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Abstract. The present study characterizes some microclimatic differences on the northern slope of the Western 
Rhodopes Mountains. The data for the analysis are based on the observations at three points: Brestovitsa at the foot, 
Bryanovshtitsa on the slope and Vurhovruh hut on the ridge, during July and August. Average temperatures, average 
minimum and maximum temperatures as well as the absolute minimum and maximum temperatures were established. 
They decrease naturally in accordance with altitude change, showing a dependence on synoptic conditions and micro-
climatic differences. The vertical temperature gradient is calculated for the studied parameters, with the largest values 
for the absolute maximum temperature amounting to 1.1 оC and the smallest for the absolute minimum and mean 
minimum temperature amounting to 0.5 оC. The largest values of the vertical temperature gradient for all parameters 
were observed between Brestovitsa and Bryanovstitsa. 
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Въведение

Микроклиматът представлява местните особе-
ности в режима на метеорологичните елементи 
или на част от тях. Характерна черта на микро-
климатичните различия е, че те се проявяват на 
малко разстояние и често в кратък времеви ин-
тервал и са обусловени главно от нееднородност-
та на постилащата повърхнина. През последните 
години нараства интересът към изследване на 
локалните климатични особености, като причи-
ните се крият главно във факта, че глобалните 
и регионалните климатични модели заглаждат 
местните различия от една страна, а от друга на-
раства потребността от надеждна информация с 
конкретни стойности на климатичните елементи 
за неизследвани територии. Интересът към из-
следване на планинските територии е голям – от 
една страна, заради значителният си природо-
ресурсен потенциал, а от друга – във връзка с 
ефектите на изменението на климата и на раства 

в глобален и регионален мащаб (Chen et al., 
2003; Nikolova, 2007; Birsan et al., 2014; Rachev 
et al., 2014). Микроклиматични изследвания в 
нашите планини и по-специално в Пирин, са 
опи сани от Baltakova et al. (2016), Krenchev et al. 
(2018), Stoyanova et al. (2019) и др., като основ-
ната цел е търсенето на връзка между климат и 
геоморфоложки процеси. Конкретно за Родопи-
те различни автори са извършвали проучвания 
и анализ на слънчевото греене, радиационния 
режим, режима на валежите и овлажнeнието и 
др., но в общ план липсват изследвания върху 
микроклиматичните различия.

Цел на настоящото изследване е да се уста-
новят някои аспекти на микроклиматичните 
особености в част от северният склон на Запад-
ни Родопи, чрез анализ на база данни от микро-
климатични измервания на температурата на 
въздуха. Събраните, обработени и анализирани 
резултати ще може да се използват за научни 
изследвания и обучение в редица направления 
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като климатология, геоморфология, хидроло-
гия, екология, земеделие.

Изследвана територия, използвани 
данни и методи
Изследваната територия е част от северния 
склон на Западни Родопи и по-специално Върхо-
връшки рид (фиг. 1). Надморската височина е 
лимитирана от поставените най-ниско и най-
високо измервателни уреди и варира от 290 m  
в Брестовица до 1535 m в района на х. Върхо-
връх. Общата експозиция на изследваната тери-
тория е северна и североизточна, като най-стръм-
ни са склоновете в подножието над Брестовица 
(фиг. 1). От климатична гледна точка районът до 
1000 m н.в. попада в преходната подобласт на 
европейско-континенталната област. Характер-
на особеност на този подвид климат е неособено 
студената зима, горещото лято и годишно раз-
пределение на валежите с два максимума и два 

минимума (Rachev et al., 2009). Местата с висо-
чина над 1000 m се характеризират с планински 
климат със съответните по-ниски температури, 
по-малка температурна амплитуда и по-големи 
количества валежи. Според класификацията на 
Кьопен (Topliysky, 2006), ниската част на райо-
на попада в Cfa климатична зона, средната в Cfb, 
а високата част в D – бореална климатична зона. 

За установяване на микроклиматичните осо-
бености поставихме две автоматични станции 
WS2307 Technoline в най-високата и в най-ни-
ската част на района. В тези два пункта се следят 
няколко метеорологични елемента, като тем-
пература на въздуха, температура на почвата, 
влажност на въздуха, валежи, атмосферно наля-
гане, посока и скорост на вятъра и др. Поставени 
са и температурни логери LogTAC Trix 8 и XaXo 
16, които записват изменението на температу-
рата и влажността, както на въздуха, така и на 
почвата в местността Бряновщица на 990 m н.в., 
както и в местността Равнища над Брестовица 

Фиг. 1. Карта на изследваната територия и профил на склона
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на около 660 m н.в. Тъй като събирането и из-
граждането на базата данни е все още в начален 
етап, в настоящата статия са включени данните 
от Равнища. 

