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ДИНАМИКА НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ ПО СЕВЕРНИЯ 
СКЛОН НА ТРОЯНСКИЯ ПРОХОД ЗА 30-ГОДИШЕН ПЕРИОД
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В статията са представени резултатите от картографирането и анализа на 
земното покритие в ключов участък (площ 7,5 km2) по северния склон на Стара 
планина. За целта са използвани архивни аероснимки и съвременно сателитно 
изображение от WorldView-2. Приложена е разпространената класификация на 
CORINE land cover на 4-то ниво. Анализирани са промените в площта на класо-
вете земно покритие и са потърсени предизвикалите ги причини. 

Ключови думи: дистанционни методи, динамика на земното покритие 

LAND COVER DYNAMICS ON THE NORTHERN SLOPE OF THE TROYAN 
PASSAGE DURING 30 YEARS PERIOD

Alexander Gikov, Petar Dimitrov, Miglena Zhiyanski

Abstract: In this study the changes in land cover over a 30-year period are 
examined for a 7.5 sq. km test site situated in the area of Troyan Pass. The Troy-
an Pass (1525 m a.s.l) called also Beklemeto, is the highest pass in Stara planina 
(Balkan Mountain) crossed by road. For studying the land cover changes, aerial 
photographs from 1982 and 1989, and a satellite image from 2012 are used. The 
panchromatic aerial photographs are orthorectified and characterized with 50 cm 
spatial resolution. The satellite image is acquired by WorldView-2 satellite and 
includes one panchromatic and eight spectral bands. A pan-sharpened image with 
four bands and 50 cm spatial resolution is prepared using the original WorldView-2 
bands. Because of the high spatial resolution and detail of the images it is possible 
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to use the forth level of the CORINE classification which is more detailed than the 
third level - typically used at national scale. Using visual interpretation, three maps 
are prepared representing the land cover in 1982, 1989 and 2012. The results show 
that during the considered 30 years period the area of the Broadleaved forests (class 
3111) nearly doubled in the region. The increase was mostly due to the reduction 
of Natural young stands (class 3242) which eventually completely disappeared 
from the test site. This trend is a result of the intensive logging activities which 
had been taking place before the 1980’s. Naturally regenerated broadleaved forests 
occupied the cleared areas at the beginning of the studied period and by the end of 
the period they have become mature forests. The study demonstrates that recovery 
of the natural forest vegetation after the prolonged period of intense logging in the 
second half of XX-th century is the dominating process shaping the land cover in 
the region for the past 30 years.

Keywords: Remote sensing, Land cover dynamics

ВЪВЕДЕНИЕ

Планинските еко/геосистеми са много чувствителни към промените в 
околната среда (Körner, Ohsawa, 2005). Изменението на климата и промените 
в земеползването са основни фактори, влияещи върху планинските екосистеми 
и предизвикащи изменения както в растителната покривка, така и в честотата 
на природните бедствия (Spehn et al., 2006). Тези изменения засягат райони, 
имащи специфични функции, включително водоохранна (Gallart et al., 2011), 
енергийна, акумулиране на въглероден диоксид (Padilla et al., 2010) и опазване 
на биологичното разнообразие (Komac et al., 2011).

Планинските екосистеми се характеризират със сложен и индивидуален 
характер, осигуряващ голямо разнообразие от местообитания и типове ми-
кроклимат в рамките на малки по площ територии (Nordregio Report, 2004). 
Литературни източници подчертават, че анализите на промените в растител-
ността и подобряването на акуратността при определяне на видовия състав в 
планинските гори имат съществено значение при изучаване функционирането 
на тези екосистеми и адаптирането им към измененията в средата (Bardgett, 
Wardle, 2010; Gartzia et al., 2013). За допълване на знанията по темата възниква 
необходимостта от детайлни проучвания в конкретни обекти и пробни площад-
ки. Един от начините да се изследват промените е чрез картографиране на зем-
ното покритие и анализ на неговата многогодишна динамика. Типовете земно 
покритие и промените могат да се използват като индикатор за състоянието на 
високопланинските екосистеми и динамиката им. 

