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Въведение и актуалност на темата
През последните години земеделските производители в Европейския Съюз (ЕС)
бяха изправени пред редица предизвикателства, свързани с настъпилите климатични
промени и по-сериозните амбиции на Общата Селскостопанска Политика (ОСП), по
отношение на опазването на околната среда и намаляването на въглеродните емисии.
Развитието на новите технологии в областта на прецизното земеделие и наблюдението
на земеделските парцели, дадоха възможност на съвременния земеделец да развие
разнообразен набор от компетенции, с които по-ефективно да изпълнява ролята си на
стопанин на земеделската земя, с прилежащите и ландшафт, природни ресурси и
биотопи. Това доведе и до нови, по-тесни взаимоотношения между земеделските
производители и съответните национални администрации, отговорни за тяхното
подпомагане. Последните също трябваше да усъвършенстват системите си за
администриране и контрол, в съответствие на най-новите технологични решения. В
интегрирания процес заложен в ОСП, включващ агро-екологични съвети, подпомагане
на база площ и проверки на място, основен фактор играе правилното определяне и
наблюдение на земното покритие и съответното земеползване.
Съществуват редица определения за това какво представлява земното покритие.
Повечето от тях са сходни помежду си и произлизат главно от експертни общности,
свързани с дистанционното наблюдение на земната суша от Космоса. В Европа, се е
наложило определението, според директивата INSPIRE (Directive 2007/2/EC), което
дефинира земното покритие като „физическо и биологично покритие на земната
повърхност, включително изкуствени повърхности, селскостопански райони, гори, полуприродни и природни зони, влажни зони, водни тела”. Широкото навлизане на сателитни
изображения в гражданския сектор, започнало преди четиридесет години с първите
мисии на сателита Landsat, бе катализатор за множество инициативи за картографиране
на земното покритие, произвеждащи все по-подробни набори от данни с подобряването
на пространствените и спектрални характеристики на сензорите. По-късно, с развитието
на компютърната изчислителна мощност, цифровите самолетни ортоизображения
станаха широко достъпни като източник на заснемане. Този технологичен напредък в
дистанционното наблюдение и източниците на данни тласна напред инициативите за
картографиране на земното покритие.
Независимо от използваните сензори, методи за извличане на информация и
прилаганите класификации, картографирането на земното покритие най-често се
основава на подход, чийто принципи са останали непроменени в годините. При този
традиционен подход основния акцент пада върху качеството на представяне на
създадените пространствени (картографски) обекти и оптимизацията при обработката
на изображенията. Повечето инициативи за картографиране, както и съпътстващите
усилия за хармонизиране, се опитват да получат достоверно описание на реалността,
не чрез директно анализиране на физичните обекти на терена, а чрез набор от
наблюдаеми характеристики в предварително определени, незастъпващи се
картографски обекти (полигони), при използване на пространствените, спектралните и
радиометричните параметри на ограничен брой сателитни или самолетни изображения.
Изборът от наблюдаеми характеристики и тяхната интерпретация се определя от
областта на приложение на очаквания набор от данни за земно покритие, и от
специфичната концептуализация на био-физичния феномен (класификация),
използвана при картографирането. Това води до три основни проблема:
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Слаба семантична съвместимост
Оперативната съвместимост на различните набори от данни за земно покритие
често е незадоволителна поради семантичната сложност, заложена в специфичната
класификация и концептуализация на всеки картографски продукт (Devos and Milenov,
2012). Един и същ био-физичен феномен може да е интерпретиран и класифициран като
различен тип земно покритие в различните набори от данни, поради спецификите на
използваните класификации, в различните приложни области. Липсата на семантична
последователност по отношение на едно и също земно покритие се отразява негативно
при взимането на управленски решения (Mosca et al., 2020).
1.

Непълно описание на наблюдавания био-физичен феномен
Въпреки своята ефективност - едно единствено сателитно заснемане може да
покрие съществена територия - сателитните изображения предоставят информация
главно за най-горния „слой“ на био-физичния феномен, намиращ се на терена.
Полученият така набор от данни често игнорира реалния триизмерен характер на
биотичния субстрат (например, по-долните слоеве растителност, налични в трайни
насаждения от дървесен тип, са невидими от сателита заради короните на дърветата),
играещ важна роля в обмена на материал и енергия между растителността и почвата.
Също така, повечето концепции за описание на земното покритие и съпътстващите
класификации, не включват горния слой на почвата. Тя се явява интегрална част от
материалния субстрат, играеща ключова роля в процесите, които го определят, какъвто
е например случая с органичния слой на торфищата.
2.

Непълно описание на поведението на наблюдавания био-физичен феномен във
времето
Обикновено анализът на земното покритие се извършва чрез визуална или
полуавтоматична експертна интерпретация на основата на ограничен брой заснемания
(сателитни или самолетни) в определения от картографския продукт период. Честотата
на наблюдения често е недостатъчна за реконструкция на поведението на
наблюдавания био-физичен обект/феномен и неговите характеристики във времето,
което е особено видимо при анализа на земното покритие в земеделски земи и
прилаганите там земеделски практики.
3.

