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БЛАГОДАРНОСТИ 

 

 

Публикуването на това техническо ръководство е пряк резултат от европейския 

проект "Дигитални образователни геоинформационни методики за мониторинг на 

ландшафта - GEOLAND". То е подготвено от консорциума на проекта с партньори 

от Гърция, Белгия, Испания, Италия и България.  

Консорциумът оценява усилията на всички, които участваха в процеса на 

съвместно създаване на Наръчника GEOLAND. 

 

Проектът е съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз (ЕС). 

Въпреки това следва да се отбележи, че подкрепата на ЕС за изготвянето и 

публикуването на настоящото техническо ръководство не представлява одобрение 

на съдържанието му. То отразява единствено възгледите на авторите и ЕС не носи 

отговорност за използването на съдържащата се в него информация. 
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ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА 

 

 

Заглавие на проекта 
Дигитални образователни геоинформационни методики 

за мониторинг на ландшафта 

Съкращение на 

проекта 
GEOLAND 

Източник на 

финансиране 
Програма "Еразъм+" на Европейския съюз 

Споразумение за 

безвъзмездна 

помощ № 

2020-1-EL01-KA226-HE-094715 

Продължителност 24 месеца 

Начална дата 01/06/2021 

Дата на 

приключване 
31/05/2023 

Партньори 

● Фондация за изследвания и технологии Hellas 

(Гърция) - координатор 

● Европейска асоциация на географите EUROGEO 

(Белгия) 

● Университет на Сарагоса (Испания) 

● Европейска мрежа за цифрово обучение (Италия) 
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● Atlantis Engineering SA (Гърция) 

● Университет Гент (Белгия) 

● Русенска търговско-индустриална камара 

(България) 

 

В рамките на новия "Зелен пакт" вземащите решения през 21-ви век 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, свързани само с 

един аспект, могат да разкрият или да създадат други въпроси     , се разглежда 

необходимостта от холистични и трансдисциплинарни методологии, основани на 

интегрирането на различни научни подходи и технологични инструменти да бъдат      

решаващи. 

В горния контекст визията на проекта GEOLAND е да установи и насърчи 

ефективното участие на институциите за висше образование (ВУ) в дейностите по 

мониторинг, водещи до оказване на влияние върху вземането на решения за 

прилагането на Европейската конвенция за ландшафта (ЕЛК). В крайна сметка 

проектът GEOLAND се стреми да разработи учебна пътека за студентите от 

висшите училища и техните преподаватели, 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, 

проектът GEOLAND разглежда и дигиталните умения и готовността на студентите 

от висшите училища в ерата на (след) пандемията COVID-19. 
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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 на студентите и преподавателите във ВУЗ в принципите на 

гражданската наука (най-вече участието на обществеността) за вземане на 

решения и прилагане на политики в областта на околната среда. 

● Насърчаване на, в академичното общество, ползите от използването на най-

съвременните геоинформационни технологии (EO и ГИС) и 

геопространствени свободно разпространявани/отворени данни (напр. данни 

от сателитни изображения Коперник) в проучвания, свързани с ландшафта. 

● Подчертаване на интегрирането на подходите на ЕО, ГИС и общественото 

участие в съответните проучвания. 

● Помогнете на студентите от висшите училища да разпознаят ландшафтите 

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

● Обобщаване и интегриране на лесно съобщими 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 

ЕРС. 

Очакваните резултати от проекта GEOLAND са следните: 

● Общи насоки за LCA, основани на комбинация от участието на 

обществеността (мнения на експерти и/или студенти чрез въпросници, лични 

интервюта и нови приложения, ориентирани към хората) с геоинформатика и 

технологии. 
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● 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 работата на студентите от ВУЗ, техните 

резултати 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 решения на тези проблеми. 

