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СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ
НА ВАЛЕЖИТЕ НА ПРИМЕРА НА ТРИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ
Илия Трифонов1
В настоящото изследване е извършено статистическо моделиране на валежите в три станции, разположени на Черноморското крайбрежие. Използвани
са данни от станциите Констанца, Варна и Бургас. Статистическото моделиране е базирано на множествена линейна регресия. За конструирането на статистическите модели са използвани данни за климатични елементи, моделирани от 43 глобални климатични модела, в съответствие с историческия период
на изследване (1950-2005 г.) и периода 2006-2099 г. Изготвените прогнози на
валежите са за три бъдещи периода: 2006-2036 г.; 2037-2067 г. и 2068-2099 г.
Сценариите, на които са базирани прогнозите, са RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и
RCP8.5 (IPCC Fifth Assessment Report). Прогнозите, базирани на сценариите,
показват, че средните месечни суми на валежите ще се повишават и в трите
станции през месеците януари, септември и октомври. Устойчиво понижение
на валежите се очаква през месеците април, юни и ноември. Средногодишните
валежи, съобразно сценарий RCP2.6, се очаква слабо да се понижат до средата
на XXI в., след което слабо да се повишат в края на XXI в. Слабо понижение
на изследвания климатичен елемент се очаква, съобразно сценарий RCP4.5, с
около 8 % (Констанца) и 7 % (Бургас) в края на века спрямо периода 2006-2015
г. Устойчиво понижение на средногодишните суми на валежите се очаква според сценариите RCP6.0 и RCP8.5 с до 13-25 % към края на века спрямо периода
2006-2015 г.
Ключови думи: статистическо моделиране, глобални климатични модели, прогнози, Българско Черноморско крайбрежие
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STATISTICAL MODELING AND PROJECTIONS OF THE PRECIPITATION
ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST, BASED ON THE EXAMPLE
OF THREE REPRESENTATIVE WEATHER STATIONS
Iliya Trifonov
Abstract: A statistical modeling of precipitation at three representative stations
located on the Black Sea coast was made in this study. Precipitation data for stations
Constanta, Varna and Burgas were used. Statistical models were based on multiple
linear regression. Data from 43 global climate models, according to historical period of the study (1950-2005) and the period 2006-2099 were used for constructing
statistical models. The data source for global climate models was project CMIP5
(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5). Projections based on scenarios
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5 were made for the following future periods:
2006-2036, 2037-2067 and 2068-2099. The projections based on scenarios indicate
that mean monthly precipitation sums will increase mainly in January, September and
October at all three stations. A decrease of precipitation is expected mainly in April,
June and November. Mean annual precipitation sums according to scenario RCP 2.6
is expected to decrease slightly until the middle of the XXI century, then to increase
slightly towards the end of the XXI century. A small decrease of mean annual precipitation is expected according to the scenario RCP4.5 with about 8% (Constanta)
and 7% (Burgas) compared to the period 2006-2015. A stable decrease of annual precipitation sums is expected according to scenarios RCP 6.0 and RCP 8.5, with about
13-25% towards the end of the century, compared to the period 2006-2015.
Keywords: statistical modeling, global climate models, projections, precipitation, Bulgarian Black sea coast