Технологичните новости, въведени през последното десетилетие, промениха
драстично начина за извличане, обработка, съхранение и представяне на географска
информация и в частност на земното покритие. Някои от тях засегнаха методите за
оценка на земното покритие в земеделските земи, като дадоха възможност за преоценка
и надграждане на цялата техническа рамка за сателитно наблюдение, използвана от
Общата Селскостопанска Политика на ЕС.
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Цели и задачи на изследването
Основната цел на дисертацията е:
Да се систематизират ключовите елементи и илюстрира
потенциала на една нова методологическа рамка за оценка на земеделските
практики, чрез прецизен мониторинг на поведението на земното покритие
за всеки индивидуален земеделски парцел, с използване на нови технологии.
За достигане на така формулираната цел е необходимо да се решат следните
три основни задачи:
1. Да се въведе нова концепция за съвместно описание на земното покритие
и почвата, като част от системата „почва-растителност-наземна атмосфера“.
Тя се реализира чрез разработване на метод за документиране на ключовите
биофизични елементи, чрез семантичен мета-модел, основан на
индустриални стандарти.
2. Да се оцени пригодността на индивидуалния земеделски парцел (определен
като „обект на интерес”) и съответния му специфичен пространствен обект в
ГИС, като основа за наблюдение на земеделските практики, чрез извличане
на съвкупен сигнал от сателита Sentinel във времето. Тя се реализира с
разработване на метод за анализ, чрез Sentinel на хетерогенността на
земното покритие в земеделския парцел и на неговото поведение във
времето.
3. Да се покаже потенциала на метода за прецизен мониторинг чрез
сателитните изображения от Sentinel, за изследване на взаимовръзката
между земното покритие и почвата и за оценка на качествените и
характеристики. Тя се илюстрира чрез пилотен анализ на хетерогенността и
поведението (кривите) на вегетационните индекси на парцели и култури
върху почви с различен механичен състав, чрез използване на така
наречените „маркери“.
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Обект, материали и методи на изследване
Обект на изследване
Проучваната зона на Санданско-Петричката котловина обхваща българската
част от водосбора на река Стримонас-Струма и се намира в Югозападна България, в
рамките на общините Петрич и Сандански, покриващи площ от около 163 000 ха.
Изследването е съсредоточено в землищата на Дамяница, Сандански, Вълково, Петрич,
Първомай и Коларово (Фигура 1).

Фигура 1 Обхват на тестовия район (подложка: Google Terrain Hybrid). Map data ©2019 Google

Топографията на изследваната зона варира от леко наклонени долини до
скалисти планини. Смята се, че принадлежи към преходната зона между
умереноконтиненталния и средиземноморския биоклиматичен регион. Климатът се
счита за най-топлия в България. Това се дължи на относително ниската надморска
височина, в комбинация с мека зима и сухо лято.
От геоложка гледна точка съществуващите почви в района на Петрич са
формирани на кватернерна почвообразуваща скала, включваща предимно делувиални
и алувиални седименти. Последните са се образували под влиянието на река
Струмешница и са образували алувиална долина, разчленена от тераси, изградени
предимно от пясъчници. Типовете почви в района на Петрич са предимно Канелени и
Кафяви Горски (умерено до силно ерозирани) и Алувиално-Делувиални (средно мощни
и мощни). Типологията на почвата в Сандански се допълва от някои Регоземи и
Алувиално-Ливадни почви.
Около половината от територията е покрита със земеделска земя, главно
постоянно затревени площи, с известно наличие на овощни и зеленчукови градини, като
част от обработваемата земя. Повечето постоянни затревени площи са постоянни
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полуестествени треви, които се използват като пасища, следвани от естествени треви,
използвани като ливади, както и изкуствени ливади и пасища, разположени в рамките
на обработваема земя. Горите покриват приблизително една трета от територията.

Материали и данни
Данни от Интегрираната Система за Администриране и Контрол
(ИСАК)
За целите на проучването и за избраните землища, Фонд Земеделие любезно
предостави, в ESRI shape формат, графичните очертания на земеделските парцели и
съответната атрибутивна информация за декларираната площ и земеползване за всяко
стопанство, извлечени от годишните заявления на земеделските производители за
годините 2018, 2019 и 2020 г. Отделно бяха предоставени извадки от резултатите от
извършените проверки на място, като част от годишния контрол на заявените площи за
директни плащания, както и очертанията на площите, недопустими за деклариране,
както са записани в специфично създадения слой в Системата за Идентификация на
Земеделските Парцели (СИЗП). Съгласно последните доклади на Европейската Сметна
Палата (Special report No 25/2016) и годишните доклади на Директорат Земеделие на
ЕК, може да се приеме, че очакваната графична и тематична точност на заявленията в
България е над 95%. Редно е да се отбележи, че декларираните земеделски парцели
през 2018, 2019 и 2020 г. не се припокриват напълно; парцел деклариран в дадена
година, може да не бъде деклариран през следващата година и обратно (Фигура 2).

Фигура 2 (a) Графични очертания на земеделските парцели за землището на Петрич. Заявленията
от различните години за показани с отделни цветове. б) едромащабна извадка показваща
декларираните земеделските парцели (в синьо) и графичните измервания от проверките на място
(в зелено) през 2020г. За подложка е използвано националното ортофото.
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Данни за почви и релеф
За целите на проучването и за избраните землища, ИПАЗР „Н. Пушкаров”
любезно предостави, в ESRI shape формат, извлечение от цифровите почвени карти в
мащаб 10:000 и 1:400 000. Данните съдържат графичните очертания на
картографираните почвени единици, заедно с обширна гама от атрибутивни данни за:
почвени класове и подтипове, механичния състав на почвата, почвената каменистост,
бонитет на почвата и други. Те бяха придружени с точкови данни от почвените проби,
взети през 90-те години, заедно с подробни отчети за направени измервания (Фигура
3). ИПАЗР „Н. Пушкаров” също така предостави някои допълнителни набори от данни от
СИЗП за избраните землища, които макар и не напълно актуални, предоставят ценна
информация. Те включват национално въздушно ортофото, заснето през 2013 г., както
и извлечение от референтни парцели (физически блокове) от 2018 г.

Фигура 3 (а) Разположение на почвените проби (червени точки) наложени върху почвените
полигони от цифровата карта в мащаб 1:10000 (b) едромащабна извадка, показваща физическите
блокове от СИЗП върху въздушното ортофото.

