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ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ
И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ОТ ДИСТАНЦИОННИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 1990–2012 Г.
Стефан Генчев1, Румяна Вацева1
Дистанционните изследвания са доказани като мощен инструмент, необходим за
провеждането на екологичен мониторинг, анализи и разработване на политики. Сателитните изображения са основен източник на информация за определяне актуалното
състояние на земеползването и земното покритие с висока времева и пространствена
точност. Целта на това изследване е да се оцени състоянието на земното покритие и
земеползването за 1990, 2000 и 2012 г. на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000
– „Драгоман“ и „Раяновци“. Тази задача е част от оптимизацията на мрежата НАТУРА
2000. Получените резултати са представени с тематични карти и таблици.
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Abstract: Remote sensing proves to be a powerful component of environmental
monitoring, analysis and policy development. Satellite imagery is a major source of
information for characterising the latest land use and land cover (LULC) status with high
temporal and spatial accuracy. The aim of this study is to assess the LULC status for 1990,
2000 and 2012 of the NATURA 2000 sites “Dragoman” ans “Rayanovtsi”. This task is part of
the optimization of the NATURA 2000 network. The obtained LULC information is presented
in a digital map and statistics.
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УВОД
Измененията в земното покритие и земеползването играят важна роля за
мониторинга на защитените зони от НАТУРА 2000 и протичащите процеси,
свързани с опазването на ценните хабитати. Широко приложение за получаването на количествени и качествени данни за състоянието на екологичната мрежа
имат съвременните геоинформационни технологии, в т.ч. дистанционните изследвания и географските информационни системи (ГИС). Актуалните данни,
получени от дистанционните изследвания, предоставят редица преимущества,
като висока точност, съвместимост и съгласуваност, както и разнообразни мащаби на локално и глобално ниво (Вацева, 2015; Гърциянова, 2016, 2017; Kitev,
2016). Не на последно място са и все по-достъпните цени за получаване на тези
данни. В рамките на проекта КОРИНЕ Земно покритие (CORINE Land Cover –
CLC) след 1990 г. през определен период от време се създава единна база данни
за земното покритие и земеползването, организирана в стандартизирана CLC
номенклатура с три нива и 44 класа. Мащабът на картографиране, използван в
разработката, е 1:100 000.
Провеждането на настоящото изследване е свързано с необходимостта от
по-добра изученост на динамиката и развитието на определени биофизични
компоненти в защитените зони от НАТУРА 2000. Целта на изследването е да
бъде направена оценка на земното покритие и земеползването на защитени зони
„Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 за периода 1990–2012 г. по данни от
дистанционни изследвания. Фокусът е насочен към картографиране на състоянието на биофизичните компоненти, тъй като в проучвания район се наблюдават
уникални по своя характер и динамика екосистеми, които претърпяват значителни промени през последните 25 години. Настоящото изследване е една от основните стъпки при разработването на подход за мониторинг на защитени зони от
НАТУРА 2000 с използване на дистанционни изследвания и ГИС.
РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Районът на изследване в настоящата статия обхваща териториите на две
зони от мрежата НАТУРА 2000:
1. Защитена зона „Драгоман“ (BG0000322) по Директива за местообитанията с координати: най-северна точка – 23°05’54,646”E, 42°59’11,609”N; най-южна точка –23°08’16,715”E, 42°50’53.15”N; най-западна точка – 22°54’26,628”E,
42°56’52,645”N; най-източна точка – 23°13’46,503”E, 42°54’10,13”N.
2. Защитена зона „Раяновци“ (BG0002001) по Директива за птиците: най-южна точка –23°08’19,13”E 42°52’46,92”N; най-северна точка – 23°04’25,495”E,
42°58’45.25”N; най-западна точка – 22°56’6,86”E, 42°55’40,18”N; най-източна
точка – 23°10’29,76”E, 42°56’15,10”N.
Двете зони се припокриват в много висока степен (фиг. 1 – приложение) и
обхващат ценни от гледна точка на природозащитните мерки местообитания и
видове.
Характерна особеност за района е наличието на карст и карстови процеси,
които създават условия за концентриране на значителни количества подземни
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води и за образуване на големи карстови извори. В границите на изследваната
територия попада част от Сливнишкия карстов район, изграден от силно окарстени юрски варовици, в които се образуват редица големи карстови извори
– при селата Опицвет (450–1500 l/s), Безден (300–500 l/s), Богьовци (40–89 l/s)
(Бояджиев, 1966). В южното подножие на Чепън, в района на селата Раяновци,
Мало Малово и Васильовци, попадат изворите Басарка, Врело, Циганска чешма
и Ждрело. В разглеждания район се намират Драгоманското и Алдомировското
блато, които имат карстов произход и в миналото са били почти пресушени
(Върбанов, 2002).
Растителността в изследвания район спада към Чепънско-Завалския подрайон на Софийския окръг от биогеографското райониране на България (Бондев, 2002). Растителната покривка е била горска в миналите периоди, като основните видове са били от габър (Carpinus betulus) и горун (Quercus petraea).
По склоновете със северно изложение са формирани мезофитни биоценози
от мизийски бук (Fagus sylvatica subsp. moesiaca). „На варовитите терени са
развити калцифилни тревни формации с доминиране на стояновата власатка
(Festuca stojanovii), валезийската власатка (Festuca valesiaca), обикновената мрежеста власига (Bromus riparius), гребеновидния (Agropiron cristatum) и
бранзовия житняк (Agropyron brandzae), белия пелин (Artemisia alba), планинското поддъбиче (Teocirum montanum), усукания игловръх (Alyssum tortuosum),
голоосилестото коило (Stipa capillata L.), еспарзетовото сграбиче (Astragalus
onobrychis), а на места на ниския (степен) бадем (Amygdalus nana). В този
район се срещат и българските ендемити – българска мишовка (Minuartia
bulgarica), урумовото лале (Tulipa urumoffii), както и бодливият миск (Jurinea
tzar-ferdinandii).“ (Бондев, 2002).

