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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РЕЖИМА 
И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАЧНОСТТА 

И СЛЪНЧЕВОТО ГРЕЕНЕ В БЪЛГАРИЯ

Петър Ножаров1

В статията се разглеждат промените в облачността и слънчевото греене над 
България, настъпили през последните 30 години. Наблюдават се определени 
различия, които се дължат както на антропогенния фактор, така и на начина на 
измерване. Установена е основната причина за наблюдаваното през последните 
години увеличение на продължителността на слънчевото греене.
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CURRENT TENDENCIES IN THE REGIME AND DISTRIBUTION 
OF CLOUDINESS AND SUNSHINE DURATION IN BULGARIA

Peter Nojarov 

Abstract: This article examines spatial and temporal distribution of cloudiness 
and sunshine duration in Bulgaria. The period of investigation of contemporary state 
of these two climatic elements is 1999–2013 for sunshine duration, 1984–2007 for 
cloudiness according to satellite data and 1999–2014 for cloudiness according to 
ground based observations. Low and mountain stations are used in order to track 
changes not only in horizontal but also in vertical direction. Data from some older 
periods (1941-70 for cloudiness and 1951-70 for sunshine duration) are also used in 
order to detect trends in these two climatic elements. The main research methods are 
statistical. Satellite data for cloudiness show higher values   than previously accepted 
in almost all months of the year except in winter. In the most part of the year spatial 
distribution of cloudiness is determined by local factors, such as relief and land-water 
borderline. That is why central part of western Bulgaria, which consists predomi-
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nantly of mountains and valleys, has the highest cloudiness values. The influence 
of circulation factor increases in winter months, which is reflected in an appropri-
ate manner by the spatial distribution of cloudiness. Satellite data show intra-annual 
cloudiness course with first maximum in March and secondary - in December. The 
minimum, according to both ground and satellite measurements, is in August. There 
are not any temporal changes in the average annual values  of total cloudiness. A 
significant increase is observed in September, while there is a significant decrease in 
the values of total cloudiness in June and November. Spatial distribution of sunshine 
duration in Bulgaria is largely similar to the spatial distribution of cloudiness, as 
the areas with higher cloudiness values have less sunshine duration and vice versa. 
Correlation between these two elements is statistically significant and it could be as-
sumed that variations in total cloudiness determine about 85–90% of the variations in 
sunshine duration. A significant increase of sunshine hours in the low part of Bulgaria 
is observed over the past two decades in almost all months except in September and 
October. The main factor that causes this increase is the increase of transparency of 
the atmosphere during this period related to the closure of many industries, both in 
Bulgaria and in Europe. Thus, the amount of aerosols discharged into the atmosphere 
has decreased. This effect is not observed in mountainous parts of Bulgaria as they 
are far enough from sources of pollution. Sunshine duration has not changed substan-
tially in recent decades in the mountains.

Keywords: cloudiness, sunshine duration, trends, relationships, Bulgaria

УВОД

Облачността и продължителността на слънчевото греене са едни от ос-
новните фактори за топлинния режим на приземния атмосферен слой. Поради 
сравнително по-лесното им измерване именно тези два климатични елемента 
се използват за количествено определяне на различните късовълнови и дълго-
вълнови радиационни потоци. До голяма степен слънчевото греене репрезенти-
ра радиационния фактор в дадена територия, докато циркулационният фактор 
е представен чрез облачността. Поради това тези два елемента са от особено 
значение за климата на даден район. Продължителността на слънчевото греене 
зависи от няколко фактора. На първо място е астрономичният фактор, изразен 
чрез географското положение на дадена точка. На второ място е облачността. 
Също така от значение са и прозрачността на атмосферата, и закритостта на 
хоризонта. Облачността зависи най-вече от хоризонталните и вертикалните 
движения в атмосферата. Влияние имат и съдържанието на водна пара във въз-
духа, количеството облакообразуващи аерозоли, както и орографските фактори 
(наличие на планини).

В България има редица изследвания както за слънчевото греене, така и за 
облачността. Всички те обаче боравят с данни от средата на ХХ век. Въпро-
сите за слънчевото греене са разработени основно от Ст. Лингова (1978, 1979, 
1981, 1995). Данните са от 45 станции за периода 1951–1976 г. Определени са 
някои статистически характеристики на продължителността на слънчевото 
греене. Също така е разкрито пространственото и времевото разпределение на 
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този климатичен елемент за територията на България. Продължителността на 
слънчевото греене е застъпена в отделни изследвания (Калчева, 1955а; Матеева, 
Филипов, 2013) и в редица книги за климата на България (Велев, 1990; Станев и 
др., 1991; Топлийски, 2006). Данните там са за периода 1951–1970 г. и резулта-
тите не се различават от тези, представени от Лингова. По-актуални с данни от 
ХХІ в. са изследванията на Вл. Власков относно продължителността на слънче-
вото греене в планински и извънпланински територии (2010, 2012). Основните 
резултати от тези изследвания показват, че в извънпланинските части са настъ-
пили сериозни промени в сравнение със средата на ХХ в., докато в планините 
продължителността на слънчевото греене практически не се е променила.