За цифров модел на повърхността е използван EU-DEM v1.0, наличен като
продукт от Copernicus Land Services (https://land.copernicus.eu/). Това е цифров хибриден
продукт, отразяващ модела на повърхността на страните от EEA39, базиран на данни
от сателитните програми SRTM и ASTER (Фигура 4). Получената обща вертикална
точност е 2,9 метра (измерена като средно квадратична грешка).
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Фигура 4 Данни за почва и релеф за част от землищата на Сандански и Вълково, с наложени
земеделски парцели, декларирани през 2020. Ляво: Copernicus Land Service: EU-DEM v1.1; Дясно:
ИПАЗР „Н. Пушкаров”: Цифрова почвена карта (1:10 000)

Метеорологични данни
Бяха извлечени данни за температурата, валежите от дъжд и снеговалежите от
архивите на Copernicus Climate Change Service (https://cds.climate.copernicus.eu).
По специално е използвана база данни от атмосферен анализ от ERA5, която
осигурява хомогенизирани редици от данни за приземните метеорологични елементи,
получени на Европейския център по средносрочна прогноза (ECMWF), изчистени от
грешки. Данните са растеризирани до клетка с разделителна способност от
приблизително 55x55 км. Извлечени са среднодневните стойности за температурата и
валежите за периода 2018-2020, за точка, разположена в тестовата зона (Lat 41.5; Long
23.25), като някои от тях са показани на Фигура 5.
Температура

Валежи от дъжд

Фигура 5 Дневни стойности за температурата и валежите от дъжд за точка в изследваната зона за
2020 (източник: https://cds.climate.copernicus.eu/)
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Сателитни данни
Най-важното технологично нововъведение, което буквално промени „правилата
на играта“ при мониторинга на земеделските земи, беше изстрелването и оперативното
разгръщане на съзвездието европейски сателитите Sentinels по програмата
Коперник. Съзвездието предоставя безплатни и свободно достъпни сателитни
изображения за целия свят, и в частност за Европейския Съюз, от двойката Sentinel
1A/1B (S-1, микровълнов, активен сензор) и двойката Sentinel 2A/2B (S-2, оптичен,
пасивен сензор), с висока пространствена резолюция, и с много висока честота на
заснемане. През януари 2022, получаването на данни от Sentinel-1B бе временно
преустановено, поради технически проблем със сателита. В момента Европейската
Космическа Агенция обсъжда възможността за по-рано изстрелване на Sentinel-1C,
който да го замести. Двата типа сателитни сензори са еднакво важни за наблюдението
на земеделските земи, тъй като покриват различни и често допълващи се физически
аспекти на земното покритие.
Тъй като част от изследването е насочено към анализ на фенологията на
растителността, чрез използване на съответните вегетационни индекси, предложената
методика използва спектралните възможности на атмосферно коригираните
изображенията от оптичните сателити Sentinel-2. Двата сателита (S2A и S2B) с полярни,
слънчево-синхронни орбити, изместени на 180° една спрямо друга и широка полоса на
покритие (290 км.), осигуряват време за повторно заснемане до 2-3 дни при условия на
безоблачност. Изображенията от Sentinel-2 се предоставят под формата на геореферирани сцени, наречени „гранули“, с размер 100 км. на 100 км., в координатна
система Universal Transverse Mercator (UTM). Честотата на заснемания може да се счита
за достатъчно висока, за да отразява адекватно основните характерни точки на
фенологичната крива, в съответствие с теоремата на Найкуист – Шанън – Котелников
(Milenov et al., 2021). Наличието на облаци несъмнено се отразява неблагоприятно на
гъстотата на наблюденията, създавайки пропуски в данните. Поради тази причина
предложената методика използва специфичен инструментален подход за извличане на
данни от изображенията на Sentinel-2, проектиран от групата GTCAP на Звено „Food
Security” на Обединения Изследователски Институт (JRC) на Европейската Комисия.
Подходът оценява индивидуално облачната покривка за всеки земеделски парцел и
извлича данните само при условие че има достатъчно пиксели незасегнати от облаци
или техни сенки. Така се използва по оптимален начин всяка сцена от Sentinel-2, дори и
при положение че има 90% облачност, стига да има достатъчно полезна площ,
покриваща изследваните земеделските парцели.
За целите на настоящото изследване, са извлечени от платформата Earth
Observation Data and Processing Platform (JEODPP) на JRC два типа данни от
атмосферно коригираните сателитни изображения от Sentinel-2 (ниво на обработване
2A):
1. На ниво индивидуален земеделски парцел
Извлечени са времевите криви на средните стойности и стойностите на
стандартното отклонение на нормализираната разлика във вегетационния индекс
(Normalized Difference Vegetation Index - NDVI), за всички предоставени земеделски
парцели, и за всяка една от годините на изследване (2018, 2019, 2020). NDVI се счита
за добър показател за фенологията на растителността (Vrieling et al. 2018). За
филтриране на облаците е използвана облачна растерна маска, предоставена от
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Европейската Космическа Агенция (ESA), като са отчетени и както плътните ниски
облаци, така и високите перести такива. Статистическите стойности са получени от
всяка сцена с ограничено наличие на облачна покривка в избрания период. За всеки
парцел, стойностите на NDVI са изчислени чрез зонална статистика, като се използват
всички безоблачни пиксели с центроиди в рамките на полигона на парцела, определящ
локалния район на изследване. Използван е специално проектиран от JRC алгоритъм,
базиран на Jypiter Notebook, и с използване на Python (Фигура 6). Получената честота
на безоблачни изображения от Sentinel-2, за проучвания район, се счита за достатъчна.

Фигура 6. Извадка от данни от Sentinel-2 върху земеделски парцел със зимен ечемик през 2020 в
района на проучването. (a) календарна поредица от изображения (б) времеви криви на вегетационен
индекс Normalized Difference Vegetation Index - NDVI (c) земеделски парцел, показан на национално
ортофото с атрибутивните данни от декларацията. Липсата на адекватни данни от средата на май
до края на юни, поради изображения с облачна покривка, пречи на адекватното наблюдение на
фазите на наливане и узряване. Въпреки това е достатъчна за удостоверяване на фенологично
поведение, типично зимните годишни култури в орни земи.

