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ВРЕМЕВИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ ТЕНДЕНЦИИ
ПРИ ПАРНИКОВИТЕ ГАЗОВЕ И АЕРОЗОЛИТЕ
В АТМОСФЕРАТА НАД БЪЛГАРИЯ
Петър Ножаров1
В статията се разглеждат пространственото разпределение и времевите
тенденции в някои парникови газове и аерозолите в атмосферата над България за периода 09.2002 – 12.2015 г. Изследваните парникови газове са водната
пара (специфична влажност), въглеродният диоксид и метанът. Вътрешногодишният и междугодишният ход на специфичната влажност се определят от
съответния ход на температурата на въздуха в права пропорция. Пространственото разпределение на количеството водна пара в атмосферата се определя от
три фактора – атмосферната циркулация, релефа и наличието на големи водни
тела. Вътрешногодишният ход, както и пространственото разпределение на
СО2 и CH4, се обуславят основно от жизнения цикъл на растенията и светлинните и температурно-влажностни условия. Оптичната дебелина на аерозолите
над България зависи от естествени (вертикални движения в атмосферата, наличието или липсата на снежна покривка) и от антропогенни (транспорт, селско
стопанство) фактори.
Ключови думи: парникови газове, аерозоли, България, трендове, пространствено
разпределение

TEMPORAL AND SPATIAL TRENDS IN GREENHOUSE GASES
AND AEROSOLS IN THE ATMOSPHERE OVER BULGARIA
Peter Nojarov
Abstract: The article reveals temporal and spatial trends in greenhouse gases
and aerosols in the atmosphere over Bulgaria. The period of study is from 09.2002
to 12.2015, and it is determined by the available database, which is based mainly on
satellite measurements. Carbon dioxide and methane are measured by the instrument
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AIRS (Atmospheric Infrared Sounder) on board of NASA‘s satellite Aqua. The total
amount of aerosols over Bulgaria expressed by aerosol optical depth at a wavelength
of 0.55 microns is measured by the instrument MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer) on board of NASA‘s satellite Terra. Data for specific
humidity at levels 1000 hPa and 700 hPa for the territory of Bulgaria are obtained
from The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) ERAInterim reanalysis. Statistical and cartographic methods were used in this research.
Intra-annual and inter-annual course of specific humidity of the troposphere over
Bulgaria are determined by the corresponding course of air temperature in direct
proportion, and spatial distribution is determined mainly by three factors - atmospheric
circulation, relief and the presence of large water bodies. Intra-annual course and
spatial distribution of CO2 in the troposphere are determined mainly by the life cycle
of plants and their total amount in a particular territory or aquatory. Vegetation and,
light and temperature-humidity conditions largely determine intra-annual course and
spatial distribution of concentration of CH4 in the atmosphere over Bulgaria. Aerosol
optical depth depends on both natural and anthropogenic factors. Intra-annual course
is determined mainly by natural factors, the most important being vertical motions
in atmosphere and presence or absence of snow cover. Inter-annual tendencies in
the amount of aerosols are determined by the above mentioned natural factors but
also by anthropogenic factors. Spatial distribution of aerosol optical depth depends
mainly on the anthropogenic factor in summer and on natural factors in winter.
All three studied greenhouse gases have a statistically significant positive trend in
the beginning of the 21st century, which means enhanced greenhouse effect and a
corresponding increase in air temperature. Results of this study show that the increase
in carbon dioxide and methane is an order of magnitude greater than that of water
vapor, but on the other hand water vapor has a much stronger greenhouse effect. The
decrease in aerosols, which is statistically significant, also leads to an increase in
near surface air temperature, which increase is mainly driven by shortwave radiation
fluxes, unlike greenhouse gases, which affect mainly longwave radiation fluxes. The
trend in aerosols is comparable to that in the specific humidity. The main conclusion
is that in the early 21st century the trends in all studied atmospheric constituents lead
to an increase in air temperature of near surface layer.
Keywords: greenhouse gases, aerosols, Bulgaria, trends, spatial distribution

