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Движения на Земята4
Нашето ежедневие зависи от смяната на деня и нощта, от  движението на Слънцето над 

хоризонта (фиг. 1). То и другите звезди непрекъснато променят положението си на небосвода. 
Така се създава зрителна представа, че обикалят около Земята. Всъщност нейното място и 
движения в Слънчевата система и Вселената са много по-сложни.

Какви са движенията на Земята в Слънчевата система?

Въртене на Земята
Земята извършва въртеливо движение около собствената си ос от за-

пад на изток. Над Северния полюс то е в посока, обратна на часовниковата 
стрелка. За нас видимото движение на Слънцето по небосвода е от изток 
на запад.

Земята извършва пълно завъртане около оста си за едно денонощие – 
приблизително 24 часа. Това е причина Слънцето да огрява последовател-
но тази част от повърхността ѝ, която е обърната към него. Противополож-
ната страна остава в сянка (фиг. 2). Така се редуват денят и нощта. Важно 
доказателство за околоосното въртене на Земята е нейната изпъкналост 
при Екватора.

Местно време и часови зони
Като основа за измерване на времето използваме последователната 

смяна на деня и нощта, както и променящата се височина на Слънцето 
над хоризонта. То е в най-високо положение по пладне – в средата на деня. 
Времето, в което се случва това, е различно за всеки отделен меридиан и 
се нарича местно време. Използвайте карта на България и дайте приме-
ри за градове с еднакво местно време.

Използването на местно време е ограничено, защото затруднява съ-
гласуването на дейности между райони с различна географска дължина. 
Затова земната повърхност е разделена условно чрез меридианите на 
24 часови зони (пояси). Поясното време се синхронизира чрез Нулевия 
(Гринуичкия) меридиан. Разликата между две съседни зони е 1 час.

На много места очертанията на часовите зони не следват меридиани, 
а континентални и политически граници (фиг. 3). Посочете примери за 
страни, попадащи в няколко часови зони. Фиг. 2. Ден и нощ

Фиг. 1. Видимо движение 
на Слънцето през деня по 
небесния свод

Фиг. 3. Часови зони
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Линия на смяна на датата
Всяка часова зона започва и завършва своя календарен ден във време, 

което се отличава от останалите. При преминаване от една часова зона 
към друга в посока запад-изток е необходимо да коригираме времето 
с 1 час напред. Така за всяка пълна обиколка около Земята се пресичат 
всичките 24 зони и се „натрупва“ едно денонощие в повече. Затова при 
навлизане в следващата зона трябва да се извърши корекция. Това ста-
ва чрез „връщане“ към предходния ден от календара. Така се компенсира 
„натруп ването“. При движение в обратна посока „губим“ едно денонощие 
и трябва да „преминем“ към следващия ден от календара.

Проблемите, свързани с часовите разлики и датата, налагат да се избе-
ре меридиан за условно начало на всеки следващ календарен ден – линия 
на смяна на датата. Като най-удобен за това е приет меридианът със 
180° географска дължина. Той е срещуположен на Гринуичкия и преми-
нава предимно през водни пространства.

Линията на смяна на датата се отчита и когато се съгласуват дейности 
между различни точки от земната повърхност. Както и часовите зони, тя 
също се измества от политически и континентални граници (фиг. 4).

 Движение на Земята около Слънцето
Слънцето привлича Земята и тя обикаля около него за една тропична 

година – 365 дни, 5 часа, 48 минути и 46 секунди. Календарната година 
обаче е точно 365 дни. За 4 години се натрупва разлика, равна на едно де-
нонощие. То се добавя към така наречената високосна година (366 дни).

Земята се движи около Слънцето по елипсовидна орбита с наклон на 
оста си от 66°30′. Орбиталното ѝ движение преминава през 4 важни пози-
ции: пролетно и есенно равноденствие, зимно и лятно слънцестоене. 
Чрез тях разграничаваме годишните сезони (фиг. 5). 

Ъгълът, под който слънчевите лъчи падат върху земната повърхност, 
се променя непрекъснато в рамките на годината. 

Движението на Земята около Слънцето предизвиква важни последи-
ци. С най-голямо значение са измененията в посоката на изгрева и залеза 

Фиг. 4. Линия на смяна на 
датата

Фиг. 5. Движение на 
Земята около Слънцето

Разликата в мест-
ното време между 

Бургас и София е около 17 ми-
нути. Двата града имат ед-
наква географска ширина, но 
Бургас е по-източно разполо-
жен. Затова там изгревът 
и залезът на Слънцето се 
наблюдават 17 минути по-
рано.
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Какво научихме?
Движенията на Земята имат значение за живата природа и човешката дей-

ност. Традиционно хората възприемат движението на Слънцето и другите не-
бесни тела по небосвода така, както го виждат. В действителност то е много 
по-сложно.