УВОД
Валежите са основен елемент на климата и имат огромно значение като
звено от водния кръговрат на планетарно и локално ниво. Те определят водните
количества в определена територия. Статистическото прецизиране на изходни
данни от климатични модели е широко използван способ, базиран на статистическо идентифициране на характерните местни особености, обвързани с данни
от глобални и регионални климатични модели за прогнозиране на изменението на климата на местно равнище (Huth, 2002; Wilby et al.,1998). Методът се
основава на схващането, че изменението на регионалния климат се обуславя
от взаимовръзката между два фактора: едромащабните атмосферни процеси и
местните физикогеографски характеристики (топография, разпределение на сушата и водата, характера на земеползването и т.н. (von Storch, 1995, 1999).
Следователно на определено място би трябвало да съществува връзка между мащабните и локалните климатични условия. Потенциалните предиктори
често са повече, отколкото може да се използват в процедурата по статистическо прецизиране, и намирането на най-подходящите от тях в определени случаи
е трудно (Wilks, 2006). Алтернативен на този подход се явява т.нар. ‚,динамично
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моделиране‘‘, базирано на обективно изследване на физическите процеси, протичащи в климатичната система и моделирани от глобалните климатични модели, и въздействието им върху конкретен географски район (Giorgi and Mearns,
1999). Необходимо е да се отбележи, че на този етап прилагането му е свързано
със значителни изчислителни ресурси.
Публикациите, свързани с приложението на климатични модели за територията на България, са сравнително малко. В някои от тях основна цел е проучване на изменението на климата в България през ХХ в. и определяне на цялостното му въздействие върху селското стопанство (Alexandrov, 1997a, 1997b,
1999; Alexandrov and Hoogenboom, 2000; Hartigetal, 1997). Изготвени са оценки
за въздействието на климатичните промени върху основните земеделски култури. Приложен е обстоен анализ и оценка на изменението на климата в България
през ХХ в. и са разработени някои сценарии за бъдещите изменения, базирани
на изходни данни от глобални климатични модели. Статистическо прецизиране на изходни данни от осем регионални климатични модела на база данни за
валежите от три високопланински станции в България е направено от Nojarov
(2014). Данните от ERA-40 реанализ на ECMWF за периода 1961-2000 г. са използвани за калибриране на моделите. Прогнозите, базирани на сценарий SRES
А1В на IPCC и регионалните климатични модели с входящи данни от четири
различни глобални климатични модела, са изготвени за три бъдещи 30-годишни
периода: 2005-2034, 2035-2064 и 2065-2094 г. Годишните суми на валежите се
очаква да намалеят и в трите станции с около 7-17 % през периода 2065-2094 г.
Актуална информация за многогодишната вариабилност на валежите в
Североизточна България, както и анализ на възможните бъдещи изменения, са
представени от Chenkova and Nikolova (2015). Изходните данни от регионалните климатични модели MPI и ETHZ са прецизирани с данни от четири метео
рологични станции, като е извършена корекция на отклоненията в годишния
цикъл на валежите в базовия период на изследване (1960-1990 г.). Климатичните модели показват, че тенденциите в изменението на изследвания климатичен
елемент в Североизточна България за два бъдещи 30-годишни периода (20212050 и 2051-2080 г.) потвърждават общите регионални тенденции в Южна Европа и България: понижение на валежните количества през почти всички сезони от годината, с изключение на зимата.
Основна цел на настоящото изследване е статистическото моделиране съобразно четири сценария на валежите в три станции по Черноморското крайбрежие. На тази база е изготвена и прогноза за бъдещото изменение на изследвания
климатичен елемент за три 30-годишни бъдещи периода: 2006-2036, 2037-2067
и 2068-2099 г.
ДАННИ И МЕТОДИ
Българското Черноморско крайбрежие има дължина 371 km, като от север на
юг обхваща съответните най-източни части на Дунавската равнина, Предбалкана,
Стара планина, Бургаската низина и източните разклонения на Странджа. Според
класификационната схема на Алисов изследваната територия попада в обхвата на
континентално-средиземноморската климатична област (Топлийски, 2006).
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Средногодишните валежи в изследвания регион са в границите 450-750
mm. Характерна особеност в тяхното пространствено разпределение е, че се
повишават от север на юг, което се дължи както на географското положение
на района спрямо активните атмосферни центрове, така и на въздействието
на релефа върху облачността по фронталните системи. За сезонния цикъл на
валежните количества за периода 1950-2005 г. е характерно наличието на два
максимума – първичен през м. ноември и вторичен през м. юни (и при трите изследвани станции.), три минимума в ст. Варна и ст. Констанца (февруари, март
и август) и един в ст. Бургас (август).
В настоящото изследване е извършено статистическо моделиране на валежите в две станции, разположени на Българското Черноморско крайбрежие
– ст. Варна и ст. Бургас, и една на Румънското Черноморско крайбрежие – ст.
Констанца. Липсата на метеорологични станции северно от ст. Варна с достатъчно дълъг и непрекъснат период на наблюдение (необходимо условие за
постигане на статистически значими резултати) налага използването на данните от ст. Констанца, която да е репрезентативна за най-северните части от изследвания район. Трите станции са проверени за наличие на хомогенност чрез
методa на отношенията и теста на Ман-Уитни. Източникът на данни за глобалните климатични модели е проектът CMIP-5 (Coupled Model Intercomparison
Project Phase 5).
Глобалните климатични модели са основните инструменти за изследване
на „отговора“ на климатичната система в резултат на „натиска“ от съвкупното въздействие върху нея на разнообразни природни и антропогенни процеси.
Основната функция на тези инструменти е да моделират физическите процеси между компонентите на климатичната система, да „възстановят“ климатите
през минали исторически и геоложки епохи и да „прогнозират“ очакваните промени на климата до края на ХХІ в. (и дори след това).
Основните методи за статистическо прецизиране са представени в три групи: класификационни схеми на метеорологичното време, генератори на метео
рологичното време и регресионни модели, всеки със своите силни и слаби страни (Wilby et al., 2004). В настоящото изследване са използвани модели, базирани на множествена линейна регресия.
Статистическата обработка на данните съобразно целта на изследването е
извършена на база на статистическите програми SPSS и Statistica. Статистическата значимост е оценена въз основа на стойността р. Резултатите в настоящото изследване са статистически значими при р < 0,05.
Първоначално са обработени данни за климатични елементи, представляващи историческия период на изследване (1950-2005 г.), а впоследствие и
симулации, представляващи прогнози за климата през XXI в. (2006-2099 г.).
Изготвени са и прогнози за измененията на валежите за три бъдещи периода
(2006-2036, 2037-2067 и 2068-2099 г.).
Сценариите, на които са базирани прогнозите, са RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0
и RCP8.5 (IPCC Fifth Assessment Report). Представителните пътища на концентрациите (Representative Concentration Pathways, RCPs) са нов набор от сценарии, които се използват в Петия оценъчен доклад (AR5) на IPCC. Те се основават на презумпцията, че в зависимост от ръста в броя на населението, използваните технологии, производството и потреблението на енергия, производството
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на храни и промените в земеползването са възможни разнообразни траектории
на сценариите.
Понятието „концентрации“ се използва, за да се подчертае, че в климатичните модели като входяща информация се използват данни за концентрациите на парниковите газове и аерозолите, генериращи радиационен натиск върху
енергийния баланс на климатичната система, измерен във ватове на квадратен
метър (W/m2). На тази база е разработен набор от четири сценария, водещи
до радиационен натиск към края на ХХІ в. на съответните нива от 2.6, 4.5, 6 и
8.5 W/m2. Сценариите не служат за изготвяне на точни прогнози, а за по-добро
разбиране на „несигурността“ в един широк набор от възможни бъдещи траектории в развитието на човечеството. Съответно и резултатите от моделирането
на климатичните промени не са „прогнози“, а само очаквани възможни бъдещи
състояния на климатичната система. В този смисъл използването на термина
„прогнозиране“ в настоящото изследване е условно.
ИЗБОР НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПРЕДИКТОРИ

