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19.02.1819г.  Уилям 
Смит вижда земя, 
южно от 60 градуса 
ширина. Ливингстон!

16.01.1820г. 
Белингхаузен и 
Лазарев достигат 
Континента.

Руал Амундсен 
(14.12.1911) и Робърт 
Скот (17.01.1912) 
достигат Южния полюс.

Връх Винсън е покорен 
през 1966г. (4892м.)

Континентът е пети по 
големина, по-голям от 
Европа, от Австралия.



България в Антарктика!

• I БАЕ: лято (зима?) на 1987-1988г. 

Христо Пимпирев, Борислав Каменов

Остров Александър. Съвместна експедиция с Британска антарктическа служба

Снимки: БАИ



България в Антарктика!

• I БАЕ: лято (зима?) на 1987-1988г. 

Остров Ливингстон. 
Златил Вергилов, Николай Михневски, Асен Чакъров, Стефан Калоянов

Снимки: Л. Иванов, Н. Иванова (2013)



остров ЛИВИНГСТОН



БЪЛГАРИЯ  - Антарктическа нация!
1. Аржентина
2. Австралия
3. Белгия
4. Бразилия

5. България
6. Германия
7. Еквадор
8. Индия
9. Испания
10. Италия
11. Китай
12. Нова Зеландия
13. Норвегия
14. Обединено Кралство
15. Перу
16. Полша
17. Руска Федерация
18. Съединени Щати
19. Украйна
20. Уругвай
21. Финландия
22. Франция
23. Холандия
24. Чехия
25. Чили
26. Швеция
27. Южна Африка
28. Южна Корея
29. Япония

От 1998г. - член на Антарктическия договор с още 28 държави!

Мадридският протокол (1991г.) – формулира екологичните 
принципи  и налага много забрани (до 2048г.)



Куцото куче през 1993г. (II БАЕ) и през 2018г. (XXVII БАЕ)
Снимки: ляво – БАЕ, дясно: Л. Кендеров





Българска антарктическа база 
„Свети Климент Охридски“ 
(на 13800 км. от България)

• Главната сграда: спални, кухня, баня, хол, библиотека, складове, 
работилница, телевизионна



Българска антарктическа база 
„Свети Климент Охридски“

• Каса Еспаня и Голямата къща. 



Българска антарктическа база 
„Свети Климент Охридски“

• Параклис „Свети Иван Рилски“ 

Дясна снимка: 
https://dveri.bg



Паметник на кирилицата







Магеланов пролив, Патагония, Чили







пролив Бийгъл, Патагония, Аржентина



пролив Бийгъл, Патагония, Аржентина









Логистиката

• Две лодки „Зодиак“  за придвижване по 
море

• 5 снежни шейни

• Мултифункционална машина „Маниту“

• Удобен „пристан“

• Изключително подготвен и опитен екип: 
комендант на базата, лодкари, техници











Научните изследвания...



Пингвините...

• Съществуват 17 вида пингвини. От тях 
обаче само 6 са постоянни обитатели на 
Антарктика:

- Антарктически или полицай (Pygoscelis antarctica)

- Пингвин Папуа или Дженту (Pygoscelis papua)

- Пингвин на Адели (Pygoscelis adeliae)

- Кралски (Aptenodytes patagonicus)

- Императорски (Aptenodytes forsteri)

- Златокос или макарони (Eudyptes chrysolophus)



пингвини Папуа 
пред Българския бряг, о. Ливингстон



а

Антарктически пингвин и Адели
брегът пред ледник Перуника (Руската ролетка)





Антарктически пингвини 
пред ледник Перуника



Хана Пойнт, 
колония Папуа



Китовете...
• син кит (Balaenoptera musculus)
• кашалот (Physeter macrocephalus)
• кит минке (Balaenoptera bonaerensis)
• гърбат кит (Megaptera novaeangliae)
• финвал (Balaenoptera physalus), 
• южен кит (Eubalaena australis) 
• южен кит пигмей (Caperea marginata)
• клюномуцунести китове (Ziphiidae)
• морски свине (Phocoenidae) 
• делфини (Delphinidae).



Гърбат кит  
пред Испанска база „Хуан Карлос I“





Китоловни съоръжения
о-в Дисепшън



Гърбат кит 
пред Пимпирев ледник



Крил
Euphausia superba



Крилът ... основата на екосистемата

• Най – обилното (по биомаса) 
създание на планетата (500 000 
000 тона)

• 10000 индивида /м3. Огромни ята, 
обикновено в първите 150м.

