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1. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 



 
Климат - статистически ансамбъл от състояния,  

през които преминава системата  
атмосфера-хидросфера-литосфера-криосфера-биосфера  

за периоди от време от порядъка на няколко десетилетия. 
 



Повишаването на температурите, според повечето учени, се дължи на 
замърсяването на въздуха. Концентрацията на така наречените 

парникови газове (СО2, СО, СН4 и др.)  
започва подчертано да нараства от средата на 19 век.  





 





КАРТА НА НП ПИРИН 



           Многогодишните данни за температурно-валежните условия в 
района на парка ни позволиха да изчислим индексите на 
засушаването по де Мартон и да построим климатограмите на 
Валтер. Екологичният смисъл на индекса на засушаването по де 
Мартон ни дава основание да причислим районите на около гр. 
Сандански и гр. Гоце Делчев към зонатата с периодично 
възникване на трайни смущения във влагоосигуряването на 
дървесните видове, а тези около гр. Банско се характеризират с 
проблеми свързани с влагоосигуряването само в отделни години. 
Съставените климатограми на Валтер показват, че лимитиращия 
фактор в анализираните райони е предимно валежния режим през 
вегетационния период и стресовите периоди варират от един 
месец (гр. Банско – VIII), два месеца (гр. Гоце Делчев – VIII и IX) до 
три месеца (гр. Сандански – VII, VIII и IX). 

 
  Формула за индекса на засушаването по де Мартон : 
 
                        Jt = Pt  / Tt + 10 
 
              където:  
  Pt  - средна годишна валежна сума в mm/m2 ; 
  Tt – средната годишна температура в °C. 
 



Фиг. 1. Изменения на средните многогодишни 
температури на въздуха и валежи - гр. Банско
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Фиг. 2. Изменения на индексите за годишните валежни 
суми (хистограма) и средните месечни летни температури 

на въздуха (червена линия) в района на гр. Банско
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Фиг. 3. Изменения на средните многогодишни 
температури  и валежи в района на гр. Гоце Делчев

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месеци

Те
м

пе
ра

ту
ри

, о
С

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

В
ал

еж
и,

 м
м



Фиг. 4. Изменения на индексите за годишните валежни 
суми (хистограма) и средните месечни летни 

температури (червена линия) в района на гр. Г. Делчев
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Фиг. 5. Изменения на средните многогодишни 
температури на въздуха и валежите - гр. Сандански
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Фиг. 6. Изменения на индексите за годишните 
валежни суми и средните месечни летни 

температури на въздуха в района на гр. Сандански
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Фиг. 7. Изменения на средните многогодишни 
температури и валежи в района на вр. Мусала
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Фиг. 8. Линен регресионнен анализ за измененията на средните месечни 
температури на въздуха през различни периоди в района на гр. Банско

Температури през вегетационния период

Средни годишни температури.

Зимни температури
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     ИЗМЕНЕНИЕ НА ВАЛЕЖИТЕ И ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВЪЗДУХА  В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО И  

НАДМОРСКАТА ВИСОЧИНА 

Изложение и н.м.в. Валежи през зимния сезон (mm/m2 ) 

140 160 180 200 220 240 260 

Северно изложение   1390 1520 1660 1800     

Южно изложение 680 700 880 970 1070     

  Валежи през летния сезон (mm/m2 )  
Изложение и н.м.в. 220 240 260 280 300 320 340 

Северно изложение   1300 1480 1640 1800 1950 2100 

Южно изложение   1560 1680 1800 1900     

 
Установено е, че летният температурен градиент на средните месечни 
температури се изменя от 0,60 до 1,10 °C на всеки 100 метра промяна в 
надморската височина, а през зимния сезон от 0,15 до 0,80 °C на всеки 
100 метра промяна в н.м.в. 





Числени стойности за температурните и валежните промени в 
Европа според 21 глобални модели за A1B сценарий  

(Christensen et al., 2007). 