УВОД
Един от основните фактори, влияещи върху температурата на въздуха в
приземния атмосферен слой, е газовият състав на атмосферата. По-точно, влияние върху температурата оказват определени газови съставляващи, които са
в малко количество в атмосферата, но имат голяма изменчивост във времето
и влияят пряко върху радиационните потоци. Тези газове осъществяват т.нар.
парников ефект, поради което се наричат парникови газове. Газът в атмосферата, който има най-голям парников ефект, е водната пара. При нея обаче съществува проблемът, че нейното количество във въздуха зависи силно от неговата
температура, като зависимостта е правопропорционална. Това води и до големи
регионални различия в съдържанието на водна пара в атмосферата – тя може
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да съставлява от 0,1 % от обема на въздуха в полярните райони до около 5 %
от обема на въздуха в екваториалните райони. Съответно парниковият ѝ ефект
ще бъде много по-голям в района на екватора в сравнение с полярните райони.
Другите газове, които оказват парников ефект, са въглеродният диоксид (СО2),
метанът (СН4), диазотният оксид (N2O), хидрофлуоровъглеродите, перфлуоровъглеродите и серният хексафлуорид. От тези газове най-голяма е концентрацията в атмосферата на СО2 (около 400 ppm), на второ място се нарежда СН4
(около 1800 ppb) и на трето място е N2O (около 325 ppb). Останалите парникови
газове са в много малка концентрация и съответно техният парников ефект е
много малък. И трите изброени по-горе парникови газове с относително по-голяма концентрация в атмосферата се влияят в голяма степен от антропогенния
фактор, който води до непрекъснатото повишение на тяхното съдържание в атмосферата. Според IPCC AR5 (IPCC, 2013) темпът на ръст на СО2 в глобален
мащаб е 1,7 ppm/год. за периода 1980–2011 г., като той се увеличава до 2 ppm/
год. за периода 2001–2011 г. Темпът на ръст на СН4 е по-променлив във времето,
тъй като източниците му (естествени и антропогенни) в атмосферата са по-разнообразни и повече като количество. В последните години (след 2007 г.) темпът
на нарастване на СН4 се движи между 5 и 10 ppb/год. Наличната база данни ще
позволи изследването само на трите най-важни и имащи най-голям парников
ефект газове – водната пара, въглеродния диоксид и метана.
Друг важен фактор, който определя приземната температура на въздуха е
съдържанието на аерозоли в атмосферата, изразено чрез тяхната оптична дебелина. По-голямото количество аерозоли води до намаление на температурата и
обратното. В IPCC AR5 (IPCC, 2013) се посочва, че определянето на дългосрочни трендове, които произлизат от естествени източници на аерозоли, е трудно.
По-добре са изучени антропогенните източници на аерозоли. Тенденциите при
съдържанието на аерозоли в атмосферата са силно регионално зависими от съответните източници, като е направен изводът, че прозрачността на атмосферата над Европа се увеличава от средата на 90-те години на ХХ в., без да се дава
някаква конкретна стойност.
Както се вижда в международен мащаб, се обръща голямо внимание на
парниковите газове и аерозолите в атмосферата. Измерванията на количествата на парниковия газ (СО2), за който се смята, че има основно влияние върху
наблюдаваните през последните години климатични промени, започват в края
на 50-те години на ХХ в. (Keeling, 1976). Към края на ХХ в. са дефинирани основните газове, които оказват парников ефект, както и, че тяхното увеличение
се дължи на антропогенния фактор. В резултат на това се приема протоколът
от Киото (Protocol Kyoto, 1997), който определя цели по ограничаване на емисиите на парникови газове в атмосферата. През настоящия век мониторингът
на парниковите газове се разширява както с наземни, така и със сателитни наблюдения. Обръща се специално внимание върху източниците и усвоителите на
парникови газове, най-вече на СО2 (Keeling et al., 2011; Ballantyne et al., 2012).
Констатира се, че през последните десетилетия антропогенният фактор увеличава своята тежест при емисиите на парникови газове. Все още обаче липсват
регионални изследвания за България, които да показват както времевите тенденции, така и пространственото разпределение на тези важни за климата фактори. Единствено в изследването на Топлийски (2006) се прави опит за връзка
5

