната температурна амплитуда е до 6 

о
С, а годишната валежна 

сума е над 700 мм. Обособени са три типа климат: Af – климат на 

влажните тропични гори;  Am – тропичен мусонен климат и  Aw – климат 

на саваните със ясно очертано зимно засушаване. 

Сух пояс - климатичен индекс В. Този пояс се характеризира с 

валежи по-малки от потенциалната евапотранспирация, чиято пък 

стойност зависи от количеството и вътрешногодишното разпределение на 

валежите и температурата на въздуха. Поясът се наблюдава и в Северното, 

и в Южното полукълбо и има два основни типа сух  климат: Климат на 

степите BS и климат на  пустините – BW. От своя страна те се поделят на 

горещ и студен. В крайна сметка се формират следните подтипове климат: 

BWh - горещ пустинен климат; BWk - студен пустинен климат; BSh - 

горещ степен климат и BSk  - студен степен климат 

4.4. Много  ли  са  подтиповете климат  при климатичните пояси C и 

D? Умерено топлия пояс без редовно появяване на снежна покривка е 

представен като климатичен индекс С. Наблюдава се и в двете полукълба. 

Характеризира се със средно високи температури – средна температура 

през лятото над 10 
о
С, а минималната средномесечна температура трябва 

да е  между -3 
о
С и +18 

о
С. В пояса има три типа климат: умерено топъл 

климат със сухо лято - Cs, умерено топъл климат със суха зима – Cw и 

умерено топъл климат без сухи сезони - Cf. Така става ясно, че втората 

буква от климатичния индекс изяснява донякъде годишния режим на 

валежите. Третата буква от климатичния индекс е с значения a – горещо 

лято,  средната температура на най-топлия месец е над +22 
о
С ,  b – топло 

лято, със средна температура на най-топлия месец под + 22 
о
С, но поне 

четири месеца имат температура над +10 
о
С  и  c – студено лято, само от 



един до четири от месеците са с средномесечна температура над +10 
о
С. По 

този начин в диференцирането на климатите се  включват и  средните 

месечни и сезонни температури. 

Получават се осем подтипа климат: 

Csa - умерено топъл климат със сухо и горещо лято 

Cab - умерено топъл климат със сухо и топло лято 

Cwa - умерено топъл климат със суха зима и горещо лято 

Cwb - умерено топъл климат със суха зима и топло лято 

Cwc - умерено топъл климат със суха зима и студено лято 

Cfa - умерено топъл климат без сухи сезони и горещо лято 

Cfb - умерено топъл климат без сухи сезони и топло лято 

Cfc - умерено топъл климат без сухи сезони и студено лято 

Ако прибавим  тези осем подтипа климат към дванайсетте типа от група 

“D” – континентален, умерено студен  пояс с достатъчно овлажнение 

(наричан още – бореален пояс) ще се убедим, че многообразието в 

природата трудно може да се квалифицира в няколко таксономични 

единици. Бореалният пояс се характеризира с относително ниски 

температури. Изискванията са средната януарска да е под -3 оС, а средната 

юлска да е над +10 
о
С. Типовете и подтипове климат са същите като при 

климатите от група „С“ с тази разлика, че при третата буква се появява 

още един под вид  с индекс “d” – много студена зима.  

 С цел по-пълно и детайлно описание на климатите по Земята през 

1961 г. в класификацията на Кьопен-Гайгер се добавят още букви на трето 

и четвърто ниво на диференциация. Третата буква от индекса вече дава 

числов критерий на температурата на въздуха от най-горещия месец в 

годината, а четвъртата – на най-студения месец от годината; 

i -  температура 35 
о
C и по-висока, най-голяма горещина 

h – температура 28-35 
о
С, много горещо 

а – температура 23-28 
о
С, горещо 



b – температура 18-23 
о
С, топло 

l – температура 10-18 
о
С, умерено 

к – температура 0-10 
о
С, прохладно 

о – температура -10 – 0 
о
С, студено 

c – температура -25 -- -10 
о
С, много студено 

d – температура -40 -- -25 
о
С,  изключително студено 

е – температура -40 
о
С и по-ниска, вечна замръзналост. 

По този начин всяко едно място от света може да получи буквен символ на 

климатичния си индекс стига да има многогодишни климатични данни за 

него. Това от своя стана дава възможност да се сравняват отделни части на 

сушата или обратното, да се търсят аналози в световен мащаб – изпитан 

метод  в агроклиматологията, зоологията и ботаниката.  

4.5.  Какъв  климат  обхващат  климатичните  пояси  с  индекси  E и 

F? Климатът тук е студен и снежен, a при пояса F, особено що се отнася до 

Антарктида - мразовит и жестоко студен. И докато студените климати на 

земите без горска растителност и тундрата „Е“, се описват чрез показателя 

температура на най-топлия месец – под +10 
о
С, то снежните климати на 

полярните шапки “F” обхващат местата където температурата на въздуха и 

на най-топлия месец остава отрицателна. 

 

4.6. Какво е характерно за класификацията на Алисов? В 

класификацията на Алисов определянето на климатичните пояси и зони на 

Земята става въз основа на преобладаващия тим въздушни маси над даден 

физикогеографски район и настъпващите изменения в тях под действието 

на особеностите на подстилащата повърхнина. Въпреки че доминираща 

роля има атмосферната циркулация, особено внимание Алисов обръща на 

разпределението и преразпределението на слънчевата радиация и формите 

на релефа. 

Според класификацията на Алисов съществуват седем климатични 

пояса: един екваториален (1), два тропични (3), два умерени (5) и два 

полярни (7) – по един във всяко полукълбо. Обособени са и шест преходни 

пояса (по три във всяко полукълбо), които се характеризират със сезонна 



смяна на преобладаващите въздушни маси. Това са: два субекваториални 

пояса (2), в които през лятото доминира екваториален въздух, а през 

зимата тропичен въздух; два субтропични пояса (4), в които през лятото 

преобладава тропичен въздух, а през зимата – въздух на умерените 

ширини; субарктичен и субантарктичен пояс (6), в който през лятото 

преобладава въздух от умерените ширини, а през зимата – въздух, 

формиран над Арктика или Антарктида (фиг. 25). Според Алисов във 

всеки климатичен пояс се различават четири основни типа климат: 

континентален, океански, климат на западните и на източните крайбрежия 

на континентите (табл. 3). Различията между континенталните и 

океанските типове климат са резултат главно от влиянието на 

подстилащата повърхнина върху температурата и влажността на въздуха. 

В най-голяма степен особеностите в климата на западните и източните 

крайбрежия на континентите зависят от циркулационните условия в 

атмосферата и от океанските течения.  

 

4.7. Какво е характерно за екваториалния климат? Този тип климат 

обхваща териториите до 5 – 10 º на север и на юг от екватора (фиг. 25). Над 

тези територии през цялата година преобладава екваториален въздух. Той 

се образува под въздействието на интензивна слънчева радиация и голямо 

изпарение. Годишната стойност на радиационния баланс е много голяма – 

до 80 ккал/см2 над континентите и 100 – 120 ккал/см2 над океаните. Тези 

стойности са обусловени не само от количеството на падащата слънчева 

радиация,но и от високите стойности на срещулъчението на атмосферата, 

свързани с голямата влажност на въздуха. 

Екваториалният климат се характеризира с равномерен ход на 

температурата през цялата година. Средната годишна температура е в 

рамките на 24 – 27 ºС (фиг. 26). Годишната температурна амплитуда* е 

малка – 1 – 3 ºС, денонощните температурни амплитуди** са от порядъка 

на 10 – 15 ºС. Много рядко максималните температури могат да се 

повишат над 35 ºС, а  минималните – да се понижат под 20 ºС. 

Поради високите температури и наличието на вода за изпарение 

влажността на въздуха през цялата година е висока. Абсолютната 

влажност в екваториалния пояс е между 28 и 32 г/м
3
, а относителната 

влажност – между 75 и 85 %. Стойностите на абсолютната и относителната 



влажност са почти еднакви над континентите и океаните. В средното и 

долното поречие на р. Амазонка средногодишната относителна влажност 

на въздуха е висока – над 90 %. Поради голямото количество водни пари, 

съдържащи се в атмосферата, екваториалният континентален въздух 

постоянно се намира близо до точката на насищане, което обуславя честата 

проява на гъсти радиационни мъгли, особено в утринните часове. 

Годишното количество на валежите е екваториалния пояс е между 1500 и 

3000 мм (фиг. 26). По своя генезис валежите са изцяло вътрешномасови. Те 

са поройни, падат от купесто-дъждовна облачност и почти винаги са 

придружени от гръмотевична дейност. Годишното разпределение на 

валежите се характеризира с два максимума и два минимума. 

Максимумите са свързани с кулминацията на слънцето над екватора (март 

и септември), а минимумите – с кулминацията му над тропиците, над 

северния – през юни и над южния – през януари. 

Съществени различия между континенталния и океанския 

екваториален климат няма. Радиационният баланс над океана е с 20 до 30 

ккал/см
2
 по-голям от този на сушата. Причината за това е, че над 

континентите облачността и валежите са през втората половина на деня, а 

над океаните купесто-дъждовната облачност и свързаните с нея поройни 

валежи падат около и след полунощ. Над океаните по-малката обща 

облачност през деня способства  не само за увеличаване на постъпващата 

слънчева ________________________________________ 

*Годишна температурна амплитуда – температурната разлика между 

месеца с най-ниска и месеца с най-висока средномесечна температура . 

**Денонощна температурна амплитуда – разликата между минималната и 

максималната температура на въздуха, измерена през денонощието. – Бел.  

авт. 

________________________________________________________________

______________________ 

радиация, но и за известно повишаване на средната годишна температура, 

която за океанския екваториален климат се колебае между 25 и 28 ºС (фиг. 

26, б). 

Климатът на планините в екваториалния пояс слабо се отличава от 

този в равнинните части. Естествено във височина средните месечни и 



годишни температури се понижават, а температурните амплитуди остават 

незначителни. В столицата на Еквадор – Кито, разликата между средните 

месечни температури почти няма (фиг. 26, в). Тук годишната температурна 

амплитуда е най-малката в света едва 0,4 ºС. 

Годишното количество на валежите е в тясна връзка с орографията и 

преди всичко с изложението на планинските склонове. В районите, където 

орографията благоприятства динамичното издигане на влажния 

екваториален въздух, валежите са значително повече. Докато в Кито 

годишните валежи са около 1200 мм, в планините на Индонезия и Камерун 

валежите достигат 5000 – 6000 мм. Абсолютният максимум на годишната 

валежна сума е отчетен в станция Дебунджа в Камерун – 9655 мм. 

 

4.8. Какъв е режимът на климатичните елементи в пояса на 

субекваториалните климати? Субекваториалните климатични пояси са 

известни още като пояси на екваториалните мусони. Времето и климатът в 

пояса на екваториалните мусони се определят от сезонното положение на 

тропичния фронт и свързаното с това нахлуване на екваториален въздух 

през лятото и на тропичен през зимата. Поясът обхваща районите от 5 – 10º 

до 15 – 18º на север и юг от екватора. В района на Южна и Югоизточна 

Азия поради специфичната физикогеографска обстановка този пояс 

достига до склоновете на Хималаите – 25 – 28º с. ш. (фиг. 25). Във връзка с 

рязката сезонна смяна на въздушните маси приходната част на 

радиационния баланс на земната повърхност има своеобразен сезонен ход. 

През зимата преобладава пряката слънчева радиация, а през лятото – 

разсеяната. Въпреки това в повечето райони стойностите на радиационния 

баланс през зимата са почти еднакви с тези през лятото. През зимата 

височината на слънцето над хоризонта е относително по-малка, но тъй като 

през този сезон доминират тропични въздушни маси, общата облачност е 

много по малка в сравнение с тази през лятото. Обратно, през лятото, 

когато слънчевите лъчи падат почти отвесно, поради значителната 

облачност, развиваща се в екваториалния въздух, голяма част от пряката 

радиация се отразява. Това съществено намалява не само нейното участие 

в приходната част на радиационния баланс, но и неговите абсолютни 

стойности. Най – общо годишните стойности на радиационния баланс в 

субекваториалния пояс малко се различават от тези в екваториалния. 



Континентален субекваториален климат има в Африка, Южна 

Америка и Азия. Годишният ход на температурата се отличава с два 

максимума и два минимума. Максимумът на температурите настъпва през 

пролетта и есента. Тогава все още преобладава или вече се е настанил 

тропичен въздух, облачността е малка, а слънцето е високо над хоризонта. 

През тези сезони средните месечни температури са високи, като в отделни 

райони са над 30 ºС. Основният минимум на температурата е през зимата, а 

вторичният минимум настъпва през лятото, когато сред гореща и суха 

пролет нахлуе относително по-хладният екваториален въздух. Разликата в 

температурите на тропичния и екваториалния въздух не е голяма – около 5 

ºС. Обширната територия и специфичният релеф на полуостров Индостан 

създават възможност за допълнително нагряване на приземния слой 

въздух. Това от своя страна води до рязко увеличение на годишната 

температурна амплитуда. (фиг. 27). 

Летният тип атмосферна циркулация създава условия за нахлуването 

на влажен екваториален въздух. Последвалото увеличение на облачността 

благоприятства падането на обилни валежи. Докато в екваториалния пояс 

валежите са в резултат на термична конвекция, в районите със 

субекваториален климат поради по-голямата отдалеченост от екватора се 

наблюдава развитието и на фронтална облачност и валежи. Годишното 

количество на валежите е в тясна връзка с продължителността на 

дъждовния период и физико – географските особености на дадената 

територия. То е между 500 и 1500 мм. От особено значение за 

териториалното разпределение и главно за рязкото увеличение на валежите 

е орографията. По редица склонове на Хималаите, Западните Гати и 

Араканските планини, които са наветрени за нахлуващите през лятото 

екваториални въздушни маси, годишните валежи достигат и надминават 

5000мм. Най-валежното място в този вид климат е районът на малкото 

индийско селище Черапунджи, което се намира на южните склонове на 

планинското възвишение Кхасай на 1182 м. н. в. Тук средният годишен 

валеж е 11 013 мм, като абсолютният годишен максимум надминава 24 000 

мм (вж. в 4.23.). Валежите при този тип климат са съсредоточени 

изключително през лятото, когато за 4 – 5 месеца падат почти 90% от 

годишните им количества.Подобно на континенталния океанският 

субекваториален климат се характеризира със сезонна смяна на 

атмосферната циркулация. В северното полукълбо този климат се 

наблюдава и над трите океана, до 10 – 12º г. ш., а в южното полукълбо той 



обхваща части само от Индийския океан. В тихия и Атлантическия океан 

двете студени течения – Перуанско и Бенгуелско, активно допринасят за 

изменението на този климат в тропичен. 

Океанският субекваториален климат слабо се различава от 

екваториалния. Годишната температура е между 26 и 28 ºС, а амплитудата 

е едва 3 – 4 ºС. Този тип климат се отличава с обилни валежи, които са в 

границите от 1000 до 3000 мм. (фиг. 27, б).характерна особеност за 

районите със субекваториален климат е възникването на тропичните 

циклони.  

Субекваториалният климат на западните крайбрежия на 

континентите се характеризира с ярко изразен летен максимум на 

валежите, формиран при нахлуването на екваториален въздух. Минимумът 

на валежите е през зимата, когато нахлува тропичен въздух. В повечето 

случаи годишната сума на валежите е между 1500 и 2000 мм, като в някои 

райони достига и 3000 мм. Годишната температурна амплитуда е малка 

(фиг. 27, в). 

Субекваториалният климат по източните крайбрежия на 

континентите до голяма степен прилича на този по западните крайбрежия. 

Единствената разлика се състои в малко по-високите годишни 

температурни амплитуди и в известно увеличение на валежите през 

студеното полугодие (фиг. 27, г). 

Районите с голяма надморска височина в субекваториалния пояс се 

отличават със значително по-ниски годишни температури, малка годишна 

и голяма денонощна температурна амплитуда. През студеното полугодие е 

възможно минималните температури да се понижат под 0 ºС. В зависимост 

от конкретната орографска обстановка валежите са между 500 и 1500 мм 

(фиг. 27, д). високопланинският мусонен климат обхваща освен южните 

наветрени склонове на Хималаите и голяма част от планинските райони в 

Перу, Боливия, Етиопия и островите, разположени между Азия и 

Австралия.  

 

4.9. Какъв е климатът на тропиците? Поясът на тропичните климати 

обхваща значителни територии от двете страни на екватора (фиг. 25). Това 

са райони, над които през цялата година преобладава тропичен въздух. 



Честото антициклонално състояние на атмосферата възпрепятствува 

образуването на облачност, намалява количеството на валежите и 

увеличава стойностите на пряката слънчева радиация. В тропичния пояс 

годишната сумарна радиация бележи най-високите си стойности на Земята. 