Изчисляването на NDVI се основава на следното уравнение:
𝑩𝟖 𝑩𝟒

NDVI =

,

𝑩𝟖 𝑩𝟒

(1)

където B8 е спектралния канал в близкия инфрачервен диапазон (842 nm), а B4 е
спектралния канал в червения диапазон (665 nm). на Sentinel-2. И при двата канала,
размера на пиксела е 10 метра, а стойностите му отразяват отражението на
повърхността (Bottom-Of-Atmosphere reflectance).
2. На ниво индивидуална сцена на Sentinel-2
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Докато анализът се извършва на нивото на отделния земеделски парцел, той все
пак разчита и на определени параметри, свързани с контекста на ландшафта, които
изискват данни, събрани от наличните безоблачни пиксели на цялата сцена. Поради
това, бяха извлечени всички налични изображения на Sentinel-2 с по-малко от 10%
облачно покритие и определен набор спектрални канали (диапазона от 490 nm до 1610
nm) , за агрономическите сезони 2018, 2019 и 2020 г. (Фигура 7). Изображенията бяха
допълнително визуално проверени за отсъствие на облаци върху изследваните общини
на Сандански и Петрич Честотата на наблюдения е средно по пет безоблачни сцени
Sentinel-2 на месец, през равномерен интервал. Тя се счита за достатъчна за оценка на
хетерогенността на растителността в земеделския парцел и нейната промяна.
Минималната необходима честота на наблюдения е три-четири изображения месечно
за обработваеми култури, докато за трайни насаждения и постоянни затревени площи,
тя е минимум едно изображение на месец. (Milenov et al., 2021).

Фигура 7 Спектрални канали от Sentinel-2, извлечени на ниво индивидуална сцена

Данни от терена
Друго важно технологично нововъведение, чието значение все още не е толкова
осезаемо, но постепенно ще стане забележимо в по-дългосрочен план, е драматичното
подобряване на услугите за геолокация, предоставяни от групата сателити на
Глобалните Навигационни Сателитни Системи (GNSS). Те бяха изстреляни и
разгърнати по програмата Galileo на Европейския съюз. Европейската Агенция за
Космическа Програма (EUSPA) предоставя няколко общоевропейски услуги, които са
особено подходящи за селското стопанство. Те отварят широки възможности за
събиране на наземна информация за земеползването и конкретните земеделски
практики директно от земеделците. Специални мобилни приложения за смартфони ще
им позволят да предоставят доказателства за своята селскостопанска дейност, чрез
така наречените „географски позиционирани снимки“.
Настоящото изследване използва подобни данни от терена, събрани през 2010
година в рамките на Европейския проект Geoland-2 и разработването на продукт за
оценка степента на изоставяне на земеделските земи (AE-02 ’Agricultural Trends’). Тогава
бяха извършени в изследвания район целеви полеви измервания с GNSS устройства.
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Посетен бе представителен набор от 130 предварително избрани референтни парцела
от СИЗП , идентифицирани на сателитните изображения от френския сателити SPOT 4
и 5, и архивни изображения от американски сателити с много висока разделителна
способност. Целта бе да се събере информация за състоянието на земеделската земя
по отношение на потенциалното й изоставяне (Milenov et al., 2014).. Оценяването беше
извършено съвместно с експерти от ИПАЗР „Н. Пушкаров”, като бе допълнено с
панорамни снимки в различно направление (азимут) взети от вътрешността на
референтния парцел. Макар и сравнително стари, данните са изключително полезни за
настоящото изследване, тъй като дават представа за това как изгледат потенциално
изоставени земеделски земи с различно земно покритие и начин на трайно ползване,
имайки предвид сходните спектрални и пространствени характеристики между
сателитите SPOT, използвани проекта Geoland-2, и Sentinel-2 (Фигура 8).

Фигура 8 Посещения на терена. Лявата колона показва изследваните референтни парцели наложени
върху псевдо-цветни сателитни изображения от SPOT 5 през 2010 с размер на пиксела от 10 метра.
Дясната колона показва избрани снимки, направени на място. Посоката на снимките (азимута) се
показва от белите стрелки върху изображенията. Copyright CNES 2010 — Distribution SPOT Image.

Използвани методи и софтуери
За първи път, чрез новите сензори за дистанционно наблюдение, детайлните
наземни пространствени данни и технологиите за обработка на данни в облак, е
възможно да наблюдаваме процесите и поведението на био-физичния феномен,
протичащи на нивото на отделния земеделски парцел; в пълната им цялост и в рамките
на целия му жизнен цикъл. Това е защото не се разчита само на няколко дискретни
набора от наблюдения, а от непрекъснат и последователен поток от сателитни данни,
които имаме възможност да обработваме. Инфраструктурите за изчисления в облак,
базирани на добре установени стандарти (OGC), предлагат достатъчно мощна и
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ефективна среда за: (1) интегриране на сателитните наблюдения с данни на място; (2)
мащабно използване на голямо количество референтни данни за обучение; (3)
валидиране на алгоритмите за обработка на изображения и извличане на информация.
Заложената оперативна съвместимост на приложенията, разработени на базата на
софтуер и релационни бази данни с отворен код (PostreSQL), също осигурява
платформа за споделяне на знания и обмен на ноу-хау.
Традиционният подход при картиране и описание на земното покритие, въпреки
своите недостатъци, е бил достатъчно практичен имайки предвид организацията на
дистанционното наблюдение в миналото (малко сателитни мисии, с ограничен
капацитет на заснемане с висока темпорална резолюция) и сравнително скромния
капацитет в компютърната обработка. Този подход обаче винаги е бил недостатъчен при
работа с изключително динамичните и специфични процеси, протичащи в земеделските
земи. Новите технологии дават възможност да запълним тази празнина като
преосмислим и променим цялата концепция. Това изисква преминаване от
традиционните „статични“ карти на земното покритие на земеделските земи, към
непрекъснати услуги, базирани на мониторинг и адаптирани към местните географски
дадености.
За да се реализира този потенциал, описанието на земното покритие трябва да
премине през строг процес на концептуализиране, който отчита взаимовръзката му с
почвата. Това ще изисква приемането на 3-измерна концепция за представяне на
земното покритие, отчитаща вертикалната връзка между различните слоеве материя и
почвата. „Субстратът“ на биотичния или абиотичния материал във всеки слой ще се
нуждае от подходяща концептуализация, за да позволи оценка на поведението му. Тя
ще използва текущия безпрецедентен капацитет за дистанционно наблюдение,
предоставен от сателитите Sentinel, както и интегрирането на растящите по обем
наземни данни. Географският обект, използван за представяне на конкретен биофизичен феномен и неговото проявление на терена (обект на интерес), трябва
възможно най-точно да отговаря на този феномен. В нашия случай това може да бъде
земеделският парцел, деклариран за подпомагане в рамките на ОСП. Мониторингът на
земеделските дейности може да се осъществява чрез наблюдаване на очакваната
последователност от състояния на земното покритие (сценарий), разкриващи
настъпването на определени земеделски събития или (оран, косене) или фенологични
етапи. Тези състояния биват засичани чрез така наречените „маркери“, които
представляват отчетени наблюдения на тези състояния, направени върху сигнала от
сателитите Sentinel. Засичането на определения набор от маркери, очаквани при даден
сценарий, би потвърдило наличието на определена земеделска дейност (Фигура 9).
Гореописаната концепция, е базирана изцяло на това, което се намира
физически на терена, независимо от конкретен картографски мащаб или метод на
наблюдение. Тя поставя основата за установяване на последователна връзка между
земното покритие, почвата и земеползването. Тази новаторска концепция, внедрена
наскоро в ОСП от Обединения Изследователски Институт на ЕК, не е напълно нова за
България. Разработки в тази насока за правени в рамките на различни Европейски
проекти като SPATIAL и Geoland-2, където са участвали дейно Институт „Пушкаров“ и
JRC.
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Фигура 9 Опростена схема за проверка на земеделските дейности, чрез мониторинг на земното
покритие (Концепция на JRC „Проверки чрез Мониторинг“). Показаният сценарий съответства на
земеделската дейност „косене на ливади“.

