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От какво се замърсяват крайбрежните морски води?
Wovon wird das küstennahe Meerwasser verschmutzt?

- Haushalts- und Industrieabwasser
- Lila Flusswasser, das ins Meer fließt
- Wasser aus Landwirtschaftlichen Flächen
- Schadstoffe aus anderen Gebieten

…………………………………………………………………………………………..

- Битови и промишлени отпадни води
- Замърсени речни води, вливащи се в морето
- Неортопристанищата
- Води от селскостопанските площи
- Замърсяващи вещества от други райони, 

пренесени от морските течения



Tag 1
Ziele: 

● Physikalisch-chemischen Parameter von 
Meerwasser zum Baden zu messen

Schlussfolgerungen:
● Es gibt keine schwimmenden 

Verunreinigungen, außer  Zangenkäfer  in 
der Nähe von Bunkera 

● Farbe, Geschmack, Geruch, Transparenz und 
pH sind in den Normen 

● Phosphorphosphat ist normal.



Ден  първи- 28.06.2021 г.

Цел: 
- Измерване на физико-химичните показатели на морската вода за къпане

Изводи: 
- Няма плаващи примеси, с изключение на щипалки в  района на Бункера
- Цвят, вкус и мирис, прозрачност и pH са в нормите
- Завишено е съдържанието на азот нитратен в района на Бункера и Моста под влияние 

на речните води от север през пролетта
- По-малко е завишението на азот амониев
- Фосфор фосфатен е в норма





Meerwasserforschung





Tag 2

Ziele: 
● Erforschung des Wassers von den 

Becken des Atanasovsko-Sees
…………………………………………………………………….
.

● Besuch im ‘’Symbiotic’’ - Museum und 
Informationszentrum

● Über dem Atanasovsko See befindet 
sich die Überführung Via Pontica- die 
zweitgrößte in Europa

● Der See ist ein gepflegtes Reservat

Ergebnisse:



Ден втори- 29.06.2021 г.

Цел: 
- Изследване на водата от басейните на Атанасовското езеро

…………………………………………………………………………………………………………….
На езерото ни посреща Радостина Ценова в “СимБиотично”- музей и информационен център

Научаваме, че Атанасовското езеро е уникално:
- Богатство от гнездящи и прелетни птици. Над него е прелетният път Виа Понтика- вторият по големина в 

Европа. Наблюдавахме птиците с бинокъл.
- Езерото е поддържан резерват. Добива се сол. 

…………………………………………………………………………………………………………….

Взехме водни проби от три басейна на езерото. Две от тях са розови- от розовото водорасло, а в третия басейн 
живеят солни рачета- артемия.



Zwei aus den Proben, die 
wir genommen haben, 
sind rosa- von rosa 
Algen- und im dritten 
Becken leben 
Salzgarnelen- Artemiq. 
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