Над континентите тя достига до 200 – 220 ккал/см2, а над океаните е 

между 160 и 180 ккал/см2. Въпреки огромното количество на сумарната 

радиация поради безоблачното небе и ниската влажност на въздуха над 

сушата ефективното излъчване и увеличеното албедо на земната 

повърхност в тези райони водят до по-ниска стойност на радиационния 

баланс в сравнение с този от екваториалните райони. Над континентите 

радиационният баланс представлява едва 30% от постъпващата слънчева 

радиация и е равен на 60 ккал/см
2
. Над океаните той е два пъти по-голям – 

около 120 ккал/см2. 

Предимно антициклонното състояние на атмосферата над океаните, 

топлият и беден на влага въздух над континентите, малките термични и 

барични градиенти, както и пасатната инверсия не благоприятствуват 

развитието на конвективна облачност и циклонална дейност. Това 

способствува през цялата година в тропичния пояс да преобладава топло, 

сухо и устойчиво време. 

Континенталният тропичен климат обхваща големи райони от 

Северна и Южна Африка, Арабския полуостров, централната част от 

Австралия, Мексико и части от Аржентина и Чили. Това са районите на 

тропичните вътрешноконтинентални пустини. Лятото при този тип климат 

е изключително горещо. Средните юлски температури са високи – в 

рамките на 28 – 32 ºС, а на отделни места те дори надминават 35 ºС (фиг. 

28, а). Високите температури са следствие на малката обща облачност и 

липсата на вода за изпарение. Така повече от 80 – 90 % от погълнатата 

радиация се изразходва само за затопляне на земната повърхност и 

прилежащия слой въздух. През зимата благодарение на високите 

стойности на ефективното излъчване средните месечни температури се 

понижават до 10 – 12 ºС. Това води до голяма годишна температурна 

амплитуда – в някои случаи надвишаваща 20 ºС. Още по-големи са 

денонощните температурни амплитуди, достигащи 40 – 50 ºС, а на 

повърхността на пясъка и над 80 ºС. Относителната влажност на въздуха е 

много ниска. През лятото тя е около и под 30 %, а през зимата рядко 

превишава 60 %. Валежите в тропичния континентален климат са едни от 



най-ниските на Земята. В повечето места те са под 200 – 250 мм, като във 

вътрешните части на пустините – под 50 мм. Валежите падат изцяло през 

зимата и тяхното количество е в строга зависимост от местоположението  

на станцията. 

Океанският тропичен климат притежава много от чертите на 

екваториалния климат. Средните годишни температури са високи – между 

25 и 27 ºС. Годишните и денонощните температурни амплитуди са малки, а 

абсолютната и относителната влажност на въздуха бележат високи 

стойности. Всички изброени показатели на климатичните елементи, 

напълно противоположни на тези от континенталния тип климат, се 

дължат единствено на характера на подстилащата повърхнина – океанската 

вода. Океанският тропичен климат се отличава от екваториалния главно по 

отношение на по-малката облачност и количество на валежите, което е 

пряк резултат от характерната за тези райони устойчива пасатна инверсия 

и атмосферна циркулация. Валежите при този тип климат не са големи. 

Изключение правят наветрените склонове на по-високите острови, където 

се създават благоприятни условия за проявата на орографски валежи (фиг. 

28, б). Например, на североизточните склонове на о. Кауай, Хавайските 

острови, средната годишна сума на валежа достига 12 000 мм, докато на 

подветрените склонове тя е едва 550 мм. 

Климатът на западните крайбрежия на континентите е характерен с 

ниските си годишни и сезонни температури. Сравнително малка е и 

годишната температурна амплитуда (фиг. 28, в). Основна 

климатообразуваща роля по западните крайбрежия имат студените 

океански течения, които чувствително охлаждат приземния слой въздух. 

Така разликата в температурите на въздуха непосредствено до земята и във 

височина нараства и формира мощна температурна инверсия. Макар че в 

приземния слой въздухът се характеризира с висока относителна влажност 

(над 75 %) и дори с чести мъгли, конвективната облачност не може да 

преодолее инверсионния слой. Вследствие на това годишното количество 

на валежите е много малко – под 100 мм, а в някои райони – съвсем 

нищожно (вж. в. 4.22). 

Мусонният характер на климата по източните крайбрежия до 

известна степен е противоположен на този от западните крайбрежия на 

континентите. Средните годишни температури са високи – между 20 и 23 

ºС, а амплитудите  сравнително малки (фиг. 28, г). Годишната валежна 



сума достига и надхвърля 1000 мм. Валежите са сравнително равномерно 

разпределени през годината. Малко по-големи са те през топлото 

полугодие поради засилване на пасатната циркулация. По източните 

крайбрежия на континентите непрекъснато постъпва въздух от западната 

периферия на субтропичните максимуми. Адвекцията на този въздух е 

насочена към по-големи географски ширини, което в съчетание с релефа 

създава благоприятни условия за образуването на фронтални орографски 

валежи.  

Климатът във високопланинските части на тропичния пояс се 

характеризира с по-ниски годишни температури и с намаляване  на 

годишните и денонощните амплитуди. Валежите се увеличават, като по-

голяма част от тях падат през лятото с преместването на пасатния фронт 

(фиг. 28, д). 

 

4.10. Какви типове климат се наблюдават в субтропичния пояс? 

Субтропичният пояс обхваща териториите между 25 и 40º г. ш. 

Климатичните условия в този пояс се формират на базата на сезонна смяна 

на въздушните маси. През лятото преобладава тропичен въздух, а през 

зимата – въздух на умерените ширини. Годишните стойности на 

радиационния баланс над океаните са между 60 и 80 ккал/см2, а над 

континентите – между 50 и 60 ккал/см2. През зимата поради 

преминаването на полярния фронт на юг над териториите със субтропичен 

климат се настанява въздух на умерените ширини. Нахлуването на въздух 

от умерените ширини е свързано с активна циклонална дейност, която 

води до увеличение на валежите и понижение на температурите. Обратно, 

през лятото с преместването на полярния фронт на север над тези 

територии постъпва топъл и сух тропичен въздух, който определя ясно, 

топло, често и горещо време с малко валежи. 

Континенталният субтропичен климат се отличава с горещо сухо 

лято и относително хладна зима. През лятото бедният на влага въздух и 

малката облачност в съчетание с интензивната слънчева радиация водят до 

рязко повишение на приземните температури на въздуха. В повечето 

райони юлските температури достигат и превишават 30 ºС. Средните 

максимални температурни през типичните летни месеци (юни, юли и 

август) са в границите на 40 – 50 ºС. Средните януарски и декемврийски 



температури са между 2 и 7 ºС. През зимата е възможно част от валежите 

да са от сняг, като в равнините не се образува снежна покривка. През 

студеното полугодие въздухът, който нахлува от умерените ширини, в 

повечето случаи бързо се трансформира. Въпреки засилената циклонална 

дейност през този сезон, обуславяща резки денонощни температурни 

промени (понякога и до 30 ºС), количеството на валежите е малко. 

Годишната им сума е в рамките на 300 – 400 мм, а в някои райони тя е под 

150 мм (фиг. 29). Годишното разпределение на валежите се характеризира 

с максимум през зимата и минимум през лятото. Континенталността на 

климата много добре се очертава от годишните температурни амплитуди, 

които за повечето места са между 24 и 28 ºС. 

В Северна Америка континенталният субтропичен климат обхваща 

северните части на Мексико, в САЩ – щатите Аризона, Невада и части от 

Ню Мексико и Калифорния. От запад и изток тези места са орографски 

защитени от притока на влажни въздушни маси, което е причина за 

рязкото засилване на континенталността на климата (фиг. 29, а). В Африка 

и Австралия този тип климат не се наблюдава, а в Южна Америка е силно 

повлиян от малкия териториален обхват на континента и от близостта на 

Атлантическия и Тихия океан.  

При океанския субтропичен климат подстилащата повърхнина 

съществено изменя многогодишните стойности на метеорологичните 

елементи. Средните годишни температури са високи. Летните са между 19 

и 22 ºС, а зимните обикновено между 12 и 15 ºС. Годишните амплитуди са 

около и под 10 ºС, докато валежите са големи (фиг. 29, б). Количеството на 

валежите по островните групи е в тясна зависимост от орографията и най – 

големите валежи падат по наветрените склонове на планините. През лятото 

източните части на океаните се отличават с по-ниски температури на 

въздуха, защото тук прониква въздух от по-високи географски ширини по 

периферията на субтропичните антициклони. Към това трябва да се 

прибавят и характерните за тези райони студени океански течения. В 

западните части на океаните лятото е по-топло. През зимата става 

обратното – западните части на океаните попадат под влияние на студени 

въздушни маси, формирани над континентите Азия и Северна Америка, 

което води до по-ниски температури на въздуха в сравнение с източните 

части. 



Климатът на западните крайбрежия на континентите, който в Европа 

се нарича средиземноморски климат, се формира под действието на 

сезонната смяна на въздушните маси от умерените и тропичните ширини и 

преобладаващия западно-източен атмосферен пренос. През лятото времето 

е ясно, сухо и топло. През зимата нахлуването на въздух от умерените 

ширини и засилената циклонна дейност водят до понижение на 

температурите и увеличение на валежите. Годишното разпределение на 

валежите се отличава с ясно изразен максимум през зимата и минимум 

през лятото. През типичните зимни месеци са възможни и снеговалежи, 

които поради високите температури не образуват снежна покривка. 

В Европа този тип климат обхваща цялото Средиземноморие и части 

от съседните земи, като източната му граница достига и до полуостров 

Крим и Черноморското крайбрежие на Кавказ, северно от Туапсе. Данните 

от климатограмите на станциите от средиземноморския тип климат, 

разположени около 38º с. ш., показват известно засилване на 

континенталността на климата в източна посока (фиг. 30). При почти 

еднакви средногодишни температури валежите в източна посока 

намаляват, температурната амплитуда от 11,7 ºС в Лисабон достига до 18,5 

ºС в Атина. Количеството на валежите е в много тясна връзка с 

разнообразния релеф в района. Значително по-големи валежи падат по 

западните склонове на планините, които се явяват наветрени за 

преобладаващия атмосферен пренос. Като пример в това отношение могат 

да послужат станциите, разположени до източния бряг на Адриатическо 

море, където валежите достигат 2000, дори 3000 мм. В най-южните части 

на Динарските планини в Югославия, на 1050 м н. в., се намира селището 

Църквице (42º34´ с. ш. и 18º38´ и. д.). Тук е отбелязан най – големият 

средногодишен валеж в Европа – 4960 мм. 

Извън Европа средиземноморският тип климат обхваща 

Тихоокеанското крайбрежие на САЩ (щатите Калифорния, Орегън, 

Вашингтон), средната част на Чили и най-южните части на Австралия 

(фиг. 25). Сравняването на климатограмите от фиг. 30 и 31 ясно показва 

чувствителното влияние на океаните в тези области. Лятото тук е много 

топло, зимата мека и с много валежи, а годишните температурни 

амплитуди достигат 8 – 10 ºС. Върху климата по западните крайбрежия на 

Северна и Южна Америка определено влияние оказват студените океански 

течения. Валежите са съсредоточени изцяло през студеното полугодие. 



Докато летните валежи във Валпараисо (от ноември до март) 

представляват 7 % от годишната валежна сума, в Сан Франциско през 

лятото (от май до септември) падат по-малко от 4,5% от годишните 

валежи. 

Климатът по източните крайбрежия на континентите в субтропичния пояс 

има мусонен характер. Този тип климат се отличава с хладна и 

относително суха зима. В зависимост от географската ширина и 

отдале4еността от океана средните януарски температури могат да бъдат 

доста ниски, дори отрицателни. Например в Пекин (39º с. ш. и 115º и. д.) 

средната януарска температура е – 5 ºС. Дори в град Шанхай (фиг. 32), 

разположена на 31º с. ш. на брега на морето, средната януарска 

температура е едва 3,3 ºС. Ниските зимни температури са резултат от 

преобладаващия зимен мусон, който пренася сух и студен въздух от 

вътрешността на Азия. Лятото в тези райони се отличава с голяма 

облачност, обилни и повсеместни валежи, висока относителна влажност и 

висока температура на въздуха.  В  повечето места средните юлски 

температури надхвърлят 23 – 24 ºС, а в Източен Китай те достигат до 28 – 

30 ºС. По редица показатели климатът на източните крайбрежия на 

континентите е противоположен на средиземноморския. Годишният ход на 

валежите не прави изключение. При този тип климат максимумът на 

валежите е през лятото, а минимумът през зимата. За разлика от 

средиземноморския климат валежите по източните крайбрежия на 

континентите са значително по-равномерно разпределени през годината. 

Друга особеност са по-високите годишни валежни суми, които в повечето 

случаи са около и над 1000мм.  

В Южна Америка субтропичният климат по източните крайбрежия 

обхваща част от Аржентинското крайбрежие, Уругвай и най-южната част 

на Бразилия. Формата и големината на континента заедно с орографията и 

сезонните изменения на южноатлантическия максимум водят до появата 

на някои особености в този тип климат. Те се изразяват най-вече в 

намаляване на годишната температурна амплитуда и сравнително по 

равномерно разпределение на валежите през годината (фиг. 32, Буенос 

Айрес). В Северна Америка този тип климат заема почти цялата равнинна 

част между п-в Флорида на юг, Апалачите на запад и устието на р. Хъдсън 

на север. 



С особен тип субтропичен климат се характеризира западното 

крайбрежие на Кавказ и особено Колхидската низина, където много силно 

влияние върху климата оказва своеобразното разпределение на сушата и 

морето в съчетание с орографията. Тук се наблюдава най-топлата зима за 

цялата територия на Съветския съюз. Лятото е топло и задушно поради 

високата влажност на въздуха. Средната януарска температура в Батуми 

(41º с. ш. и 41º и. д.) е 7 ºС, а средната юлска 23 ºС. В Батуми годишната 

валежна сума е 2560 мм. 

Високопланинският субтропичен климат заема високите части на 

планините в Азия, Северна и Южна Америка. Особена разновидност на 

континенталния субтропичен климат представляват високите части на 

Памир, Хиндокуш и Тибет. В тези райони годишните стойности и 

вътрешногодишното разпределение на климатичните елементи са в тясна 

зависимост от орографията и експозицията на склоновете спрямо 

нахлуващите през лятото влажни океански въздушни маси. Докато в 

станция Лхаса годишните валежи са 791 мм и са с подчертан мусонен 

характер, а температурите през всички месеци – положителни, в станция 

Лех годишните валежи са под 100 мм, а средните температури за зимните 

месеци – под нулата (фиг. 33). В станция Лхаса, която се намира в 

югоизточната част на Тибетското плато, в зависимост от териториалното 

развитие на летния мусон годишните суми на валежите през отделни 

години могат да достигнат и надминат 5000 мм, но могат да останат и под 

нормата. В Южна Америка на височина над 2000 м. климатът се 

характеризира с относително високи годишни и сезонни температури, 

обилни валежи и малки годишни амплитуди (фиг. 33, Ел Тениенте). 

 

4.11. Какво е характерно за климата на умерените ширини? В 

северното полукълбо умереният климатичен пояс обхваща огромни 

територии от Европа, Азия, Северна Америка, Атлантическия и Тихия 

океан, а в южното – най-южните части от океаните в близост до 

Антарктическото крайбрежие (фиг. 25). Най-общо в този климатичен пояс 

се включват територии между 40 и 60º г. ш., като над Азия и Европа 

северната му граница стига до полярната окръжност. 

Климатът в умерените ширини се характеризира с четири годишни 

времена, сезонни изменения в притока на слънчева радиация и активна, 



бързо сменяща се циклонална и антициклонална дейност. Годишният 

приток на слънчева радиация и годишният радиационен баланс на земната 

повърхност в умерените ширини са около два пъти по-малки от тези в 

тропичния пояс. По-ниските стойности на слънчевата радиация и 

радиационния баланс са резултат от по-голямата географска ширина и от 

значително по-голямата обща облачност в умерения пояс. Радиационният 

баланс на повърхността на континентите е между 20 и 40 ккал/см2. Над 

океаните неговите стойности са по-високи – между 30 и 60 ккал/см2, като 

максималните му стойности се наблюдават в умерените ширини на 

Северния Атлантик. Бързата смяна на циклонална и антициклонална 

дейност в умерените ширини е обусловена като от сезонните изменения на 

полярния и арктичния фронт и честата среща на арктични, полярни и 

тропични въздушни маси от океански и континентален произход, така и от 

значителните различия в циркулационните условия над континентите и 

океаните във връзка с разпределението и преразпределението на слънчева 

радиация и топлина. 

