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РЕЗЮМЕ 

Горите в България са над 30 % от територията на страната. Правилното им стопанисване и 
поддържането им в добро състояние осигурява различни екосистемни функции и ползи за 
обществото. Вредите по горските насажденията настъпват вследствие на биотични и 
абиотични фактори. Често те са резултат от комплексното им взаимодействие заедно с 
антропогенния фактор. Констатираните природни нарушения изискват активни действия за 
изграждане на база данни, анализ на уврежданията в среда на географски информационни 
системи (ГИС), елиминиране на пораженията и намаляване на стопанските загуби. 
Фотограметричните методи, дистанционното изследване и внедряването на ГИС са 
ефективни при диагностицирането на нововъзникнали природни нарушения в горски 
насаждения. Автоматизираната оценка и анализ на пораженията чрез ГИС съдейства за 
своевременното и успешно решаване на появилите се проблеми. Прилагането на 
безпилотните летателни системи (БЛС) за заснемане на горски територии и използването на 
БЛС оперативни данни в горския сектор у нас става с ускорени темпове през последните 
години. Необходима е преценка за практическата приложимост на данните от БЛС за 
горското стопанство. За целта са анализирани експериментални данни на различни обекти от 
картирането и оценката на вида и степента на повредите чрез ГИС по растерни данни от БЛС 
в случаи на възникнали природни нарушения поради биотични и абиотични фактори. 
Направени са изводи и препоръки относно целесъобразността на използването на 
техническите средства на БЛС и ГИС при решаване на фитосанитарни проблеми в горите. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ГИС, БЛС, горско дешифриране, състояние на дървостоите, природни 
нарушения. 
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SUMMARY 

Forests in Bulgaria cover over 30% of the country's territory. Properly managing them and keeping 
them in good condition provides various ecosystem functions and benefits for society. Forest damages 
occur as result of biotic and abiotic factors. Often they are the result of their complex interaction 
together with the anthropogenic factor. Emerging phytosanitary problems require quick forestry 
interventions to reduce the damage and limit economic losses. Photogrammetric methods, remote 
sensing and the implementation of GIS are effective in diagnosing emerging natural disturbances in 
forest stands. The automated evaluation and analysis of the damage through GIS contributes to the 
timely and successful solution of the emerging phytosanitary problems. The application of unmanned 
aerial systems (UAS) for capturing images and the use of UAS operational data in the forestry sector 
in our country has been increasing in recent years. The practical applicability of UAS data to forestry 
needs to be assessed. For this purpose, experimental data of various study sites was analyzed from 
the mapping and assessment of the type and degree of the damage through GIS, based on captured 
aerial large-scale color images from UAS in cases of natural disturbances due to different biotic and 
abiotic factors. Conclusions and recommendations have been made regarding the expediency of using 
UAS and GIS technical means in solving tree health problems. 
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРИТЕ 

При анализа на практическата приложимост на данните от БЛС за горското стопанство е 
необходимо да се очертаят по-важните предимства и недостатъци на технологията при 
особеностите на горските територии [1]. Някои от предимствата включват оперативност на 
получаваните данни, относително ниска цена при малки обекти; заснемане от неголеми 
височини (50-150 m) за получаването на качествени едромащабни изображения с висока 
разделителна способност (GSD<5 cm); възможност за използване в недостъпни и опасни зони 
и при извънредни ситуации без риск за специалистите-лесовъди; относително по-малка 
продължителност за подготовка и обучение на специализираните екипи. Към недостатъците 
могат да се посочат по-ниската производителност (особено за по-обширни територии); 
сравнително малък териториален обхват на получените отделни изображения; обработка на 
голямо количество изображения на единица територия; в някои случаи невъзможност за 
монтиране на допълнителни устройства към безпилотния апарат; увеличена зависимост от 
метеорологичните условия и потенциална опасност от механични повреди. 

Използването на БЛС данни, интегрирани в среда на ГИС, се налага като ефективен подход 
при решаването на редица инженерни задачи в горското стопанство за неголеми обекти, които 
изискват бързина, точност и оперативност. Подобен тип данни са особено необходими при 
анализа на възникнали извънредни събития, въз основа на които се разработват разчети за 
решаване на установените лесовъдски и инженерни проблеми. Прилагането на данни от БЛС, 
интергирани в ГИС, осигурява за горския сектор разнообразни продукти (актуални 
изображения, 2D ортомозайки, 3D модели, видео в реално време), бързина и ефективност на 
работата, съчетана с точност, съизмерима с нормативните изисквания за качество на данните. 
Разширяването на тези технологии дава по-голяма рентабилност при обследването на 
сравнително малки площи и обекти, за които е необходима бърза лесовъдска намеса и 
възможности за изпълнение на широк спектър от лесоинженерни задачи, изискващи 
геопространствени данни [13]. 