между температурите на въздуха в България и съдържанието на СО2 в атмосферата, но използваните данни за въглеродния диоксид са от обсерваторията
Мауна Лоа, Хаваи. Това се дължи на липсата на измервания и съответно на
количествени данни за територията на страната. През последните години обаче сателитните наблюдения подават сравнително надеждна и пространствено
непрекъсната информация за парниковите газове и аерозолите в атмосферата,
което дава възможност за изучаването им. В този смисъл целта на изследването
е да се разкрият времевите и пространствените тенденции в парниковите газове
и аерозолите в атмосферата над България. За изпълнението на тази цел са решени няколко задачи. Първо, разкрит е вътрешногодишният ход на специфичната
влажност на две изследвани нива, СО2, СН4 и оптичната дебелина на аерозолите. Второ, установено е наличието или липсата на статистически значими
трендове за изследвания период. Трето, съставени са карти, за да се разкрие
пространствената изменчивост на изследваните климатични фактори.
ДАННИ И МЕТОДИ
Данните за два от парниковите газове в атмосферата на Земята СО2 (въглероден диоксид) и СН4 (метан) са взети от нструмента AIRS (Atmospheric
Infrared Sounder), качен на сателита на НАСА Aqua. Сателитът е изстрелян на
04.05.2002 г., като започва да предава данни от 09.2002 г., което определя и
основния период на изследване 09.2002 – 12.2015 г. Орбитата му е близка до
полярната, слънчевосинхронна с височина над земната повърхност 705 km и
орбитален период от 98,8 минути, което прави около 14,5 орбити на денонощие. Преминаването на сателита се осъществява в 1,30 ч. местно време при
низходяща орбита (спрямо екватора) и 13,30 ч. при възходяща орбита (спрямо
екватора). По този начин се получават и нощни, и дневни измервания в рамките на едно денонощие. Инструментът AIRS е хиперспектрален и извършва
измервания в 2378 инфрачервени канала и 4 видими, близки до инфрачервените, канала. Съдържанието на метан се измерва за целия атмосферен стълб
от земната повърхност до горната граница на атмосферата. В изследването се
използват месечни данни за метана, които са с пространствена резолюция от
1˚х1˚ (AIRS Science Team/J. Texeira, 2013). Използвани са само тези клетки,
които покриват територията на България (43-44˚N и от 22 до 28˚E; 42-43˚N и от
22 до 28˚E; 41-42˚N и от 23 до 26˚E; общо 15 клетки). Изчистените от сезонния
цикъл средномесечни стойности от тези клетки след това се осредняват, за да
се получи средната стойност за България. Въглеродният диоксид се измерва
само в свободната тропосфера. Данните за въглеродния диоксид са с различна
от стандартната резолюция за този уред, като покриват 2,5˚ по географска дължина и 2˚ по географска ширина (AIRS Science Team/J. Texeira, 2008). По този
начин територията на България се покрива от клетки 42-44˚N и от 22,5 до 30˚E;
40-42˚N и от 22,5 до 27,5˚Е – общо 5. След това изчистените от сезонния цикъл
средномесечни стойности се осредняват, за да се получи средна стойност за
територията на България.
Общото количество на аерозолите над България се изразява чрез оптичната
дебелина на аерозолите при дължина на вълната 0,55 микрона, като данните са
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взети от инструмента MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer),
разположен на спътника на НАСА Terra. Спътникът е изстрелян на 18.12.1999 г.
и предава данни от 03.2000 г. Орбитата му е слънчевосинхронна, близка до полярната с височина над земната повърхност 705 km с орбитален период от 99
минути. Преминаването на сателита става в 10,30 ч. местно време при низходяща орбита спрямо екватора. Така този сателит има само дневни измервания
над определен район. Инструментът MODIS прави измервания в 36 спектрални
ивици, покриващи дължини на вълните от 0,4 до 14,4 µm. В изследването се
използват средномесечни данни за оптичната дебелина на аерозолите над България с пространствена резолюция от 1˚х1˚ по географска ширина и дължина
(Platnick et al., 2015). Данните са изчистени от сезонност и след това стойностите за 15-те клетки (вече бяха описани при данните за метана) се осредняват,
за да се получи средната стойност за България. Позитивното при инструмента
MODIS е, че има данни за аерозолите над сушата. Периодът на изследване и тук
е съобразен с другите данни и е от 09.2002 г. до 12.2015 г.
Месечните данни за специфичната влажност на нива 1000 hPa и 700 hPa
за територията на България са взети от The European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF) ERA-Interim reanalysis. Те покриват периода от
1979 до 2015 г., който включва и основния период на изследване от 09.2002 г.
до 12.2015 г. Резолюцията на данните е 1˚х1˚ по географска ширина и дължина.
Системата за асимилация на данни, използвана при ERA-Interim, се основава
на версията от 2006 г. на Integrated Forecasting System‘s (IFS) cycle CY28R2.
Системата включва четириизмерен вариационен анализ (4D-Var) с 12-часов период на анализ. Пространствената разделителна способност на данните е около
80 km на 60 вертикални нива от земната повърхност до ниво 0,1 hPa (Dee et al.,
2011; Berrisford et al., 2011). Данните за специфичната влажност са изчистени
от сезонност и след това е изчислена средната стойност от 15-те клетки, които
покриват територията на България (както вече беше обяснено при данните за
метана).
В статията се използват основно статистически методи на изследване
(Wilks, 2006). Нивото на значимост навсякъде е р = 0,05. Изходните редове от
данни са изчистени от сезонния цикъл чрез използване на модел със сумиране.
Основната постановка при този модел е, че наблюдаваната времева серия от
стойности е сума от три основни компонента – сезонен, тренд (тук се включва и цикличност, която е за период по-голям от година) и случаен. Съответно сезонно декомпозираната серия от данни се изчислява като разлика между
измерените данни и сезонния компонент. Сезонният компонент е изчислен на
базата на 12-месечен цикъл, използвайки метода на плъзгащащите се средни.
За всеки месец от редицата е изчислена разликата между измерената стойност
и 12-месечната плъзгаща се средна стойност. След това тези разлики са осреднени за 12 месеца от годината, получавайки по този начин сезонния компонент.
Използването на този метод дава възможност да бъде запазен трендът на сериите, което позволи след това да се направи тренд анализ за установяване на
статистически значими тенденции в изследваните климатични елементи. Той
се осъществява с помощта на линейна регресия. Линейната регресия моделира връзката между независимата променлива (време) и зависимата променлива
(климатичен елемент като например съдържание на парникови газове, аерозоли
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и др.) чрез съставяне на линейно уравнение на базата на наличните данни. За да
има сравнимост между изчислените трендове, изчистените от сезонност редици от данни са привеждани в безразмерни величини, като се използва следният
метод. Изчислява се средната стойност за цялата редица от данни. След това
се изчислява отклонението на всяка месечна стойност от тази средна стойност
и след това това отклонение се разделя на стандартното отклонение за цялата
редица от стойности. Пространствено представяне на резултатите е направено
чрез използване на картографския метод, като основният начин за интерполация на данните е кригинг.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
В статията се разглеждат основните състави на атмосферата, които имат
влияние върху радиационните потоци при земната повърхност (а оттам и върху
температурата на въздуха), а именно – водна пара (H2O), изразена чрез специфичната влажност на нива 1000 hPa (приземно ниво) и 700 hPa (ниво на приблизително 3 km в тропосферата и място на основното облакообразуване); въглероден диоксид (СО2); метан (СН4); аерозоли, изразени чрез оптичната дебелина на
аерозолите в атмосферата, което дава общото им съдържание.
ВОДНА ПАРА (СПЕЦИФИЧНА ВЛАЖНОСТ)
В ТРОПОСФЕРАТА НАД БЪЛГАРИЯ

