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В рамките на новия Европейски Зелен пакт през 21-ви век вземащите решения са
изправени пред отговорността да се справят с все по-сложните екологични
предизвикателства, за да защитят екологията, а оттам и общественото здраве.
Тази защита не спира до границите на държавите, така че е неизбежно тя да бъде
транснационална. Като се има предвид също така, че усилията, насочени само към
един аспект, могат да разкрият или да създадат други проблеми, необходимостта
от холистични (цялостни) и трансдисциплинарни методологии, основани на
интегрирането на различни научни подходи и технологични инструменти, се счита
за изключително важна.
В горния контекст визията на проекта GEOLAND е да установи и насърчи
ефективното участие на институциите за висше образование (ВУ) в дейности по
мониторинг, водещи до оказване на влияние върху вземането на решения за
прилагане на Европейската конвенция за ландшафта (ЕЛК)1 . В крайна сметка
проектът GEOLAND се стреми да разработи учебен план за студентите и
преподавателите от висшите училища, така че те да могат да използват своите
(съществуващи или нови) знания за оценка, управление и опазване на
европейските ландшафти със значителна екологична и социално-икономическа
стойност. По-конкретно, това се отнася до използването на оценката на характера
на ландшафта (LCA) за дадени обекти от "Натура 2000" в Европа, като се
подчертават възможностите на най-съвременните геоинформационни технологии
(наблюдение на Земята - EO и географски информационни системи - GIS) и
иновативни научни подходи като гражданската наука, използвани в педагогиката.
Чрез "отдалечеността", характерна за специфичните технологии и инструменти,
1

Повече информация за Европейската конвенция за ландшафта (ELC) е предоставена по-долу (вж.

стр. 15).
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проектът GEOLAND разглежда и дигиталните умения и готовността на студентите
от висшите училища в ерата на (след) пандемията COVID-19.
Някои от основните цели на проекта GEOLAND могат да бъдат изброени, както
следва:
●

Запознаване на студентите от висшите училища с науката за околната среда
и по-специално с прилагането на ELC.

●

Подпомагане на преподаването и изучаването на ландшафтите като
мултидисциплинарна област във висшите учебни заведения.

●

Овластяване (упълномощаване)

на студентите и преподавателите от

висшите училища с принципите на гражданската наука (главно участието на
обществеността) за вземане на решения и прилагане на политики в областта
на околната среда.
●

Популяризиране в академичната общност на ползите от използването на
най-съвременните

геоинформационни

технологии

(EO

и

GIS)

и

геопространствени данни със свободен достъп (напр. данни от сателитни
изображения Copernicus) в проучвания, свързани с ландшафта.
●

подчертаване на интегрирането на подходите на ЕО, ГИС и участието на
обществеността в съответните проучвания.

●

Подпомагане

на

студентите

от

висшите

училища

да

разпознаят

ландшафтите от "Натура 2000" като съществен компонент на заобикалящата
хората среда.
●

Обобщаване и интегриране на лесни за комуникация констатации,
подходящи за повишаване на осведомеността и водене на политически
преговори по отношение на управлението и защитата на ландшафта.

● да помогне на студентите и преподавателите да оценят, сравнят и оценят
различните методологии, които всяка страна използва при прилагането на
ЕЗК.
Очакваните резултати от проекта GEOLAND са следните:
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Общи насоки за LCA, основани на комбинация от участие на обществеността
(мнения на експерти и/или студенти чрез въпросници, лични интервюта и
нови приложения, ориентирани към хората) с геоинформационни технологии.

● Уеб-базирана

ГИС

платформа

за

споделяне

на

многовременни

геопространствени данни (получени от ГИС и техники за мониторинг,
базирани на EO) за пилотни европейски ландшафти по "Натура 2000".
● Предложения за политики в областта на околната среда, в които се
подчертава значението на оценката, управлението и опазването на
ландшафтите.
● "Онлайн галерия", представяща резултатите от работата на студентите от
ВУЗ и съответните картографски визуализации (карти).
● Комуникационни и дигитални образователни стратегии, насочени към
подпомагане на предаването на свързаните с предмета знания на учениците
и на по-широките образователни общности (член 6 от ДЕО).
Проектът GEOLAND ще укрепи европейската политика в областта на опазването на
ландшафта, както и националните и местните действия във връзка с прилагането
на ЕЛК. По-специално, неговата транснационална перспектива ще помогне на
студентите и преподавателите да разберат проблемите, които възникват от
разнородните приложения на ЕЛК, и да предложат начини за решаването им.
Резултатите от проекта ще осигурят съществени препоръки за създателите на
политики и ще поддържат диалог със съответните заинтересовани страни, отворен
за бъдещо развитие. Гражданите също така ще имат възможност да изразяват
мнението си по местни проблеми и да получават индивидуални съвети по важни
въпроси, свързани с оценката, управлението и опазването на ландшафта.
Цялостната методология на проекта се очаква в крайна сметка да представлява
пътна карта за съответните проучвания не само в Европа, но и в целия свят.
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ПРЕДГОВОР

Дългосрочните последици от нарастването на населението и разрастването на
градовете в съчетание с тези от продължаващото изменение на климата са
допринесли в голяма степен за изчерпването на природните ресурси и
екосистемните услуги, предоставяни от нашите ценни ландшафти. Предвижда се в
бъдеще интензивността и мащабът на тези ефекти да се увеличат драстично, което
ще се отрази на външния вид и функционалността на ландшафтите. Следователно
повишаването на осведомеността за ландшафта може да се счита за важен аспект
на опазването на природата и устойчивостта. Оценката на характера и цялостното
качество на ландшафта играе фундаментална роля в предварителния етап на
популяризирането, имащо отношение към политиката. Доказано е обаче, че тази
оценка е възпрепятствана от концептуалните трудности при разбирането на
ландшафта, както и от липсата на ясни цели и измерими показатели.
По отношение на повишаването на осведомеността за ландшафта настоящият
наръчник предлага общ преглед на условията и предизвикателствата пред
преподаването и ученето на ландшафт в настоящата "дигитална ера". В този
контекст Наръчникът помага за изясняване на сложността на разбирането за
ландшафта, тъй като до известна степен се занимава с обяснение на съвременните
концепции, свързани с ландшафта. Основната му мотивация обаче е да предостави
образователни насоки за прилагането на оценка на жизнения цикъл в
мултидисциплинарна рамка. Документът е написан с по-голям акцент върху
емпиричната

перспектива

на

оценката,

като

представя

подробно

методологическите възможности и резултати. По отношение на тази област на
практиката в него са описани и съответните ключови понятия и терминология.
Въпреки че общата цел е да се представят и съобщят състоянието и тенденциите
в областта на оценяването на жизнения цикъл, рамката е адаптивна и може да бъде
приспособена към различни нужди.
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Настоящият наръчник следва да се използва като основен образователен
справочник за насоки и информация по отношение на мултидисциплинарния
жизнен цикъл на оценяване, който води до политики за управление и защита на
ландшафта. За да се подпомогне мултидисциплинарната рамка, съдържанието на
този документ е разработено от екип от експерти с академичен и/или
изследователски опит в областта на историята на ландшафта, ландшафтната
екология, възприемането на ландшафта, физическата и социалната география,
мониторинга и оценката на околната среда, както и в областта на пространствения
анализ, базиран на геоинформатиката, и многокритериалното вземане на решения.
Основната "целева група" на наръчника се състои от студенти и преподаватели от
висши учебни заведения в Европа в научните области на географията, геологията,
геоинформатиката, околната среда, горското стопанство и други съответни
области. Въпреки това, образователният персонал в областта на политическите,
икономическите или правните науки вероятно също ще има особен интерес да го
използва. Публикуването на този документ трябва да им помогне да предизвикат
дискусия и да насърчи съответната им образователна и професионална работа,
като им даде възможност да посрещнат днешните дигитални предизвикателства.
Освен за педагогическия персонал, той би могъл да представлява и безценен
ресурс за изследователи, учени и всички други, които се занимават с изучаването
и разбирането на ландшафта, както и за практици и служители на регионалните или
местните власти, които отговарят за планирането и вземането на решения в
областта на ландшафта.
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Глава 1
Въведение

Дългосрочното взаимодействие между природата и хората е създало пейзажа на
жизнената среда. Ландшафтът се счита за един от основните компоненти на тази
среда, който представлява както физическата реалност, така и начина, по който
хората я възприемат. На теория ландшафтът е лицето на дадена земя с всички
нейни природни и човешки компоненти и същевременно чувствата и емоциите,
които тя предизвиква у хората, когато я видят. Той е и социален продукт, културна
проекция на обществото върху дадена територия, определена от материални,
духовни, идеологически и символични измерения (Landscape Observatory of
Catalonia, 2021). На практика ландшафтът засяга екологични и социално-културни
аспекти, поради което той трябва да се разглежда като последователна
интегрирана

единица.

Поради

взаимовръзката

на

различните

аспекти,

очертаването на тази единица може да бъде сложно в повечето случаи.
Ландшафтът предоставя основни екосистемни услуги, като поддържа природните
ресурси и намалява влошаването на състоянието на околната среда, и
същевременно допринася за подобряване на човешкото благосъстояние и
увеличаване на икономическото производство. Всички тези положителни ефекти се
отразяват от качеството на ландшафта и неговите промени с течение на времето.
Ландшафтите в световен мащаб се променят бързо в резултат както на екологични,
така и на антропогенни фактори. Включвайки, наред с другото, промените в
земеползването, дължащи се на разрастването на градовете, нарастващото
търсене на храни поради нарастването на населението и продължаващото
изменение на климата, тези фактори често водят до деградация на ландшафтите,
като оказват отрицателно въздействие върху тяхното качество и различните
(природни, социално-културни и възприемателни/естетически) ценности, свързани
с тях. Ето защо необходимостта от оценка на мащаба на промяната и създаване на
подходящи политики за опазване, адаптиране и/или смекчаване на последиците е
спешна.
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Правото, както и задължението за опазване и поддържане на целостта на
ландшафтите е социална отговорност и ангажимент за предаване на
нашето наследство на бъдещите поколения чрез поддържане на устойчиво
развитие (Arsic, 2015).

Фигура 1: Схематично представяне на ландшафта като социално-екологична система (Opdam,
2014).

Фигура 2: Спътникови изображения от Landsat (цветни инфрачервени, с червен цвят,
подчертаващ растителното покритие), представящи времевите промени в ландшафта,
дължащи се на изграждането на язовир (язовир Апоселемис, Ираклион, остров Крит, Гърция).
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Възприемането на ландшафта също е важно: ландшафтът е съвкупност от всички
сетивни възприятия на земната повърхност. Ние го възприемаме преди всичко като
образ на това, което виждаме, но той има и звук, мирис. Жилищният ландшафт се
възприема по различен начин от производствения ландшафт. Тук роля играе не
само визуалното възприятие, а цялостното възприемане с всички сетива. Ние
виждаме, усещаме, чуваме, чувстваме околната среда. Възприястията преминават
през

немалък

психологически

филтър

на

възприятието,

обусловен

от

ангажираност, знания, опит, емоции и др. В резултат на това някои елементи се
възприемат по-силно, докато други отслабват. Следователно общото възприятие
води до много субективен образ, който ще се различава значително при отделните
хора. Всеки човек ще открие различни ценности в даден пейзаж или ще намери
една ценност за по-важна от друга.
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Фигура 3: Представяне на начина, по който се възприема един пейзаж.

