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Резюме  

  

 В доклада са представени първите реални резултати от експерименти за количествена 

оценка на основните физико-химичните параметри на морската вода в акваторията на 

Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски” на о-в Ливингстън, 

Антарктика. По време на 28-та българска антарктическа експедиция, през ноември-

декември 2019 година, бяха направени поредица измервания на температура, соленост и 

електропроводимост на морската вода, както в прибойната зона на акваторията, така и 

на отстояние до няколко морски мили от брега. Данните за посочените физико-химични 

параметри са получени за различни хоризонти на водата, както за повърхностния слой, 

така и за отделни водни пластове до дълбочина 8 метра, със стъпка от един метър. За 

изпълнение на проекта е използван специализиран логер за соленост, необходимият 

софтуер към него, както и оптична USB базова станция.    Ключови думи: Антарктика, 

морска геодезия, хидрографни измервания  

  

  

1. ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ФИЗИКО-ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МОРСКАТА ВОДА  

  

 Морската вода е най-разпространеното вещество на повърхността на Земята. 

Представлява слаб разтвор на различни соли, а в нея са разтворени почти всички химични 

елементи, под формата на различни съставки, с много сложен състав, който дори не може 

да се пресъздаде изкуствен начин. Някои от съставящите елементи на морската вода са в 

толкова малки концентрации, че присъствието им може да се открие само в морски 

организми, които ги акумулират от нея. В океана непрекъснато протичат физични, 

химични, биологични и биохимични процеси, които непрекъснато изменят химичния 

състав и съотношението на разтворените във водата вешества. Въпреки това, в рамките 

на възможностите за изследвания на планетата в исторически план, се счита, че този 

състав е почти неизменен от около 200 милиона години, т.е. от мезозойската ера.  
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2. ХИМИЧЕН СЪСТАВ И СОЛЕНОСТ НА МОРСКАТА ВОДА  

  

 Общото количество на разтворените в океана соли е около 50.1015 тона, което предполага 

твърде дълъг период от време за натрупване. Според научните заключения, водата в 

първичния океан е била солена, но с много по-различен солеви състав спрямо днешни 

дни. Този състав се е променял с времето на развитието на планетата, съвместно с 

дегазация от мантията, изветрянето на скалите, речният отток в моретата и др., като с 

течение на времето солеността нараствала или намалявала. Променял се е и химичния 

състав под влияние на геоложките процеси, а след появата на живите организми – и от 

биолгичните процеси (табл. 1).   

  

Таблица 1. Съдържание на основните химични елементи с тегловен процент над 0.1 % в 

морската вода  

Химичен елемент  Тегловен %  

Кислород (O)  85.80  

Водород (H)  10.67  

Хлор (Cl)  2.00  

Натрий (Na)  1.07  

Магнезий (Mg)  0.14  

      

 Всички вещества, разтворени в морската вода могат да бъдат разделени в пет групи [2]:  

- макрокомпоненти (главни йони) - най-широко разпространените вещества във 

водата (хлориди, сулфати и карбонати). Тяхното количество определя солеността на 

водата, а като количество са над 0.01 g на 1 kg морска вода (табл. 2). Минерализацията 

на морската вода се определя главно от хлоридните аниони и натриевите катиони, които 

са 83.6 тегловни процента;  

- мезокомпоненти – има концентрация от 0.001 до 0.01 g/kg и оказват много малко 

влияние на солеността, тъй като количеството им е в границата на точността на 

определяне;  

- микрокомпоненти (микроелементи и биогенни елементи). Микроелементите, 

разтворени в морската вода включват всички химични елементи, но с нищожна 

концентрация, общо в порядъка на 0.01 % от сумата на главните йони. Варират от 0.004 

mg/l за златото, до 180 mg/l за лития.  
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Таблица 2. Съдържание на главните йони в промили (‰)  

  

Йони  Световен океан  Черно море  

Cl-  19.50  9.89  

SO42-  2.72  1.38  

HCO3-  0.12  0.16  

CO32-  0.01  0.02  

Na+  10.82  5.44  

Mg2+  1.30  0.48  

Ca2+  0.43  0.27  

K+  0.40  0.21  

Соленост, S‰  35.23  17.88  

      

 Морската вода е йонизиран разтвор на различни соли и притежава добра 

електропроводимост. Концентрацията й зависи от различни фактори: атмосферните 

валежи, речния приток на скадка вода, изпаренията, ледообразуване и топене на леда. 

Влияние оказва и фотосинтезата на растенията, морските организми и бактерии,  

разпадането на дънни утайки. Тези процеси могат да окажат въздействие на 

съдържанието на отделните елементи, но съотношението между главните компоненти в 

морската вода се запазва.   