ВХОДНИ Д.АННИ
При картографирането на земното покритие и земеползването на защитени
зони „Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 са използвани векторни данни от проектите CORINE Land Cover – България (https://eea.government.bg/bg/
projects/korine-14/kzp-danni-clc-data) и допълнителни данни.
Като входни векторни данни се използват базите данни за земното покритие на България през 1990, 2000, 2006 и 2012 г. (CLC1990, CLC2000, CLC2006
и CLC2012). Базата данни CLC2012 е основа за създаваната нова база данни за
земното покритие и земеползването на изследвания район през 2015 г. (Genchev,
2016).
Допълнително са използвани цветни цифрови ортофото изображения за
2016 г. с пространствена резолюция 0.4 m (МЗХГ, 2016), сателитно изображение с висока резолюция от Google Earth (https://www.google.com/earth), гео
реферирани топографски карти в мащаб 1:50 000 (https://maps.vlasenko.net/
soviet-military-topographic-map/map50k.html), теренни изследвания и експертно
знание. Пространствената и спектралната резолюция на изображенията и времето на заснемане осигуряват необходимата картографска точност и оптимални
данни за земното покритие и земеползването.
4 Проблеми на географията, 4/2017 г.
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МЕТОДИКА НА КАРТОГРАФИРАНЕТО
Приложената методика включва основните методически процедури за картографиране на земното покритие по сателитни изображения, представени в
ръководствата за работа по проекта КОРИНЕ Земно покритие (CORINE Land
Cover – CLC) (CEC, 1995; Bossard et al., 2000; EEA, 2007). Картографирането е
в мащаб 1:100 000 по стандартизирана CLC номенклатура. Извършват се следните най-важни последователни стъпки:
1) обработка на сателитните изображения;
2) подготовка и сегментиране на входните векторни и спомагателни данни;
3) компютърно подпомогната визуална интерпретация на сателитните изображения за идентификация и класификация на обектите;
4) прилагане на ГИС процедури за контрол и корекция на векторната база
данни земно покритие и земеползване.
Номенклатурата на земното покритие и земеползването по CLC има йерархична структура, състояща се от три нива:
1. Първо ниво обхваща 5 главни категории земно покритие на планетата;
2. Второ ниво включва 15 категории, които са подходящи за работа в мащаби от 1:1 000 000 до 1:500 000;
3. Третото ниво е съставено от 44 класа, които се използват при работа в
мащаби от 1:100 000 до 1:50 000.
Всеки клас се обозначава с код – по една цифра за всяко от съответните
нива.
Картографирането и оценката на състоянието на земното покритие и земеползването на защитени зони „Драгоман“ и „Раяновци“ за 2012 г. допълнително
включва статистически анализ на пространственото разпределение и количествените характеристики на представените класове земно покритие и характеристика на местообитанията.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Съставени са цифрови тематични карти, които представят пространственото разпределение на земното покритие и земеползването на изследваните защитени зони „Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 за 1990, 2000 и 2012 г.
(фиг. 2, 3 и 4 – приложения). Картите са в географски координати, референтен елипсоид WGS1984, картографска проекция UTM (Universal Transverse
Mercator) зона 35N.
В изследвания район се наблюдават 15 класа земно покритие и земеползване, класифицирани на 3-то ниво на CLC номенклатурата по данни от сателитни
изображения за 2012 г. Те са представени от влажни зони, гори и полуестествени площи, земеделски земи и антропогенни обекти. В табл. 1 са показани
техните площи и относителният им дял (в %) от общата изследвана площ.
Анализът на състоянието на земното покритие и земеползването на изследваните защитени зони от НАТУРА 2000 е насочен главно към обектите с природозащитна стойност, като естествена растителна покривка и влажни зони. Тези
обекти са включени в два класа: влажни зони и гори и полуестествени площи,
50