Вътрешногодишният ход на специфичната влажност над България на
нива 1000 hPa и 700 hPa за периода 09.2002-12.2015 г. е показан на фиг. 1.
Вижда се, че на ниво 1000 hPa максимумът в съдържанието на водна пара в

Фиг. 1. Вътрешногодишен ход на специфичната влажност над България на нива
1000 hPa и 700 hPa за периода 09.2002-12.2015 г.
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атмосферата е през юли, а минимумът е през януари. Този ход е определен
от хода на температурата на въздуха, тъй като е известно, че по-топлият
въздух съдържа повече водна пара и обратното. На ниво 700 hPa отново
максимумът е през юли, а минимумът се измества към февруари, което
е свързано с факта, че през зимата възходящите движения в атмосферата
са сравнително слаби и съответно минималното количество водна пара в
приземния атмосферен слой през януари достига по-високите атмосферни слоеве с определено закъснение, което в случая е около един месец.
Абсолютните стойности са по-ниски от тези на ниво 1000 hPa, което би
следвало да се очаква, имайки предвид, че основният източник на водна
пара е земната и водната повърхност чрез процеса на изпарение (Water
Vapor in the Climate System 1995), и също така във височина температурата
на въздуха спада, което обуславя по-малкия му капацитет за поемане на
водна пара.
Трендът в специфичната влажност над България на ниво 1000 hPa за периода 09.2002-12.2015 г. е показан на фиг. 2. Вижда се, че съдържанието на
водна пара във въздуха се покачва непрекъснато и устойчиво през този период.
Трендът, изчислен на база безразмерните стойности, е +0,00477 на месец и е
статистически значим. Трендът в специфичната влажност над България на ниво
700 hPa за изследвания период е показан на фиг. 3, на която се вижда устойчива
тенденция на нарастване на съдържанието на водна пара във въздуха. Трендът,
изчислен на база безразмерните стойности, е +0,00494 на месец и е статистически значим. Всичко това показва, че в долната тропосфера над територията
на България в началото на ХХІ в. се наблюдава едно съществено увеличение
на водната пара, което е сериозна предпоставка за увеличаване на парниковия
ефект. Трябва отново обаче да се подчертае, че това увеличение се дължи на

Фиг. 2. Ход и тренд на специфичната влажност над България на ниво 1000 hPa
за периода 09.2002-12.2015 г.
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Фиг. 3. Ход и тренд на специфичната влажност над България на ниво 700 hPa
за периода 09.2002-12.2015 г.

увеличението на приземната температура на въздуха, което е характерно за изследвания период.
Пространственото разпределение на средногодишната специфична
влажност на ниво 1000 hPa над България за периода 09.2002-12.2015 г. е показано на фиг. 4. Вижда се, че стойностите се увеличават най-общо от запад
на изток. Това е свързано с разпределението суша–вода и по-конкретно с
наличието на Черно море на изток от България, което се явява и основният
източник на водна пара в атмосферата в изследвания регион. Пространственото разпределение на специфичната влажност през м. януари на ниво 1000
hPa над България за изследвания период е показано на фиг. 5. На нея се вижда, че отново най-високите стойности са над Черно море и по-конкретно в
неговата южна част, което е свързано с по-високите температури на водата
там и съответно по-високите температури на въздуха и по-голямото изпарение. Ролята на циркулационния фактор също е важна, защото наблюдаваните малко по-високи стойности в крайната югозападна част на България
са свързани с преобладаващия път на циклоните през този сезон, когато те
много често преминават от запад на изток над южната част на Адриатическо
море, северната част на Йонийско море и след това продължават през северната част на Егейско море, Мраморно море и достигат до Черно море. При
този път югозападната част на страната получава обилни валежи, които впоследствие водят и до по-високи стойности на специфичната влажност. Също
така и температурата на въздуха в този район е относително по-висока през
зимата. Пространственото разпределение на специфичната влажност през
м. юли на ниво 1000 hPa над България за изследвания период е показано на
фиг. 6. И тук, както и при средногодишните стойности, специфичната влаж10

Фиг. 4. Пространствено разпределение на средногодишната специфична влажност
(kg*kg-1) на ниво 1000 hPa над България за периода 09.2002-12.2015 г.