В световен мащаб използването на аеро- и космически снимки отдавна се е 
утвърдило като най-ефективен начин за изучаване и картографиране на земното 
покритие, а също така и за анализ на динамиката му (Орлов, 1976; Виноградов, 
1984; Ihse, 1995; Miller, 1999; Silapaswan et al., 2001; Alados et al., 2004; Ivanov et 
al., 2007). У нас дистанционните методи също се прилагат с успех при изслед-
вания на промените на горската растителност (Гиков, 2000; Naydenova, Jelev, 
2009), земното покритие (Гиков, Димитров, 2009; Vatseva, 2009) и др.
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Целта на изследването е да се направи анализ на настъпилите промени в 
земното покритие по северния склон на Стара планина в района на Троянския 
проход (Беклемето) за период от 30 години. 

ИЗСЛЕДВАНА ТЕРИТОРИЯ

Районът на изследване се намира главно по северния склон на Стара 
планина при Троянския проход. Той е най-високият старопланински проход, 
през който минава автомобилен път. Ключовият участък има размери 3 km на 
2,5 km и заема планиметрична площ от 750 ha (фиг. 1). Средната надморска 
височина е 1250 m, като най-високата точка в изследваната територия се на-
мира в югозападната част при билото на облия заравнен връх Горелата гора 
(1601,6 m), а най-ниската е по северната периферия в близост до горско сто-
панство Зеленика в коритото на Кривия дол (798 m).

Релефът е среднопланински ерозионно-денудационен. Преобладаващата 
част от ключовия участък е заета от склонове с наклон над 15º (77 %) и дори 
над 20º (53,3 %). Склоновете със слаб наклон (7–15 º) заемат 19 %, а билни-
те денудационни заравнености, разположени в южната част на изследваната 
територия, заемат само 4 %. Средната стойност на наклона на склона е 20º. 
Най-голям дял имат склоновете с източно изложение (38 %), следвани от се-
верните (31,3 %) и западните склонове (24,5 %). Като се има предвид, че клю-

Фиг. 1. Изследван район: А – местоположение на региона в България; 
Б – местоположение на ключовия участък
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човият участък се намира главно на северния макросклон на Стара планина, 
очаквано южните склонове имат най-малък дял – само 6,2 %. 

Почти цялата територия е изградена от седиментни скали с мезозойска 
възраст (Чешитев и др., 1993). На север и североизток горноюрските и дол-
нокредните скали са от Нешковската свита, които представляват тънки слоеве 
от мергели, аргилити, глинести шисти и пясъчници във флишоидна алтерна-
ция (Чешитев и др., 1993). На незначителни площи в югозападната част се 
разкриват различни теригенни седименти с юрска възраст, а още пó на юг се 
намират карбонатните скали от Искърската група, които имат долнотриаска 
възраст. Малка площ на юг от вр. Горелата гора е изградена от по-стари мета-
морфни скали.

Климатът е планински вариант на умереноконтиненталната климатич-
на област (Велев, 1990). Средните годишни температури са между 4 и 8 ºC, 
като с увеличаване на надморската височина те намаляват. При валежите се 
наблюдава обратната закономерност, като в билните части техните средного-
дишни суми достигат до 1400 mm. Преобладаващите почви в изследваната 
територия се отнасят към групата на кафявите горски почви Cambisols (IUSS 
Working Group WRB, 2015). Киселите (Dystric) и неутралните (Eutric) кафяви 
горски почви се характеризират с плитък профил (до около 60 cm),  в който ху-
мусният хоризонт е около 12-15 cm. Тъмноцветните планински почви (Humic 
Cambisols) са разпространени по билата главно над 1500 m н.в. В по-ниските 
части техният профил е по-мощен (до 80-90 cm), а на по-стръмните и високи 
места е до 40 cm (Doichinova, Zhiyanski 2009; Zhiyanski et al., 2008). 

