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Тема 1. Кратка история и области, свързани с 

хидрографията 
 

1. Кратка история на хидрографията 

Първите опити за създаване на морски карти принадлежат на хората от 

тихоокеанските острови. Такава карта е запазена от Маршаловите острови (около 2000 г. 

пр.н.е.), в която няколко раковини, изобразяващи острови, са заплетени в мрежа от пръчки. 

Възникването на географията е една от предпоставките за създаване на точни карти. 

Древногръцките учени (Ератостен, Хипарх, II в. пр. н.е.) разкриват сферичната форма на 

Земята, въвеждат понятията за координати (географска ширина и дължина) и съставят 

първите карти  на света на районите, които са познавали, т.е. Средиземно море и 

прилежащите му части от Европа, Азия и Африка (Фиг.1).  

 

 
 

Фиг.1 

 

От най-дълбока древност са формулирани основните посоки на света – север, юг, 

изток и запад, обосновани с видимото движение на Слънцето. Древногръцките моряци се 

опитват да създадат точна система за определяне на посоките, по-известна като морска 

роза. Една от първите е морската роза, построена с център остров Родос, която разделя 

хоризонта на 12 части. През средните векове тази система се създава с все повече деления, 

които са назовани румбове. 

Първият създаден инструмент за навигационни измервания е компасът. 

Първообразът му е изобретен от китайците, вероятно преди новата ера, и може само да 

определя посоката север. През XI в. италианецът Джойя изработва компас, удобен за 

използване при корабоплаване. Развитието на морския компас го превръща в прибор за 

измерване на всички посоки, които са формулирани като азимути или курсове, а 

повишаването на точността му довежда до утвърждаването на градуса като мерна единица 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
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за ъгъл в навигацията. Морската роза е преименувана на „компасна“ и е начертана на 

компаса, а след това и на морските карти. 

През древността в Близкия изток се изучават звездите и са очертани съзвездията. 

Особено внимание се отделя на Полярната звезда, която се използва за ориентиране, а след 

изобретяването на астролабията (II век пр.н.е., която представлява астрономически уред) – 

и за определяне на географската ширина. 

През Ранното средновековие в Европа се превеждат и изучават книгите на арабските 

и древногръцките учени, а също така започва и изработването на компаси и астролабии. 

Европейците строят все по-големи и сигурни кораби, като важен етап е построяването на 

ветроходни кораби, които могат да се движат и срещу вятъра. С развитието на 

западноевропейските страни се стига до нови икономически възможности и търсения, 

включително Великите  географски  открития. Тези открития са извършени след 

продължителни и опасни плавания, за което свидетелства големият процент на загубени 

хора и кораби. В навигационно отношение рискът е особено голям: в повечето случаи 

мореплавателите нямат карти, пълноценното определяне на координатите все още е 

невъзможно, състоянието на времето се оценява на око и прогнози се правят на основата 

само на наблюдаваните местни признаци. В днешно време е трудно да си представим, че 

великият мореплавател Колумб стига до отчаяние, когато на връщане от Америка попада в 

буря и губи представа за своето място и най-вече за географската дължина, т.е. какво 

разстояние му остава до брега. Първите карти „портолани“ са изработени през XIII в. 

(фиг.2), и показват бреговата линия с много детайли. Те са били особено полезни при 

опознаването на брега. Отличителен белег на портолана е розетката от прави линии, които 

се използват за определяне на посоката към желания краен пункт. Но и тези карти са 

неточни и не дават координатите на обектите. Те са изработвани на ръка и са били скъпи и 

редки.  