Континенталният климат в умерените ширини обхваща част от 

Средна и Източна Европа, Азия и Северна Америка. Най-големи територии 

този тип климат заема в Европа и Азия. В тази част от света стойностите 

на климатичните елементи търпят сериозни изменения както от юг на 

север, така и от запад на изток – към вътрешността на Азия. За илюстрация 

на тези изменения могат да послужат данните от климатограмите на 

станции разположени около петдесетия паралел (фиг. 34). Средните 

годишни температури в източна посока постепенно намаляват от 9,3 ºС в 

Прага до – 0,8 ºС в Иркутск, а годишната температурна амплитуда се 

увеличава съответно от 20,1 до 40 ºС. Увеличението на амплитудата в 

източна посока изцяло се дължи на по-ниските температури през 

студеното полугодие, тъй като и в четирите станции летните температури 

са приблизително еднакви. Засилване на континенталния характер на 

климата се наблюдава и по отношение на валежите, макар и не толкова 

добре изразено, както при температурите. Годишната сума на валежите е 

сравнително ниска – между 700 и 450 мм. Вътрешноконтиненталният 

характер на климата при двете азиатски станции Барнаул и Иркутск се 

подчертава най-вече чрез увеличението на лятната валежна сума, което 

контрастира с по-равномерното разпределение на валежите и станциите 

Прага и Киев.  В по-северните райони и особено в централните части на 

Сибир континенталният характер на климата придобива още по-остри 



черти. На фиг. 35 са поместени климатограмите на станции, разположени 

около 60 º паралел в умерения пояс. Лятото по тези места е толкова топло, 

колкото и в по-ниските географски ширини, но зимата е много студена. 

Средната януарска температура в град Якутск (намиращ се близо до 

границата на умерения пояс със субарктичния) е – 42,7 ºС, а през периода 

от октомври до април средните месечни температури са доста под нулата. 

Годишните температурни амплитуди от 26,0 ºС в станция Ленинград, 

където осезателно се чувства влиянието на Атлантическия океан, нарастват 

до 32,4 ºС в Свердловск и до 62,2 ºС в Якутск. Годишната температурна 

амплитуда в Якутск е типична за континенталния субарктичен климат и е 

една от най-големите на Земята, като отстъпва само с няколко десети на 

тази от станция Верхоянск – 62,5 ºС. Радиационното изстиване на земната 

повърхност при антициклоналното състояние на атмосферата в тези 

райони се допълва и от един друг климатообразуващ фактор – снежната 

покривка, която в следствие на високото си албедо намалява притока на 

слънчева радиация към земната повърхност. Поради неголемите зимни 

валежи (фиг. 35) дебелината на снежната покривка е малка, което 

способства големи територии от земната повърхност да замръзват на  

дълбочина от няколко десетки до стотици метри. Охлаждането на земната 

повърхност е толкова интензивно, че в многогодишен аспект води до 

появата на геокриолитозоната – вечната замръзналост. На границата между 

умерения и субарктичния пояс в Централен Сибир, в горното поречие на р. 

Мархи, ляв приток на р. Вилюй, вечната замръзналост достига максимална 

дълбочина от 1500 м. 

Континенталният климат на умерените ширини в северна Америка 

заема много по-малки площи в сравнение с тези от Европа и Азия. Под 

въздействието на орографията и местните физикогеографски условия този 

тип климат териториално се разпределя доста сложно. Годишните, 

сезонните и месечните температури, както и количеството на валежите в 

тези райони са в тясна зависимост от географската ширина, отдалечеността 

от океана и особеностите на релефа. Лятото е топло с максимум в 

годишното разпределение на валежите, а зимата е студена или много 

студена с устойчива и дебела снежна покривка.  

Океанският климат на умерените ширини обхваща значителни 

територии от Атлантическия и Тихия океан и в двете полукълба, а от 

Индийския океан – само в южното полукълбо. Над тези райони доминират 



западните ветрове, включващи се в западно-източния атмосферен фронт. 

Наред с радиационния баланс, който на повърхността на океаните в 

умерените ширини е по-голям от този на континентите, определена 

климатообразуваща роля при формирането на океанския климат оказват 

топлите течения чрез преноса на колосални количества топлина. 

Формираните над тези части от океаните въздушни маси влияят на климата 

не само на прилежащите им територии, но и на територии от вътрешността 

на континентите. Влиянието на топлите океански течения осезателно личи 

при съпоставянето на климатограмите на станции от океанския тип климат 

в умерените ширини (фиг. 36). В северното полукълбо и особено в 

Северния Атлантик средните годишни температури са чувствително по-

ниски от тези в  южното полукълбо. В станция Торасхавън, намираща се 

под климатичното влияние на Гълфстрийм,  всички месеци са с 

положителни температури, средната годишна температура е 6,6 ºС , а 

годишната амплитуда между най-топлия и най-студения месец е едва 7,2 

ºС. Подобни са стойностите на тези показатели и в района на Алеутските 

острови в Тихия океан. По-суров е климатът в умерените ширини на 

южното полукълбо. На остров Лори – Южни Оркнейски острови, средната 

годишна температура е - 4,7 ºС. Тук само през два месеца от „лятото“ 

(януари и февруари) средната месечна температура се повишава над 0 ºС. 

годишната сума на валежите се колебае в доста големи граници. Валежите 

в станция Торасхавън са обилни – 1433 мм, и имат ясно изразен максимум 

през зимата във връзка със засиленото влияние на исландския баричен 

максимум. В южното полукълбо годишната сума на валежите е между 400 

и 800 мм. 

Климатът по западните крайбрежия на континентите в умерения 

климатичен пояс обхваща части от Европа и Северна Америка. През 

цялата година над тези територии преобладава морски въздух на 

умерените ширини. Климатът е типично морски с характерните за него 

мека, дори сравнително топла зима с нетрайна снежна почивка, прохладно 

лято и високи, равномерно разпределени през цялата година валежи. 

За формирането на времето при този тип климат най-съществен е 

адекватният фактор чрез преобладаващия западен атмосферен пренос и 

характерната за цялата година циклонална дейност. Особено силно е 

влиянието на океана през зимата, когато проникващият над континентите 

морски въздух е по-топъл и със сравнително устойчива стратификация. 



Всичко това се отразява както върху средните месечни температури, така и 

върху термичната структура на времето през цялото студено полугодие. 

През лятото морският въздух над сушата е по-хладен и в следствие на 

бързото му прегряване в ниските слоеве става неустойчив. 

Средногодишните температури са високи, а годишната температурна 

амплитуда – малка. В цяла Западна Европа този климат се отличава с 

положителни зимни температури, а летните са между 15 и 20 ºС в 

зависимост от географската ширина (фиг. 37). 

В Северна Америка климатът по западните крайбрежия заема само 

тясна ивица от Тихоокеанското крайбрежие. Това се дължи на 

специфичното географско разположение на Каскадните и Скалистите 

планини, които ограничават разпространението на океанския въздух във 

вътрешността на континента (фиг. 37, Якутат). Количеството на валежите 

зависи от релефа и изложението на планинските склонове. Докато в 

равнинните части годишната сума на валежите е между 700 и 1000 мм, по 

западните, наветрени склонове на планините тяхното количество достига 

2000 – 3000 мм. В някои райони на западните склонове на Каскадните 

планини годишната сума на валежите достига 6000 мм. 

Влиянието, което Гълфстрийм оказва  върху климата, може да бъде 

илюстрирано чрез сравняването на климатограмите от станциите Берген и 

Якутат, разположени на почти еднаква географска ширина (фиг. 37). В 

станция Берген средната температура на въздуха през всички месеци е 

положителна, амплитудата – малка, а средната годишна температура – два 

пъти по-висока в сравнение с тази от станция Якутат. Във връзка с 

разпределението на суша и вода и на топли и студени океански течения 

климатът по източните крайбрежия на континентите в умерените ширини е 

различен в различните географски райони. В умерения пояс климатът по 

източните крайбрежия на Азия има типичен мусонен характер. Този тип 

климат представлява продължение на мусонния климат от тропичния и 

субтропичния пояс и обхваща приморския край в СССР, Североизточен 

Китай, Северна Япония и части от о. Сахалин. 

Времето през зимата там е студено, ясно, с малко валежи, а лятото – 

облачно и с по-обилни валежи. През студеното полугодие тези райони се 

намират под непрекъснато въздействие на поток от студен въздух и сух 

континентален въздух от източната периферия на Сибирския антициклон. 

Средната януарска температура във Владивосток (фиг. 38) е – 14,2 ºС, а в 



Хабаровск (48º с. ш. и 135º и. д.) -- -22,0 ºС. През лятото с активизирането 

на летния мусон над крайбрежията нахлува морски въздух от умерените 

ширини.  Температурите, облачността и валежите се увеличават. През юли 

и август средните месечни температури достигат 19 – 21 ºС. Годишните 

валежи са между 500 и 700 мм, а в някои райони с благоприятен релеф и 

ориентация на крайбрежията те могат да достигнат и 2000 мм. Мусонният 

характер на климата определя ясно изразения максимум на валежите през 

лятото и минимум през зимата. Във Владивосток валежите през топлата 

част от годината са 561 мм, а през студената (от октомври до март) – 158 

мм. В Хабаровск, който има годишен валеж от 569 мм, разпределението на 

валежите е съответно 470 и 99 мм. 

Географското положение на Японските острови, обграждащите ги 

морета и честата циклонална дейност в северните им части в много голяма 

степен изменят климатичните показатели. Средната годишна температура 

е значително по-висока, а температурната амплитуда – по-ниска (фиг. 38). 

Докато летните температури са почти еднакви с тези от Азиатското 

крайбрежие, температурите през типичните зимни месеци са с 10 – 15 ºС 

по-високи. Честата проява на циклонална дейност води до увеличение на 

годишните валежи, преди всичко на орографските и фронталните. Макар 

летният максимум на валежите да се запазва, през зимата валежите не са 

така оскъдни, както по Азиатското крайбрежие (фиг. 38, Хакодате). 

Мусонната циркулация по Атлантическото крайбрежие на Канада 

поради по-особено особено разпределение на активните сезонни барични 

центрове почти или напълно отсъства. Зимата в тези райони не е така 

студена, както по Азиатското крайбрежие, а лятото е малко по-прохладно. 

Средните годишни температури са високи, а температурната амплитуда 

надхвърля 20 ºС. (фиг. 38). Годишните валежни суми достигат около 1500 

мм. Валежите са равномерно разпределени през годината, като в някои 

случаи зимните валежи преобладават. Процентното разпределение на 

валежите през студеното полугодие спрямо топлото в станциите Сент 

Джонс и Халифакс е приблизително 60/40 %. 

В Южна Америка климатът по източните крайбрежия в умерения 

пояс обхваща цялата област Патагония. В този район своеобразната 

географска обстановка създава и своеобразен климат – полупустинен в 

непосредствена близост до Атлантическия океан. Няколко са причините за 

формирането на този полупустинен климат. Първо, меридионалното 



разположение на Андите възпрепятства нахлуването на влажни 

тихоокеански въздушни маси в системата на западно-източния атмосферен 

пренос. Второ, когато над Патагония проникне въздух от Атлантическия 

океан, той предварително е преминал над студеното Фолклъндско течение, 

вследствие на което е придобил голяма вертикална устойчивост и не носи 

валежи. И трето, от юг над Патагония свободно проникват студени 

въздушни маси с антарктичен произход, които трансформирайки се, бързо 

се затоплят и отдалечават от точката на оросяване. Годишните валежни 

суми в Патагония са под 200 мм, а на места и под 150 мм и са сравнително 

равномерно разпределени през годината. В зависимост от географското 

положение средните годишни температури са в границите на 8 – 11 ºС. 

Летните температури достигат 15 – 20 ºС, а зимните са положителни, в 

повечето места между 2 и 5 ºС. 

Голямата отдалеченост на Монголия от океаните и значителният 

териториален обхват на земите с надморска височина над 1000 м. 

способстват за формирането на особен тип високопланински полупустинен 

климат. Той се отличава с топло лято и студена, почти безснежна зима. 

Валежите са много малко – около 120 – 130 мм, и са съсредоточени изцяло 

през лятото (фиг. 39). Средногодишните температури са между -1 и 4 ºС, а 

годишните температурни амплитуди достигат и надминават 40 ºС. 

В Европа високопланинският климат обхваща територии от 

височинния пояс над 1000 – 1200 м. Климатът се характеризира не само 

със специфичното състояние на отделните климатични елементи, но и с 

техния по-особен денонощен, сезонен и годишен ход. Средните годишни 

температури са около и под 0 ºС, като в Алпите над 3000 м. н. в. те са по-

ниски – от -6 до -10 ºС. В районите с надморска височина над 2000 м. 

почти всички месеци през годината (с изключение на юли и август)  са с 

отрицателни средни температури. Годишните амплитуди са относително 

малки – между 12 и 16 ºС, а валежите са обилни и сравнително равномерно 

разпределени през годината (фиг. 39). 

 

4.12. Какъв е климатът в субарктичния и субантарктичния пояс? В 

субарктичния пояс на северното полукълбо се наблюдават два типа климат 

– континентален и океански. В южното полукълбо субантарктичният пояс 

обхваща само най – южните части на Тихия, Атлантическия и Индийския 



океан, което определя съществуването само на един тип климат – 

океански. Климатът в субарктичния и субантарктичния пояс се формира 

под влиянието на сезонната смяна на арктични или антарктични въздушни 

маси с въздушни маси от умерените ширини. 

Континенталният субарктичен климат обхваща северните части на Европа, 

Азия, Северна Америка (фиг. 25). В Азия този тип климат заема 

териториите приблизително от двете страни на Северната полярна 

окръжност. В Северна Америка площта му е значително по-голяма, като в 

централната част на континента неговата южна граница слиза  под 60 º с. 

ш. През лятото арктичният въздух над континентите бързо се 

трансформира под действието на значителния приток от слънчева 

радиация и по своите физични характеристики се приближава до въздуха 

на умерените ширини. През зимата въздухът от умерените ширини се 

охлажда над скованата от лед земя и трансформирайки се, придобива 

характерните за арктичния въздух свойства. По този начин при 

континенталния субарктичен климат сезонните различия в 

преобладаващите въздушни маси са не толкова от адекватен характер, 

колкото са продиктувани от трансформацията на въздушните маси в 

резултат на резките сезонни промени в радиационния баланс. Зимата в тези 

части от Земята е изключително студена и продължителна. Средните 

месечни температури през зимните месеци са под -30 ºС, а в отделни 

случаи и под -40 ºС (фиг. 40, а). През лятото продължителността на деня в 

тези географски ширини достига 20 – 24 часа. Притокът на значителна по 

количество слънчева радиация през деня способства за бързото затопляне 

на земната повърхност и прилежащия слой въздух. И макар лятото да е 

кратко, едва 3 – 4 месеца, средните юлски температури достигат 12 – 16 ºС. 

Средните годишни температурни амплитуди са едни от най-големите по 

цялото земно кълбо – фиг. 40, ст. Верхоянск. В повечето райони 

годишните валежи са под 300 мм, а в Източен Сибир и под 150 мм. Голяма 

част от тях падат през летния период. Валежите през студената част от 

годината представляват едва 20 – 30 % от годишната валежна сума. 

Океанският субарктичен климат се характеризира с интензивна 

циклонална дейност през цялата година. Лятото е хладно, а зимата 

относително мека за такива големи географски ширини. Годишните 

температурни амплитуди са малки – обикновено под 15 ºС (фиг. 40, б). 



Валежите в сравнение с континенталния тип са повече и равномерно 

разположени през годината. 

Сложното разпределение между сушата, водата и океанските течения 

в северното полукълбо оказва влияние върху модификацията на 

субарктичния климат в различните географски райони. Типичен пример за 

това са най-северните части на Норвегия. Там климатът се формира под 

активното въздействие на източния клон на Североатлантическото 

течение, продължение на Гълфстрийм. В град Тромсьо средната годишна 

температура е положителна – 3,3 ºС, годишната температурна амплитуда – 

малка, а валежите надхвърлят 1100 мм (фиг. 41, а). Увеличението на 

годишните валежи се дължи на често преминаващите исландски циклони и 

на специфичната орография в този район. Подобно е положението в 

югозападните крайбрежни райони на Аляска. Поради по-малката мощ и 

териториален обхват на северния клон на топлото Аляско течение 

температурите по тези места са по-ниски, а годишната амплитуда достига 

25 ºС. Под охлаждащото действие на студеното Западногренландско 

течение климатът по източното крайбрежие на Канада е по-суров. Във 

Фроубишър бей средната годишна температура е -8,8 ºС. Зимните 

температури са под -25 ºС, а летните достигат 5 – 8 ºС (фиг. 41, б). 

Жителите на Канада и Съединените щати наричат Хъдсъновия залив 

„хладилника на Северна Америка“. Вероятно това твърдение няма да 

изглежда пресилено, ако сравним климаатограмата на станция Чърчил 

(фиг. 41, в) с тези на станции, разположени на същата географска ширина, 

но в други географски райони – например със станциите Ленинград (фиг. 

35), Берген или Якутат (фиг. 37). Зимата в района на Хъдсъновия залив е 

продължителна и сурова. Лятото е хладно и кратко. Единствено през 

периода от юни до септември средните месечни температури са 

положителни. Така климатът на град Чърчил, макар и разположен на брега 

на огромния Хъдсънов залив, по редица многогодишни показатели е 

съпоставим с континенталния субарктичен климат. Формираните над 

Хъдсъновия залив въздушни маси оказват влияние не само върху климата 

на крайбрежните земи, но и върху териториите, разположени далече 

навътре в Съединените щати. 

В южното полукълбо океанският субантарктичен климат заема тясна 

ивица на юг от 60 º ю. ш. до крайбрежните райони на Антарктида. 