Количеството обща облачност над България е застъпено в няколко изслед-
вания, но с данни също от средата на  ХХ в. Има както отделни разработки само 
върху облачността (Събев, 1955), така и по-общи върху климата на България, 
които включват и облачността (Велев, 1990; Станев и др., 1991; Топлийски, 
2006). По данни от наземни наблюдения е разкрито времевото и пространстве-
ното разпределение на този климатичен елемент. Също така съществуват и из-
следвания, които установяват връзката между облачността и продължителнос-
тта на слънчевото греене (Калчева, 1955б).

Вижда се, че всички горецитирани трудове използват стари, от днешна 
гледна точка, данни. Единствените два по-нови показват промени в продължи-
телността на слънчевото греене. Всичко това поставя и целта пред настоящото 
изследване – актуализиране на пространственото и времевото разпределение 
на продължителността на слънчевото греене и облачността над България, за да 
се разкрият настъпилите промени и евентуалните причини. За постигането на 
тази цел се решават няколко задачи. Съставени са карти на пространственото 
разпределение на продължителността на слънчевото греене и облачността, като 
за втория елемент се използват сателитни, а не наземни данни. По този начин 
се цели обективизиране на резултатите. Прави се и сравнение между наземните 
и сателитните данни. Проследяват се настъпилите промени в двата изследвани 
елемента в сравнение с предишни периоди, като това се осъществява както на 
годишна, така и на месечна база. Прави се също така и връзка между облачност-
та и продължителността на слънчевото греене.

ДАННИ И МЕТОДИ

Данните за продължителността на слънчевото греене са от 12 ниски стан-
ции (Видин, Плевен, Русе, Кълъраш, Калиакра, Варна, Сливен, Одрин, Плов-
див, София, Кюстендил, Сандански) и 5 планински станции (върховете Мусала, 
Черни връх, Мургаш, Ботев, Рожен) и обхващат периода 1999-2013 г. В повече-
то от тези станции има отделни липсващи месеци, но като цяло това не наруша-
ва полето на продължителността на слънчевото греене, което според Лингова 
(1981) е с приближение еднородно и изотропно. За да има възможност за ко-
ректно пространствено сравнение, месечните стойности са представени чрез 
относителното (действителното към максимално възможното в дадена точка) 
слънчево греене. По този начин се избягват различията, наложени от конкрет-
ното географско положение на всяка станция. Годишните данни са представени 
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чрез действителните им стойности, тъй като те не се влияят от гореспоменатия 
фактор. За определяне на времеви тенденции се изпозват по-старите данни за 
периода 1951-1970 г., публикувани в Климатичния справочник на НР България, 
т. I (1978).

За облачността в съвременния период се използват два вида данни – са-
телитни и наземни. Сателитните имат резолюция от 1˚х1˚ (приблизително 
100х100 km), покриват цялата територия на България и обхващат периода 1984-
2007 г. Предоставени са от проекта на NASA - GEWEX Surface Radiation Budget 
(SRB). Важното, което следва да се отбележи за тези данни, е, че те са изчисле-
ни машинно на базата на сателитна информация за облачността, което осигу-
рява тяхната обективност. В изследването са използвани също така и данни за 
облачността от наземни наблюдения в 4 ниски (Видин, Варна, Бургас, София) 
и 1 планинска станция (вр. Мусала) за периода 1999-2014 г. Въпреки че тези 
данни са субективно натоварени, единствено те дават възможност за сравне-
ние с предишни периоди и съответно за установяване на евентуални тенденции 
във времевото разпределение. Информацията за общата облачност за по-стария 
период (1941-1970 г.) е взета от Климатичния справочник на НР България, т.II 
(1979). Всички данни за облачността в това изследване са представени по ска-
лата от 0 до 1.

Данните за оптичната дебелина на аерозолите (общото съдържание на 
аерозоли в цялата атмосфера) са получени от The Global Aerosol Climatology 
Project (GACP), част от the Global Energy and Water Cycle Experiment (GEWEX). 
Те покриват периода от м. август 1981 г. до м. юни 2006 г. и се базират на инфор-
мация от сателитни и наземни наблюдения, както и на химико-транспортно мо-
делиране (Geogdzhayev et al., 2005). Пространствената резолюция е 1˚х1˚, като 
се обхваща атмосферният слой само над водна повърхност (морета и океани). 
При изчисленията над суша грешката става твърде голяма и съответно данните 
не са особено надеждни. За целите на това изследване е използвана клетка с ко-
ординати 43-44˚N и 28-29˚Е, която се намира над Черно море, в непосредствена 
близост до станция Варна.