Актуалните глобални климатични модели са в състояние все по-прецизно
да моделират глобалните атмосферни процеси. Въпреки това тези модели показват слаби резултати при прогнозирането на валежите на ниво станция, тъй като
валежите се регулират от сложни по своята същност, нелинейни и изключително
чувствителни към началните условия физични процеси (Stockdale et al., 1998).
Методите за статистическо прецизиране целят установяване на емпирична
статистическа връзка между атмосферната циркулация и валежите, като получените резултати се проектират на локално ниво (Zorita, von Storch, 1999). В
статистическите модели изходни данни от глобални и регионални климатични
модели (атмосферно налягане, температура, влажност на въздуха, скорост на
вятъра и др.) се използват като предиктори за прогнозиране на изменението на
даден климатичен елемент на локално ниво.
Изборът на подходящи предиктори е от решаващо значение за разработването на статистическите модели. Потенциалните предиктори трябва да са физически свързани с локалните климатични елементи. Също така необходимо
условие е тяхната статистическа връзка да бъде стабилна във времето, което да
предполага, че „притежават“ висока способност за прогнозиране (Maraun et al.,
2010). Това условие се изследва посредством статистически анализи, най-често
базирани на корелационната зависимост между потенциалните предиктори и
локалните климатични елементи.
Широко използван подход съобразно целта на статистическото моделиране
е обобщаването на глобалните атмосферни модели в циркулационни индекси.
Циркулационните индекси разграничават зоналните, меридионалните и вертикалните компоненти от общата атмосферна циркулация, изчислени на база данни от средните стойности на атмосферното налягане, приведено към морското
равнище (Jones at al., 1993; Linderson, 2001). Тези индекси са използвани като
предиктори в редица изследвания, свързани със статистическото моделиране
на валежите, например в Швеция (Hellström et аl., 2001), Холандия (Buishand,
Brandsma, 1997), Британските острови (Conway, Jones, 1998; Osborn et al., 1999)
и Турция (Tatli еt al., 2004).
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В изследването на Tatli еt al. (2004) на база на изградени корелационни
модели е анализирана връзката между климатични елементи, като височина на
геопотенциалa на ниво 500 и 700 hPa, налягане на морското равнище и скорост
на вертикалните движения в атмосферата на ниво 500 hPa (Омега) с режима и
пространственото разпределение на валежите по сезони над Източното Средиземноморие и Турция за периода 1961-1998 г. Индексът Омега (500 hPa) през
всички сезони описва добре изследвания климатичен елемент в един регион,
включващ източна Гърция, Кипър, Югозападна Турция и Черно море. Климатичните елементи – височина на геопотенциалa на ниво 500 и 700 hPa и налягането на морското равнище, показват най-висока корелация с режима на валежите през зимата и лятото в една област, която включва Адриатическо море,
Балканския полуостров, Егейско море и Западна Турция.
Busuioc et al. (2006) изготвят статистически модели за прогнозиране изменението на зимните валежи в Румъния на база данни от два регионални модела
(използвани като предиктори) за налягането на морското равнище и специфичната влажност.
В изследвнето на Nojarov (2014) въз основа на изградени множественно-регресионни линейни модели с изходни данни от четири регионални климатични модела (използвани като предиктори) и данни за валежите от три високопланински станции в България е установено, че предикторите, които описват
най-добре валежите, са относителна влажност на 2 m височина и общият валеж
за секунда.
Въз основа на изложените по-горе изследвания като пoтенциални предиктори в множествено-регресионните линейни (МЛР) модели са използвани
средномесечните стойности на климатичните елементи, моделирани от CMIP-5
глобални климатични модели, като: специфична влажност (925 hPa), общия валеж за секунда, Омега (700 hPa), скорост на вятъра по направление север-юг и
изток-запад (925 hPa), относителна влажност (925 hPa), относителна влажност
на 2 m височина, височина на геопотенциала (925 hPa), обща облачност и налягане на морското равнище.
КОНСТРУИРАНЕ И ОЦЕНКА НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ
Линейните регресионни модели налагат използваните климатични елементи да следват нормално гаусово разпределение. Валежите не спазват това
условие. За привеждане на данните към нормално разпределение е използвана
популярната и често използвана степенна трансформация на Box-Cox (1964).
Параметърът ламбда (описващ формата на разпределението) е степента, с която
се преобразуват оригиналните данни. За удобство е използвана степен 0.5, която улеснява обратното преобразуване на данните при получаване на отрицателни стойности в МЛР моделите за прогнозиране на валежите.
СЕЛЕКЦИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПРЕДИКТОРИ

