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 Дисертационният труд е обсъден на разширено заседание на катедрата по 

Климатология, хидрология и геоморфология при Геолого-географския факултет на 

Софийския университет “Свети Климент Охридски”. 

 

 

 

Обща характеристика 

Дисертационния труд е в обем 266 страници, от които 8 страници литература с 

66 заглавия на кирилица и 79 заглавия на латиница и 82 страници приложения 

(фигури). В текста са включени 84 таблици. 

 

 

 

Изложението е структурирано в шест глави: 1. Увод. 2. Теоретични основи на 

изследването. 3. Изходна информация и методи на изследване. 4. Хронологични 

колебания на климата в Р. Македония през втората половина на ХХ век. 5. 

Въздействие на някои фактори върху изменението на климата. 6. Заключение., 

Литература и Приложения. 
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Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 

Деканата на ГГФ при Софийския университет “Свети Климент Охридски”, каб.254, 

втори етаж – северно крило на Ректората. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на темата 
Климатът има значително влияние върху живота и стопанската дейност на 

човека. Върху естествените колебания на регионалните климати въздействува 

антропогенната дейност чрез емисиите на парниковите газове, както и чрез 

деградация на биотичните и абиотичните системи. Затова антропогенното 

въздействие върху климатичната система е обект на сериозно внимание на 

световната научна общност и международните институции. В тази връзка е изготвен 

най-важния документ - “Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата”, 

приет на Конференцията на ООН по околна среда и развитие през 1992 г. в Рио де 

Жанейро. Същността на Конвенцията е да се предприемат мерки за стабилизиране 

на климата, като всички приемат глобалното затопляне като реалност, а прогнозата 

на климатичните промени – като несигурност. 

Създадената през 1988 г. Междуправителствена експертна група по 

изменение на климата (IPCC) към ООН има за цел научното обезпечаване относно 

естествените и антропогенните въздействия върху климата. Всички последващи 

конференции под егидата на ООН, свързани с промените на климата се основават 

на разработките на тази междуправителствена експертна група. Една от важните 

препоръки на IPCC се отнася до необходимостта от насърчаване на регионалните 

изследвания на климата и неговото изменение. Именно в този контекст е и темата 

на дисертационния труд, доколкото се акцентира върху спецификата на 

климатичните колебания, като едновременно се изследва тяхната зависимост от 

глобални фактори. 

 
2. Обект и предмет на изследването 
Обект на изследването е климатът на Република Македония, който има пряко 

или косвено въздействие върху екосистемите и стопанската дейност на хората. 

 Предмет на изследването са хронологичните колебания на основните 

климатични елементи – температура на въздуха, валежни суми и продължителност 

на слънчевото греене, както и някои интегрални характеристики, свързани с 

класификационната система на Торнтуейт. 
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3. Цел и задачи на изследването 
Основна цел на дисертационния труд е да установи закономерности в 

хронологичните колебания на климата в Р. Македония през втората половина на 

двадесети век в контекста на промените на глобалния климат и климатът на Европа. 

 При реализиране на целта се решават последователно задачи с теоретично и 

приложно естество: съдържание на понятията, климат, климатична система, 

климатични фактори; избор на концептуална основа на регионалното изследване; 

характеризиране на климатичните промени чрез основни метеорологични елементи 

и обобщени показатели; изясняване на въздействието на слънчевата активност, 

изменената концентрация на въглеродния диоксид и атмосферната циркулация 

върху многогодишните колебания на климата в Р. Македония през втората половина 

на ХХ век. 

 

 4. Теоретични основи на изследването 
 Природните науки имат общи теоретични постановки, които са 

основополагащи и за емпиричните изследвания на регионалните климати. 

 Климатът е неразделна част от географското пространство. Същността на 

географското понятие за климат е неговото характеризиране, чрез 

метеорологичните елементи, за конкретен времеви интервал и за определена 

територия, която може да има различни размери. Статистическото описание на 

климата е вероятностно и има ретроспективен характер, тъй като изчислените 

показатели се отнасят за отминал наблюдателен период. 

 В геофизиката климатът е глобално понятие, съдържанието на което е 

“специално” тъй като е предназначено за численото моделиране. 

 Климатичната система включва атмосферата, хидросферата, литосферата, 

криосферата и биосферата. Приема се, че тя е детерминирана, силно чувствителна 

и непредсказуема, а поведението и във времето е детерминиран хаос. Силната 

чувствителност спрямо граничните и вътрешните промени на началните условия 

определя ограничената прогноза на климата. 

 Глобалният климат се формира под въздействието на три групи фактори: 

външни за планетата, външни и вътрешни за климатичната система. 

 Климатът на Р. Македония се формира под въздействието на глобалните 

процеси, протичащи в климатичната система. Приетото дефиниране на климата 

дава възможност да сравняваме и статистически да оценяваме различията в 

климата на Македония през определени интервали от време. Такава постановка 
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прави коректно съпоставянето на климата на Македония за определени периоди с 

този на другите страни от Балканите и Европа. 

 В настоящото изследване като климатообразуващи фактори се определят 

радиационното въздействие, атмосферната циркулация и трансформиращата роля 

на земната повърхност. Първостепенно значение има слънчевата радиация, която 

определя стойностите на радиационния и топлинния баланс. Основен фактор е и 

атмосферната циркулация, чието променящо се въздействие е определящо за 

многогодишните колебания на климата в Европа и Р. Македония. 

 
5. Методи на изследване 
Методите на математическата статистика имат висока познавателна стойност 

при емпиричните регионални изследвания на климата. Възможностите за коректна 

параметрична оценка са условие за сравнимост на резултатите от други 

изследвания и имат насоченост към практиката. В дисертационния труд 

последователно са използувани следните методи: 

- Методи за хомогенизиране на метеорологичните редове. 

- Теоретично апроксимиране и параметрична оценка на изходните данни. 
- Методи за изследване на хронологични редове – филтрирани средни, 

линейни регресионни функции. 
 

 
 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
 ГЛАВА  1.УВОД 

1.1.Постановка и актуалност на проблема 

Зависимостта на обществото и стопанската дейност от климатичните условия  

се очерта  по-изразително през ХХ и началото на ХХI век. Това се отнася не само за 

земеделието, но и за други отрасли от стопанството като енергетика, строителство, 

транспорт, добивна промишленост, туризъм и пр., които в различна степен са пряко 

или косвено зависими от климата. 

 Изучаването на многогодишните колебания на климата има пряко отношение 

спрямо формирането на водните ресурси и съществуването на естествените 

екосистеми. 

 Затова и проблемът с глобалните климатични промени, както и на регионално 

ниво, включително територията на Република Македония е изключително актуален. 
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Световната научна общност изразява силна загриженост относно възможните 

отрицателни последствия за природата и човека при изменението на климата. 

“Рамковата конвенция на ООН  за изменение на климата” приета на Конференцията 

на ООН  Рио де Жанейро през юни 1992 г. е най-сериозния успех  в изработването 

на глобална позиция по проблем засягащ човечеството. В Конвенцията е 

отбелязано ,че “В резултат на човешката дейност … се е увеличила концентрацията 

на парникови газове”, вследствие на което наблюдаваме “допълнително затопляне 

на земната повърхност и атмосферата”. Тази обстановка води до “значително 

отрицателно въздействие върху естествените екосистеми и човечеството”(по 

Доклад ІІ).  

 От научна и методична гледна точка най-важни  са публикуваните резултати в 

докладите на Междуправителствената експертна група по изменението на климата 

(Intergovermental Panel on Climate Change – IPCC). Досега са публикувани четири 

доклада (IPCC, 1990, 1996, 2001, 2001). 

 Най-съществения научен извод от работата на IPCC се отнася до 

потенциалната възможност на човешката дейност да предизвика изменение на 

климата в глобален аспект, последствията от които ще обхванат много сектори от 

световната икономика и пряко ще засегнат в негативен смисъл стотици милиони 

хора (IPCC, 2001). Според ІІІ Доклад с висока достоверност може да се приеме, че 

през ХХ век средногодишната глобална приземна температура на въздуха се е 

повишила с 0,6 ± 0,20С, което се дължи на сумирането на естествената изменчивост 

на климата и антропогенното въздействие. И в четирите доклада като основна 

причина за сегашното и бъдещо изменение на климата се посочва увеличената 

концентрация на въглеродния диоксид и другите малки газови съставящи в 

атмосферата, вследствие на човешката дейност.  

 Във всички доклади на IPCC се обръща внимание на необходимостта от 

насърчаване на регионалните и локалните емпирични изследвания.  

 

1.2. Цел и задачи на изследването 
Предвид на декларациите и препоръките на Световните конференции по 

климата и “Рамковата конвенция по климата” от 1992 г. на ООН, както и някои 

дискусионни проблеми от теоретично и приложно естество, поставяме следната цел 

на дисертационния труд – установяване на закономерности в хронологичните 
промени на климата в Република Македония през втората половина на ХХ век 
в контекста на изменението на глобалния климат. 
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 За реализиране на целта се решават последователно следните конкретни 

задачи: 

 1. Избор на концептуална основа относно климатичните промени в регионален 

план. 

 2. Избор на методи за анализ на пространствено-хронологичните колебания 

на климатичните елементи и интегрални характеристики. 

 3. Характеризиране на хронологичните промени на климата в Република 

Македония през втората половина на ХХ век чрез основните елементи – 

температура на въздуха, валежни количества и продължителност на слънчевото 

греене, както и чрез интегрални показатели на Торнтуейт. 

 4. Установяване характера на зависимост на хронологичните колебания на 

климата в Република Македония през втората половина на ХХ век от: А) Слънчевата 

активност - хипотетично въздействие върху климата. Б) Увеличената концентрация 

на въглеродния диоксид в атмосферата през ХХ век – антропогенен фактор. В) 

Атмосферната циркулация, представена от типизирани циркулационни форми.  

 

1.3. Обзор на изследванията по проблема. 

Проблемът с изменението на климата (Climate change) е обект на изследване 

в редица научни направления още от ХІХ век. 

Първият опит за анализ и оценка на хронологичните промени на 

температурата на въздуха в обхвата на Европа, част от Северна Америка и малка 

част от Азия  представя Koppen през 1873 г. (цит.по Виников, 1986).  

 Най-представителното изследване върху средногодишните и зимните 

температури от средата на ХХ век е на Willett (1950). Основните изводи на Willett са, 

че между 1850 и 1885 г. средногодишните и особено зимните температури се 

понижават, а от 1885 до 1940 г. планетарната тенденция към повишаване на 

температурата на въздуха е около 0,6 °С.  

 Изследванията на Willett са продължени от Mitchell (1963) по същата методика 

на зонално осредняване на температурите. Mitchell потвърждава планетарната 

тенденция към затопляне от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век, която е сменена 

с низходящ тренд на умерено захлаждане.  

 Рубинштейн и Полозова (1963) публикуват монография , в която анализират 

многогодишните колебания на температурата на въздуха по месеци.  “Затоплянето в 

Арктика” е с максимална интензивност в северозападната част на Гренландия за 

десетилетието 1930 - 1939 г., но е значимо за голяма част от планетата. След 1940 г. 
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същите автори посочват за настъпване на планетарно захлаждане с център отново 

в Гренландия. 