Районът представлява интерес за проучване на дългосрочната динами-
ка и промени в пространствената структура на земното покритие, защото от 
по-старите аероснимки се вижда, че в последните пет десетилетия е претър-
пял съществени изменения главно поради антропогенно въздействие. Освен 
традиционните за Стара планина пасищно животновъдство (и свързаното с 
това освобождаване на площи за пасища) и стопански дърводобив, тук ан-
тропогенната намеса се изразява и в подмяна на видовия състав на гората. 
Голямо значение за антропогенна трансформация има фактът, че тук минава 
и асфалтирано шосе, което представлява най-прекият път между Пловдив в 
Южна България и Плевен и Ловеч в Северна България. По тази причина 
натоварването е значително, като транспортният поток се прекъсва само за 
известен период през зимата, когато проходът е затворен за движение. В 
близост от северната му страна се намира курортът Беклемето, където са 
построени няколко хотела, почивни станции и бунгала. В последните години 
се изградиха ски-влек и ски писта. Във връзка с това преди три години беше 
построен и водоем, където се съхранява водата, необходима за производство 
на изкуствен сняг.

ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ И МЕТОДИ

За изготвяне на картите с класовете земно покритие са използвани архив-
ни аероснимки и съвременно сателитно изображение с много висока прос-
транствена разделителна способност (ПРС). 

6 Проблеми на географията, 1–2/2016 г. 
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За картографиране на земното покритие през 80-те години на ХХ век от 
архива на Военно-географската служба в гр. Троян са закупени аероснимки, 
заснети през 1982 и 1989 г. Те са сканирани с високоточен фотограметри-
чен скенер, като размерът на пиксела е 20 микрометра, което отговаря на 
1270 dpi. За сканиране са ползвани негативите, тъй като при сканиране на 
хартиени контактни копия не може така добре да се запазят първоначалните 
параметри на вътрешното ориентиране. Снимките са чернобели с размер на 
кадъра 23×23 cm и са заснети с метрична камера Wild RC-10. При височина 
на полета и на двете заснемания около 4500 m размерът на пиксела е около 
0,45–0,5 m. 

Освен аероснимките от 1982 и 1989 г. са закупени и снимки от края на 
60-те години на ХХ в., но те не са обработвани.

Като основен източник на информация за картографирането на съвремен-
ното земно покритие е използвано многозонално сателитно изображение, за-
снето от сензора WorldView-2 на 11 ноември 2012 г. Главното предимство на 
тази сцена е липсата на облаци, така характерни за планинските територии. 
Недостатък се явява ниската височина на Слънцето и свързаните с това сенки 
по стръмните склонове. Като допълнителен източник на информация са из-
ползвани четири картни листа (C4-6, C4-7, D4-216, D4-217) от ортофотоплана 
на България, заснети на 18 септември 2010 г.

Сателитът WorldView-2 функционира в орбита (770 km) от 8 октомври 
2009 г. Пространствената разделителна способност на панхроматичния канал 
при заснемане в надир е 46 cm, а на спектралните канали – 1,85 m (Web site 
DigitalGlobe). Освен традиционните за подобни сензори (QuickBird, IKONOS 
и др.) четири канала – син (450–510 nm), зелен (510–580 nm), червен (630–
690 nm) и близък инфрачервен (Near-IR1 – 770–895 nm), WorldView-2 има 
още четири канала – Coastal (400–450 nm), Yellow (585–625 nm), Red Edge 
(705–745 nm), Near-IR2 (860–1040 nm). Тази богата спектрална информация 
улеснява разпознаването и разграничаването на различните типове земно по-
критие и подобрява резултатите от картографирането. 

Сцената, част от която е използвана при изследването, е заснета на 11 ноем-
ври 2012 г. Отклонението от надира е 25º. Тъй като изображението е получено 
през есента, то позволява разграничаването на иглолистните, широколистните 
и смесените гори. За съжаление, малката височина на Слънцето (29,6º) е при-
чина за засенчване на по-стръмните северни склонове, което създава известни 
трудности при визуалната интерпретация. Там, където сенките пречат за картог-
рафирането на земното покритие, е използвана допълнителна информация от 
ортофотоплана. Изображението с площ 27 km2 е поръчано във формат Bundle, 
при който спектралните канали са отделно от панхроматичното изображение.