В първия етап от процедурата по статистическото моделиране е направена
селекция на най-подходящите климатични елементи (потенциални предиктори). За целта са конструирани предварителни стъпкови регресионни линейни
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модели за всички 12 месеца от годината за периода 1950-2005 г. за всеки сценарий поотделно. Този период е взет за базов, тъй като е хомогенен и непрекъснат
за реално измерените валежи и в трите изследвани станции. Така се явява сравним с историческите времеви симулации на климатичните модели (от средата
на XIX в. до мoмeнта), наричани още симулации на „ХХ век“ (Taylor, 2012).
В предварителните статистически модели са включени климатичните модели,
които покриват както историческия (1950-2005 г.), така и бъдещия период на изследване (2006-2099 г.) по съответния сценарий (табл. 1). Така в МЛР моделите
са използвани данните от 29 (RCP2.6), 43 (RCP4.5), 20 (RCP6.0) и 38 (RCP8.5)
климатични модела, следователно общият брой на потенциалните предиктори
е съответно 290, 430, 200 и 380.
Таблица 1
Времево покритие на глобалните климатични модели, използвани в процедурата
по статистическо моделиране и прогнозиране на валежите
Глобални
Исторически
климатични
период
RCP2,6
RCP4,5
RCP6,0
RCP8,5
модели
(1950-2005 г.) (2006-2099 г.) (2006-2099 г.) (2006-2099 г.) (2006-2099 г.)
ACCESS1.0
X
X
X
ACCESS1.3
X
X
X
BCC-CSM 1.1
X
X
X
X
X
BCC-CSM 1.1(m)
X
X
X
X
X
CAN ESM2
X
X
X
X
CMCC-CESM
X
X
CMCC-CM
X
X
X
CMCC-CMS
X
X
X
CNRM-CM5
X
X
X
X
CSIRO-Mk 3.6.0
X
X
X
X
X
EC-Earth
X
X
X
X
FIO-ESM
X
X
X
X
X
BNU-ESM
X
X
X
X
FGOALS-g2
X
X
X
X
MIROC4h
X
X
MIROC5
X
X
X
X
X
MIROC-ESM
X
X
X
X
X
MIROC-ESMX
X
X
X
X
CHEM
HadCM3
X
X
HadGEM2-AO
X
X
X
X
X
HadGEM2-CC
X
X
X
HadGEM2-ES
X
X
X
X
X
MPI-ESM-LR
X
X
X
X
3 Проблеми на географията, 3–4/2016 г.
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MPI-ESM-MR
МRI-CGCM3
GISS-E2-H
GISS-E2-H-CC
GISS-E2-R
GISS-E2-R-CC
CCSM4
GFDL-CM2.1
GFDL-CM3
GFDL-ESM2G
GFDL-ESM2M
GESM1-BGC
GESM1-CAM5
GESM1-WACCM
NorESM1-M
NorESM1-ME
IPSL-CM5A-LR
IPSL-CM5A-MR
IPSL-CM5B-LR
INMCM4.0
Общ брой