Резултатите от проекта ще предоставят съществени препоръки за създателите на 

политики и ще поддържат диалог със съответните заинтересовани страни, отворен 

за бъдещо развитие. Гражданите също така ще получат възможност да изразяват 

мнението си по местни въпроси и да получават адаптирани съвети по важни 

въпроси, свързани с оценката, управлението и защитата 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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1. Обща информация 

Както се споменава в Наръчника ("Образователен наръчник за мониторинг на 

европейския ландшафт"), към който настоящото техническо ръководство 

предоставя подкрепа, съществуват пет методологични етапа           за оценка на 

характеристиките на ландшафта чрез използване на ГИС и участие на 

обществеността (Фиг.1 ) : 

(a) Определяне на целта 

(b) Събиране на данни по документи (Кабинетно проучване) 

(c) Събиране на данни на място (Полево проучване) 

(d) Класифициране 

(e) Цялостна оценка 

 

 

Фигура 1: Методологични етапи на на рамка за оценка на характера на ландшафта.
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2. Технически насоки 

 

В контекста на проекта GEOLAND се препоръчва горепосочените методологични 

етапи да включват следните стъпки на практика: 

 

(a) Определяне на целта 

⮚ Преподавателите избират съществуващ обект1 "НАТУРА 2000", който да 

бъде използван като изследван пейзаж (фиг. 2). 

 

 

Фигура 2: Пример за обект от "Натура 2000" на средиземноморския остров Крит (Гърция). 

 

* Територията от "Натура 2000", проучена за всяка страна (Белгия, 

Испания и др.) под на проекта GEOLAND вече е избран от съответния 

партньор по проекта. 

 

(b) Събиране на данни по документи 

⮚ Учениците събират и управляват набори от геопространствени данни в ГИС 

среда за генериране и представяне на природните и социокултурните 

 
1 Границите на зоните от "Натура 2000" в Европа са определени от държавите-членки на 

Европейския съюз (ЕС) в сътрудничество с Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). 
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показатели на ландшафта (фиг. 3). Индикативно      и препоръчително 

генериране на следните четири общи индикатора: 

● Използване на земята: Изтеглете набора от данни CORINE Land Cover 

XXXX (най-новата версия) от Службата за мониторинг на земята 

"Коперник" (https://land.copernicus. eu/pan-european/corine-land-cover). Той 

е във векторен формат (shapefile), включващ полигонови характеристики. 

След това изрежете набора от данни до подходящия обхват въз основа 

на избрания ландшафт. 

● Форми на релефа: Изтеглете подходящата плочка (tile) с набор от данни 

EU-DEM vX.X (най-новата версия) от службата за мониторинг на земята 

"Коперник" (https://land.copernicus. eu/imagery-in-situ/eu-dem). Тя е в 

растерен формат (мрежа) с пространствена разделителна способност от 

25 m. След това изрежете плочката до подходящия обхват въз основа на 

избрания ландшафт. Накрая, въз основа на получения ЦМР (цифров 

модел на релефа), генерирайте набор от данни за земните форми, 

представящи съответните класове/категории. 

* Съществува ГИС софтуер с отворен код програми      (като SAGA GIS), 

предоставящи алгоритмични инструменти за на автоматично 

генериране на земни форми; в противен случай ръчно генериране може 

да се постигне във всеки ГИС софтуер чрез използване на 

математически изрази и класификации (като тези, предложени от A.D. 

Weiss в http://www.jennessent. com/downloads/tpi-poster-tnc_18x22.pdf). 

* Вместо гореспоменатите може да се използва всеки цифров модел на 

релефа (ЦМР) с по-добра точност (т.е. с по-ниска пространствена 

разделителна способност), предоставен от друг източник на данни на 

регионалната/централната администрация. 

● Плътност на растителността: Изтеглете съответните сателитни 

изображения Landsat-5/7/8 и/или Sentinel-2 от Геологическата служба на 

САЩ (USGS) (https://earthexplorer.usgs.gov/) и/или от програмата 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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"Коперник" (https://scihub. copernicus.eu/), съответно. Те са в растерен 

формат с пространствена разделителна способност съответно 30 и/или 10 

m. След това, ако е необходимо, ги коригирайте атмосферно и 

радиометрично, както и ги обединете, за да изградите пълна мозайка от 

изображения, покриваща целия обхват на ландшафта. Накрая, оценете 

нормализирания индекс на разликата във 

вегетацията (NDVI) чрез използване на 

близките инфрачервени (NIR) и червените 

видими ленти на данните от сателитните 

изображения. Изходът трябва да бъде 

мрежа със стойности, вариращи между -1 и 

+1, за да посочите съответно липсата или гъстата растителност. Чрез 

класифициране на този резултат могат да се представят съответните 

класове на гъстота на растителността. 