Перспективите за приложения на БЛС за горите са в няколко направления: при 
инвентаризация на горските територии; при стопанисване, ползване и защита на горите от 
вредители, болести и други повреди; при ловностопанска дейност и контрол в горския сектор 
[1]. Данните, получени от заснемане с висококачествени камери от дрон, са изключително 
необходими при горски територии със стръмни наклони, недостъпни горски басейни и опасни 
терени. Чрез заснемане с инфрачервени камери се подсигурява обективно обследване на 
насажденията по състав, дървесен вид, произход, възрастова група и други лесовъдски 
показатели. Чрез актуални изображения от дрон и видео в реално време успешно се 
осъществява оперативен контрол на лесосечната дейност, залесяванията, поддръжката на 
горските пътища, проследяване на здравословното състояние на насажденията и изпълнението 
на различни мероприятия, предвидени в горскостопанските планове (ГСП). Чрез наблюдение 
с термокамери от дрон се проследява местоположението и движението на животинските 
видове, като се определят дивечовите запаси. Установяват се вредите, нанесени от дивеча, 
следи се за състоянието на ловностопанските съоръженията и бракониерството. Важно 
направление е осигуряването на актуални данни чрез БЛС, необходими за контрола и 
опазването на горските територии. Управлението на получените данни в среда на ГИС 
осигурява обективна основа за анализ и оценка на състоянието на горските масиви и повредите 
от биотичен и абиотичен характер, уврежданията от антропогенни въздействия; проследяване 
на пожарната обстановка и борбата с пожарите, противоерозионна защита, екологичен 
мониторинг и др.  

Защитата на горските територии в България обхваща мерките за опазването им от болести, 
насекоми, плевели, висши паразитни растения и други вредители, абиотични и антропогенни 
въздействия и провеждане на борбата с тях. Тези действия се организират от държавните 
горски стопанства (ДГС) и от трите специализираните териториални звена – Лесозащитни 
станции (ЛЗС) София, Пловдив и Варна, съгласно Наредба № 9 от 2019 г. [6]. Разработването 
на нови методи за бързо локализиране и картиране на новопоявили се огнища на поражения 
осигурява навременното и успешно решаване на възникналите проблеми [2], [9]. 

2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГОРСКИ 
НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ДЕШИФРИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ OT БЛС  

Обследването на горите по изображения от БЛС се осъществява чрез дешифриране по 
получените изображения на горски насаждения, незалесените горски площи и обектите от 
земната повърхност. Получените данни служат за определяне на пространственото 
местоположение на горските обекти, техните качествени и количествени характеристики, 
установяване на границите на разпространение на различни явления, процеси и получаване на 
данни за тяхната динамика. Пълнотата и достоверността на тази информация са в пряка 
зависимост от качествата на изображенията, от методите и средствата за дешифрирането им, 
както и от опита и квалификацията на интерпретатора - лесовъд или фитопатолог. 

Дешифрирането като логически процес включва няколко етапа: откриване на тематична група 
обекти; разпознаване на отделни обекти; анализ и класификация на откритите обекти; 
формулиране на изводи за същността, характеристиките и състоянието им и картиране. По 
аналогичен начин протича дешифирането на дървостоите и тяхната фитосанитарна оценка по 
изображения от БЛС (фиг. 1) [11]. В резултат на тематичното горско дешифиране се извличат 
специализирани данни с цел определяне на здравословното състояние на дървостоите. 
Картират се границите на насажденията и увредените в тях участъци. Определят се 
характеристиките на промените и повредите в горските обекти в резултат на биотични 
фактори (болести и вредители), абиотични фактори (ветроломи, ветровали, снеголоми, 
снеговали, пожарища и др.) и антропогенна намеса. [4] Приложението на фотограметричните 
методи и ГИС за получаване на пространствени данни за здравословното състояние на горите 



чрез изображения от БЛС осигурява определяне на местоположението на проблемните 
участъци; картиране на точни граници на обектите чрез дигитализация директно по цифровите 
ортoректифицирани изображения, които са геореферирани и визуализирани в среда на ГИС; 
определяне на площите на обследваните участъци, в които са дешифрирани промени или 
повреди; оценка на степента на увреждане на насажденията и различни количествени 
параметри; обща оценка на състоянието на горските насаждения и незалесените горски 
територии.  

 
Фиг. 1. Етапи при дешифриране на фитосанитарното състояние на горски насаждения 

Технологията за визуализация, анализ и извличане на данни за фитосанитарното състояние на 
горски насаждения в среда на ГИС изисква дейностите по заснемане с БЛС да бъдат планирани 
и изпълнени по определена технологична схема (фиг. 2). В нея се включват заснемането и 
обработката на данните, създаването на крайните растерни продукти и аналитичното 
дешифриране на получените изображения. В края на технологичния процес се получават 
тематични карти и атрибутни данни за засегнатите от повреди горски насаждения. 

