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• Глобално, регионално и локално 

изходно височинно начало –

определяне на граници

• Таблици за приливи и отливи и 

пристанищни операции 

• Изследване на промяната на 

морското равнище (повишаване 

на морското ниво) и 

циркулацията на океана

• Калибриране на спътникова 

алтиметрия

3Използване на мареографни данни

• Предоставяне на предупреждение за наводнения и наблюдение на 

цунами

• Крайбрежни инженерни проучвания

• Оперативна океанография

• и други 
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4Механизми за генериране на вълни цунами
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Източник: http://www.theplasmaverse.com/pdfs/meteorological-tsunamis-destructive-atmosphere-

induced-waves-observed-in-the-worlds-oceans-seas-seiches-abiki-milghuba.pdf



5Категоризиране на вълни цунами

Спектър на морското ниво от цунами на 21.05.2003 г. и 

метеоцунами на 1.05.2003 г., о-в Ибиса, Испания 

(Monserrat et al., 2006)

• Видове цунами:
 локални – разрушения до 100 км

 регионални – 100-1000 км

 отдалечени с обхват над 1000 км 

• Скали

 по интензивност

- 6 категории - по Sieberg (1923), 

модифицирана от Ambraseyes (1962)

- 12-точкова интегрирана скала за 

интензитет (ITIS-2012) от 2013г.

 височина на вълната

- малки разрушения

- средни

- тежки

- разрушителни

- бедствeни
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• Сеизмометри на дъното на океана

• Спътникова 

алтиметрия

6Регистриране на вълни цунами

• Мареографни станции по бреговете

• GPS шамандури (буйове)

TG Cocos Island, December 26, 2004

Източник: NASA/JPL-Caltech

TG ISPRA, La Spezia harbor (JRC, ©EU 2019) 

Регистрирано цунами чрез буй 21414 (модел - плътна линия и реални наблюдения – кръг и 

звезда) от земетресението на 15 ноември 2006, Курилски о-ви (Percival et al., 2011)
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7Регистриране на цунами чрез мареографи

(Leonard, 2006)

• Земетресението 

на 26.12.2004 г.

9.1–9.3 Mw

о-в Суматра

Индийски океан

• Земетресението 

на 30.10.2020 г. 

6.6  Mw

о-в Самос

Егейско море 

(Dogan et al., 2021)
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8Данни за вълни цунами в Черно море

• Хранилища на данни, свързани с цунами: ~60 (Nacházel et al., 2021)

• Каталози
 Първи европейски каталог (Tinti et al., 2001)

 Нов каталог (Papadopoulos et al., 2011)

 Евро-средиземноморски каталог (Maramai et al., 2014) http://www.ioc-tsunami.org/

 Черноморски каталог (Никонов и др. 2018)

 Евро-средиземноморска база данни за палеоцунами 

http://paleotsunami.rm.ingv.it/index.php

http://neamtic.ioc-unesco.org/

• Каталог за 

метеоцунами

(Orlić, 2015)
http://jadran.izor.hr/~sepic/

meteotsunami_catalogue
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http://www.ioc-tsunami.org/
http://paleotsunami.rm.ingv.it/index.php
http://jadran.izor.hr/~sepic/meteotsunami_catalogue


9Данни за вълни цунами в Черно море

• Брой събития

 50 (Никонов и др. 2018)

 22 надеждно определени от 29 

исторически събития

https://tsunamiarchive.ingv.it/ emtc.2.0/

• Източник

 Земетресения (Tinti et al., 2001, 

Papadopoulos et al., 2011; Никонов и 

др. 2018; Tishchenko et al., 2021 и др.)

 Свлачища (Зайцев и др., 2003; 

Ranguelov et al. 2008и др.)