 Солеността е химическа характеристика на водата. Тя представлява количеството на 

соли, което се съдържа в един кубичен метър вода. Мерната единица, с която се изразява 

солевото съдържание, е промил (ppm) или PSU (Practical Salinity Units) и (Practical Salinity 

Scale). Последните две се използват най-често за определяне солеността на морската 

вода. В зависимост от солевото съдържание водите се делят на сладки и солени. 

Дестилираната вода, обезсолената вода и дъждовната вода имат минимално съдържание 

на соли. Морската вода има десетки хиляди части на милион (ppm) соли. Питейните води 

могат да съдържат около 200 ppm соли, но понякога и над 1000 ppm. Солеността на 

природната вода може да варира от много ниски нива, колкото е дъждовната - с по малко 

от 100 mg/l (ppm), до около 35 000 ppm в океаните и над 50 000 ppm в някои крайморски 

и морски води. В действителност повече от 97 процента от водата на Земята е солена 

вода. Солеността може да се измерва индиректно чрез измерване на проводимост или 

директно, чрез използване на рефрактометри.   

    

  3.  РЕАЛНИ  ИЗМЕРВАНИЯ  НА  ТЕМПЕРАТУРА  И  СОЛЕНОСТ  В  

АКВАТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АНТАРКТИЧЕСКА БАЗА (БАБ)  

  

 През ноември 2019 година стартира 28-та българска антарктическа експедиция. В 

научната програма беше заложено поставяне началото на изследване на 
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физикохимичните параметри на океанската вода, един липсващ до този момент проект с 

подобни проучвателни дейности от българска страна [1]. Получаването на комплексни 

данни за хидросредата ще бъдат обект на следващи експедиции, след доставяне на 

необходимото оборудване и инструменти.   

 За началния етап на изследване за соленост и проводимост на морската вода в Южния 

залив на остров Ливингстън, беше избран логер с малки промени в солеността: модел 

НОВО U-24-002-C (фиг. 1), в комплект с BASE-U-4 оптична USB базова станция за 

прехвърляне на данни. Логерът може да отчита и записва данни в два диапазона: нисък 

– от 100 до 10 000 μS/cm, и висок – от 5 000 до 55 000 μS/cm. Това позволява да бъде 

определяна солеността, както в океанската вода, където тя е около 25 – 35 ‰, така и в 

басейни със сладка вода, с почти нулева стойност.   

  

  
Фиг. 1. Логер за определяне на соленост и проводимост в морска вода  

  

  Измерванията бяха планирани в няколко етапа според мястото за вземане на проби:  

- първоначално обхождане на бреговата зона в района на БАБ, която е с дължина 

около 2 км, и измерване в определен брой точки в близост до брега. По протежението му 

са разположени скални участъци, втичане на река, ледников език, ледниково блато и 

места с плаващи ледени късове, което предполага различно състояние на морската вода 

по отношение на солеността и температурата. Последстващи повторни измервания през 

известно време за проследяване на промените;  

- извършване на измервания с логера на ход, във водите на залива с отдалечение от 

брега до малко повече от една морска миля, със запис на данни, както по повърхностния 

слой от 20 см, така и в отделни водни пластове с дълбочина до 8 метра;  - измервания в 

статично положение от лодката в 8 координирани точки, отдалечени от брега до една 

морска миля, където се разпространява ледоходът, с последователни записи по водни 

пластове през един метър, до дълбочина 8 метра.  Идеята на представената схема за 

измерване (фиг. 2.) идва от наблюдаваната динамика на ледените късове и теченията в 

Южния Залив. Освен това са налице ограничения от технически характер, тъй като 
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екипът не разполага на този етап с необходимата техника за вземане на проби от големи 

дълбочини и съответния плавателен съд за ледени условия.   

  
Фиг. 2. Местата на измерване около брега  

  

 За извършване на измерванията логерът беше защитен допълнително с удароустойчиво 

покритие, с цел предпазване от контакт със скали или ледени блокове. Осигуряването му 

за спускане във водата беше с въже с метална нишка, без елонгация,  разграфено в 

дециметри, като по него може да се отчита точно потапянето на устройството. При този 

тип вземане на проби е препоръчително да се ограничим до дълбочини от 10 метра, тъй 

като след тази дълбочина, в морски условия става трудно контролирането на въжето с 

логера да бъде вертикално и да не се отклонява от течения. Допълнително се поставя 

тежест и може да бъде спускан от лодката. Така при отделните измервания, както в 

статичен вид, така и при движение на лодката, се следи за дълбочината на потапянето 

му.   