 

 
 

Фиг.2. Портолан от 1489 г. Показан е районът на Черно море 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Бързото развитие на картографията създава различни типове представяния на 

земната повърхност върху равнината на картата, наречени проекции. Специфичните 

изисквания на навигацията в най-голяма степен удовлетворява проекцията, създадена от 

холандеца Г. Меркатор през 1569 г. На картите, създадени от Меркатор, меридианите са 

успоредни вертикални прави, а паралелите – успоредни хоризонтални прави. При еднаква 

разлика в координатите, например 10
0
, разстоянията между меридианите са еднакви, а 

между паралелите нарастват от екватора към полюса. Курсът на кораба, сключващ 

постоянен ъгъл с меридиана, е права линия. Лесното начертаване на курсовете и 

пеленгите, както и лесното преминаване от проплавани разстояния към координати на 

крайната точка, са основните предимства на меркаторската карта. Тя е най-

разпространената морска карта и днес (фиг.3). 

 

 
 

Фиг.3 

Според Международната хидрографска организация (International Hydrographic 

Organization – IHO) [81]: Хидрографията е отрасълът на приложните науки, който се 

занимава с измерването и описанието на физическите характеристики на океаните, 

моретата, крайбрежните зони, езерата и реките, както и с прогнозирането на тяхната 

промяна с течение на времето, с основна цел безопасността на навигацията и в подкрепа 

на всички други морски дейности, включително икономическо развитие, сигурност и 

отбрана, научни изследвания и опазване на околната среда. 

Преди основаването на хидрографските организации капитаните били отговорни за 

снабдяването с морски карти. Това означава, че често корабите плавали с 

несъответствуваща информация за безопасно навигиране и че при откриването на нови 

води често информацията не стигала до всички, които се нуждаели от нея.   

Произходът на хидрографията лежи в направата на помощни карти за корабна 

навигация от отделни моряци, които плавали в непознати води. Картите обикновено били 

частна собственост, понякога съдържащи тайни, на хора, които ги използвали за 

комерсиални или военни изгоди. С разрастването на трансокеанската  търговия 

хидрографските проучвания започват да се извършват редовно, а изследванията се правят 

все повече от правителствата и специални хидрографски служби. Националните 



4 
 

организации, особено военноморските сили, осъзнават, че събирането, систематизирането 

и разпространението на тези знания дават големи организационни и военни преимущества. 

В тази връзка се раждат специалните национални хидрографски организации за събиране, 

организация и разпространение на хидрографска информация, включвана в карти и 

плавателни инструкции. Хидрографските изследвания в Западна Европа започват към края 

на XVII и началото на XVIII  век. През 1805  г. контраадмирал  Франсис Бофорт създава 

едноименната скала, а по-късно въвежда и първите официални приливни таблици.  

Едромащабната хидрография обикновено се предприема от национални или 

международни организации, които спонсорират събирането на данни чрез точни 

изследвания и публикуват карти и описващи документи за навигационни 

цели. Океанографията частично възниква вследствие на хидрографията. В много 

отношения данните са взаимозаменяеми, но все пак морските хидрографски данни се 

използват специално за морска навигация. Морските изследвания за ресурси, 

особено въглеводороди, представляват значителна част от приложенията на 

хидрографията.  

Хидрографските измервания включват информация за приливи и отливи, океански 

течения, информация за вълните и измервания на океанското дъно, с акцент върху тези 

географски особености, които могат да представляват опасност за корабоплаването 

(например скали, рифове, плитчини и други). Дънните изследвания включват събирането 

на дънна флора и фауна, тъй като те имат отношение към ефективното закотвяне. За 

разлика от океанографията, хидрографията включва още характеристики на бреговете – 

естествени и създадени от човека, които биха помогнали на корабната навигация. 

Следователно хидрографските изследвания могат да включват точното местоположение на 

скали, планини, фарове и кули, които биха помогнали за определянето на позицията на 

плавателния съд. 

Поради причини за сигурност хидрографията е приела редица конвенции, които 

засягат изразяването на данните на морските карти. Например хидрографските карти се 

изработват така, че да изобразяват това, което е безопасно за корабоплаване, и затова 

обикновено показват най-малката възможна дълбочина, а понякога пренебрегват реалната 

подводна топография, която се описва чрез батиметрични карти. Докато първите карти 

служат на моряците, за да избегнат инциденти, вторите карти служат на учените за 

изследвания с реални числа. С времето разликите между двата вида карти постепенно се 

размиват. В днешно време морските изследвания често събират различни данни 

едновременно, така че едни и същи данни да могат да бъдат използвани едновременно за 

хидрографски и батиметрични изображения. 