Класическите теренни методи оценка на фитосанитарното състояние на дървостоите и 
установяване на вида и степента на увреждане включват маршрутния и стационарния метод 
чрез постоянни и временни пробни площи [4].  

Аналогично, чрез получените от БЛС изображения, въведени в среда на ГИС, дистанционното 
изследване на горските масиви се извършва чрез анализ на зададени трасета или избрани 
площи с наличие и по-голяма концентрация на повреди. След което се локализират петната на 
повредите, картират се границите им, определят се факторите, които ги предизвикват и се 
установяват площта, вида и степента на увреждане. Профилактиката изисква във вече 
установените проблематични дървостои (подотдели) бързо да се проведе теренна проверка от 
специалист-фитопатолог, за да се предвидят и изведат съответните мероприятия за борба с 
установените болести, вредители и други повреди. 

 
Фиг. 2. Технологична схема за оценка на фитосанитарното състояние на горите чрез БЛС и ГИС 



3. ОЦЕНКА НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ПОВРЕДИТЕ В ГОРСКИ 
НАСАЖДЕНИЯ ПО ДАННИ ОТ БЛС 

Повредите от биотичните фактори се дължат на различните типове болести и вредители по 
иглолистните и широколистните гори. Анализът на резултатите от националните 
лесопатологични обследвания показват, че въпреки относително малката площ на засегнатите 
площи в страната като цяло, някои от тях може да имат голямо местно значение [4]. Това 
изисква добро познаване на действието на вредителите и болестите, своевременно извършване 
на теренно обследване след възникване на проблема и детайлно проучване по актуални и 
разновременно въздушни и спътникови изображения. Най-засегнати в последните години са 
насаждения от естествен и изкуствен произход с възраст над 30 г. за иглолистните и над 50 г. 
за издънковите широколистни, като голям дял имат чистите култури с голяма пълнота и 
смесени насаждения, създадени от дървесни видове с голяма конкуренция. Мащабните 
повреди от сняг, лед и вятър в много райони на страната са причина за размножаване на 
насекомни вредители впоследствие. Навременното провеждане на отгледни, принудителни и 
санитарни сечи в насажденията ограничава появата и размножаването на насекомните 
вредители в тях. По-важните профилактични мероприятия на терена са почистване на 
сечищата, превозване на складираните през летния сезон материали извън насажденията (не 
по-късно от месец след сечта) или обелването на кората на стъблата, когато се налага оставяне 
в гората и районът е недостъпен басейн [8].  При текущите оперативни фитопатологични 
наблюдения и други обследвания е особено важно да се отразят всички видими повреди по 
дървостоите от абиотични и от антропогенни фактори. Те са от съществено значение за 
нейното здравословно състояние и в много случаи са потенциална заплаха за появата и 
разпространението на редица патогени и вредители. 

При инвентаризацията на всяка горска територия се предвижда картиране и теренни 
таксационни измервания, като трябва да се извърши и описание на санитарното състояние на 
насажденията [12]. В табл. 1. са обобщени най-често срещаните повреди и външни признаци 
за уврежданията. В таксационните описания на горските подотдели се записват както 
таксационните параметри, така и видът и степента на различните увреждания вследствие 
биотичен, абиотичен и антропогенен фактор или повреди oт дивеча, които се представят 
съкратено с числов и буквен код (табл. 2) [5]. Когато един дървесен вид е засегнат 
едновременно от различни повреди, се записва само най-важната. Оценката на състоянието се 
отразява чрез описание на причината, видът и степента на повредата по скала, представена в 
табл. 3 [6]. Растерните данни, получени чрез БЛС, се използват за откриване, картиране и 
оценка на повредите на горските насаждения, засегнати различните фактори. Резултатите, 
получени след дешифрирането на изображения от БЛС в среда на ГИС, включват точна 
локализация на проблемните участъци; картиране на техните граници и определяне на 
площите им по ортомозайките; пространствен анализ; оценка на вида и степента на увреждане 
на насажденията; оценка на повредите и избор на мерките за възстановяване на засегнатите 
насаждения. [1] 

Табл. 1. Видове повреди по Наредба № 18 [5] 

Вид повреди Вид повреди Вид повреди 
снеговал кривостъбленост кореново гниене 

мразобойни ветролом повреди от машини и хора 
ветровал брашнести мани промяна на цвета 
гниене некрози по листата слизотечение 

повреди от дивеч снеголоми шикалки и гали 
мразоизтегляне повреди от паша измръзвания 

ръжди рак по клоните нагризване от насекоми 
задушаване от плевели изсъхнали листа корояди 



издребняване на листата трахеомикоза пожари 
прегаряне на кореновите шийки увяхване  

 

Табл. 2. Степен на повреда по Наредба 18 [5] 