 Температурата на въздуха по месеци за наблюдателния период 1881 – 1960 г. 

е детайлно представенa чрез карти в Главната геофизична обсерватория, СССР 

(1960–1967).  

 Хронологичните промени в приземната температура на въздуха за северното 

полукълбо, както и за северната и южната полярна област са разработени от Jones 

et al. (1982). Британските изследователи потвърждават затоплянето в първите 

десетилетия на ХХ век, последвалото захлаждане между 40 и 60 те години и 

съвременното затопляне в последните десетилетия на ХХ век. 

 Многогодишните колебания на средногодишната приземна температура на 

въздуха за цялата планета с наблюдателен период 1880 – 1979 г. са разработени от 

американския екип Hansen et al.  (1981,1987,1988). Основният извод е за нарастване 

на температурата на въздуха с ~ 0,4°С за посочените 100 години, като амплитудата 

на изменението на температурата е по-голяма в Северното полукълбо. 

 В І и ІІ Доклад на IPCC за периода с инструментални наблюдения са посочени 

доказателства за наличието на значителни систематични изменения на 

средногодишната глобална приземна температура, която се е повишила от 

последните две десетилетия на ХІХ век до 1990 г. с 0,3 – 0,60С. Като особено важен 

извод трябва да посочим, че “Средната глобална температура в ХХ век … е … 

такава, както и през който и да е век след 1400 г.” (IPCC 1995).  

 В ІІІ Доклад на IPCC (IPCC, 2001) се установява статистически значима 

тенденция  на нарастване на глобалната средногодишна приземна температура за 

периода от края на ХІХ век към 2000 г. с около 0,6 ± 0,2 °С.  

 Валежите са един от основните елементи на климата, като същевременно са 

неразделна част от глобалния хидроложки цикъл.  

 Wagner (1940) установява намаляване на валежните суми за интервала 1911–

1920 г. спрямо 1886–1895 г. на значителни площи във вътрешнотропичната зона. 

Тази тенденция става с обратен знак през 1921– 1930 г.  

 Дроздов и Григорьева (1971) представят анализ на многогодишната ритмика 

на валежните количества през топлото и студеното полугодие за цялата територия 

на СССР за периода 1891–1960 г.  

 Dorman и Burke (1979, 1981) представят и анализират средногодишните 

валежни количества над Тихия и Атлантическия океан между 300 ю.ш. и 700 с.ш.  
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 Без съмнение, като най-представителни и изчерпателни се приемат данните и 

резултатите от разработките на Груза, Апасова (1981), Груза и др. (1981), в които се 

достига до обобщаване на изменчивостта на валежните характеристики за цялото 

Северно полукълбо, и които служат по-късно като основа при изготвяне на І и ІІ 

Доклад на IPCC (IPCC, 1995). Глобално осредняване по географски пояси на 

валежните аномалии за януари и юли е осъществено от Ейнджъл и Груза и 

публикувано още през 1984 г. в монографията The Global Climate – ed. John 

Houghton. 

 Впоследствие, както изходните данни, така и разработките на Груза, Апасова 

и Ранкова, на Груза и Ейнджъл, както и тези на Jones et al. (1982, 1983, 1986,abc), 

стават основа за съществени изводи на IPCC (IPCC, 1990, 1996, 2001).   

 Научните публикации по темата за климатичните промени в Република 

Македония имат по-ограничен характер, главно поради по-късите метеорологични 

редове. Те засягат предимно въпросите, свързани с многогодишните колебания на 

температурите на въздуха – средногодишни, по сезони и средномесечни за 

ограничен брой станции (Ристевски и др, 1994; Славов, Н, П. Ристевски, 2002), както 

и с колебанията на средногодишните и сезонните валежи, потенциалната 

евапотранспирация и компонентите на водния баланс (Славов и др., 2004; Ристевски 

и др., 2006) Специален интерес представлява студията на Бергант (2006) относно 

сценариите за климатичните промени в Македония. 

 

 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВНИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

2.1. Същност на понятията климат и климатична система  
 Изследванията на регионалните климати са пряко свързани с общите 

теоретични постановки, валидни за съвременната наука. Географското 

пространство, неразделна част от което е и климатът е обект на изучаване от 

географията.  

 За основоположник на т. нар. “класическа климатология” се приема Юлиус 

фон Хан, чиято дефиниция на климата от 1893 г. е научно състоятелна над 100 

години – “Под климат ние разбираме съвкупността на метеорологичните явления, 

характеризиращи средното състояние на атмосферата, в което и да е място от 

земната повърхност.” (цит.по Bluttgen,1966). 
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 Тази дефиниция приемат както географите, така и геофизиците, а различните 

модификации на определението предлагани от отделни учени целят да изяснят 

генетични фактори, хронологичен интервал или териториални размери. 

 Физическото понятие за климат и за климатична система е въведено през 

1974 г. в Стокхолм на Конференция, организирана от Световната метеорологична 

организация (1975). Съдържанието и на двете понятия “климат” и “климатична 

система” e предназначено за математическото моделиране на физически, химически 

и биологически процеси на планетата Земя. 

 В най-съвременните интерпретации климатичната система включва 

Атмосферата, Хидросферата, Литосферата, Криосферата и Биосферата. (IPCC, 

2001). 

 Проблемите, съпътствуващи численото моделиране на климата са 

анализирани от E. Lorenz (1974). Според него “Климатът може да се отъждествява с 

набор от статистически характеристики на множеството от различни състояния на 

атмосферата. … Затова за нашите цели можем да определим климата като 

множество, състоящо се от всички възможни състояния за дълго, но крайно време”.   

 По друга е формулировката на понятието климат в ІІІ Доклад на IPCC (IPCC, 

2001) – “статистическо описание от гледна точка на средните значения и 

изменчивостта на съответствуващите количествени показатели за период от време, 

от няколко месеца до хиляди или милиони години. Съгласно СМО – класическия 

период е 30 г.”  

 Това което знаем сега за климатичната система, е че, тя е НЕЛИНЕЙНА, 

ДИНАМИЧНА, ДЕТЕРМИНИРАНА, СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНА, НЕПРЕДСКАЗУЕМА 

(Лоренц, 1993) . 

 Статистическите характеристики на съвременния климат, както в глобален, 

така и в регионален план са съставна част от характеристиките на интерглациалната 

епоха след последното Вюрмско заледяване. Статистическото описание на 

глобалния или конкретен локален климат в периода с инструментални наблюдения 

всъщност представлява история на климата.  

 
2.2. Фактори за формирането на климата и неговото изменение 
Глобалният климат и поведението на климатичната система се определя от 

въздействието и взаимодействието на три групи фактори. Климатообразуващите 

фактори можем да определим като външни за планетата, външни за климатичната 

система и вътрешни за климатичната система. 
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 Към външните за планетата и климатичната система са т. нар. астрономични 

фактори. Количеството на интегралния поток радиация към планетата Земя се 

определя от “светимостта” на Слънцето и положението на земната орбита в 

Слънчевата система.   

 Геофизичните фактори, отразяващи физически характеристики на Земята – 

маса, форма и размери, геотермичен топлинен поток и вулканизма, гравитационното 

и магнитното поле са също външни за климатичната система. 

 Вътрешните фактори за формиране на климата и неговото изменение са: 

масата, състава и динамиката на атмосферата, хидросферата и криосферата; 

структурни особености на континенталната суша; процеси в биосферата и 

взаимодействието им с останалите компоненти на климатичната система. С най-

голяма тежест от гледна точка на съвременния климат се очертават радиационните 

и циркулационните процеси в атмосферата и тяхното взаимодействие с другите 

компоненти на системата. 

 
2.2.1. ВЪНШНИ ФАКТОРИ – ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

 Външните (астрономични) фактори на въздействие върху климатичната 

система и изменението на климата са: а) хипотетични промени в интегралния поток 

енергия, поради изменения в “светимостта” на Слънцето. б) Промени в параметрите 

на земната орбита, предизвикващи преразпределение на слънчевата радиация 

върху планетата с последствия за климата. в) Въздействие на циклични колебания 

на корпускулярния поток енергия от Слънцето върху атмосферата и климата. 

  
 АСТРОНОМИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА  

 За климатолозите интерес представляват промените в астрономичния фактор, 

изразяващ особеностите на орбиталните параметри в съчетание с наклона на 

земната ос. Измененията на тези орбитални параметри в течение на времето, които 

оказват влияние върху количеството на слънчевата енергия и нейното 

разпределение върху атмосферата и земната повърхност се свързва с името на 

Миланкович и неговата астрономична теория за изменението на климата (1938). 

 Слънчевата електромагнитна радиация е практически единствения източник 

на енергия за климатичната система. Количеството на лъчистата енергия, 

достигнало до горната граница на атмосферата наричаме “слънчева постоянна”, 

която при средно разстояние между Земята и Слънцето е равна на 1368 – 1377 
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Вт/м2 или на международната стандартизирана стойност I0 = 1,37 кВт/м2 

(Кондратьев, 1987).  

 Стойността на инсолацията в течение на годината се определя от 

склонението на Слънцето и разстоянието между Земята и Слънцето. 

 Наклонът на земната ос “ε“ и елементите на земната орбита търпят изменение 

във времето поради комбинираното гравитационно въздействие на другите небесни 

тела в Слънчевата система. Оттук следва и основният извод на Миланкович (1938), 

че вследствие на това въздействие разпределението на лятната ( Qs) и зимната (Qw) 

инсолация се изменят във времето, което води и до изменение на климата. В 

днешно време ъгъла между плоскостта на екватора и плоскостта на еклиптиката е 

23,5°, но тази стойност се е изменяла от ~ 22° до 24,5°.  

Един от важните елементи на земната орбита е ексцентрицитета. 

Изменението на ексцентрицитета води до промяна на разстоянието между Земята и 

Слънцето, а следователно и до изменение в интензитета на слънчевата енергия.   

 Съществен ефект от гравитационното въздействие на небесните тела 

представлява прецесията на земната ос спрямо перпендикуляра към еклиптиката. 

Прецесията води до взаимно изменение на точките на зимното и лятното 

слънцестоене спрямо перихелия. 

 Изчисленията на Миланкович (1938), както и тези извършени по-късно от 

Шараф, Будникова (1969), Berger (1973) показват наличието на периодичност за 

посочените параметри. За ексцентрицитета на орбитата – около 100 хил. г., за 

прецесията - ~ 24 хил. г. и за наклона на земната ос - ~ 41 хил. г. 

 Потвърждение на астрономическата теория за изменението на климата през 

плейстоцена намираме в научните трудове на десетки учени още от 30-те и 40-те 

години на ХХ век. Според IPCC (2001), бавните колебания в орбиталните параметри 

са добре изучени и адекватно отразяват особеностите в изменението на сезонното и 

зоналното разпределение на слънчевата радиация. Акцентира се на 

обстоятелството, че еволюцията на параметрите на земната орбита става по такава 

схема, че инсолацията преди ~ 18 хил. г. е почти същата, както и днес. 