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
42

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38

Използваният критерий за включване на даден климатичен елемент в конструираните предварителни модели е коригираният коефициент на детерминация R2. В статистическия модел редът, по който данните от изследваните климатични елементи са включени в него (или изключени), се определя в зависимост
от силата на корелацията им с реално измерените стойности на валежите. На
тази база на последователни етапи всеки от потенциалните предиктори се вписва и стойността му се оценява. Ако добавянето на даден климатичен елемент
покачва стойностите на използвания критерий и минимизира сумата от квадратите на остатъците, се включва в статитистическия модел, а всички останали се
изследват повторно. Процедурата се повтаря до достигане на възможно най-добро качество на статистическия модел.
ПРЕДИКТОРИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВАЛЕЖИТЕ И КРИТЕРИЙ
ЗА ОЦЕНКА НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

В следващия етап от процедурата по статистическо моделиране са използвани (като предиктори за прогнозиране на валежите) само климатичните елементи с най-голяма честота на появяване в предварителните МЛР модели, както
следва:
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1. Омега (700 hPa), скорост на вятъра по направление север-юг и изток-запад (925 hPa), общ валеж в секунда и специфична влажност (925 hPa) за сценарий RCP2.6.
2. Специфична влажност (925 hPa), скорост на вятъра по направление север-юг и изток-запад (925 hPa) и общ валеж в секунда за сценарий RCP4.5.
3. Омега (700 hPa), скорост на вятъра по направление север-юг и изток-запад (925 hPa) и общ валеж в секунда за сценарий RCP6.0.
4. Скорост на вятъра по направление север-юг и изток-запад (925 hPa), специфична влажност (925 hPa), Омега (700 hPa) и общ валеж в секунда за сценарий RCP8.5.
С изброените по-горе предиктори са конструирани МЛР модели за всички 12 месеца от годината в съответствие с историческия период (1950-2005 г.)
и периода 2006-2099 г. по четирите сценария за прогнозиране на валежите,
като общият брой на използваните предиктори достигна 139 съобразно сценарий RCP2.6 (модела EC-Earth, няма данни за Омега), 179 по сценарий RCP4.5
(модела HadCM3, няма данни за специфична влажност), 80 съобразно сценарий RCP6.0 и 190 по сценарий RCP8.5. На база на получените резултати от
общо четири критерия за оценка на статистическите модели за прогнозиране
на валежите – коригирания коефициент на детерминация (R2), информационния критерий (AIC), F-критерия и критерия за предпазване от пренапасване (ASE), е избран информационният критерий. Този критерий прогнозира
по-прецизно средните стойности и коефициента на вариация на изследвания
климатичен елемент.
ВАЛИДИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕКИТЕ МОДЕЛИ
ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВАЛЕЖИТЕ

В табл. 2 е показана корелацията между получените данни от съставените
статистически модели (от съответните предиктори за прогнозиране на валежите по съответните сценарии) и реално измерените валежи в трите изследвани
станции за периода 1950-2005 г.
Вижда се, че всички стойности са статистически значими, което показва добрата взаимовръзка между моделираните и реално измерените валежи.
Високите коефициенти на корелация показват също, че използваните климатични елементи в статистическите модели описват добре многогодишната
вариабилност на реално измерените валежи и в трите изследвани станции,
което е и необходимо условие за „предвиждане“ и на бъдещите тенденции
в изменението на валежите. Статистическите модели по сценариите RCP4.5
и RCP8.5 описват най-добре реално измерените валежи, което се дължи
най-вече на използвани в тях по-голям брой налични модели и предиктори.
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Таблица 2
Корелация на Спирмън между резултатите от съставените статистически модели (МЛР модели) и измерените валежи
за периода 1950-2005 г. за станциите Констанца, Варна и Бургас (всички стойностти са статистически значими)