През последните десетилетия на международно равнище се обръща специално
внимание на значението и спешността на ландшафтите. Разглеждайки ландшафта
като един от ключовите въпроси за екологичната и териториалната устойчивост,
международните органи от много години насърчават политиките за устойчиво
развитие. Особено в Европа ландшафтът често е бил сред темите на политическия
дневен ред на европейските държави, което е довело до декларации и конвенции,
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в които се подчертава как богатството на европейските ландшафти представлява
символ на различни континентални идентичности (Съвет на Европа, 1995 г.). До
известна степен конкретният акцент е направляван от последвалите европейски
директиви, въвеждащи по структурен начин оценката и мониторинга на околната
среда (основно Директива 85/337/ЕИО за оценка на въздействието върху околната
среда и Директива 2001/42/ЕИО за стратегическа екологична оценка). В тези
европейски актове ландшафтът е разглеждан като един от компонентите на
околната среда, подлежащи на възможно въздействие.
Най-важният акт на европейско ниво обаче се увенча с приемането на
Европейската конвенция за ландшафта (ELC)2 през 2000 г. (Съвет на Европа, 2000
г.). ЕЛК задължава подписалите я страни членки на ЕС да включат ландшафтното
измерение в своето законодателство, като го допускат в своите политики и в
различните сектори с възможно пряко или непряко въздействие върху ландшафта
(Съвет на Европа, 2008 г.). В крайна сметка публичните органи на национално,
регионално и местно равнище се насърчават да приемат политики и мерки за
опазване, управление и планиране на ландшафтите в цяла Европа. Той обхваща
всички ландшафти, както изключителни, така и обикновени или дори деградирали,
които определят качеството на жизнената среда на хората. Особено на местно и
регионално равнище ландшафтът е грижа на всички и се поддава на демократично
третиране, според ЕЛК.
Освен това ЕЛК предоставя рамка за интегрирани междуправителствени усилия за
запазване на характера на ландшафта и неговото качество, като се отчитат
сериозно различните фактори, които съществуват в него. Към прилагането на ЕЛК
първият етап включва идентифициране и оценка на характера на настоящите
ландшафти, което впоследствие води до формулиране на целите за качество на
ландшафта (ЦКЛ). След това втората фаза включва определянето на насоки за
постигане на ЦКЛ, като се конкретизират политиките и действията за опазване,
управление и планиране на ландшафта (Santé et al., 2020).
2

ЕЛК е открита за подписване от държавите - членки на Съвета на Европа, на 20.10.2000 г. във

Флоренция, Италия (известна още като Флорентинската конвенция) и влиза в сила на 1.03.2004 г.
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Член 1 от ЕЛК: "Ландшафтът означава област, възприемана от хората,
чийто характер е резултат от действието и взаимодействието на
природни и/или човешки фактори" (Съвет на Европа, 2000 г.).

Въпреки изискванията на ЕЛК, факт е, че в днешно време само няколко страни в
Европа (Франция, Италия, Швейцария, Нидерландия, Белгия, Великобритания)
имат систематични познания за характера на ландшафта на цялата (национална)
или на по-голямата част (регионална) от своята територия. В много други
европейски страни придобиването на тези знания е или извън вниманието, или в
процес на експериментиране. Макар че оперативните методи за планиране
неизбежно са свързани с институционалните и регулаторните функции на всяка
отделна страна, рамката за оценка предлага по-големи възможности за обмен и
използване на знанията за ландшафта чрез международно сътрудничество;
момент, който силно се препоръчва от ЕЛК.
От научна гледна точка едва през последните години международната научна
общност се занимава с изучаването на темата за ландшафтите. Това може да се
обясни най-вече с разглеждането на ландшафта първоначално като "прост"
компонент на околната среда, който може да бъде оценяван в общите процедури
за оценка на околната среда. Въпреки това днес той се разглежда интензивно като
специфичен обект на оценка, за да могат учените/изследователите да подпомагат
правителствата при изпълнението на изискванията на ЗООС. В литературата особено в европейската - се откриват повече примери за изследвания, насочени
към оценка и сравнение на характеристиките на ландшафта, отколкото към
препоръчване на последващи политики. Освен това в повечето от тези
изследвания се наблюдава по-високо ниво на изследователски интерес към
селските в сравнение с градските ландшафти.
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Фигура 4: Действия за осъществяване на Европейската конвенция за ландшафта (ELC)
(Vasiljević et al., 2018).

1.1. Перспективи за учене и преподаване: ИКТ и политика на ландшафта
От гледна точка на това, че живеем в свят, доминиран от технологиите, познанията
и достъпът до бързо развиващите се технологични инструменти са от съществено
значение, за да се гарантира, че никой няма да бъде "изоставен" поради липса на
обучение или дори излагане на въздействието им. В тази връзка използването на
технологиите в образователния сектор е въпрос, който е в центъра на вниманието
през 21 век. Разпространението на интернет, степента на дигитализация и бързото
развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) дават
възможности за редица начини на предоставяне на образователни услуги.
Иновативните технологични средства постепенно се промъкват в образованието и
използването им доведе до революционна промяна в педагогиката (Cranfield et al.,
2021).
Неотдавна пандемията COVID-19 подчерта значението на опита в преподаването
и ученето с помощта на ИКТ не само в дистанционното и електронното обучение,
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но и в самото обучение лице в лице. В резултат на тази пандемия много
образователни институции и техният персонал се оказаха изправени пред
спешната необходимост да преминат от традиционни към изцяло дигитални или
смесени начини на преподаване, подкрепени от технологии, без да разполагат с
необходимия предварително натрупан опит, инфраструктура или услуги за
подкрепа, за да се справят с тази промяна. Това доведе до разработване на нова
рамка за преподаване чрез насърчаване на сценарии, ориентирани към
дигиталната грамотност, като се използват уеб-базирани инструменти и услуги
(например няколко платформи за видеоконференции като Zoom, Google Classroom
или Microsoft Teams). В тази рамка учителите и преподавателите трябва да
притежават дигитални умения, за да провокират интереса на учениците, да
повишат тяхната ангажираност и мотивация и да постигнат по-добри резултати в
обучението.

Фигура 5: Технологичен напредък на инструментите за преподаване и учене (Cherian, 2018).

В отговор на спешните нужди, свързани с пандемията, държавите - членки на ЕС,
постигнаха съгласие по Плана за действие за дигитално образование (2021-2027
г.). Този план представлява политическа инициатива на ЕС в подкрепа на
устойчивото и ефективно адаптиране на системите за образование и обучение на
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държавите членки към дигиталната ера (Европейска комисия, 2021a). Той има за
цел:
●

Да предложи дългосрочна стратегическа визия за висококачествено,
приобщаващо и достъпно европейско дигитално образование.

●

Да разгледа предизвикателствата и възможностите, свързани с пандемията
COVID-19, която доведе до безпрецедентно използване на технологии за
целите на образованието и обучението.

●

Да се стреми към по-тясно сътрудничество на равнище ЕС в областта на
дигиталното образование и да подчертаят значението на съвместната
работа между различните сектори за въвеждане на образованието в
дигиталната ера.

●

Да предостави възможности, включително за подобряване на качеството и
количеството на преподаване чрез дигитални технологии, подкрепа за
дигитализацията на методите на преподаване и педагогиката и осигуряване
на инфраструктура, необходима за приобщаващо и устойчиво дистанционно
обучение.

Планът за действие в областта на дигиталното образование (2021-2027 г.) предлага
три основни приоритета:
(a) По-добро използване на дигиталните технологии за преподаване и учене.
(b) Развиване на подходящи дигитални умения и компетенции за дигитална
трансформация.
(c) Подобряване на образователните системи чрез по-добър анализ на данните
и прогнозиране.

"Въпреки че 90% от бъдещите работни места изискват определено ниво на
цифрова грамотност, 44% от европейците нямат основни дигитални
умения. Планът за действие в областта на цифровото образование, който
предлагаме днес, ще помогне на европейците, образователните институции
и образователните системи да се адаптират по-добре към живота и
работата във все по-цифрови общества."
Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество
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Дигиталните изисквания се променят бързо, особено във висшето образование
(ВО),

където

нарастващите

изисквания

на

студентите

и

непрекъснатото

внедряване на технологии изискват мащабни иновации в педагогиката за
подобряване на резултатите от обучението на студентите (Daniel and Bird, 2019).
Като

цяло

обаче

информационна

преподавателите

грамотност

или

показват

умения

за

ниски

нива

дигитална

на

дигитална

комуникация

и

сътрудничество. Освен това учениците се нуждаят от основно обучение за
взаимодействие в тази ситуация, тъй като съответните им умения не са достатъчно
развити, за да могат да оценяват и критично да използват самостоятелно дигитална
информация, данни и инструменти. Липсата на адекватно обучение води до
незадоволителни резултати, а оттам и до дефицит на този тип знания (GómezGarcía et al., 2022).
От гореизложеното следва, че интегрирането на ИКТ в преподаването е
необходимо в днешно време, тъй като е важно да се постигнат по-добри
образователни резултати. Това интегриране представлява напредък в сравнение с
предишния модел, основан на педагогиката и съдържанието, което води до
промени в съществуващите образователни методики или до разработването на
нови такива. Учителите и възпитателите, които активно използват ИКТ в
преподаването, като включват технологиите по приложен, естествен и ефективен
начин в рамките на собствените си референтни знания, дават пример, който
техните ученици могат да следват. По този начин тяхната роля се трансформира,
тъй като те действат в класната стая като фасилитатори, които се учат от
собствения си преподавателски опит (Puertas-Aguilar et al., 2021).
1.1.1. Дигитални компетенции
Настоящата образователна рамка изисква активна педагогическа дейност от
страна на учителите и използване на технологиите за подобряване на
постиженията на учениците. Тъй като ИКТ сами по себе си не гарантират по-добри
учебни резултати, интегрирането на дигиталните умения в преподаването е
първата стъпка към подобряване на образованието. Тези компетентности трябва
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да бъдат конкретизирани по начин, който отразява това, което се очаква ученикът
да знае, разбира и да може да прави, използвайки ги. Поради това тяхното
специфициране се превръща в едно от най-сложните предизвикателства пред
образователната общност.
Европейската рамка за дигитални компетенции на гражданите (известна като
DigComp) допринесе значително за определянето на дигиталните компетентности
в по-общ контекст. Разработена от Съвместния изследователски център на
Европейската комисия, DigComp представлява нов, научен опит (с участието на
различни експерти и заинтересовани страни от държавите - членки на ЕС) да се
определи общ набор от компетентности, от които хората се нуждаят, за да се
развиват успешно във всички области на живота си в дигиталното общество и
икономика. По същество рамката определя 21 компетентности в пет ключови
области, които описват какво означава да си дигитално грамотен. Хората трябва да
притежават компетентности във всяка от тези области, за да постигат цели,
свързани с работата, пригодността за заетост, ученето, свободното време и
участието в обществото (Европейска комисия, 2016 г.). За всяка от тези
компетентности DigComp определя и три нива на владеене (основополагащо,
средно и напреднало), като всяко ниво представлява стъпка нагоре в
придобиването на компетентността от гражданите в зависимост от когнитивното
предизвикателство, сложността на задачите, с които могат да се справят, и тяхната
самостоятелност

при

изпълнението

на

задачата.