Ширината на тази ивица е между 4 и 8 º г. ш. и е  в тясна връзка с 



физикогеографската обстановка в района. Субантарктичният климат се 

характеризира с еднакво териториално разпределение на температурите 

през лятото, когато над по-голямата част от океана температурите са 

близки до 0 ºС. През зимата температурата в този тип климат бързо се 

понижава, като в близост до бреговете на Антарктида е около и под -20 ºС. 

Поради преобладаващата циклонална дейност районите със 

субантарктичен климат се отличават със значителна облачност и чести 

валежи и мъгли. 

 

4.12. Какъв е климатът на Арктика?  Към основните 

климатообразуващи  фактори  в Арктичния басейн трябва да отнесем 

преди всичко особения режим на слънчевата радиация и количествените ѝ 

изменения под действието на подстилащата повърхнина – лед и сняг. През 

зимата над голяма част от Арктика притокът на слънчева радиация е много 

малък, а с настъпването на полярната нощ – практически липсва. През 

лятото, когато денят е много дълъг, стойностите на сумарната радиация са 

високи. Едва 20 – 30 % от тази радиация обаче отива за затоплянето на 

земната повърхност или за топенето на леда и снега. Останалата част се 

отразява обратно към атмосферата. Годишните стойности на радиационния 

баланс на повърхността на арктичните води са положителни. Единствено 

на леденото плато в Гренландия те са отрицателни. 

Силно е влиянието на атмосферната циркулация за формирането на 

климата в Арктика. Тук почти през цялата година се наблюдава, макар и 

слаба, циклонна дейност. Атмосферните смущения по арктичния фронт 

заедно с тези, проникнали от по-малки ширини, чувствително смекчават 

климата на Арктика чрез преноса на значителни количества 

топлина.Средните годишни температури в арктичния пояс са между – 5 и – 

20 ºС. Голямата разлика между отделните средногодишни температури е 

обусловена от особеностите на климатообразуващите процеси в отделни 

части на Арктика. Цялата западна половина (фиг. 42) се отличава с много 

студен климат. Средните годишни температури са между – 17 и – 20 ºС, 

като дори в ст. Бароу, намираща се на 70 º с. ш., те са под – 12 ºС. Средните 

температури за зимните месеци са под - 30 – - 40 ºС, а летните не 

превишават 3 – 5 ºС. Годишните температурни амплитуди са в границите 

на 30 – 40 ºС. Малко по-топла е Източна Арктика и най-вече нейната 

атлантико-европейска част. В тази част от света се осъществява  пренос на 



топлина не само чрез циклонална дейност, но и чрез ней-северните 

разклонения на топлото Североатлантическо течение. Средните годишни 

температури в атлантическата част на Арктика са с 10 – 15 ºС по-високи в 

сравнение с тези от западната част. Като не забравяме, че става дума за 

полярен район, особено мек, дори топъл е климатът в района на 

Шпицберген. В Ис Фьорд радио средната годишна температура е – 5,4 ºС,  

а годишната амплитуда е едва 18,7 ºС. И макар летните температури да са 

почти еднакви с тези от западните части на Арктика поради факта, че 

голяма част от топлината се изразходва за топене и сублимация на леда, 

средните температури за зимните месеци са с 20 – 25 ºС по-високи. 

Валежите в Арктика са малко – между 120 и 180 мм годишно и се 

характеризират с летен максимум (фиг. 42). По-висока е годишната сума 

на валежите в атлантическата част на Арктика – 300 – 400 мм. В западната 

част на Баренцово море, където циклоналната дейност се съхранява през 

цялата година, количеството на валежите достига 500 мм, като в източна 

посока бързо намалява. 

Освен под действието на вече споменатите климатообразуващи 

фактори климатът на най – големия остров в света – Гренландия, се 

формира и под влиянието на голямата надморска височина и 

преобладаващото антициклонно състояние на атмосферата. На леденото 

плато арктичният климат се отличава с остър континентален характер и по 

своите показатели се доближава до антарктичния тип климат. В ст. Айсмит 

(70º58´ с. ш. и 40º42´ и. д.), на 3000 м. н. в., средната януарска температура 

на въздуха е – 47,4 ºС, а средната юлска – -31,6 ºС. По крайбрежията на 

острова и особено по южното крайбрежие климатът е значително по-мек, с 

по-високи зимни и положителни летни температури. 

 

4.13. действително ли Антарктида има най-студен климат? Климатът 

на Антарктида се формира под влиянието на следните климатообразуващи 

фактори: географско положение; вечен сняг и лед, водещи до високо 

албедо и ефективно излъчване; отрицателни стойности на радиационния 

баланс; постоянно антициклонално състояние на атмосферата и значителна 

надморска височина, която в централните райони на континента надминава 

3500 м. 



Над целия континент годишната стойност на радиационния баланс е 

отрицателна, въпреки че през летните месеци потокът слънчева радиация е 

почти непрекъснат. Причината е в голямото албедо на ледената 

повърхност – над 80 %. За формирането на климата на Антарктида голяма 

роля играе атмосферна циркулация. Циклоните, достигащи периферията на 

континента, оказват много по-силно влияние върху климата чрез преноса 

на влага и топлина по западната част на континента, отколкото по неговата 

източна половина. Тази особеност е продиктувана от по малката площ на 

континенталния ледник в източна Антарктида за сметка на крайбрежните 

морета. 

Асиметричността на термичното поле в Антарктида много добре се 

очертава на юлските и януарските карти на разпределение на 

температурата (фиг. 43 и 44). Над почти цялата източна част от континента 

средните януарски температури са под – 25 ºС, а средните юлски 

температури са под - 50ºС. В годишното разпределение на температурите 

се наблюдават един максимум – през януари, и един минимум – през юли 

или август. Единствената станция, която има средна месечна температура 

над 0º, е Мирни – средна януарска 1,1 ºС. Средните годишни температури 

бързо намаляват от -10 – -12 ºС в крайбрежните райони до -30 – -40 ºС в 

околополюсните части. В най-високата част на Източна Антарктида, на 

леденото плато, те са под -50 ºС. Географският полюс на света не съвпада с 

полюса на студа, който се намира приблизително на 8 – 9 º ю. ш. на 

североизток от Южния полюс, на около 3500 м. н. в. Годишните 

температурни амплитуди в Антарктида са сравнително малки – между 15 и 

30 ºС (табл. 4). В по-голямата част от континента абсолютните максимални 

температури се наблюдават през декември и януари, като в крайбрежните 

райони те са между 5 и -5 ºС, а в района на леденото плато достигат -15 – -

20 ºС. Най-високата температура в Антарктида (11 ºС) е измерена в ст. 

Мирни. Освен на Антарктиде няма друг район на Земята, където 

максималните температури да са толкова ниски. По крайбрежието на 

Антарктида абсолютните минимални температури са около -40 ºС и се 

измерват през юли или август. Във вътрешността на континента 

минималните температури рязко се понижават. В районите на станциите 

Восток, Комсомолска и Советска в продължение на три месеца (юли, 

август и септември) минималните температури се задържат под – 80 ºС. 

Минимални температури под -70 ºС на ст. Комсомолска се измерват в 

продължение на 5 месеца, на Амундсен – Скот – 6 месеца, а на ст. Восток – 



8 месеца. Научните изследвания показват, че възможната най-ниска 

температура, която може да се очаква в Антарктида, а следователно и на 

Земята, е около -92,5 ºС – -93,5 ºС. 

По своя генезис валежите в крайбрежните и централните части на 

Антарктида са различни. По крайбрежията валежите са в резултат на 

циклонална дейност. Във вътрешността на континента те са оскъдни и по 

вид спадат изцяло към хоризонталните. По източните крайбрежия на 

Антарктида валежите са между 400 и 500 мм, а по западните достигат и 

превишават 700 мм. На платото годишната сума на валежите е около 70 – 

90 мм., като в централните му части те са едва 30 – 50 мм (табл. 5). 

Годишното разпределение на валежите се характеризира с максимум през 

зимните месеци (юни - септември) и минимум през лятото (ноември - 

февруари). 

Вятърът е един от най-характерните метеорологични елементи в 

Антарктида, който придава особена суровост на климата. Най-големи 

скорости на вятъра се наблюдават по крайбрежието, където е поясът на 

ниско атмосферно налягане. Тук през зимата духат ураганни ветрове със 

скорост 50 – 60 м/с, или 200 км/ч. В централните райони на Антарктида, 

където преобладава антициклонално състояние на атмосферата, времето е 

почти тихо или с ветрове до 3 – 4 м/с. Средната годишна скорост на вятъра 

на леденото плато е до 2 м/с, на континенталния склон е между 8 и 13 м/с,а 

по някои места на крайбрежието достига и надминава 15 – 20 м/с. 

В сравнение с всички останали райони на Земята условията за живот 

на континента са най-неблагоприятни. С изключение на малки части от 

крайбрежието Антарктида представлява огромна ледена пустиня, лишена 

от растителна покривка и животински свят. 

 

4.14. Каква е стойността на най-високото атмосферно налягане, 

измерено в света? Най-високото атмосферно налягане (приведено към 

морското равнище) е 1083,8 хПа, или 812,4 мм живачен стълб. То е 

измерено на 31. ХII. 1968 г. в ст. Агата, която се намира в Сибир, Русия, на 

262 м. н. в. Малко по-високо е отчетеното атмосферно налягане на 

19.12.2001 г.  в Тосонценгел – 1084,8 хПа. Селището се намира в Монголия  

на 1724 м н.в. 

 



4.15. Кое е най-ниското атмосферно налягане, измерено на Земята? 

Най-ниското атмосферно налягане – 870,0 хПа, е измерено на 480 км. 

западно от о. Гуам в Тихия океан на 12. Х. 1979 г. Старият рекорд 

принадлежи пак на този район – 877,0 хПа, и е измерен на 965 км 

северозападно от о. Гуам на 14. IХ. 1958 г. Съществуват, макар и немного 

достоверни данни, че американски военен кораб е измерил атмосферно 

налягане 856,0 хПа в центъра на тропичен циклон с координати 25º35´ с. 

ш. и 128º20´ и. д. на 16. IХ. 1945 г. Според други сведения в центъра на 

тропичен циклон в Тихия океан е измерено атмосферно налягане от едва 

847,0 хПа .  В извънтропичните райони най-ниското атмосферно налягане е 

измерено близо до град Рейкявик, Исландия – 924,2 хПа. Районът на о. 

Исландия поради специфичното си положение е известен със  

„задълбаването“ на извънтропичните циклони образуващи се по 

динамични и термични причини източно от о. Нюфаундленд. Стойности на 

атмосферното налягане около 930-935 хПа могат да се наблюдават почти 

всяка година в района на о. Исландия. На 15.01 2018 г. в центъра на 

новообразувал се циклон на  север от о. Исландия  атмосферното налягане 

се е понижило да 936,3 хПа. 

 

4.16. Къде на Земята има най-много слънчеви дни? Постоянното 

антициклонно състояние на атмосферата над Западна Сахара определя 

напълно безоблачното небе през цялата година. В този район 

действителната продължителност на слънчевото греене е почти равна на 

астрономически възможната – повече от 97 %, или над 4300 часа годишно. 

Град Сент Петербург в щата Флорида е рекордьор по отношение на 

максималния брой последователно зарегистрирани слънчеви дни (средна 

дневна облачност под две десети). През периода от 9. II. 1967 до 17. III. 

1969 г. тук са наблюдавани 768 поредни слънчеви дни. 

 

4.17. Къде има най-малко слънчеви дни?  Естествено това място е 

Южният полюс, където полярната нощ продължава 186 дни, малко повече 

от полярната нощ на Северния полюс. 

 

4.18. Коя е най-високата температура, измерена на Земята?  Най-

високата температура на въздуха е измерена на 13. IХ. 1922 г. в Ал Азизия, 



Либия – 58,0 ºС. Тя е регистрирана при благоприятното съчетание на 

няколко фактора: ясно небе, интензивна слънчева радиация, сух въздух и 

слаб фьонов ефект. След  години  на дискусии Световната Метеорологична 

Организация детронира този рекорд. Причините са няколко. Първо, 

съмнения за сериозни проблеми с инструментариума; второ, неопитен 

наблюдател, чиито данни се различават от тези на титуляра; трето, 

температурата е мерена над , антропогенна повърхност - отъпкана глина на 

италиански военен пост, а не над типична за естествения ландшафт 

подстилаща повърхнина; четвърто, в никоя друга от околните станции не 

се измерват такива високи температури, като максималните температури 

са с 4 до 5 градуса по ниски,  и пето; липса на представителни следващи 

наблюдения. Така официалният рекорд за най-висока температура на 

Земята става температурата на въздуха измерена в Фернес Крик на 54 м 

под морското ниво, Долината на смъртта, Калифорния, САЩ – 56,7 ºС, или 

134 
о
F. По непотвърдени и непълни данни, още едно място на Света 

претендира за рекорд за най-висока температура -- град Сан Луис Потоси, 

Мексико,  където на 11. VIII. 1933 г. е измерена темпераура 57,6 ºС. И в 

наши дни са измервани температури за въздуха близки да абсолятните. 

Например,  в периода 09-12.07.2017 г, в Ахваз, Иран са отчетени 53,7 оС; 

Басра,  Ирак – 52,2 оС, Митрабах, Кувейт - 51,5 оС и др. 

 

4.19. Къде е отчетена най-ниската температура на въздуха? Най-

ниската температура на въздуха в света е измерена в съветската 

антарктична станция Восток (78º27´ ю. ш. и 106º52´ и. д.), намираща се на 

3488 м н. в., на 21. VIII. 1983 г. – -89,2 ºС, или -129о F. Рекордно ниската 

температура е регистрирана при комбинираното влияние на няколко 

фактора: липса на слънчева радиация, голяма надморска височина и тихо 

време, при което студеният въздух е бил подложен на неколкомесечно 

радиационно изстиване. 

 

4.20. Кое  е „най-студеното“ обитаемо селище на Земята? Най-

студеното постоянно обитаемо населено място е село Оймякон, което се 

намира в Якутска АССР, на 700 м н. в. Тук през януари 1964 г. 

температурата на въздуха се е понижила до -71,1 ºС. Според различни 

публикации най-ниската температура в Оймякон е още по-ниска – -77,8 ºС. 

Ако се отчете голямата надморска височина на ст. Восток (3488 м) и 



измерената в нея абсолютна минимална температура от - 89,2 ºС се 

приведе към надморската височина на ст. Оймякон, ще се окаже че 

температурата в ст. Восток е с един два градуса по-висока от тази в 

Оймякон. В друго селище, намиращо се близо до Оймякон, град Верхоянск 

(фиг. 40), най-ниската температура на въздуха е достигнала почти -70 ºС. 

Така районът между Оймякон, Верхоянск и Якутск се очертава като най-

студеното постоянно обитвано място на Земята. 

 

4.21. Каква е абсолютната максимална температурна амплитуда в 

света? В град Верхоянск абсолютната минимална температура е -69,9 ºС, а 

абсолютната максимална – +36,9 ºС. Тези крайни стойности оформят 

абсолютна максимална температурна амплитуда от почти 110 ºС. – 

абсолютен рекорд за света. 

 

4.22. Къде се наблюдава най-малката средногодишна температурна 

амплитуда? Географското положение и надморската височина обуславят 

първенството в това отношение на столицата на Еквадор – Кито, където 

годишната температурна амплитуда е една 0,4 ºС. 

 

4.23. Къде е наблюдавана най-голямата денонощна температурна 

амплитуда? Най-голямата денонощна температурна амплитуда е 

наблюдавана в град Броунинг (48º10´ с. ш. и 113º10´ з. д.), Монтана, САЩ 

на 23 срещу 24 януари 1916 г. Тогава температурата от +7 ºС на 23. I. се е 

понижила до -49 ºС на 24. I, или денонощната амплитуда е 56 ºС. 

 

4.24. Кое е най-топлото място на Земята? Най-висока е средната 

годишна температура в ст. Луг Феранди, Сомалия – 31,1 ºС. Ако се 

доверим само на шестгодишен период (1961 – 1966 г.,) първенец по този 

показател е селището Далол в Етиопия – 34,4 ºС. В света има още няколко 

станции, в които средната годишна температура достига 30 ºС. Това са: 

Джибути (Джибути) – 29,9 ºС Шенди (Судан) – 29,7 ºС, Гао (Мали) – 29,6 

ºС, Тилабери (Нигерия) – 29,4 ºС, и Лодвар (Кения) – 29,3 ºС. 

Не само областите в Африканския рог се отличават с толкова високи 

температури. В долината на смъртта в Калифорния са измерени  



максимални температури над 48,9 ºС в продължение на 43 последователни 

дни, от 6. VII до 17. VIII. 1917 г. В Марбър Бар, Австралия, където 

максималната температура на въздуха достига 50 ºС, в продължение на 160 

дни, от 31. X. 1923 до 7. IV. 1924 г. максималните температури са били над 

38 ºС. Претенции за рекорд има и един друг град в Австралия – Уиндъм. 

През 1946 г. в продължение на 333 последователни дни максималните 

температури са били над 32 ºС. 