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ
СЪОБРАЗНО СЦЕНАРИЙ RCP2.6

Прогнозираните средномесечни и средногодишни валежни количества
според съставените множествено-регресионни линейни модели съгласно сценарий RCP2.6 за станциите Констанца, Варна и Бургас за трите бъдещи периода
(2006-2036, 2037-2067 и 2068-2099 г.) са показани на фиг. 1. Показани са също
и средните стойности за историческия период (1950-2005 г.), както и тези през
последните 10 години (2006-2015 г.), за проследяване на изминалите и текущите състояния на изследвания климатичен елемент.
Устойчиво повишение на средномесечните валежни количества до края на
XXI в. спрямо периода 1950-2005 г. в ст. Констанца (фиг. 1а) се очаква през
месеците януари, февруари, март, април, май, септември, октомври и декември,
съответно с 12,8 mm (42,4 %), 4,8 mm (16,5 %), 4 mm (14 %), 11,5 mm (36,4 %),
9 mm (23,4 %), 19,4 mm (57,9 %), 17,6 mm (53, %) и 6,3 mm (17,4 %). Устойчиво
понижение на изследвания климатичен елемент се очаква през месеците юни и
ноември, съответно с 4 mm (9,8 %) и 14,1 mm (32,4 %).
Устойчиво повишение на изследвания климатичен елемент до края на XXI
век в ст. Варна съобразно периода 1950-2005 г. (фиг. 1б) се очаква през месеците
януари, юни, юли, октомври и декември, съответно с до 18,8 mm (47,7 %), 15,8
mm (32,2 %), 9,7 mm (25 %), 15,8 mm (42 %), 17,6 mm (39,7 %). Значително понижение се очаква през месеците февруари, април и август, съответно с до 7,8
mm (22,8 %), 21,8 mm (51 %) и 5,5 mm (15,3 %).
Значително повишение на средномесечните валежи в ст. Бургас (фиг. 1в) до
края на XXI в. в сравнение с периода 1950-2005 г. се очаква през месеците март,
май, юли, септември и декември, съответно с до 17,6 mm (44,8 %), 20,6 mm (44,8
%), 20,9 mm (54,1 %), 27,5 mm (66,9 %) и 11,5 mm (23,6 %). Значителен спад
на изследвания климатичен елемент се очаква през месеците февруари, юни и
ноември, съответно с 10,3 mm (25,1 %), 19,9 mm (29,1 %) и 13,7 mm (22,1 %).
За многогодишния ход на валежите (фиг. 1г) и в трите изследвани станции
може да се очаква средногодишните суми на валежите да продължават да се
повишават до края на 30-те години, след което ще настъпи лек спад до края на
60-те години и отново ще се повишат към края на XXI в. Въпреки очакваните
вариации на изследвания климатичен елемент в трите изследвани станции,
отклоненията до края на века спрямо настоящите нива (периода 2006-2015 г.)
няма да са значителни.
РЕЗУЛТАТИ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ
СЪОБРАЗНО СЦЕНАРИЙ RCP4.5

Прогнозираните средномесечни и средногодишни валежни количества
според съставените множественно-регресионни линейни модели съгласно сценарий RCP4.5 за станциите Констанца, Варна и Бургас за трите бъдещи периода
(2006-2036, 2037-2067 и 2068-2099 г.) са показани на фиг. 2.
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Фиг. 1. Прогнозирани средномесечни (а, б и в) и средногодишни (г) валежни количества (в mm)
съобразно сценарий RCP2.6
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Фиг. 2. Прогнозирани средномесечни (а, б и в) и средногодишни (г) валежни количества (mm)
съобразно сценарий RCP4.5

Устойчиво повишение на средномесечните валежни количества в края на
XXI в. спрямо периода 1950-2005 г. в ст. Констанца (фиг. 2а) се очаква през
месеците януари, февруари, април, август, септември и октомври, съответно
с 14,3 mm (47,4 %), 5,6 mm (19,2 %), 16,5 mm (52,2 %), 17 mm (58,6 %), 17,1
mm (51%) и 8,2 mm (24,9%). Устойчиво понижение на изследвания климатичен
елемент се очаква през март и ноември, съответно с 6,1 mm (21,2 %) и 7,6 mm
(17,4 %). В края на XXI в. се очаква средномесечните валежни количества да са
по-малки (спрямо периода 1950-2005 г.) с 3,9 mm (10,4 %) през май и с 2,2 mm
(5,3 %) през юни.
Значително повишение на изследвания климатичен елемент към края на
XXI в. спрямо периода 1950-2005 г. в ст. Варна (фиг. 2б) се очаква през месеците януари, юли, септември и ноември, съответно с 23,5 mm (59,7 %), 17,4 mm
(44,9 %), 13,8 mm (33,5 %) и 6,3 mm (11,5 %). Устойчиво понижение на валежите в края на XXI в. се очаква през месеците март с 9,4 mm (27,6 %) и май с
19,9 mm (50,8 %). Устойчиво повишение на изследвания климатичен елемент до
края на XXI век, съобразно периода 1950-2005 г. в ст. Бургас (фиг. 2в) се очаква
през месеците януари, май, октомври и декември, съответно с 25,6 mm (60,5
%), 16,3 mm (35,5%), 12,9 mm (26,4%) и 8,5 mm (17,4%). Устойчиво понижение
на средните месечни количества на валежите в края на ХХІ в. в сравнение с
периода 1950-2005 г. се очаква през месеците февруари, юни и ноември, съответно с 13 mm (31,6%), 11,1 mm (21,7%) и 26,8 mm (43,4%).
Съществено изменение на средногодишните суми на валежите (фиг. 2г) до
края на века като цяло не се очаква и в трите изследвани станции. Слабо понижение на валежите в края на XXI в. спрямо периода 2006-2015 г. се очаква в
станциите Констанца и Бургас, съответно с 39,5 mm (7,8 %) и 39,3 mm (6,7%).
РЕЗУЛТАТИ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ
СЪОБРАЗНО СЦЕНАРИЙ RCP6.0