 
 ВЪЗДЕЙСТВИЕ  НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ 

Почти всички автори, които се занимават с проблемите на хелиофизиката 

приемат интензивността на слънчевата радиация като константна величина с 

изключение на ултравиолетовия диапазон от спектъра (Mitchell,1977; Кондратьев, 

1980; Willson,1978; Shaw, Frolich, 1982 ). 
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 В случая се спираме на  едно фундаментално явление – цикличната проява 

на петна върху Слънцето със среден период около 11 години и връзката му с някои 

метеорологични процеси и явления. Наблюдаваните и регистрирани петна по 

слънчевия диск служат, като основна мярка за слънчевата активност, т.е. колкото 

повече са петната – по-активно е Слънцето. Според някои учени въздействието на 

слънчевата активност върху метеорологичните елементи като температурата и 

валежите е безусловно. (Вительс, 1951; Эйгенсон, 1963; Willett, 1966; Дружинин, и 

др., 1973; Mitchell 1977; Roberts, 1982). Други автори като Монин, 1969,1980; Хромов, 

1973; Pittock, 1978; Gribbin, 1978, са на противоположното мнение, като считат, че 

липсва значима корелация между слънчевата активност от една страна и 

климатичните елементи от друга главно поради незначителната енергия на 

заредените частици, които достигат до атмосферата.  

Позицията на водещите научни координатори на IPCC (IPCC, 1996, 2001) се 

изразява в препоръката да продължават изследванията относно хелио – 

геофизичните процеси и конкретно на влиянието на слънчевата активност върху 

климатичната система. 

 
2.2.2. ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ – ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Обменът на енергия, материя и движение между компонентите на 

климатичната система определя формирането на глобалния и регионалните 

климати. За формирането на климата най-важни са процесите, които протичат 

между атмосферата и останалите компоненти на климатичната система.  

 
АТМОСФЕРА 
Радиационен фактор – въздействие върху формирането на климата и 

неговото изменение 

 Електромагнитната радиация, достигнала до земната атмосфера претърпява 

значителна трансформация, която се изразява в нейното разсейване и поглъщане от 

“малките газови съставки и аерозоли”. Пряката, разсеяната и отразената радиация 

формират т.нар. късовълнова Слънчева радиация, която е в спектралния диапазон 

0,1 – 4,0 мкм (Херман, Голдберг 1978, Витинский,1973 ). 

 Дълговълновата инфрачервена радиация представлява собственото 

излъчване на компонентите на климатичната система в интервала 4,0 – 100 мкм.  

 Въглеродният диоксид и водната пара усвояват близо 4% от енергията на 

слънчевата постоянна, главно в инфрачервената част на спектъра. Тази част от 
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общия поток слънчева радиация, която е преминала през атмосферата и е 

достигнала до земната повърхност представлява сумарната късовълнова радиация. 

 Въздействие върху енергийния поток оказва облачността, като я намалява с ~ 

20 – 30% в глобален план. Количествените съотношения на потоците късовълнова и 

дълговълнова енергия между компонентите на климатичната система представляват 

Радиационния баланс.  

 По-сложен спектър има излъчената от атмосферата дълговълнова 

инфрачервена радиация. Част от дълговълновата атмосферна радиация (над 4,0 

мкм), която достига до земната повърхност и се усвоява от нея представлява 

срещулъченето на атмосферата. Разликата между излъчената дълговълнова 

радиация от земната повърхност и срещулъченето на атмосферата, определяме 

като ефективно излъчване. 

 Влиянието на СО2 и другите “парникови” газове, поглъщащи инфрачервена 

радиация, както и на аерозолите и облачните частици, които отразяват 

късовълновата радиация е прието да се изразяват чрез термина “радиационно 

въздействие” (IPCC, 1995,2001).  

 
Малки газови съставящи – въздействие върху изменението на климата 

 Стойностите на радиационния бюджет и преди всичко на дълговълновата му 

компонента ще зависят от непостоянните по количество малки газови съставящи 

(МГС). Изключителният интерес към СО2 се дължи на неговия парников ефект в 

атмосферата т.е. поглъщането на възходящия от земната повърхност дълговълнов 

радиационен поток, при което долната част на атмосферата повишава 

температурата си. Биогеохимичният цикъл на въглерода е сложен процес, от една 

страна поради участието на всички форми на живот, и от друга – поради движението 

и трансформацията на неорганични вещества между различните “резервоари” на 

въглерод в климатичната система (Bolin,1986; Монин,1984). 

 Над 99% от въглерода в атмосферата е в газообразна фаза – СО2, в океана е 

в разтворена форма – въглена киселина Н2СО3 и соли, а в литосферата като 

минерали – най-вече калциев карбонат СаСО3. 

Резултатите от измерванията показват ,че средната концентрация на СО2 в 

атмосферата нараства от 316 млн.-1 през 1958 на 367 млн-1 в 1999 г. при 

средногодишен темп ~ 1,2 млн-1  
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 От друга страна съществува постоянен обмен на въглероден диоксид между 

биосферата и атмосферата. Тази част от въглеродния цикъл представлява един от 

основните механизми за поддържането на живота на планетата. 

 В обобщен вид проблема с въздействието на въглеродния диоксид върху 

климата изглежда така: 

 1. Радиационното въздействие на СО2 в тропосферата е около 1,46 Вт/м2, което 

води до повишаване на температурата. 

 2. От 1750 до 2000 г. концентрацията на въглеродния диоксид в атмосферата 

се е увеличила от ~ 280 до 316 млн.-1 през 1958 и 368 млн.-1 през 2000 г. 

 Освен въглеродният диоксид значително радиационно въздействие върху 

атмосферата и климата имат другите малки газови съставящи: метан (СН4), 

двуазотен оксид ( N2О), озон (О3),  фреони (11, 12 ) и др. 

 Някои от тези съединения, като фреоните са обект на международното 

законодателство (Монреалския протокол), предвиждащо контрол и постепенно 

съкращаване на производството.  

 

Озон – въздействие върху изменението на климата 

 Озонът има съществено климатично значение преди всичко като газ, 

създаващ парников ефект. Освен това озонът играе специфична биологична роля, 

предпазвайки организмите от убийственото за тях ултравиолетово излъчване от 

Слънцето. Образуването и разрушаването на озона се дължи на физикохимични 

процеси. Около 90% от О3 е съсредоточен в  стратосферата  на височина 15 – 30 км 

и максимум на концентрацията на височина ~ 25 км. Част от хронологичните 

колебания на О3 са свързани със слънчевата активност (Херман, Голдберг, 1978) 

 Според ІІІ Доклад (IPCC, 2001) през последните две десетилетия се 

наблюдава намаляване на концентрацията на озона в стратосферата с отрицателно 

радиационно въздействие от порядъка на –0,15 Вт м2.  

 

Аерозоли и вулканична дейност – въздействие върху изменението на 

климата 

 Непосредственото въздействие на аерозолите върху климата е свързано с 

изменението на радиационния баланс при поглъщане и разсейване на 

късовълновата и дълговълновата слънчева радиация, както и при поглъщането на 

възходящата инфрачервена радиация.  
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 В зависимост от размерите, химичния състав и оптичната плътност 

аерозолите могат да предизвикват както парников ефект, така и охлаждане на 

атмосферата. Аерозолите в атмосферата имат естествен и антропогенен произход. 

Над океаните и моретата преобладават частиците морска сол, като количеството им 

зависи от вълнението и скоростта на вятъра.  

 Вулканизмът като фактор отнасяме към външните за климатичната система, 

т.е. групата на геофизичните фактори. Климатичният ефект от  вулканичната 

дейност обаче е тясно свързан с атмосферата и по-точно с въздействието върху 

изменението на концентрацията на газовия и аерозолния състав. Същевременно 

вулканичните ерупции имат двупосочно действие.  

   

Атмосферна циркулация – фактор за формирането на климата и неговото 

изменение 

 Динамиката на атмосферата е съществен вътрешен фактор за формирането 

на климата и неговото изменение. Тя се характеризира чрез глобалната атмосферна 

циркулация, която представлява съвкупността от основните въздушни течения с 

голям пространствен обхват. Общата атмосферна циркулация възниква в резултат 

на взаимодействието на външни за климатичната система фактори (околоосното 

въртене на Земята), както и на вътрешните фактори – процесите на 

трансформиране на слънчевата радиация в атмосферата и останалите компоненти 

на климатичната система. 

 Движението на въздуха се обуславя от различията в атмосферното налягане 

в хоризонтално и вертикално направление и обхваща тропосферата и 

стратосферата. Важно значение за енергетиката на атмосферата имат процесите на 

изпарение и кондензация на водната пара, формирането на облаци и облачни 

системи т.е. налице е пряка зависимост от стойностите на топлинния баланс. 

 За въздушните течения в системата на глобалната циркулация е характерно 

доминирането на скоростта на хоризонталната съставяща над вертикалната средно 

на 2-3 порядъка. Освен това чрез тях се осъществява преноса и обмена на топлина 

и влага в географски план, което резултира върху генезиса на локалните и 

регионалните климати. Глобалните и регионални въздушни течения са 

нестационарни и имат вихров характер.  

 Съществена особеност представлява меридионалния обмен на топлина и 

влага чрез извънтропичните циклони и антициклони, чрез мусонната циркулация, 

чрез пасатите – циркулационния механизъм на Хедли.  
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 Извънтропичните циклони и антициклони са структурен елемент на ОАЦ. 

Генезисът на циклоните е свързан със студените адвекции и дивергенцията на 

въздушния поток в средната тропосфера над т. нар. енергоактивни зони на океана, 

където чрез турбулентния топлообмен и фазовите преходи на водата става 

зареждане на атмосферата с топлина и влага (Lorenz,1967; Palmen, Newton 1969, 

Монин, 1972).   

 Особен интерес за климата на Европа и Македония представлява 

възникването на циклони над Средиземно море, и които имат значителен ефект 

относно овлажняването на прилежащите континентални територии (Дроздов,1989, 

Bluthgen, 1966). 

През студеното полугодие в североизточните части на Атлантическия и Тихия 

океан се формират  циклонални вихри – Алеутски и Исландски минимуми. Над 

континентите Азия и Северна Америка през зимата наблюдаваме обширни 

антициклони между 40 и 600 с.ш. 

 През лятото в Северното полукълбо поради по-малките температурни 

контрасти Исландската и Алеутската циклонални области се запълват в известна 

степен, а структурата на субтропичните антициклони става по-изразителна  и се 

увеличава стойността на високото налягане – над 1025 хПа (Дроздов,1989; 

Riehl,1979; Palmen, Newton,1969 ). 