Таблица 1
Разпределение на земното покритие и земеползването на защитени зони „Драгоман“
и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 за 2012 г.
Земно покритие и
земеползване
1. Антропогенни
обекти

2. Земеделски земи

3. Гори
и полуестествени
площи

4. Влажни зони

CLC
код

Клас (3-то ниво)

112

Населени места със свободно
застрояване

399,034

1,83

121

Индустриални или търговски
обекти

32,225

0,15

131

Кариери и открити рудници

36,979

0,17

211

Ненапоявана обработваема
земя

3022,76

13,85

231

Пасища

93,784

0,43

242

Комплекси от раздробени
земеделски земи

136,145

0,62

243

Земеделски земи със
значителни участъци
естествена растителност

1043,985

4,78

311

Широколистни гори

1659,274

7,6

312

Иглолистни гори

168,627

0,77

313

Смесени гори

418,453

1,91

321

Eстествени тревни площи

6722,811

30,8

324

Преходна дървесно-храстова
растителност

3331,884

15,27

332

Голи скали

183,029

0,84

333

Площи с рядка растителност

4026,733

18,45

411

Вътрешни блата

549,163

2,52

21824,803

100,0

ОБЩО:

Площ (ha) Относителен
дял (%)

които обхващат 70,57 % от изследваната територия. Границите между отделните обекти и конфигурацията на техните площи отразяват ландшафтното разнообразие на защитените зони. Трябва да се отбележи, че наблюдаваните промени
в очертанията на хигрофилната и хидрофилната растителност и на водните площи в границите на защитените зони имат естествен динамичен характер.
След 1990 г. се наблюдава трайна тенденция за увеличаване площта на
влажните зони (клас 411 – Вътрешни блата) в изследвания район. Според да51

