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Заглавие на проекта: Комплексно геофизично изследване на ледниците в района на Южния залив на о-

в Ливингстън 

РЕЗЮМЕ 

Ледниците предизвикват научен интерес у много известни философи през XVIII и XIX век. Едно от 

революционните открития е, че големите ледени маси, които запълват долините в Алпите, се движат. 

Днес е известно, че факторите, които определят характера на движението, скоростта на преместване и 

изобщо динамиката на един ледник или ледена маса са много и много комплексни. Установена е 

връзката между промени в движението и масовия баланс, а от там и с реакцията на ледниците към 

промените в климата. Предлаганият проект има за цел да изследва движението и динамиката на 

ледниците, изтичащи в Южния залив на о-в Ливингстън, Антарктика с наземни и сателитни данни. 

Планираните наземни измервания включват непрекъсната сеизмична регистрация в сеизмична станция 

LIVV, кратки сеизмични записи от ледниците в района на Българската Антарктическа база, ГНСС 

измервания, регистрация на срутвания от лед и други. Ще бъдат използвани свободнодостъпни 

сателитни данни от мисиите Sentinel-1на Европейската космическа агенция. Всички събрани данни ще 

бъдат обработени и анализирани заедно, за да се направи оценка на дебелината на ледената покривка, 

скорости на преместване и деформациите в нея, ще бъдат определени и зони на повишена сеизмична 

активност. По този начин чрез едно комплексно изследване ще добием представа за динамиката на 

част от ледниците на о-в Ливингстън. Периодичното повтаряне на изследването ще даде по- пълна 

информация за поведението на ледената покривка на острова и реакцията ѝ към промените в климата.  

 

SUMMARY 

Complex geophysical survey of glaciers in South Bay area, Livingston Island Glaciers aroused scientific 

interest among many famous philosophers in the eighteenth and nineteenth centuries. One of the revolutionary 

discoveries is that the great ice masses filling the valleys in the Alps are moving. Today it is known that the 

factors determining the nature and speed of the movement and in general the dynamics of a glacier or ice mass 

are many and very complex. The connection between changes in the flow and mass balance has been 

established, and hence the connections with the reaction of glaciers to climate change. The proposed project 

aims to study the movement and dynamics of glaciers flowing into the South Bay of Livingston, Antarctica. 

Data from terrestrial and satellite measurements will be used. The planned ground measurements include 

continuous seismic registration at the LIVV seismic station, short seismic records on the glaciers surface, 

GNSS measurements, registration of ice carvings etc. Freely available satellite data from the European Space 

Agency's Sentinel-1 missions will be also used. All collected data will be processed and analyzed together to 

assess the thickness of the ice sheet, displacement rates and deformations in it. Areas of increased seismic 

activity also will be identified. Thus, through a complex study we will investigate the dynamics of part of the 

glaciers on Livingston Island. Periodic repeat of the survey will provide more complete information about the 

behavior of the ice sheet on the island and its reaction on the climate change.  