  

ХИДРОСФЕРА - ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВЕТОВНИЯ ОКЕАН ВЪРХУ КЛИМАТА 

 Глобалният и регионалните климати се формират под силното въздействие на 

Световния океан. Голяма част от слънчевата енергия се акумулира в океана и чрез 

излъчената дълговълнова радиация, турбулентния топлообмен и скритата топлина 

на изпарението обуславя топлинния режим на климатичната система. Съществената 

роля на Океана в глобалния енергиен цикъл се дължи на обстоятелството , че ~80% 

от слънчевата енергия, получавана от планетата постъпва в атмосферата над 

океаните.(Woods, 1984).   

Световния океан отдава огромно количество топлина на атмосферата, като тя 

е разпределена по следния начин: ~80% е радиационно въздействие в 

инфрачервения спектър, ~16% като поток скрита топлина за сметка на изпарението 

и 4% явна топлина за сметка на топлопроводността.  

 Океанските течения имат съществено значение за определени регионални 

климати. Акумулираната в Океана топлина, се преразпределя пространствено и през 

годината от океанските течения.  
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Повърхностната океанска температура в общи линии има зонален характер. 

Над 50% от океанската повърхност има температура над 20 °С ,а за над 12% от 

площта е в диапазона 2 – 3 °С (Perry, Walker,1977). 

 Процесите на взаимодействие на океана с атмосферата са особено 

интензивни в т.нар. енергоактивни зони. Тези зони са разположени близо до 

източните крайбрежия на континентите в Северното полукълбо и се характеризират 

с голям температурен контраст, предизвикан от съприкосновението на топлите и 

студените течения.  

 По-голяма част от изследователите са убедени (Woods, 1982; Perry, Walker, 

1977; Монин, 1984 ), че взаимодействието между Атмосферата и Океана, т. е. 

съвместяването на двата системни компонента при численото моделиране е от 

решаващо значение за адекватното познание и описание на глобалния климат.  

Числените модели на ENSO (ЕлНиньо/Южно колебание) и NAO 

(Североатлантическо колебание/осцилация) имат основно значение при изучаване 

на глобалния климат, а също така и при обосноваване на междусезонните и 

многогодишните колебания. Може да се приеме, че ЕНЮК и САК са “ключови 

определящи фактори” при изменението на регионалните климати (IPCC,2001). 

 
ЛИТОСФЕРА - ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОНТИНЕНТАЛНАТА СУША ВЪРХУ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА 

 Континенталната суша представлява 29,2% от площта на планетата, като в 

Северното полукълбо тя е ~ 39%, а в Южното ~ 19%. Осреднената дебелина на 

континенталната повърхност ,която влияе върху формирането на съвременния 

климат е около 10 м (Мохов, 1993) . 

 За съвременния климат релефа може да се приеме като постоянна величина 

със съответните характеристики – вида на постилащата повърхност, надморска 

височина, разчлененост, наклон и експозиция на склоновете и т.н. Променливи 

характеристики са състояние на земеделските земи, естествената растителност, 

снежната покривка, влажността на почвите и пр.  

 Поглъщането на сумарния радиационен поток от континенталната повърхност 

зависи от отражателните и свойства, т.е. от албедото което е силно изменчиво - от 

0,1 до 0,9.  

 По данни на Будико (1979) 54% от радиационния бюджет на повърхността на 

континентите се изразходва за изпарение, а 46% представлява турбулентен поток 

топлина към атмосферата.   
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 В планините се формира специфичен климат, чиито характеристики ясно се 

различават от не планинските територии. В много случаи мощните планински 

системи представляват и климатични граници от висок порядък. 

 
КРИОСФЕРА - ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

 Криосферата играе съществена роля при формирането на глобалния и 

регионалните климати. Високите стойности на албедото за  криосферата са причина 

за поглъщане на незначителна част от сумарния късовълнов радиационен поток. 

Тъй като приземната атмосфера се нагрява главно чрез постилащата повърхност, то 

ледените и снежните пространства обуславят загуба на енергия. 

 Според Untersteiner (1974, 1984), Kukla (1978), Доклади ІІ и ІІІ (IPCC, 1995, 

2001) в криосферата включваме: континенталните ледникови щитове, морския лед, 

планинските ледници, “вечната замръзналост” и сезонната снежна покривка.   

 Под “вечна замръзналост” или “пермафрост” разбираме преди всичко почвите, 

които съдържат замръзнала вода. Вечно замръзналите почви обхващат ~ 20% от 

площта на континентите главно в Северното полукълбо.  

 Ролята на планинските ледници във формирането на глобалния и 

регионалните климати е силно ограничено предвид на незначителната им маса 

спрямо Криосферата. 

 Морският лед е най-динамичната част на Криосферата по отношение на маса 

и заемана площ в течение на годината. За последните 40 години в глобален план 

морския лед се характеризира с голяма променливост като максимумът в 

териториалния обхват е ~ 20.106 км2 в Южното и 15.106 км2 в Северното полукълбо 

(Untersteiner,1977,1984). 

 Според интерпретацията на най-новите данни, площите заемани от морския 

лед в Северното полукълбо намаляват, а около Антарктика не са отбелязани 

промени (IPCC, 2001).  

 Съществуването и еволюцията на континенталните ледникови щитове се 

определя от тяхното географско положение, топографията на повърхността и 

ложата, вътрешната структура и взаимодействието с атмосферата и океана. 

 Геоморфоложките данни показват, че през последните 10 хил. г. площта и 

обема на двата ледникови щита са се изменили незначително.  
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2.3. Постановка на емпиричното изследване относно промените в 
регионалния климат 
Регионалният и емпиричен характер на дисертационния труд  предпоставя 

статистическото описание в хронологичен план на климата на Република 

Македония, както и генетичните фактори, определящи неговото изменение. 

 Климатът на Република Македония се формира на фона на глобалните 

процеси, протичащи в климатичната система.  

  Климатът може да се дефинира като абстрактно понятие, което се описва чрез 

вероятностните характеристики на метеорологичните елементи, осреднени за 

конкретен хронологичен интервал в глобален или определен локален пространствен 

обхват.  

 Климатообразуващи фактори са радиационното въздействие, атмосферната 

циркулация в средните географски ширини на Европа и трансформиращата роля на 

континенталната повърхност спрямо радиационния и циркулационния фактор. 

 Първостепенно значение за формирането на климата в Македония има 

слънчевата радиация, която определя стойностите на радиационния и топлинния 

бюджет и техните компоненти. Считаме за обосновано твърдението, че интензитета 

на енергийния поток от Слънцето към Земята е постоянен с уговорката, че 

незначителна част от него  търпи известни колебания. Затова и изследваме 

връзката между слънчевата активност, представена чрез Волфовите индекси  и 

основните климатични елементи, доколкото съществуват твърдения за синхронна 

цикличност и причинна обусловеност (Robertson, Willett, Вителс, Ейгенсон, Дружинин 

и пр).  

 Радиационното въздействие на атмосферата се променя от малките газови 

съставящи. Обективни резултати относно правата връзка между концентрацията на 

въглеродния диоксид и приземната температура на въздуха биха се получили при 

използуване на данните от наблюденията в обсерваторията Мауна Лоа. 

 Атмосферната циркулация има съществено значение за формирането на 

регионалните климати. Доминиращият западно-източен атмосферен пренос, 

посоката на движение, интензивността и териториалния обхват на циклоните и 

антициклоните над Европа и конкретно над Балканите имат изразителна 

климатообразуваща роля. Известно е целогодишното въздействие на активните 

барични центрове над Атлантическия океан – Азорския максимум и Исландския 

минимум, както и това на Източноевропейския максимум и Средиземноморската 

депресия през зимата. Затова се изследва връзката в хронологичен план на 
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Северноатлантическата и Средиземноморската осцилация върху основните 

елементи – температура на въздуха и валежни количества. 

 Съобразно поставените цел и задачи в дисертационния труд представяме 

хронологичните колебания на климата чрез температурата на въздуха, валежите и 

продължителността на слънчевото греене. Същевременно използуваме времеви 

редици от климатични индекси, чиито  характеристики са предпоставка за създаване 

на по-реалистична картина  на климатичната изменчивост. 

 В случая са представени климатичните индекси на Thornthwaite още повече, 

че те са включени в общопризната класификационна система. С най-голяма тежест 

е т.нар. индекс на овлажняването – “moisture index” . Той се определя по следната 

формула: 

 Im = 100 (P/ PE – 1), 

където Р е годишната сума на валежите (мм), РЕ – годишната стойност на 

потенциалната евапотранспирация (мм).   

 Положителните стойности на Im характеризират климата като влажен, а 

отрицателните – като сух.  

 
ГЛАВА 3. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
3.1. Оценка на изходната информация 
Дисертационния труд се основава на метеорологични данни за  

температурата на въздуха, валежите и слънчевото греене. Наличната първична 

информация ни даде основание да се спрем на наблюдателни данни от 15 

метеорологични станции за температурата на въздуха и валежите и 6 станции за 

продължителността на слънчевото греене (Табл.1). 

Първоначалната целесъобразност и историческите обстоятелства при 

формирането на метеорологичната мрежа в Р. Македония предпоставят 

разпределението на станциите (Табл.1) Те са разположени в различна 

физикогеографска обстановка между 41 и 42,40
 с.ш., като 2 от станциите са в 

низинния хипсометричен пояс (до 200 м), 4 станции са в равнинно-хълмистия пояс 

между 201 и 600 м, 4 станции са в нископланинския пояс (601 – 1000 м) и 2 станции 

са в средно-планинския пояс (1000 – 1600 м).  
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           Т а б л и ц а  1 

Списък на използваните метеорологични станции 1951/2007 г. 
Станция Ширина Дължина Височина 

Гевгелия 41.15 22.50 57 

Демир Капия 41.24 22.14 120 

Струмица 41.43 22.65 224 

Скопие 41.95 21.63 234 

Щип 41.44 22.18 326 

Битоля 41.05 21.33 586 

Прилеп 41.33 21.57 673 

Крива паланка 42.20 22.33 691 

Охрид 41.12 20.80 760 

Берово 41.72 22.85 825 

Лазарополе 41.53 20.70 1332 

Маврово 41.42 20.45 1350 

 

 Като цяло можем да приемем, че изходните редове на температурата на 

въздуха и валежите за голяма част от територията на Р. Македония са достатъчно 

надеждни за реализация на основните задачи в дисертационния труд. По обективни 

причини се използуват само 6 станции и то с по-къс наблюдателен период (1959 - 

2000 г) за характеризиране на слънчевото греене.  

 Трябва да посочим, че за сходни цели, редица авторитетни изследователи 

използуват по-малка плътност на климатичната информация (Willett, 1950; Mitchell, 

1961; Рубинштейн, 1973; Борзенкова,1976; Виников, 1980; Jones et al., 1989). 

Авторите публикували по обширни изследвания върху климатичните промени в 

България използуват от 10 до 40 – 45 станции и наблюдателни периоди от 70 до 100 

г. Топлийски (1986), Николова (1996), Колева (1986), Велев (1998) и пр. 