Изграждането на нова концепция за съвместно описание на земното
покритие и почвата се основава на онтологията на Land Cover Meta Language (LCML).
Бидейки част от семейството стандарти ISO19144, целта на мета-езика на земното
покритие (LCML) е да служи като мета-модел за описание на съществуващите системи
за класификация, използвани при картиране на земното покритие (Фигура 10).
Традиционно, пространствено-временният аспект на био-физичния феномен,
намиращ се на земната повърхност се моделира чрез непрекъснат набор от
геометрични обекти, образуващи дискретно покритие на дадения район на интерес.
Стойността на даден параметър на земното покритие или типа използван клас, са едни
и същи за всяка точка намираща се в рамките на даден индивидуален геометричен
обект.
Често тези геометрични обекти не отразяват директно отделния физичен
феномен на терена, тъй като те са съобразени с картографския мащаб и
спецификациите на дадения продукт земно покритие. Новата концепция предложена в
изследването има за цел да приложи семантиката на LCML на нивото на отделния
физичен обект, чрез въвеждането на елементарно физично тяло (тегон), което е
интегрално свързано с почвеното физично тяло (педон)
За описание на концепция „тегон-педон“, е използван mind mapping метод и
унифициран език за моделиране (Unified Modelling Language – UML). Реализирана е чрез
софтуери XMind и Enterprise Architect.
В областта на земеделието, физичния обект се явява частта от наблюдаемата
земната повърхност, където се извършва, или се очаква извършването на, определена
земеделска практика. Тя обикновено отговаря на индивидуалната площ земеделска
земя, обект на даден начин на ползване; например, една годишна култура, един тип
трайно насаждение. В идеалния случай този физичен обект, наречен „обект на интерес“
(feature of interest - FOI) съвпада със земеделския парцел.
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Фигура 10 Структура на Land Cover Meta Language (LCML) (пример от FAO LCCS 3).
Представлява набор от семантични обекти и правила (мета-език) за описване на характеристиките
на земното покритие и съответните класове, в различни номенклатури и класификации.

Самият реален земеделски парцел, от своя страна има две цифрови
представяния в съвременната система за мониторинг на земеделските дейности –
графичното очертаване на декларирания земеделския парцел в Интегрираната Система
за Администриране и Контрол (ИСАК) и извлечения пространствен обект от сигнала от
Sentinel. Първият е обикновено е полигон, докато втория може да има различна
„структура“ – статистическа стойност, клъстери от пиксели, или непрекъснат набор от
сегменти. За успешното проследяване на земеделските събития е от ключова важност
първоначалното очертаване на земеделския парцел в ИСАК да е максимално близо до
земеделския парцел, за да е гарантирано, че извлечения сигнал от Sentinel отразява
поведението на физичния феномен, който се наблюдава.
Информацията, събрана от Sentinel за даден земеделски парцел, може също
така да разкрие наличието в него на индивидуални физични обекти от различно
естество. Това дава възможност за анализ на характеристиките на тези отделни биофизични явления и тяхното пространствено разпределение.
В тази връзка настоящето изследване предлага метод за анализ, чрез Sentinel,
на хетерогенността на земното покритие в земеделския парцел. Методът оценява
хетерогенността в рамките на земеделския парцел чрез обектно-ориентиран анализ на
наличните сегменти (клъстери), в геометричния обект (полигон) представящ парцела,
извлечени предварително от пикселите на сателитното изображение чрез мултитемпорално сегментиране (Фигура 10б). При този подход, извлечените сегменти на
изображението и техните пространствени агрегации, заедно с полигоните на
земеделските парцели се третират като обекти с топологична връзка между тях
(Tasdemir et al., 2012). Това позволява провеждането на по-изчерпателен контекстуален
анализ.
Методът е разработен в софтуерния продукт eCognition Developer. Входните
данни са набор от безоблачните сцени от Sentinel-2 за тестовия район, извлечени
предварително от наличните архиви на JEODPP, както и полигоните на очертаните
земеделски парцели в ИСАК, налични в ESRI shape формат.
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Фигура 10б (left) Земеделски парцел като обект на интерес. (b) полигон представящ парцела от
декларацията на банафициента. (c) извлечен пространствен обект (сегмент) от Sentinel.