Денят и нощта са резултат от въртенето на нашата планета около оста 
и. Земната повърхност е разделена по меридианите на 24 ивици, всяка от които 
има различно часово време. Срещуположният на Гринуичкия меридиан е приет за 
линия на смяна на датата.

Различната продължителност на деня и редуването на сезоните се дължи на 
движението на Земята около Слънцето.

Фиг. 6. Видимо движение на Слънцето над хоризонта

на Слънцето, както и в максималната височина и дължината на видимия 
му път по небосвода. Това определя непрекъсната промяна в продължи-
телността на деня и нощта (фиг. 6).

На фиг. 6 е представена схема на движението на Слънцето в нашите 
географски ширини в началото на всеки годишен сезон. Определете чрез нея 
точните географски посоки на изгрева и залеза при лятно слънцестоене.

При равноденствие продължителността на деня и нощта е еднаква 
(фиг. 5).

В Северното полукълбо през юни денят е най-дълъг, а нощта – най-
къса. Тогава на Северния полюс Слънцето не залязва и се наблюдава по-
лярен ден. През декември денят е най-къс, а нощта – най-дълга. Тогава на 
Северния полюс Слънцето не изгрява и се наблюдава полярна нощ.

В Южното полукълбо съотношенията между деня и нощта са в проти-
воположна последователност. Опишете я.

За всяко полукълбо лятото е годишен сезон, през който слънчевите 
лъчи огряват земната повърхност под по-голям ъгъл и по-продължително 
време. През зимата е обратно – под по-малък ъгъл и за по-кратко. 

Въпроси и задачи
1.  Как използваме движени-

ята на Земята за измер-
ване на времето?

2.  Кога започва пролетта в 
Южното полукълбо?

3.  Будапеща е на 19° и.г.д., 
а Букурещ – на 26° и.г.д. 
Колко минути е разлика-
та в местното време 
между двете столици.

Проучете как влияят 
движенията на Земя-
та върху бита и сто-
панската дейност на 
ескимосите.

А р х и М Е Д И Я
• При въртенето на Земята 
обекти, разположени на раз-
лични географски ширини, се 
движат с различна скорост. 
Причина е различното раз-
стояние, изминато за едно и 
също време.
• При по-малък ъгъл на падане 
слънчевите лъчи нагряват по-
слабо земната повърхност, 
защото се разпределят върху 
по-голяма площ.
• Точното време, за което Зе-
мята прави завъртане около 
своята ос, е 23 часа, 56 мину-
ти и 4 секунди.
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Водата в моретата и океаните е в непрекъснато движение. Бурните ѝ вълнения са пото-
пили много кораби, а понякога нанасят поражения по крайбрежията. Морските течения имат 
важно климатично значение, играят съществена роля при редица географски открития, влия-
ят върху транспорта, движението на рибните пасажи и свързания с тях риболов. Динамика-
та на водата в Световния океан е резултат от много по-сложни процеси в сравнение с тези, 
които виждаме на повърхността.

Кои свойства на морската вода влияят върху нейната динамика?

Вълни
Това са колебателни движения на водната повърх-

ност. Вълните се характеризират чрез своите елементи. 
Чрез фиг. 1 определете кои са те и как се измерват. 

Вятърът е основна причина за възникването на въл-
ни. Ветровите вълни са най-характерното движение 
във водните басейни. При съприкосновение с тяхната 
повърхност силата на вятъра се предава на водните час-
тици, които започват да се движат кръгообразно (фиг.2). 
Най-дълги и най-високи вълни се наблюдават в открито 
море при много силен вятър.

С приближаването на вълните към брега тяхната ви-
сочина нараства. Причина за това е триенето във все по-
плиткото морско дъно. То забавя движението в основата 
на вълнàта, а гребените се накланят напред, защото за-
пазват своята скорост. Разрушаването им в плитчините 
или при сблъсъка с брега се нарича прибой. Неговата 
сила зависи от височината на вълнàта, нейната скорост 
и типа на морския бряг.

Вълни могат да бъдат предизвикани също от земе-
тресения или вулкански изригвания. Наричат се цунами 
и се определят като природен риск. В океана тяхната ви-
сочина рядко надхвърля 1 m, но по крайбрежията могат 
да достигнат над 20 m и да предизвикат големи разруше-
ния и човешки жертви.

Приливи и отливи
При своите движения Земята изпитва привличането 

на други космически тела. Това се отразява видимо на 
океанското ниво чрез приливи и отливи. 

Приливите представляват повишаване нивото на 
океанската вода. Това предизвиква постъпателно движе-
ние навътре в сушата и заливане на части от крайбрежи-
ето. Най-голямата им височина се измерва при дълбоко 
вдадени в сушата тесни заливи и естуари на реки.