 

 3.2. Статистически методи на изследване  
Резултатите от обработката на данните от метеорологичните наблюдения са 

достоверни и могат да се използуват за климатологичен анализ само тогава ,когато 

редовете са еднородни или е отчетена тяхната нееднородност. От математическата 

статистика са известни редица непараметрични и параметрични критерии, чрез 

които се установява еднородността на изходните данни. В случая е използуван 

параметричния критерий на Стюдънт (Т). 
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 Основните изисквания при оценка на параметрите на разпределение на 

изходните данни са състоятелност, неизместеност и ефективност. В настоящата 

разработка се прилага метода на централните моменти (Сираков, 1981). 

 Съществена задача при изследването на хронологичната структура на 

климатичните елементи представлява подбора на теоретична функция на 

разпределението на вероятностите, която надеждно да изравнява емпиричните 

редове. Установяването на съответствие между приетия тип теоретично 

разпределение и изходните данни се осъществява чрез χ2 критерия на Пирсън 

поради приложимостта му спрямо различни теоретични разпределения. 

 Особеностите в хронологичната структура на продължителността на 

действителното слънчево греене, температурата на въздуха, валежите, както и 

техните производни характеристики и индекси се разкриват с помощта на методите 

на филтрация, линеен тренд, криви от интегрални разлики, автокорелационни и 

спектрални функции. 

 При прилагането на статистическите методи за изследване на хронологични 

(времеви) редове се изхожда от обстоятелството, че те представляват 

последователно съчетаване на три компонента: детерминирана основа(U1
(t), 

корелирано колебания спрямо детерминираната основа (U2
(t)) и случайна 

некорелирана съставяща (U3
(t)). 

 U(t) = U1
(t) + U2

(t) + U3
(t) 

 Един от най-популярните и достъпни методи за изследване на колебанията на 

климатичните елементи във времето е този на “плъзгащите се средни” (Пановский, 

Брайер, 1967; Кобышева, Наровлянский, 1978, Исаев, 1988) . 

 Същността на метода на “плъзгащите се средни”(филтрирани средни) се 

състои в преобразуване  на  изходната  редица   х1 ,  х2 ,…, хn   в  редицата 

 m
1 ∑

m

ix
1

, m
1 ∑

+1

2

m

ix ,……, 1
1

+nm ∑ ∑
n

m
nxx , получена след осредняване по “m” 

последователни члена (m < n). Недостатък на метода е субективността при 

визуалното определяне на началото и края на съответните “цикли”, както и 

отсъствието на оценка за статистическа достоверност на екстремумите.  

 Автокорелационните функции и спектралното разлагане са основни методи на 

общата теория на стохастичните процеси и тяхното прилагане в нашия случай не е 

целесъобразно поради малката дължина на изходните редове.  

 Хронологичните емпирични редове могат да съдържат нискочестотно 

колебание или тренд. Трендът се получава по метода на най-малките квадрати 
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(Поляк, 1989; Фьорстер, 1983) чрез изчисляване на уравнението на линията, която 

съответствува на всички точки на графиката. Линията на регресията има вида T= β0 

+ β1t, където t е обясняващата променлива, β0 определя точката на пресичане на 

правата на регресията с оста на ординатата, а коефициентът на регресия β1 

характеризира наклона на правата към оста ОХ. За оценка на статистическата 

значимост на β1 се използува дисперсията. Под значимост разбираме, че с 

вероятност над 95% тренда е обусловен от детерминираната компонента. За оценка 

на влиянието на обясняващата променлива се използва коефициента на 

детерминираност: R= σ΄2/σ2, където σ΄2 е дисперсията на обясняващата променлива, 

а σ2 – общата дисперсия. Проверката на значимостта на коефициента на 

детерминираност се извършва чрез F – теста на Фишер.  

 

 

ГЛАВА 4. ХРОНОЛОГИЧНИ КОЛЕБАНИЯ НА КЛИМАТА В РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК 

  
4.1.Хронологични колебания на температурата на въздуха 
Анализът на хронологичните колебания на температурата на въздуха обхваща 

средните месечни, сезонни и годишни стойности, получени от средните денонощни 

температури. 

Изходните редове на температурата на въздуха се апроксимират от 

теоретичното разпределение на вероятностите, като съответствието е оценено чрез 

χ2 критерия на Пирсън. Първи и втори централен момент отговарят на изискването 

за състоятелност, неизместеност и ефективност, което е достатъчно условие за 

параметризиране на емпиричните данни. 

След филтриране на изходните данни чрез 10 годишни средни, визуално 

могат да бъдат определени ограничен брой позитивни и негативни асиметрични 

псевдоциклични колебания с нарушена конфигурация и дължина в широк диапазон – 

10 – 25 години. За определени интервали от целите хронологични редове могат да 

се посочат възходящи или низходящи фази с различна амплитуда и 

продължителност. В повечето случаи се установяват негативни фази в началото на 

изследвания период до средата на 70-те години, последвани от позитивни фази с 

продължителност до края на миналия век. Общата констатация е, че липсва 

периодичност, а след появата на псевдоцикъл с определена дължина, честотата се 

изменя или придобива апериодичен характер (Фиг.1). 
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Фигура 1. 10-годишни плъзгащи средни на температурата на въздуха в избрани 
метеорологични станции 
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Октомври 
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Фигура 1. 10-годишни плъзгащи средни на температурата на въздуха в избрани 
метеорологични станции (продължение) 
 

 Чрез тренд-анализ, основан на линейни регресионни уравнения и оценка на 

значимостта чрез F- критерия на Фишер за средните месечни температури са 

установени разнопосочни тенденции в измененията за три периода (1951-2007, 

1961-1990, 1978-2007), които в повечето случаи не са статистически значими. Прави 

впечатление позитивния тренд, наблюдаван през всички месеци за периода 1978-

2007 г., който е статистически значим за месеците от май до август. Периодът 1961-

1990 г. се характеризира с негативен тренд (т.е. към понижаване на температурите) 

на температурата през повечето от месеците. Ако разглеждаме целият изследван 

период (1951-2007 г.), отново преобладава позитивната тенденция в хода на 

средните месечни температури на въздуха за Р. Македония, (табл. 2.). Като се има 

пред вид, че в повечето научни публикации съвременните изменения на климата се 
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установяват чрез сравнение със средните за периода 1961-1990 г., определени от 

Световната метеорологична организация за норма, може да поставим въпроса до 

колко е значимо затоплянето, установено през последните години, ако то е на база 

на сравнение с период с негативни тенденции в изменението на температурата. 

 

           Т а б л и ц а  2 

Коефициенти на линеен тренд на температурата на въздуха за избрани 
метеорологични станции 

 

Метеорологична 
станция Период 1951-2007 1961-1990 1978-2007 

Щип 

Януари 

-0.04 -0.03 0.57 
Скопие -0.07 -0.10 0.52 
Гевгелия 0.20 0.30 0.728* 
Битоля -0.17 -0.34 0.47 
     
Щип 

Април 

0.00 -0.10 0.37 
Скопие 0.01 -0.09 0.21 
Гевгелия 0.14 -0.02 0.582* 
Битоля -0.01 0.04 0.24 
     
Щип 

Юли 

0.18 0.05 0.923* 
Скопие  0.244* 0.20 0.864* 
Гевгелия  0.363* 0.20 1.181 * 
Битоля 0.17 0.23 0.753 * 
     
Щип 

Октомври 

0.08 -0.35 0.31 
Скопие 0.20 -0.06 0.18 
Гевгелия 0.23 -0.19 0.55 
Битоля 0.16 -0.19 0.41 
     
Щип 

Годишни 

-0.01 -0.16  0.411 * 
Скопие 0.02 -0.03 0.22 
Гевгелия 0.150 * -0.03  0.670 * 
Битоля -0.01 -0.09  0.313 * 

* - Маркираните коефициенти са статистически значими при p< 0.05 
 

При сравнение на тенденциите в изменението на сезонните и годишните 

температури на въздуха се очертават следните изводи: Последните 30 години (1978-

2007 г.) от изследвания период се характеризират с позитивен тренд на сезонните и 

годишни температури на въздуха във всички изследвани станции. Трендът към 

повишаване на температурите е статистически значим за летните и за годишните 

стойности. Резултатите от статистическите методи показват, че промените в 

годишните температури на въздуха в най-голяма степен се определят от 

измененията на летните температури на въздуха. 
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4.2. Хронологични колебания на валежите 
 Сезонните и годишни валежни суми се апроксимират от теоретичното 

нормално разпределение. Достоверното изравняване на емпиричните хронологични 

редове на месечните валежи се реализира чрез Гама-функцията. Съответствието 

между приетия тип теоретично разпределение и изходните данни за валежите се 

осъществява чрез χ2 критерия на Пирсън. 

 Медианата (50% -та обезпеченост) при месечните валежи по-реалистично 

представя валежните количества за различни наблюдателни периоди, отколкото 

средното аритметично.  

 Многогодишните колебания на месечните, сезонните и годишните валежни 

количества за периода 1951/2007 г. се отличават с отсъствието на достоверна 

периодичност. На графиките на филтрираните средни визуално могат да бъдат 

определени псевдоциклични колебания с големи различия в амплитудите, резки 

нарушения по възходящите и низходящите фази и изразена асиметричност. 

Конфигурацията на тези “псевдоцикли” в повечето случаи е неясна, а настъпването 

на екстремумите в териториален план не е синхронно. Графиките на 10 годишните 

плъзгащи се средни са слабо информативни по отношение на честотната структура 

на хронологичните редове на валежните суми. 

 Чрез линейни регресионни уравнения се доказва доминирането на 

разнопосочни и статистически недостоверни тенденции към нарастване или 

намаляване на валежните суми за наблюдателния период 1951/2007 г. Изключение 

правят надеждните низходящи трендове в малка част от метеостанциите през 

януари и февруари с обезпеченост между 95 и 97,5% (фиг. 2). 

Очертават се аномалии при средните годишни валежни количества, при които 

около и над нормата са 10-годишните суми от 50-те до 80-те години, а под нормата – 

от началото на 80-те до началото на първото десетилетие на 21 век. Типична е 

проявата на териториална асинхронност на периодите с валежи под и над нормата 

за годишните, сезонните и месечните стойности. 