Анализът и класификацията на извлечените сегменти използва параметъра
“Maxdiff”, наличен в eCognition Developer. Той представлява максималната разлика в
средната интензивност във всички слоеве на мултитемпоралното композитно
изображение от Sentinel за избрания времеви период. Изчислява се по Формула 2,
дадена по-долу:
Maxdiff =
Входни параметри









´ 𝒗
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𝒊,𝒋𝜺Kb

ć 𝒗
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, при диапазон на стойностите
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i, j са отделните растерни слоеве
𝒄´ 𝒗 е яркостта на даден сегмент 𝒗
𝒄´ 𝒗 е средния интензитет на стойностите на пикселите в растерен слой 𝒊 за сегмент 𝒗
𝒄´ 𝒗 е средния интензитет на стойностите на пикселите в растерен слой 𝒋 за сегмент 𝒗

𝒄𝒎𝒂𝒙
е най-голямата възможна стойност на интензитета в растерен слой 𝒌
𝑲
𝑲𝒃 е броя на растерните слоеве с позитивни теглови стойности за яркостта с 𝑲𝒃 = {𝒌 ∈ 𝑲: 𝒘𝒌 = 1},
където 𝒘𝒌 е тегловия коефициент на растерния слой.

За последващото изследване на взаимовръзката между земното покритие и
почвата и за оценка на качествените и характеристики е използван набор от
статистически методи за анализ на поведението на хетерогенността и на фенологията
на растителността в земеделски парцели. с определено земно покритие и
земеползване, върху почви с различен механичен състав. Статистическите анализи са
извършени в Microsoft Excel и SPSS Statistics на IBM. Геопространствените анализи са
направени в ArcGIS. Използвани са следните статистически методи:
 Student’s t-test: тестът показва колко значителни са разликите между средните
стойности на две популации от променливи и доколко наблюдаваните разлики
могат да се дължат на случайност. Прилага се за популации от стойности, които
имат нормално разпределение.
 Chi-Square test за независимост: сравнява и тества дали разпределенията на две
категорийни променливи се различават една от друга и ако е така дали това е
случайно.
 Mann-Whitney U test: непараметричен тест на нулевата хипотеза, че за
произволно избрани стойности X и Y от две популации от стойности,
вероятността X да е по-голяма от Y е равна на вероятността Y да е по-голяма от
X. Подходящ е за популации от стойности, които не следват нормално
разпределение.
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Резултати и обсъждане
Предложени концепции
Концепция за съвместно описание на земното покритие и почвата
Tегонът като биофизичен феномен
Концепцията се базира на приемането (хипотеза), че съществува триизмерно
елементарно био-физично тяло (тегон), изпълняващо ролята на изграждащ елемент на
всеки материален субстрат върху земната повърхност. То съдържа различни слоеве
материя (страти), които са включени в процес на обмен на енергия и материя помежду
си, а също с атмосферата отгоре и почвата отдолу (Devos and Milenov, 2012). Всяко
такова тяло може да се представи като n-ъгълна призма, обхващаща негазообразен
субстрат с определени биофизични характеристики, свойства и жизнен цикъл. Думата
тегон, или като е на английски „tegon“, произлиза от латинското tegere, tego, tectus, което
значи „покривам“. Аналогично на педона в почвената наука, тегона представлява наймалкото измеримо тяло даващо информация за естеството и генезиса на земното
покритие, както и предоставящо възможност за изследване на отделните слоеве
(страти) и тяхната взаимовръзка (Schaetzl, 2013).
Тегонът може да се приеме за хоризонтално хомогенен по отношение на
базовите си характеристики, с пространствено измерение и специфичен жизнен цикъл,
обикновено обхващащ един до няколко квадратни метра. Той има определен външен
изглед и структура и се характеризира с наличието на един или повече вертикални
слоеве от биотична или абиотична материя. Тегоните всъщност отразяват
елементарните физически компоненти зад всяка съществуваща единица за
картографиране или клас от номенклатура за земно покритие, така както са педоните по
отношение на почвените класове.
Всеки географски обект земно покритие e дискретен био-физичен феномен на
земната повърхност с определено местоположение. Той представлява добре
дефинирана, отделна и измерима материална реалност. Тъй като тегонът е приет за
основната физическа съставка на земно покритие, той сам по себе си също е дискретно
реално явление (феномен) от материалния свят – елементарен обект земно покритие.
Всеки физичен обект земно покритие може да се опише като напълно съставен от
непрекъсната последователност от такива тегони, като по този начин формира
„политегон“. При хомогенни типове земно покритие всички изграждащи политегона
тегони са от един тип; т.е. споделят сходни биофизични характеристики. Хетерогенните
типове земно покритие, от друга страна, са съставени от „мозайка“ от тегони с различни
характеристики, обособени в отделни типове .
Един достатъчно пълен комплект от различни типове тегони, би могъл да опише
всеки един възможен клас земно покритие. Това е така, защото самия клас
представлява таксономична единица асоциирана с физични обекти със сходни
характеристики, а тези характеристики могат да се опишат структурно с механизма на
тегона, при използването на подходяща онтология, каквато предлага Land Cover Meta
Language (ISO 19144-2).
Тегонът обхваща земния субстрат намиращ се върху най-горния почвен слой.
Основата на неговата n-ъгълна призма (D) обикновено покрива от един до няколко
квадратни метра, а височината му (H) е разстоянието от горната част на почвения слой
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(O, H или A), който директно взаимодейства с атмосферата, до „твърдото и видимо лице
на земното покритие”, гледано от Космоса (Фигура 11) .