Название на степента Вероятност за отпадане 
0 - неповредени ще оцелее 0/3 
1 л леко повредени малко вероятно да загине  1/3 
2 с силно повредени най вероятно ще загине  2/3 
3 н необратимо повредени  загиващи и загинали  3/3 

 

Табл. 3. Скала за оценка на степента на увреждане на дърветата и насажденията по Наредба 9 [6] 

Бална 
оценка 

Обезлистване, % на листата и 
короните на дърветата 

Оцветяване, % на листата и 
короните на дърветата 

Степен на увреждане 

0 0-10 0-10 0 - здрави 
1 11-25 11-25 1- слабо засегнати 
2 26-60 26 -60 2 - средно засегнати 
3 над 60 над 60 3 - силно засегнати 
4 100 100 4 - изсъхнали 

3.1. Картиране и оценка на състоянието на горски насаждения, засегнати от 
биотични фактори в среда на ГИС 

3.1.1. Анализ на насаждения с увреждане от биотичен фактор - корояди 

Създадена е база данни за територията на Държавно горско стопанство (ДГС) „Плачковци” за 
работа в среда на ГИС MapInfo Pro [9]. За целите на изследването са избрани насаждения от 5 
обекта с повреди, регистрирани в националната информационна система SYSTEM.IAG [18], в 
които все още не са проведени фитосанитарни мероприятия на терена. Тези площи са заснети 
с БЛС през периода м. август- м. септември 2016 г. В среда на ГИС са въведени векторните и 
атрибутните данни от горскостопанския план и атрибутни данни за наличните повреди в 
района, регистрирани по вид и година чрез сигнален лист в SYSTEM.IAG. В ГИС са 
интегрирани специално заснетите за района цветни изображения, получени чрез дрон Phantom 
3 Professional  [15] и висококачествена дигитална камера Sony EXMOR. Облитането на 
обектите е извършено на височини в диапазона 80-130 m, с надлъжно застъпване 70% и 
напречно застъпване 40%, време на полет 20-35 min, дължина на ивиците 0.5-1.5 km, брой на 
снимките в ивица от 110 до 510. Общият брой снимки за 5-те заснети обекта е 1244, а площта 
е 151.4 ha. След обработка на суровите данни със софтуер DronеDeploy [16] са получени 
цветни едромащабни изображения и ортомозайки на заснетите обекти с разделителна 
способност GSD (Ground Sample Distance) 3-5 cm/pix. Чрез разновременен анализ е определено 
началото на възникване на повредите в насажденията, като са използвани спътникови 
изображения в платформата Google Earth Pro, предхождащи заснемането с БЛС. 

При фитосанитарното дешифриране на изследваните насаждения са извършени следните 
дейности: установяване и картиране на засегнатите площи; определяне на действащите 
биотични и други стресови фактори; оценка на степента на увреждане на дървостоите. 
Дешифрирането на ортомозайките е извършено по визуално-аналитичен метод (фиг. 1). В 
резултат на компютърно подпомогнатия метод за работа в среда на ГИС короядните петна са 
дешифрирани по ясно изразените промени в цвета, формата и гъстотата на короните, общия 
вид на склопа, гъстотата и склопеността на насажденията, както и по оставащите повредени и 



изсъхнали в различна степен отделно стоящи дървета (фиг. 1). Чрез инструментите на ГИС 
границите на повредените насаждения са дигитализирани от екрана и е създаден нов векторен 
слой. На всеки картиран увреден участък е направена оценка по обезцветяването и 
обезлистването съгласно нормативната скала (табл. 2 и фиг. 3) и са въведени атрибутни данни 
с бална оценка за степента на увреждане (фиг. 4). Крайните продукти от приложената 
технология за оценката на фитосанитарното състояние на насажденията включват – растерна 
база данни с цветни едромащабни изображения от БЛС и производните 2D ортомозайки и 3D 
модели, векторна и атрибутна база данни на повредите след дешифиране по еталони (фиг. 3) 
и комплексна оценка за здравословното състояние на дървостоите (фиг. 4), интегрирани в 
обща база данни на ГИС за горската територия. 

Анализът на резултатите показва, че засегнатите насаждения представляват бялборови 
култури с обща площ 28.1 ha, с възраст от 10 до 40 години и пълнота от 0.7 до 0.9. Те са 
засегнати от повреди от биотичен характер (корояди 96%) и абиотичен фактор 
(ветролом/ветровал 4%). Преобладават насажденията от 3-та степен на обезцветяване и 4-та 
степен на обезлистване. Разпределението по комплексна оценка е – слабо засегнати (1 %); 
средно засегнати (6 %); силно засегнати (3 %) и сухи (90 %). На терена те са обходени и е 
извършена преценка на състоянието, което е отразено в подадените сигнални листове в 
SYSTEM.IAG. Детайлността и едрият мащаб на изображенията от БЛС позволяват точното 
определяне на процента на обезцветяване и обезлистване на дървостоите, степента на тяхното 
увреждане и позволяват обективна комплексната оценка за състоянието им. Тя припокрива 
оценката, направена от специалисти-фитопатолози на терена преди регистрирането на 
увредената площ в SYSTEM.IAG. След получаване на данните за фитосанитарното състояние 
на дървостоите чрез БЛС и ГИС специалистите от ДГС са провели необходимите мерки, като 
са изведени санитарни и принудителни сечи в насажденията. 

