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НЯКОИ АСПЕКТИ ОТНОСНО СЪВРЕМЕННИТЕ КОЛЕБАНИЯ  
НА КЛИМАТА 

 
                   Перо Благой  Еленов - Македония 
 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Понятието „климат е въведено в науката и живота още от древните гърци, 

като неговото  съдержание непрекъснато се  е променяло. Под климат се е 
разбирало  някакво обобщено състояние на атмосферата, представено чрез различни 
статистически характеристики на метеорологичните елементи. Днес ако приемем че 
„Климатът е статистически ансамбъл на състоянията, през които преминава 
системата атмосфера-океан-суша-ледникова покривка за период от няколко 
десетилетия”, а времето е моментното състояние на същата система и се 
характеризира с определен брой глобални полета на температура, атмосферно 
налягане, влажност и т.н.   

Днес понятията „географска обвивка”, „геосистема” и „системен” подход в 
науката се приемат като идентични. Следователно географската обвивка е 
геосистема, която се състои от взаимносвързаните подсистеми на атмосферата, 
хидросферата, литосферата  и  биосферата, формиращи качествено ново цяло, което 
изисква причинно-следствен анализ на взаимовръзките в пространството и времето. 
Трябва да се има впредвид за отвореността на геосистемата и нейната натовареност 
с въздействия от планетарен и  космически характер. Научните проблеми и 
предизвикателства, свързани с климатичната система, изискват перманентен и 
компетентен анализ на фундаменталните свойства на универсума - триединство, 
тримерност, троичност или анализираане на природните събития в миналото, 
настоящето и бъдещето в климатичния системен анализ. Наложително е 
прилагането на принципа на актуализма при палеогеографските рекострукции с 
оглед по-обективната прогнозана явленията и процесите в природата. 

В нашето съвремие се разполага с достатъчно геологически данни и 
датировки за еволюцията на нашата планета, които дават и ориентация по 
отношениие на климата през тези епохи. За съжаление, липсват количествени данни 
за праисторически вековни характеристики, които могат да способстват за 
изясняване на механизма на климатичните колебания. Те биха допринесли за 
разработването на надеждни и обективни климатични модели, даващи различни 
сценарии за бъдещите евентуални негови състояния за съответни времеви 
интервали (Панчев, 1995; Генев, 2002 и др.). Важно място и доминираща роля върху 
климатичната система и климата на нашата планета заемат астрономични и 
вътрешнопланетни фактори – формата и движенията на Земята, формата и 
размерите на нейната орбита на движение около Слънцето, преносът на енергия от 
Слънцето и на енергия и вещество от вътрешността на Земята. 
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ГЕОСИСТЕМАТА И КЛИМАТЪТ НА ЗЕМЯТА 
 

Интересът към климата и актуалността на климатичните модели особено се 
повиши след средата на миналия век. Една от причините за това са зачестилите 
впоследствие аномалии на времето и климата в различни сегменти от нашата 
планета (продължителни засушавания, резки застудявания, разрушителни 
наводнения, масови кално-каменни потоци,  гравитационни явления и процеси и 
т.н.), водещи понякога до значителни икономически и социални последици, особено 
в слабо развитите страни. Другата причина е ясното осъзнаване на обстоятелствата, 
че антропогенните вздействия и натиск оказват влияние  върху климата. Всичко 
това налага да се извършва детайлни и компетентни причинно-следствени анализи 
за функциониране на климатичната система на основата на които да се решават 
сложните въпроси, свързани с климата и неговите естествени изменения и 
антропогенни въздействия. 

За целта трябва да се идентифицират, разкрият и анализират механизмите на 
функциониране на климатичната система, която формира климата на нашата 
планета и тези които са причина за неговите времеви аномалии. При това, когато се 
интересуваме от формирането на климата, климатичната система трябва да се 
третира като открита геосистема, която се състои от литосфера, хидросфера, 
атмосфера, криосфера и биосфера (Брукс,1952; Будыко, 1980; Gеnеv, 2003 ).   

Атмосфера – състава и структурата на газовата обвивка на Земята, е най 
днамичния елемент на системата, намираща се в непосредствен и активен контакт с 
останалите компоненти. 