Въпреки че хидрографските данни в някои части на света са достатъчно, за да 

изобразяват детайлно релефа на дъното, те показват дълбочинна информация по 

отношение на безопасното корабоплаване и не следва да се считат за продукт, който точно 

изобразява формата на дъното. Рядкостта на точната дълбочинна информация също засяга 

безопасната навигация. В изолирани райони единствената дълбочинна информация е 

събрана чрез оловни пръти. Този метод включва спускането на оловни пръти от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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плавателен съд до дъното на определени времеви интервали. Няма данни за дълбочината 

между две измервания. 

Измерванията на теченията включват информация за коритото на течението, анализ 

на водата и заобикалящата суша. Хидрографията за водосборните басейни обръща 

специално внимание на реките и питейната вода. Все пак ако данните не служат за 

корабоплаване, а за научно ползване, тогава става дума за хидрология. Хидрографията на 

реки и потоци е важна част от управлението на водите. Използват се ръчни и брегово 

монтирани устройства, за да се отчете дебитът на водата през даден участък. 

Накратко, хидрографията е ключът към напредъка по всички морски дейности, които 

обикновено са с голямо национално икономическо значение. В тази връзка трябва да се 

обърне адекватно внимание на области като [81]: 

 Безопасно и ефективно управление на морския трафик; 

 Управление на крайбрежните зони; 

 Проучване и използване на морските ресурси; 

 Опазване на околната среда; 

 Морска отбрана. 

За тази цел е създадена хидрографската служба. Хидрографската служба чрез 

системно събиране на данни, извършвани на брега и в морето, произвежда и 

разпространява информация в помощ на морската навигационна безопасност, опазването 

на морската среда и отбраната. 

 

2. Области, свързани с хидрографията  

2.1. Морски транспорт 

Повече от 80% от международната търговия в света се извършва по море. Основен 

елемент за националната икономика е морската търговия. Много райони и пристанища в 

света не разполагат с точна или адекватна основа за създаване на морски карти. 

Съвременни морски карти са необходими за безопасна навигация при преминаване през 

водите на дадена страна, покрай бреговете и при влизане в нейните пристанища. Липсата 

на актуални морски карти спира развитието на морската търговия във водите и 

пристанищата на съответните държави. 

Корабоплавателната индустрия се нуждае от ефикасност и безопасност. Лошо 

начертаните райони и липсата на информация могат да доведат до по-дълго пътуване и до 

неизползване оптималното натоварване на корабите, като по този начин се увеличават 

съответно разходите. Спестяването на време и средства в резултат на използването на по-

къси и по-дълбоки маршрути и възможността за използване на по-големи кораби, които 

газят по-дълбоко, може да доведе до значителни икономии за националната индустрия и 

търговията. Също така е много важно да се отбележи, че в Конвенцията SOLAS корабът не 

е надежден, ако не разполага с актуализирани карти, необходими за планираното пътуване. 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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За да се решат тези проблеми, непрекъснато се изготвят, актуализират и 

разпространяват от хидрографската служба качествени карти. Тези карти, създадени чрез 

съвременни хидрографски проучвания, са необходими, за да се даде възможност на по-

големите кораби да се движат през национални води и да влизат в пристанища, достъпът 

до които е бил несигурен. 

Съвременните карти също така предоставят и информация, необходима при 

създаване на системи за маршрутизиране, установени от международни конвенции, които 

да отговарят на икономическите интереси на крайбрежната държава.  