 
Фиг. 3. Картиране и оценка на степента на поражения от корояди по ортомозайка чрез еталони 

 
Фиг. 4. Тематична карта и атрибутни данни за повредите в насажденията 



3.1.2. Анализ на насаждения с увреждане от биотичен фактор - патогенни гъби 

Избрани са площи от горската територия на ДГС „Елин Пелин“, засегнати от действието на 
биотични фактори [10]. Проблемът е сигнализиран от екипа на ДГС през м. април 2019 г. в 
SYSTEM.IAG.BG, след което са извършени теренни проверки от Лесозащитна станция 
„София“. Площите със съхнещи гори и влошено фитосанитарно състояние са разположени в 
6 землища в общо 27 подотдела с площ 203.4 ha. Засегнати са чисти и смесени култури от 
черен бор на възраст от 35 до 85 години, пълнота от 0.7 до 0.9, височина на дървостоя от 13 до 
23 m, разположени на надморска височина 600-850 m. В землището на с. Саранци 
насажденията са най-интензивно засегнати от патогенни гъби (Dothistroma septosporum и 
Laphodermella).  

Изследваният обект обхваща 12 подотдела с площ 72.7 ha. За изследване на повредите са 
получени цифрови изображения чрез БЛС WingtraOne с вертикално излитане и кацане. 
Заснемането на избрания обект е извършено през м. май 2019 г. с два типа камери – стандартна 
RGB с висока разделителна способност и мултиспектрална камера с инфрачервен канал. 
Планът за летене е съставен и изпълнен чрез специализиран софтуер Wingtra Pilot. Първичната 
обработката на получените изображения от двата полета е извършено чрез Pix4D Mapper и 
Pix4D Fields. Автоматизираната класификация на изображенията е направена чрез модулите 
на Pix4D и ERDAS IMAGINE2020. 

Получените изображения с камера Sony RX1RII 42 MP с висока разделителна способност 
позволяват генерирането на детайлен 3D модел и 2D ортомозайки на заснетата площ чрез 
Pix4D Mapper. Засегнатите от патогенни гъбни заболявания насаждения са подложени на 
визуален анализ по цветните изображения. Разработени са еталони (фиг. 5) за дешифриране 
на степента на увреждане на насажденията в 5 степени – незасегнати (здрави); слабо, средно, 
силно засегнати (в зависимост от промяната в цвета, големината на короните и начина на 
разпределение) и напълно повредени.  

 
Фиг. 5. Еталони за оценка на степента на увреждане по цветни изображения от БЛС 

Използваната втора камера е мултиспектрална MicaSense RedEdge M с 5 спектрални канала 
(Blue, Green, Red, Red Edge, Near IR) и разделителна способност GSD 8.2 cm/pixel при 
височина на летене 120 m. Близката инфрачервена зона прави изображенията подходящи за 
изследване на растителността и извличане на точна геометрична и качествена информация 
относно жизнеността и здравословното състояние на горите. Непосредствено след полета и 
заснемането на обектa е извършен многоканален анализ на изображенията, получени с 
MicaSense RedEdge (RE) чрез софтуера Pix4D Fields. Използван е индекс на растителността 
NDRE=(NIR–RЕ)/(NIR+RE) (Normalized Difference Red edge Index). Резултатът и 



специализираната карта са готови за използване около 30 min след кацането на дрона. 
Извършено е сравнение между получения резултат от автоматизирания многоканален анализ 
чрез NDRE в три класа и визуалното дешифриране на цветните изображения и определянето 
на степента на поражение. Съставена е тематична карта на фитосанитарното състояние по 
степен на повреда (фиг. 6).  

  
Фиг. 6. Резултат от автоматизирания анализа чрез NDRE и карта на степента на увреждане чрез Pix4D 

Чрез софтуера ERDAS IMAGINE2020 изследваният обект е визуализиран като цветна 
композиция от канали 3, 2, 1 и в условни цветове чрез комбинация от канали 4, 3, 2 с 
инфрачервения канал NIR. Тези комбинации са необходими за автоматизирания анализ на 
засегнатите от биотичен фактор увредени площи в изследвания обект. В процеса на анализ на 
дървесната растителност са приложени три подходящи вегетационни индекса [20]: 
NDVI=(NIR–Red)/(NIR+Red) (Normalised Difference Vegetation Index), DVI=NIR–Red 
(Difference Vegetation Index) и RVI=NIR/Red (Ratio Vegetation Index). В резултатите ясно се 
разграничават засегнатите от патогенни гъби насаждения в определен цвят, изобразени като 
отделни структурни елементи. Полученото изображение след прилагане на NDVI (фиг. 7) е 
подложено на автоматизирана класификация без обучение, анализ на яркостите на пикселите 
в изображението и причисляването им към зададен брой спектрални класове. Приложени са 
два алгоритъма - K-means clustering с 3, 10 и 36 класа и Isodata 10 (Iterative Self-Organizing Data 
Analysis Technique). Класификацията без обучение е сравнена с резултата, получен със 
софтуера чрез Pix4D (фиг. 7 и фиг. 8). 