Хидросфера – включва солените океански и морски басейни, пресноводните 
басейни и речно-долинна мрежа на сушата. Значителна част от достигналата до тях 
слънчева радиация се поглъща поради малката стойност на албедото (отношение 
между отразената и сумарната радиация). Голямата топлоемкост превръща 
Световния океан в гигански резервоар на енергия, а океанските течения оказват 
огромно влияние в преразпределението на топлината в планетарен мащаб. Морските 
басейни имат пряко участие в химичния баланс на климатичната система. 

Литосфера – включва всички контининти и острови. По отношение на 
останалите компоненти от климатичната система тя притежава характерно 
разнообразие в стойностите на албедото и топлоемкостта. Този компонент е важен 
източник на твърди частици, аерозоли и газове за атмосферата.. 

Криосфера – обхваща всички запаси от лед и сняг, включени в 
континенталните и планински ледници, морския лед и снежната покривка на 
континентите. Отличава се с най-висока отражателна способност спрямо слънчевата 
радиация. 

Биосферата – включва растителните и животински организми на сушата и 
океаните. Биомасата има пряко участие в балансана СО2, в постъпването на 
ареозоли, твърдите частици и газове в атмосферата. Растителността влияе върху 
албедото на земната повърхност и изпарението от нея. Антропогенното въздействие 
и натиск е многопосочно-върху характера на съвременния релеф, топлинното и 
химичното замърсяване на останалите климатични компоненти. 
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Тази структура на климатичната система е свързана с различните физически 
свойства на тези среди: плътност, топлинен капацитет, топлопроводимост, 
отражателна способност, подвижност и т.н. което определя и тяхното различно 
поведение). В единната геосистема ги обединява перманентно осъществяващите се 
между тях обмяна на потоци от енергия, вещества и информация. 

 
ХИПОТЕЗИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА НА НАШАТА ПЛАНЕТА 

 
Климатът на Земята се изменя бавно и непрекъснато. За това свидтелстват 

редица геоложки, биоложки и исторически данни, които имат документален 
характер.В зависимост от наклона на земната ос, формата на Земята, релефа на 
земната кора, тези изменения се проявяват по различен начин за отделните сегменти 
на земната повърхнина. При изучаване измененията на климата от миналото към 
настоящето и прогнозата на бъдещата еволюция е натрупана значителна 
информация, която дава възможност за създаване на голям брой хипотези, които 
могат да бъдат систематизирани в три основни групи: 

Астрономичните хипотези разглеждат въздействието на Слънчевата система 
и влиянието на космическите сиистеми върху изменението на положението на 
планетата Земя спрямо Слънцето. За да се обяснят измененията на климата под 
влияне на космически причини се вземат под внимание ексцентрицитетът на 
земната орбита, изменениието на наклона на земната оста спрямо еклиптиката и по-
ранното настъпване на пролетната равноденствена точка – прецесията. Предполага 
се, че планетарните климатични промени се извършват в диапазоните от 19 000, 
24 000, 43 000 и доминиращия климатичен цикъл от 100 000 год., които съвпадат с 
измененията в орбиталните характеристика на Земята Тези вариации са застъпени в 
хипотезата на сръбския учен Миланкович, който ги обяснява с изменението на 
ексцентрицитета на земната орбита, наклона на земната ос и прецесията (Николов, 
1999; 2011) 

Физическите хипотези обясняват климатичните промени с настъпиилите 
изменения в състава на въздуха. Това е влиянието на диспергираните в атмосферата 
твърди, течни и газообразни емисии. Най-често появата на продължителни 
перииоди на килиматични промени през кватернера се свързава с изменението на 
количественото съдържание на СО2 в атмосферата (Фиг.1). Постъпилите в 
атмосферата емисии от въглероден диоксид (СО2) пропускат късовълновата и 
задържат дълговълновата радиация, която предизвиква „парников ефект” (Фиг.1).  
Известно е, че увеличаването му довежда до повишаване на температурата в 
приземния слой или настъпва топъл период, а при намаляване на това количество, 
настъпва захлаждане или студен период. Според други учени (Вексер) изменението 
на парниковия ефект може да настъпи и в резултат на изменение на 
влагосъдържанието на въздуха. 
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Фиг.1 
 