Обработка на изображенията. Аероснимките са обработени с цел ор-
торектификация, а на сателитното изображение освен орторектификация е 
направена и обработка за сливане на спектралните канали с панхроматичния 
канал – pan-sharpening. 

Аероснимките от 1982 и 1989 г. представляват стереодвойки. С цел орто-
ректификация са съставени два фотограметрични блока с по два кадъра и са 
обработени чрез съвместно снопово-блоково изравнение при триангулацията 
в софтуерния пакет LPS 9.1 на ERDAS Imagine. 
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Поради липса на калибровъчните данни на камерата Wild RC-10 за отсто-
янията на четирите рамкови марки (спрямо централната точка на кадъра), са 
използвани фабричните параметри (+/-106 mm). Въпреки това, тъй като са из-
ползвани сканирани негативи, характеристиките на вътрешното ориентиране 
са много добри – при кадрите от 1982 г. средната грешка е под 0,5 пиксела, а 
при тези от 1989 г. – дори под 0,4 пиксела. Тези стойности са с един порядък 
по-добри в сравнение с получените при подобна обработка на сканирани хар-
тиени снимки за района на Седемте езера в Рила планина (Гиков, Димитров, 
2013).

Външното ориентиране на блока с аероснимките от 1982 г. е обезпечено 
със 7 опорни точки (GCP) и 3 точки за проверка на точността (Check points), 
а тези от 1989 г. съответно със 7 опорни точки и 4 за проверка. Взаимната 
ориентация на кадрите се осигурява от още 87 свързващи точки (Tie point) за 
блока с кадри от 1982 г. и 53 за блока с кадрите от 1989 г.

Координатите на опорните точки  и точките за проверка на точността са 
определени при теренна работа с GPS приемник Topcon GRS-1 с двучестотна 
антена PG-A1. За подобряване на точността са използвани или диференци-
ални поправки в реално време, или последваща обработка с RINEX данни от 
мрежата на Naviteq/Smartnet.

Резултатите от съвместното снопово-блоково изравнение при триангула-
цията и за двата блока са много добри. Сумарната средна квадратична грешка 
при блока със снимки от 1982 г. е 0,6 m, а с тези от 1989 – 0,7 m. Изходящите 
ортофотоизображения са в координатна система UTM зона 35, а размерът на 
пиксела е 50 cm.  

Орторектификацията на изображението от WorldView-2 е извършена със 
софтуера Erdas Imagine 2013, като са използвани RPC файл, 11 опорни точки 
равномерно пространствено разпределени и цифров модел на релефа с размер 
на клетката 30 m. Разпознаването на местата на опорните точки е направено 
върху панхроматичното изображение, имащо по-висока ПРС, след което съ-
щите точки са използвани и за спектралните канали. Сливането на спектрал-
ните канали с панхроматичния е извършено със същия софтуер. След тества-
не на различни методи за pan-sharpening като най-подходящ и изразителен е 
избран subtractive. При него се обработват четири от осемте канала на сензора 
– 3 във видимата част на спектъра и един в близката инфрачервена зона (фиг. 
2 – приложение). Обработеното изображение е в същата координатна система 
и с размер на пиксела 50 cm във всички канали.

Интерпретация и картографиране на земното покритие. Опреде-
лянето на различните класове земно покритие е извършено чрез визуална 
интерпретация на обработените изображения, като са съставени карти на 
земното покритие за 1982 г., 1989 г. и 2012 г. За картографирането на земно-
то покритие е използвана широко разпространената номенклатура, разрабо-
тена по проекта CORINE Land cover (EEA, 2007, Bossard et al., 2000). Стан-
дартната номенклатура, прилагана за картографиране на земното покритие 
на национално ниво, е разработена до трето ниво и е приложима при мащаб 
1:100 000. В настоящото изследване се използват изображения с много ви-
сока ПРС, което позволява да се постигне значително по-голяма детайлност. 
Затова при картографирането на класовете земно покритие е приложена кла-
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сификацията, разработена от Feranec и Otahel (1998) за четвърто ниво, която 
отговаря на  М 1:50 000.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от картографирането на земното покритие са представени на 
фиг. 3, 4 и 5 (приложения), а наименованията на класовете земно покритие, 
заедно с техните площи, са представени в табл. 1. Като пояснение може да 
се посочи, че в изследвания район като клас 3221 са картографирани гъстите 
съобщества от сибирска хвойна (Juniperus communis subsp. alpina L.), а като 
клас 3111 са картографирани букови гори. Иглолистните гори са изкуствено 
засадени, а видовият им състав е разнообразен. Засадени са както типични 
за по-високите пояси на нашите планини смърч (Picea abies Karst.), бял бор 
(Pinus sylvestris L.) и бяла мура (Pinus peuce Grisb.), така и екзотични видове, 
като зелената дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). В клас 1221 не е 
включена площта на пътя през Троянския проход поради малката му ширина, 
а само паркингите с асфалтова настилка. 