Отливите представляват понижаване нивото на оке-
анската вода, което предизвиква отдръпването ѝ навътре 
в океана и осушаване на част от морското дъно (фиг. 3). 

Движения на океанската и морската вода14

Фиг. 1. Елементи на вълната

Фиг. 2. Схема на вълново движение

Фиг. 3. Отлив на полу остров Бретан, 
Франция



46 

Главна причина за приливите и отливите е гравита-
ционното влияние на Луната и Слънцето върху Земята. 
Силата на привличане на Луната е 2,2 пъти по-голяма 
от тази на Слънцето и е различна за всяка точка от зем-
ната повърхност. Използвайте фиг. 4 и определете в кои 
части от земната повърхност тя е най-голяма и най-
малка. Каква е нейната посока?

Земята и Луната обикалят една спрямо друга около 
общ център на масата. Всяка точка от Земята се движи 
в кръг спрямо него, което поражда центробежна сила. 
Тя е с постоянна големина и е с посока, противоположна 
на тази на Луната (фиг. 4). 

Разликата между силата на привличане и центро-
бежната сила е причина за формирането на приливо-
образуваща сила (фиг. 4 и 5). При въртенето на Земята 
около оста си тя обръща последователно различни части 
от своята повърхност към Луната. Това променя силата 
на привличане, а в резултат – и приливообразуващата 
сила.

Океански и морски течения
Това са постъпателни движения на океанска и мор-

ска вода (фиг. 6). Те могат да бъдат причинени от из-
менения на температурата и солеността на водата, по-
стоянни ветрове (ветрови течения) и др.  Чрез фиг. 6 
посочете океански и морски течения, породени от по-
стоянни ветрове.

Температурата на повърхността на Световния океан 
зависи от географската ширина (вижте урок 13, фиг. 3). 
Теченията, навлизащи в по-студени води, определяме 
като топли, а в по-топли – като студени.

Фиг. 4. Образуване на приливи и отливи

Фиг. 5. Приливообразуваща сила

Фиг. 6. Схема на океанските течения
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Въпроси и задачи
1.  Какво представляват вълните? Кои са 

техните елементи?
2.  Канадското атлантическо крайбрежие 

на 60° с.г.ш. замръзва за около 9 месеца 
през годината. На същата географска 
ширина в Норвегия крайбрежието не 
замръзва. Кои са причините?

3.  Съставете схема на главните течения 
в Световния океан в контурната карта 
на вашата работна тетрадка.

Най-голяма височина на приливите 
се наблюдава при пълнолуние и ново-
луние, а най-малка – при първа и по-
следна четвърт. Използвайте фиг. 7 
и обяснете защо?

Всяко повърхностно океанско или морско течение 
е свързано с преместване на големи водни маси. Това 
предизвиква противоположни движения на други водни 
маси в съседство – под тях или на повърхността. Нари-
чаме ги компенсационни течения.

 Океанските течения оказват голямо влияние върху 
климата на Земята. Топлите предизвикват по-голямо из-
парение и обилни валежи. Студените имат противопо-
ложен ефект – ограничават облачността и валежите и са 
предпоставка за образуване на пустини. Дайте примери.

Водите на студените течения са по-богати на кисло-
род и планктон*. Това привлича големи рибни пасажи и 
е възможност за развитие на риболов. 

Фиг. 7. Фази на Луната и приливи

А р х и М Е Д И Я
• В Световния океан приливите наподобя-
ват дълга вълна с височина до 2 m, която 
обикаля неговата повърхност от изток на 
запад.
• Най-голяма височина на прилива (до 20 m) 
се наблюдава в залива Фънди по атлантиче-
ското крайбрежие на Северна Америка. Там 
е изградена приливно-отливна електроцен-
трала.
• Жителите на Малайския архипелаг и до 
днес използват течения в Тихия океан за „из-
пращане“ на т.нар. „бутилкови писма“.

Какво научихме?
Водите на Световния океан са в непрекъсната динамика. 

Най-характерни са колебателните движения на вълните, предиз-
викани от вятър. Типични за крайбрежните зони са периодично 
повтарящите се приливи и отливи. Океанските течения са по-
стъпателни движения на големи водни маси. Те преразпределят 
топлина и влага на огромни разстояния и оказват значително 
климатично влияние. • Приливите и отливите се редуват 

през 6 часа и 13 минути. Тази перио-
дичност е отразена в специални карти, кои-
то се ползват от екипажите при акостира-
не на корабите.
• Важен признак за приближаващо цунами е 
рязкото оттегляне на крайбрежните води 
навътре в океана. След няколко минути въл-
ната връхлита върху брега.