За термичното състояние на атмосферата важно място и роля има 

съдържанието на твърдии примеси в нея и по-специално на големи количества  
вулканска пепел и газове обусловени от мощни вулкански изригвания. В тези 
случаи  праховите примеси могат да се задържат в атмосферата, като „екранират” 
слънчевата радиация и температурата на въздуха се понижава с няколоко градуса. 
По данни от Брукс всички хладни години след 1 700 г. са настъпили след големи 
вулкански ерупции  - например студениите 1884-1886 г. се свързват с изригването 
на в. Кракатау през 1883 год. 

Научнообоснован и доказан е ефектът от миграцията на континентите и 
формирането на морските басейни, които заемат важно място и роля за 
акумулираното количество  и разпределение на термичната енергия, която се 
освобождава в атмосферата. Контрастът в конфигурацията на морските басейни е 
генераторът на енергийните импулси, които активизират  атмосферната циркулация 
в ниските географски ширини. Може да се изтъкне, че морските басейни 
стабилизират  атмосферата, като формират нелинейно свързана и функционираща 
климатична система, която определя промените на климата на планетата. 

Важни фактори за съвременното състояние и флуктуациите на климата  
имат: миграцията на полюсите върху земната сфера (върху континентите или в 
близост до океаните), смяната на полярността на геомогнитното поле, индексът на 
слънчевата активност с които се обяснява динамиката на атмосферната циркулация 
и последствията върху екосистемите на планетата (Монин, 1972; Николов, 1999, 
2011; Хоутън, 1996 и др.) 

Географските хипотези се основават на влиянието на подстилащата 
повърхнина на релефа, върху характера на климата. В течение на геоложкото си 
развитие континенталната суша е придобивала различно пространствено поведение, 
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очертания и диференциация на релефа. Заедно с това се е променяла посоката, 
скоростта и топлинния режм на морските течения, а под влияние на височинния 
размах и ориентацията  на орографските директриси се изменя и атмосферната 
циркулация, което се отразява и върху формиране на климата. Според учените 
големите заледявания следват орогенните цикли, а редуването на ледникови с 
междуледникови периоди се обяснява с колебанията на слънчевата радиация, 
обусловено от неравномерното разпределение на космическата материя. 
Потвърждение за съвременните тенденции за нарастване на температурата на  
сушата и океаните след 1970 год. или планетарни колебания на климата са 
публикувните данни от Световната метеорологична организация(WMO). 

Днес все още не са разкрити основните механизми на формиране на климата 
и спецификата на взаимодействие от космичен и вътрешен харатер, които водят до 
колебания и промени на климата и климтичната система. Новото състояние на 
глобалния климат в условията на повишено затопляне се очаква анамолно развитие 
на хидроклиматичните явления и процеси с екстремен характер и честотата на 
проява. 

 
КОЛЕБАНИЯ НА КЛИМАТА В БЛИЗКОТО МИНАЛО  

И НАШАТА ИСТОРИЧЕСКА ЕПОХА 
 

Най-съществените основания и свидетелства за ритмиката от кватернерни 
заледявания (Биберско, Дунавско, Гюнцко, Минделско, Риско, Вюрмското и петте  
междуледниковите епохи между тях)  са цикличните колебанията на глобалното 
морско ниво: смяната на пресноводни със соленоводни басейни и специфичната за 
тях флора и фауна и наличието на реликти от ледникови и междуледникови форми 
и наслаги. Доказателство и свидетелства за географското разпространение на 
кватернерните континентални заледявания са фосилните морени и лентовидни 
глинести слоеве (варви). 

От средата на миналия век на основата на комплексни палеогеографски 
реконструкции (палинологичен анализ, аналииз на съотношението О16 и О18 и данни 
от радиовъглеродния  С14 и палеомагнитния метод и др.) са направени изводи 
относно колебанията на климата  на Земята през последните 11 350 год., 
коментирани от някои учени и като период от 10 000 год., когато се проявяват 
четири фази на затопляне и застудяване( Wolf, 1978; Казаринов, 1976; Алексиев, 
2002; Николов 1999; 2011)  

Първата фаза се проявява между 5 000 и 3 000 г.пр.н.е. и е известна като 
следледников климатичен оптимум, който предизвиква топенето и намаляване на 
обема и площа на ледниковите покрови и повишаване на нивото на световния океан.  