В изследването са използвани основно статистически методи (Wilks, 2006). 
Навсякъде възприетото ниво на значимост е р=0,05. Тренд анализът е основ-
ният метод за определяне на наличието на евентуални времеви тенденции в 
изследваните климатични елементи. Той е осъществен чрез използването на 
линейна регресия. Също така са изчислени корелационните коефиценти между 
облачността и продължителността на слънчевото греене, за да се види каква е 
връзката между тях. Използван е непараметричен статистически метод – кое-
фицента на рангова корелация на Спирмън. При пространственото представяне 
на резултатите основният метод за интерполация е кригингът.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

ОБЛАЧНОСТ

Пространственото разпределение на средногодишната обща облачност по 
сателитни данни над България е показано на фиг. 1. От нея се вижда, че най-
голяма е облачността над котловинните полета в централните части на Западна 
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България и района на Краището, като стойностите са над 0,65. Северозападна 
България, Горнотракийската низина и котловините по горното поречие на Стру-
ма също са с по-висока облачност. С най-ниска средногодишна облачност (под 
0,59) се очертават южните райони на Западните Родопи, както и Санданско-Пе-
тричкото поле. Като цяло по-равнинните части в Източна България и Дунавска-
та равнина (изключвайки нейната най-западна част) се отличават със сравни-
телно хомогенно разпределение на средногодишната обща облачност, която се 
движи в границите на 0,6 до 0,63.

Фиг. 1. Пространствено разпределение на средногодишната обща облачност 
над България по сателитни данни за периода 1984–2007 г.

Вътрешногодишният ход на общата облачност по сателитни данни за 4 
характерни клетки (северозападна с граници 43-44˚N и 22-23˚Е, североизточ-
на – 43-44˚N и 27-28˚Е, югоизточна – 42-43˚N и 27-28˚Е, и югозападна – 42-
43˚N и 23-24˚Е) за територията на България е показан на фиг. 2. От нея се 
вижда, че вътрешногодишният ход на облачността е подобен за цялата тери-
тория на страната, като главният максимум е през м. март и е със стойности 
от 0,73 до 0,77. Има и вторичен максимум, който е през м. декември и е със 
стойности от 0,70 до 0,72. Основният минимум е през м. август (стойности от 
0,43 до 0,50), като в двете източни клетки стойностите през м. юли са същите 
като през м. август. Това, което прави впечатление от тази графика, е, че в тези 
две клетки облачността през топлото полугодие (април-септември) е доста 
по-ниска в сравнение с клетките, покриващи Западна България, докато през 
студеното полугодие стойностите са почти еднакви навсякъде. Причината за 
това е по-силно изразеният планински релеф в западната част на страната, 
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който способства за развитието на вътрешномасова купеста облачност през 
пролетта и лятото.

Пространственото разпределение на облачността по сателитни данни през 
м. март над България е показано на фиг. 3. Това разпределение съвпада до го-

Фиг. 2. Вътрешногодишен ход на общата облачност по сателитни данни за 4 клетки, 
покриващи различни части на България за периода 1984–2007 г.

Фиг. 3. Пространствено разпределение на общата облачност по сателитни данни 
през м. март над България за периода 1984–2007 г.
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ляма степен със средногодишните стойности. Най-голяма е облачността над 
централните части на Западна България (над 0,76). Най-ниски са стойностите в 
Санданско-Петричкото поле, южната част на Западните Родопи и централната 
и източната част на Дунавската равнина. Прави впечатление също така едно 
увеличение на облачността над Черно море и крайбрежието му, което се дължи 
на относително по-ниската температура на морската вода и съответно на възду-
ха през този месец в сравнение с температурата във вътрешността на страната, 
което от своя страна води до кондензация на съдържащата се във въздуха водна 
пара с образуване на облаци. 

На фиг. 4 е представено разпределението на облачността над България през 
м. декември, когато е вторичният максимум на този климатичен елемент. Тук 
картината е малко по-различна в сравнение с м. март. Най-високите стойности 
се наблюдават в крайната югоизточна част на страната, което е свързано с пътя 
на средиземноморските циклони през тази част от годината, преминаващи от 
Егейско през Мраморно към Черно море. С най-малко облачност се отличават 
южните части на Западните Родопи. 

Фиг. 4. Пространствено разпределение на общата облачност по сателитни данни 
през м. декември над България за периода 1984–2007 г.

Като цяло се вижда, че максималната облачност през тези два месеца се 
проявява по различен начин – през м. декември зависи повече от циркулацион-
ните фактори, докато през м. март зависи преди всичко от местните физикогео-
графски фактори (релеф и разпределение суша-вода).