По-късно

нивата

на

компетентност се увеличават от три на осем, в резултат на което се появява
настоящата версия на DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017). В момента се извършва
преразглеждане на рамката, за да се създаде версия DigComp 2.2, като новата
публикация се очаква в началото на 2022 г. (Съвместен изследователски център,
2021 г.).
Таблица 1: Ключови области и компетенции на DigComp (източник на съдържанието:
Европейска комисия, 2016 г.).
Основни области

Компетенции
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1.1. Преглед, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално
съдържание
1.2. Оценяване на данни, информация и дигитално съдържание
1.3. Управление на данни, информация и дигитално съдържание
2.1. Взаимодействие чрез дигитални технологии
2.2. Споделяне чрез дигитални технологии

2. Комуникация и
сътрудничество

2.3. Участие в гражданското общество чрез дигитални технологии
2.4. Сътрудничество чрез дигитални технологии
2.5. Нетикет
2.6. Управление на дигиталната идентичност
3.1. Разработване на дигитално съдържание

3. Създаване на
дигитално
съдържание

3.2. Интегриране и преработване на дигитално съдържание
3.3. Авторски права и лицензи
3.4. Програмиране
4.1. Защитни устройства

4. Безопасност

4.2. Защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот
4.3. Защита на здравето и благосъстоянието
4.4. Опазване на околната среда
5.1. Решаване на технически проблеми

5. Решаване на
проблеми

5.2. Идентифициране на нуждите и технологичните отговори
5.3. Творческо използване на дигиталните технологии
5.4. Идентифициране на пропуските в дигиталната компетентност
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Фигура 6: Нива на владеене на DigComp 1.0 и DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017).

Около 40 % от населението на Европейския съюз (ЕС) има недостатъчно ниво
на дигитални умения, а 22 % от тях изобщо нямат такива. Това често са повъзрастни граждани, по-слабо образовани млади хора, семейства с по-ниски
доходи и мигранти (Европейска комисия, 2016 г.).
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Годишният доклад "Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката
и обществото" (DESI) показва големи разлики между европейските държави:

Фигура 7: Класация на държавите - членки на ЕС, по DESI за 2021 г. (Европейска комисия,
2021b).

1. Човешки капитал

2. Свързаност
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3. Интегриране на дигиталните технологии

4. Дигитални обществени услуги

Фигура 8: Показатели в DESI (Европейска комисия, 2021b).

В

по-специфичен

за

образованието

контекст

съществуват

инициативите

Европейска рамка за дигиталните компетенции на преподавателите (известна като
DigCompEdu) и Европейската рамка за дигитално компетентни образователни
организации (известна като DigCompOrg), които се фокусират върху изграждането
на капацитет за дигиталната трансформация на образованието и обучението и за
променящите се изисквания към уменията и компетенциите. По-конкретно,
DigCompEdu отговаря на нарастващото съзнание сред много държави - членки на
ЕС, че преподавателите се нуждаят от набор от дигитални компетентности,
специфични за тяхната професия, за да могат да използват потенциала на
дигиталните технологии за подобряване и иновации в образованието (Redecker,
2017). В него са обхванати и описани 22 специфични за преподавателите дигитални
компетентности, организирани в шест ключови области. Той предлага и шест
различни нива на владеене, през които обикновено се развива дигиталната
компетентност на педагога. От друга страна, DigCompOrg подчертава подкрепата,
която дигиталните технологии за обучение могат да предложат на образователните
организации, за да постигнат своята конкретна мисия и визия за качествено
образование (Европейска комисия, 2018 г.). Той идентифицира седем ключови
елемента и 15 под-елемента, които са общи за всички образователни сектори.
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Фигура 9: Ключови области и компетенции на DigCompEdu (Redecker, 2017).

Фигура 10: Ключови елементи и под-елементи на DigCompOrg (Европейска комисия, 2018 г.).
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1.1.2. Взаимодействие с ландшафта
Като се има предвид, че преподаването и ученето, свързани с ландшафта, са
стъпка, която може да помогне за повишаване на осведомеността за него и за
цялостните въпроси на устойчивата околна среда, ELC призова ландшафтът да
бъде един от основните предмети в областта на образованието. В рамките на този
призив през последните десетилетия все повече се набляга на включването на
ландшафта в образователния процес. Наред с другото, изследването на Zanato
Orlandini (2007) е представително, като идентифицира различни дидактически
характеристики за ландшафта. Те могат да бъдат обобщени в три основни аспекта:
а) херменевтичен, при който ландшафтът се „чете“ и се декодират неговите знаци;
б) прагматичен, при който учениците се учат да го управляват, планират и опазват;
и в) социален, при който учениците придобиват навици за уважение към различните
териториални идентичности. Освен това Lim и Perono Cacciafoco (2021)
предоставят полезни препоръки за институциите за висше образование въз основа
на перспективата за включване на ландшафта в учебните им програми.
Ландшафтът може да бъде педагогическо средство, което улеснява развитието на
критично мислене. Възприемането му от учители и ученици, както и символичният
му заряд, свързан с идентичността и емоциите, оказват влияние върху начина, по
който той се интерпретира, преподава и учи. На тази основа ЕЛК предлага и
обучение на специалисти за придобиване на подходящи умения за управление и
преподаване на ландшафта. По-специално, учителите и възпитателите трябва да
могат да разбират как конкретният ландшафт се интерпретира от учениците,
защото тяхното поведение по отношение на ландшафта (опазване, чувства и т.н.)
ще бъде обусловено от начина, по който го възприемат (Fernández Álvarez and
Fernández, 2021).
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Според Насоките за прилагане на ЕРС "ландшафтът представлява учебен
ресурс, тъй като при четенето му учениците се сблъскват с видими белези
на

заобикалящата

ги

среда,

които

са

свързани

с

въпросите

на

пространственото планиране. Четенето на ландшафта също така дава
възможност да се разберат настоящите и историческите подходи към
създаването на ландшафта като израз на идентичността на дадена
общност" (Съвет на Европа, 2008 г.).

Освен това включването на ландшафта в обучението насърчава ангажираността
на учениците. В Речника на образователната реформа ангажираността на
учениците се споменава като "степента на внимание, любопитство, интерес,
оптимизъм и страст, която учениците показват, когато учат или им се преподава,
което се простира до нивото на мотивация, която имат за учене и напредък в
образованието си" (Great Schools Partnership, 2016). Според Norton et al. (2019)
ангажираността на учениците е силно повлияна от включването на технологиите в
учебната работа на учениците, особено в случай на учебна програма, свързана с
околната среда. Следователно процесите на преподаване и учене, включващи
ландшафта, напоследък са склонни да се адаптират към подходи, които
интегрират, наред с други аспекти, ИКТ и цялостната ангажираност на учениците.
Тези подходи обикновено включват интегрирането на теренни пътувания до
ландшафтни обекти, въпросници, които дават възможност на учениците да
разпознават ландшафтите около тях и впоследствие да оценяват възгледите и
чувствата си към тези пейзажи, както и технологично базирано обучение чрез
инструменти и платформи за критично ангажиране с теориите и практиките на
вземане на решения с участието на учениците.
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Фигура 11: Ученици съставят профил на ландшафт по време на работа на терен (Liiber and
Roosaare, 2007).
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Глава 2
Основни методологични компоненти

Ландшафтът често се оценява чрез оценка на специфични и лесно разпознаваеми
атрибути (Martín et al., 2016). Тези атрибути обикновено се оценяват чрез няколко
подхода: или чрез използване на пространствена информация, получена от
геоинформационни технологии, или чрез участието на хора, които живеят или
посещават

съответния

ландшафт.

При

първия

подход

се

приема,

че

пространствените данни и картите могат да представят различните атрибути на
ландшафта. Те обаче не могат да предоставят информация за всички негови
характеристики, като например възприемателните и естетическите. Тези видове
атрибути могат да бъдат подкрепени от втория подход, при който ландшафтът се
оценява чрез участие на обществеността, т.е. чрез проучване на възприятията,
свързани с ландшафта от неговите жители или посетители. Както в повечето
случаи, комбинираното използване на двата подхода се счита за предимство пред
изучаването на ландшафта, основано на използването на един от тях.

2.1. Геоинформационни технологии
Геоинформатиката е мултидисциплинарна научна област, която обединява
геопространствените

принципи

с

информационните

технологии

(ИТ).

Геоинформатичните технологии предоставят инструменти и техники, които дават
възможност за придобиване, обработка, анализ, манипулиране и визуализация на
данни, характеризиращи се с тяхното местоположение в пространството.
Пространствените данни с различни тематични и времеви измерения и
проектирането на системи за техния анализ представляват основната насока на
геоинформационните технологии. Те обхващат четири важни технологии като ГИС,
ЕО, фотограметрия и глобални системи за позициониране (GPS), които са пряко
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свързани с наблюдението, управлението и картографирането на характеристики
или явления, които се случват на повърхността на Земята.

Ehlers и Amer (1991) определят геоинформатиката като "изкуство, наука или
технология, занимаваща се с придобиването, съхранението, обработката,
производството, представянето и разпространението на геоинформация".

Като цяло, оценката на околната среда е много облагодетелствана от развитието
на геоинформационните технологии, както и от непрекъснато увеличаващата се
наличност на подходящи многовременни пространствени данни на ниска или
безплатна цена. Техните възможности позволиха да се реконструира миналото, да
се наблюдава настоящето и да се прогнозира бъдещето на околната среда (Symons
et al., 2013). Същевременно не може да се пренебрегне тяхната основна роля в
образованието и вземането на решения с участието на всички заинтересовани
страни. Един от компонентите на оценката на околната среда, който се възползва
особено много от напредъка на геоинформационните технологии, е оценката на
жизнения цикъл. По-конкретно, ГИС и ЕО значително подобряват оценяването на
жизнения цикъл чрез пространствено определяне и количествено определяне на
много от атрибутите на ландшафта в различни пространствени мащаби.
2.1.1. Географски информационни системи (ГИС)
ГИС е технология за улавяне, съхраняване, актуализиране, манипулиране,
анализиране и визуализиране на различни видове данни, които са пространствено
определими чрез дадена координатна система с определена проекция и мащаб.
ГИС могат да обработват големи обеми от тези данни, получени от различни
източници, като въздушни или космически системи, полеви проучвания, както и
вече съществуващи карти и доклади. Пространствените данни се включват в
средата на ГИС като входни данни, за да бъдат съхранявани, управлявани и
анализирани/моделирани. Резултатите от пространствения анализ/моделиране,
извършени върху данните, могат да бъдат представени картографски под формата
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на тематични карти. Хронологично погледнато, базираният на ГИС анализ на данни
започва да се прилага от правителствени организации и университети в САЩ през
50-те и 60-те години на миналия век. Днес значителен брой държавни и частни
организации работят върху ГИС и разработват удобни за потребителя настолни или
уеб приложения.

Съществуват много определения на технологията ГИС, които по същество
обясняват нейните възможности. Различните хора определят ГИС в
зависимост от целта, за която се прилага. Едно от добре приетите работни
определения на ГИС е дадено от Burrough (1987 г.), който определя ГИС като
"набор от инструменти за събиране, съхраняване, извличане по желание,
трансформиране и показване на пространствени данни от реалния свят за
определен набор от цели".

Като цяло технологията на ГИС се основава на пет основни компонента, сред които:
●

Хардуер: частите на компютърната система, които се използват за
въвеждане на данни (напр. скенери и дигитайзери) и за извеждане на данни
(напр. принтери и плотери).

●

Софтуер:

функциите

актуализиране,

и

инструментите

манипулиране,

за

анализиране

улавяне,
и

съхраняване,

визуализиране

на

пространствените данни.
●

Данни: представяне на пространствено разпределени характеристики във
векторни (точки, линии или полигони) или растерни (мрежи) слоеве данни.
Основна роля играе и табличната информация, свързана с тематичните или
времевите измерения на тези характеристики.

●

Методи: различни процедури, чрез които данните могат да бъдат
редактирани и анализирани, за да се постигне желаният резултат.