* Съществуват различни програми за дистанционно наблюдение 

програми (като SNAP, ERDAS, ENVI и др.), предоставящи инструменти 

за автоматична оценка на NDVI; в противен случай ръчна оценка може 

да се направи във всеки ГИС софтуер чрез използване на съответното 

уравнение (например наред с други, представени в изследването на 

Polykretis et al. 2020, https://doi.org/ 10.3390/rs12020319).  

● Хидрология: Набори от данни, представящи основните реки и потоци в 

дадена страна, обикновено се предоставят (безплатно, в повечето 

случаи) от съответните национални/регионални/централни 

административни служби и/или геопортали. Те са във векторен формат, 

включително линейни характеристики. 

 

https://doi.org/%2010.3390/rs12020319
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Фигура 3: Примери за събрани на базата на документи набори от данни за четирите общи 

ландшафтни показатели. 

 

* Различни от и/или повече от горепосочените, Учениците могат да 

генерират и изследват четири настолни ландшафтни индикатора. Те 

могат да включват и природни и социално-културни показатели за 

почвите, гъстотата на населението, замърсяването (напр. шум, 

въздух), защитата и др. Количеството и видът избрани индикатори 

силно зависят от наличието на съответните набори от 

геопространствени данни. 

 

(c) Събиране на данни на място 
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⮚ Преподавателите и/или студентите посещават изследваната местност (на 

терен). проучване), за да осъществят първи "контакт" с него и да го 

разгледат; след това се връщат в университета за обсъждане. 

⮚ Преподаватели и/или студенти обсъждат посещението си, обратно в 

тяхната образователна база. 

⮚ Преподавателите и/или студентите определят векторна мрежа, състояща се 

от многоъгълници/квадрати с определени размери (фиг. 4). 

 

 

Фигура 4: Пример за векторна мрежа, определена за изследван пейзаж. 

 

⮚ Учениците се връщат към пейзажа област за да изпълнят основната работа 

на терен проучване с помощта на приложението GEOLAND Survey.  
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Приложението позволява: 

● записване (автоматично) на местоположението на потребителя. 

● предоставяне на различни видове въпроси, на които да се отговори. 

● правене и качване на снимки на място 

● използване на широкоизвестната базова карта на Google Maps® 

● включване на определената векторна мрежа 

Предложените въпроси могат да бъдат категоризирани в два различни вида:  

(a) Въпроси за оценка от следния вид: 

● Като изберете оценка (напр. от 1 до 5, като посочите от отрицателно 

към положително значение), оценете конкретния ландшафтен 

обект/място според всяко от следните условия: 

1. Естественост 

2. Режим на миризма  

3. Звуков режим  

4. Спомени 

(b) Отворени въпроси от следния вид: 

● Личен произход (цялата събрана информация ще бъде строго поверителна и 

ще се използва само за статистически цели) 

1. Пол? 

2. Възраст? 

3. Място на пребиваване? 

4. Собственост (ученик/изследовател или жител/посетител)? 

5. Електронна поща (по избор)? 

● Свързани с пейзаж 

1. Защо ви харесва (или не) този пейзаж? 

2. Смятате ли, че е важно/приемливо/разбираемо, че това е 

защитен ландшафт от "Натура 2000"? 

3.  Какви са настоящите дейности по използване на земята в 

района? 

4. Има ли животни? Кои и колко? 
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5. Растителен режим (гола растителност, трева, билки, култивирана 

растителност в %) 

6. Какво бихте направили с този пейзаж ?      

* Предвид факта, че отговорите на отворените въпроси не се 

оценяват, те ще бъдат използвани само за качествен анализ, събиране 

на данни и общо обсъждане. 

* Учениците могат да добавят още въпроси. 

Учениците отговарят на въпросите и другите изисквания за приложение. 

След това те предлагат възможност на широката общественост 

(включително жители, посетители/туристи и преминаващи хора) също да 

отговори.  