На фиг. 5 е показано пространственото разпределение на облачността по 
сателитни данни през м. август. Най-високите стойности отново се наблюдават 
в централната западна част на България (над 0,48), където наличието на плани-
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ните способства за образуването на вътрешномасови конвективни облаци. Най-
ниските стойности са в крайната югоизточна част (под 0,39), където Черно море 
чрез локалната бризова циркулация намалява количеството на такива облаци. 
Циркулационният фактор също се проявява и над Северното Черноморие, къде-
то облачността е повече, което е свързано с преминаването на повече циклони 
над този район през тази част от годината.

Трендовете на общата облачност в четирите изследвани клетки (дефини-
рани по-горе) по сателитни данни за периода 1984-2007 г. са показани в табл. 
1. В средногодишните стойности не се наблюдават статистически значими про-
мени. При средномесечните стойности повсеместно намаление на облачността 
за изследвания период се наблюдава през м. юни. Причината за това е свързана 
със стабилизацията на атмосферата, изразена чрез засилване въздействието на 
Азорския максимум, водещо до съответното увеличение на атмосферното наля-
гане и подтискане на възходящите въздушни движения. Тези процеси като цяло 
намаляват количеството на вътрешномасовата конвективна облачност. Почти 
повсеместно статистически значимо увеличение на облачността се наблюдава 
през м. септември. Това се дължи на отслабването на влиянието на Азорския 
максимум, зачестяване на циклоните, понижение на атмосферното налягане, 
което води до по-съществени възходящи вертикални движения на въздуха и об-
разуване на повече облаци.

За да може да се направи някакво сравнение с данни от по-стари периоди, е 
събрана информация за общата облачност по наземни наблюдения в 4 станции 
– Видин, Варна, Бургас и София, за периода 1999–2014 г. Подбрани са такива 
станции, които не са претърпели сериозни премествания след средата на ХХ в. 

Фиг. 5. Пространствено разпределение на общата облачност по сателитни данни 
през м. август над България за периода 1984–2007 г.



42

Т
аб

л
и

ц
а 

1
Тр

ен
до

ве
 (з

а 
де

се
т

ил
ет

ие
) н

а 
об

щ
ат

а 
об

ла
чн

ос
т

 п
о 

са
т

ел
ит

ни
 д

ан
ни

 за
 п

ер
ио

да
 1

98
4–

20
07

 г.
 

 К
ле

тк
а

І
ІІ

ІІ
І

ІV
V

V
І

V
ІІ

V
ІІ

І
ІХ

Х
Х

І
Х

ІІ
Го

д.

43
–4

4˚
N

 и
 2

2–
23

˚Е
 

–0
.0

2
0.

00
–0

.0
2

–0
.0

3
–0

.0
2

–0
.0

6*
0.

00
0.

04
0.

08
0.

02
0.

00
0.

01
0.

00

43
–4

4˚
N

 и
 2

7–
28

˚Е
0.

01
0.

02
–0

.0
4

–0
.0

2
–0

.0
2

–0
.0

7
–0

.0
1

0.
01

0.
06

0.
04

–0
.0

1
0.

00
0.

00

42
–4

3˚
N

 и
 2

7–
28

˚Е
–0

.0
1

0.
01

–0
.0

4
0.

00
–0

.0
1

–0
.0

6
–0

.0
1

–0
.0

1
0.

07
0.

03
0.

00
0.

01
0.

00

42
–4

3˚
N

 и
 2

3–
24

˚Е
–0

.0
3

–0
.0

2
–0

.0
3

–0
.0

4
–0

.0
3

–0
.0

9
–0

.0
3

0.
01

0.
06

0.
00

–0
.0

1
0.

00
–0

.0
2

* У
де

бе
ле

ни
те

 ц
иф

ри
 с

а 
ст

ат
ис

ти
че

ск
и 

зн
ач

им
и 

ст
ой

но
ст

и



43

Направено е сравнение между сателитните и наземните данни за облачността за 
периода на припокриване (1999–2007 г.), като всяка от четирите наземни стан-
ции попада в обхвата на дефинираните по-горе четири едноградусови клетки. 
Във Видин разликата в средногодишните стойности на общата облачност е 0,1 
(0,55 по наземни и 0,65 по сателитни данни), във Варна разликата е 0,05 (съ-
ответно 0,56 и 0,61), в Бургас тя е 0,08 (0,54 и 0,62) и в София – 0,07 (0,58 и 
0,65). Както се вижда, сателитните данни показват по-висока обща облачност 
в сравнение с наземните. Това може да се дължи на различни причини, но най-
вероятно две са основните – недостатъчна откритост на хоризонта в повечето 
от станциите и недобрата преценка на наблюдателя, когато трябва числено да 
се изрази покритостта на небето с облаци. Втората причина се вижда добре на 
следващата фиг. 6. На нея е показан вътрешногодишният ход на облачността по 
сателитни и наземни наблюдения в станция София за периода 1999–2007 г. От 
графиката ясно се откроява, че най-близки са двата хода през месеците декем-
ври и януари, докато в периода март-октомври различията са сериозни. През 
зимата облачността се развива предимно по фронтални системи, които са с не-
прекъснати слоести облаци и преценката на наблюдателя в повечето случаи е 
улеснена. През топлата част от годината преобладават конвективните облаци, 
които имат точков характер на проявление и съответно количествената оценка 
на покритостта на небето става доста по-трудна, откъдето се получават и зани-
жените стойности.