 

2.2. Управление на крайбрежните зони 

Подходящото управление на крайбрежните зони включва:  

 изграждане на нови пристанища, поддържане и развитие на съществуващите 

такива;  

 драгиращи операции за поддържане на дефинирани дълбочини, създаване, 

наблюдение и подобряване на каналите;  

 контрол на ерозията на крайбрежието;  

 рекултивация на земята от морето;  

 установяване и наблюдение на пунктове за изхвърляне на промишлени отпадъци;  

 добив на минерални находища;  

 аквакултурни дейности;  

 транспорт и проекти за обществено строителство, включително изграждане на 

близка крайбрежна инфраструктура. 

Прецизните широкомащабни проучвания предоставят основните данни, които са от 

съществено значение за проекти, включващи всички елементи, споменати по-горе. Поради 

бързите промени, на които са подложени бреговите линии, тези проучвания трябва да 

бъдат актуализирани с темпове, продиктувани от процеса на мониторинг и анализ. 

Данните, събрани от Хидрографските служби за крайбрежната зона, предоставят важна 

информация за географските информационни системи в съответната зона, които все 

повече се използват за по-добро цялостно управление и вземане на решения по отношение 

на конфликти, създали се в крайбрежния регион.  

Потребителите на хидрографска информация надхвърлят традиционната 

потребителска група от моряци, правителствени агенции, крайбрежни мениджъри, 

инженери и учени.  

 

2.3. Проучване и експлоатация на морските ресурси 

Въпреки че са предназначени основно за подпомагане на безопасността на 

корабоплаването, базата от данни, натрупани през годините от Хидрографските служби, 

имат значителна икономическа стойност в подпомагането на управлението и 

експлоатацията на природните морски ресурси. През последните години става ясно, че 
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неадекватните хидрографски услуги не само ограничават растежа на морската търговия, но 

и водят до скъпоструващи забавяния в проучването на ресурсите. 

Основните дейности, които се извършват в Световния океан, са за изследване и 

усвояване на енергийни, минерални и хранителни ресурси. С бързи темпове се извършват 

научни изследвания, проучвания и експлоатация на нефт и природен газ. Освен нефт и 

природен газ от Световния океан се добиват също така минерални и хранителни ресурси. 

Например от района на Северна Америка, САЩ добиват цирконий, платина, а също така 

злато, олово, фосфати и различни видове руди. Австралия от района на шелфа си получава 

фосфати, строителни материали и други суровини. От шелфа на Черно море Русия добива 

злато, желязо, титомагнетит, каситерит. В Република България през 90-те години на 

миналия век поради енергийни причини чуждестранни фирми са изследвали за нефт и газ 

шелфа на Черно море.  

Заради уникалните си качества Черно море е потенциално най-големият източник на 

евтина енергия не само у нас, а и в световен мащаб, по мнение на специалисти в тази 

област. 

В днешно време една от най-интересните възможности предлагат т.нар. "газови 

хидрати" ("горящ лед"), представляващи твърд кондензат на природен газ. Тази 

субстанция е стабилна само при ниски температури и при налягане над 40 атмосфери. При 

изваждане на повърхността твърдият кондензат бързо се разтапя, като при това става 

изгаряне на метан. През 1971 г. именно в Черно море за първи път е намерена ценната 

суровина. На практика успешното добиване на природен газ от хидрати е неизчерпаем 

източник на енергия, според проучванията запасите ще стигнат за период от хиляди 

години.  

Освен извличането на природен газ от хидрати, Черно море може да ни предложи и 

друг неизчерпаем източник на енергия. Теоретично от огромното количество сероводород, 

което възлиза на 78 млрд. тона, могат да се произведат 9000 млрд. киловат часа 

електроенергия. Процесът е базиран на химически реакции и практически излиза 

абсолютно безплатно. 

Крайбрежните седиментни зони могат да съдържат също така и минерални 

отлагания, по-специално въглеводороди, които изискват подходящи изследвания, за да 

бъдат идентифицирани. Ако се потвърди наличието им, това ще доведе до развитието на 

производството на въглеводороди, което предполага изучаване на морфологията на 

морското дъно. 