 

Фиг. 7. Локализиране на повреди чрез прилагане на NDVI индекс и К-means алгоритъм (3 и 36 класа) 

 
Фиг. 8. Локализиране на повреди чрез RVI индекс и класификация без обучение с К-means с 36 класа 



3.2. Картиране и оценка на състоянието на горски насаждения, засегнати от 
абиотични фактори в среда на ГИС чрез данни от БЛС 

Повредите от абиотичните фактори са причинени най-вече от силни ветрове и бури, лавини и 
обилни снеговалежи, поледици, градушки, екстремни температури, нарушен воден или 
хранителен режим на почвата, наводнения или продължителни суши и други. Обикновено в 
по-голяма степен страдат по-възрастните и по-изредените гори. Снеголоми, снеговали и 
ветровали се наблюдават по-често в иглолистните, а ветроломи - в широколистните гори. 
Повредите от отрицателна за гората антропогенна дейност най-често са незаконни сечи, 
горски пожари, неправилно стопанисване, рекреационно натоварване, прекомерна паша, 
вредни газове и концентрацията на други токсични вещества в атмосферата, замърсяване на 
почвите и др. [7]. През последните години абиотичните повреди, а в резултат на това - масовата 
поява на вредители и болести, се засилват не само в България, но и на Балканите и в други 
райони на Европа. Масовите повреди от снеголоми, снеговали, ветроломи и ветровали в 
иглолистните култури заедно с климатичните изменения създават условия за силно 
размножаване на короядите [1]. Всички тези фактори въздействат върху индивидуалната и 
груповата механична устойчивост на дърветата, което ги прави силно податливи на абиотични 
и други фактори, а останалата изсъхнала дървесна маса е потенциално изложена на риск от 
пожари. 

3.2.1. Анализ на насаждения с увреждане от абиотичен фактор 

Обект на изследване са горски територии  на ДГС „София“, пострадали от абиотични фактори 
– повреди от мокър сняг и лед. [3]. Първоначалната информация за настъпил снеголом в 
района е за насаждение от зелена дугласка (Pseudotsuga menziesii Franco). За първото 
тримесечие на 2021 г. в SYSТEM.IAG.BG за обекта са регистрирани 17 сигнални листа в 
землището на с. Балша. Всички повреди са от абиотичен характер, като преобладаващата 
степен на повреда е „силно засегнати“, а основните засегнати дървесни видове са белият бор 
(Pinus sylvestris L.) и черният бор (Pinus nigra Arn.).  

След заснемането на обекта през м. април 2021 г. чрез БЛС с RGB и NIR камера са 
регистрирани още 14 сигнални листа в същото землище. При предварително проучване на 
разновременни спътникови изображения чрез Google Earth Pro са открити и други насаждения, 
страдащи от съхнене. Създадена е специализирана база данни на ГИС за изследваната 
територия в среда на софтуера QGIS [19] - векторен слой, с границите на подотделите на 
обекта; атрибутна база данни с таксационните характеристики на насажденията според 
действащия горскостопански план от 2019 г. и слой с обобщените данни от регистрираните 
сигнали листове в SYSTEM.IAG.BG. 

Заснемането на обекта е направено чрез дрон SenseFly „eBee classic“ [17] тип фиксирано крило 
с две камери - RGB 16.1 Mpix (Canon IXUS 127 HS) и мултиспектрална NIR камера (Canon 
ELPH 110 HS-NIR). Те осигуряват подходящи изображения за извличането на точна 
геометрична и качествена информация относно жизнеността и здравословното състояние на 
дървостоите. Планът за летене е съставен с продукта eMotion 3.0 за БЛС от серията „eBee“ с 
площ за заснемане 73.4 ha. Избраната GSD е 5.1 cm/pix при височина 145.9 m. Планирани са 
общо 13 ивици със застъпване 70% и времетраене 30 min за полет. За точно георефериране на 
изображенията и тяхното планово привързване предварително е създадена и измерена по бърз 
статичен RTK метод мрежа от 5 наземни контролни точки. След изпълнението на летателния 
план с RGB камера са получени 318 изображения, а с NIR камерата – 311, които са обработени 
фотограметрично и са генерирани детайлни ортомозайки чрез софтуера Agisoft Metashape [14]. 