• Храна за всички баленови китове, 
птици, риби, калмари, пингвини, 
тюлени

• Биологична  помпа за CO2 > C, 
един от най-големите био-процеси 
на планетата. Регулатор на 
климатичните изменения!





Растенията ...

В Антактика няма дървета и дори храсти! 
Единствените растения, обитаващи сушата са 
няколко вида треви, мъхове и лишеи...
- микрогъби (70 вида)

- Лишеи (260 вида)

- Мъхове (104 вида)

- Висши растения – няколко вида треви и кръстоцветни



Бряг „Грийнпийс“, 
о. Ливингстон





Тюлените ...

• В Антарктика живеят 6 вида тюлени:
- Морска мечка (ушат тюлен)

- Морски слон

- Морски леопард

- Тюлен крабояд

- Тюлен на Уедъл

- Тюлен на Рос

• Моржовете се срещат само в Арктика! 



Тюлен на Уедъл



Тюлен на Уедъл



Морски леопард



Морски леопард



Морски леопард



Леопардът ...

• Морският леопард е единствения хищен 
тюлен. Той е опасен дори за човека, макар 
че предпочита пингвини и малки тюлени за 
храна.

• Във водата се движи с 40 км/час, а може да 
се гмурка до 300 м. дълбочина.

• Няколко инцидента с хора са причина за 
въвеждане на нови правила за сигурност. 



Женски морски слон



Хана Пойнт, лежбище



Мъжки морски слон



Мъжки морски слон



Птиците ...

• В Антактика постоянно живеят 40 вида птици.

• разред Буревестникоподобни 
(Procellariformes)

• разред Дъждосвирцоподобни 
(Charadriiformes) и

• разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes).

• южноджорджийската бъбрица Anthus
antarcticus

• За сравнение, само в Чили, от екватора до 
патагония обитават 443 вида...



Синеок корморан
(Phalacrocorax atriceps)



Антарктическа рибарка 
(Sterna vittata)



Доминиканска чайка 
(Larus dominicanus)



южен гигантски буревестник 
(Macronectes giganteus)



Антарктически корморан



Кафяв морелетник



Кафяв морелетник



Проектът
„Морска биология“

• 25 години полярна биология: какво се знаеше дотук?
- Компексни изследвани на пингвините (основно папуа и дженту)
- Натрупвания на тежки метали и токсични вещества в морски организми (пингвини, риби, тюлени, 

крил, лишеи, почви)
- Изследвания върху почвените нематоди, акари, колемболи
- Микробиологични изследвания
- Диатомеи (кремъчни водорасли) от почви, мъхове, сладки води
- Нови видове нисши рачета от крайбрежните подпочвени води
- Данни за флората и растителността
- Черупчести амеби
- Хелминти по птици и риби

• На практика изследвания върху морските екосистеми липсваха! Данни за 
рибите и зоопланктонна бяха оскъдни, добити покрай другите изследвания!

„Хидробиологичен мониторинг на морските екосистеми от литоралната зона пред 
Българска полярна база, о. Ливингстон, Антарктика“



Водните обитатели ...

• В  Южния океан, така както и във всяко 
море, могат да се открият много интересни 
водни организми:

- Ракообразни

- Риби

- Миди

- Охлюви

- Медузи

- Полихетни червеи

- Морски звезди



Морска звезда



Охлюв „китайска 
шапчица“ Nacella sp.



рачето Морски паяк  
Osmokokeres livingstoni



Антарктически миди



Голяма мида от тинята



Protobranchia – миди, които се 
хранят през ... крака.



Морски червеи Polychaeta



Раче Isopoda, приличащо на 
изкопаемите Трилобити 



Раче Isopoda, приличащо на 
изкопаемите Трилобити 



Гмуркане? Pourquoi-Pas ?



Внезапна промяна във времето – нещо 
обичайно...



И все пак, леопардовият тюлен е 
агресивен и нападателен....



Китов гамарус  Lysianassoidea от  
вукланичния остров Дисепшън



Гамарус - амфибия  Pontogeneiidae . 
Открит е само пред  българския бряг на о. 
Ливингстон, вижда и на сушата



Пясъчен гамарус  Urothoidae от  
Хана Пойнт, о. Ливингстон



Гамарус  Lysianassoidea от  Джонсън Док



Гамарус  - Гигант Pontogeneiidae от  
залива пред ледник Перуника



Женски морски слон

БЛАГОДАРЯ !!!