Този вид информация е обект на чести промени и поради това се нуждае от 

постоянно актуализиране. Хидрографското проучване е от съществено значение за 

получаване на навременна и актуална информация и трябва периодично да се обновява. 
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2.4. Опазване и управление на околната среда 

Като основен фактор за опазването на околната среда е безопасната и точна 

навигация. Замърсяването, причинено от нефтените разливи, се явява най-често срещаният 

фактор за щетите, причинени в световния океан. Икономическите последици са по-

опустошителни, отколкото обикновено се предполага. В някои случаи те са оценени на 3 

милиарда долара за един инцидент. 

Важността на навигационните услуги за опазване на морската среда е международно 

призната. На проведената през 1992 г. Конференция на Обединените нации за околната 

среда и развитието (United Nations Conference on the Environment and Development – 

UNCED) се признава, че "Хидрографията е жизнено важна за безопасността на 

корабоплаването".  

 

2.5. Морска наука 

Морската наука до голяма степен зависи от батиметричната информация. Глобалните 

приливни и циркулационни модели, локалните и регионални модели за широк спектър от 

научни изследвания, морската геология (геофизика) и много други аспекти на морската 

наука зависят от батиметрията, предоставена от хидрографските услуги. 

 

2.6. Национална инфраструктура за пространствени данни 

В ерата на информационните технологии доброто качество и добре управляваните 

пространствени данни са основна предпоставка за икономическото и търговското развитие 

и опазването на околната среда. Поради тази причина много държави създават национални 

инфраструктури за пространствени данни, обединяващи услугите и масивите от данни на 

големи национални доставчици на пространствени данни, например топография, геодезия, 

геофизика, метеорология и батиметрия. Може да се каже, че хидрографските услуги са 

важна част от националната инфраструктура за пространствени данни. 

 

2.7. Делимитация (разграничаване) на морските граници 

Качествените хидрографски данни са от съществено значение за правилното 

определяне на морските граници, както е посочено в Конвенцията на Организацията на 

обединените нации по морско право. 

 

2.8. Морска отбрана 

Военноморският флот е основен потребител на морски карти, тъй като той трябва да 

бъде подготвен за военни действия в много райони на света и обикновено трябва да 

поддържа голям набор от морски карти. Големите рискове, свързани с превоза на 

боеприпаси и ядрени материали, налага да се разполага с актуална информация. 

Хидрографските и океанографските данни и информация, събрани от националните 

хидрографски служби, предоставят продукти, използвани в различни морски операции.   
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2.9. Туризъм 

Морските карти са особено важни за икономическото развитие на важен отрасъл като 

туризма, особено пътуването с круизни кораби. Потенциалът на круизните кораби е 

особено важен за развиващите се страни.  

Този важен източник на приходи не може да бъде развит правилно, ако нямаме 

безопасно корабоплаване към отдалечените туристически дестинации или имаме неточни 

морски карти. Туризмът е една от най-големите индустрии за развитие на 21-ви век.  

 

2.10. Развлекателни плавателни съдове 

Плавателните съдове, използвани за развлекателен туризъм, обикновено не е 

задължително да носят карти. Въпреки това появата на информация на дигитална карта 

дава възможност на ползвателя да разполага с актуална информация, която е достъпна 

заедно с много видове информация, като например местоположения за яхтени пристанища 

и т.н. Това развитие вероятно ще доведе до превръщането на туристите в значително по-

голям потребител на хидрографски данни. Приходите от този сектор отново са все по-

значими за много страни. 

Изключително трудно е да се определят количествено икономическите и търговски 

предимства, произтичащи от използването на хидрографски данни. Няколко проучвания на 

държави членки на IHO показват, че съотношението между разходите и приходите е около 

1:10. Също така се наблюдава, че обемите на морската търговия непрекъснато се 

разрастват и в бъдеще експлоатацията и устойчивото развитие на националните морски 

зони ще се превърне в основна дейност на правителството и индустрията. 

Също така трябва да се отбележи, че в икономически смисъл националната хидрографска 

програма се счита за "обществено благо" [81]. 