Дешифрирането на засегнатите от повреди насаждения е извършено по методика, базирана на 



Приложение № 7 на Наредба № 18 [5], след адаптирането й за работа в среда на ГИС (табл. 4). 
Степените на увреждане са класифицирани по цвета и структурата на изображението, както и 
по визуално определения процент на загиналите дървета и на оставащите живи такива. На фиг. 
9 са показани еталони на засегнати насаждения за всяка степен на повреда.  

Табл. 4. Бални оценки и степени на увреждане на насажденията 

Бал % загинали 
дървета 

% живи 
дървета 

Степен  
на увреждане Цвят Структура 

0 0-10 90-100 0 – здрави зелен цвят гладка 
1 20-30 70-80 1- слабо засегнати преобл. зелен цвят, бежови и сиви петна нехомогенна 
2 40-50 50-60 2 - средно засегнати зелен, бежов и сив цвят нехомогенна 
3 60-80 20-40 3 - силно засегнати бежов цвят, наличие на зелени петна нехомогенна 
4 90-100 0-10 4 - напълно повредени бежов и сив цвят нехомогенна 

 
Фиг. 9. Еталони за оценка на горски насаждения по степен на повреда 

В среда на QGIS по ортомозайката от RGB камерата са картирани засегнатите участъци по 
степени на повреда. В резултат на картирането е създаден нов полигонов слой и карта с 
границите на засегнатите от повреди площи (фиг. 10). Чрез  QGIS е направено припокриване 
(сечение) между слоя с повредите и слоя с границите на подотделите и автоматизирано е 
получено каква част от площта на подотделите е засегната от повреди (табл. 5). 

 
Фиг. 10. Векторен слой и карта на засегнатите подотдели по степен на повредата 

Табл. 5. Обобщена таблица с оценка на повредите в засегнатите територии 

№ Степен повреда Площ, m2 Вид повреда % повалени % сухи стоящи % живи  
1 4 33817 абиотичен/биотичен 90 5 5 
2 3 33642 абиотичен 80   20 
3 4 6270 биотичен/абиотичен 10 80 10 
4 4 15262 абиотичен/биотичен 80 10 10 
5 4 2439 абиотичен 95   5 
6 2 29267 абиотичен/биотичен 35 5 60 
7 4 17993 абиотичен/биотичен 90 5 5 
8 4 53949 абиотичен/биотичен 90   10 
9 2 8576 абиотичен 40   60 

10 1 34424 абиотичен 30   70 
11 1 6253 абиотичен 20   80 

общо   241892         



Ортомозайката, получена от NIR камерата, е използвана за изчисляване на вегетационния 
индекс NDVI за анализ на състоянието на насажденията (фиг. 11). На фиг. 11 б) е показана 
култура от зелена дугласка (подотдел 328:р), като индексът има стойности над 0.5. 
Следователно листата на дърветата имат голямо количество хлорофил и общото състояние на 
насаждението е добро. На фиг. 11 а) са показани култури от бял бор и черен бор със значително 
по-ниски стойности - около нулата и по-малки от нула означават липса на растителност, като 
снегът също е с отрицателни стойности. Стойностите на NDVI около 0.3 на фиг. 11 са 
изобразени в жълт цвят и кореспондират с наличие на тревна покривка или насаждения с 
влошено състояние. Широколистните насаждения също са ниски стойности на NDVI, тъй като 
към датата на заснемането на обекта (м. април) дърветата все още са без листа. На фиг. 12 е 
показано сравнение на полигоните картирани по RGB, визуализирани върху NDVI от 
изображението от NIR камерата. 

Фиг. 11. Стойности на NDVI в насажденията  а) от бял бор и черен бор и  б) от зелена дугласка 

 
Фиг. 12. Дешифриране на изображението от RGB камерата и изчертаване на полигон от 4-та степен  

Въз основа на изчислените площи чрез средствата на ГИС и данните от горскостопанския план 
е определено прогнозното количество повалена дървесина в полигоните с повреди от 4 до 1 
степен. Данните за запаса са взети от ГСП, като всеки подотдел се редуцира със засегнатата 
площ, спрямо общата площ. От общата площ на полигони с 4-та степен на повреда 12.973 ha 
прогнозно могат да се добият 3560 m3, или приблизително 275 m3/ha (табл. 6).  