 При записа на данни в бреговата зона не се използва плавателен съд, а въжето се спуска 

ръчно, като се осигурява потапяне до няколко дециметра, така че логерът да е 

непрекъснато потопен и да не се влияе от вълните, като същевременно се пази от 

плаващите ледени късове. И при бреговото измерване, и от лодката, работещият трябва 

да бъде екипиран със специалните костюми за работа в океански условия.       

    

  4. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА   

  

 Измерванията на солеността и температурата на океанската вода в Южния залив на о-в 

Ливингстън стартират в десет точки, разположени по бреговата линия, на разстояние 

помежду си от около 200 метра. Те са подбрани с цел да има най-различни по възможност 

състояния на океанската вода - участъци с плаващи ледени късове, в чисти води, в 

непосредствена близост до челото на ледника, в отточните води между ледника и морето. 
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Времето за престой е по една минута, което представлява по 6 записа, тъй като 

настройката е направена да се записва стойност на всеки 10 секунди.   В таблица 3 е 

представена извадка на измерванията в една от точките, на 8.12.2019 г, в 18:04 ч. 

Записани са 7 стойности за соленост и температура. Вижда се, че солеността варира от 

19 541.9 μS/cm до 20 007.3 μS/cm, което представлява разлика между отделните 

стойности, изразени в промили 19.54‰ – 20.01‰, или по-малко от половин промил.   

  

 

 

    Таблица 3.  Извадка от измерванията в една от наблюдаваните точки   

  

 

 

 

  

 Обработените резултати за бреговата зона потвърждават предположенията за 

разпределение на солеността според наличието на ледени късове. От таблица 4 може да 

се добие представа за разпределението на солеността в крайбрежната зона, като се има 

предвид голямата динамика на водните маси и ледените късове, честите ледопади около 

челото на ледника, както и наличието на силни течения до прибоя. Най-високи стойности 

се наблюдават в точки 3, 5, 6 и 8, със соленост, надхвърляща 22 промила, където е по-

открита част на морето, няма обособени заливи, за да се задържи лед и така водата 

поддържа нормалната за мястото соленост. Най-ниска стойност е отчетена в двата края 

на изследвания участък, точки 1 и 9 (Табл. 4), където има значителен застой на водата 

поради формата на брега, а и освен това единият залив е изцяло ограден от ледени откоси, 

с непрекъснато сриващ се лед.   

  

 

 

 

 

Дата, час  

  

Проводимост 

μS/cm  Температура 0С  

  12.8.2019 18:04  

 12.8.2019 18:04  

 12.8.2019 18:04  

    12.8.2019 18:04    

 12.8.2019 18:04  

      12.8.2019 18:04  

  12.8.2019 18:04  

19 541.9  

19 992.3  

20 007.3  

20 007.3  

19 690.2  

19 746.6  

19 607.2  

3.69 

3.5  

3.44  

 3.07      

 2.8      

2.5  

2.3  
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 Таблица 4. Изчислени стойности на соленост и температура за бреговата зона  

  

Местоположение  Соленост ‰  Температура  0С  

Salt-1  17.95  0.9  

Salt-2  18.65  0.7  

Salt-3  22.62  0.4  

Salt-4  21.47  0.1  

Salt-5  22.64  0.0  

Salt-6  22.66  0.1  

Salt-7  20.31  -0.3  

Salt-8  22.11  0.0  

Salt-9  19.37  0.0  

Ледниково блато  0.52  2.9  

Реката от ледника  0.06  1.1  

  

 Последните две стойности от таблицата показват сладка вода. Соленост 0.52‰  е  

отчетена в отточната част на ледника, където се задържа разтопена вода и скално 

разпрашаване, подобно на блато. Тази статична вода не контактува с морето, а поема 

известно количество соли само от близостта до прибойната зона и изпарения, като по 

този начин достига до половин промил. Последната стойност 0.06‰ се отнася за реката, 

която е образувана от непрекъснатото топене на ледника и всъщност тя е  практически с 

характеристики на сладка и дестилирана вода.   

 Според планираните дейности, бяха направени серия от измервания в едни и същи места, 

в различни дни, за установяване промените в осоляването на водата, в зависимост от 

климатичните условия на деня. Установи се, че е възможно в рамките на няколко дни, 

между 4 и 8.12.2019 г., (табл. 5) на едно и също място солеността да се промени от 15.93‰ 

до 22.72‰ само вследствие на интензивен ледоход и ветрово влияние. За същия период, 

но в открита част на брега, по същото време на измерване солеността е променена от 

21.04‰ до 21.29‰, защото има изразено движение на водните пластове и няма 

възможност морската вода да получи такова опресняване.  