 Метеорологичен произход (Tishchenko

et al., 2021; Vilibić et al., 2021)

 Друг (Isvoranu & Badescu, 2012; 

Белоконь & Фомин, 2021) 

(Никонов и др. 2018)
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• Моделни изследвания 

(Зайцев и др. 2002; Yalciner et al., 2004; Acır et al., 2013; Dimova & Raykova, 

2018; Tishchenko et al., 2021)



10Цунами по българското крайбрежие
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• Регистрации

 Исторически сведения и от очевидци (Ranguelov et al. 2008; 

Papadopoulos et al., 2011)

 Чрез регистрации на морско ниво от мареографни станции – 4-5 dm

- Предизвикани от земетресения (М≥6) 

o 26.06.1927г. и 11(12).09.1927г., Ялта, Украйна, 

o 26.12.1939 г., Ерзинчан, Турция

o 12.07.1966г., Анапа, Русия

- Предизвикани от екстремни метео явления

o 7.05. 2007г., Балчик - Калиакра (Šepic et al., 2018)

o 27.06.2014г., метеоцунами по северното Средиземноморие до 

Одеса, Украйна

- Предизвикани от подводни свличания

o 7.05. 2007г., Балчик – Калиакра (Ranguelov et al., 2008)

o 27.06.2014г., метеоцунами, Одеса, Украйна – техногенни причини

• Съвременни методи за регистриране – колокирани станции с различни 

сензори – мареографи, сеизмометри, GNSS, метеорологични и др.



11Цунами по българското крайбрежие
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• Регистрации

 Чрез регистрации на морско ниво от мареографни станции

- земетресение с М = 5.3 ± 0.2, 12.07.1966г., Ялта, Русия

- Земетресение с Mw = 5.1, дълбочина 10 km, 15 октомври 2016 г.



12Механизъм за генериране на метеоцунами

(Šepić et al., 2015)
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13Метеоцунами на 23 - 27 юни 2014г.

(Рабинович и Шепич, 2016)
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Метеоцунами на 27 юни 2014г.

• Регистрации

 Мареографни данни



15Предварителен анализ на данните
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• Регистрации

 Метеорологични данни

- синоптични станции Шабла, Варна, Бургас и Ахтопол

o Непрекъснати записи чрез барограф

o Соноптични отчети през 3 часа с живачен барометър



16Моделни изследвания на цунами
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• Необходими данни – аналогови или цифрови

с висока пространствена и времева разделителна способност

 при източник земетресение

- параметри на сеизмичното събитие

- активни разломи и параметрите им

- регистрации на морско ниво

o Колокирани брайбрежни станции - записи през 1 минута или по-малко

o морски или дънни буйове

o спътникови наблюдения

- Топография (суша/морско дъно) – грид с р-р на клетката 50/50  и по-малка

 при източник аномално метеорологично събитие

- Регистрации на морско ниво

- Синоптична обстановка – спътникови и наземни наблюдения

- Метеорологични данни – с малка времева стъпка (напр. през 1 минута)

- Сондиране на атмосрефата - сонарни или радарни наблюдения за 

построяване на вертикални атмосферни профили

• Числено моделиране – моделни изследвания, симулации и верификация с 

реални събития



17Изследване на цунами

Съвременни методи и средства

• Непрекъснат сеизмичен мониторинг – механизми на земетресения, 

параметри на разломи

• Комбиниране на геоложки, томографски и др. геофизични методи

• Спътникови оптични, радарни и гравиметрични наблюдения

• Определяне на антропогенни и биомаркери на геоложки пластове по 

крайбрежия - палеоцунами

• Анализ на  деформации на земната кора и изменение на TEC по дани 

от перманентни GNSS станции

• Числено моделиране

• Детерминистични и вероятностни подходи
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Германско-индонезийска система за ранно 

предупреждение за цунами GITEWS
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Напълно оперативна от 29.03.2011 г.

https://www.gitews.org/en/homepage/

https://www.gitews.org/en/homepage/


19Заключение

• Изграждане и поддържане на съвременна научноизследователска 

инфраструктура в Черноморския район 

 http://masri.io-bas.bg/bg/home-bg/

• Морски наблюдателни мрежи и системи за ранно предупреждение

• Национални центрове с бази данни 

 http://bgodc.io-bas.bg/)

• Усъвършенстване на числени методи за моделиране и симулиране 

на вълни цунами - по исторически и съвременни данни, вкл. по 

хитотетични сеизмични източници, параметри на разломи и 

различни сценарии

• Оценка на опасността и риска от цунами по българското 

крайбрежие - Директива 2007/60/ЕО на ЕП и на Съвета относно 

оценката и управлението на риска от наводнения
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