Фиг. 6. Вътрешногодишен ход на облачността по сателитни и наземни 
наблюдения в ст. София за периода 1999–2007 г.

За да се проследят тенденциите по наземни данни, са изчислени разликите 
в стойностите на общата облачност между текущия период (1999–2014 г.) и 
минал период (1941–1970 г. според Климатичния справочник на НР България). 
Освен четирите гореизброени станции е добавена и още една високопланинска 
– вр. Мусала. При средногодишните стойности разлики почти няма – отклоне-
нията са в порядъка на ±0,01. Разликите по месеци в петте станции са показани 
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на фиг. 7. Вижда се, че в ниските станции ходът е почти синхронен. Единствено 
вр. Мусала показва различие през м. март, когато има увеличение на фона на 
общо намаление на облачността в ниските части. Затоплянето на въздуха през 
този месец (Nojarov, 2014) води до по-летен тип на облачността, което от на-
блюдателите в ниските части се отчита като намаление, докато върхът по-често 
се оказва в облачната покривка и това съответно води до повишаване на стойно-
стите. Иначе най-голямо повишение на общата облачност във всички станции 
се наблюдава през м. септември (от 0,1 до 0,12), което е в синхрон с наблюдава-
ните трендове при сателитните данни. Най-изразено намаление се отчита през 
м. ноември, което обаче не се забелязва при сателитните данни и означава, че 
процесът е по-продължителен във времето и се е случил вероятно преди 1984  г. 
Би могло да се направи изводът, че след средата на ХХ  в. има понижение в 
стойностите на общата облачност през м. ноември в България, тъй като тази 
тенденция се потвърждава и от данни за атмосферното налягане и валежите. 
Повсеместно повишение на облачността има и през месеците юли и август, но 
стойностите са по-малки, което не позволява тази тенденция да се потвърди 
като значима. Наблюдаваният през м. юни негативен тренд в облачността по 
сателитни данни се потвърждава и по наземните наблюдения, но стойностите 
са много по-близки до 0. Това означава, че вероятно е имало едно повишение на 
облачността до 70-80-те години на ХХ в., след което следва по-рязък спад.

СЛЪНЧЕВО ГРЕЕНЕ

Пространственото разпределение на годишната сума на часовете със слън-
чево греене в България (само за 12-те ниски станции) за периода 1999-2013 г. е 
показано на фиг. 8. От нея се вижда, че най-ниските стойности се наблюдават в 
централната част на Западна България – под 2260 часа годишно. Най-високи са 

Фиг. 7. Разлики в средномесечните стойности на общата облачност по наземни наблю-
дения между текущия период (1999–2014 г.) и минал период (1941–1970 г.) в 5 станции 

в България
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стойностите в Санданско-Петричкото поле – над 2620 часа годишно. В Източна 
България полето на продължителността на слънчевото греене е по-еднородно и 
се движи в границите на 2320 до 2440 часа годишно. Като цяло това простран-
ствено разпределение съвпада доста добре с разпределението на средногодиш-
ната обща облачност по сателитни данни, което и би следвало да се очаква, след 
като облачността е един от водещите фактори за продължителността на слънче-
вото греене. Лингова (1981) по данни за периода 1951–1976 г. показва едно прос-
транствено разпределение, което в Западна България е подобно на настоящото, 
но в Източна България има определени различия. Промяната на годишните суми 
на слънчевото греене в тази част на страната в момента се проявява предимно в 
зонална посока, докато в предишния период е била предимно в меридионална. 
Също така в по-стария период стойностите са по-ниски и се движат в диапазона 
2100 до 2500 ч. В планинските станции годишните суми на слънчевото греене са 
по-ниски в сравнение с извънпланиските и са, както следва: вр. Мургаш – 2043 ч., 
Рожен – 2250 ч. (много висока стойност, съпоставима с тези в Краището и по-
твърдена от сравнително ниската обща облачност в тази част на Родопите), Черни 
връх – 1793 ч., вр. Ботев – 1794 ч., и вр. Мусала – 1920 ч. Ако се погледне верти-
калното разпределение (абстрахирайки се от конкретното географско положение 
на станцията), се вижда, че с най-малко слънчеви часове е поясът 2000–2400 m, 
който през почти всички сезони попада в облачния слой.