нните от проекта Corine Land Cover 1990 площта, заемана от този клас през
1990 г., е 404.56 ha. За следващия десетгодишен период тя нараства на 461.11
ha (CLC 2000). Тази трайна тенденция се потвърждава и от данните за 2012 г.
(CLC 2012), когато площта вече е 549.41 ha. Причините за увеличаване площта на влажните зони с 90.31 ha за периода 1990–2012 г. са свързани главно с
прекратяване на активното отводняване на Драгоманското блато, особено след
2000 г.
Влажните зони (клас 411) заемат 549,163 ha (2.52 % от изследваната площ).
Растителната покривка е представена от следните типове растителност (http://
natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000322&site
Type=HabitatDirective): бентосни формации от Chara spp. и растителност от
типа Magnopotamion или Hydrocharition с преобладаване на съобществата на
Phragmites australis, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Catabrosa aquatica,
Carex gracilis. Застрашените видове блатна растителност включват:
• Прешленолистен надводник (Hippuris vulgaris) – критично застрашен;
• Алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) – критично застрашен;
• Щитолистни какички (Nymphoides peltata) – застрашен;
• Водна лилия (Nymphaea alba) – застрашен;
• Гигантски живовляк (Plantago maxima) – критично застрашен;
• Розмаринова върба (Salix rosmarnifolia) – критично застрашен.
Горите и полуестествените площи имат най-голям пространствен обхват,
като заемат 14851,537 ha (68.05 % от изследваната площ). Те са представени от:
• Широколистни гори (311) – 1659,274 ha (7,6 %);
• Иглолистни гори (312) – 168,627 ha (0,77 %);
• Смесени гори (313) – 418,453 ha (1,91 %);
• Eстествени тревни площи (321) – 6722,811 ha (30,8 %);
• Преходна дървесно-храстова растителност (324) – 3331,884 ha (15,27 %);
• Голи скали (332) – 183,029 ha (0,84 %);
• Площи с рядка растителност (333) – 4026,733 ha (18,45 %).
На територията на влажните зони и горите и полуестествените площи се
наблюдават следните типове местообитания и съобщества (табл. 2):
• Блатни местообитания, в т.ч. твърди олиготрофни до мезотрофни води с
бентосни формации от Chara spp., естествени еутрофни езера с растителност от
типа Magnopotamion или Hydrocharition и алкални блата;
• Горски местообитания и храстови съобщества, в т.ч. панонски гори с
космат дъб (Quercus pubescens), балкано-панонски церово-горунови гори, термофилни букови гори, дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum и субконтинентални перипанонски храстови съобщества;
• Тревни съобщества, в т.ч. отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик, източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
и низинни сенокосни ливади;
• Скални местообитания, в т. ч. хазмофитна растителност по варовикови
скални склонове.
Земеделските земи обхващат 4296,59 ha (19,67 % от изследваната площ).
В техните граници се наблюдават по-големи блокове и по-малки парцели обработваеми земи и пасища (211, 231, 242, 243). Хетерогенните класове (242,
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Таблица 2
Земно покритие и земеползване и типове местообитания в защитени зони
„Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000
Земно
Код
покритие и (КОРИНЕ
земеползване Земно
покритие)

Местообитания

91H0 *Панонски гори с Quercus pubescens
(Pannonian woods with Quercus pubescens).
Широколистни гори

311

Смесени гори

313

Преходна
дървесно-
храстова
растителност

324

Естествени
тревни площи 321
Голи скали

332

Площи с рядка
растителност 333

91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори (Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile
oak forests)
Горски место 9150 Термофилни букови гори
обитания и (Cephalanthero-Fagion) Medio-European
limestone beech forests of the Cephalantheroхрастови
съобщества Fagion
9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum (Galio-Carpinetum oak-hornbeam
forests)
40A0* Субконтинентални перипанонски
храстови съобщества (Subcontinental periPannonic scrub)
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion
albi (Rupicolous calcareous or basophilic
grasslands of the Alysso-Sedion albi)
6210* Полуестествени сухи тревни и
Тревни
храстови съобщества върху варовик
съобщества (Festuco-Brometalia)
62A0 Източносубсредиземноморски сухи
тревни съобщества (Scorzoneratalia villosae)
6510 Низинни сенокосни ливади
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Голи скали

332

Скални мес- 8210 Хазмофитна растителност по варовитообитания кови скални склонове
3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни
води с бентосни формации от Chara spp.

Вътрешни
блата

411

Блатни мес- 3150 Естествени еутрофни езера с растообитания тителност от типа Magnopotamion или
Hydrocharition
7230 Алкални блата

* Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС.
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243) включват и значителни участъци естествена тревна и храстово-дървесна
растителност.
Антропогенните обекти заемат 468,237 ha (2,15 % от общата площ). В югозападната част извън изследвания район се намира гр. Драгоман с жилищни
зони, индустриални и търговски зони и пътно-шосейна мрежа в населено място.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуалното състояние на земното покритие и земеползването на защитените зони „Драгоман“ и „Раяновци“ от НАТУРА 2000 за 1990, 2000 и 2012 г. е
картографирано с използване на мултисензорни и мултитемпорални сателитни
и ортофото изображения с висока пространствена разделителна способност с
цел повишаване на геометричната, тематичната и времевата точност на създаваните бази данни.
Направени са анализ и оценка на на пространственото разпределение и
количествените характеристики на представените класове земно покритие и
земеползване на изследваните защитени зони. Получените резултати са част
от работата във връзка с информационното и методическото осигуряване на
по-нататъшните научни проучвания в зони от националната мрежа НАТУРА
2000 с цел нейното ефективно развитие и управление.
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