●

Хора: потребителите, които обработват и анализират данни в ГИС, за да
изпълняват различни задачи и проекти.
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Както твърдят Obi Reddy и Singh (2018), "събирането, актуализирането и
управлението на данни, пространственият анализ и визуализацията са
четири основни функции на ГИС. Заснемането на данни по същество
представлява асимилиране на данни от различни източници на данни, като
ръчна дигитализация, сканиране на аналогови карти, хартиени карти и
съществуващи цифрови набори от данни. ГИС предоставя средства, които
могат да актуализират и управляват данните след тяхното улавяне. Това,
което се изисква след това, е способността да се анализират събраните
данни количествено и качествено. Един от вълнуващите аспекти на ГИС
технологията е, че след като данните бъдат обработени, те могат да
бъдат визуализирани и представени по различни начини".

Фигура 12: Компоненти на ГИС технологията (Mierzejowska and Pomykoł, 2019).

Основните предимства на използването на ГИС при изследването и анализа на
даден проблем/феномен са, наред с други, следните:
✔

Значително съкращаване на времето, необходимо за обработка и анализ на
данните, както и за изготвяне на последващите картографски продукти
(карти).

✔

Даване на възможност на потребителите да получават, съхраняват и
управляват първоначално недостъпни данни.
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Прилагане на различни модели за анализ, които изискват големи количества
входни данни.

✔

Усъвършенстване на моделите за анализ чрез постоянна оценка на техните
резултати и коригиране на съответните входни данни (процедура "пробагрешка").

✔

Лесно актуализиране на картите след събиране на нови налични данни.

✔

3D визуализация, която дава възможност за получаване на триизмерна
информация за местоположението и геометрията на елементите.

✔

Свързване и използване на пространствени данни в онлайн платформи и
софтуер (напр. Bing Maps, Google Earth и др.).

Фигура 13: Представяне на пространствени данни в ГИС (Mierzejowska and Pomykoł, 2019).

Технологията на ГИС е основна част от редица научни дисциплини като физическа
и хуманитарна география, климатология, океанография, археология и др. В
мултидисциплинарен контекст през последните 25 години са разработени и
използвани подходи и инструменти, базирани на ГИС, за различни аспекти на
управлението на поземлените ресурси, като геоморфологичен анализ, хидроложки
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природните

ресурси,

мониторинг

на

земеползването/покритието, оценка на пригодността на почвата, мониторинг и
оценка на природните опасности и др. Особено по отношение на подпомагането на
вземането на решения за опазване и планиране на ландшафта, пространствената
информация

за

различните

(природни,

социално-културни

и

възприемателни/естетически) характеристики, характеризиращи даден ландшафт,
е от решаващо значение. За да се подпомогне вземането на такива решения, за
оценка на жизнения цикъл се прилагат методологии, които широко използват ГИС.
Тези методологични навлизания успяха да направят оценките на ландшафта полесно преносими в резултатите от политиките и действията на общностно равнище
с участието на всички заинтересовани страни.
2.1.2. Наблюдение на Земята (EO)
EO е инструментариумът, техниките и методите, използвани за наблюдение на
земната повърхност и получаване на значима информация за определени обекти
върху нея чрез интерпретиране на съответните продукти или дигитални стойности.
Въпреки че се счита, че терминът обикновено се отнася за въздушни или
космически наблюдения, той включва и наземните наблюдения, получени от
измервания "на място". За целите на настоящия наръчник терминът ЕО се използва
за обозначаване на въздушната фотография и спътниковото дистанционно
наблюдение (ДН).
Въздушното заснемане е най-старата техника за наблюдение от въздуха, широко
използвана до 70-те години на миналия век за различни приложения. Снимките се
правят с камера, монтирана на самолет. Както и при обикновената фотография,
през последните години фотоапаратите на филмова основа са заменени до голяма
степен с дигитални версии. Обикновено се описват две основни категории
въздушна фотография: вертикална и наклонена фотография. Вертикалните
въздушни снимки се заснемат с ос на камерата под перпендикулярен ъгъл (90°)
спрямо земята, докато косите снимки с ос на камерата, наклонена на повече от 20°
от вертикалата (Khorram et al., 2016). Благодарение на стерео свойството си
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вертикалната фотография се използва в повечето картографски приложения, като
осигурява последователни снимки с висока степен на припокриване. Напротив,
наклонената фотография може да бъде по-полезна за разглеждане на страничните
части на сградите.

Почти всички топографски карти се основават на аеро-фотоснимки. Аерофотоснимките също така са предоставили точни данни, необходими за
много национални кадастрални измервания и строителни проекти.

През последното десетилетие се забелязва значителен ръст на въздушната
фотография в резултат на широкото използване на безпилотни летателни апарати
(БЛА), известни също като дронове. Въпреки това, поради неподходящия си
характер

за

заснемане

на

големи

региони

едновременно,

ролята

на

аерофотографията е силно понижена от сателитни дистанционни изследвания.
При сателитните наблюдения, обектите на повърхността на Земята се измерват от
сателитен сензор, който не е в контакт с тях. Измерванията се основават на
електромагнитната енергия, отразена от земната повърхност. Тази енергия е
свързана с определени части на електромагнитния спектър - обикновено видима
светлина, но може да бъде и инфрачервена светлина или радиовълни - в резултат
на което се получават съответните данни от сателитни изображения.

Според Lillesand et al. (2003) дистанционното наблюдение се определя като
"наука и изкуство за получаване на информация за обект, област или явление
чрез анализ на данни, получени от устройство, което не е в контакт с
обекта, областта или явлението, които се изследват".
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Фигура 14: Наблюдение на Земята с помощта на сателитни и въздушни сензори (Nixon et al.,
2017).

Последните пет десетилетия са белязани от изстрелването на множество
правителствени и търговски сателитни платформи в орбита около Земята. Днес, в
рамките на различни космически мисии и програми, функционират около 1000
такива платформи, оборудвани със сензори за изображения за събиране на
огромни количества данни от дистанционно наблюдение от различни части на
електромагнитния спектър (спектрални ленти). Тези сензори могат да бъдат
разделени на две групи:
● Пасивни сензори: работата им зависи от слънчевата радиация (Слънцето
като външен източник на енергия), отразена от повърхността на Земята. По
тази причина измерванията с тези сензори се характеризират с ограничения
по отношение на времето (само дневна светлина) и метеорологичните
условия (без облаци и мъгли). Пасивните сензори използват основно
видимата и инфрачервената част на електромагнитния спектър, като
обхващат диапазона на дължините на вълните от 400 nm до 1040 μm.
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● Активни сензори: те имат собствен източник на енергия, като излъчват
собствена електромагнитна енергия и след това регистрират силата на
отразения от земната повърхност сигнал. Благодарение на това свойство
измерванията, извършвани от тези сензори, са по-контролируеми, тъй като
не се влияят от времеви или метеорологични ограничения. Методите за
активни сензори включват радар (радиооткриване и определяне на обхвата),
лидар (откриване на светлина и определяне на обхвата) и сонар (звуковонавигационно определяне на обхвата).

Фигура 15: Разлика между пасивните и активните сателитни сензори (Pettorelli et al., 2018).

Комбинацията от сензори и платформи определя основните характеристики на
получените данни от изображенията, като например тяхната спектрална,
пространствена и времева разделителна способност. Например, когато даден
сензор се използва от по-голяма височина, общата заснета площ се увеличава,
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докато нивото на детайлност (пространствена разделителна способност), което
може да се наблюдава, се намалява (Kerle et al., 2004). Друг ключов момент на РС
е, че регионите от интерес могат да бъдат посещавани отново в редовен цикъл,
което улеснява получаването на многовременни данни. За даден сензор времето
за повторна проверка (времева разделителна способност) зависи от орбитата и
навигационната скорост на спътника.
Значителният принос на програмите "Landsat" и "Copernicus", поддържани
съответно от Националното управление по въздухоплаване и изследване на
космическото пространство (НАСА) на Съединените щати (САЩ) и Европейската
космическа агенция (ЕКА), за напредъка в използването на технологията за
радиоразпределение, не може да бъде надценен. Сензорите на борда на
спътниците Landsat и Sentinel, съответно, осигуряват най-продължителните във
времето и изчерпателни архиви от изображения на Земята. Такива изображения,
получени от различните им спектрални ленти - с пространствена разделителна
способност от 30 m за Landsat до 10 m за Sentinel - откриха нови хоризонти за
обработка и интерпретация на спътникови изображения в областите на
управлението на околната среда и природните ресурси, изменението на климата,
управлението на бедствия, правоприлагането и военното дело.

Фигура 16: Спътникови изображения, получени за една и съща област от два мултиспектрални
сензора (Landsat-8 и Sentinel-2), показващи различното ниво на детайлност, уловено от
различните пространствени резолюции (Pettorelli et al., 2018).
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ЕО може да допринесе ефективно за оценката на характера на ландшафтите,
екосистемите и предлаганите услуги. Данните от EO са геопространствени по
своята същност, което означава, че наблюдаваните области и обекти се определят
според

тяхното

местоположение

в

пространството.

Анализирането

им

в

комбинация с други геопространствени данни може значително да подпомогне
проследяването на промените в ландшафта, дължащи се на климатични промени,
промени в земеползването и човешка намеса. Освен това те могат да осигурят нов
поглед върху "мезомащабите" и да дадат възможност за разработване на нови
подходи, които да улавят по-добре времевата динамика както на ландшафта, така
и на неговите услуги (Ramirez-Reyes et al., 2019).

2.2. Гражданска наука - участие на обществеността
Ангажирането на хората или общественото участие в научните подходи за
изследвания започна с гражданската наука (Citizen Science, CS), която зависи от
партньорството между гражданите и учените, за да се отговори на въпроси от
реалния свят (Riesch and Potter, 2014). Проектите, базирани на CS, са
класифицирани според това кога гражданите са включени в тях за първи път. При
проектите с принос учените разработват проектите, а гражданите само предоставят
данни. Обратно, има проекти за сътрудничество, в които гражданите са
пълноправни партньори от проектирането до разпространението. В тези проекти
гражданите помагат за анализа на данните, усъвършенстването на проекта и
разпространението на резултатите. Всички тези видове проекти се отнасят до
изследвания за и от хората, за да се преодолее "дихотомията" между научната
общност и общността на гражданите, да се запълнят пропуските в знанията им и да
се допринесе за политиките във всички пространствени мащаби. Въпреки това, CS
все още остава предизвикателство само по себе си поради многобройни проблеми,
като например мотивацията на гражданите, стратегиите за запазване на
общественото

участие

и

все

повече

правни

въпроси,

свързани

неприкосновеността на личния живот, етиката и лицензирането (Fritz et al., 2017).
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Ръководството на Съвета за научни изследвания на Обединеното кралство
посочва: "Обществената ангажираност може да бъде включена като един от
елементите

на

вашия

път

към

въздействието.

Ангажирането

на

обществеността с вашите изследвания може да подобри качеството на
изследванията и тяхното въздействие, да повиши вашата популярност и да
развие вашите умения. То също така дава възможност на членовете на
обществеността да действат като информирани граждани и може да
вдъхнови следващото поколение изследователи" (Hambidge et al., 2019).