 

4.25. Коя е най-ниската средногодишна температура на въздуха? Най-

ниската средногодишна температура на въздуха - -55,6 ºС, има руската 

антарктична станция Восток (вж. в. 4.9).  

 

4.26. В кои райони на света вали най-малко? В ст. Арика (фиг. 28, в), 

разположена в пустинята Атакама, Чили, в продължение на 43 години 

средната годишна сума на валежите е едва 0,5 мм. Има още едно място, 

оазисът Кхарга в Египет, което претендира за най-сухото място в света. 

Ако се вярва на съобщенията, тук от много години се наблюдават само 

следи от дъжд, който дори не може да се измери инструментално. 

 

4.27. Къде в света вали най-много? Смяташе се, че най-голяма е 

средногодишната сума на валежите – 11 013 мм. В ст. Черапунджи. Най-

новите данни показват, че с най-висок средногодишен валеж е връх Уай-

але-але в планината Уайалиал на о. Кауай, Хавайските острови – 12 090 

мм. За тази станция средната годишна сума на валежа е изчислена за 

достатъчно дълъг период от време (1920-1972), което я прави напълно 

представителна. През 1978 г. в една публикация на индийски учени, 

изследвали всички метеорологични станции с валеж над 5000 мм, се 

твърди, че с най-голям средногодишен валеж – 12 207 мм, се отличава ст. 

Маусинрам, разположена на 16 км. западно от Черапунджи. 

Най-големият годишен валеж, измерван някога на земята, е в ст. 

Черапунджи – 26 470 мм. Това валежно количество е измерено през 

периода от август 1860 до юли 1861 г. В редица научни публикации за 

календарна година се дават други стойности на абсолютния годишен 

максимум на валежа в ст. Черапунджи: 1861 г. – 20 447 мм, 1856 г. – 22 987 

мм, и т.н. Не е ясно доколко тези данни могат да се приемат за 



представителни, тъй като, освен че са измерени в средата на миналия век, 

анализът на годишните суми на валежа в Черапунджи след 1861 г. показва, 

че абсолютният минимум е през 1899 г. – едва 16 305 мм, а абсолютният 

минимум през 1908 г. – 7 178 мм. Ако се разгледа периодът 1891 – 1969 г., 

или седемдесет години, средната годишна сума на валежа в тази станция е 

11 013 мм, а абсолютният максимум – 16 305 мм. 

 

4.28. Къде е регистриран най-големият денонощен валеж?  Най-

големият денонощен валеж – 1870 мм, е регистриран в град Силаос, 

разположен на 1260 м н. в. на о. Реюнион в Индийския океан, на 15 срещу 

16 март 1952 г. (табл. 6). 

 

4.29. Къде се наблюдават най-много дъждовни дни в годината?  На 

връх Уай-але-але (1569 м н. в.) на о. Кауай, Хавайските острови, 

средногодишният брой на дните с валеж достига 350. 

 

4.30. Как се разделят средните годишни минимални и максимални 

валежни количества по континенти? При подбора на данните за 

средните годишни минимални и максимални валежи по континенти (табл. 

7) е спазено изискването периодът, за който е направено  осредняването, да 

е възможно най-дълъг. 

 

4.31. Как се разпределят средните годишни минимални и максимални 

температури на въздуха по континенти? Средните годишни минимални 

и максимални температури на въздуха за онези станции (разпределени по 

континенти), които в научната литература се смятат за най-достоверни, са 

дадени в табл. 8. 

 

4.32. Какви са абсолютните максимални и минимални температури, 

регистрирани на отделните континенти? Анализът на данните от табл. 9 

дава ясна представа не само за разпределението на абсолютните 

максимални и минимални температури на въздуха по континенти, но и 

какви са техните крайни стойности в естествените условия на Земята – 

+56,7 ºС и -89,2 ºС. 



 

4.33. Какви са максималните валежи за определен период от време? В 

табл. 10 са поместени стойностите на абсолютните максимални валежни 

количества, които са измерени на Земята за определен период от време. 

 

4.34. Каква е връзката между количеството на валежите и 

наводненията? Съобщенията за наводнения вследствие на силни дъждове 

се срещат сравнително често. Това може да бъде и редовно явление при 

топенето на снеговете в планините или през дъждовния период в 

тропичните области. Невинаги тези „редовни“ наводнения предизвикват 

големи икономически катастрофи. Но високите води, които възникват след 

проливни дъждове в тропичните области, често са съпроводени от силни 

ураганни ветрове и тогава щетите са големи. Жителите на Европа едва ли 

могат да си представят техните размери. В такива случаи в продължение на 

24 часа пада 200 – 300, а в отделни случаи и над 500 мм дъжд, т.е. повече, 

отколкото на много места в Европа през цялата година. Рекордът за най-

голям валеж в продължение на 24 часа в Европа принадлежи на ст. 

Църквице Босна и Херцеговина – 480 мм. 

Освен физикогеографските условия на местността решаващи 

фактори са интензитетът и продължителността на валежа. Известни са 

следните изключително големи валежи, паднали за кратко време. В град 

Бастер (Малки Антилски острови) е валяло в продължение на 4 часа със 

среден интензитет 144 мм в час.В областта Масис Мил в САЩ валежът 

продължил 8 часа със среден интензитет 86 мм в час. В Багио, 

Филипините, валяло 12 часа с интензитет 61 мм в час. В град Силаос, 

о.Реюнион, за 24 часа паднал валеж от 1870 мм, или среден интензитет на 

валежа 77,9 мм в час. 

 

4.35. Къде е регистриран най-обилният денонощен снеговалеж?  

Рекордът принадлежи на Силвър Лейк, Колорадо, САЩ, където при 

обилен снеговалеж за 24 часа се е образувала нова снежна покривка с 

височина 193 см.  

През зимата на 1962 г. в Ску  Валей, САЩ, при валеж от сух, зърнест 

сняг средният интензитет на снеговалежа в продължение на 9 – 10 часа е 



бил 7,5 см в час. По време на тази снежна буря абсолютният едночасов 

валеж е достигнал невероятната стойност от 6 инча, или само за 60 минути 

снежната покривка се е увеличила с 15,5 см. 

мккк 

 

мк 

 

 

4.36. Къде се наблюдават най-продължителните морски мъгли? Най-

продължителните морски мъгли в района на Гренд Бенск, о. Нюфаундленд. 

Тук при срещата на част от топлото океанско течение. Гълфстрийм и 

студеното Лабрадорско течение се създават благоприятни условия за 

образуването на гъсти и трайни мъгли, които често продължават със 

седмици. Средногодишно в този район над 120 от дните в годината са с 

мъгла. 

 

4.37. Кoя е най-галямата скорост на вятъра, измерена на Земята? На 

12. IV. 1934 г. на вр. Вашингтон (1916 м н. в.), щат Ню Хемпшър, САЩ, е 

регистрирана най-голямата скорост на вятъра - 371 км/ч. Според Книгата 

за рекорди на Гинес най-голямата скорост на вятъра в торнадо е 

регистрирана на 2. IV. 1958 г. при водопада Уичита в щат Тексас, САЩ - 

450 км/ч, или приблизително 125 м/с. 

 

4.38. Кое е най-ветровитото място в света? Най-ветровитите места в 

света са Бряг Джордж V и Земя Адели в Антарктида. Тук през цялата 

година духат силни ветрове, чиято скорост често надхвърля 200 и повече 

километри в час. 

 

4.39. Къде е паднала най-едрата градушка? Градушката, регистрирана 

на 3. IX. 1970 г. в град Кофивил, щат Канзас, САЩ, е била от ледени зърна 

с тегло 750 г, диаметър 19 см и обиколка около 40-45 см. Има сведения и за 

по-големи и  по-тежки зърна от град, които в повечето случаи не са били 



единични, а залепени по няколко отделни в едно общо тяло. Ако се вярва 

на информацията на в. „Кантон Ивнинг нюз", на 14. IV. 1981 г. от 

градушка, чиито зърна тежели до 12 кг, са били убити петима души, а 225 

са били ранени. 

 

4.40. Колко бързо може да се изменя атмосферното налягане? През 

1901 г. в Япония е отчетено повишение на налягането с 45,3 хПа за десет 

минути при преминаването на окото на тропичен циклон. 

 

4.41. Кои са основните фактори, които формират климата на 

България? Климатът на нашата страна се формира под въздействието на 

комплекс от фактори – географско положение, слънчева радиация, релеф и 

характер на подстилащата повърхнина. Географското положение на 

България  определя режима и количеството на слънчевата радиация, а 

също така и особеностите на атмосферната циркулация. Релефът и 

подстилащата повърхнина са други два важни физикогеографски фактора, 

които детайлизират и в известна степен видоизменят конкретните черти на 

климата у нас. 

Географското положение на България в източната част на 

Балканския полуостров и по-специално непосредствената й близост до 

Средна и Източна Европа определя континенталното влияние на тези земи 

през цялата година. Независимо от това, че Атлантическият океан се 

намира твърде далече от територията на България, той оказва съществено 

влияние върху особеностите на времето и климата у нас през всички 

сезони. Климатичното влияние на Средиземно море е по-ограничено и се 

проявява предимно през студената част от годината. Макар, че за източна 

граница на страната служи акваторията на Черно море, поради 

преобладаващия западно-източен атмосферен пренос в умерените ширини 

влиянието на морето и по обхват, и по сила е най-малко. 

 

4.42. Какви са особеностите в светлинния и радиационния режим на 

нашата страна? За географската ширина, на която се намира България, 

възможното слънчево греене е в рамките на 4400 - 4500 часа годишно. 

Поради наблюдаваната облачност над нашите земи действителното 



слънчево греене, т. е. това, което реално наблюдаваме, е между 2100 и 2500 

часа годишно (фиг. 45) или приблизително 50 % от възможното. 

През цялата година радиационният баланс на територията на 

страната е положителен. Изключение правят само Северна България и 

хълмистите земи на югозападната част на страната (без планинските 

райони) през декември и януари, когато месечните стойности на 

радиационния баланс са отрицателни, близки до нулата. Средногодишните 

стойности на радиационния баланс са между 48 и 53 ккал/см2 (фиг. 46). 

 

4.43. Кои от активните атмосферни центрове влияят на времето и 

климата в нашата страна? Атмосферните центрове, които обуславят 

времето и климата на нашата страна през цялата година, са исландският 

минимум и азорският максимум. Циклоните, които достигат максималните 

си размери в района на о. Исландия, се придвижват в три главни посоки: на 

изток и североизток, на изток и югоизток и на юг-югозапад. Пряко влияние 

върху климата на България оказват циклоните, придвижващи се в 

последните две направления. Влиянието на азорския максимум се проявява 

най-вече не толкова чрез формирането на отделни антициклони, а чрез 

изграждането на гребени от високо атмосферно налягане. В челото на тези 

гребени към територията на нашата страна се изнася въздух, формиран в 

северната периферия на азорския максимум. 

Сезонните барични центрове, които оказват влияние на времето и 

климата през студената част от годината, са средиземноморският минимум 

и източноевропейският максимум (фиг.47). След формирането си 

средиземноморските циклони се преместват в източна посока и влияят на 

времето в България (фиг.48) . Най-общо при движението си на изток те 

преминават по три основни пътя - на север от България (път I), през 

територията на страната (път II) и южно от нея (път III). Когато през 

зимата по-голяма част от средиземноморските циклони се придвижват по 

път I, се създават условия над територията на България да нахлува 

тропичен въздух. Тогава зимите в страната са топли и относително 

безвалежни. Когато повечето от средиземноморските циклони се движат 

по път II, през територията на нашата страна преминават свързаните с тях 

атмосферни фронтове. Тогава зимите в България се отличават с бързо 

променящо се време и обилни валежи от дъжд и сняг, а средните месечни 

температури са близки до нормалните си стойности. Най-често 



средиземноморските циклони се движат по път III. При тази ситуация 

зимите в България са студени, а в Северна България - и сухи. В Южна 

България и най-вече в граничните paйони валежите през зимата са 

значителни. Източноевропейският максимум, чийто център най-често се 

намира над Европейската територия на Съветския съюз, оказва влияние на 

времето у нас чрез преноса на студен и сух континентален въздух от 

североизток и север. 

 

4.44. Кои видове въздушни маси преобладават над територията на 

България? Haд територията на страната през цялата година преобладават 

нахлуванията на въздушни маси от умерените ширини - 92%. 

Нахлуванията на континентални въздушни маси на умерените ширини 

представляват 48% от всички нахлувания. В България този вид въздушни 

маси нахлуват от север и североизток. Континенталният въздух на 

умерените ширини чрез своите основни свойства (малко влагосъдържание, 

високи температури през лятото и ниски през зимата) формира и 

съответния тип време в България. Нахлуването му над страната е 

съпроводено с незначителни валежи, с понижение на температурите и 

усилване на вятъра през зимата, а през лятото предизвиква повишение на 

температурите и понижение на влажността на въздуха. 

Нахлуванията на океански или морски въздух на умерените ширини 

над територията на България се осъществява от запад и северозапад, като 

честотата им е 44%. През лятото нахлуването на океански въздушни маси 

на умерените ширини се осъществява по циклони, преминаващи на север 

от Балканския полуостров, или в кобинацията на циклон и антициклон. В 

такива случаи времето в страната се определя от преминаването на студен 

атмосферен фронт. Обикновено по фронталната линия се развива мощна 

купесто-дъждовна облачност и падат краткотрайни, но интензивни валежи, 

придружени с гръмотевици. През зимата нахлуването на океански въздух е 

съпроводено с повишение на температурите на въздуха и падането на 

обилни валежи от дъжд и сняг.   

Нахлуването на арктични въздушни маси (континентални и 

океански) се наблюдава предимно през студеното полугодие. Честотата, с 

която нахлуват арктичните въздушни маси, е малка - едва 5% от всички 

нахлувания. При нахлуването на арктичен въздух през есента в България 



се отбелязват първите случаи на повсеместни слани и чувствително 

понижение на температурите на въздуха, а в планините се формира 

първата снежна покривка. През зимните месеци при проникването на 

арктичен въздух и формирането впоследствие на термичен антициклон над 

Балканския полуостров у нас се създават условия за допълнително 

радиационно изстиване на приземния слой въздух и отчитането на много 

ниски температури (вж. в. 4.52). С най-малка честота (под 3%) са 

нахлуванията на тропични въздушни маси. В повечето случаи те 

проникват в България откъм Средиземно море. През лятото от североизток 

и изток в България може да нахлуе континентален тропичен въздух, 

формиран над територията на Средна Азия. При нахлуването на такъв 

въздух времето в нашата страна е горещо и сухо. Почти винаги 

нахлуването на тропичен въздух през зимата обуславя чувствителното 

повишение на температурите на въздуха над цялата страна и падането на 

валежи от дъжд. 

 

4.45. Какъв е климатът на България според класификацията на 

Алисов? Територията на България попада в онази част от умерения 

климатичен пояс, която се намира непосредствено до границата със 

субтропичния пояс. Като доказателство за това, че България се отличава с 

умерено-континентален климат, може да се приведат следните няколко 

факта: характерна за умерения климатичен пояс атмосферна циркулация; 

преобладаващо влияние през цялата година на въздушни маси, формирани 

над умерените ширини; добре обособени четири годишни сезона; и не на 

последно място типични за умерения пояс стойности и годишно 

разпределение на радиационния баланс. Въпреки това в нашата страна, 

особено в Южна България, се чувствува и влиянието на Средиземно море. 

Това влияние се изразява най-вече в годишното разпределение на 

валежите, а в някои райони и в годишните и сезонните и сезонните 

стойности на температурите на въздуха. 

В зависимост от многогодишния режим на климатичните показатели 

територията на България може да бъде разделена на пет климатични 

области: умерено-континентална, преходно-континентална, преходно-

средиземноморска, черноморска и планинска климатична област. 

 



4.46. Какво е характерно за умерено-континенталната климатична 

област? Умрено-континенталната климатична област обхваща Дунавската 

равнина, Предбалкана, части от най-западните и източни дялове на Стара 

планина, Ихтиманското Средногорие и високите котловинни полета на 

Югозападна България (фиг. 49). В сравнение с останалите райони на 

страната тази климатична област има най-добре изразени континентални 

черти на климата, които постепенно намаляват в южна посока. Климатът 

се формира под влиянието на въздушни маси от умерените ширини, като 

океанският въздух нахлува от запад и северозапад, а континенталният - от 

североизток и север. 

Зимата е студена, а лятото - топло и горещо. В повечето места 

средната януарска температура на въздуха е между -1 и -3 oC, а средните 

юлски - между 23 и 24 °С. Средногодишната температурна амплитуда е 

висока - около 26 °С, а средните годишни температури са между 10,5 и 

11,5 °С (фиг. 50). Преобладават западните и северозападните ветрове, а в 

източната част на Дунавската равнина през зимата - североизточните и 

северните ветрове. 

Валежите в областта следват умерено-континенталния валежен 

режим, който се характеризира с максимум на валежите през лятото (юни 

и май) и минимум през зимата (февруари, по- рядко март). Годишната сума 

на валежите се увеличава от север на юг и във височина. Най-малки са 

годишните валежи в тясна ивица, разположена непосредствено на юг от р. 

