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Прибрежните води, както е известно, са
зони от основно значение за живота в
морето. В �лентата� между брега и
слабопродуктивните морски дълбини се
излюпват, раждат и израстват всички
дънни риби, мекотели и ракообразни,
намиращи убежища в полетата от
водорасли. Морските водорасли,
произвеждащи огромни количества
кислород, играят капитална роля за
биологичното равновесие на морето и
сушата. От своя страна някои от тях,
представляват свързващо звено между
биотата и дъното, предпазвайки го от
ерозия.
Антропогенното замърсяване на

прибрежните води с торове, пестициди,
твърди пластмасови отпадъци се отразява
най-негативно на морското дъно. Ето защо
екологичният мониторинг на морското
дъно се явява важна част от изследването
на състоянието на морето.
При провеждането на екологичен

мониторинг на морското дъно, в
зависимост от поставените цели, могат да
бъдат приложени различни методи и
технически средства. Класификацията им
е показана на фиг. 1.
Използването на буксируеми носители

(акваплани) често е практически
невъзможно поради малката видимост под
вода, която ограничава възможността за
възприемане (реагиране) на подводния
изследовател и заснемането на интересни
участъци от морското дъно (Т р а я н о в,
1971).
Буксируемите необитаеми апарати

могат да бъдат оборудвани с локатори за
страничен обзор (сонари) и подводни
телевизионни камери. Със сонара може да
бъде получена графична представа

(сонограма) за разпределението на
дънните биоценози, както и за
антропогенното въздействие � могат да
бъдат регистрирани бразди и ями от дънно
тралене. При наличието на добра
видимост могат да бъдат получени и
телевизионни изображения и да бъдат
направени съответни записи на морското
дъно.
С прякото участие на подводни

изследователи е свързан методът с
обхождането на дадена площ от морското
дъно с подводен скутер. Известна от 70-те
години е фототорпилата на Рибеков.
Съвременните варианти на подводни
скутери са оборудвани с видеокамери, в т.
ч. и с инфрачервени обективи.
Метод за изследване формите на

подводния релеф в прибрежната морска
зона с използването на изследователски
подводни лодки описва М и х о в а, 1995.
С помощта на българската
миниподводница PC-8 и руската �Бентос-
300� (М и х о в а, 1989) са изследвани
профили от 20 до 250 m от нос Калиакра
до нос Галата. От илюминаторите на
подводните лодки изследователят следи
визуално дъното, описва в полеви дневник
промените и заснема характерни елементи
с фото- и видеокамери.
Разгледаните по-горе методи покриват

дълбочини от 1 до 300 m (600 m).
Изследвания в по-дълбоки води могат

да бъдат осъществени и с телеуправляеми
роботи (ROV) с монтирани телевизионни
камери. Операторът в случая може да бъде
или на изследователския кораб, или на
изследователската подводна лодка.
Като най-съвременно средство за

изследване на морското дъно от борда на
подводна   лодка    може    да    се    посочи
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Фиг. 1. Класификация на методите за екологичен мониторинг на морското дъно

лазерният скенер. В дълбоки води
изображения, получени с лазерен скенер,
поради липсата на плаващи частици
(планктон, детрит) са твърде ясни.
Висококачествен мониторинг на

морското дъно за хвърлени  строителни
отпадъци, стари тръбопроводи и подводни
кабели е осъществен в крайбрежните води
на изключителната икономическа зона на
Хавай посредством локатор за страничен
обзор, лазерен сканиращ скенер (LLS �
тип Westinghouse SM 2000 SS) с
интегриран GPS приемник за прецизно
позициониране на изследванията (B a s u,
S a x e n a, 1999).
Към подвижните средства за

наблюдение могат да се причислят и
дълбоководните стереофотокамери,
задействани с гайдробна тежест при
контакт с дъното или чрез акустичен или
оптичен    сигнал    при    установяване   на

фокусното разстояние до дъното.
При изследване екологичното

състояние на морското дъно подводните
работи могат да бъдат изпълнени и от
оператор без допълнителни средства за
придвижване, като в някои случаи върху
изследвания район под вода могат
предварително да бъдат поставени
спомагателни елементи. M a r t i n, 1984,
описва заснемането на подводен
археологичен обект чрез използването на
метода на фотограметрията, който може
успешно да се приложи и при екологичен
мониторинг на морското дъно.
Т р а я н о в, 1988, публикува методика за
изследване на ефективността на
изкуствени рифове, включваща
предварително поставяне върху дъното на
квадратна мрежа от тръби или профили.
Екологичното състояние на известна