От европейските хроника периодът между 900 и 300 г., пр.н.е и малко по-
късно е бил хладен и известен като „железен век”. Вследствие на понижените 
температури и увеличаване на валежите в северните райони на Евразия протича 
езерно-блатен режим с ускорено торфообразуване и изместване на горския пояс в 
южна посока. Захлаждането в южното полукълбо е от 300 до 500 г. пр.н.е.  
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В началото на нашата исторческа епоха климатът е бил хумиден – топъл и 
влажен. През ранното Средновековие (V–VІІІ в.) климатът е бил мек  и топъл, което 
е довело до намаляване на ледовете в северните морета. На основата на богат 
летописен материал, като ясен климатичен оптимум се характеризира периодът 
около 1000-1200 г., когато средната температура в Европа се повишава с 10  , което 
довежда до повишаване на горната граница на планинския пояс в планините. 
Грницата на горите се изместила на 3-40  на север. От летописи и археологични 
факти в Северна Америка  е установен, че климатичния оптимум е продължил до 
1300 г., 

В началото на ХІVв., (от 1430 до 1850 г.) настъпва продължително 
застудяване наречено ”Малка ледникова епоха” или интервала фернау. На фона на 
относително суровите климатични колебания се прояват и циклични колебания на 
подобрения на климата. На основата на математически анализи на кривата на 
изменението на δO18 , получена по метод на Фурие, са определени основните цикли. 
За последните 800 г. са установени 10 температурни максимума в интервал около 65 
г. 

След периода на „Малката ледникова епоха” настъпва затопляне, което 
започва в края на ХІХ в., което особено силно се проявява до 40те год. В средата на 
миналия век процесът на затопляне се сменя със захлаждане, което се засилва през 
60те год., а през 70 те се наблюдава тенденция на затопляне, която след 1980 г. в 
глобален мащаб е ясно изразена. По метода на екстраполацията е направена 
прогноза за постепенно понижение на температурата в средата на ХІХ в. до края на 
60-те на ХХ в. с последващото затопляне с максимум около 2020 год. 

 
ИНДИКАТОРИ ЗА  УСТОЙЧИВОСТ ИЛИ ЕДНОЗНАЧНОСТ  НА КЛИМАТА 
  

 Проблемът за еднозначност на климата е бил винаги на вниманието на  
много физици. Винаги е стоял въпросът дали устойчивостта на климата съответства 
на самите условия и функциониране на геосистемата или климатичната система 
(слънчева радиация, разпределението на континентите и морските басейни, 
химичния състав на атмосферата) като единствен тип климат на метеорологичния 
режим или са възможни и други варианти.  

 На основата на математически анализи за теорията на климата Лоренц 
посочва, че са възможни две решения: първото дава вариант на устойчив климат, 
който остава непроменящ се по отношение на външни условия и е наречен 
транзитивен  и вторият тип решение води до няколко варианта на устойчивия  
климат, всеки от които реагира на съответни външни условия т.е. интранзитивен. 
Има научни разработки, които посочват, че е възможно и  съществуването на още 
един тип на т.н. „бялата Земя”, който рязко се отличава от климаичните условия на 
нашето съвремие.  

Във връзка с детайлното изучаване на въпроса  за еднозначността на климата 
могат да се използват уравненията на полуемпиричната теория за термичния режим 
на атмосферата. В тези модели се отделя преди всичко внимание на  
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чувствителността на откритата климатична система към въздействието на външните  
потоци от енергия – слънчевата радиация и вътрешната топлина на планетата Земя.  

Редица учени допускат, че в хода на еволюцията на Слънцето неговия радиус 
постепенно намалява, а неговата светимост се повишава. Това съответства на 
нарастване на слънчевата константа с 1% например на 80 млн.год. Тези изменения 
може да окажат значителни въздействия върху функционирането на климатичната 
система, а оттам въру изменението на климата за милиони години.  