Прогнозираните средномесечни и средногодишни валежни количества
според съставените множествено-регресионни линейни модели съгласно сценарий RCP6.0 за станциите Констанца, Варна и Бургас за трите бъдещи периода
(2006-2036, 2037-2067 и 2068-2099 г.) са показани на фиг. 3.
Устойчиво повишение на средномесечните валежни количества до края на
XXI в. спрямо периода 1950-2005 г. в ст. Констанца (фиг. 3а) се очаква през месеците януари, май, август и септември, съответно с 12,6 mm (41,7 %), 10,6 mm
(27,8 %), 7,1 mm (24,4 %) и 22 mm (65,7 %). Устойчиво понижение на изследвания климатичен елемент (спрямо периода 1950-2005 г.) се очаква през месеците
февруари, април, юли и ноември, съответно с 8,2 mm (28,2 %), 9,7 mm (30,6 %),
6 mm (18,9 %) и 7,1 mm (16,3 %).
Значително повишение на изследвания климатичен елемент до края на XXI
в. спрямо периода 1950-2005 г. в ст. Варна (фиг. 3б) се очаква през месеците
януари, февруари, март и октомври, съответно с 10 mm (25,4 %), 18,5 mm (53,8
%), 14 mm (41,2 %) и 5,9 mm (15,7 %). Устойчиво понижение на валежите до
края на XXI в. се очаква през месеците април, юни, август и ноември, съответно
с 12,5 mm (29,2 %), 15,3 mm (31,2 %), 13,2 mm (36,5 %), 16 mm (29,4 %).
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Устойчиво повишение на изследвания климатичен елемент до края на XXI
в. спрямо периода 1950-2005 г. в ст. Бургас (фиг. 3в) се очаква през месеците
януари, февруари, март и юли, съответно със 7,7 mm (18,3 %), 4,1 mm (10 %),
18,1 mm (46,1 %) и 16,5 mm (42,7 %). Устойчиво понижение на средономесечните суми на валежите до края на XXI в. в сравнение с периода 1950-2005 г. в
ст. Бургас (фиг. 3в) се очаква през месеците април, юни, август и ноември, съответно с 17,8 mm (37,3 %), 14,4 mm (28,2 %), 5,7 mm (19,6 %).
Постепенно понижение на средногодишните валежи (фиг. 3г) до края на
XXI в. се очаква и в трите изследвани станции. През периода 2067-2099 г. се
очаква средногодишните валежни суми да са по-ниски със 78,3 mm (15,5 %) в
ст. Констанца, с 69,8 mm (13,2 %) в ст. Варна и с 87,4 mm (15 %) в ст. Бургас в
сравнение с настоящите нива (периода 2006-2015 г.).
РЕЗУЛТАТИ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ
СЪОБРАЗНО СЦЕНАРИЙ RCP8.5