  

 

 

 

 

 

 



 29
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Gevgelia - January y = -0.0758x + 59.869
R2 = 0.0011

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

19
51

19
54

19
57

19
60

19
63

19
66

19
69

19
72

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

20
05

 
 

Април 

Скопие      Гевгелия 

Skopie - April y = 0.1204x + 36.879
R2 = 0.0059
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Skopie - July y = -0.0992x + 37.429
R2 = 0.0034
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Gevgelia - July y = 0.1116x + 30.294
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Фигура 2. Линейна регресия на валежните суми 
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Октомври 

Скопие      Гевгелия 

Skopie - October
y = -0.0276x + 48.535

R2 = 0.0002
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Gevgelia - October y = -0.0431x + 72.382
R2 = 0.0002
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Зима 

Скопие      Гевгелия 

Skopie - winter y = -0.2828x + 128.6
R2 = 0.0065
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Gevgelia - winter y = -0.1874x + 200.89
R2 = 0.0008
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Пролет 
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Skopie - spring y = -0.1736x + 138.34
R2 = 0.0047
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R2 = 0.0466
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Фигура 2. Линейна регресия на валежните суми (продължение) 
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Лято 

Скопие      Гевгелия 

Skopie - summer y = -0.0198x + 111.71
R2 = 4E-05
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Gevgelia - summer y = 0.3731x + 102.7
R2 = 0.0078
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Есен 

Скопие      Гевгелия 

Skopie - autumn y = -0.3064x + 145.68
R2 = 0.0069
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Фигура 2. Линейна регресия на валежните суми (продължение) 
 

Средните годишни, зимни, пролетни и есенни валежни количества за периода 

1978/2007 г. са по-малки спрямо тези за 1951/1980 г. (табл. 3). Оценката на 

статистическата значимост на различията чрез Т-теста, показва отсъствието на 



 32

обезпеченост над 95%, т.е. различията в средните стойности имат случаен характер 

и са в границите на стандартната грешка. 

 

           Т а б л и ц а  3 

Валежни суми за периодите 1951-1980 и 1978-2007 (мм) 

 
Метеорологична 

станция 
 1951-1980 1978-2007 

Скопие зима 108.6 87.7 
Гевгелия 192.6 192.4 
    
Скопие пролет 139.1 130.8 
Гевгелия 192.7 164.2 
    
Скопие лято 108.6 107.9 
Гевгелия 109.9 114.6 
    
Скопие есен 142.7 133.8 
Гевгелия 213.3 195.3 
    
Скопие годишни 515.1 489.4 
Гевгелия 711.9 666.7 

 

 Годишният режим на месечните валежи може да служи като качествен 

показател за устойчивостта или неустойчивостта на климата във времеви порядък. В 

случая са анализирани максимумите и минимумите за последните 30-

години(1978/2007 г) в сравнение със стандартния наблюдателен период 1961/1990 

г., както и целия използван интервал 1951/2007 г. Съответните месечни минимуми и 

максимуми в годишния ход на валежите ще отразяват честотата на проява и 

интензивността на процесите в съответните барични структури за избрания 

наблюдателен период. Така по косвен път могат да се установят промени в 

циркулационните механизми над Балканите и съответното им отражение върху 

изменението на климата. 

 За територията на Македония е типична проявата на два валежни максимума 

– през ноември (декември) и през май. На изток от Вардар до билата на граничните 

планини от Осогово до Огражден има ясно изразен първичен максимум през май. 

Този максимум е представен и в трите наблюдателни периода 1951/2007, 1978/2007 

и 1961/1990 г. Характерна проява има първичния максимум на валежите през 

ноември (по-рядко декември) на запад от река Вардар, която в пространствен план 

представлява ~ 2/3 от територията на страната. Този субсредиземноморски 
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максимум ясно доминира и през трите наблюдателни периода, както при средните, 

така и при медианните стойности на месечните валежи. 

 В местата с първичен максимум през ноември се наблюдава вторичен 

максимум през май, а в районите с първичен максимум през май отбелязваме 

вторичен максимум през ноември (или декември). Вторичните максимуми на 

валежите проявяват сходна устойчивост на проява през последните 60 години. 

 За месечните минимуми на валежите също са характерни пространствените 

различия. На изток от Вардар минимума е през януари(февруари), а на запад и юг – 

през август (юли).В крайните южни, югозападни и северозападни части на страната 

трудно може да бъде определен вторичен минимум на годишния валежен режим. В 

останалата по-голяма част от страната вторичен минимум отбелязваме както 

следва: в североизточна Македония – през август, в централната част – през януари 

или февруари.  

 
4.3. Хронологични колебания на слънчевото греене 
Продължителността на действителното слънчево греене има пряко отношение 

спрямо основния климатообразуващ фактор – радиационния бюджет, както и спрямо 

режима на осветеност на изследваната територия 
На графиките на филтрираните средни наблюдаваме неизразителни 

асиметрични  колебания със значими различия в дължината и амплитудата, както и 

времеви интервали с апериодичен характер. Многогодишните колебания на 

действителното слънчево греене по месеци, сезони и години има по-скоро случаен 

характер. Графично изразителни са низходящите фази през май между максимум 

през 1970 и минимум през 1994 г. (с малка амплитуда), през август – между 1965 и 

1979 г. с голяма амплитуда, през октомври – с дължина 25 години 1970 и 1995 г. 

Визуално са определени и възходящи фази, т.е. тенденция към увеличаване на 

слънчевото греене – през август между 1979 и 1989 г., през септември между 1976 и 

1989 г. и през декември – между 1964 и 1975 г. На графиките при сезонните и 

годишни суми на слънчевото греене трудно могат да бъдат определени фази  с 

изключение на есента – низходяща фаза между 1970 и 1995 г., която не е синхронна 

в териториален план. 

 Чрез тренд анализа установяваме отсъствието на статистически достоверни 

тенденции към нарастване или намаляване на продължителността на 

действителното слънчево греене по месеци, сезони и години за изследвания период 

1959 - 2000 г. (табл.4). За част от месечните суми на слънчевото греене във всички 
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станции тенденцията е възходяща – март и юни (в две станции е статистически 

обезпечена). Тенденция към намаляване на слънчевото греене отбелязваме през 

август и октомври , както и през есента (в половината станции са статистически 

достоверни) и при годишните суми. 

Т а б л и ц а  4 

Линеен регресионен модел y= b0 + b1*x на сезонните и годишни суми на 
действителното слънчево греене при Т-тест =2.02 (95%) 

 

Станция B1 Т B1 Т B1 Т 

 Зима Пролет Лято 

Щип +0,84 1,011 +0,50 0,545 +0,04 0,046 

Битоля +0,67 0,831 -0,13 -0,143 +0,37 0,481 

Прилеп +1,63 1,845 +1,70 1,960 +1,11 1,324 

Крива Паланка +1,14 1,370 +0,42 +0,487 -0,56 -0,557 

Охрид -1,15 -1,352 +0,08 0,098 -0,97 -1,258 

Берово +0,70 0,831 -0,77 -0,857 -0,50 -0,565 

 Есен Годишни   

Щип -1,46 -1,998 -0,38 -0,215   

Битоля -0,99 -1,361 -0,36 -0,234   

Прилеп -0,01 -0,01 +4,01* 2,464   

Крива Паланка -1,73* -2,360 -0,92 -0,549   

Охрид -2,17* -3,377 -4,46* -2,718   

Берово -2,61* -3,435 -3,53* -2,080   

* Маркираните коефициенти са значими при p<0.05 

 
 4.4. Хронологични колебания на овлажняването 

Една от задачите на дисертационния труд е да установи закономерности в 

хронологичните колебания на климата в Македония, представен чрез интегрални 

показатели какъвто е индекса на овлажняване на Торнтуейт ( Im.). 

 Чрез изчислителната и класификационна схема на Торнтуейт могат да се 

представят  в еднакви мерни единици и други  важни  показатели на климата: РЕ – 

потенциалната евапотранспирация, В к – климатичен бюджет на потенциалното 

овлажняване,  D – дефицит на почвеното овлажняване. 

Хронологичните колебания на PE, Bk, D ,Im се характеризират с отсъствието 

на периодичност. Визуално определените възходящи или низходящи фази на 

графиките на филтрираните средни се отличават с нарушения с обратен знак, 

различна дължина и амплитуда. 
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Особеност на многогодишните колебания на РЕ представлява териториалната 

синхронност на низходяща фаза центрирана между 1956 и 1976 г. и възходяща – 

между 1976 и 1998 г. Поднормални са стойностите на РЕ през 60-те,70-те и 80-те 

години, а над нормата – между 1988 и 2002 г. 

Установена е възходяща тенденция за периода 1951/2007 г., която е 

статистически достоверна в крайната южна част на страната (табл. 5, 6). 

 

Т а б л и ц а  5 

РЕ -Линеен регресионен модел :y=b0+b1*x; период 1951 - 2007 г. 
 

Станция b0 b1 t-тест-b1 табл.95% корелация 

Гевгелия 775,4 0,94 3,45* 2,00 0,42 

Скопие 717,5 0,39 1,90  2,00 0,25 

* Маркираните коефициенти са значими при p<0.05 

 

Т а б л и ц а 6 

РЕ -Линеен регресионен модел :y=b0+b1*x; периоди 1951 - 1980 и 1978 - 2007 г. 
 

Станция Период b0 b1 t-тест-b1 Т-табл.95% r-корелация 

Гевгелия 
1951 - 1980 821 -2.19 -5.12 -2.048 0.69 

1978 - 2007 756 +3.75 7.28 2.048 0.81 

Скопие 
1951 - 1980 742 -1.41 -3.22 -2.048 0.52 

1978 - 2007 715 +1.34 2.65 2.048 0.45 

 

Различията между средните стойности на РЕ за периодите 1978/2007 и 

1951/1980 г. са статистически достоверни като през съвременния период 

отбелязваме увеличаване на потенциалната евапотранспирация. Статистически 

надеждни са негативните тенденции за интервала 1951/1980 г. и позитивните 

трендове за периода 1978/2007 г. 

Нулевата изолиния на климатичния бюджет на потенциалното овлажняване е 

на ~ 700 м и съвпада с границата между влажния и сухия субхумиден климат. 

Над нормата са стойностите на климатичния бюджет между 50-те и 70-те 

години, а под нормата – центрирано между 1981 и 2002 г. Низходящата тенденция 

за целия наблюдателен период няма статистическа значимост. Статистически 

достоверно е нарастването на отрицателните средни стойности на бюджета на 

овлажняване през последните 30 години спрямо 1951/1980 г. 



 36

Засушаванията от почвено-атмосферен тип могат да бъдат представени 

реалистично чрез почвения дефицит на овлажняването по Торнтуейт. Като важна 

характеристика на климата в Македония сушата е ежегодно повтарящо се явление, 

което засяга предимно не планинската част на страната, т.е. низинния и равнинно-

хълмистия хипсометричен пояс – до ~ 600 м височина.  

Нулевият дефицит на почвеното овлажняване е приблизително на 1400-1500 

м надморска височина. В хронологичен план отбелязваме намаляване на почвения 

дефицит на овлажняване между средата на 60-те и края на 70-те години. Наблюдава 

се изразителна възходяща фаза от края на 70-те до края на 90-те години. 

Нарастването на дефицита на овлажняване от 50-те към 90-те години няма 

необходимата статистическа надеждност и има случаен характер. Това се 

потвърждава и от липсата на статистическа достоверност относно различията в 

средните стойности на дефицита за периода 1978/2007 спрямо 1951/1980 г. Не са 

статистически обезпечени трендовете за същите наблюдателни периоди (табл.7, 8). 

 

Т а б л и ц а  7 

  I m - Линеен регресионен модел: y = b0 + b1*x за 1951 – 2007 
 

Станция b0 b1 t-тест  b1 t-таб.95% r-корел. 

