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Summary: This study assesses physical and economical aspects of climate change
and agricultural drought in Bulgaria using trend analysis of climate data, simulation
results of validated WINISAREG model and their relationship with the high peak seasonal SPI-index, all relative to the period 1951-2004. The analysis of data on precipitation
and maximum and minimum temperature was performed by the modified Mann-Kendall
trend test for eight climate stations in Bulgaria. Globally, the regions of Plovdiv and
Stara Zagora with a decrease in precipitation and an increase in the temperature range
may have consequences in the occurrence of drought in this country. As a result the trend
of simulated net irrigation requirements (NIRs) over the studied period shows an
increase by 80 and 27mm respectively for Plovdiv and Stara Zagora. Contrarily to NIRs,
rainfed maize yield has decreased by 19% on the average in Plovdiv and 8% in Stara
Zagora for the whole studied period. The results of the study are used for drought vulnerability mapping and identification of drought prone territories in Bulgaria and South
East Europe.
Климатичните промени и свързаните с
тях неблагоприятни метеорологични
явления, например засушаването, нанасят щети върху земеделието, обезпечаването му с вода за напояване и икономиката на България. Нуждата от разработване на нови методи и средства за по-добър
анализ, прогнозиране и управление на
риска от засушаване [6; 11; 12; 14; 9], е
явна след изключително сухите 2000,
2007 и 2012 г., когато средностатистическият добив от царевица за страната достигна рекордно ниските 180-146 kg/дка.
За целта са анализирани физически и
икономически аспекти на селскостопанското засушаване за осем представителни
климатични райони на страната (Фиг.1).
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Използвани са данни за метеорологичните елементи, като месечни стойности на валежите и на максимална и
минимална температура на въздуха, и
резултати от приложението на модела
WinISAREG [20; 8] за симулиране на
поливния режим, водния баланс и
добивите за периода 1951-2004 г. При
наши изследвания моделът е валидиран
с данни от дългосрочни експерименти с
различни варианти на напояване на
ранни и късни хибриди царевица [13; 2;
15; 16; 1], проведени в опитните полета
в системата на Селскостопанска
академия (Фиг. 1).

Фиг. 1. Местоположение на изследваните опитните полета на Института по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията “Н. Пушкаров” и на Метеорологичните станции в
България.

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ И
ДИСКУСИИ
Физически аспекти на селскостопанското засушаване
На основата на дългосрочните метеорологични данни са осъществени анализи по модифицирания тест на МанКендъл за тенденция на валежите и
максималните и минимални температури при умерено континентален (Плевен,
Силистра, Лом и София), преходноконтинентален (Пловдив, Стара Загора),

преходно-средиземноморски (Сандански) и Северно-черноморски (Варна)
климат. Резултатите са систематизирани в таблици 1, 2 и 3, в които е даден
наклонът (ъгловият коефициент), характеризиращ величината на тенденция и
показващ дали тенденцията е нарастваща или намаляваща (положителна или
отрицателна). Подчертаните цифри
идентифицират случаите, в които съществува значителна тенденция с вероятност на грешката “р” < 0.025 и 95 %
доверителен интервал.

Таблица 1. Резултати от анализите за тенденция на валежите

По отношение на валежите,
таблица 1 показва, че през януари
липсва значителна тенденция. През

юни обаче тенденцията е налице в три
от станциите, в резултат на което
годишната сума на валежите е
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намаляла за Пловдив (с -3.52 mm год-1)
и Стара Загора (с -3.30 mm год-1).
Въпреки, че във Варна е установена
тенденция за шест от месеците, това

води до незначително увеличение на
валежите с 0.02 mm год-1. За Сандански увеличението е също несъществено - с 0.03 mm год-1.

Таблица 2. Резултати от анализите за тенденция на максималната температура

Таблица 3. Резултати от анализите за тенденция на минималната температура

Таблица 2 илюстрира резултатите от
анализите за тенденция на максималната
температура (T max) по месеци и за година. Юни е месецът с най-голям брой на
статистически значими тенденции (7 станции). Стара Загора и Силистра показват
нарастване на Tmax през четири месеца.
Установява се, че с изключение на Плевен,
всички станции имат положителна тенденция за максималната температура със
срено увеличение на Тmax от 0.024 оС/год.
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Минималната температура (Tmin)
не показва значителна тенденция на
изменение през януари и февруари
(Таблица 3). Юни и Юли обаче имат
доказана тенденция на нарастване на
Tmin за половината от станциите, като в
София и Стара Загора измененията са
най-съществени (от 0.02-0,05оС год-1).
Само станцията във Варна е с тенденция
към слабо намаляване на Тmin през
изследвания период.