Показателите на температурата, които из-
следваме за установяване на микроклиматич-
ните различия, са средна температура, средна 
минимална и средна максимална температура, 
абсолютна минимална и абсолютна максимална 
температура, като се основаваме на основни ста-
тистическо-математически методи, използвани 
в климатологията. Поставянето на датчиците в 
района се осъществи в края на месец юни 2022 г.  
и затова представените резултати включват об-
общения само за месеците юли и август. Този 
период е изключително кратък за получаването 
на обобщения и резултати, но в микроклимато-
логията установяването на някои закономернос-
ти е възможно да се направи и в значително по-
кратки срокове (Foken, 2017).

Резултати 
От направените анализи на редовете с данни 
през двата летни месеца всички показатели и 
параметри на елемента температура на въздуха 
закономерно се понижават от подножието на из-
следвания район към билните части (табл. 1). 

Вертикалното превишение между Брестови-
ца и Бряновщица е 709 m, а между Бряновщи-
ца и х. Върховръх 536 m. Съответно превише-
нието между най-горната и най-долната точка 
е 1245 m. При тези данни на превишението, за 
средните температури е изчислен вертикален 
температурен градиент от 0,8 °С за юли и 0,7 °С 
за август. Тези данни са сходни с вертикалните 
температурни градиенти, измерени и изчислени 
за северните склонове на Стара планина, Рила и 
Витоша (варират между 0,55 и 0,75 за месеците 
юли и август), посочени в Климатичен справоч-
ник на България, 1983 (Climate reference book of 
Republic of Bulgaria, 1983). Средната минимална 
температура и за трите станции е по-висока през 
м. август с 1 до 2 десети от градуса. От една стра-
на, това е заради синоптичните обстановки през 
юли и август, което се потвърждава и от стойно-

стите на абсолютните минимални температури 
с изключение на Брестовица, а от друга – през 
последните години и в други станции в страната 
има тенденция на повишение на средните мини-
мални температури през август и по този начин 
те са най-високи за цялата година. Вертикалният 
температурен градиент при средната минимал-
на температура е със сходни стойности около  
0,5 °С по целият профил и през двата изследвани 
месеца. При абсолютните минимални темпера-
тури през м. август, вертикалният температурен 
градиент е с подобна величина, но през юли има 
по-големи стойности – 0,8 °С, като между Брес-
товица и Бряновщица достига 0,9 °С. При този 
показател правят впечатление чувствително по-
ниските температури през юли спрямо август за 
двете планински станции, което не е характерно 
за годишния ход. През юли нощта е много по-
кратка от тази през август и условията за нощно 
радиационно изстиване са много по-лоши, затова 
обикновено през август абсолютните минимал-
ни температури са по-ниски. През юли 2022 г,  
обаче в средата на месеца имаше интензивно 
застудяване с необичайно ниски температури, 
като то беше по-отчетливо във височина. При 
средните максимални температури вертикални-
ят градиент между Брестовица и х. Върховръх 
е 1,1 и 1,0 °С, съответно за юли и август, но 
между Брестовица и Бряновщица е значително 
по-голям – съответно 1,5 и 1,4 °С, докато между 
Бряновщица и х. Върховръх е 0,5 °С. Подобни 
стойности се наблюдават и при абсолютната 
максимална температура, като вертикалният 
градиент между Брестовица и Бряновщица е 
още по-голям 1,7 и 1,6 °С, а между Бряновщица 
и х. Върховръх е едва 0,2 и 0,4 °С, съответно за 
юли и август. Голямата разлика в стойностите 
на вертикалния температурен градиент между 
различните станции е резултат от близостта на 
Брестовица до равнинната част на Тракийска-
та низина, където нагряването е по-голямо. От 
друга страна по-стръмният склон и по-големи-
ят наклон, под който падат слънчевите лъчи, не 
позволяват на достигането на теоритично мак-
сималните стойности на температурата спрямо 
температурата на въздушната маса. 

Таблица 1. Стойности на температурата в различните измервателни пунктове в °С

Показател Средна
температура

Средна  
минимална

Средна  
максимална

Абсолютна 
минимална

Абсолютна 
максимална

Местност юли август юли август юли август юли август юли август
Брестовица 25,5 24,9 19,3 19,4 32,8 31,3 16,3 15,9 38,8 36,8
Бряновщица 19,8 18,7 15,5 15,7 22,3 21,5 11,0 12,7 26,6 25,5
х. Върховръх 16,2 15,8 13,1 13,3 19,4 18,8 6,0 10,3 25,3 23,1
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Заключение
От направените анализи се установява срав-
нително праволинейно понижение на средна-
та температура от подножието до билото на 
изследвания район със стойност около 0,7 °С. 
По-големи различия се регистрират при макси-
малните температури, където вертикалният тем-
пературен градиент между Брестовица и Бря-
новщица е повече от два пъти по-голям от този 
между Бряновщица и х. Върховръх. Получени-
те резултати разкриват някои микроклиматич-
ни особености на райони, породени именно от 
различната географска обусловеност на местата 
с монтирани измервателни станции. За потвър-
ждаване на направените изводи и за установява-
не и на други микроклиматични особености, не 
само на температурата на въздуха, но и на други 
климатични елементи, е нужно да измерванията 
да продължат, за да се набере по-голям масив от 
данни. 
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