Фиг. 5. Пространствено разпределение на специфичната влажност (kg*kg-1)
през м. януари на ниво 1000 hPa над България за периода 09.2002-12.2015 г.
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Фиг. 6. Пространствено разпределение на специфичната влажност (kg*kg-1)
през м. юли на ниво 1000 hPa над България за периода 09.2002-12.2015 г.

ност се увеличава най-общо в посока от запад на изток. Основният фактор
за такова териториално разпределение е наличието на голям воден басейн
на изток от страната, който през този сезон със съответните високи температури както на въздуха, така и на водата, се явява основен източник на водна
пара за атмосферата.
Пространственото разпределение на средногодишните стойности на
специфичната влажност на ниво 700 hPa над България за периода 09.200212.2015 г. е показано на фиг. 7. На нея се вижда, че максималните стойности са
в крайната югозападна част на България, а минималните са в източната част.
Основно влияние върху така разкритото пространствено разпределение оказва релефът. По принцип основният източник на водна пара в атмосферата е
земната повърхност. Югозападната част на България се отличава с по-висока
средна надморска височина, което е причината и за по-високата специфична
влажност на ниво 700 hPa. Източната част на страната е преобладаващо низинна и съответно източникът на водна пара се намира по-далече от ниво 700
hPa в атмосферата, което обуславя и по-ниските стойности на специфичната
влажност в тази част на страната. Месеците с максимални (юли) и минимални (февруари) стойности на специфичната влажност имат същото пространствено разпределение като това, показано на фиг. 7. Това потвърждава, че в
по-високите слоеве на атмосферата факторът релеф има водещо и основно
значение през цялата година.
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Фиг. 7. Пространствено разпределение на средногодишните стойности на специфичната
влажност (kg*kg-1) на ниво 700 hPa над България за периода 09.2002-12.2015 г.
ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД (СО2) В ТРОПОСФЕРАТА НАД БЪЛГАРИЯ

Вътрешногодишният ход на СО2 в тропосферата над България за периода
09.2002-12.2015 г. е показан на фиг. 8. Максимумът се достига през месец април,
а минимумът е през октомври. Този вътрешногодишен ход е свързан основно с
дейността на растенията, които са основният поглъщател на въглероден диоксид (Keeling et al., 1996). В географските ширини, в които е разположена България, растенията се развиват и осъществяват основните си жизнени функции
през пролетта, лятото и ранната есен, когато температурата на въздуха е достатъчно висока. През зимния период растенията не поглъщат СО2, което води и
до неговото постоянно нарастване до месец април. След това с активизирането
на функциите на растенията се осъществява поглъщане на СО2, което води и до
намаляването на неговото количество до месец октомври. Въглеродният диоксид се нуждае от сравнително по-дълъг времеви период, за да се натрупа или
съответно изтегли от атмосферата, което обяснява и закъснението във времето
на неговите екстремуми.
Трендът в количеството на СО2 в тропосферата над България за изследвания период е показан на фиг. 9. Вижда се постоянното му покачване, без
наличие на периоди с относително по-ниски концентрации. Трендът, изчислен на база безразмерните стойности, възлиза на +0,02148 на месец и е статистически значим. Нарастването на СО2 е толкова сериозно, че води до един
парадокс, който може да се забележи на предишната фиг. 8. Месец декември
има по-високи средни стойности в сравнение с месец януари, образувайки
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Фиг. 8. Вътрешногодишен ход на СО2 в тропосферата над България
за периода 09.2002-12.2015 г.

Фиг. 9. Ход и тренд в количеството СО2 в тропосферата над България
за периода 09.2002-12.2015 г.

локален максимум във вътрешногодишния ход на концентрацията на СО2.
Това се получава поради факта, че при изчисленията се използват месеците
януари и декември от една и съща година. СО2 обаче нараства постоянно през
този единадесетмесечен период и стойностите през декември вече превиша14

ват тези от предшестващия януари, но не са по-високи от тези през следващия м. януари.
Пространственото разпределение на средногодишните стойности на СО2 в
тропосферата над България за периода 09.2002-12.2015 г. е показано на фиг. 10.
Концентрацията се увеличава съвсем слабо в посока от югозапад на изток.
Това разпределение също до голяма степен е свързано с растителността, като
най-югозападните части на страната са с най-високи средногодишни температури на въздуха, което позволява по-дълга активност на растенията и съответно
по-голямо усвояване на СО2 от въздуха, което води и до намаляването на концентрацията му. По-високите стойности в източната част и особено над Черно
море са свързани със специфичния факт, че морето е сравнително бедно на фитопланктон, който е основният консуматор на СО2. Това се дължи на наличието
на сероводород на дълбочина от 120 m до дъното му, което ограничава сериозно
слоя с развитие на фитопланктон. На фиг. 11 е показано пространственото разпределение на средноаприлските стойности на СО2 в тропосферата на България
за изследвания период. Тенденциите са почти същите, както при средногодишните стойности, като стойностите се увеличават най-общо в посока от югозапад
на североизток. Това до голяма степен е свързано и с пространстквените тенденции в температурата на въздуха, която намалява в същата посока, което обуславя по-активни жизнени процеси при растенията в по-югозападните части и
съответно по-голямо изтегляне на СО2 от тропосферата. Пространственото разпределение на съдържанието на СО2 в тропосферата над България през м. ок-

Фиг. 10. Пространствено разпределение на средногодишните стойности (ppm) на СО2
в тропосферата над България за периода 09.2002-12.2015 г.
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Фиг. 11. Пространствено разпределение на СО2 (ppm) през април в тропосферата
над България за периода 09.2002-12.2015 г.