* Като цяло, всички респонденти трябва да добавят оценки за 

стойността (в идеалния случай в рамките на полигоните на 

определената векторна мрежа) и да изяснят избора си чрез отворените 

въпроси. За да се опишат всички тези данни, трябва да се представят 

снимки на обектите/мястото, които също така да бъдат добавени и 

качени. 

 

(d) Класификация 

* В средата на ГИС наборите от данни, събрани в рамките на 

документалната работа, трябва да съдържат два векторни слоя 

(земеползване и хидрология) и два растерни слоя (форми на релефа и 

гъстота на растителността). 

⮚ Учениците разглеждат земеползването като основен слой за 

пространствено определяне (очертаване) на различните области с 

характерен ландшафт.  

⮚ Учениците наслагват ръчно върху слоя земеползване останалите три слоя 

и... 
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* Ръчното наслагване може да се постигне регулиране на визуалните 

свойства (основно прозрачността) на растерните слоеве на земните 

форми и гъстотата на растителността, и чрез поставяне върху линейния 

векторен слой на хидрологията отгоре. 

⮚ и...трябва да  разпознават различните типове характерни ландшафти 

(фиг. 5). 

 

 

Фигура 5: Пример за разпознаване на типа на ландшафтния характер за конкретен район на 

ландшафтен характер (характеристика на земеползването). 

 

⮚ Учениците разпределят признатите типове характеристики на ландшафта в 

азбучен формат (напр. "Открита долина с рядка растителност" и т.н.) или в 

цифров формат (напр. код "1" и т.н.) към областите с характеристики на 

ландшафта (характеристики на земеползването). Следователно... 

⮚ ...учениците създават векторния слой на типовете характеристики на 

ландшафта (т.е. слоя на земеползването, представящ новите 
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описания/кодове от новото поле на атрибутната таблица на типовете 

характеристики). 

 

(e) Обща оценка 

⮚ Студентите поставят определена оценка (например от 1 до 5, което 

означава от отрицателно към положително значение) на всеки тип 

ландшафтен характер в зависимост от познанията си за изследвания 

ландшафт, убежденията си, първоначалното обсъждане с преподавателите 

и т.н. ("експертна" оценка). 

⮚ Учениците изтеглят данните, събрани по време на работата на терен 

(записаните точки се добавят като векторен слой в средата на ГИС), и 

започват обработката им. Обработката включва следното: 

1. Ако има повече от два отговора в клетка от векторната мрежа 

(полигон/квадрат) за конкретен въпрос за оценка, те изчисляват 

средната стойност (сумата от оценките, разделена на броя на 

респондентите).  

2. Те изчисляват общата оценка на базата на полето за всяка клетка от 

мрежата (полигон/квадрат) чрез сумиране на всички индивидуални 

средни стойности от различните въпроси за оценка ("публична" 

оценка) и нормализират (Резултат на базата на полето = ([Обща 

оценка на базата на полето] * 5) / 20** ) крайните резултати до стойност 

пет (5), така че резултатите да съответстват на резултатите, получени 

на базата на документацията. 

* Всяка клетка от на векторната мрежа (многоъгълник) трябва да 

има толкова полета в таблицата с атрибути, колкото са 

въпросите за оценка, плюс общата оценка. 

** Стойността 20 се определя само в случай на анализ на четири (4) 

фактора за полеви анализ с максимална оценка за всеки фактор - 

пет (5).  
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⮚ Учениците конвертират двата получени слоя оценки ("експертни" и 

"обществени") от векторен (shapefiles) в растерен формат (grids, мрежи). 

⮚ Учениците изчисляват общия резултат от оценяването, като използване на 

математическия израз: 

Общ резултат от оценката = ["експертна" оценка] * [тегло1] + 

["публична" оценка] * [тегло2] 

* Преподавателите/студентите са свободни да определят стойностите 

на тежестта. 

* Стойностите на теглото могат да бъдат в  диапазона 0 - 1, като се 

цели това  доведе до общо претегляне на 1.0; препоръчително е да се 

определи по-висока стойност за тежестта на "експертната" оценка 

(напр. 0,6 за тежестта 1 и 0,4 за тегло 2). 
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https://www.geolandproject.eu/ 