Много изследователи напоследък използват участието на обществеността за
проучване на различни проблеми от реалния свят. Например, прилагайки
литературен обзор, Cheung et al. (2022 г.) демонстрират как науката за гражданите
може да информира за управлението и да подобри участието на обществеността в
дейностите по управление на защитените територии. Albrecht et al. (2022) изследва
обществените възприятия относно процеса на изготвяне на законопроект за
политиката в областта на климата, който има за цел да смекчи изменението на
климата и да осигури адаптивен капацитет. Въз основа на своите констатации те
изказват предположението, че процесите на участие и прозрачност при изготвянето
на законодателни актове са предпоставка за изпълнението на международните
цели за смекчаване на последиците от изменението на климата. Освен това, като
се има предвид, че съществуващите проучвания за планиране на възобновяеми
енергийни източници рядко включват общественото мнение в процеса на вземане
на решения, Zhang et al. (2022) разработват подход за обобщаване на съответните
мнения и предпочитания на индивидите в рамките на подгрупи. Hazenbosch et al.
(2022 г.) прилагат процес, основан на фотографията с участие, в общност на дребни
земеделски производители, за да проучат местните перспективи за управление на
ресурсите, движещите сили на промяната и адаптивните стратегии. Техният процес
осигури триангулация на научните изследвания, даде представа за възприятията
на земеделските стопани и подчерта адаптивните стратегии и сложността на
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тяхното реализиране. Pantić et al. (2021 г.) също изследват новата област, развита
в градското и пространственото планиране, по отношение на участието на
обществеността. Използвайки както традиционни, така и виртуални начини на
участие, те стигнаха до заключението, че този комбиниран подход има потенциални
ползи в ерата след пандемията COVID-19.
Що се отнася до въпросите на околната среда, участието на хората обикновено е
от голямо значение. Включването на хората в тези въпроси може да добави
стойност към оценката на околната среда и да увеличи значението, което трябва
да се придаде на последващите политически решения за управление и опазване.
Ето защо съществува спешна необходимост от разработване на рамки за участие
на обществеността в оценката на ландшафта и "повишаване на осведомеността",
както се насърчава от ELC и други съответни инициативи. По-конкретно ELC
подчертава значението на участието на обществеността в два различни аспекта:
от една страна, чрез оценка на качеството на ландшафта въз основа на смесване
на експертни знания с тези на неексперти, и от друга страна, чрез разработване на
политики за ландшафта след оценката.

"Вече не е достатъчно да се изготвят пасивни списъци или доклади, за да се
"информират" гражданите за промените в околната среда. Трябва да се
ангажираме с гражданите и да ги попитаме как те могат да ни "информират".
Проф. Жаклин МакГлейд, лекция на Earthwatch от 2009 г. (Европейска агенция по околна
среда, 2011 г.)

Получавайки и анализирайки информация от опит и наблюдения, хората, които
живеят или посещават даден ландшафт, трябва да бъдат активни участници в LCA
чрез придаване на специфични стойности на различните му характеристики.
Индивидуалното възприемане на ценностите е опосредствано от социокултурния
контекст, в който човекът съществува, както и от мисленето, чувствата и действията
на индивида по отношение на ландшафта. Така хората се асоциират с редица
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ценности на ландшафта, но комбинацията от ценности и тежестта, която им се
придава, може да се различава при отделните индивиди (Brown and Brabyn, 2012).

Възгледът за участието на обществеността в ОУП се подкрепя от
концепцията на Туан (1977 г.) за мястото. Според нея "хората разграничават
мястото от пространството, като придават значение и ценности на
пространството; местата се превръщат в "центрове на усещани ценности",
които възникват чрез опита и се влияят от културата".

Въпреки факта, че включването на общественото мнение в оценката на ландшафта
е общоприета и публично призната необходимост, то все още е трудно за
осъществяване и обикновено представлява научно предизвикателство. Освен това
все още не е разработен общоприет подход, което е отразено в различните подходи
за участие на обществеността, прилагани от държавите, подписали ЕЛК. Като цяло
се смята, че подходите, основани на опита на терен, оптимално предлагат много
предимства за конкретната цел. Например Hedblom et al. (2020) разработват и
оценяват подход за свързване на възприятията на хората за планински ландшафт
с данни от физически мониторинг. За да получат тези възприятия и след това да ги
превърнат във физически данни, те са използвали полеви въпросник, включващ
отворени въпроси и фотографски оценки. Освен това, комбинирайки полу
структурирани интервюта и техника, базирана на карта, Scolozzi et al. (2015)
разпознават и картографират възприетите от туристите ценности и свързаните с
тях заплахи за туристически пейзаж.
По-новите подходи включват възприятията на хората чрез ГИС-базирано участие
на обществеността (PPGIS), за да се определят атрибутите на ландшафта.
Обикновено подпомогнати от уеб ГИС технология, PPGIS се използват за
получаване на информация на терен от обществеността и особено от потребители,
които не са експерти. След това тази информация може да бъде представена по
пространствен начин, чрез някоя от типичните геометрии на векторни данни,
поддържани от ГИС (точки, линии или полигони). Наред с другото, чрез използване
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на геометрия на точките в процедура на PPGIS, Palacio Buendía et al. (2021 г.)
събират мнения на обществеността за защитен ландшафт. Обработката на тези
данни с помощта на техники за пространствен анализ представлява основата за
съответната оценка. Brown and Brabyn (2012) също така пространствено пресичат
стойностите на ландшафтния характер, събрани чрез процедура PPGIS в
регионален мащаб, с ландшафтни компоненти и класове от система за
класификация на земите в национален мащаб. Като цяло PPGIS може да
предостави мощна възможност за LCA, тъй като подобрява процедурата за участие
и повишава способността на хората да изразяват своите мнения и възприятия за
ландшафта. Тя може да бъде важна за бързата оценка на условията в
"чувствителните" ландшафти, като например защитените, и може би за
интегриране на данните в рамките на оценката с други подходи, при които се
изисква участие на обществото.

Сред геометриите в PPGIS най-използвани са точките, тъй като работата
с тях е по-лесна за широката общественост и по-полезна за постигане на повисока степен на участие. Въпреки това характеристиките на точките
обикновено ограничават мненията на хората до екстензии, пространствено
определени само от единични двойки географски координати, докато те
обикновено имат предвид по-големи екстензии, определени от множество
двойки координати (както в случая с полигоните) (Palacio Buendía et al., 2021).

Въпреки липсата на ясна рамка за включване на хората в оценката на ландшафта,
на участието на обществото в разработването на политики за ландшафта се отдава
по-голямо

значение.

В

ЗООС

участието

на

обществеността

((обществото/общността) е въведено като ключов фактор при разработването на
политики за ландшафта (членове 5 и 6). По-специално, тя бележи промяна на
парадигмата в разглеждането на ландшафта, като включва обществеността в
процеса на вземане на решения. Според ЕЛК, след като различните типове
ландшафти са идентифицирани и оценени, трябва да се определят целите за
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качество на ландшафта (ЦКЛ) за всеки тип ландшафт. При определянето трябва
да се вземат предвид различните ценности, които различните групи хора приписват
на един и същ ландшафт (Santé et al., 2020). В този контекст ЦКЛ обикновено се
определят директно от публичните органи след обществена консултация; в
повечето случаи обаче се иска само субективното мнение на публичните
администрации или представители или определени избрани заинтересовани
страни. Представителен пример е работата на Santé et al. (2020). които предлагат
методология за разработване на сценарии за ландшафтно планиране и
определяне на ЛКЗ въз основа на субективните възприятия, уловени от различни
източници и регистри на публични администрации и асоциации. Капацитетът на
PPGIS играе най-съществена роля в предложената от тях методология.

ЕЛК определя ЗКН като "формулиране от страна на компетентните
публични органи на стремежите на обществеността по отношение на
характеристиките на ландшафта в заобикалящата ги среда". Тези
стремежи

обикновено

се

разбират

като

очаквания

за

това

какво

ландшафтът може да предложи на обществеността (Sevenant and Antrop,
2010).

Образователен наръчник за мониторинг на европейския ландшафт

Основни методологични компоненти

| 51

Фигура 17: Представяне на участието на обществеността в проучвания, свързани с
ландшафта.
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Глава 3
Оценка на характера на ландшафта

3.1. Обща информация
Съгласно основния принцип на екологичната оценка, екологичната система трябва
да бъде оценена преди планирането, с цел вземане на решения и обучение.
Оценката на околната среда представлява ключова дейност за наблюдение на
преките и косвените последици от взаимодействието между природата и хората
върху околната среда във времето. В резултат на обобщаването и смесването на
концепцията за ландшафта с околната среда, рамките за оценка на околната среда
първоначално

повлияха

на

тези

за

ландшафта.

В

конкретните

рамки

ландшафтният компонент се считаше за критична точка, която обаче се
характеризираше с голяма сложност и обобщаващи, нелесно количествено
измерими измерения. На практика тези специфични характеристики се сблъскаха с
редуцирането на сложността на ландшафта само до един аспект (напр. екологичен)
и синергичното използване на количествени и качествени преценки (Cassatella and
Peano, 2011). Въпреки това имаше значително разочарование от този вид подход,
тъй като мнозина смятаха, че е неуместно ландшафтът да се свежда само до един
аспект и да се използва само за преценки.
Гореспоменатото разочарование доведе през 50-те години на миналия век до
разграничаване на оценката на ландшафта от общия контекст на оценката на
околната

среда.

През

70-те

години

на

миналия

век

се

подчертава

съсредоточаването на оценката върху термина "стойност", за да се определи какво
прави един ландшафт "по-добър" от друг. През следващото десетилетие (80-те
години на ХХ век) оценката на ландшафта се разглежда като ключова процедура
за определяне на това, което прави един ландшафт различен от друг, а не "подобър" или "по-лош". Тогава се появява понятието "характер на ландшафта" и от
90-те години на ХХ век то все повече доминира в процедурата за оценка.
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Вследствие на това концепцията за ЛКП беше възприета и утвърдена за тази
област на практиката.

Един от основните принципи, на които се основава ЕЛК, е определянето на
характера на ландшафта, както и на натиска и движещите сили на
промяната по отношение на прилагането на стратегии за управление,
планиране и защита на ландшафта. Такива принципи и стратегии изискват
систематично познаване на техните вариации, обхващащи пълния набор от
пространствени мащаби, които определят нивото на ландшафта, т.е. в
типологиите на ландшафта (Terkenli et al., 2021).

Съществуват

два

основни

вида

атрибути

или

компоненти,

свързани

с

ландшафтите: а) биофизични атрибути, свързани с природните (напр. геология,
почви, релеф, хидрология, климатични условия) и социално-културните (напр.
земеползване, модел на селищата, икономически дейности) наследства, когато
ландшафтът се разглежда в пространството, и б) възприемателни/естетични
атрибути, свързани с начина, по който се възприема ландшафтът, по отношение на
живописното

качество,

визуалната

красота

и

човешкото

благосъстояние.

Уникалната комбинация от тези атрибути определя характера на ландшафта, като
прави ландшафтите отличителни един от друг. Ето защо LCA е процедура за
идентифициране и документиране на характера на ландшафта, както и за
наблюдение и описание на неговото развитие. Тя зависи главно от класификацията
и оценката на ландшафта.
Целта на класификацията на ландшафтите е първоначално да се идентифицират
области с различен характер, а след това да се класифицират и картографират.
Основанието за това е, че специфичните комбинации от природни, социалнокултурни и възприемателни атрибути, съществуващи в различни области, водят до
сходни типове характер на ландшафта (Obi Reddy and Singh, 2018). В рамките на
анализа на документални и/или теренни количествени и качествени данни,
представящи пространствено тези атрибути, класификацията посочва различните
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области и типове характерен ландшафт. След това при оценката на ландшафта се
дават оценки за идентифицираните области и типове, за да се опише и съобщи
състоянието на ландшафта и неговото (устойчиво или не) развитие. Всяка от тях
отразява качеството на различен аспект на ландшафта, който реагира на
различните видове натиск или промени, предизвикани от човека.

