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Целта е да се проучи възможностите за прилагане на дистанционни методи за
оценка и анализ на здравословното състояние на горските насаждения. Конкретни
задачи:

• Организиране на система за мониторинг на здравословното състояние на
насаждения и култури чрез периодични заснемания на избрани опитни обекти;

• Генериране на карти в ГИС за определяне на проблемни участъци с увреждания
от абиотични фактори, нападения от насекоми и патогени;

• Оценка на физиологичното и здравословно състояние на горските насаждения;

• Провеждане на теренни обследвания за детайлна оценка и верификация на
повредите с помощта на класически ентомологични и фитопатологични методи;

• Определяне на основните количествени и качествени показатели на
популациите на най-опасните насекомни вредители;

• Извършване на прогноза за развитието на каламитети на вредители и
епифитотии на патогени в опитните обекти.



Район на проучването

с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин, 
обл. Софийска

с. Осоица и с. Саранци, общ. Горна Малина, 
обл. Софийска  



Заснемането се извършва с помощта на Безпилотни летателни средства (БЛС)

БЛС - летящо крило - Ebee SQ

БЛС - квадрикоптер - Autel EVO-II



Планирането на полета се извършва със съответното приложение за избраното БЛС

- eMotion за Ag PC за БЛС тип летателно крило eBee SQ 



Обработка и анализ на мултиспектралните изображения с програма Pix4DaG



Мултиспектрални изображения

Мултиспектрални изображения са много ефективен инструмент за оценка и анализ на

състоянието на растенията, почвата и околната среда. Технологията за заснемане в много канали

(мултиспектрални изображения) и комбинацията между тях позволява да се види много повече

отколкото с само с „просто око“. Най-често тези данни намират приложение в земеделието,

горското стопанство и затова наборът от канали (RGB (червено, зелено и синьо), NIR (близката

инфрачервена), Green, Red, Red Edge) е ориентиран към характерните спектрални отражателни

характеристики на растенията и възможността за изчисляване на различни вегетационни индекси

(NDVI, NDRE и др.).
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ВЕГЕТАЦИОННИ ИНДЕКСИ – ВИ

Характерна особеност на растителността и нейното състояние е спектралната отражателна

способност. Тя се характеризира с големи разлики в поглъщането и отражението на радиация

при различни дължини на вълните.

( 0,50 - 0,08 ) / ( 0,50 + 0,08 ) = 0,72 ( 0,4 - 0,3 ) / ( 0,4 + 0,3 ) = 0,14

Съществуват около 160 вегетационни индекси - RATIO, NDVI, RVI, NRVI, TVI, CTVI, TTVI и др.



NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

За оценка на здравословното състояние на горскодървесната растителност най-често се
използва NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), получен чрез цифрово смесване на
образи, уловени в червения диапазон /Red/ и близкия до инфрачервения диапазон /NIR/, който
се изчислява по следната формула:

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑

Стойностите на индекса са от -1 до +1. Приема положителни стойности за растителността и
колкото повече зелена биомаса има, толкова по-висока е тя.

Стойностите на индекса също се влияят от видовия състав на растителността, нейната близост,
състояние, експозиция и ъгъл на наклон на повърхността и цвета на почвата под рядка
растителност.



Предимството при използването на вегетационните индексите на растителността

- широк спектър от задачи, които могат да бъдат решени с тяхна помощ;

- инструмент за изготвяне на сложни анализи при създаване на карти с данни за

производителността и състоянието на гори и земеделски земи, ланшафтни карти,

карти на природни зони, почви, ентомологични, фитохидрологични, фенологични и

др., получаване на обективна количествена информация за състоянието на зелената

биомаса;

- информация, която може да бъде интерпретирана числово, графично, таблично и

като изображение в зависимост от нуждите на задачата - много подходяща за

използване в ГИС, за създаване и обновяване на тематични карти;

- позволява импортиране на информацията в Google Earth и директно локализиране

на терена.



Провеждане на теренни обследвания чрез залагане на феромонови ловилки, както и
използване на ентомологични проучвания за верификация и детайлна оценка на
повредите.



Определяне на основните количествени и качествени показатели на популациите на най-
опасните насекомни вредители.

Обследване на дърветата за заселване от дървесиноатакуващи насекоми чрез събиране на
биологичен материал от корени, стъбла и клони на хранителните растения.



Провеждане на теренни фитопатологични проучвания
за идентифициране на повреди от гъбни патогени.



Приложение на мултеспектрални изображения:

• очертаване на короядни огнища;

• създаване на ентомологични, фитохидрологични, фенологични, екологични и

климатични карти;

• създаване на база данни с количествена информация за състоянието на зелената

биомаса.





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