                  

  Таблица 5. Стойности на последователни измервания в бреговата зона  

  

Точка  04.12.2019 05.12.2019  07.12.2019  08.12.2019  11.12.2019  

Salt-1  15.93  20.14  19.66  22.72  20.14  
Salt-2  21.03  21.27  21.85  21.29  21.27  

Salt-3  24.62  18.60    21.95  22.61  

Salt-4  23.26      17.78  21.46  

Salt-5  25.41      21.29  22.63  
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 Някои от местата на измерване не са били достъпни в конкретния ден, затова липсват 

данни.   

 По отношение на температурата в повърхностния слой може да се види относително 

постоянство около 0 – 0.9 0С. Принципно температурата на морската вода в Южния залив 

на о-в Ливингстън се променя от -1.50 С когато замръзва, до около 1.50 С през най-топлата 

част на летния сезон, и то в зависимост от конкретните метеорологични условия.  

 Следващият етап от изследванията на морската вода включват добиването на проби в 

отдалечени от брега части на акваторията и в дълбочина, с помощта на надуваема лодка 

тип „Зодиак”. Това са използваните по цялото крайбрежие на Антарктида лодки, които 

са предвидени да акостират на брега без пристанищни съоръжения и да могат да 

маневрират устойчиво сред ледените късове в крайбрежни води. Имат сравнително 

приемливо осигуряване срещу срязване от лед, но изследователската работа с тях изисква 

много умения и внимание.    

 Измерванията с логера за соленост и температура са в рамките на няколко дни, през 

декември 2019 година, в акваторията пред БАБ. Направени са в два етапа – единият 

включва запис на данни в движение на лодката, при различни хоризонти на потапяне, а 

другият статични измервания при неподвижна лодка, с последователни записи на 

дълбочини от 0.1 м и с интервал от един метър до 8 метра.     

 Данните покават, че в дълбочина, в различни места на залива солеността се променя 

много слабо, в рамките на една до две десети от промила, което показва относителна 

стабилност на стратификацията в солево отношение за водния пласт до 8 метра. По-ясно 

се вижда промяна на стойностите с отдалечаване от брега, като в дълбочинно отношение 

разликите се запазват. На фиг. 3 е показана промяната на солеността и температурата 

(съответно в зелен и син цвят), като с последователни номера са местата на измерване – 

т. 1 в близост до брега, до т. 6, което е отдалечено на около 2 км от брега.  

  

 

Фиг. 3. Стойности на соленост и температура с отдалечаване от брега  

  

 На фиг. 4 и 5 са показани примерни профили на солеността в дълбочина до 8 метра, в 

две от станциите за измерване. Може да се види промяната на стойностите от 23.15‰ на 

дълбочина 2 метра до 23.46‰ при 4 метра в едната, и по-малка разлика в другата. Това 
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дава известна информация за наличието на подводни течения в изследваната акватория. 

Съпоставяйки съседни станции на измерване се вижда поява на халоклин между втория 

и шестия метър дълбочина с промяна от четвърт до половин промил. По този начин са 

построени графики за всички останали станции.   

  
Соленост в дълбочина 

 

 

Соленоств дълбочина 
 

Фиг. 4. Профил на солеността до дълбочина 8 метра 

 

 

  
Соленост в дълбочина 

 

 

Соленост в дълбочина 
 

Фиг. 5. Профил на солеността до дълбочина 8 метра  
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  ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

  

 Солеността и температурата на морската вода са нейните основни физикохимични 

параметри, които заедно с хидростатичното налягане, създават облика й на хидросреда 

за конкретно географско местоположение. Сложната взаимна зависимост между тях 

определя плътността на морската вода – комплексна нейна характеристика, оказваща 

влияние както на различните хидрографски изследвания, скоростта на разпространение 

на акустичните вълни, така и в голяма степен на глобалните климатични промени на 

Земята. Плътността на морската вода е сложна функция на температурата и солеността, 

а с увеличаване на дълбочината, респективно налягането на водните слоеве, тя нараства 

допълнително. От това зависи и разпределението на плътността на океанските води. Тук 

следва да се отбележи преобладаващото влияние на температурата като най-динамичен 

параметър на състоянието на водата. При повисока температура следва да се очаква 

нарастване на общия обем вода в Световния океан, от една страна поради намаляване на 

плътността й, а от друга – от ускоряване на ледниковото топене. Това води до намаляване 

на солеността, респективно отново намаляване на плътността, и като краен резултат от 

общото влияние - покачване на морското ниво. От десетилетия този процес е установен 

по различни способи, както от мареографни измервания, така и чрез спътникови 

дистанционни методи, което доказва категорично необходимостта от преки изследвания 

на физико-химичните параметри на морската вода.  
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