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Черно море е уникално поради наличието на безкислородни условия, обхващащи над 85% от цялото водно тяло. Поради ограничения обмен със
съседни морета и липса на вертикална циркулация
анаеробната зона е устойчива. Процесите, протичащи в междинния слой между кислородната
и безкислородна зона, са от значение за установяване на закономерностите, на които се подчинява разпределението на химичните параметри.
Провежданите изследвания през миналото столетие в западната част на Черно море пред българския бряг са акцентирали на измерване на концентрации на сероводорода (H2S) на стандартни хоризонти (Рождественский, 1986, 1992). Използването
на съвременна апаратура за проботбор и измерване
през последните 20 г. (Стоянов, 1996; Shtereva et
al., 2003; Yakushev et al., 2005) позволи да се натрупат нови данни за кислорода и H2S на непроучвани
преди дълбочини и да се оптимизира изследването

на вертикалното разпределение с по-голяма дискретност на измерванията. Целта на проучването
е да се обобщят по-нови данни за съдържанието
на кислород и H2S в западната част и се очертаят
вертикалните профили на тези параметри.
Изследванията са провеждани в рамките на
мониторинговата програма на ИО–БАН с НИК
„Академик“, както и на проект Сезаме (2007–2008)
по 7-ма РП на ЕК. Водните проби са отбрани с батометри тип Нискин и система “SBE 32 carosel/SBE
911 plus”. Анализът на разтворения O2 е по метода
на Винклер, на H2S – чрез йодометрично титруване, а в субоксизоната са определени по спектрофотометричен метод с по-висока чувствителност
(Методы…., 1978).
Кислородният дефицит и появявата на H2S се установява при плътност σ = 16,05–16,1 (фиг. 1), което
съответства на дълбочини 96–150 m. Дълбочината,
на която се открива сероводород, зависи от сезона

Фиг. 1. Вертикално разпределение на
кислорода и сероводорода
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Таблица 1. Основни химични параметри на зоните от вертикалната структура на Черно море
Параметри
Аеробна зона
Редокс слой
Анаеробна зона
(до 250 m)

min
max
min
max
min
max

S
‰
15,72
20,22
20,67
21,02
>21
>21

pH
7,9
8,5
7,8
7,9
7,6
7,8

и от хидрологичните особености на района. В източната част на Черно море H2S в минимални концентрации се измерва при плътност σ = 16,12–16,15
(Пахомова и др., 2009). Параметрите бележат екс
тремуми при определени стойности на плътността,
но разположението им по отношение на дълбочината е различно. Субоксизоната с ниско кислородно
съдържание 0–20 µМ е с много тесни граници на
изменение на дълбочината (~15 m) (Пахомова и др.,
2009). С отдалечаване от брега тя нараства и е максимална в централната дълбоководна част.
В анаеробната зона сероводородът нараства
плавно като на дълбочина 1500–2000 m надхвърля
концентрация 300 μМ/l. Промяната от окислителни към редукционни условия води до изменения
във вертикалните профили на формите на биогенните елементи азот и фосфор, както и на металите.
Характеристиката на три основни зони от вертикалната структура на западната част на Черно море по
основни химични параметри е представена в табл. 1.

РО4
μМ/l
0,0
0,12
0,02
0,04
0,5
6,9

O2
μМ/l
20
405
0
20
0
0

OS
%
6
128
0
6
0
0

NO3–N
μМ/l
0,0
5,1
0,0
0,02
0
0

NH4–N
μМ/l
0,1
1,0
0,9
5,0
4,4
18,0

Нитратният азот (NO3) намалява значително
до окончателно изчерпване в редокс-слоя, аналогично на кислорода. Нарастване на съдържанието на амония (NH4) се наблюдава при σ = 15,95–
16,0, a максимум на фосфатния фосфор (РО4) σ =
16,10–16,15.
В заключение може да се посочи, че с настоящото изследване се изясняват особеностите в разпределението на химичните параметри в оформящия
се редокс-слой между аеробната и анаеробна зона.
Новите данни за H2S и O2 позволяват с по-голяма
точност да се определи разположението и мощността на този слой, както и основните му характеристики: фосфатен максимум, кислороден дефицит и
нарастващо съдържание на амониев азот.
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