Фиг. 12. Пространствено разпределение на СО2 (ppm) през октомври в тропосферата
над България за периода 09.2002-12.2015 г.
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томври за изследвания период е показано на фиг. 12. Вижда се, че стойностите
се повишават най-общо от юг на север. Това отново е свързано с температурата
на въздуха, която е по-висока в южните райони, съответно растителността е
с по-висока жизнена активност, изтегля по-големи количества СО2 от тропосферата, което води и до по-ниската му концентрация. Прави впечатление, че
пространственото разпределение над Черно море съвпада с това над сушата.
Причината за това е, че точно в този период от годината фитопланктонът достига максималното си развитие и се изравнява като усвоител на СО2 с растенията
на сушата. През м. април той има минимално пространствено развитие, което
води до по-слабата му роля в усвояването на СО2 от тропосферата в сравнение
с растенията на сушата и съответно по-високите стойности на СО2 над Черно
море. Като цяло може да се направи изводът, че растителността (респективно
фитопланктонът в морето) се явява основният фактор както за вътрешногодишния ход на СО2, така и за пространственото му разпределение.
МЕТАН (СН4) В АТМОСФЕРАТА НАД БЪЛГАРИЯ

Вътрешногодишният ход на метана съгласно дневното и нощното измерване на инструмента AIRS в атмосферата над България за периода 09.200212.2015 г. е показан на фиг. 13. Ходът от нощното измерване има максимум
през м. декември и минимум през м. април. Източниците на метан са много и
разнообразни, но този вътрешногодишен ход може най-добре да се свърже с
жизнения цикъл на растенията в географските ширини, в които е разположена
територията на България. Един от основните източници на метан е гниенето на

Фиг. 13. Вътрешногодишен ход на метана през деня и през нощта в атмосферата
над България за периода 09.2002-12.2015 г.
2 Проблеми на географията, 3–4/2016 г.
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растителна биомаса. Растенията започват своето развитие през пролетта, когато се образува и новата биомаса, но основното отмиране и съответно гниене
на биомасата се осъществява през есенните месеци. Тогава и количествата на
отделяния метан са най-високи. С напредването на зимата (когато и температурите са относително ниски) и в ранната пролет гниенето на биомасата е силно
намалено и съответно количеството отделян метан е по-малко. Ходът на дневното измерване на метан е малко по-сложен – с два максимума и два минимума.
Главният максимум е през м. август и вторичният е през м. декември, докато
главният минимум е през м. март, а вторичният е през ноември. При този ход
се намесва още един процес, който е характерен само за дневната част от денонощието. Според различни изследвания (Chanton, 1993; Bubier, 1994) през деня
растенията увеличават отделянето на метан от два до четири пъти в сравнение
с нощните часове, което се дължи на транспирацията на листата в резултат от
нагряването от слънчевата радиация. Този допълнителен приходен компонент
през месеците от септември до ноември намалява съществено поради окапването на листата, което е характерно за територията на нашата страна за този
период от годината, и съответно измереното количество метан през деня се понижава. През м. декември, когато листата вече са опадали, остава само основният приходен компонент – гниенето, и метанът все още бележи увеличение
(както е видно и от данните от нощните измервания). След м. януари ходовете
от нощното и от дневното измерване се синхронизират.
Трендът в количеството метан в атмосферата над България за периода
09.2002-12.2015 г. е показан на фиг. 14. Наблюдава се едно постоянно нарастване, въпреки че има и отделни периоди с по-ниски стойности (като през 2010 г.
например). Това е в съответствие с процесите в световен мащаб, където след