Фигура 18: Атрибути на ландшафта (източник на съдържанието: Markova, 2019).

Развитието на ГИС технологиите и увеличената наличност на набори от
геопространствени данни, подкрепени от напредъка на интернет, предоставиха
нови възможности за разработване и прилагане на методологии за оценка на
жизнения цикъл през последните две десетилетия. В международната литература
са публикувани редица изследвания, посветени на това как могат да се оценяват
специфични аспекти и цели на ландшафта; сред тях са оценките на визуалното
качество или деградацията и възстановяването. Като цяло методологичните
подходи за оценка на жизнения цикъл, прилагани в тези проучвания, могат да бъдат
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разграничени на две основни групи: биофизични и концептуални подходи.
Биофизичните подходи се основават на биофизичните атрибути на ландшафта, без
да се вземат предвид възприемателните атрибути. Типовете и зоните на
ландшафта се определят чрез (обективно) оценяване и обобщаване на природните
и социокултурните атрибути посредством ГИС. След това те се оценяват по
утвърдени критерии ("обективни" преценки) и се пренебрегва фактът, че хората
могат да ги възприемат и оценяват чрез личния си опит с ландшафта. Крайният
резултат е пространствено разпределение на областите с високи и ниски оценки,
съответстващи на наличието на по-високо или по-ниско оценени биофизични
атрибути (Palacio Buendía et al., 2021).

Фигура 19: Методологични подходи за различни оценки на ландшафта (Martín et al., 2016).
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концептуалните

подходи

изтъкват

значението

на

възприемателните характеристики на ландшафта като конструкция на човешките
възгледи, възприятия и индивидуални или колективни взаимоотношения между
човека и ландшафта. Тези подходи силно зависят от възприемателните реакции,
които биофизичните атрибути на ландшафта предизвикват у хората, живеещи в
него или посещаващи го. Те също така приемат, че оценката на ландшафта трябва
да се основава изключително на субективни преценки и оценки, давани от
участници, които не са експерти и/или експерти; въпреки че науката за гражданите
се счита за плодородна почва, експертните преценки доминират, защото са
целесъобразни.

Субективността

може

да

бъде

изразена

не

само

чрез

индивидуални, но и чрез колективни преценки. Индивидуалните преценки могат да
си влияят взаимно, тъй като са резултат от емоционалните (чувства към
ландшафта) и социалните (възраст, образование, професия и др.) аспекти на
човека. Колективните преценки обикновено са по-общи, получени от отговорите на
групата, независимо от индивидуалните им аспекти (Hedblom et al., 2020).

"За идентифицирането на възприемащите и интерпретативните ценности
(като естетически, символични и духовни) и следователно по-субективни в
оценката, е много важно да се знае мнението на хората, които живеят на
дадена територия, чрез запитвания, както общи, така и насочени към
информирани хора" (Nogué и Sala, 2006).

Като се има предвид, че всяка от горните групи подходи не успява да включи целия
набор от атрибути, необходими за пълното определяне на ландшафтните единици,
наскоро са направени опити за интегрирани мултидисциплинарни методологични
рамки. През последните години бяха разработени и приложени различни такива
рамки

в

рамките

на

отделни

или

съвместни

научни/изследователски

и

правителствени/общински дейности за оценка на ландшафта в цяла Европа. В
стремежа си да достигнат до холистична оценка на жизнения цикъл, тези рамки
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съчетават обективността и субективността на горепосочените подходи, като
отдават

значение

както

възприемателните/естетическите

на

биофизичните,

характеристики

на

така

и

ландшафта.

на

Тяхната

класификация постига обективно представяне на различните области и типове
характер на ландшафта, като същевременно признава, че чрез възприемателните
атрибути на ландшафта се включват и субективни предпочитания и възприятия.
Субективните преценки се използват при оценката, за да се отрази общественото
възприятие на различните типове ландшафт. В крайна сметка основните цели на
този холистичен подход за оценка на жизнения цикъл са да се намали
несигурността при оценяването и характеризирането на ландшафта, да се
ограничат субективните преценки и да се изготвят показатели от анализа на
количествените и качествените данни.
Въпреки многото усилия за оценка на ландшафтите от мултидисциплинарна гледна
точка обаче все още липсва конкретна широко приета методология за оценяване
на жизнения цикъл, която да е наистина интегрираща или приложима за различни
видове и мащаби ландшафти. Основните причини за тази липса могат да бъдат
открити в следното:
▪

Сложността на ландшафтите като пространствено хетерогенни системи с
много атрибути, които се характеризират с пространствена променливост.

▪

Трудностите при обобщаването на всички данни в ландшафтни единици и
типове характеристики, както и при тяхното именуване.

▪

Разнообразието

от

начини

за

включване

на

хора

(включително

граждани/посетители, които не са експерти, и информатори-експерти) в
цялата процедура на оценяване на жизнения цикъл.
Оценката на базата на жизнения цикъл предоставя първоначална оценка на
състоянието на даден ландшафт. Добавянето на нови цели към тази първоначална
оценка по отношение на наблюдението на времевите промени в ландшафта
позволява да се направи оценка, свързана с неговата устойчивост. Наблюдението
на устойчивостта на ландшафта е възможно, когато оценката на жизнения цикъл
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се повтаря във времето и се актуализира в резултат на наличието на по-добри или
по-нови данни.

Понякога историческата информация се включва в процедурата на LCA за
наблюдение на развитието и трансформациите, свързани с различни
културни процеси. Повечето методики обаче не отчитат социалноисторическите условия на ландшафта. Според Kienast et al. (2015) "основната
причина за липсата на подробни програми за мониторинг, свързващи
социалните и природните данни във времето, е високата цена на събирането
на такива данни".

3.2. Методологични етапи
По отношение на ГИС-базираната цялостна методологична рамка за оценяване на
жизнения цикъл, използваща участието на обществеността, има пет широко
признати етапа. Тези етапи могат да бъдат определени по следния начин, като
комбинацията от тях гарантира целостта на процедурата:
(d) Определяне на целта
(e) Събиране на данни по документи (Кабинетно проучване)
(f) Събиране на данни на място (Полево проучване)
(g) Класифициране
(h) Цялостна оценка
По-долу петте методологични етапа са представени по-подробно.
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Фигура 20: Методологични етапи на ГИС-базираната холистична рамка за оценка на
характера на ландшафта (LCA).

3.2.1. Определяне на целта
Когато се обмисля прилагането на оценката на жизнения цикъл, първоначално е
важно да се определи неговата цел. Целта на оценката трябва да бъде напълно
разбрана и ясно определена, тъй като тя е силно свързана с други важни
компоненти, като например пространствения обхват и мащаба, както и с избора на
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подходящи (геопространствени и други) набори от данни и необходимостта от
включване на хора.
Пространственият обхват се определя чрез очертаване на границите на
изследвания ландшафт (район на изследване), т.е. чрез определяне на
географските му граници. По принцип определянето на границите на ландшафта
се

счита

за

сложна

задача

поради

пространствената

променливост

на

екологичните, социалните, икономическите и управленските променливи в него и
взаимозависимостите между тях. На практика определянето на границите на
ландшафта в идеалния случай може да бъде улеснено чрез определяне на
границите

на

ландшафта

по

отношение

на

административните

граници;

ландшафтите обаче рядко се съобразяват с административните граници. Във всеки
случай границите не трябва да се променят, след като бъдат очертани, за да може
последващият анализ на жизнения цикъл да се съсредоточи върху ясна и призната
от всички цел.
Пространственият мащаб, в който се извършва оценка на жизнения цикъл, оказва
голямо влияние върху качеството на използваните данни. Що се отнася поспециално до геопространствените данни (ГИС и ЕО), едно от важните, ако не и
най-важното, свойство, което разкрива тяхното качество, е мащабът на източника
за векторните данни и пространствената разделителна способност (размерът на
клетките на мрежата) за растерните данни. Изборът на подходящ размер и в двата
случая зависи главно от общия мащаб на оценката. Полигоновите и линейните
характеристики от дребномащабни източници на данни или "груби" решетки (с
големи клетки) са по-полезни за малки мащаби на оценка, докато едромащабните
източници или "фините" решетки (с малки клетки) са по-полезни за големи мащаби
на оценка. Оценката може да се извърши във всеки мащаб, включително, в много
общ план:
●

Национален мащаб (<1:500 000)

●

Регионален мащаб (1:250 000 до 1:500 000)

●

окръжен мащаб (1:25 000 до 1:50 000)

●

Областен мащаб (1:10 000 до 1:20 000)
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Мащаб на обекта (около 1:2 500)

Понякога една по-широка оценка може да осигури контекста за по-подробна оценка.

LCA може да бъде "задължена" да се занимава с определен пространствен
обхват и мащаб поради определянето на съвсем конкретна цел. Например
оценката може да бъде извършена при необходимост от информация за
взаимодействията

между

селското

стопанство

и

околната

среда,

развитието на възобновяемата енергия, разпределението и проектирането
на жилищни зони, управлението на защитени територии и др.

Фигура 21: Разграничаване на ландшафта в три различни пространствени мащаба (Yang et al.,
2020).

3.2.2. Събиране на данни по документи
Една от най-важните части на

оценката на жизнения цикъл е събирането и

включването на информация за различните атрибути на ландшафта. От гледна
точка на настолната ГИС тази информация е представена чрез геопространствени
и други (напр. доклади, таблици, карти) данни, отнасящи се главно до неговите
природни и социално-културни атрибути; като природните данни представляват
екологичните компоненти на ландшафта, а социално-културните данни - човешкото
присъствие и намеса, които използват и влияят върху съответната околна среда.
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За набавянето на тези данни могат да се използват множество източници на данни,
като например съществуващи публикувани документи и дигитални набори от данни,
налични от органи и/или агенции на различни нива (европейско, национално,
регионално

или

геопространствени

местно),
данни

както
в

и

уеб-ГИС

различни

геопортали,

предоставящи

пространствени

и

времеви

мащаби/разделителни способности (широко достъпни безплатно). Освен това
националните преброявания на населението обикновено предоставят добра
отправна точка за данни, свързани с благосъстоянието на хората, въпреки че други
европейски източници на данни също могат да бъдат от значение. Във всеки случай
основната цел трябва да бъде подборът и събирането на подходящи данни с
възможно най-високо качество, като в същото време се отчита балансът между
наличността на данните и разходите.
Директното (в първичен вид) или индиректно (след предварителна обработка)
използване на събраните данни в технологичните инструменти на ГИС и РС дава
на потребителите възможност да създават индикатори, които представят
пространствената променливост на ландшафта. Тези показатели могат да бъдат
както в непрекъснат цифров, така и в категоричен формат. Тъй като не съществуват
стандартни критерии за избора им, важно е да се подберат достатъчен брой
индикатори, които да са от полза за целта, пространствения обхват и мащаба,
определени в предишния етап на оценката. Въпреки че голямо разнообразие от
природни и социално-културни показатели може да бъде получено чрез обработка
на данни на базата на документи, някои от тях обикновено се включват в повечето
усилия за оценка на жизнения цикъл. Това са съвместно най-представителните
показатели,

които

допринасят

за

биофизичния

характер

на

ландшафта,

включително форми на релефа, геология, почви, хидрология и растителност за
неговите природни атрибути, както и земеползване и гъстота на населението за
неговите социокултурни атрибути. Тези показатели са описани накратко по-долу.
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Процедурите за оценка на околната среда изискват използването на
качествени и количествени показатели, с други думи параметри, които
могат да предоставят информация за характеристиките на околната среда,
които не могат да бъдат измерени в тяхната цялост. Особено за
ландшафта се изисква забележителна работа за идентифициране на
показатели, способни да интерпретират ландшафта в неговата цялост;
това изглежда почти невъзможно (Cassatella and Peano, 2011).