Табл. 6. Прогнозни количества повалена маса от полигоните от 4-та степен 

полигон № степен на повреда площ, m2 прогнозни количества, m3 m3/ha 
1 4 33817 890 263 
3 4 6270 70 112 
4 4 15262 410 269 
5 4 2439 70 287 
7 4 17993 610 339 
8 4 53949 1510 280 

общо   129730 3560   

Полигонът от 3-та степен има запас от 1170 m3. Съгласно приетата методика при степен на 
повреда „силно засегнато насаждение“ пострадалата дървесина представлява 80% от общия 
обем, в случая – 936 m3, или 278 m3/ha. В заключение може да се обобщи, че върху две трети 
от картографираните площи (16.3 ha, или 67.5%), които са от категориите „силно засегнати“ и 



„загинали насаждения“, прогнозното количество пострадала дървесина, която би могла да се 
добие, е приблизително 4500 m3, или 275 m3/ha. Насажденията от 1-ва и 2-ра степен не влизат 
в изчисленията, поради значително по-ниския процент повреди. Планирането на мероприятия 
за усвояване на дървесината и намаляване на щетите от повредите включва бързо усвояване 
на падналата дървесина от подотделите с най-високата 4-та степен (загинали насаждения), за 
да се предотвратят евентуални бъдещи каламитети на насекоми. В следващите три години се 
прави оценка на възобновяването (дали то се осъществява по естествен начин, а ако е 
необходимо собственикът на горската територия предприема действия за изкуствено 
възобновяване и залесяване в 2-годишен срок).  

Разпределението на извършените дейности по оценка на щетите от абиотични фактори с 
дистанционни средства в конкретната разработка включва: залагане на контролни точки и 
извършване на измерванията по бърз статичен RTK метод  (~2 h); съставяне на план за летене 
и настройване на дрона (~30 min); извършване на 1-ви полет (30 min); смяна на камерата и 
извършване на 2-ри полет (30 min); георефериране на получените изображения (~15 min); 
обработка на данните от измерванията (~1 h); фотограметрична обработка на изображенията, 
орторектификация, генериране на ортомозайки (1 ден); анализ и дешифриране на 
ортомозайките в среда на ГИС, картографиране на засегнатите площи и прилагане на NDVI 
(1 ден); обобщаване на данните за картографираните участъци с повреди, експертна оценка на 
щетите, изчисляване на приблизителен запас, който може да се усвои от засегнатите площи 
(1 ден) или общо около 4 дни.  

4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Използваната методика за изследване на природни нарушения в горите и анализа на 
приложените технологични схеми (т. 3.1 и 3.2) доказват практическата си приложимост за 
оценка на повреди от биотичен и абиотичен характер чрез постигнатите бързина на работа и 
осигурена точност в постигнатите резултати, докато традиционните горскостопански 
практики са трудоемки и с голям дял на теренна работа за специалистите.  

Чрез дистанционни средства и ГИС в кратък период от време (до няколко дни) са получени 
актуални данни непосредствено след възникналото събитие - повреда от биотични или 
абиотични фактори. В среда на ГИС по изображения от БЛС с висока разделителна способност 
успешно са локализирани и картирани засегнатите горски насаждения. Бързо и точно е 
установена засегнатата площ, направена е оценка на вида и степента на увреждане, като е 
направена предварителна оценка на обема на пострадалата дървесина. Методиката спомага за 
правилен избор на мерки за извеждане на необходимите фитосанитарни и лесовъдски 
мероприятия и намаляването на икономическите загуби от подобни природни нарушения. 

Заснемането с БЛС на горските територии с RGB камера с висока разделителна способност е 
напълно достатъчно за откриване и точно картиране на засегнати от природни нарушения 
горски площи. Чрез заснемането на територията с мултиспектрална NIR камера се създава 
възможност за допълнителен детайлен анализ на растителността и по-точна оценка на вида и 
степента на повредите и състоянието на увредените насаждения. Ортомозайките, получени по 
изображения от БЛС, са подходящи за картиране, извличане на графични и количествени 
данни и получаване на продукти, съвместими с точността на горскостопанската карта. 
Приложеният технологичен подход спестява усилия на специалистите лесовъди, тъй като 
извършваните традиционни теренни работи са бавни, трудоемки и с рискове за екипа. 

Предложената технология чрез заснемане с БЛС и обработка на данните чрез ГИС е 
подходяща за навременното извличане на достоверна информация за засегнатите от природни 
нарушения горски насаждения непосредствено след подаден сигнал в националната 



информационна система. Това води до многократно по-висока степен на оптимизиране на 
процеса по провеждане на фитосанитарните мероприятия и усвояване на падналата дървесина. 
Целесъобразно и препоръчително е освен подаването на сигнален лист в националната 
система SYSTEM.IAG.BG заинтересованите институции (ДГС, ЛЗС, РДГ, ИАГ) да 
организират заснемането на обекта с БЛС във възможно най-кратки срокове след 
първоначалния сигнал за повредите.  

Методиката и технология на изследване чрез ГИС на засегнатите от повреди насаждения 
позволява създаване и поддържане на актуална векторна и растерна база данни за повредите в 
горите у нас. Чрез периодично заснемане на засегнатите територии с БЛС тя може 
своевременно да се обновява и по този начин да бъде полезна за специалистите лесовъди и 
фитопатолози при изследване на динамиката в развитието на дървостои, засегнати от 
природни нарушения.  
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