Фиг. 14. Ход и тренд в количеството метан в атмосферата над България
за периода 09.2002-12.2015 г.
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2006 г. се наблюдава тренд на нарастване на метана в атмосферата (Dlugokencky
et al., 2009; Dlugokencky et al., 2011; Frankenberg et al., 2011; Rigby et al., 2008).
Причините за позитивния тренд след 2006 г. се търсят основно в две посоки –
увеличаване на произведените количества от основните източници на СН4 и
възможна връзка с количеството водна пара в атмосферата (като основен източник на хидроксилен радикал) и тенденциите в нейното времево разпределение.
Трендът за България, изчислен по безразмерните стойности, е +0,0194 на месец
и е статистически значим. Той е сравним с този на СО2 и с порядък по-голям
от този на водната пара. По принцип увеличаването на количеството на СО2,
водната пара и повишението на температурите на въздуха благоприятства увеличаването на производството на биомаса, която, от своя страна, при гниенето
си произвежда по-голямо количество метан. По този начин през последните
години метанът има все по-съществена роля в наблюдаваното засилване на парниковия ефект над територията на България.
На фиг. 15 е показано пространственото разпределение на средногодишните стойности на количеството метан в атмосферата над България за периода
09.2002-12.2015 г. Най-ниските стойности се наблюдават в Югозападна България, най-високите – в Източна България. Подобно пространствено разпределение се наблюдава и в представените данни от Frankenberg et al. (2011) за района
на Евразия, които се отнасят за периода 2003-2008 г. и са по данни от сателитния
инструмент SCIAMACHY. Югозападната част на страната е с преобладаващо
планински релеф, където или почти липсва растителност (най-високите части),
или тя се състои от иглостни видове, които са вечнозелени и не произвеждат

Фиг. 15. Пространствено разпределение на средногодишните стойности
на количеството метан (ppb) в атмосферата над България за периода 09.2002-12.2015 г.
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съществени количества мъртва биомаса. Също така и температурата на въздуха
в тези части е по-ниска, което допълнително затруднява гниенето. Съответно и
количеството на метана е по-ниско. На изток преобладават низинни области с
по-висока средногодишна температура на въздуха, с активно растениевъдство
и широколистни видове, при които се произвеждат сравнително големи количества мъртва биомаса, която обуславя и по-големи количества метан. Същото се
отнася и за фитопланктона в Черно море, при който има постоянен процес на
измиране, гниене и производство на метан. Пространственото разпределение
през отделните месеци от годината не се отличава от това на средногодишните
стойности, което се обуславя от относителната времева стабилност в рамките
на годината на горепосочените източници на метан.
ОПТИЧНА ДЕБЕЛИНА НА АЕРОЗОЛИТЕ В АТМОСФЕРАТА НАД БЪЛГАРИЯ

Вътрешногодишният ход на оптичната дебелина на аерозолите в атмосферата над България при дължина на вълната 0,55 микрона за периода 09.200212.2015 г. е показан на фиг. 16. Максимумът в оптичната дебелина се достига
през м. юли, а минимумът е през м. декември. Основният източник на аерозоли
са земната или морската повърхност. В този смисъл вертикалните движения в
атмосферата имат основна роля за разпространението на аерозолите във височина. През летния сезон вертикалните движения (особено възходящите) са
най-силни и съответно съдържанието на аерозоли във въздуха е най-високо.
През зимата има най-слаби вертикални движения, а също така много често земната повърхност в България е покрита със снежна покривка, което силно ограничава постъпването на аерозоли в атмосферата. Това обяснява и наблюдавания

Фиг. 16. Вътрешногодишен ход на оптичната дебелина на аерозолите в атмосферата
над България при дължина на вълната 0,55 микрона за периода 09.2002-12.2015 г.
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минимум през този сезон. Изследванията за ниски райони в близост до България (Kosmopoulos et al., 2008), както и за планински райони в Европа (Venzac
et al., 2009; Weingartner et al., 1999) и България (Nojarov еt al., 2014), показват
същия вътрешногодишен ход на общото съдържание на аерозоли в атмосферата, което означава, че описаният по-горе механизъм е типичен поне в рамките
на Европа.
Трендът в оптичната дебелина на аерозолите в атмосферата над България
за изследвания период е показан на фиг. 17. Той е негативен като има и някои
периоди с по-високи стойности (например края на 2011 г. – началото на 2012 г.).
Трендът, изчислен на база безразмерните стойности, е -0,00569 на месец и е
статистически значим. Той се определя от два основни фактора. Първият вече
беше споменат по-горе и това са вертикалните движения в атмосферата. През
последните години над България се наблюдава засилване на низходящите движения на въздуха през цялата година (Nojarov, 2015). Този процес подтиска разпространението на аерозоли в атмосферата, което се осъществява в посока отдолу нагоре. Вторият фактор е антропогенното въздействие, което се изразява
чрез изпускането на аерозоли в атмосферата от промишлеността и транспорта.
През последните две десетилетия в България съществува едно постоянно намаление на промишленото производство, закриване на предприятия, а върху
останалите се налагат по-строги екологични изисквания, свързани с намаляване на отделяните вещества, замърсители на въздуха. Всичко това води и до
намаление на аерозолите в атмосферата над България, най-ясно изразено през
90-те години на ХХ в. (Ножаров, 2015).
Пространственото разпределение на средногодишните стойности на оптичната дебелина на аерозолите над България за периода 09.2002-12.2015 г. е