 
Регион 

 
Температури (°C) 

 
Валежи (%) 

 
    Екстремни 

условия (%) 

  Сезон Min Max Сезон Min Max Топло Сухо 

  Зима 2,6 8,2 Зима 9 25 82 0 

Северна Европа Пролет 2,1 5,3 Пролет 0 21 79 2 

  Лято 1,4 5 Лято -21 16 88 0 

  Есен 1,9 5,4 Есен -5 13 87 2 

  Година 2,3 5,3 Година 0 16 96 2 

  Зима 2,6 8,2 Зима -16 6 93 12 

  Пролет 2,1 5,3 Пролет -24 -2 98 31 

Южна Европа Лято 1,4 5 Лято -53 -3 100 42 

  Есен 1,9 5,4 Есен -29 -2 100 21 

  Година 2,3 5,3 Година -27 -4 100 46 



2. ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕН МЕТОД 





                                  
         В експертизата за ПУ на НП Пирин основно приложение ще има 

дендрохронологичният метод. Същността му се свежда до 
екстрахиране на данни от годишните пръстени на анализираните 
дървесни видове, които се съхраняват в тях в кодирана форма. Тези 
данни съдържат ценна екологична информация и от съществено 
значение е фактът, че тя много често не може да бъде получена от 
други източници. 

 
       Целта на това изследване е чрез съвременни дендроклиматични 

изследвания да бъдат решени следните по-важни задачи: 
 
 да бъдат изградени представителни хронологии за радиалния 

прираст на основните дървесни видове, които да отразяват 
специфичните растежни условия  в района на НП Пирин; 
 

 да се установи влиянието на температурно-валежния режим върху 
радиалния прираст за съответните дървесни представители чрез 
многофакторен регресионен анализ; 

 
 да се направи линеен регресионен анализ за промените на 

температурите на въздуха и валежите с най-съществено влияние за 
съответен дървесен вид през последните  години. 



 
 Взети са проби с Преслеров свредел за дендрохронологични анализи от четири 

дървесни вида, както следва: 
 ○ 1-и обект: мурово насаждение – 15 броя; 

 ○ 2-и  обект: бял бор – 9 броя  и смърч – 8 броя; 
 ○ 3-и обект: ела – 7 броя и бял бор – 7 броя; 

 ○ 4-и обект: ела – 5 броя, смърч – 4 броя и бял бор 12 броя. 
 



    Радиалният прираст по години ще бъде измерен с точност ≥ ± 0.01mm. 
За целта се използуват специализирани системи за измерване в  
лабораторията по „Дендрохронология” (ЛТУ). 



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1819 1834 1849 1864 1879 1894 1909 1924 1939 1954 1969 1984 1999

Години

Р
ад

иа
ле

н 
пр

ир
ас

т 
   

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ (ДЕТРЕНДИРАНЕ) 

Трендът, отразяващ влиянието на възрастта на дадено моделно дърво 
върху радиалния прираст се определя чрез регресионни модели. 
Биологичната крива (тренда), която най-добре се вписва в 
дендрохронологичните серии е плавна линия.  



 
Регресионният модел за дадено дърво и измерените стойности за широчината на годишните му 

пръстени се използват за изчисляване на индексите за радиалния прираст за определена година:  
   It = Rt  /   Gt                                         

където : 
 It  - индекс за радиалния прираст в дадена година ; 

Rt - измерена стойност за радиалния прираст за съответна година, mm;  
Gt - стойност за радиалния прираст за същата година определена чрез регресионно уравнение (тренда), 

mm. 
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                                        КАЛИБРАЦИЯ 
Това е математическа процедура за оценка на влиянието на един или повече 
фактори върху варирането на средната индексна крива за радиалния прираст. В 
резултат на калибрацията се получават математически модели за радиалния 
прираст на определен дървесен вид като функция на изследваните компоненти 
на околната среда. Конкретната цел на нашите изследвания е да установим 
влиянието на температурно-валежния режим върху горите в районите на 
проучването. Това е осъществено чрез регресионните коефициенти, които 
характеризират силата и направлението на въздействията на средните месечни 
температури на въздуха и месечните валежни суми в функцията на отклика 
(response function). 