Дунав - около 500 - 550 мм. Към Предбалкана годишните валежи 

постепенно нарастват до 700 - 800 мм. В областта твърдите валежи са 

характерни за периода декември - март, когато се формира устойчива 

снежна покривка. 

Континенталният характер на климата в съчетание с котловинния 

релеф на областта създава предпоставки за измерването на едни от най-

ниските минимални и най-високите максимални температури в България 

(вж. в. 4.52 и 4.53). На територията на областта се наблюдават и редица 

неблагоприятни метеорологични явления. Особено опасни за селското 

стопанство са ранните есенни и късните пролетни слани, а през лятото - 

градушките и поройните валежи. През студената част от годината с най-

голяма повторяемост и интензитет са мъглите в северозападната част от 

Дунавската равнина и по поречието на р. Дунав, а поледици най-често се 

наблюдават в източната половина на областта. 



 

4.47. Какъв е климатът на преходно-коитиненталната климатична 

област? Преходно-континенталната климатична област обхваща източната 

половина от Задбалканските котловини, Горнотракийската низина, 

северната част от Тунджанската област, котловинните полета на Краището 

и Благоевградската котловина (фиг. 49). Климатът на тази област се 

формира под влиянието на редица фактори, характерни както за 

континенталния, така и за средиземноморския тип климат. Температурите 

в областта са по-високи в сравнение с тези от умерено-континенталната 

климатична област. Средната януарска температура на въздуха варира 

между -0,5 и 1,0 °С, а средната юлска -  между 23 и 24 °С. По-слабо 

изявените континентални черти на климата се потвърждават от 

сравнително ниските средногодишни температурни амплитуди - около 23 

°С. В повечето места средната годишна температура на въздуха е между 

11,5 и 12,5 °С (фиг. 51). Зимата в преходно-континенталната климатична 

област е сравнително топла, но при нахлуването на студени въздушни маси 

от арктичен произход се наблюдават и много ниски минимални 

температури. Абсолютните минимални температури, отчетени в областта, 

са между -28 и -33 °С. Лятото е топло, в отделни години дори горещо, с 

продължителни периоди на атмосферно засушаване. Абсолютните 

максимални температури достигат 40 °С. 

Особеностите на валежния режим в областта доказват преплитането 

на континенталното и средиземноморското климатично влияние. Макар че 

летният (майско-юнски) максимум на валежите се запазва, стойностите на 

валежа през месеците ноември и декември показват увеличение. Така в 

годишното разпределение на валежите се оформят два максимума - през 

май и ноември, и два минимума - през февруари и август. В по-голямата 

част от областта годишната валежна сума е в рамките на 550 - 650 мм, а в 

най-западните части на Горнотракийската низина тя спада под 500 мм, 

което се обяснява чрез валежната сянка, предизвикана от Стара планина, 

Средна гора, Рила и Родопите. В областта снежната покривка е 

неустойчива, а ветровете - слаби и предимно северозападни. От 

неблагоприятните метеорологични явления най-опасни са градушките през 

лятото, а през зимата и преходните сезони - сланите и мъглите. 

 



4.48. Какъв е климатът на най-южните български земи? Преходно-

средиземноморската климатична област обхваща най-южните райони на 

страната - долните поречия на Струма, Места, Арда и Марица, южната 

част на Тунджанската област, Странджа и ниските части от Източните 

Родопи (фиг. 49).  Средните януарски температури са сравнително високи - 

между 1,0 и 2,5 °С, а средните юлски - между 23 и 25 °С. За тази област са 

характерни високи средногодишни температури (около и над 13 °С) и 

малки средногодишни температурни амплитуди – 22- 23 °С (фиг. 52). 

Режимът на валежите се доближава до този на земите от 

Средиземноморието - есенно- зимен максимум и летен минимум. С най-

обилни валежи се отличават ноември и декември, а най-малко валежи 

падат през август и септември. Валежите са предимно от дъжд, като трайна 

снежна покривка се образува само в отделни години, отличаващи се със 

студена и сурова зима в останалата част от страната. Годишната валежна 

сума е в рамките на 600-700 мм. В южна посока и особено в районите на 

Гюмюрджински снежник и Странджа валежите се увеличават и достигат 

1000 мм. 

 

4.49. С какво се отличава климатът на Българското черноморско 

крайбрежие? Черноморската климатична област обхваща тясна ивица от 

брега с ширина от 30 до 60 км (фиг. 49). Климатичното влияние на 

черноморския басейн най-добре се изразява чрез високите януарски 

температури на въздуха, които са между 1,5 и 3,0 °С, и малките годишни 

температурни амплитуди – 19-21 °С. Топлата част от годината се 

характеризира с добре изразена бризова циркулация, която 

възпрепятствува достигането на прекомерно високи средномесечни 

температури. Пак под влияние на морето в областта се забелязва 

изравняване на средните юлски и августовски температури, които са 

средно 22-23 °С (фиг. 53). Зимата в областта е мека и топла. 

Неблагоприятно климатично явление през този сезон са честите, а 

понякога и доста продължителни силни североизточни и северни ветрове. 

Годишното разпределение на валежите се отличава с няколко особености. 

Най-общо се забелязва тенденция сезонните суми на валежите по 

Северното черноморско крайбрежие да се изравняват, а по Южното да 

преобладават валежите през студената част от годината. Така например 

валежът в Балчик през зимата е 103 мм, през пролетта - 100, през лятото - 

110 и през есента 109 мм. Районът между Балчик и Калиакра се отличава и 



с още един интересен факт. Тук се измерват най-малките годишни валежи 

на територията на България - под 450 мм (вж. в. 4.58). В териториалното 

разпределение на валежите също се забелязват някои интересни 

особености. От 450 мм в най-северните части на областта на юг към Стара 

планина средногодишните валежни суми нарастват до 600-650 мм. В 

района на Несебър те намаляват до 450-500 мм и отново започват да се 

увеличават в южна посока. В Бургас годишните валежи са вече около 550 

мм, а в най-южните части на областта достигат 900 мм. Снежната покривка 

по Северното черноморско крайбрежие се задържа от 2 до 4 седмици, а на 

юг от Бургас - не повече от 5-7 денонощия. Територията на юг от Созопол 

е единственото място в България, където средната януарска температура 

достига и надвишава 3 °С (Созопол - 3,0°, Царево и Резово - 3,2 °С). 

 

4.50. Кои райони от България попадат в планинската климатична 

област? Планинската климатична област обхваща всички земи с 

надморска височина около и над 1000 м. Тези земи заемат приблизително 

12,5% от територията на страната (фиг. 49). Планинската климатична 

област се отличава не само със специфично състояние на отделните 

климатични елементи, но и с техния особен денонощен, сезонен и годишен 

ход. Към особеностите на климата в планините може да се отнесат 

значителната облачност, високата относителна и по-ниската абсолютна 

влажност на въздуха, ниското атмосферно налягане, малката 

продължителност на слънчевото греене, честите силни и ураганни ветрове, 

ниските средномесечни температури, големите годишни суми на валежите 

и др.  

Средногодишната температура за по-голямата част от областта е над 

0°С, а за хипсометричния пояс над 2300 м н. в. тя е отрицателна (вр. Ботев 

- 0,7 °С, вр. Мусала - 3,0 °С). Средните януарски температури са ниски - от 

-4 до -11°С, а средните юлски не надвишават 9-15 °С. Продължителността 

на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха под 0 °С е 

от 100-150 дни в по-ниските части до 170-220 дни по планинските върхове 

(фиг. 54). 

В зависимост от надморската височина и изложението на склона 

валежите в областта се колебаят от 800 до 1400 мм, като с увеличаването 

на надморската височина се увеличава и процентното участие на твърдите 

валежи. Годишното разпределение на валежите следва валежния режим на 



областта, в която се намира планинският масив. В Стара планина валежите 

имат добре изразен летен максимум (в някои случаи преобладава 

пролетният валеж) й зимен минимум. В планините, разположени по на юг, 

сезонните суми на валежите се изравняват, а в някои райони се наблюдава 

и есенно-зимен максимум. Високият процент на твърдите валежи формира 

дебела и трайна снежна покривка (вж. в. 4.65). Продължителността на 

задържане на снежната покривка е от 4-5 месеца в по-ниските части до 8-9 

месеца по билните части и високите части със северно изложение.4.36. 

Къде се наблюдават най-продължителните морски мъгли? 

4.51. Къде в България са измерени най-високото и най-ниското 

атмосферно налягане? Най-високото атмосферно налягане - 1043,5 хПа, е 

измерено в гр. Варна. Пак там е отчетено и най-ниското атмосферно 

налягане за територията на нашата страна – 971,6 хПа.  

 

4.52. Каква е продължителността на слънчевото греене в България? 

Продължителността на слънчевото греене зависи от географската ширина, 

от характера на атмосферната циркулация (проявено главно от вида и 

количеството на облачността) и от орографията, т. е. от степента на 

закритост на хоризонта. Най-голяма е средната годишна продължителност 

на слънчевото греене (над 2200 часа) в най-южните райони на страната, 

Горнотракийската низина, Югоизточна България и Черноморското 

крайбрежие. Това е обусловено от по-малкото количество на общата 

облачност, особено през лятото. Увеличената облачност и закритост на 

хоризонта в планинските райони и някои котловинни полета на 

Югозападна България водят до намаляване на продължителността на 

слънчевото греене в тези райони под 2000 часа. От равнинните части на 

България с най- малка продължителност на слънчевото греене (под 2100 

часа) се отличава северната част на Дунавската равнина, като в района на 

Лом тя достига едва 2000 часа (табл. 11).  

 

4.53. Какви са крайните стойности на слънчевото греене в София? 

Средногодишната продължителност на слънчевото греене в София е 2021 

часа, което е приблизително 45 % от възможнaта астрономическа 

продължителност. Максимален брой слънчеви часове в столицата (2258 

часа) са наблюдавани през 1965 г., а най-малък е техният брой през 1958 г. 

- 1824 часа. 



 

4.54. Какво е разпределението на броя на дните без слънчево греене? 

Най-много дни без слънчево греене са регистрирани в Лом - 106, Трявна-  

103, Черни връх - 101, вр. Ботев - 100, а най-малко те са в Сандански - 42, 

Николичевци - 48, Гоце Делчев - 48, Смолян - 50, и др. 

 

4.55. Каква е средната годишна температура на въздуха за цялата 

територия на България? У нас средната годишна температура (да не 

забравяме, че тук се включват и планинските райони) е 10,5 °С. През 

територията на България от север на юг преминават всички изотерми 

между 10 и 14 °С. 

 

4.56. Къде е измерена най-ниската температура в нашата страна? Най-

ниските температури в нашата страна се измерват и са измервани в 

котловинните полета, където орографските условия благоприятствуват 

задържането на студен въздух, който през зимата е подложен на 

допълнително радиационно изстиване в няколко последователни 

денонощия. 

Най-ниската температура, -38,3°С, е измерена на 7. I. 1947 г. в гр. 

Трън при антициклонално състояние на атмосферата. Много ниски са 

абсолютните минимални температури, измерени в станциите Кнежа (-35,5 

°С), Севлиево (-35,4 °С), Брезник (-34,9 °С), Вардим (-34,5 °С), Г. 

Оряховица (-33,7 °С), Казанлък (-33,0 °С) и др. Тези температури са по-

ниски от най-ниските температури, измерени по нашите планини. На вр. 

Мусала абсолютната минимална температура е -31,2 °С, а на Черни връх - -

27,3 °С, толкова, колкото е и абсолютната минимална температура, 

измерена в столицата (станцията на пл. Левски)  - -27,5 °С. 

 

4.57. Коя е най-високата температура, измерена у нас? Абсолютната 

максимална температура на въздуха в България е измерена на 05.07.1916 г. 

в Садово -  45,2 ˚С. Високи максимални температури са отчитани и в други 

станции: Бойчиновци - 45,0 °С, Чирпан - 44,5 °С, Русе – 44,0 
о
С, Свищов - 

43,0 °С, Бяла - 43,2 °С, Вардим - 43,0 °С, Елхово - 42,8 °С, Варна – 40,0 
о
С 

и т. н. В столицата абсолютната максимална температура за целия период 



на наблюдение  е 40,2 °С и е измерен на 05.07.2000 г., на Черни връх тя е 

22,7 °С, на вр. Ботев - 22,2 °С и на вр. Мусала - 18,7 °С.  

Още един интересен факт за климата на България – максималната 

температура на морската вода по Българското Черноморско крайбрежие е 

измерена във Варненския залив на 13.08.2010 г. – 31.5 
о
С. 

 

4.58. Къде се наблюдават най-ниските и най-високите средни годишни 

температури у нас? В хипсометричния пояс до 500 м н. в. най-ниски са 

средногодишните температури в станциите Изгрев - 9,7 °С, гара Самуил - 

9,7 °С, и Троян - 9,8 °С. С повишаването на надморската височина 

средната годишна температура намалява: Смолян - 8,1 °С, Самоков - 7,5 

°С, Чепеларе - 7,3 °С, за да достигне най-ниската си стойност на вр. 

Мусала - -3,0 °С. 

Най-високите средногодишни температури се наблюдават в 

станциите, разположени в низинния пояс на Южното Черноморие 

(Созопол - 13,3 °С), по долината на р. Струма (Кресна - 14,0 °С, Сандански 

- 13,9 °С, Петрич - 13,9 °С) и в района на Източните Родопи (Свиленград - 

13,2 °С) и т. н. 

 

4.59. Каква е продължителността на периода с устойчиво задържане 

на температурата на въздуха в България над 0°С, 5 °С, 10 °С и 15 °С? 

В качеството на основен агроклиматичен показател за термичните ресурси 

на дадена територия се използуват сумите от средните денонощни 

температури на въздуха над определена граница, свързана с определена 

температура, при която започва вегетацията или настъпва узряването на 

даден вид селскостопанска култура (табл. 12). 

 

4.60. В кои места на България се наблюдават най-много ясни дни? 

Най-много ясни дни (средна денонощна облачност под две десети) има в 

Ивайловград - 114 дни в годината, Бръшлян - 113, Харманли - 110, 

Крушари - 109 дни и т.н. 

 



4.61. Кое е най-мъгливото място в България? На вр. Ботев през 270 дни 

от годината в един от часовете, когато се правят наблюденията за времето 

(7, 14 и 21 часа), е отбелязано явлението мъгла. На вр. Мусала броят на 

дните с мъгла е 253, а на Черни връх - 251. 

 

4.62. В кои райони на страната вали най-малко? С най-малък 

средногодишен валеж на територията на нашата страна (под 450 мм) е 

районът на Северното ни черноморско крайбрежие (табл. 13). 

 

4.63. В кои райони на България вали най-много? В нашата страна най-

много валежи падат в планинските райони (табл. 14). Прави впечатление, 

че максимумът на валежите не е по планинските върхове, а се наблюдава в 

местата, разположени на 1500 - 1800 м н. в., близо до билото на Централна 

Стара планина. Най-висок средногодишен валеж при най-малка надморска 

височина на станцията се отчита в местн. Лъгът (разположена на 514 м н.в. 

в горното поречие на р. Росица) и ст. Чакаларово, намираща се в най-

южната част на Хасковска област на 410 м н. в., съответно 1236 и 1204 мм. 

 

4.64. Колко е абсолютната максимална месечна сума на валежа на 

територията на България? Абсолютният максимален месечен валеж в 

България е регистриран през декември 1969 г, в ст. Чакаларово - 628,2 мм. 

 

4.65. Къде се наблюдават най-много и най-малко дни с валеж над 0,1 

мм? Най-голям е броят на дните с валеж в станциите, разположени по 

билните части и високите върхове на планините в България, а най-малък -  

в част от Горнотракийската низина, Черноморското крайбрежие и 

поречието на р. Дунав (табл. 15).  

 

4.66. Какъв е максималният денонощен валеж, измерен в България? 

Максималният денонощен валеж в нашата страна – 342 мм, е измерен на 

21.VIII.1951 в курорта Дружба край Варна. Средният интензитет на валежа 

е бил над 1 мм в минута. Такива екстремни извалявания са голяма рядкост 

за България.  Абсолютните максимални денонощни валежи за по-голямата 

част от страната са под 150 мм. Въпреки това при създаването на 



благоприятна синоптична обстановка е възможно денонощната сума на 

валежа да надхвърли 200 мм (табл. 16). 

 

4.67. Как се разпределят средните годишни валежи по територията на 

страната?  Среден годишен валеж до 550 мм се наблюдава върху 20% от 

територията на страната, между 650 и 800мм – върху 23% и над 800 мм – 

върху 17% от територията. 

 

4.68. Къде се наблюдават най-много и къде най-малко дни със силен 

вятър? Haй-голям е броят на дните със силен вятър  по върховете и 

вилните части на планините - над 100. По Северното черноморско 

крайбрежие и вдадените в морето части от сушата на Южното той е между 

50 и 80 дни. В останалата равнинна и хълмиста част на страната броят на 

дните със силен вятър е между 5 и 20 (табл. 17). По-голямата част от дните 

със силен вятър се наблюдават през студеното полугодие. 