Фиг. 17. Ход и тренд в оптичната дебелина на аерозолите в атмосферата над България
за периода 09.2002-12.2015 г.
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показано на фиг. 18. Като цяло картината е доста пъстра, но най-общо се наблюдава едно увеличение на аерозолите в посока от северозапад на югоизток,
като Дунавската равнина и Горнотракийската низина се отличават с повишени
количества аерозоли. По-големите стойности в тези райони се дължат най-вероятно на засилената антропогенна дейност, която включва промишлени и селскостопански дейности, както и сравнително гъста населеност със съответния
интензивен транспортен поток.
Пространственото разпределение на стойностите на оптичната дебелина
на аерозолите през м. юли над България за изследвания период е показано на
фиг. 19. Най-високи стойности се наблюдават над северната централна част на
България, както и над Горнотракийската низина. Причините за тях са същите както при средногодишните стойности, като през това време от годината в
тези райони основен фактор става селското стопанство и най-вече растениевъдството. Съответно в крайните източни (приморски), както и в крайните западни
(планински) части на страната, наземните източници на аерозоли са по-слаби.
Пространственото разпределение на оптичната дебелина на аерозолите в
атмосферата над България през м. декември за изследвания период е показано
на фиг. 20. Като цяло стойностите се увеличават от север на юг, което е свързано с климатичните особености през този месец. В Северна България през тази
част от годината е твърде вероятно наличието на снежна покривка, която ще
ограничава проникването на аерозоли от земната повърхност към атмосферата.
От друга страна, в по-южните части е по-вероятно да няма снежна покривка,

Фиг. 18. Пространствено разпределение на средногодишните стойности на оптичната
дебелина на аерозолите над България за периода 09.2002-12.2015 г.
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Фиг. 19. Пространствено разпределение на оптичната дебелина на аерозолите
над България през юли за периода 09.2002-12.2015 г.

Фиг. 20. Пространствено разпределение на оптичната дебелина на аерозолите
над България през м. декември за периода 09.2002-12.2015 г.
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температурите на въздуха са по-високи, което е и предпоставка за по-активни
възходящи движения в атмосферата и води и до по-високи стойности на оптичната дебелина на аерозолите.
Може да се направи изводът, че докато през лятото антропогенният фактор
е много съществен при определянето на количеството на аерозоли във въздуха,
то през зимата тяхното количество се определя основно от естествени фактори.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Както вътрешногодишният, така и междугодишният ход на специфичната
влажност в тропосферата над България се определят от съответния ход на температурата на въздуха в права пропорция. Съответно през изследвания период
специфичната влажност показва статистически значим позитивен тренд. Пространственото разпределение на количеството водна пара в атмосферата се определя основно от три фактора – атмосферната циркулация, релефа и наличието
на големи водни тела, като релефът има преобладаващо влияние в по-горните
атмосферни слоеве, а водните тела – в по-долните.
Вътрешногодишният ход, както и пространственото разпределение на СО2
в тропосферата се обуславят основно от жизнения цикъл на растенията и тяхното общо количество в определена територия или акватория. Като цяло пространствените различия не са големи и може да се каже, че СО2 е сравнително
равномерно разпределен в атмосферата над България. Наблюдаваният значим
позитивен тренд не може да се обясни с естествени причини (като намаляване
на количеството растителност например), което води до извода, че основният
фактор тук е антропогенната дейност.
Растителността, както и светлинните и температурно-влажностни условия
определят до голяма степен вътрешногодишния ход и пространственото разпределение на концентрацията на СН4 в атмосферата над България. Основните
източници на метан са процесите на гниене на растителна биомаса, които се
благоприятстват от по-високи температури и по-висока влажност. В този смисъл наблюдаваните положителни тенденции и в двата параметъра през изследвания период обуславят до голяма степен и наблюдавания положителен тренд в
количеството метан в атмосферата над България.
Оптичната дебелина на аерозолите над България зависи както от естествени, така и от антропогенни фактори. Вътрешногодишният ход се определя
основно от естествени фактори, като най-важните са вертикалните движения
в атмосферата, както и наличието или липсата на снежна покривка. Междугодишните тенденции в количеството аерозоли, които са статистически значими
и с отрицателен знак, се определят от горепосочените естествени фактори, но
също така и от антропогенния фактор. Пространственото разпределение на оптичната дебелина на аерозолите зависи основно от антропогенния фактор през
лятото и естествените фактори през зимата.
И трите изследвани парникови газа (водна пара, въглероден диоксид и метан) имат статистически значим позитивен тренд в началото на ХХІ в., което
означава засилване на парниковия им ефект и съответно повишаване на температурата на въздуха. Резултатите от изследването показват, че увеличението
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на въглеродния диоксид и метана е с един порядък по-голямо от това на водната пара, но, от друга страна, водната пара оказва много по-силен парников
ефект. Намалението на аерозолите, което е статистически значимо, също води
до повишение на приземната температура на въздуха, като това се осъществява главно чрез късовълновите радиационни потоци, за разлика от парниковите
газове, които влияят основно на дълговълновите радиационни потоци. Трендът
при аерозолите е съпоставим с този на специфичната влажност, но и тяхната
роля (както и на водната пара) при определянето на приземната температура на
въздуха е доста по-съществена в сравнение с тази на СО2 и СН4. От изложеното
дотук може да се направи извода, че в началото на ХХІ в. тенденциите при всички изследвани състави на атмосферата водят до покачване на температурата на
въздуха в приземния атмосферен слой.
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