Гевгелия -4,57 -0,31 -2,06 да -2,00 0,27 

Скопие -26,14 -0,16 -1,31 не -2,00 0,17 

 

Т а б л и ц а  8 

Im -Линеен регресионен модел: y=b0+b1*x; периоди 1951 - 1980 и 1978 - 2007 г. 
 

Станция Период b0 B1 t-тест-b1 Т-табл.95% r-корелация 

Гевгелия 
1951 - 1980 -5,55 -0,20 -0,577 -2.048 0,11 

1978 - 2007 -13,6 -0,27 -0,615 -2.048 0,12 

Скопие 
1951 - 1980 -29,7 +0,09 0,295 2.048 0,06 

1978 - 2007 -28,6 -0,29 -0,976 -2.048 0,18 

 

 

Климатичният тип сух субхумиден климат (С1) има най-голям ареал на 

разпространение и обхваща главно непланинските територии. Най-засушлив 

(семиариден) е климатът на Овче поле и Тиквешко. Наблюдава се низходяща фаза с 

голяма амплитуда между 1981 и 1989 г. – нарастване на аридността. През първите 

30 г. от наблюдателния период овлажняването е по-голямо в сравнение с 
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последните 30 години. Достоверен е тренда към намаляване на овлажняването в 

южната част на страната. В южното Повардарие средните стойности на индекса  

през 1978/2007 г. са в посока на нарастване на аридността спрямо интервала 

1951/1980 г. 

 

ГЛАВА 5. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НЯКОИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА 

 5.1. Въздействие на слънчевата активност  
 Една от задачите пред настоящето изследване е да се потърси зависимост 

между ритмиката на слънчевата активност и хронологичните колебания на 

основните климатични елементи – температура на въздуха и валежи в Р. 

Македония. 

 Starr and Oort (1973) и по-късно Herman and Goldberg (1981) потвърждават 

връзката между минимумите на средногодишните температури на въздуха в 

Северното полукълбо и максимумите в слънчевата активност, т.е. установяване на 

отрицателна корелация между температурата и Волфовите индекси. Същите автори 

посочват, че през 60-те години на ХХ век минимума на температурата съответствува 

вече на минимума на слънчевата активност, т.е. корелацията от отрицателна става 

положителна. 

 Посочените по-горе изводи, които са от 70-те и 80-те години, не съвпадат с 

публикуваните през 60-те години теоретични разсъждения на Эйгенсон (1963). 

Според него “първопричината за съвременните, историческите и палеоклиматичните 

колебания е слънчевата активност.”  

 Според Витинский и др. (1976) причина за климатичните промени през 

последното столетие е изменението на слънчевата активност. По-късно Roberts 

(1978) обосновава връзката между слънчевата активност и индекса на завихреност 

(VAI) над Северното полукълбо – циклоналната дейност.  

 Maclennan and Lanzerotti (1978) чрез спектрален анализ на най-дългите редове 

на температурата на въздуха (над 200 години) от североизточната част на САЩ и 

Централна Англия установяват спектрални характеристики, които не са типични за 

Волфовите индекси.  

 Най-аргументирана е критиката на Питок (1978), който казва че “ако в бъдеще 

по-голямото количество на данните или по-добрия анализ позволят да се установят 

статистически значими съотношения, то те биха обяснили толкова малко …, че биха 

имали малко практическо значение.”  
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 Dehsara and Cehak (1970) правят извод, че “дори използуването на дълги 

наблюдателни редици и голям брой станции не потвърждават идеята за 

непосредственото влияние на слънчевата активност върху метеорологичните 

елементи в глобален мащаб”. 

 В настоящия труд се анализира линейна корелационна зависимост между 

Волфовите индекси от една страна  и основните климатични елементи от друга . 

 Хронологичните колебания на температурите и валежите се отличават с 

отсъствието на периодичност и имат случаен характер. Същевременно те нямат 

морфологично съвпадение с псевдоциклите на слънчевата активност, получени чрез 

графичното изобразяване на Волфовите индекси.  

 Изчислените коефициенти на линейна корелация потвърждават 

неопределеността на връзката между индексите на Волф и климатичните елементи 

(табл.9). Получените коефициенти понякога имат различен знак в отделните станции 

дори за един и същ месец, а техните стойности винаги са под допустимото критично 

ниво на значимост (95% обезпеченост). Ясно е ,че получените от нас резултати 

отхвърлят съществуването на достоверна положителна или отрицателна корелация 

между броя на слънчевите петна и изследваните климатични елементи през втората 

половина на ХХ век.  

 

           Т а б л и ц а  9 

Линейна корелация Волфови индекси – климатични елементи 1951/2000 г 
Станция Rxy F- тест P Rxy F -тест P 

Температура на въздуха 
 Януари Април 

Гевгелия -0,121 0,715 0,401 -0,015 0,011 0,914 

Скопие -0,139 0,955 0,333 -0,039 0,076 0,783 

 Юли Октомври 
Гевгели -0,073 0,260 0,612 +0,096 0,455 0,502 

Скопие -0,207 2,169 0,147 -0,103 0,519 0,474 

 Годишни    
Гевгелия +0,015 0,012 0,913    

Скопие -0,094 0,436 0,511    

Валежи 

 Януари Април 
Гевгелия -0,472* 13,798 0,001 +0,199 1,995 0,164 

Скопие -0,176 1,543 0,220 +0,237 2,872 0,096 
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 Юли Октомври 
Гевгелия +0,057 0,159 0,691 +0,001 0,001 0,996 

Скопие +0,183 1,665 0,203 -0,008 0,003 0,955 

 Годишни    
Гевгели -0,106 0,555 0,459    

Скопие +0,089 0,385 0,537    

 

 5.2. Въздействие на въглеродния диоксид  
 Според много изследователи като Bolin, Будыко, Houghton, Монин, а също и 

според IPCC, ролята на СО2 и другите парникови газове в изменението на климата е 

изключително голяма. В резюме тя гласи, че повишаването на концентрацията на 

СО2 в атмосферата е довело до глобално затопляне и изменение на климата с 

определен ефект върху екосистемите и човешката дейност. Причината за 

нарастването на концентрацията на СО2 в атмосферата е свързана с изгарянето на 

изкопаемите горива и изсичането на горите, т.е. става въпрос за антропогенно 

въздействие върху климата. 

 Съобразно целта и задачите на дисертационния труд  се ограничаваме в 

установяване на синхронност в изменението на концентрацията на въглеродния 

диоксид и някои основни елементи на климата. В случая са използувани данните 

за СО2 от обсерваторията на Мауна Лоа (Хаваите) от 1959 до 2007 г. Данните от 

посочения наблюдателен ред се приемат за коректни и заедно с измерванията от 

други станции са основа на численото моделиране , използувани от IPCC (1990, 

1995, 2001). 

 Корелационният анализ на данните за СО2 и средногодишните и 

средномесечните температури  от 12-те станции в Р. Македония  показва следното:  

 А. Между увеличаването на концентрацията на СО2 в глобален план от една 

страна и средните месечни температури през юни и юли от друга, съществува 

положителна статистически достоверна корелация. За една трета от станциите тази 

констатация важи и за средните годишни температури. Оценката е извършена чрез 

F – критерия при ниво на значимост α=0,05. Следователно може да се твърди, че 

нарастването на концентрацията на въглеродния диоксид оказва въздействие върху 

повишаването на средногодишните температури в малка част от страната и върху 

летни температури за почти цялата територия в интервала 1965-2007 г. (табл. 10) 

 Б. Между концентрацията на въглеродния диоксид и средните месечни  

температури от септември до май за периода 1959-2007 г. няма статистически 
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достоверна корелативна връзка като в много случаи тенденцията е противоположна 

и статистически достоверна. Не е приемливо факторът въглероден диоксид да 

оказва влияние само през летните месеци още повече, че според IPCC (2001) и Bolin 

(1984) ефекта от въздействието е по-ясен именно през зимата в Северното 

полукълбо. 

 

Т а б л и ц а  10 

Линейна корелация между СО2 и температурата на въздуха  

за периода 1959/2007г. 
 

Станция Rxy F-тест P Rxy F-тест P 

 Януари Април 
Гевгелия +0,312* 4,981 0,030 +0,226 2,481 0,122 

Скопие +0,005 0,001 0,973 -0,016 0,011 0,914 

 Юли Октомври 
Гевгели +0,680* 39,636 0,001 +0,347* 6,302 0,015 

Скопие +0,496* 14,663 0,001 +0,203 1,944 0,170 

 Годишни    
Гевгели +0,638* 31,691 0,001    

Скопие +0,258 3,218 0,079    
 

* - Маркираните коефициенти са статистически значими; Р – ниво на значимост при α=0,05(95% 

обезпеченост), 0,025(97,5%) 

 

 За същия период, 1959-2007 г., са изчислени коефициенти на линейна 

корелация между данните за концентрацията на СО2 и месечните и годишни 

валежни количества. Получените резултати показват отрицателна корелация, т.е. 

при увеличаване на концентрацията на СО2 валежите намаляват. От друга страна F 

– теста отхвърля значимостта на отрицателната корелативна връзка между 

годишните валежи и въглеродния диоксид. Що се отнася до връзката между 

хронологичните колебания на месечните валежи и нарастването на концентрацията 

на СО2 установяваме по-често отрицателна, но статистически недостоверна 

корелация.  

 Може да се приеме, че не е коректно във физически смисъл да се корелират 

директно концентрациите на СО2 и валежите, но в случая се основаваме на моделни 

експерименти (IPCC, 2001), в които се обосновава връзката въглероден диоксид – 

температура – изпарение – атмосферна циркулация – валежи. 
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 С известни уговорки можем да приемем хипотезата за въздействието на 

въглеродния диоксид върху летните и отчасти върху средногодишните температури 

в Македония за периода 1959-2007 г. Спрямо есенните, зимните и пролетните 

температури, както и спрямо  валежите резултатът е неопределен.  

 
 5.3. Въздействие на атмосферната циркулация  
 Динамиката на атмосферата е съществен вътрешен фактор за формирането 

на климата и неговото изменение. Колебанията на основните структурни елементи 

на атмосферната циркулация в Европейско-Атлантическия сектор на средните 

ширини в Северното полукълбо имат съществено значение относно хронологичните 

промени на климата в изследвания район. Географският подход спрямо проблема с 

изменението на климата в регионален аспект е свързан с установяването на 

зависимост на колебанията на основните елементи – температура на въздуха и 

валежи от типизираните циркулационни процеси и барични системи.  
 За изследване на връзката между климатичните елементи и атмосферната 

циркулация са използвани индекси на Северноатлантическата осцилация (NAO) и 

средиземноморска осцилация (MO).  
Северноатлантическата осцилация е едно от най-значимите свойства на 

атмосферната циркулация, което оказва влияние върху климата от източното 

крайбрежие на САЩ до Сибир. Северноатлантическата осцилация е свързана с 

промените във въздушните маси с центрове на действие в районите на Исландия и 

Азорските острови. Може да бъде характеризирана като нормализирана разлика в 

атмосферното налягане между Азорските острови и Исландия (Osborn, 1998; Hurrell, 

1997). 