Фигура 11 Илюстрация на концепцията за тегон, с основните му елементи и характеристики

Тегонът има три основни характеристики, определящи неговия вид и поведение:
1. Материята съставяща тегона е нередуцируема биофизична съставка на
субстрата, който тегонът представлява. Тя се характеризира с:
a. Материал: веществото, което изгражда материята. То може да бъде
биотично (растителност) или абиотично (вода, изкуствена конструкция,
находище на минерали) по произход.
b. Външен изглед: състоянието, в което се проявява материята (външен
изглед). Тя е специфична за всеки вид материал: физиономия - при
растителността; характер на повърхността - при гола почва или скала;
агрегатно състояние - при водата; и т.н.
c. Жизнен цикъл: продължителността или периода, в която материята запазва
определящите я характеристики непроменени. Това е интервалът от време
между две промени на материала, или на външния вид на субстрата (или част
от него).
2. Площта заета от тегона на терена (неговата „стъпка“), е пространственото
изражение на основата на n-ъгълната призма, ортогонално проектирана върху
земната повърхност. Приема се че най-подходяща е шестоъгълната призма,
тъй като тя гарантира непрекъснатост на множеството тегони, съставящи
политегона.
3. Стратата на тегона представлява съвкупността от страти в топологичното
пространство на субстрата, което задържа различните слоеве материя,
участващи в балансиращия процес на обмен на енергия (Valeeva and
Moskovchenko, 2009). Законите на гравитацията диктуват, че агрегатното
състояние на материята в по-горните слоеве е твърдо. Когато има отсъствие
на субстрат на земната повърхност (в случай на гола почва или скала), тегонът
се счита за имащ безразмерен „нулев слой“ с дадения (не) консолидиран
материал.
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Тегонът като средство за описание на земното покритие
При използване на тегона за описание на земното покритие, трябва да се имат
предвид следните принципи:
1. Тегонът има поне един материал и има поне една страта, в която този материал
се съдържа. Често материалът в тази най-долна страта е съставен от смес от
абиотични и биотични компоненти, какъвто например е случая с основния тегон
на торфеното блато, имащ нулева страта обхващаща O или H почвени
хоризонти.
2. Ако повече (от един) материали присъстват на различни височини в субстрата,
те могат да бъдат организирани и подредени в страти. Възможните вариации в
разположението на материала в даден физичен обект в хоризонтално и
вертикално направления могат да бъдат моделирани като комбинации от
различни типове тегони въз основа на наличието и поредността на материалите
в стратите (Фигура 12).
3. Размерите на тегона са достатъчни, за да задържат и пресъздадат всички
материали в стратите и техните взаимовръзки. Примери за тегони са отделно
растение или конкретна общност от подобни растителни форми на живот.
4. Тегоните са ясно видими във всичките си 3 измерения. Техните характеристики
се разкриват чрез подходящ подбор от техники за наблюдение. Също така,
съществуването на характеристиките е повсеместно, и не се влияе от
използвания метод и пространствения ъгъл на наблюдение.

Фигура 12 Теоретична илюстрация начина по който даден физичен обект земно покритие може да
се моделите с тегони. (a) Физичен обект с вариации в разположението на материала (източник:
“Land Cover Classification System - Classification concepts and user manual”, FAO-UN, 2005 )
(b) Съответните типове тегони с различен брой страти и разпределението на материала в тях
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Размерът на индивидуалния физичен обект земно покритие не може да бъде помалък от най-малкия отделен тегон, който го изгражда. Границите на даден физичен
обект земно покритие обхващат всички тегони, които го съставят и се простират до
мястото на контакт с тегони, които принадлежат към друг физичен обект земно покритие
(обикновено принадлежащ към друг клас).
По дефиниция основните характеристики на всеки тегон са пространствено
хомогенни. Това означава че дори някои от допълнителните му характеристики, като
например плътността на покритие на материала, да варират по протежение на стъпката
му, основните биофизични характеристики са еднородни. Следователно всеки видим
физичен обект земно покритие може да бъде съставен:
• изцяло от тегони със сходни био-физични характеристики; т.е. от един тип.
Типичен пример са интензивните засети пасища, или
• тегони с различни био-физични характеристики; т.е. от различен тип. В този
случай, тези различни типове тегони образуват асоциация, която се явява
хомогенна единица от функционална гледна точка. Типичен пример са
екстензивните пасища с храсти.
Два или повече тегона с различни биофизични характеристики които образуват
асоциация, създават по същество нов субект с уникални функционални (от гледна точка
на земеползване и екосистемни услуги) характеристики. Като резултат се получават
политегони, които са биофизично композитни, но функционално еднородни (Фигура 13).
Приносът на съответните тегони в композицията е специфичен и фиксиран за дадения
клас земно покритие, към който дадения физичен обект принадлежи.