Фиг. 8. Пространствено разпределение на годишната сума на часовете със слънчево 
греене в България (само за 12-те ниски станции) за периода 1999–2013 г.

Вътрешногодишният ход на продължителността на слънчевото греене се оп-
ределя основно от астрономичния фактор (височината на слънцето над хоризонта 
и съответно продължителността на деня) и на второ място от облачността. По 
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Фиг. 9. Пространствено разпределение на относителната продължителност 
на слънчевото греене в извънпланинската част на България през м. декември 

за периода 1999–2013 г.

тези причини минимумът в продължителността на слънчевото греене в България 
е през м. декември, а максимумът – през м. юли. В планинските части (в пояса 
над 2000 m) максимумът се измества към м. август поради по-малката облачност 
тогава. Пространственото разпределение на относителната продължителност на 
слънчевото греене в извънпланинската част на страната през м. декември е пока-
зано на фиг. 9. От нея се вижда, че с най-ниски стойности е северозападната част 
на България (под 24% от максимално възможното). Най-големи са стойностите 
в Санданско-Петричкото поле – над 33% от максимално възможното. С относи-
телно по-високи стойности се отличава и централната част на Източна България. 
До голяма степен това разпределение съответства на разпределението на облач-
ността през този месец. Сравнявайки с данните на Лингова (1981), които за м. 
декември се движат от 25 до 35% относителна продължителност на слънчевото 
греене, се вижда, че няма съществени разлики. 

На фиг. 10 е показано пространственото разпределение на относител-
ната продължителност на слънчевото греене в извънпланинската част на 
България през м. юли. Най-ниските стойности се наблюдават в централните 
части на Дунавската равнина, Краището и по протежение на Стара планина 
(под 70% от максимално възможното). Най-високите стойности са в крайни-
те южни части на страната, както и по Добруджанското Черноморско край-
брежие (над 74% от максимално възможното). Това разпределение отново до 
голяма степен се покрива с разпределението на облачността през този ме-
сец. Данните за месец юли на Лингова (1981) показват стойности за същия 
показател от 65 до 75%, като по-голямата част от България попада в диапа-
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Фиг. 10. Пространствено разпределение на относителната продължителност 
на слънчевото греене в извънпланинската част на България през м. юли 

за периода 1999–2013 г.

зона около 65%. Във връзка с това може да се направи изводът, че през този 
месец е настъпило увеличение на продължителността на слънчевото греене 
в почти всички части на страната, с изключение на крайните югозападни и 
югоизточни райони.

Както беше вече показано от фигурите с пространственото разпределение и 
коментирано в разработките на Власков (2010, 2012), през ХХІ в. се наблюдава 
едно съществено покачване на броя на часовете със слънчево греене в България. 
В извънпланинската част то е от порядъка на около 10% (в абсолютни стойности 
около 250 часа) за годишната сума. В планините обаче нарастване практически не 
се наблюдава. Причините за такова вертикално разпределение на тези трендове ще 
бъдат споменати по-нататък. За да се проследят тенденциите по месеци, са изчис-
лени разликите в стойностите на продължителността на слънчевото греене между 
текущия период (1999–2014 г.) и минал период (1951–1970 г. според Климатичния 
справочник на НР България). Резултатите за три ниски (Русе, Варна и София) и 
една планинска (вр. Мусала) станция са показани на фиг. 11. Вижда се, че нараства-
нето на продължителността на слънчевото греене в ниските станции се осъществя-
ва през почти всички месеци, като най-изразено е в периода март-юни. Отрицател-
ни тенденции се наблюдават само през септември и октомври, което е в синхрон 
с увеличението на облачността тогава. Връх Мусала следва общите тенденции по 
месеци, само че стойностите са много по-ниски и се движат около 0. Увеличение 
на продължителността на слънчевото греене се наблюдава в периода май-август, 
докато през месеците септември и октомври намалението е най-голямо. 

Корелацията между продължителността на слънчевото греене и общата 
облачност за периода 1999–2014 г. според наблюденията в три ниски и една 
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планинска станция е показана в табл. 2. Общият период между сателитните на-
блюдения на облачността и продължителността на слънчевото греене е твърде 
кратък, което не позволява да се изчислят надежни корелационни коефиценти. 
На годишна база стойностите са в диапазона от –0,93 до –0,95 и са статисти-
чески значими. По месеци също всички стойности са статистически значими, 
което означава, че облачността има основна роля при определянето на продъл-
жителността на слънчевото греене както в ниските, така и в планинските те-
ритории. До подобни изводи достига и Калчева (1955б), която установява за 
София за периода 1897–1946 г. месечни корелационни коефиценти в диапазона 
от –0,71 до –0,91. Като цяло може да се приеме, че вариациите в облачността 
определят около 85–90% от вариациите в продължителността на слънчевото 
греене.