 Баричният контраст между Азорския максимум и Исландския минимум 

формира интензивността на западния атмосферен пренос в средните и по-високите 

ширини, т.е. от Атлантическия океан в дълбочина на континента. Според Osborn 

(1998) коректно е използването на индекса само за студеното полугодие, когато 

засиления западен зонален пренос обуславя нахлуването на по-топъл и влажен 

въздух над Европа, a в Южна Европа е по-студено и по-сухо.  

От 40-те до началото на 70-те години на ХХ век САО показва положителен 

тренд, а зимните температури в глобален мащаб са по-често по-ниски от 

нормалните. От 80-те години се наблюдава позитивна фаза на NАО.  

Индексите на Средиземноморската осцилация (Mediterranean Oscilation Index 

– MOI) са дефинирани от Palutikof et al. (1996) и Conte et al. (1989) като 
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нормализирана разлика в налягането между Алжир и Кайро. В настоящето 

изследване е използвана втората версия на индексите, които са изчислени като 

разлика в налягането между Гибралтар и Lod Airport в Израел (Palutikof et al., 2003). 

 Изчислените корелационни коефициенти между месечните температури на 

въздуха и месечните стойности на индекса на Северноатлатическата осцилация 

показват, че в повечето случаи връзката не е статистически значима (табл.9). 

 Коефициентите на корелация за периода 1958 -2007 г. между месечните 

температури на въздуха и индексите на Средиземноморската осцилация (МО) 

показват слабо влияние на промените на атмосферното налягане в района на 

Средиземноморието върху температурата на въздуха в Р. Македония (табл. 11). В 

повечето случаи се установява положителна корелация, но коефициентите не са 

статистически значими. Прави впечатление статистически значимата корелация 

между температурата на въздуха за февруари или март и индексите на 

Средиземноморската осцилация за януари, която се установява в почти всички 

изследвани станции.  

Т а б л и ц а  11 

Коефициенти на корелация между месечните температури на въздуха и индекси на 
атмосферната циркулация 

 
 Северноатлантическата осцилация (NAO) Средиземноморската осцилация (МO) 
 януари април юли октомври януари април юли октомври 
Щип 0.01 0.04 -0.4* -0.26 -0.08 0.04 0.09 -0.17 
Битоля -0.25 0.05 -0.36* -0.38* -0.28 0.03 0.16 -0.24 
* - Маркираните коефициенти са значими при ниво p<0.05 
 

 За разлика от температурата на въздуха, при месечните валежи се 

установява по-добре обусловена зависимост с индексите на Северноатлантическата 

осцилация. Статистически значимите корелационни коефициенти са от порядъка на 

0.30 – 0.50 (табл. 10). Отрицателната корелация между месечните валежи и 

индексите на Северноатлантическата осцилация е характерна главно за студеното 

полугодие, докато за летните месеци се наблюдава и положителна корелация, която 

в повечето случаи не е статистически значима. Най-добра зависимост се установява 

за месеците от януари до март. Това се обяснява с активирането на 

Северноатлатическата осцилация през студеното полугодие. Поради тази причина 

специално внимание е отделено и на влиянието на осреднения индекс на 

Северноатлатическата осцилация за месеците декември – март върху месечните 

суми на валежите. В почти всички разглеждани случаи се установява статистически 

значима негативна корелация за месеците януари – март.    
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 Статистически значимите корелационни коефициенти между месечните 

валежни суми и индексите на Средиземноморската осцилация (МО) имат стойности 

от 0.30 до 0.40 (табл. 12). В повечето случаи за месеците от декември до март 

корелацията е отрицателна, а през летните месеци преобладават случаи с 

положителна корелация. Като цяло не може да се твърди за определящо влияние на 

Средиземноморската осцилация върху формирането на месечните валежи в Р. 

Македония.  

Т а б л и ц а  12 

Коефициенти на корелация между месечните температури на въздуха и индекси на 
атмосферната циркулация 

 
 Северноатлантическата осцилация (NAO) Средиземноморската осцилация (МO) 
 януари април юли октомври януари април юли октомври 
Щип -0.36* 0.12 0.00 -0.23 -0.16 0.04 -0.04 -0.01 
Битоля -0.34* 0.09 0.04 -0.2 -0.20 0.04 -0.18 -0.12 
* - Маркираните коефициенти са значими при ниво p<0.05 
 

 Резултатите от корелационния анализ между температурата на въздуха и 

валежите и индексите на атмосферна циркулация дават основание да се направи 

заключение, че фактора атмосферна циркулация има по-голямо влияние върху 

формирането и режима на валежите от колкото на температурата на въздуха. Прави 

впечатление по-добре изразената зависимост между валежните суми и индексите на 

Северноатлантическата осцилация за студеното полугодие.  

 
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. За хронологичните колебания на климата в Р. Македония през втората 

половина на ХХ век, представени чрез месечни и годишни стойности на 

температурата на въздуха,  валежните суми, действителното слънчево греене, PE, 

D, Bk  и Im  е характерно отсъствието на периодичност. С голяма вероятност може да 

се приеме ,че хронологичните колебания на климата за периода 1951/2007 г. имат 

случаен характер.  

 2. За хронологичните колебания на средномесечните, сезонните и годишни 

температури са характерни  следните по-важни особености: 

 А. За наблюдателния период 1951-2007 г. противоположни и статистически 

необезпечени тенденции в отделните станции отбелязваме през януари, февруари, 

април, октомври и при годишните температури. Низходящи трендове наблюдаваме 

през септември, ноември, декември и при есенните температури, като в ограничен 

брой метеостанции те са статистически надеждни. Възходящи трендове, т.е. към 
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нарастване на температурите  отбелязваме през пролетта, лятото, март, май, юни, 

юли и август. В 1/3 от станциите през юни и юли тези позитивни тенденции имат 

статистическа обезпеченост. 

 В. За наблюдателния период 1978-2007 г. е характерно преобладаването на 

възходящи тенденции (изключение септември и декември), като при годишните и 

летните стойности, както и тези през май, юни, юли и август повишаването на 

температурите е статистически достоверно.  

 3. Доказва се наличието на  разнопосочни и статистически недостоверни 

тенденции към нарастване или намаляване на месечните и сезонните валежи за  

наблюдателния период 1951-2007 г. Възходящи трендове с обезпеченост под 95% 

за цялата територия отбелязваме при валежите през април, юли, август, септември, 

октомври и декември, както и през лятото. Низходяща тенденция с намаляване на 

валежните количества за цялата страна констатираме през януари, февруари, март, 

май, юни и ноември, както и през зимата, пролетта и есента. Тази тенденция с малки 

изключения не е статистически значима. При годишните суми тренда е низходящ и е 

статистически недостоверен.  

Очертават се аномалии при средните годишни валежни количества, при които 

около и над нормата са 10-годишните суми от 50-те до 80-те години, а под нормата – 

от началото на 80-те до началото на първото десетилетие на 21 век. Средните 

годишни, зимни, пролетни и есенни валежни количества за периода 1978/2007 г. са 

по-малки спрямо тези за 1951/1980 г., но различията в средните стойности имат 

случаен характер и са в границите на стандартната грешка. 

4. При действителното слънчево греене по месеци, сезони и години за 

изследвания период 1959/2000 г. установяваме отсъствието на статистически 

достоверни тенденции. Статистически обезпечена тенденция към намаляване на 

слънчевото греене отбелязваме през есента , както и при част годишните суми. 

5. Хронологичната структура на потенциалната евапотранспирация се 

отличава със значима пространствена синхронност на колебанията. На графиките 

на 10-годишните плъзгащи се средни  се очертават две фази с голяма 

продължителност – низходяща 1956-1976 и възходяща 1976-1998 г. Различията 

между средните стойности на РЕ за периодите 1978-2007 и 1951-1980 г. са 

статистически достоверни като през съвременния период отбелязваме увеличаване 

топлинния индекс. Статистически надеждни са негативните тенденции за интервала 

1951-1980 г. и позитивните трендове за периода 1978-2007 г. 
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 6. Нулевата изолиния на климатичния бюджет на потенциалното овлажняване 

е на ~ 700 м и съвпада с границата между влажния субхумиден и сухия субхумиден 

климат по схемата на Торнтуейт.  

 Над нормата са стойностите на климатичния бюджет между 50-те и 70-те 

години, а под нормата – от 80-те до началото на първото десетилетие на 21 в. 

Достоверно е нарастването на отрицателните средни стойности на бюджета на 

овлажняване през последните 30-години спрямо 1951-1980 г. 

7. Засушаванията в Македония, представени чрез почвения дефицит на 

овлажняване се характеризират с ежегодна проява, с “воден дефицит” между 100 и 

300 мм  за извънпланинските територии и включват от 3 до 4 месеца в интервала 

юни-септември. 

Наблюдаваме намаляване на почвения дефицит на овлажняване между 

средата на 60-те и края на 70-те години. От края на 70-те до края на 90-те години 

наблюдаваме възходяща фаза. Нарастването на дефицита на овлажняване от 50-те 

към 90-те години няма необходимата статистическа надеждност и има случаен 

характер.  

8. Климатичният тип сух субхумиден климат (С1) има най-голям ареал на 

разпространение и обхваща главно непланинските територии. Най-засушлив 

(семиариден) е климатът на Овче поле и Тиквешко. 

През първите 30 г. от наблюдателния период овлажняването е по-голямо в 

сравнение с последните 30 години. Достоверен е тренда към намаляване на 

овлажняването в южната част на страната. В южното Повардарие средните 

стойности на индекса  през 1978/2007 г. са в посока на нарастване на аридността 

спрямо интервала 1951/1980 г. Хронологичните колебания на Im демонстрират 

устойчивостта на климатичните типове сух субхумиден, влажен субхумиден и 

хумиден климат в Р. Македония през последните 50 години. 

 9. Въздействието на слънчевата активност, изразена чрез Волфовите индекси 

спрямо хронологичните колебания на климатичните елементи в Р. Македония 

считаме за неопределено през втората половина на ХХ век. 

 10. Въздействието на въглеродния диоксид върху температурата на въздуха 

може да се приеме само за месеците юни, юли и август за периода 1959-2007 г., тъй 

като е установена статистически достоверна корелация между многогодишните 

колебания на летните температури и нарастващата концентрация на СО2. 

Същевременно допускаме съвпадение на естествената тенденция на температурата 

с възходящия тренд на въглеродния диоксид.   
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11. Атмосферната циркулация оказва много силно въздействие относно 

формирането на хронологичните колебания на климата в Р. Македония. 

Използваните индекси на Североатлантическата и Средиземноморската осцилация 

за обосноваване на причинна връзка между атмосферната циркулация и 

климатичните елементи в контекста на климатичните промени, показва 

статистическа обезпеченост само между САО и валежните суми през студеното 

полугодие. Корелационната връзка между МО и САО със средните месечни 

температури и валежните количества през топлото полугодие е неопределена. 

Вероятната причина е в географското положение на Македония, което е периферно 

спрямо въздействието на посочените барични структури. 
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