В заключение районите на Пловдив
и Стара Загора, с намаление на валежите и нарастване на диапазона на
температурата на въздуха, са застраше-

ни в най-голяма степен от засушаване в
България. Резултатите показват, че за
това най-много допринасят месеците
май, юни и юли. Следващите фигури

а)

с)

b)

d)

Фиг. 2. Тенденция на намаляване на валежите, съчетана с увеличаване на максималните
температури на въздуха Тmax през май и юни, Пловдив, 1951-2004.

а)

с)

b)

d)

Фиг. 3. Тенденция на намаляване на валежите, съчетана с увеличаване на максималните
температури на въздуха Тmах през май и юни, Стара Загора,1951-2004.

2a, 2b и 3a, 3b илюстрират колебанията
и тенденцията на намаляване на
валежите през месеците май и юни в

станциите на Пловдив и Стара Загора.
Вижда се, че в Тракийската низина
за целия изследван 54 – годишен
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период месечните суми на валежите за
май и юни намаляват с 16-48 mm
(фигури 2а, 2b и 3a, 3b). Към тази
отрицателна тенденция се добавя
съответното увеличение на температурите Tmax с 1.1 до 2.2оС (фигури 2c,
2d и 3c, 3d).
Икономически аспекти на селскостопанското засушаване
Отчитайки тенденцията за напоителните норми NIRs, mm, в района на
Пловдив е установено нарастване на
нуждите от напояване с 80 mm за
целия изследван период (1951-2004 г.)
(Фиг.4);

Фиг. 5. Относително намаление на добивите RYD, %, от неполивна царевица (късни
хибриди) за почви с нисък използваем
воден запас 116 mm m-1 в районите на:
a) Пловдив и b) Стара Загора, 1951-2004 г.

Фиг. 4. Колебания и тенденция на нетната
напоителна норма при царевица в района
на Пловдив за периода 1951-2004 г, почви с
нисък използваем воден запас (116 mm m-1).

Противоположно на нарасналите
напоителни норми, производството на
зърно от неполивна царевица (късен
хибрид H708) е намаляло средно с
RYD=0.35% год-1 (Фиг. 5 a) или с 19%
за периода 1951-2004 г. С увеличаване
на относителното намаление на добивите RYD с 0.35% год-1, добивите от
неполивна царевица намаляват средно
с около 4 kg дка-1 год-1. В абсолютни
единици това означава, че загубите на
добив от 1 мил. дка неполивна царевица са средно 4 хил.т годишно или
216 хил. т. за периода 1951-2004 г.
Напоителните норми в Старозагорско са нараснали с 27 mm за изследвания период, докато добивът на зърно
от неполивна царевица е намалял
средно с 0.14 % год-1 или с 8% за целия
период (Фиг. 5 b).
Тенденции към нарастване на напоителните норми и намаление на добивите
от неполивна царевица не са установени
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или са практически незначителни за
останалите разглеждани климатични
райони.
Напоителни норми при променящ
се климат
На основата на резултати от симулации с валидирания модел WINISAREG за периода 1951-2004 г. [3; 17;
4] са построени криви на обезпеченост
на нетните напоителни норми на царевица за изследваните райони при почви с нисък (116 mm м-1), среден (136
mm м-1) и висок (173-180 mm м-1)
използваем воден запас TAW (Фиг. 6).
Резултатите за района на Пловдив
показват, че при влагоемките почви
(TAW=180 mm) нетните напоителни
норми (NIRs) се колебаят от 0-40 mm
през влажните години с обезпеченост
PNIRs>95% до 140-220 mm през годините със средна нужда от напояване
(40%<PNIRs<75%) и достигат 350-380
mm в екстремно сухите 2000, 1994, 1993
и 2003 г (PNIRs<5%) (Фиг. 6 а). През
тези години сезонното засушаване в
района води до пълна загуба на добив от
неполивната царевица, отглеждана на
почвите с нисък използваем воден запас
(116 mm) [3]. При почви с ниска

а)

б)

Фиг. 6. Криви на обезпеченост на напоителните норми (NIRs) за почви с нисък, среден и висок
използваем воден запас (TAW) в районите на: a) Пловдив и b) Стара Загора, 1951-2004 г.