-0,001

-0,0005

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

I II III IV V VI VII VIII IX X* XI* XII*

Валежи                                                  Месеци

-0,06

-0,045

-0,03

-0,015

0

0,015

0,03

0,045

I II III IV V VI VII VIII IX X* XI* XII*

Температури                                            Месеци



3. ГОРСКИ ДИКЛАЙН (FOREST DECLINE) 



Климатичните аномалии, замърсяването на 
въздуха и биотичните стресори през последните 
години предизвикаха навлизането в световната 
научна литература на многобройни анализи за 
загиване (дестабилизация) на горите. Този 
феномен се характеризира с намалена 
продуктивност и редуцирана жизненост на горите 
върху обширни площи, като преждевременното 
влошаване на здравния статус на редица 
дървесни видове не е възможно да се обвърже с 
единствена и безспорна причина. 

  
Специалистите по защита на горите обръщат все 

по-голямо внимание на комплексния характер на 
съвременните патологични процеси и ги 
обвързват с термина горски диклайн (forest 
decline). Те се стремят да изяснят по-задълбочено 
връзките между абиотични, биотични и 
антропогенни фактори. 



. ФИТОПАТОЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ  
НА СТРЕСОРИТЕ (MANION, 1994) 

• Първичните фактори са предимно абиотични и 
антропогенни стресори. Те са дългосрочно действащи 
(многогодишни) и относително бавно се променят. Тези 
фактори въздействат върху резистентността на 
дървесните видове и редуцират способността им да 
понасят въздействия на стресори от другите две групи. 

 
• Съдействащите фактори са краткосрочно действащи 

(в границите на вегетационен период) и могат да бъдат 
както абиотични, така и биотични стресори. Последните 
(биотичните) поразяват предимно листната система и са 
свързани обикновено с гъбни болести и насекомни 
вредители. 
 

•  Вторичните фактори са  биотични стресори 
(предимно гъби и насекоми), които нападат отслабнали 
растителни видове и съдействат за преждевременната им 
смърт. Тези фактори са видими и агресивни, поради което 
много често неоснователно се посочват като основна или 
единствена причина за гибелта на дърветата.  



     ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОРСКИЯ ДИКЛАЙН  





През последните 10 години мощните бури са често явление в Европа. През януари 2005 г. в 
Северна Европа е бушувала много силна буря („Гудрун“), която събаря и уврежда огромно 
количество дървесина (около 75 милиона m³). През 2007 г. бурята „Кирил“ причинява тежки 
щети в низините на Северозападна Европа, а две години по-късно (2009 г.) друга голяма 
буря, „Клаус“, поваля на огромни площи горските масиви. 









ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРНИ УСЛОВИЯ 

 



         ПОЖЪЛТЯВАНЕ НА ИГЛИЦИТЕ 
Възниква към края на зимата или в началото на пролетта при температура на 

въздуха около и над 15 – 18 °С, при която се усилва транспирацията. Ако 
почвата е все още замръзнала, приемането на вода се затруднява и нарушеният 

воден баланс причинява пожълтяване на иглиците. 



ИНВАЗИВНИ 
ПАТОГЕНИ, 
НАСЕКОМИ 

 
 
 

 Туризъм 
 Транспорт 
 Търговия 

 
“The 3 T’s” 

 





Many species of the genus Phytophthora are plant pathogens of considerable economic 
importance. Research beginning in the 1990s has placed some of the responsibility for European 
forest dieback on the activity of imported Asian Phytophthoras. Some of the most important 
Phytophthora diseases for forests are:  
  ∗ Phytophthora ramorum  – infects over 60 plant genera and over 100 host species - causes 
Sudden Oak Death; 
  ∗ Phytophthora palmivora  – highly aggressive to roots and stems of beech;  
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