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Abstract 
Glaciers can be perceived as huge rivers, that flow thank to gravitational forces. In response to driving stresses 
applied as a result of three independent processes occurring in the glacial flow – inner deformations, basal 
sliding and soft bed deformations the glaciers move. As a result of this movement, seismic events, called 
“icequakes”, constantly occur in the ice. These events range in frequency, duration and strength. Seasonal 
variations in the number of detected events are observed. This paper will present data from seismic events 
registered by the Bulgarian seismic station (LIVV) on Livingston Island in Antarctica and the results from 
research of the seismic activity from glaciers in the region. The epicenters of events with clear phases are 
determined. 
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Резюме 
Ледниците може да се гледат като големи реки, които „текат“ благодарение на гравитационните сили. 
В отговор на движещите напрежения ледниците могат да се преместват като резултат от три независими 
процеса в ледниковия поток – вътрешни деформации, базално приплъзване и деформации на мека 
скална основа. Благодарение на тези движения, постоянно възникват събития, наречени ледотресения, 
които се различават по своята честотна характеристика, продължителност и сила. Установени са 
сезонни изменения в броя на наблюдаваните сеизмични събития. Ще бъдат представени данни от 
сеизмична регистрация от българската сеизмична станция (LIVV), на о. Ливингстън в Антарктида и 
резултати от изследването на сеизмичната активност на ледниците в района. Направена е епицентрия 
по една станция на някои от събитията с ясни фази.  
 

 

mailto:dragomirnd@uni-sofia.bg
mailto:ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg
mailto:ptrifonova@geophys.bas.bg
mailto:dragomirnd@uni-sofia.bg
mailto:ggeorgieva@uni-sofia.bg
mailto:lidim@geophys.bas.bg