Прогнозираните средномесечни и средногодишни валежни количества
според съставените множествено-регресионни линейни модели съгласно сценарий RCP8.5 за станциите Констанца, Варна и Бургас за трите бъдещи периода
(2006-2036, 2037-2067 и 2068-2099 г.) са показани на фиг. 4.
Устойчиво повишение на средномесечните валежни количества до края на
XXI век, спрямо периода 1950-2005 г. в ст. Констанца (фиг. 4а) се очаква през
месеците февруари, септември, октомври и ноември, съответно с 2,3 mm (7,9
%), 10,6 mm (31,5 %), 14 mm (42,4 %), 4,2 mm (9,6 %). Устойчиво понижение на
валежите се очаква през месеците март, април, юни, юли и август, съответно с
9,6 mm (33,6 %), 4,1 mm (13 %), 20 mm (48,3 %), 7 mm (22 %) и 11,2 mm (38,6
%). Повишение на средните месечни суми на валежите до края на XXI в. в
сравнение с периода 1950-2005 г. в ст. Варна (фиг. 4б) се очаква през месеците
март, юни, юли и октомври, съответно с 2,2 mm (6,4 %), 6,8 mm (13,9 %), 21,4
mm (55,3 %), 2,9 mm (7,7 %). Устойчиво понижение на валежите се очаква през
месеците януари, април, май и ноември, съответно с 16,9 mm (42,9%), 8,3 mm
(19,4 %), 24,6 mm (62,7 %), 30 mm (55 %).
Устойчиво повишение на средномесечните валежни количества до края на
XXI в. (спрямо периода 1950-2005 г.) в ст. Бургас (фиг. 4в) се очаква през месеците април, юли и септември, съответно с 12,7 mm (26,7 %), 17 mm (44 %) и 5,6
mm (13,7 %). Устойчиво понижение на валежите се очаква през месеците март,
май, юни, октомври и ноември, през периода 2067-2099, съответно с до 16,3 mm
(41,5 %), 11,7 mm (25,4 %), 31,9 mm 62,3 %), 25,3 mm (51,9 %) и 40,5 mm (65,5
%), в сравнение с периода 1950-2005 г. Значително понижение на средногодишните валежи (фиг. 4г) до края на XXI в. се очаква и в трите изследвани станции.
В края на XXI в. средногодишните валежи се очаква да са по-ниски в сравнение
с периода 2006-2015 г. със 125,5 mm (24,8 %) в ст. Констанца, с 92 mm (17,4 %)
в ст. Варна и със 147 mm (25,3 %) в ст. Бургас.
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Фиг. 3. Прогнозирани средномесечни (а, б и в) и средногодишни (г) валежни количества (в mm)
съобразно сценарий RCP6.0
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Фиг. 4. Прогнозирани средномесечни (а, б и в) и средногодишни (г) валежни количества (mm)
съобразно сценарий RCP8.5

ИЗВОДИ
Конструираните множествено-регресионни линейни модели описват добре
валежите през почти всички месеци от годината в изследвания регион. Статистическото моделиране с използване на повече климатични модели и предиктори подобрява качеството на статистическите модели. Влиянието на сценариите
върху бъдещите изменения на температурата на въздуха и валежите е еднопосочно – с повишението на средногодишните температури на въздуха ще се понижават и средногодишните валежни суми, и обратно.
Прогнозите за бъдещите 30-годишни периоди, базирани на сценарий
RCP2.6, показват устойчиво повишаване на средните месечни валежни суми
и в трите изследвани станции през месеците януари, март, септември и декември. Устойчиво понижение на изследвания климатичен елемент се очаква през
февруари (ст. Варна и ст. Бургас), юни (ст. Констанца и ст. Бургас) и ноември (в
трите изследвани станции). Средногодишните суми на валежите ще продължават да се повишават до края на 30-те години, след което ще настъпи лек спад до
края на 60-те години, и отново ще се повишат към края на XXI в., като отклоненията спрямо настоящите нива няма да са значителни.
Прогнозите съобразно сценарий RCP4.5 показват устойчиво повишение
на валежите през месеците януари (и в трите изследвани станции), февруари,
септември (ст. Констанца и ст. Варна) и октомври (ст. Констанца и ст. Бургас).
Устойчиво понижение на валежите до края на века се очаква през месеците
март (и в трите изследвани станции), май (ст. Констанца и ст. Варна) и ноември
(ст. Констанца и ст. Бургас). Средногодишните валежни суми се очаква слабо да
се понижават до края на века с до 7,8 % (ст. Констанца) спрямо периода 20062015 г.
Прогнозите съгласно сценарий RCP 6.0 показват устойчиво повишение на
валежите през месеците януари и октомври (и в трите изследвани станции),
февруари и март (в ст. Варна и ст. Бургас). Устойчиво понижение на валежите
се очаква през месеците април и ноември (и в трите изследвани станции) и през
месеците май, юни и август (ст. Варна и ст. Бургас). Средногодишните валежни
суми се очаква постепенно да се понижават и в трите изследвани станции и в
края на XXI в. да са по-ниски с 13-15 % в сравнение с периода 2006-2015 г.
Устойчиво повишение на валежите съобразно сценарий RCP8.5 се очаква
през месеците септември (ст. Констанца и ст. Бургас), октомври (ст. Констанца
и ст. Варна). Устойчиво понижение на валежите се очаква през месеците март
(ст. Констанца и ст. Бургас), април (ст. Констанца и ст. Варна), май (ст. Варна и
ст. Бургас), юни (ст. Констанца и ст. Бургас) и ноември (ст. Варна и ст. Бургас).
Устойчиво понижение на средногодишните валежи се очаква и в трите изследвани станции с 24,8 % (ст. Констанца), с 17,4 % (ст. Варна) и 25,3 % (ст. Бургас)
през периода 2067-2099 г. спрямо периода 2006-2015 г.
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