През 1982 г. преобладаващият клас земно покритие е този на широко-
листните гори с високо проективно покритие (3111) – 22,5%, следван от този 
на естествено възобновената широколистна гора (3242) – 19,1% (табл.1). 
Изкуствено създадените иглолистни гори (3125) заемат 11,7%, а смесените 
гори, в състава на които иглолистните видове също са с антропогенен про-
изход (3131), имат почти същия дял от площта на изследваната територия 
– 11,8%. Общо класовете с горска растителност заемат близо две трети от 
територията – 65,1%, което е нормално, като се има предвид, че изследвани-
ят ключов участък е разположен в обхвата на пояса на потенциалните горски 
ландшафти. Широкото разпространение на клас 3242 се дължи на голите 
сечи, проведени през 60-те години на ХХ век, които се разпознават на аеро-
снимките от 1969 г. Преди това цялата площ под горната граница на гората е 
била заета от плътна широколистна гора (3111), вероятно предимно букова, 
което може да се види на най-старите аероснимки за района на Беклемето, 
заснети в края на четвъртата декада от същия век. В резултат на нови сечи 
през 80-те години в края на десетилетието преобладаващият клас земно по-
критие вече не е 3111 (19,8%), а клас 3242, разпространен върху близо една 
пета от площта на територията (19,9%). Изкуствените иглолистни горски 
култури (3125) леко увеличават площта си, а класът със смесени гори (3131) 
я запазва.

Анализът на картата със земното покритие през 2012 г. показва значи-
телни изменения на заеманата площ и относителен дял на някои класове 
земно покритие. На първо място това се отнася за класа с естествено възо-
бновената широколистна гора (3242), който отсъства. Формираната млада 
широколистна гора като височина и запаси все още отстъпва значително 
в сравнение с участъците, пощадени от сечите през втората половина на 
ХХ век, но на снимките тя се изобразява като клас 3111 – широколистна 
гора с високо проективно покритие и затова е картографирана в този клас. 
По тази причина клас 3111 отново е на първо място по заемана площ – 43%. 
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Не всички площи на бившия клас 3242 са се трансформирали в 3111. На 
някои места в резултат на изкуствено залесяване с иглолистни видове (пре-
димно смърч) е формиран клас със смесена гора – 3131, което е довело до 
леко увеличение на неговата площ, както и площта на класа с иглолистни 
гори (3125). 

Класовете с предимно тревна растителност (3211 и 3212) са разпростра-
нени главно по билото на Стара планина и през изследвания период заемат 
общо между 17% и 19,1% от изследваната територия. Тенденцията на леко 
намаляване е свързана с изграждането на въжени линии и промяна на ползва-
нето през зимата като ски писти. Класът с храстова растителност заема площи 
между 11,3% и 14,5% и също показва тенденция на известен спад. 

Площта на класовете земно покритие, свързани със зоните за спорт и отдих 
(1421 и 1422), се изменя в посока на увеличение, като през 2012 г. заема 1,25% 
от изследваната територия.

Т а б л и ц а  1 
Планиметрични площи и относителен дял на типовете земно покритие 

(по Feranec и Otahel, 1998) през 1982, 1989 и 2012 г. 