площ   от   морското   дъно   може   да    се
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Фиг. 2. Методика за изследване екологичното състояние на морското дъно

изследва и с неподвижно прикрепени над
дъното подводни телевизионни камери.
С оглед пестене на материални и

човешки ресурси и съобразявайки се с
наличната подводна техника е предложена
методика за изследване екологичното
състояние на морското дъно (фиг.2).
Първото от действията по предлаганата

методика е уточняване общата постановка
(плана) за изследването, включваща:
ОБЕКТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ � дънни
ценози, миди, рапани, водорасли, следи от
антропогенно въздействие,
морфометрични елементи, степен на
деструкция; НАЧИН НА МАРКИРОВКА
НА ОБЕКТА � спомагателни елементи
(квадратна мрежа, разграфена рейка или
рамка); СХЕМА НА ПОДВОДНОТО

ЗАСНЕМАНЕ � вид � фото или видео,
план на обхождането, стъпка на
застъпване и т. н.
Между уточняването на плана и

второто действие � поставяне на
спомагателните елементи под вода, може
да има голям отрязък от време, докато
между второто и третото действие �
подводно заснемане с видеокамера, и
между второто и четвъртото действие �
заснемане с подводна фотокамера трябва
да има разлика във времето, необходима за
утаяване на мътилката, вдигната при
поставянето на спомагателните елементи.
Изборът на критериите за анализ и

състава на участниците (действие 5) също
може да бъде предварително обмислен и
уточнен.
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Фиг. 3. Снимка на релефа на морското дъно (Н=12.5 m) със спомагателна рейка

След подводното заснемане с
видеокамера може да се пристъпи, вече на
сушата, към действие 6 � анализ на
видеомонитор със стопкадър.
В предлаганата методика, както и в

публикувания метод за изследване на
формите на подводния релеф
(Т р а я н о в, М и х о в а, М а р и н о в а,
1995) се включва заснемане на характерни
участъци от морското дъно с поставяне на
разграфена рамка или рейка (вж. фиг. 3),
като в зависимост от видимостта под
водата и избраното фокусно разстояние
рамката се вижда или цялата, или част от
нея; сканиране на получените
изображения (проявените подводни
снимки) (действие 8), както и по-
нататъшна компютърна обработка,
използвайки програми Photo Styler, Photo
Shop и др.
При анализа на сканираните

изображения (действие 7) върху екрана на
монитора се въвеждат спомагателни
координати и квадратна мрежа.
Изображенията при необходимост се
ротират от 1 до 3û с цел страните на

рамката да станат успоредни на
относителната координатна система.
Следва обхождане на отделните квадрати,
максимално увеличаване и анализиране
(броене, определяне видове) на
получените изображения.
Голямото предимство на предлаганата

методика за анализ и оценка на
екологичното състояние на дъното, както с
помощта на видеозапис и монитор със
стоп-кадър, така и на изследването на
компютър на сканираните подводни
снимки, се състои във възможността в тях
да участват разнородни специалисти и
научни работници � географи, биолози,
еколози, геоморфолози, хидролози,
литодинамици, много от които не могат да
се спускат под водата.
Оценката на екологичното състояние

на морското дъно може да включва:
разпределение, площ и численост на
дънните биоценози, степен на деструкция,
количество и вид на твърди пластмасови
отпадъци, следи от антропогенно
въздействие, въздействия върху дъното от
течения, вълнение и т. н.
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При добро съгласуване на плана за
изследване и отделните научни интереси,
анализа и оценката на екологичното
състояние на морското дъно, включително

и изследване ефективността на изкуствени
рифове, трални препятствия от
интердисциплинарен колектив са особено
ценни за науката.
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Methods of ecological monitoring of the sea bottom

Trayan Trayanov

(Summary)
As it�s well known, the anthropogenous pollution of the sea-shore waters, affects most

negatively upon the sea bottom.
That is why ecological monitoring of the sea bottom appears to be an important part in

studying the sea environmental conditions.
A classification of advanced methods, concerning investigation of the sea bottom conditions

based upon computerizing treatment of video and photo images is given.
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