От палеогеографските реконструкции е установено, че съвременният релеф 
на земната кора непрекъснато се трансформира – промени в пространственото 
разпределение и площа на континентите и океаните, което обуславя същестено 
влияние върху климата климатичната система и климата. Като индикатори за 
палеоклиматичното състояние, могат да послужат единствено данните от 
седиментоложкия анализ на сушата и в океаните. Седиментните разрези със своите  
текстурни, структурни, литоложки състав и фосилни летописи са  достоверни 
източници за палеогеографски реконструкции. Лентовидните глини и тилитите 
доказват студен полярен климат.Специалното внимание се обръща на  
финнослоестите седименти акумулирани в езерата за една година, което много 
добре отразява палеоклиматичните условия. Тези варви показват сезонните 
колебания в утайкообразуването.Аналогични данни се получават и при 
дендрохроноложкия анализ. Океанолозите извършват палеоклиматични 
реконструкции въз основа на древни обитатели (радиолари, фораминифери, 
молюски и др.) и редуващите се ритмично финнозърнсти с теригенни литоложки 
фациеси, които са свидетелство за хладен и хумиден климат. Въглефикацията и 
латеризацията са доказателство за топъл и влажен климат, а евопорацията за сух и 
топъл климат( Будыко, 1962; Николов,1999; 2011). 

В съвременните условия поради бурното развитие на космическите и научни 
технологии, приборостроенето, лазерните и нанотехнологиите се оказа възможно 
палеоклиматичното и съвременното изследване на изменението на климата. Като 
индикатори могат да се използва състоянието на ледниците, изменението на 
температурите, валежите, речния и подземен режим на оттока, комплексът и 
биоиндикатори(палинологичен анализ, смяна на пресноводната с соленолюбива 
флора и фауна, дендрохронологичния и др.), изотопен анализ(1Н, 2Н,  16О,  18О, 12С,  
14С), летописи и църковни хроники за състояянието на времето през сезоните 
(Николов, 1999;2011). 
 

ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА КЛИМАТА 
 
Световната служба за времето е в структурата на Световната метеорологична 

организация (СМО). Тя се състои от три сегмента: Глобална система за наблюдение 
(ГСН), Глобална система за телевръзки (ГСТ) и Глобална система за обработка на 
данни (ГСОД). Световната система за наблюдение извършва аерологични 
наблюдения въз основа на сондирания с балони, геофизични ракети и спътници от 
Космоса. Наземните наблюдения се извършват в единни времеви срокове и по 
еднакъв механизъм в световната синоптична мрежа от станции, като всяка страна 



 194 

има своя принос с данни и информация. На всеки 3 или 6 часа се провеждат 
измервания на атмосферното налягане, температурата, влажността, вятърът, 
валежите, състоянието на времето, облачността и видимостта. Някои от 
синоптичните станции са определени за глобални и регионални анализи и прогнози 
на времето. Спътниковата система се състои от четири геостационарни спътника, 
които взаимно се допълват и дават цялостна климатична картина за тропическите, 
умерените, субполярни и полярни зони на нашата планета.  

Космическата система от спътници извършва наблюдения и предоставят 
глобални данни: изображения на облачните системи, снежната и ледена покривка, 
температурата на повърхността на морските басейни и термични профили по един 
или два пъти на денонощието. Наземния сегмент от спътниковата програма включва 
от над 700 приемни центрове, които осигуряват  прием и ретранслирането на 
данните от спътниците (Фиг.2). 

 

 
 
  
В България наземните станции за измервания са общо 1 082 бр. От тях 

синоптични – 36, морски – 6, климатични 87, валежомерни – 248, 
агрометеорологични – 30, агрофенологични – 54, горски фенологични – 15, 
хидроложки – 177, хидрогеоложки – 368. За измерване на кисериността на валежите 
39, за замърсяване на въздуха – 5, автоматични метеорологични – 15 и за фонови 
измервания – 2. 