Типове земно покритие Код
Площ (1982) Площ (1989) Площ (2012)

ha % ha % ha %

Пътна мрежа и прилежаща земя 1221 0.2 0.0% 0.2 0.0% 0.2 0.0%

Спортни съоръжения 1421 – – – – 5.7 0.8%

Зони за отдих 1422 – – 2.4 0.3% 3.3 0.4%

Широколистни гори с високо 
проективно покритие (над 80%) 3111 168.7 22.5% 148.7 19.8% 322.9 43.0%

Изкуствени иглолистни гори 3125 88.1 11.7% 92.7 12.3% 106.6 14.2%

Смесени гори с високо проек-
тивно покритие (над 80%) 3131 88.5 11.8% 88.5 11.8% 92.9 12.4%

Естествени тревни площи без 
дървета и храсти 3211 119.6 15.9% 128.2 17.1% 117.6 15.6%

Естествени тревни площи с 
дървета и храсти 3212 16.3 2.2% 15.0 2.0% 10.3 1.4%

Ниски храсти (хвойна) 3221 108.6 14.5% 108.5 14.4% 85.2 11.3%

Естествено възобновена млада 
гора 3242 143.6 19.1% 149.2 19.9% – –

Рядка растителност върху скали 3332 17.6 2.3% 17.9 2.4% 6.3 0.8%

Изкуствени водоеми 5122 – – – – 0.2 0.0%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Картографирането върху основата на обработени самолетни и спътни-
кови снимки позволи да се проследят измененията, които са настъпили за 
30-годишен период в разположението и заеманата площ на класовете земно 
покритие. Най-съществените изменения се отбелязват при класа широколист-
ни гори с високо проективно покритие (3111), който в изследвания период е 
увеличил площта си близо два пъти. Това увеличение е в резултат на израст-
ването на дърветата в местата, заети през 1982 г. и 1989 г. от клас естествено 
възобновена млада гора (3242) и преминаването на тези площи към клас 3111. 
Това отразява тенденцията за възстановяването на широколистните гори в ра-
йона след продължителния период на интензивен дърводобив през втората 
половина на XX в.

Многоканалното изображение от WorldView-2 съдържа спектрална инфор-
мация, която дава възможност да се отделят горските площи, заети от основ-
ните дървесни видове/групи видове – бук, трепетлика/бреза, бор, смърч. Тази 
информация позволява освен картографиране на класовете земно покритие да 
се картографира и видовият състав на гората. Съставянето на такава карта в 
района на изследване чрез анализ на спектралните данни от WorldView-2 се 
очертава като бъдеща задача за изпълнение. 
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Фиг. 2. Фрагмент от сателитното изображение (11.11.2012) след прилагане на 
pan-sharpening. Поради малката височина на Слънцето някои по-стръмни севе-
розападни склонове остават засенчени. Визуализирани са два канала във види-
мата област на спектъра (канали 4 и 5) и един в близката инфрачервена зона 
(канал 7). Ясно се разграничават широколистните (в бежово и светлокафяво) от 
иглолистните гори (в червено). Забелязва се също и разлика в нюанса на игло-
листните гори, което позволява да се различат горите с бял бор (светлочервените 
петна в горната част на снимката) от тези със смърч (предимно в долната поло-
вина). В долния ляв ъгъл се намира най-високата част от прохода, около която 
има тревни площи (клас 3211). Малко по-нагоре и вдясно се виждат два класа, 
които са изобразени със сходен цвят, но се различават като текстура – това са 
класове 3125 (изкуствено засадени иглолистни гори) и клас 3221 (ниски храсти - 
хвойна). Граница между двата класа се явява пътят, визуализиран в светлосиньо. 
Близо до десния край на фрагмента се намира водоем за изкуствен сняг, отлича-

ващ се с правоъгълни контури



Фиг. 3. Карта на земното покритие през 1982 г. Наименованията на кодовете земно 
покритие са дадени в табл.1



Фиг. 4. Карта на земното покритие през 1989 г. Наименованията на кодовете земно 
покритие са дадени в табл.1



Фиг. 5. Карта на земното покритие през 2012 г. Наименованията на кодовете земно 
покритие са дадени в табл.1