 

4.69. Каква е максималната дебелина на снежната покривка у нас? В 

извънпланинските райони на страната максималната дебелина на снежната 

покривка много рядко надхвърля 50 – 70 см. във високите части на 

планините тя достига 2 – 3 м, като максималната й височина на х. Мусала е 

била 365 см, на Черни връх – 345 см, на х. Боерица – 234 см, на х. 

Амбарица – 204 см и т.н. Абсолютната максимална височина на снежната 

покривка е измерена на 5.IV.1963 г. в ст.х. Вихрен – 472 см. 

Абсолютният рекорд за равнинната част на България принадлежи на  

Образцов чифлик (квартал на Русе), когато на 23.02.1954 г. е измерена 

височина на снежната покривка от 170 см. Въпреки по-високите 

температури на въздуха,  през последното столетие се отбелязват и 

значителни на места рекордни снеговалежи формирали и рекордни 

височини на снежната покривка: Нови пазар – 104 см на 30.01.2014 г; 

Свищов 105 см на …….2008 г. и др. 

 

4.70. Какъв е климат на България според класификацията на Кьопен-

Гайгер? Географското положение на България определя територията на 

страната да попада в три основни по Кьопеновата класификация 



климатични пояси: умерено топъл дъждовен климат (C), умерено студен 

пояс с достатъчно овлажнение – бореален (D) и (E) студен климат 

(фиг3210). Според Топлийски, границите между тях се определят от 

средната температура на най-студения месец -3оС, която разделя С и E, а 

средната температура на най-топлия месец (в случая – юли) +10оС  отделя 

бореалния от студения климат. Умерено-топлият дъждовен климат (С), 

заема около 88% от територията и включва низините, равнините и 

нископланинския хипсометричен пояс на страната. Едва 10% от 

територията заема Бореалният климат (D). Това е зоната между 1000 и 

2000 м н.в.(фиг.3210). Студеният климат (Е), който обхваща най-високите 

части на българските планини, заема едва 2% от територията и се 

наблюдава над 2000 м н.в., където липсва горска растителност. През 

последните 20 години в резултат от глобалното затопляне горната граница 

на гората в България, особено в по-южно разположените ни планини  се 

повиши поне с 50-60 метра. 

В България умерено-топлия климат  (С) е представен от два подтипа 

климат: умерено-топъл без ясно изразен сух сезон (Cf) и  умерено-топъл 

със сухо лято(Cs).  Подтипът (Сf), който обхваща около от 75% от 

страната, се характеризира със сравнително равномерно разпределение на 

валежите по месеци и сезони. Все пак се изпъкват летен максимум на 

валежите (май-юни) и  зимен минимум (февруари или март). Сs  климатът 

се отличава с ясно изразен  средиземноморски  режим на валежите – 

максимум през зимата и минимум през лятото. Следващата диференциация 

на климатите включва чрез трета буква в индекса  и температурния режим. 

В основата на тази подялба е температурната граница +22 оС  на най-

топлия месец. По този начин се формират  четири подтипа климат: 

умерено-топъл климат без ясно изразен сух сезон и горещо лято Cfa; 

умерено-топъл климат без ясно изразен сух сезон и топло лято Cfb; 

умерено-топъл климат със сухо и горещо лято Csa, и умерено-топъл 

климат със сухо и топло лято Csb. 

 

4.71. Може ли да говорим за климат на планетите от Слънчевата 

система? Отговор не може да се даде, преди да се направят някои 

уточнения и се изясни същността на понятието климат на планетите от 

Слънчевата система. От географска гледна точка най-голям интерес 



представляват знанията, натрупани от сравнителната планетология – 

науката, която изучава и сравнява планетите от Слънчевата система. 

Изучаването на планетите от Слънчевата система е тясно свързано с 

цялостната оценка на природната им среда. Тъй като климатът 

представлява явление, възникнало при тясното взаимодействие на 

радиационни, циркулационни и физикогеографски фактори, характерни за 

дадено място или територия, то конкретната природна обстановка на всяка 

една планета в по-голяма или по-малка степен ще бъде предопределена от 

съществуващите климатични условия. В съответствие със системния 

подход всяка една планета трябва да бъде разгледана като отворена 

природна система. Това означава, че ако под система се разбира 

множеството от намиращи се във взаимна връзка компоненти, то в 

отворена система освен вътрешните има и външни връзки, т.е. съществува 

обмен на вещество и енергия. Всяка планета получава от Космоса и преди 

всичко от Слънцето определено количество енергия, което в голяма степен 

формира нейното топлинно поле (фиг. 55). От своя страна самата планета 

излъчва в междупланетното пространство дълговълнова (топлинна) 

енергия. Всяка планета има външна и вътрешна област. Двете области, 

които представляват неразделни части на едно общо цяло, все пак рязко се 

разграничават по отношение на своите топлинни полета и на протичащите 

в тях процеси. Външната, област получава предимно космическа енергия 

(главно слънчева), а вътрешната част - ендогенна. Естествено това не 

означава, че никакви други източници на енергия не оказват влияние върху 

извършващите се в двете области процеси. По-важното е, че възбуждащите 

се въз външната област екзогенни процеси се отличават с динамичност и 

се подчиняват на климатични колебания. 

Днес изучаването на планетите в астрономически аспект се 

осъществява преди всичко чрез съпоставянето на техните физични 

свойства. Следователно сравняването на природните условия на планетите 

по техните основни показатели трябва да се възприема не като нов, а като 

вече използван от планетологията метод, който се прилага в географията. 

Зоналността в природните условия на планетите се определя от 

климатичната зоналност, или, с други думи, климатът е основен фактор за 

формирането на географската зоналност, а следователно в определена 

степен и на природните условия. Разкриването на закономерностите във 

формирането, строежа и функционирането на външната област на 



планетите от Слънчевата система, което практически представлява 

изследване на природната им среда, е обект на изучаване от физическата 

география. Географското сравняване на планетите се оказва много по-

трудна задача от тази те да бъдат сравнени от гледна точка на геоложкото 

им развитие. Това може да се обясни с по-голямото сходство в геологията 

на планетите, отколкото в тяхната география. Ако геоложката структура на 

планетите и произтичащите в тях геоложки процеси като цяло могат да се 

приемат като еднотипни, то по съвсем друг начин стоят нещата с 

природната обстановка. Тя е многокомпонентна и обуславена главно от 

климатичните условия с различна степен на пълнота. Това позволява 

климатичният подход да бъде използуван в качеството си на основа за 

сравняването на природната обстановка на планетите от Слънчевата 

система. 

 

4.72. Необходимо ли е разделянето из планетите в няколко групи при 

характеристиката на климата им? Конкретната природна обстановка се 

определя от включените в нея широк кръг компоненти. Взаимодействието 

между тези компоненти се осъществява чрез сложен комплекс от 

екзогенни процеси, които се подчиняват на един общ глобален процес - 

кръговрата на вещество и енергия, наричан от различни автори географски 

или климатичен кръговрат. Днес съгласно господствуващата представа 

всички тела в Слънчевата система, включително и деветте планети, са се 

образували от единен протоплазмен облак космическо вещество. Въпреки 

единния изходен материал и механизъм на образуване планетите от 

Слънчевата система по редица физични свойства (маса, плътност, състав и 

др.) се разделят на две големи групи. Към първата група планети, наречени 

планети от земната група, или вътрешни планети, се отнасят Меркурий, 

Венера, Земя и Марс. В нея се включва и Луната, защото, въпреки че не е 

планета, поради непосредствената й близост до Земята като единствен 

неин спътник тя представлява определен интерес. Стойностите на 

слънчевата константа (табл. 18) са коректни само за горната граница на 

атмосферата. До повърхността на планетите, които имат атмосфера 

(Венера, Земя и Марс), поради загуби достига само една част от слънчевата 

радиация, при това не само намалена спрямо първоначалната си стойност, 

но и с изменен режим. Известно количество от слънчевата радиация се 

отразява обратно в Космоса, което определя албедото на дадена планета 

(табл. 18). Отражателната способност на планетите, които не притежават 



атмосфера, е почти незначителна - албедото на Луната и Меркурий е едва 7 

%. Планетите с атмосфера имат значително по-голяма отражателна 

способност – Марс 16%, Земята до 35%, а Венера 78%. С други думи, по-

малко от ¼ от радиацията, попадаща на горната граница на атмосферата на 

Венера, достига нейната повърхност, а по-голямата част се отразява в 

Космоса. По този начин всяка една атмосфера в зависимост от химичния 

си състав, от съотношението между отделните газове, от общата си 

плътност и др. намалява в определена степен достигаща до повърхността 

на планетата слънчева радиация. Ако влиянието на атмосферата се 

изразяваше само в намаляване на слънчевата радиация, би следвало 

повърхността на съответната планета да бъде преохладена. В 

действителност се наблюдава точно обратното – получава се прегряване на 

повърхността. Така към факторите, формиращи климата на дадена планета, 

се включва още един – парниковият ефект на атмосферата. Без да се отчита 

парниковият ефект, средната температура на повърхността на Земята, т. 

нар. равновесна температура, би трябвало да бъде -23 °С. На практика под 

влиянието на парниковия ефект на земната атмосфера температурата й е с 

38˚ по-висока, т. е. +15 °С. Дори силно разредената атмосфера на Марс 

предизвиква парников ефект, който повишава равновесната температура с 

4 °С. Най-голям парников ефект, коренно променящ не само климатичните 

условия, но и цялостната природна обстановка, притежава плътната и 

непрекъснато покрита с облаци атмосфера на Венера. При положение че 

Венера нямаше атмосфера, температурата на повърхността й (равновесната 

й температура) би трябвало да бъде -44 °С. В действителност 

температурата на повърхността на планетата е с повече от 500 °С по-

висока - средно около 480 °С. 

От всичко казано дотук може да се направи изводът, че факторите, 

които определят природната обстановка и климатичните условия на 

планетите от вътрешната група, са: ясно изразена твърда повърхност (фиг. 

56), висока плътност на планетното вещество, наличие на атмосфера (с 

изключение на Луната и Меркурий) и приблизително еднакви стойности 

на слънчевата радиация. 

Към втората група планети, т. нар. големи или далечни планети, 

спадат Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и с известна уговорка Плутон. 

Общото за тези планети е, че отстоят на голямо разстояние от Слънцето, 

представляват гигантски тела с малка плътност (табл. 18), притежават по 



всяка вероятност малко твърдо ядро и огромна по обем атмосфера (фиг. 

57). Това са големи газови кълба - планети, въртящи се много бързо около 

оста си, поради което са забележимо сплеснати в областта на полюсите. 

Атмосферата на планетите от външната група, чийто състав е предимно от 

водород, хелий и метан, заема повече от 80 % от общия им обем. Твърдото 

ядро, ако то въобще съществува, се състои от скални компоненти и метали, 

за които се предполага, че са в разтопено състояние. Специфичният строеж 

на планетите от външната група е причина природната обстановка да се 

тълкува и сравнява в по-тесни граници. Тук понятието климат и факторите, 

които го обуславят, са още по-непълни и до голяма степен условни, тъй 

като измененията на температурата, разпределението на слънчевата 

енергия и атмосферната циркулация ще се отнасят предимно за 

повърхността на планетата, т. е, за най-външната част от нейната 

атмосфера. 

 

4.73. Притежава ли Меркурий атмосфера? Меркурий е най-близката до 

Слънцето планета от Слънчевата система и носи името на древноримския 

бог на търговията. Смята се, че някога планетата е имала атмосфера, но 

тъй като масата й е 18 пъти по-малка от тази на Земята, повечето от 

газовете поради слабото привличане са напуснали атмосферата. Чрез пряка 

спектроскопия с помощта на „Маринър-10“ са открити следи от атмосфера, 

която се състои главно от въглероден двуокис, аргон и хелий. Тези газове 

създават почти нищожно налягане (1.10-9 хПа), което е приблизително 

равно на една трилионна част от налягането на земната атмосфера. 

Предполага се, че на тъмната страна на планетата атмосферното налягане е 

по-високо, но въпреки това - нищожно. 

 

4.74. До какво води липсата на атмосфера на Меркурий? Липсата на 

атмосфера на Меркурий изключва напълно възможността за модификация 

на климатичните условия, формиращи се от двата основни фактора – 

слънчева радиация и подстилаща повърхнина. Непосредствената близост 

на планетата до Слънцето и малкото абледо - 7 %, определят големия 

поток от слънчева радиация, който изцяло отива за затоплянето на 

подстилащата повърхнина. При така очертания двуфакторен модел на 

климата на Меркурий от особена важност не само за температурния режим 

на повърхността, но и за цялостния климатичен облик на планетата са 



физикохимичните свойства на подстилащата повърхнина. Смята се, че 

поради лошата топлопроводимост на реголита още на няколко десетки 

сантиметра дълбочина температурата в повърхността на планетата остава 

постоянна и би трябвало да бъде около 80 °С. Климатът на Меркурий 

определя не само температурата на повърхността на планетата, но и 

нейния цялостен релеф. Мощният поток от слънчева радиация не поражда 

екзогенни процеси, тъй като тази енергия има изцяло транзитивен 

характер, т.е. на планетата липсва каквато и да е поглъщаща среда, било то 

въздушна или водна. Повърхността на Меркурий почти напълно прилича 

на повърхността на Луната. На снимките, получени с помощта на 

космически спътници, се виждат множество кратери, планини, хребети и 

гладки, плоски равнини. Повечето големи кратери носят имената на 

знаменити писатели, художници и композитори – Толстой, Тициан, Роден, 

Реноар, Бах и т.н. Най-големият кратер е с диаметър 620 км и е наречен 

Бетховен. Причините за слабо изразеният релеф на Меркурий в сравнение 

с този на Луната (абсолютната височина между най-ниската и най-

високата точка от повърхността на планетата) са три: първо, на Меркурий 

силата на тежестта (гравитационната сила) е над 2,3 пъти по-голяма от тази 

на Луната; второ, най-много кратери на Меркурий са образувани през 

периода, когато планетата е била в пластично състояние; трето, на 

Меркурий не са открити каквито и да е признаци на продължаващо 

планинообразуване. 

 

4.75. Какъв е температурния режим на Меркурий? Липсата на 

атмосфера и хидросфера на Меркурий и непосредствената й близост до 

Слънцето са предпоставка за формирането на един-единствен тип климат. 

Нагряването и изстиването на повърхността на Меркурий и създаването на 

термично поле са пряк резултат от физическите свойства на повърхностния 

слой на „почвата“ и количеството на слънчевата радиация, падаща върху 

нейната повърхност. Това се потвърждава от стойностите на равносвесната 

температура и действителната температура, които практически са еднакви 

(табл. 18). 

Температурата на повърхността на дадена планета зависи изцяло от 

географската ширина, определяща наклона на слънчевите лъчи, и от 

скоростта на въртене на планетата около нейната ос. По този начин всяка 

точка от планетната повърхност ще попада или на осветената, или на 



неосветената част на планетата. Когато Меркурий се намира в перихелия 

си (най-близката до Слънцето орбитална точка), температурата в районите, 

където слънчевите лъчи падат вертикално, е между 420 и 450 °С, а при 

афелий — между 290 и 300 °С. През нощта, само няколко часа след залеза 

на Слънцето, температурите бързо достигат -130 - -140 °С. Най-ниските 

температури се наблюдават през продължителната нощ, малко преди 

изгрева на Слънцето — около -180 °С. Меркурий прави една пълна 

обиколка около оста си за 59 земни денонощия. За този период планетата 

изминава 2/3 от орбитата си около Слънцето. Така денят на Меркурий 

става равен на 176 земни денонощия - времето, за което планетата прави 

две обиколки около Слънцето. Тази особеност в продължителността на 

дните и нощите на планетата води до силно затопляне през деня и силно 

изстиване през нощта, вследствие на което най-голямата денонощна 

температурна амплитуда достига 600 °С. 

 

4.76. С какво се характеризира атмосферата на Венера? Венера е 

втората планета от Слънчевата система  и носи името на древноримската 

богиня на красотата. Венера притежава мощна и плътна атмосфера, която 

оказва налягане върху повърхността на планетата, равно на повече от 90 

000 хПа, или приблизително 90 земни атмосфери (табл. 19). При изучаване 

атмосферата на Венера особено внимание се отделя на нейния химичен 

състав, вертикална структура и движение. Атмосферата на планетата се 

състои преди всичко от въглероден двуокис. Неговото общо количество е 

приблизително еднакво с това на Земята. Разликата е в това, че докато на 

Земята голяма част от въглеродния двуокис е свързан в седиментните 

скали и разтворен в Световния океан, то на Венера цялото му количество е 

концентрирано в атмосферата. Атмосферата на Венера има слоест 

характер. По аналогия със земната атмосфера можем да разделим 

атмосферата на Венера на два слоя - тропосфера и термосфера (фиг. 58). 