Т а б л и ц а  2
Корелация между продължителността на слънчевото греене 

и общата облачност по наземни наблюдения за периода 1999–2014 г. 
(стойностите са статистически значими) 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год.

Видин –0.93 –0.94 –0.81 –0.91 –0.86 –0.88 –0.90 –0.88 –0.88 –0.97 –0.89 –0.82 –0.94

Варна –0.83 –0.95 –0.86 –0.90 –0.91 –0.88 –0.96 –0.70 –0.89 –0.60 –0.96 –0.82 –0.93

София –0.88 –0.96 –0.91 –0.93 –0.96 –0.98 –0.93 –0.82 –0.85 –0.96 –0.93 –0.96 –0.93

вр. Мусала –0.83 –0.94 –0.86 –0.90 –0.69 –0.65 –0.99 –0.96 –0.79 –0.98 –0.69 –0.96 –0.95

Фиг. 11. Разлики в средномесечните стойности на продължителността 
на слънчевото греене между текущия период (1999–2014 г.) и минал 

период (1951–1970 г.) в 4 станции в България
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Тази зависимост ясно може да се проследи и на фиг. 12, където са пред-
ставени вътрешногодишните ходове на разликите в облачността (по наземни 
наблюдения) и продължителността на слънчевото греене в станция София. 
Разликите са изчислени чрез изваждане на стойностите за по-стария период 
(1951–1970 г. за слънчевото греене и 1941-70 г. за облачността) от стойностите 
на по-новия период (1999–2014 г.). Ясно се вижда, че повишаването на коли-
чеството на облачността води до намаляване на продължителността на слън-
чевото греене и обратното. Най-добре това се наблюдава през м. септември. 
Другото, което прави впечатление на тази графика е, че докато разликите в 
средномесечните стойности на облачността се колебаят около 0 (на годишна 
база практически няма промени в количеството обща облачност), то разликите 
в средномесечните стойности на продължителността на слънчевото греене са 
предимно положителни, колебаещи се около +20 ч. Това показва, че наблюда-
ваното в цялата извънпланинска част на България нарастване на продължител-
ността на слънчевото греене не се дължи на фактора облачност. След като няма 
промени в астрономическите и местните (откритост на хоризонта, местополо-
жение) физикогеографски фактори, то единствената причина за тази тенденция 
би могла да бъде промяна в прозрачността на атмосферата.

Фиг. 12. Вътрешногодишен ход на разликите в средномесечната облачност (по назем-
ни наблюдения) и разликите в продължителността на слънчевото греене (по месеци) 
в София. Разликите са изчислени чрез изваждане на стойностите на по-стария период 
(1951–1970 г. за слънчевото греене и 1941–1970 г. за облачността) от стойностите на 

по-новия период (1999–2014 г.)

4 Проблеми на географията, 3–4/2015 г. 

В петия оценъчен доклад на Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC, 2013) темата за прозрачността на атмосферата и съдържанието на ае-
розоли в нея е засегната сравнително подробно, като се подчертава, че опре-
делянето на дългосрочни трендове, дължащи се на естествени източници на 
аерозоли, е сравнително трудно. Ситуацията при антропогенните източници е 
по-добре изучена. Основният извод в доклада по отношение прозрачността на 
атмосферата е, че на базата на сателитни и наземни измервания прозрачността 
над Европа и източната част на САЩ се увеличава от средата на 90-те години на  
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ХХ в. Наземните измервания на аерозоли (най-вече прах) показват намаление 
на тяхното количество от приблизително средата на 80-те години в части от Ев-
ропа и САЩ. Обяснението за тези тенденции може да се търси в динамиката и 
развитието на икономическите процеси, както на регионално, така и на глобал-
но равнище. Основният източник на такъв тип замърсяване е промишлеността. 
В края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ в. в Източна Европа рухват тота-
литарните режими, което доведе и до бърз упадък на икономиката в съответни-
те държави. Същевременно в този период голяма част от замърсяващите произ-
водства на Западна Европа и САЩ са изнесени основно в посока Азия. Всичко 
това доведе и до намаляване на антропогенното замърсяване на въздуха.

Изменението на средногодишните стойности на оптичната дебелина на 
аерозолите в клетка 43-44˚N и 28-29˚Е (в непосредствена близост до станция 
Варна) за периода 1982-2005 г. е показано на фиг. 13. На нея се вижда, че съ-
ществен спад на тези стойности се наблюдава около 1995 г. Това означава, че 
количеството аерозоли намалява и съответно прозрачността на атмосферата се 
увеличава. Това потвърждава, че направените в IPCC AR5 изводи важат с пълна 
сила и за територията на България, тъй като измерените стойности в крайбреж-
ните части до голяма степен са функция на източници на аерозоли, намиращи 
се на сушата в съответния прилежащ район.