⮚ Форми на релефа: те са в основата на ландшафта, като се отнасят до планини,
долини и др. Различните типове форми на релефа обикновено се получават от
ГИС-базирана обработка на топографски данни, представени чрез мрежи от
дигитални модели на релефа (Digital Elevation Model, DEM). Както глобалните,
така и европейските бази данни предоставят данни за DEM с различна
пространствена резолюция.
⮚ Геология: тя е един от най-влиятелните природни показатели, тъй като оказва
пряко влияние върху топографията и почвите. Геоложки карти и/или съответни
векторни данни (напр. геоложки формации, разломи) в среда на ГИС могат да
бъдат получени от национални или регионални геоложки агенции.
⮚ Почви: силно повлияни от природните процеси, почвите определят вида на
растителността и начините на използване на земята, които могат да бъдат
поддържани. В много страни дигиталните данни под формата на почвени карти
и/или векторни характеристики се предоставят от правителствени източници.
⮚ Хидрология: Най-важният хидроложки параметър е дренажната мрежа.
Въпреки че тя може да бъде извлечена чрез използване на хидроложки
алгоритми в среда на ГИС, тези данни вече са на разположение от
регионалните или централните административни служби в повечето страни от
ЕС.
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⮚ Растителност: присъствието му може да окаже
голямо

влияние

ландшафта,

върху

като

характера

филтрира

или

на

рамкира

гледките и подчертава пространствените
модели.

То

се

изразява

главно

чрез

параметъра на растителното покритие. Въз
основа

на

степента

поглъщане/отразяване
повърхност

в

от

различните

електромагнитния

спектър

на
земната

части

на

(спътникови

диапазони), специфичният показател може
да бъде определен чрез продукти от данни,
получени

от

състоянието

на

сензори,

представящи

растителността

в

даден

ландшафт. Най-известен и широко използван
е нормализираният индекс на разликата във
вегетацията (NDVI), който е силно свързан с
количеството на концентрирания в листата
хлорофил и вариациите в продуктивността
на

биомасата.

NDVI

се

изчислява

чрез

използване на данни от мултиспектрални
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сателитни изображения; стойността варира
между -1 и 1, за да покаже съответно липса на
растителност или гъста растителност.
⮚ Използване на земята: то се счита за отражение на способността на земята да
"дава реколта", която се определя от плодородието на почвата, дренажа,
лесната обработка и достъпността. Данните за земеползването/покритието
могат да бъдат получени по различни начини, като например: (а) класификация
на спътникови изображения със средна или висока разделителна способност
(Landsat или Sentinel); за тази цел към данните от спътниковите изображения
могат да се прилагат алгоритми без надзор (напр. k-means, ISODATA) или с
надзор (напр. maximum likelihood, minimum distance, support vector machine и
др.). Освен алгоритмите, които използват спектралната информация от
изображенията,

свободно

достъпни

са

и

набори

от

данни

за

(б)

земеползването/покритието на земята за различни периоди от време (например
програмата "CORINE", отнасяща се за европейската територия).
⮚ Гъстота на населението: това е важен социално-културен показател, който
може да бъде разработен в среда на ГИС. В този контекст векторните точкови
данни, включващи информация за населението, могат да се използват и
анализират ефективно. По-специално, могат да се изпълняват алгоритми за
гъстота, за да се изчисли величина на единица площ от точковите
характеристики. Източниците на данни за населението обикновено са
националните статистически органи. Освен това картите на гъстотата на
населението със средна разделителна способност вече са на разположение от
няколко европейски органа.
Таблица 2: Обобщение на наборите от данни, представляващи индикативни ландшафтни
индикатори.

Тип

Индикатор

Набор от данни

Индикативен източник
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Формат

Оценка на характера на ландшафта

Форми на
релефа

Цифров модел на
релефа (ЦМР)

Служба за наблюдение на
земята "Коперник"
(https://land.copernicus.eu/)

Растер
(мрежа)

Геология

Геоложки
формации

Национална геоложка агенция

Вектор
(полигони)

Почви

Видове почви

ESDAC/JRC
(https://esdac.jrc.ec.europa.eu/)

Вектор
(полигони)

Хидрология

Отводнителна
мрежа (реки и
потоци)

Регионална/централна
администрация

Вектор
(линии)

Природен

Растителност

Социалнокултурен
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Спътникови
изображения

Програма "Коперник"
(https://scihub.copernicus.eu/)
USGS
(https://earthexplorer.usgs.gov/)

Растер
(мрежа)

Използване
на земята

Единици за
земеползване

Служба за наблюдение на
земята "Коперник"
(https://land.copernicus.eu/)

Вектор
(полигони)

Гъстота на
населението

Данни за
населението

Евростат
(https://ec.europa.eu/eurostat)

Таблици

3.2.3. Събиране на данни на място
Разбирането на начина, по който се възприемат и преживяват всички горепосочени
по-"осезаеми"

природни

и

социално-културни

компоненти,

представлява

съществена част от оценката на жизнения цикъл. Работата на терен дава
възможност да се уловят тези естетически, възприемателни характеристики за
даден ландшафт, които не са очевидни от предишния етап на документалната
работа, а са резултат от взаимодействието на идентифицираните в него
компоненти. Съответните данни се събират директно на терен, въз основа на
участието на обществеността в процедурата на оценяването на жизнения цикъл,
чрез записване на субективните възприятия на лицата, живеещи в (граждани) или
посещаващи

(посетители)

ландшафта.

Обикновено

се

провежда

теренно

проучване, за да се запишат възприятията и да се съберат "задълбочени" данни
относно атрибути като гледки, звуци, миризми, чувства, предпочитания и спомени.
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Извадката от публични участници трябва да представя широк спектър от
преживявания, перспективи и мнения относно ландшафта. Обикновено се
използва случаен подбор на участниците, като лицата, които преминават
от определено място на изследване или от няколко такива, трябва да
отговорят, без априорни критерии за подбор.

Обикновено теренното проучване включва въпросници и/или интервюта, в които от
респондентите се изисква чрез различни видове въпроси (отворени и/или с въпроси
с избор на отговор) първоначално да опишат своя социално-демографски профил
(възраст, професия, местоживеене и др.) и познаването на изследвания ландшафт
(честота на посещенията в него, последно посещение и др.), а след това да изразят
своето възприемане/естетическо мнение за него. През последните години обаче
наличието на голямо разнообразие от дигитални инструменти/платформи и
информация спомогна за замяната на конвенционалните техники за теренни
проучвания с по-"усъвършенствани" такива. Сред тях най-представително е
събирането на полеви данни чрез техниката PPGIS. В повечето случаи, при които
се използва конкретната техника, от респондентите се иска да идентифицират
субективно отличените от тях обекти на ландшафта върху уеб базова карта
(например наличните Google Maps®) или изображение и да изразят собственото си
мнение за тях, като използват предварително определен (или не) набор от
елементи. В разпространената форма на платформата PPGIS те могат просто да
плъзнат знак от дадения набор и да го пуснат върху желания обект, за да изразят
пространствено своето мнение (Palacio Buendía et al., 2021).
Избрана е и комбинация от конвенционални и по-"напреднали" техники за
прилагане, в резултат на което се получава смесена техника, състояща се от: а)
пространствена оценка на ландшафтните обекти и б) общи въпроси относно
социално-демографския профил на публичните участници и тяхното познаване на
ландшафта. Разработването на приложения, базирани на геолокацията, като
ArcGIS Survey123 на ESRI, се основава на тази комбинация. В примера по-долу
местоположението на потребителя се записва (автоматично), а той добавя оценка
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на ландшафта и изяснява оценките си чрез отворен въпрос. Също така се добавя
снимка, която типизира всичко това. Записаните точки се добавят като слой в
проект на ГИС и по този начин могат да бъдат търсени.

Фигура 22: Пример за отворени въпроси във въпросник за събиране на възприятията на хората
за планински пейзаж (Hedblom et al., 2020).
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Фигура 23: Пример за въпрос с избираем отговор, базиран на снимка, във въпросник за събиране
на възприятията на хората за планински пейзаж (Hedblom et al., 2020).

Таблица 3: Пример за въпрос с избор между няколко отговора във въпросник за събиране на
възприятията на хората за планински пейзаж (Hedblom et al., 2020).
Не е величествено
Доколко посочените подолу изрази са свързани
с вашето
възприятие/възприятие
за това какво е
"великолепен" планински
пейзаж?

-7

-6

-5

-4

-3

-2

Великолепен

-1

0

+1

+2

Елха
Ракита и други храсти
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+3

+4

+5

+6

+7

Оценка на характера на ландшафта
Трева и тревни
съобщества
Планинска бреза
Борови дръвчета
Блато
Планини с много скали,
лишеи и мъхове
Планина с дървета и
храсти
Долини с околни планини
Ледници със снежни
петна
Скали и други
недостъпни зони
Много животински видове
Много растителни видове
Редки животни
Редки растения
Поверителност
Тишина
Откритост, Отворени
пространства
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Фигура 24: Пример за платформа PPGIS за събиране на пространствени възприятия на хората
за защитен ландшафт (Palacio Buendía et al., 2021).

Фигура 25: Пример за полево записване на стойности на ландшафта с помощта на ArcGIS
Survey на ESRI123.

Макар че работата по документи води до създаването на пространствено ясни
показатели, работата на терен не води до това. Поради това данните, събрани на
терен, трябва да бъдат допълнително анализирани на "бюрото", за да бъдат
свързани със съответните биофизични (природни и социокултурни) показатели и
да позволят разработването на възприемателни показатели с пространствено
значение. Една от основните трудности при свързването на полевите данни с
данните от "разстояние" е пространствената хомогенност. Мненията на публичните
участници обикновено не се ограничават до ясното пространствено разположение
и граници на биофизичните показатели или не обхващат изцяло техния обхват.
Например при описаната по-горе техника PPGIS от участниците се изисква да
разположат мнението си като знак директно върху картата, в резултат на което се
Образователен наръчник за мониторинг на европейския ландшафт

Оценка на характера на ландшафта

получават

данни

с

привидно

| 72

посочени

от

тях

места.

Следователно

пространственото измерение на базираните на терен точкови данни не може да
бъде хомогенно в сравнение с базираните на документи данни, които са
представени чрез полигонови характеристики. В този случай мненията на
участниците трябва да бъдат изведени от местата, които са били възприети, и да
бъдат приложени към места, които не са били възприети. За постигането на това
пространствено обобщение са използвани различни алгоритми за интерполация
или плътност, базирани на ГИС. По този начин обаче възможността за поява на
клъстери, представляващи най-значимите или посещавани обекти, е особено
голяма.

Фигура 26: Пространствена интерполация на мненията на респондентите (Palacio Buendía et
al., 2021).