Тропосферата, която е висока около 100 км, в долните си слоеве се нагрява 

до 450 °С, а в горните й слоеве температурата е - 100 °С. Облачният слой е 

разположен изцяло в тропосферата на височина 50 - 65 км и според едни 

автори се състои от капчици концентрирана сярна и солна киселина, а 

според други - само от солна киселина, тъй като в атмосферата на 

планетата не са открити следи от сяра. Термосферата се намира над 

тропосферата и се открива само през деня, когато атмосферата се нагрява 

от ултравиолетовата слънчева радиация. 



В атмосферата на Венера съществуват вертикални и хоризонтални 

движения, предизвикани от неравномерното нагряване на осветената и 

тъмната част на планетата. Разликата в налягането между тези две части е 

28 хПа. Тази разлика е твърде малка за атмосфера, упражняваща почти 100 

пъти по-голямо налягане в сравнение със земното. Въпреки това тя е 

достатъчна, за да насочено движение на по-студен въздух от тъмната част 

и полюсите на планетата към светлата й част и термичния екватор. Венера 

се върти извънредно бавно около своята ос (табл. 18), което е причина за 

незначителната стойност на отклоняващата атмосферния поток сила. Това 

от своя страна обуславя атмосферна циркулация, чиито слаби, приземни 

ветрове са насочени успоредно на екватора и са с източна посока. 

Изследванията върху географското разпределение на температурите 

показват, че на Венера температурните разлики са в рамките на 20 ˚С. Ако 

това действително е вярно, едва ли е възможно такова изравняване на 

температурите между екваториалните и околополюсните пространства 

само благодарение на парниковия ефект на атмосферата. Оттук следва, че 

трябва да съществуват, макар и слаби, движения в атмосферата, 

осъществяващи обмен на топлина между екватора и районите на полюсите. 

Най-мощни са вертикалните движения в областта на екватора, където през 

деня вследствие на интензивното нагряване на приземния слой въздух се 

развиват силни конвективни движения. Докато разликата в температурите 

на приземния слой между осветената и тъмната част на Венера е само 20 

˚С, на височина 10 – 20 км разликата в температурите на различни точки от 

тази част на атмосферата не надминава 5 – 8 ˚С. Непосредствено над 

повърхността на планетата ветровете са слаби – 3 – 4 м/с, а според някои 

източници – само 0,5 – 1,5 м/с. в тропосферата на Венера на височина 

около 65 км, където се намира плътна облачна покривка, ветровете 

достигат скорости от порядъка на 100 м/с, или 360 км/ч. над 

екваториалните области облачната покривка се движи толкова бързо, че 

само за приблизително 100 часа, или 4 земни денонощия, обикаля цялата 

планета. 

 

4.77. Кои са основните фактори, формиращи климата на Венера? За 

разлика от Меркурий, където климатът се формира от два фактора – 

слънчева радиация и подстилаща повърхнина, климатът на Венера е пряк 

резултат от разпределението и преразпределението на слънчевата радиация 



от атмосферата на планетата. Въпреки че Венера получава около четири 

пъти по-малко слънчева радиация от Меркурий, температурите в 

приземния слой на атмосферата са най-високите в цялата Слънчева 

система – между 460 и 480 ˚С. изключително високата температура се 

дължи на колосалния парников ефект, осъществяван от атмосферата на 

планетата. Въглеродният двуоксид, който представлява 97% от обема на 

атмосферата, е почти прозрачен за късовълновата слънчева радиация, но 

изцяло поглъща топлинното (дълговълново) излъчване на планетата. Ако 

на Венера липсвате атмосфера, температурата на повърхността й би 

трябвало да бъде -44 °С. В действителност благодарение на парниковия 

ефект на атмосферата температурата на повърхността е с повече от 500 °С 

по-висока от равновесната. 

 

4.78. Има ли вода на Венера? На Земята водата действува като 

катализатор при свързването на въглеродния двуокис със силикатите и 

образуването на голямо количество карбонатни скали. На Венера този 

процес е непознат. Ако можеше да се събере цялото количество 

въглероден двуокис, съдържащо се в карбонатните скали, в океаните, в 

почвата и в биосферата на Земята, то би било еднакво с количеството на 

въглеродния двуокис в атмосферата на Венера. В действителност общото 

количество въглероден двуокис в атмосферата на Земята е няколко хиляди 

пъти по-малко от това на Венера. По размери и еволюция Венера 

изключително много прилича на Земята. При диференциацията на 

планетното вещество на Венера по аналогия със Земята би трябвало заедно 

с въглеродния двуокис да се отдели и голямо количество водна пара. 

Логично би било това количество водна пара, превърнато във вода, да 

формира хидросфера, напълно съпоставима със земната. Ако тази вода 

съществуваше, тя щеше да покрие Венера с воден слой, дебел 2,5 км. В 

действителност реалното съдържание на водни пари в атмосферата на 

Венера е незначително. Какво е станало с освободената при дегазацията на 

планетното вещество водна пара? Как е успяла да отлети в Космоса? Защо 

не е останала в атмосферата на планетата? На всички тези въпроси науката 

все още дължи отговор. 

 

4.79. Спътник или планета е Луната? Безспорно Луната е спътник на 

нашата планета. Едновременно с това редица учени обръщат внимание на 



факта, че с известна условност Луната може да се разглежда и като 

планета, напълно равноправна с планетите от земната група. Има три 

взжни момента, които дават основание за едно такова предположение. 

Първо, като естествен спътник на Земята Луната е доста масивна. Всички 

останали спътници, дори най-големите (табл. 21), са значително по-малки 

от своите планети. Съотношението на диаметрите на Юпитер и най-

големия му спътник Ганимед е 25 към 1. Същото е съотношението (24 към 

1) между диаметрите на Сатурн и неговия най-голям спътник Титан, 

докато на Земята (12 756 км) и Луната (3476 км) то е едва 3,7 към 1. Второ, 

Земята и Луната се въртят една спрямо друга около един общ център, 

който се намира на 4880 км от центъра на Земята, т.е. на около 1500 км под 

повърхността й. всеки може да направи това изчисление, ако знае, че 

центърът на въртене на двойка тела е на разстояние от центровете им, 

обратнопорпоционално на отношението на техните маси, което в случая е 

приблизително 81 към 1. Това е основната причина някои учени шеговито 

да приемат Земята и Луната за „двойка планети“. Трето, Слънцето 

притегля Луната със своето гравитационно поле два пъти по-силно, 

отколкото я притегля Земята. Няма друг спътник от Слънчевата система, 

който да изпитва по-голямо притегляне от Слънцето, отколкото от 

собствената си планета. Това е напълно естествено, тъй като Луната е най-

големия спътник, намиращ се на милиони километри по-близо до 

Слънцето от останалите големи спътници на Юпитер, Сатурн и Уран. 

Въпреки всичко казано дотук само по размери и сила на гравитационното 

поле Луната може да бъде отнесена към планетите от земната група. 

 

4.80. Какви са природните и климатичните условия на Луната? Най-

точните и конкретни резултати за природната обстановка на Луната бяха 

получени от Нийл Армстронг, командира на Аполо – 11, който се 

прилунява на 20.VII.1969 г. в западната част на Морето на спокойствието, 

почти на лунния екватор. Непосредствените впечатления на дванадесетте 

земни пратеници, стъпили на Луната, потвърждават съществуващите 

представи, че Луната представлява грандиозна мъртва пустиня. 

На Луната няма метеорологично време, нито климат. И нищо чудно, 

защото на Луната няма атмосфера, облаци, вода, дъждове, няма цветове и 

звуци. Все пак Луната има топлинно поле, формирано от слънчевата 

радиация през деня, и пълен мрак и студ през нощта. На повърхността на 



Луната цари пълен вакуум. Луната има твърде малка маса, за да задържи 

молекулите дори на най-тежките газове. Климатът на Луната се определя 

от действието на непълен комплекс от климатообразуващи фактори (виж. 

в. 5.2.). с други думи, на Луната ние се сблъскваме с рязко проявление на 

слънчев (соларен) климат. Има и още един фактор, който влияе върху 

климата на Луната – околоостното й въртене. Този фактор обаче може 

пълно да влияе само при наличието на атмосфера и хидросфера, а тъй като 

на Луната тези сфери не съществуват, въртенето на планетата около 

нейната собствена ос влияе само върху изменението на топлинното поле. 

Слънчевата константа за Луната и Земята е еднаква. Въпреки това поради 

по-малкото си албедо нашият единствен спътник получава над 3,5 пъти 

повече енергия от Слънцето в сравнение със Земята. Лунните дни и нощи 

продължават 28 земни денонощия, защото Луната твърде „мързеливо“ се 

върти около оста си. 

На екватора през деня най-горните части на лунната повърхност се 

нагряват до 120 ˚С, а през нощта температурата се понижава под – 150 ˚С. 

така денонощното изменение на температурата е в рамките на 250 – 270 ˚С 

(фиг. 59). Поради отличните топлоизолационни качества на лунната 

повърхност – реголита, в областта на екватора на дълбочина, по-малка от 

един метър, температурата е приблизително - 50 ˚С. Разрушаването на 

скалите на Земята се извършва главно чрез разширяването на водата при 

замръзването й. На Луната, където няма вода, това би могло да става само 

за сметка на разширението при нагряване и сливането при охлаждане. Но 

тъй като на Луната много бавно настъпва изменение на температурата, 

разрушаването на скалите посредством процеса разширение – свиване е 

също изключително бавно. Резките бързи изменения на температурата на 

лунната повърхност може да се наблюдават само при слънчево 

затъмнение. Изследванията върху топлинното излъчване на Луната 

доказват, че при слънчево затъмнение температурата на повърхността само 

за един час се понижава от 71 до -79 °С. Само такова бързо изменение на 

температурата може да доведе до активно разрушаване на повърхностните 

скали. Ако Земята не можеше да задържи атмосферата си, нейната 

повърхност по всяка вероятност би била така безжизнена, както лунната. 

Съвременната земна повърхност е пряк резултат от действието на въздуха 

и водата -  фактори, които са определили развитието на белтъчния начин 

на живот. На Луната такъв живот не би могъл да съществува, макар че при 



формирането си тя е притежавала атмосфера. Анализът на лунните 

образци потвърди предположенията, че на Луната никога не е имало вода. 

 

4.81. Какво е характерно за атмосферата на Марс? Марс е четвъртата 

планета в Слънчевата система, съседка на Земята откъм страната на 

външните планети. Тя носи името на древноримския бог на войната заради 

червеникавия си цвят. Атмосферата на Марс има слоест строеж и подобно 

на земната се разделя на тропосфера, стратосфера и йоносфера. 

Температурата във височина се понижава, като от 17 - 18 км нагоре тя е 

вече постоянна - -115 °С, и не зависи от височината на Слънцето над 

хоризонта. Масата на газовете в атмосферата на Марс е толкова малка, че 

налягането им върху повърхността на планетата е едва 6 хПа, или 0,6 % от 

земното. Атмосферата на Марс подобно на атмосферата на Венера 

съдържа предимно въглероден двуокис (табл. 22). Във връзка с 

изясняването на природата на облаците и възможностите за живот на Марс 

определен интерес представлява количеството на водата в атмосферата. 

Съдържанието на вода в атмосферата на Марс търпи териториални и 

сезонни изменения, като максималната стойност, измерена от орбиталния 

апарат „Викинг“, е 0,1 мм воден слой. Подобни стойности са регистрирани 

над тъмната околополярна област в края на лятото. Там водата е 

представена от слой отложен, „утаен“ запрашен лед. Засега се предполага, 

че общото количество на водата в атмосферата на Марс е в рамките на 1,3 

км
3
. В атмосферата на Марс може да се отделят няколко типа облаци. 

Белите и сините са кондензационни и се състоят от водни кристали и 

кристали въглероден двуокис. Жълтите облаци представляват издигната 

във височина прах от повърхността на планетата. По време на глобалните 

прашни бури, обхващащи цялата планета, с прах се запълва цялата 

тропосфера и дори стратосферата на височина 30 км.  Значителна част от 

повърхността на южното полукълбо се заема от пустинен релеф, над който 

почти постоянно духа силен вятър. Изследванията на К. Сейган и негови 

сътрудници са доказали, че за образуването на наблюдаваните на Марс 

ветрови форми на релефа е необходимо вятърът да достига скорости от 50 

– 90 м/с. 

 

4.82. Какво представляват полярните шапки на Марс? В областта на 

полюсите се наблюдават т. нар. полярни шапки. Те представляват 



отложени кристали на въглеродния двуокис и водата, примесени с много 

прах. Размерите на полярните шапки са подложени на сезонни колебания. 

В това полукълбо, в което настъпва зима, полярните шапки се увеличават, 

а с настъпването на лятото силно намаляват. В полярните области 

температурите се изменят в доста голям интервал, така че през едни сезони 

се осъществява кондензация на въглеродния двуокис, а през други – 

неговата сублимация. Съдържанието на вода в студената атмосфера е 

твърде малко, затова в глобален мащаб тя не е толкова мобилна, както 

въглеродния двуокис. Тъй като лятото в северното полукълбо е по времето, 

когато планетата преминава през афелия си и северните полярни райони са 

по-студени от южните, водата системно се събира на Северния полюс. 

Прашните бури, бушуващи при преминаването на планетата през нейния 

перихелий, пренасят прах към Северния полюс. Прашните бури, 

бушуващи при преминаването на планетата през нейния перихелий, 

пренасят прах към Северния полюс, където прахта заедно с ледените 

кристали се отлага върху повърхността. В същото време от Южната 

полярна шапка въглеродния двуокис сублимира, като по този начин 

възпрепятствува отлагането на прах. На този атмосферен процес по всяка 

вероятност оказват влияние и други фактори. В крайна сметка резултатът 

се състои в това, че Южната полярна шапка на Марс е изградена предимно 

от кристали на въглеродния двуокис, а Северната в по-голямата си част от 

лед и прах. 

 

4.83. Кои са основните климатообразуващи фактори на Марс? На пръв 

поглед на Марс има „пълен кклимат“, обусловен от всички основни 

климатообразуващи фактори – слънчева радиация, подстилаща 

повърхнина, движение на планетата около оста си и Слънцето, слоеста 

атмосфера със специфична циркулация. Следователно трябва да очакваме, 

че обусловените от климата екзогенни процеси на повърхността на 

планетата ще cа подобни на тези от Земята. В действителност се оказва, че 

ефектът от действието на екзогенните процеси на Марс е такъв, че 

планетата заема средно положение между безатмосферните планети, към 

които тя стои дори по-близко, и Земята. Естествено възниква въпросът, 

защо при наличието на атмосфера и дори хидросфера природата на Марс 

не предполага активно протичане на екзогенни процеси и формирането на 

богата по своето съдържание природна обстановка? Оказва се, че 



съществено не само това, дали има, или не на дадена планета атмосфера и 

хидросфера, а какви свойства и параметри притежават тези сфери. Силно 

разредената атмосфера на Марс не е в състояние да предизвика определен 

парников ефект, което се доказва от незначителното увеличение на 

действителната температура (-53 °С) в сравнение с равновесната (-57 °С). 

Липсата на парников ефект води до значителни денонощни колебания на 

температурите, особено в екваториалните райони на Марс. По пладне в 

тези места температурата достига до 20 - 25 °С, а през нощта бързо се 

понижава до -50 - -70 °С. На мястото, където е кацнала Американската 

автоматична междупланетна станция „Викинг-1“, през деня е била 

регистрирана температура -30 °С, а през нощта на разсъмване се е 

понижила до -86 °С. В района на Южния полюс през полярната нощ 

температурите се понижават до -140 °С. Тези температури са значително 

по-ниски от точката па кристализация на въглеродния двуокис при 

налягане от 6 Па. През лятото над Северната полярна шапка температурата 

на атмосферата е по-висока - -68 °С. По време на прашна буря 

температурата на долните слоеве от атмосферата чувствително се 

повишава. В редица случаи тя става по-висока от температурата на 

повърхността на планетата. Получава се т. нар. антипарников ефект. 

Механизмът на това явление е следният. Издигнатият в атмосферата прах 

поглъща голяма част от слънчевата радиация, вследствие на което 

атмосферата на определена височина се загрява повече, отколкото на 

повърхността. 

Силно разредената атмосфера на Марс слабо защитава планетата от 

въздействието на Космоса. Температурният режим на повърхността на 

планетата се характеризира с много голяма контрастност както на 

сезонните, така и на денонощните температури. Амплитудата им в 

екваториалните райони достига 130 °С, а в областите около 45˚ паралел 

110 – 120 °С. През цялата година небето е ясно, а слънчевите лъчи 

безпрепятствено достигат повърхността на планетата. Така на Марс се 

формира ярко изразен соларен климат. Този модел се нарушава само в 

случаите, когато на планетата се образуват силни прашни бури. На Марс 

отсъствува типичният климатичен кръговрат на водата, характерен за 

Земята, който има огромно значение за развитието и функционирането на 

природната среда. Кръговратът на Марс се състои в сезонното редуване на 

прехода на водната пара в лед и, обратно, от лед във водна пара. Все още 



остава открит въпросът, до каква степен ветровата дейност на Марс влияе 

върху развитието на съвременния релеф на повърхността на планетата? 

 

V.  ИЗМЕНЕНИЯ НА КЛИМАТА 

Пише се 