Фиг. 13. Средногодишни стойности на оптичната дебелина на аерозолите в клетка 43-44˚N 
и 28-29˚Е (в непосредствена близост до ст. Варна) за периода 1982–2005 г.

За да се проследят дългосрочните трендове в продължителността на слън-
чевото греене, са събрани данни за периода 1960–2014 г. за две станции – Со-
фия и Варна. Ходът на средногодишните суми е показан на фиг. 14. Вижда се, 
че съществено увеличение на стойностите се наблюдава в периода 1990–1996 г. 
(София) и 1994–1996 г. (Варна). Това е точно периодът, в който се отчита уве-
личаване на прозрачността на атмосферата и намаляване на аерозолите във въз-
духа над Европа и западната част на Черно море. Оттук може да се направи и 
изводът, че продължителността на слънчевото греене в България бележи уве-
личение в края на ХХ в., което се дължи на увеличението на прозрачността на 
атмосферата. Освен това основните източници на аерозоли, които прекратяват 
дейността си през този период, са били разположени в ниските части на Бълга-
рия и съответно са замърсявали основно приземния атмосферен слой. Ето защо 
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Фиг. 14. Годишни суми на продължителността на слънчевото греене в София и Варна 
за периода 1960–2014 г.

в планинските части на България не се наблюдава промяна на продължителнос-
тта на слънчевото греене, тъй като там прозрачността на атмосферата, както и 
общата облачност, не се е променила съществено.

Продължителността на слънчевото греене в България се измерва с помо-
щта на хелиографи, които прогарят лента при достигане на определена интен-
зивност на слънчевата радиация. Тази интензивност зависи основно от прозрач-
ността на атмосферата и височината на Слънцето над хоризонта. Обикновено 
след изгрев и преди залез има определен период, когато поради ниското поло-
жение на Слънцето над хоризонта, интензивността на слънчевата радиация е 
слаба и съответно хелиографът не прогаря лентата и не се отчита слънчево гре-
ене. При увеличаване на прозрачността на атмосферата обаче и в тези часове от 
деня ще се увеличи интензивността на слънчевата радиация, която ще премине 
специфичния за уреда праг на чувствителност и съответно ще се отчете някакво 
допълнително слънчево греене. Това е един възможен механизъм, който обясня-
ва увеличената продължителност на слънчевото греене в България.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сателитните данни за облачността дават сравнително по-обективна кар-
тина, която показва по-високи от досега възприетите стойности през почти 
всички месеци от годината, с изключение на зимните. През по-голямата част 
от годината пространственото разпределение на облачността се определя от 
местните физикогеографски фактори, като релеф и граница суша-вода. Поради 
това централната част на Западна България, която е с планинско-котловинен 
характер, се отличава с най-голяма облачност. През зимните месеци се уве-
личава влиянието на циркулационния фактор, изразено основно чрез преми-
наващите на юг от България циклони, което се отразява по съответния начин 
върху пространственото разпределение на облачността. В сравнение с данните 
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от наземните наблюдения сателитните данни показват малко по-различен вът-
решногодишен ход на облачността, като основният максимум е през м. март, а 
вторичният максимум остава през м. декември. Минимумът и при наземните, 
и при сателитните измервания е през м. август. На се наблюдават някакви про-
мени в средногодишните стойности на общата облачност. През м. септември 
има съществено увеличение, докато през месеците юни и ноември се наблюда-
ва значимо понижение в стойностите на общата облачност. Понижението през 
м. юни се е случило в края на  ХХ и началото на ХХІ в., докато понижението 
през м. ноември е станало през втората половина на ХХ в.

Пространственото разпределение на продължителността на слънчевото 
греене в България до голяма степен съвпада с пространственото разпределение 
на облачността, като районите с по-голяма облачност имат по-малка продължи-
телност на слънчевото греене и обратното. Корелацията между тези два елемен-
та е статистически значима и може да се приеме, че вариациите в облачността 
определят до около 85-90% от вариациите на продължителността на слънчевото 
греене. През последните две десетилетия се наблюдава съществено покачва-
не на часовете със слънчево греене в ниските части на България през почти 
всички месеци, с изключение на месеците септември и октомври. Основният 
фактор, който предизвиква това покачване, е увеличаването на прозрачността 
на атмосферата през този период, свързано със закриването на много промиш-
лени производства както в страната, така и в Европа. По този начин намалява 
количеството на изхвърляните аерозоли в атмосферата. Този ефект обаче не се 
проявява в планинските части на България, тъй като те са достатъчно отдале-
чени от източниците на замърсяване и в тях продължителността на слънчевото 
греене не търпи съществени промени през последните десетилетия.
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