Ежедневно се извършва аерологичин сондаж с радиосондана на атмосферата 
за установяване на съответните метеоелементи на височина до 25 km. В постоянен 
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режим е радарна мрежа от три метеорологични радиолокатора, разполажени в 
Гелеменово (Пазарджишко), София и Варна. В реално време се получава 
спътникова информация от метеорологичните станции (EUMETSAT), която се 
използава в оперативната дейност: за краткосрочна прогноза на времето, разкриване 
на термични  аномалии, състоянието на релефа на зимната кора и прогноза на 
опасни метеорологични явления и процеси.  

 
ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

 
Още в далечното геоложко минало или началото на фанерозоя, когато се е 

зародил животът  на Земята, съдържанието на водни пари, кислород, въглероден 
диоксид, метан и други газове е способствало за подържане на температурата на 
планетата и създаване на условия за живот. 

От средата на миналото столетие се констатираха изменения в състава на 
атмосферата, като започнаха проявления на засушаване, изменение в пътищата на 
циклоните и проявата на опасни наводнения. Впоследствие започна активизиране на 
опасни ерозионно-акумулативни, гравитационни явления и процеси и други в 
природата. Почти в края на миналия век природните аномалии ясно се открояваха 
на фона на „нормалното” развитие на всички геофизични явления и процеси. В тези 
климатичните състояния не  може да се говори за „климатична норма”, тъй като 
температурите показаха ясно изразен  градиент на повишение, а самата климатична 
система и климата вероятно преминаха в друго състояние на функциониране и 
еволюция. Това се потвърждава от пространствените различия в количественото 
разпределението на валежите. При съществуващия дълговълнови ефект (средно от 6 
до 12 000 km), в едни региони се наблюдават ясно изразени  засушавания, горски 
пожари, а в други бурии и наводнения. Аномалните застудявания и затопляния се 
приемат вече като типични за различни периоди от годината. Контрастът между 
сезоните се тушира или преходът е плавен, като средата на всеки сезон показва 
неговата природна същност. Зимните сезони в умерените ширини се очертават с 
намалена дебелина на снежните покривки и са особено студени. Подобни аномалии 
се наблюдават и при ледниковите покрови на планетата Земя. Така например, по 
наблюдения на българските полярници на о-в Ливингстън – ледникът Хърт се е 
отдръпнал за последните 15 год. с повече от 150 m. Други десет шелфови ледникови 
покрови са претърпели значително разтопяване, разкъсване и съкращаване чрез 
формиране на огромни айсберги в океанските пространства или са намалили своята 
площ и обем. В глобален мащаб природните аномалии вече съпътстват живота на 
хората.  

В края на миналия век (от 1995 до 2002 г.) в резултат на откъсване на 
огромни ледени блокове от шелфа Ларсен, под заплаха е поставено бъдещото 
състояние на ледниковия покров на шелфа. Доказва се, че разтопяването на 
ледниците в Западна Антрактида са допринесли за повишаване на морското ниво с 3 
mm през последното десетилитие. В Южния океан е развито Антарктическото 
циркуммполярно течение. Изследванията показват, че температурата му се 
повишава много по-бързо в сравнение с температурата на Световния океан. За 
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периода 1950-1980 год., тя е нарастнала с 0,170С на дълбочина от 700 до 1100 m.  
Глобалното затопляне в Западна Антарктида и значителните промени в ледения 
ландшафт въздействат значително и върху антарктическите екосистеми (Хоутън, 
1996; Пимпирев, 2010). Диагностицираните изменения в климата от средата на 
миналото столетие станаха приоритетна тематика в цялостната дейност на учените – 
метеоролозии и на Балканския полуостров с цел ритмично осведомяване на 
населението с прогнози за времето и климата  и разкриване  на водещите фактори за 
динамиката на времето и ритмиката на климата. Eдна от най-важните и отговорни 
задачи стоящи пред учените е изследване върху температурния, валежен и отточен 
комплекс и особено да се докаже, че наблюдаваните изменения на климата са в 
резултат и на нарастващи концентрации на парниковии газове в атмосферата. От 
времето на започване на промишлената революция в световен мащаб вече се 
наблюдава повишаване на концентрацията на въглероден диоксид(СО2) с 27% и на 
метана(СН4) с повече от 100%. Предполага се, че при запазване на тази тенденция, 
ако не се намалят емисиите в средата на този век температурите могат да се 
увеличат от 1,5 до 4,50С. След 1981 год., започва изразена депресия – постепенно 
намаляване на стойностите на валежите и оттока, съпроводено с продължаващо 
нарастване на температурите. Инфлексната точка се оказа съдбоносната 2 000 г., 
която се характеризира с най-ниски валежни и отточни стойности (Генев, 2002; 
2004; 2005). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Климатичната система е неленейна многофакторна геосистема със сложен 