3.2.4. Класификация
Данните, събрани на работното място и на терен, позволяват създаването на серия
от показатели за природните, социално-културните и естетическите характеристики
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на изследвания ландшафт. В контекста на ГИС всеки ландшафтен индикатор
представлява отделен слой данни (следователно отделна карта), който ще има
няколко класа, например индикатор = форми на релефа и клас = висока планина,
хълм или плато. Ландшафтът може да се състои от много слоеве данни и именно
комбинацията от тези слоеве формира ландшафта; отделните слоеве обаче не са
ландшафт (Brown and Brabyn, 2012). Въз основа на тази комбинация етапът на
класификация на LCA включва идентифициране и описание на различните области
и типове характерни ландшафти.
Районите с характерен ландшафт са обособени и относително хомогенни единици
от ландшафта, всяка със собствена идентичност и характер. Границите на тези
области се определят или с помощта на пространствено ясни показатели
("обективно" определяне на границите), или по субективното мнение на лицето,
прилагащо ЛКП. Границите на характеристиките на земеползването обикновено се
използват за разпознаване и определяне на границите на областите с характерен
ландшафт. Това обаче невинаги е така и за разбирането на вътрешните модели
може да са необходими някои итеративни разграничения чрез постепенно
подразделяне на по-големи области в йерархичен ред; като се започне с
характеристиките на земеползването и след това се работи с характеристиките на
възприятието.
Типовете характеристики на ландшафта произтичат от идентифицирането на
различните модели, т.е. различните комбинации от показатели на ландшафта.
Следователно всеки тип характерен ландшафт представлява уникална комбинация
от показатели. На практика различните типове характеристики могат да бъдат
идентифицирани чрез последователно наслагване на съществуващите слоеве от
данни за ландшафтните индикатори. Тази процедура може да доведе до групиране
на районите с характерен ландшафт в типове характер.
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Фигура 27: Пример за конфигурация на тип ландшафтен характер (Gülçin and Yılmaz, 2020).

Районите с характерен ландшафт изразяват пространственото значение
на

характера

на

пространствената

ландшафта.

основа,

върху

Тяхното
която

се

определяне
извършва

осигурява

последващата

класификация и оценка. Определянето на типовете ландшафтен характер
позволява да се разбере връзката между различните показатели и да се
разграничат различните модели. Това значително подпомага разбирането на
начина, по който се е формирал ландшафтът, и е ключово за оценката на
неговия характер.

3.2.5. Обща оценка
Етапът на цялостна оценка осигурява стратегически контекст за разработването на
политики и действия за опазване и защита на ландшафта. В зависимост от
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предходния етап на класификация той включва оценка на значимостта и
податливостта на промяна на идентифицираните области и типове характерен
ландшафт. Значимостта има за цел да покаже, че даден тип или област на
ландшафтния характер може по някакъв начин да бъде по-важен, красив или
достоен от друг поради цялостната си стойност. Възприемчивостта се отнася до
способността на даден тип или област на характерен ландшафт да приеме промяна
без значителни (предимно отрицателни) последици за него; тази промяна е
свързана най-вече с човешка намеса или "заплахи", имащи формата на жилищно,
търговско, промишлено, селскостопанско или рекреационно строителство. Чрез
съвместното разглеждане на значимостта и податливостта може да се оцени
чувствителността на ландшафта към промени.
Ключов момент в етапа на цялостната оценка е включването на субективни
преценки относно чувствителността на ландшафта, за да се осигури синтетично и
ориентирано към действия знание. Тези преценки могат да бъдат направени от
експерти по ландшафта в съответствие с техния опит и знания или от отделни лица
или групи от неексперти, включително граждани на общността и заинтересовани
страни. Обикновено те се събират с помощта на въпросници, платформи на PPGIS
или смесени инструменти, на терен или извън него (уеб базирани), и въз основа на
набор от стойности за класиране. Например може да се избере набор от дигитални
стойности от "1" до "3" или описателни стойности от "ниска" до "висока" по
отношение на значимостта. В този случай от респондентите се изисква да
определят стойности за всеки тип или област на ландшафтния характер в
съответствие

с

неговите

конкретни

природни,

социално-културни

и

възприемателни характеристики. След това общата стойност може да бъде
получена по няколко начина; наред с другото, чрез претеглено или не претеглено
сумиране на базата на ГИС за набора от дигитални стойности и чрез отчитане на
мнозинството от поставените стойности за набора от описателни стойности. По
същата логика типовете характеристики на ландшафта или районите, които се
възприемат като засегнати или застрашени от промени, могат да бъдат разпознати
от респондентите по отношение на съответната им чувствителност.
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Тъй като не е претеглена, сумата е умишлено опростена и в нея не е
включено претегляне, като се има предвид еднакъв принос на различните
компоненти. Обратно, претегленото сумиране се основава на присвояване
на тегла на различните компоненти в зависимост от техния неравностоен
принос към него. Представителни примери за това са изследователските
работи съответно на Vlami et al. (2019) и Jovanovska et al. (2020).

Фигура 28: Описателна оценка на ландшафтните единици според различните им атрибути
(Zielinski et al, 2021).

Таблица 4: Обяснение на описателните стойности за различните атрибути на ландшафта
(източник на съдържанието: Zielinski et al, 2021).

Естествена стойност

Висока

Форми на релефа:
планински релефи
равнини, хълмове, скали
и др.

Наличие на
различни форми на
релефа.

Средна
Ландшафтни
форми с някои
антропни
компоненти.
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дейност на човека.

Хидрография: заливи,
реки, езера, каскади,
влажни зони и др.
Културна стойност

Реки с каскади,
влажни зони,
многопланови
джобни заливи с
неправилен
периметър.
Висока

Места за удоволствие,
развлечение, почивка,
наблюдение и т.н.,
представляващи
възприятията на
отделни хора или групи
от хора.

Средна

Няма реки, нито
влажни зони.
Заливите са без
неравности по
периметъра си.
Ниска

Селища с добра
хармония.

Селища с наличие
на нехармонични
или несъгласувани
елементи
.

Селища с
нехармонични или
несъгласувани
елементи.

Продуктивни
агросистеми,
очевидно с добри
инсталации.

Продуктивни
агросистеми с
очевидно недобри
инсталации.

Няма продуктивни
агросистеми.

Използване на земята

Сценична стойност

Реки с късо течение
и малък обем,
влажни зони,
джобни заливи без
неравности.

Висока

Средна

Ниска

Висока видимост.

Средна видимост.

Слаба видимост.

Пейзажна
полихромия със
светли и ярки
цветове.

Пейзажна
полихромия с
тъмни и
непрозрачни
цветове.

Отсъствие на
полихромия на
пейзажа.

Доминиращ
пейзажен фон.

Няма доминиращ
пейзажен фон.

Няма живописен
фон.

Наличие на
природни и
антропни етапи.

Наличие на
природни или
антропни етапи.

Няма важни етапи.
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Фигура 29: Пример за класификационна матрица на чувствителността на ландшафта (Ciecko
et al., 2016).
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Глава 4
Представяне на резултатите

Представянето в подходящ формат на ключовата информация и резултатите от
всеки един от етапите на обработка на LCA, описани по-горе в глава 3, е важно за
съобщаването им на всички заинтересовани страни и като цяло на широката
аудитория. Две често използвани средства за представяне за комуникация са
картите и уеб базираните ГИС платформи. И двете често представляват първата
точка на "контакт" за лицата, проявяващи интерес към оценката.
Поради статичния си характер (като "моментни снимки"), картите трябва да бъдат
четливи, в подходящ мащаб, включително всички съответни компоненти (напр.
мащабна лента/текст и указание за север), за да могат да се правят географски
справки и пространствена идентификация. За да се разбере пространственият
обхват, границите - като например тези на различните райони с характерен
ландшафт - трябва да бъдат ясно представени. За разграничаване на дискретните
класове - като различните типове ландшафтен характер - следва да се използват
цветни символи и етикети. Картите обикновено се предоставят заедно с писмените
технически доклади.
Пространствените данни, получени от оценката на жизнения цикъл, могат да бъдат
един от най-важните резултати, който позволява на широк кръг потребители да
получат достъп до информация за характера на ландшафта. Уеб-базираните ГИС
платформи са онлайн интерактивни инструменти, които могат да представят и
предоставят такива набори от данни в многопространствен и многовремеви план.
Обикновено включвайки ги върху тематични уеб базисни карти, платформите дават
възможност на своите потребители да използват допълнителни функционалности
за визуална интерпретация и анализ, като динамично увеличаване, променена
прозрачност, различни комбинации от данни и др. За да се гарантира надеждността
и целесъобразността на тези платформи, трябва да е налична основна
информация за произхода на представените и/или предоставените пространствени
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данни. Тази информация, известна като метаданни, следва да се отнася, наред с
другото,

до

източника(ците),

времето

на

изготвяне,

производителя,

пространствените и времевите мащаби/разрешения на данните, както и до всички
ограничения или условия, свързани с използването им. Решаваща роля по
отношение на изискванията за метаданни е вменена на Директивата INSPIRE3 , с
която е създадена инфраструктура за пространствена информация в Европа
(Европейска комисия, 2021c).
Като цяло и двата горепосочени начина на представяне и комуникация могат да
допринесат значително за цялостната рамка на оценката на жизнения цикъл, тъй
като могат да подпомогнат разработването на политики и управлението на
ландшафта. Те могат да предоставят надеждна информация за характера на
ландшафта и факторите, които го застрашават, на различни пространствени и
времеви нива. По-специално, чрез комбинирането на данните в подрегиони
(представени от различните области и типове характер на ландшафта) и времеви
редове, те позволяват на всеки ръководител или заинтересована страна да (а) да
разбере по-добре специфичните нужди на всеки подрайон на ландшафта, за
разлика от извършването на оценка на целия ландшафт, и (б) да отрази текущото
състояние, а също и историческите тенденции или бъдещите прогнози за
ландшафта. По този начин е възможно стратегическото определяне на поконкретни цели и оптимизирането на ресурсите.

3

Директивата INSPIRE влиза в сила на 15 май 2007 г., а пълното ѝ прилагане се изисква до 2021 г.

Нейната основна цел е да създаде инфраструктура за пространствени данни за целите на
политиките и дейностите на ЕС в областта на околната среда. Тази инфраструктура дава
възможност за обмен на пространствена информация за околната среда между организациите от
публичния сектор, улеснява обществения достъп до пространствена информация в Европа и
подпомага трансграничното разработване на политики. Директивата разглежда 34 теми за
пространствени данни, необходими за приложения в областта на околната среда (Европейска
комисия, 2021c).
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Обикновено се счита, че оценката на жизнения цикъл представлява
"моментна снимка" на ландшафта във времето. Под въздействието на
редица фактори на заплаха и промяна върху него може да се наложи
различните области/типове ландшафтен характер да бъдат преразгледани
и актуализирани с течение на времето. В този случай е необходимо да се
направи преглед и актуализация на текущите резултати от оценката на
жизнения цикъл, за да могат те да продължат да осигуряват надеждна база
за бъдещи решения относно планирането, управлението и защитата на
ландшафта.

Фигура 30: Карти на LANDMAP (базовия ландшафт на Уелс), представящи резултатите от
класификацията (вляво, типове ландшафтен характер) и цялостната оценка (вдясно,
значимост на ландшафта) (Natural Resources Wales, 2021a).
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Фигура 31: Уеб-ГИС-базирана платформа на LANDMAP (базовия ландшафт на Уелс),
представяща резултатите от класификацията (райони с характерен ландшафт) (Natural
Resources Wales, 2021b).
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Съкращения и акроними
CS

Гражданска наука

DEM

Цифров модел на релефа

ELC

Европейска конвенция за ландшафта

EO

Наблюдение на Земята

ESA

Европейска космическа агенция

EU

Европейски съюз

GIS

Географски информационни системи

HE

Висше образование

IT

Информационни технологии

JRC

Съвместен изследователски център

LCA

Оценка на жизнения цикъл (на ландшафта)

LQO

Цели за качеството на ландшафта

NASA

Национална

администрация

по

въздухоплаване

изследване на космическото пространство
NDVI

Нормализирана разлика на вегетационния индекс

PPGIS

Участие на обществеността на базата на ГИС

RS

Дистанционно наблюдение

UAV

Безпилотен летателен апарат

US

Съединени щати
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