влагоемкост напоителната норма
достига 440 mm през най-сухата 2000 г.
Получените резултати от анализа на
редиците от стойности на напоителната норми за Стара Загора, с
изключение на влажните години с
обезпеченост PNIRs>85%, са много
близки до тези за Пловдив (Фиг. 6 b).
Логично напоителните норми в
Софийско поле и Силистра са с около
100 mm по-ниски от тези за Пловдив.
В сравнение с Пловдив, нормите в
Сандански са до 110 mm по-високи
[18; 19; 4].

Карти на уязвимост на неполивно
и поливното земеделие към суша
Обхватът на въздействие на засушаванията върху земеделието през различни
климатични години е определен за територията на цялата страна чрез карти,
свързващи метеорологичните условия с
агрономически показатели, като добивът
без напояване и напоителната норма [4;
5] (Фигури 7 и 8). Такива карти са
изработени за оценка на уязвимостта
към засушаване при царевица за
екстремно сухата (2000), средната (1970)
и умерено сухата (1981) година. Картира19

Фиг. 7. Пространствено разпределение на относителното намаление на добивите (RYD, %) от
неполивна царевица за екстремно сухата година (2000 г.)

Фиг. 8. Пространствено разпределение на нетната напоителна норма на царевица (NIR, мм)
през екстремно сухата година (2000 г.)

ни са относителното намаляване на добивите от неполивна царевица (RYD, %)
и нетната напоителна норма на царевица
(NIR, mm) при почви със среден използваем воден запас (135-157 mm.m-1). За
целта са използвани карти на сезонния
стандартизиран валежен индекс SPI [7;
10], характеризиращ засушаването през
най-чувствителния за културата период месеците юли и август, картата на
агроекологичните райони и установените за всеки район зависимости между
сезонния индекс SPI2 “юли-август” и
резултатите на въздействие на водния
стрес върху добивите без напояване и
напоителната норма на царевицата.
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Както се вижда от Фиг. 7, при отглеждане на царевица без напояване през екстремно суха година, каквато е 2000 г.,
последствията са били катастрофални за
цялата страна. Загубите на добив от неполивна царевица RYD в преобладаващата
част от Дунавската равнина са 80-100 %
от потенциалния добив, и само в отделни
райони достигат 60-70%. Нетните напоителни норми в преобладаващата част на
Северна България са в граници 300-330
mm. В Горнотракийската низина и по
поречието на Струма, Места и източнородопските реки, загубите на добив са
90-100%, като нуждите от напояване са
достигали 440- 490 mm (Фиг. 8).

През умерено сухата 1981 г. в преобладаващата част на Централна и
Западна Северна България при неполивно земеделие се губят 50-60% от
потенциалните добиви на царевица,
като напоителните норми са в граници
190-210 mm. В районите на Русе, Видин
и Шабла загубите нарастват на 60-70%,
а напоителните норми на 250 mm. В
Горнотракийската низина и по поречието на Струма, Места и източнородопските реки напоителните норми са в
граници 280-310 mm и достигат 350 mm
само в района на Хасково. Преобладаващите загуби на добив от неполивно
земеделие са в граници 70-80%, като
достигат 100% за района на Хасково.
През годините със средна необходимост от напояване, каквато е 1970 г.
(виж Фиг. 6 b), загубите на добив на
зърно от неполивна царевица са само
20-40% в по-голямата част от Дунавската равнина, като достигат 50-60%
от потенциалния добив само в района
на Силистра. Необходимата напоителна норма през 1970 г. е 110-120 mm в
северозападната част на Дунавската
равнина, докато в североизточната
преобладават нормите в диапазон 140190 mm. В Горнотракийската низина и
по поречието на Струма, Места и източнородопските реки, преобладават
загубите на добив от 60-80%, а
нуждите от напояване нарастват на
250-310 mm за година.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати от анализа за
обхвата и интензивността на селскостопанското засушаване в България от
колектива по проект Център за управление на засушаванията в Югоизточна
Европа от ИПАЗР „Н.Пушкаров” могат
да се използват за идентифициране на
застрашени територии и оценка на
икономическия риск от отглеждане на
определена култура без напояване.
Проведените изследвания предоставят
и необходимата основа за разработването на система за ранно предупреждение, както и на система за мониторинг
и управление на риска от селскостопанското суша чрез прецизно напояване.
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