механизъм на функциониране, който се обуславя от възходящия земен поток от 
енергия, така  и от космическите фактори на слънчевата система. Това са двата 
основни фактора за съществуването на всички екосистеми, които осигуряват 
оптимални условия за жизнените условия и дейности на човека.    

Доказано е, че в измененията на климата се наблюдава своеобразна ритвика в 
проявата на периоди със застудявания и затопляне, които намират своето обяснение 
от теорията на сръбския геофизик – Миланкович. Върху колебанията на климата 
оказва въздействие състоянието на атмосферата – нейната прозрачност, динамиката 
свързана с глобалната циркулация на циклоналната и антициклоналната активност, 
промени в пътищата на циклоните в северна или южна посока по отношение на 
екватора, блокиращата роля на антициклоните, термичната роля на океанските 
басейни(енергиен регулатор), разпределението на сушата (континетите) и океаните 
в миналото,  антропогенезата, която е свързана с човешката дейност – отделянето на 
газовово-прахови емисии, фреони, въздушен транспорт, изстрелването на сателити, 
ядрени опити и др. Изучаването на механизмите на формиране на климата е на 
вниманието на учените още от края на миналия век, когато започна моделирането 
на климата  и разработването на сценарии, включващи различни условия и гранични 
състояния (Панчев, 1995в; Генев, 2004, 2005; Николов,1999; 2011).  Моделите са 
математически издържани, но входящата информация е свързана с нашите знания и 
познания за тригерите, които са пусковият механизъм при климатични състояния. 
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Засега нашите знания са лимитиран в земен аспект, според нивото до което сме 
еволюирали. Ние предимно познаваме и сме изучили редици закони,  но сме 
изправени и пред сравнително важен въпрос – дали те имат вселенска значимост?  
Не се ли схематизират системите,  макар чи според нас те имат сложни структури? 

Според теорията за структурата на вселената (несполучливо наречена хаос) 
ние сме продукт на нея. Хаосът свидетелства, че нелинейното мислене води до по-
точно разбиране на нестандартните ситуации (Панчев, 1995в; Налимов, 1989; Sagan, 
1994).Още в 1961 г. Едуард Лоренц стига до удивителния извод, че дори   
минималното изменение на началните условия във всеки непериодичен процес води 
до непредсказуми резултати. Така той „открива някакъв ред, проявяващ се като 
случайност”. Този ред и закони ние все още не познаваме.   

Според известния Дейвид Бом, основна и фундаментална черта от неговата 
космология е твърдението, че реалността е единна, че тя представлява неделима 
цялост, която е в основата на цялата Вселена, в основата на материята и съзнанието, 
доставяйки изходния материал за всички проявени същности и събития, 
пораждайки, подържайки и контролирайки всичко чрез постоянна връзка с всичко в 
дълбочинната структура на цялото. Всичко възниква от един и същ пулсиращ 
квантов облак – полето на Съзнанието. 
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SOME ASPEKTS ABOUT CONTEMPORARY   CLIMATIC  CHANGES 
PERO   BLAGOI  ELENOV 

  
Abstract 

 
The Earth`s climate is presented as a complex multifactorial dynamic system. The 

factors and causes that have impact on it are viewed and a considerable attention is paid 
to the problem of lithosphere`s plates mobility. The modern methods (isotopic, pollenqec) 
for analysis of climatic changest in the last millennium are given. The problem of 
climate`s definitiveness (sustainability) is presented taking into consideration the La-place 
theory. The global system for climate observation of World Meteorological Organization 
(WMO) is also presented. 
Key words:  climatic system, galactic seasons, climatic cycles, rhythmicity 
 