Фигура 13 Географският обект класифициран като GB е пример за специфични тип естествено
пасище в Северна Ирландия, което представлява типична смесица от треви и храсти. Класът GB
може да се представи като асоциация от два типа тегони, с определено процентно съотношение
помежду им (Фигурата включва материали от © DigitalGlobe (2010), all rights reserved)
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Концепцията е дефинирана, моделирана, илюстрирана и тествана чрез поредица
от мащабни примери от селскостопанския контекст (Devos and Milenov, 2012). Анализът
на предложената концепция показа следните по-конкретни предимства на тегона:
 Справя се по-добре със сложността при дефинирането на класовете земно
покритие в дадена номенклатура. Тъй като биотичната/абиотичната природа
на материалът не се асоциира с класа като цяло, а със определения слой в който
се намира, получените класове на база на тегона, много по-добре ще отразяват
истинската триизмерна природа на земното покритие.
 Основава се на чисто биофизични критерии. Това дава възможност за по-ясно
разделяне на понятията земно покритие и земеползване. Така ключови типове
земно покритие като например „влажните зони“, ще могат адекватно да се опишат
от гледна точка на техния био-физичен характер, което ще даде възможност за
техното ефективно наблюдение от Космоса.
 Стъпва на концепцията много подобна на методологията за класификация
на почвите. Субстратът на земното покритие е ключов фактор при формирането
на почвените хоризонти, а аналогията между педон (Johnson 1962) и тегон
подкрепя тази взаимовръзка.
 Структурира онтологията на LCML, така че тя да може да се използва за
описание на индивидуалния физичен триизмерен обект. Същевременно
гарантира съвместимостта на концепцията с картографските продукти за земно
покритие
 Осигурява универсална основа за мониторинг на промяната в земното
покритие. Подхождайки към земното покритие от гледна точка на био-физичните
му характеристики, тегона ще подобри техническата рамка за мониторинг на
земното покритие в земеделски земи.
Все пак в концепцията за тегона съществуват някои празноти, които налагат
допълнителни проучвания, за да се разгърне пълния потенциал на идеята. Някои от найосновните са:
 Нужда от допълнително формализиране на концепцията и нейната връзка със
семантиката на LCML, за да се използва ефективно за проектиране на класове
земно покритие.
 Биофизичният обхват на призматичното тяло на тегона се нуждае от
допълнително изследване. Трябва да се анализира дали е достатъчно
изчерпателен и всеобхватен по отношение на броя на предложените страти,
основните свойства и правилата за определяне на точните граници на физичния
обект.
 Обхватът на приложение на концепцията тегон все още не е добре дефиниран.
Трябва по-ясно да се определят случаите в които предложеният подход може да
се приложи и ще има добавена стойност.
Връзката между тегона и педона
В настоящото изследване LCML се използва, като основна онтология за
проектиране на семантичен „мета-модел“, съдържащ в йерархична структура, найсъществените и общоприети био-физични „компоненти“, характерни за земното
покритие в земеделски земи. Тази онтология също така трябва да съдържа определени
морфологични характеристики, отразяващи горния почвен слой, които потенциално
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биха могли да повлияят на външния изглед, структурата и поведението на биотичния
аспект на земното покритие. Така поставената цел се реализира чрез въвеждането на
връзка „Тегон-педон“, където триизмерните елементарни тела от земно покритие и
съответно почва, действат като структурна двойка в системата „почва-растение-наземна
атмосфера” (Banov, et al., 2021). Тази концепция позволява описание по стандартизиран
начин на връзката между земното покритие и почвата и идентифициране на тези
биофизични характеристики на двойката, които могат да бъдат наблюдавани с
дистанционни методи. Тя също така подпомага обособяването на “границите на
обхвата” (Universe of Discourse) на земното покритие и земеползването, като две
отделни тематични области, като същевременно запазва семантичната връзка между
тях.
Разработен е семантичният модел включващ набор от елементи и биофизични
характеристики, структурирани по йерархичен начин, за да характеризират земното
покритие и свързаните с почвата аспекти (Фигура 14). Първоначалната версия на метамодела е разработена в рамките на проекта на JRC, SEPLA (Сателитно базирано
картиране и мониторинг на европейски торфища и влажни зони за LULUCF и селското
стопанство). Авторът е ключов участник в проекта. Моделът е тестван и адаптиран за
типове земно покритие, принадлежащи към влажните зони, които са пример комплексни
био-физични системи с голямо екологично значение. Всеки от елементите, присъстващи
в различните страти на двойката "тегон-педон", се отнася до конкретен материал, който
има различно поведение във времето и жизнен цикъл. Основното предположение е, че
при наличие на достатъчно плътен набор от наблюдения, ще може да се изследва
връзката между почвените характеристики и поведението на земното покритите.
Семантичният модел също така отчита различното значение на термина „субстрат“ в
тематичните обхвати на тегона и на педона.

Фигура 14 Семантичен мета-модел на двойката „тегон-педон“
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Предложени методи
Метод за оценка хетерогенността на земното покритие в земеделския
парцел
Основната идея на разработения метод е, че всеки биофизичен обект/феномен,
намиращ се на земната повърхност, има определено поведение във времето, което
зависи от материала (биотичен или абиотичен) от който е направен, и неговите
характеристики. Ако се приеме, че всеки специфичен тип материал (например тревиста
или дървесна растителност) има определено поведение във времето, свързано с
неговия жизнен цикъл, би трябвало да сме в състояние да разпознаем определена
категория земно покритие чрез изучаване на динамиката на определени негови
характеристики, наблюдавани чрез дистанционно наблюдение, без непременно да се
налага фотоинтерпретация на неговия външен изглед (Фигура 15).

Фигура 15 (а) Земеделски район в Испания, както изглежда на псевдо-цветно изображението от
Sentinel-2 (S2). Застроените повърхности са ясно видими, поради специфичния им „изглед“ в
дадената спектрална комбинация (ярък ахроматичен цвят, правоъгълни форми); (б) Сегментация
върху същия район, генерирано от 20 изображения Sentinel-2, заснети през дадена година. Цветовият
нюанс на всеки сегмент показва стойността на максималната разлика на средната интензивност от
всички изображения (от тъмно синьо до зелено). Изкуствените застроени повърхности са в найтъмните нюанси на синьото, тъй като имат еднакво отразяване през цялата година; в този случай,
максималната разлика в интензитета на яркостта е минимална.

Първоначално се извършва сегментиране с много голяма разделителна
способност на всички безоблачни Sentinel 2 (L2A - атмосферно коригирани) изображения
в рамките на предварително дефиниран период. Разпределението на изображенията
Sentinel 2 във времето (за предпочитане на равен интервал) играе важна роля в процеса
на сегментиране и класификация. Използвани са спектралните канали: син (B2), зелен
(B3), червен (B4), граничен червен (B6), близък инфрачервен (B8) и среден инфрачервен
(B11). Спектралните канали заснети с пространствена разделителна способност от 20
метра се ре-семплират повторно до 10 метра. Всяко отделно изображение отговарящо
на даден канал, се приема като отделен „растерен слой“ в работния процес.
Сегментирането използва патентования метод „multi-resolution segmentation“ на
софтуерния продукт eCognition Developer. В своята същност той представлява „region
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grow” метод, базиран на критерии за относителна хомогенност, който взема предвид
стандартното отклонение на „спектралните цветове“ и отклонението на получените
сегменти от компактна (или гладка) форма. Гранулярността на сегментацията се
контролира от коефициент за мащаба, който е настроен така, че да осигури достатъчна
детайлност, без прекомерно свръхсегментиране. Всички растерни слоеве имат еднакъв
теглови коефициент в процеса на сегментиране. Не се прилага специфично
геометрично наместване в случай, че изолирано изображение от Sentinel-2 е изместено
с един пиксел от референтната си позиция (Yan et al., 2018). Предполага се, че в процеса
на сегментиране, наличието на предимно геометрично наместени изображения
компенсира в известна степен неблагоприятното влияние на тези случайни
измествания. Графичната информация за земеделските парцели се въвежда като
отделен тематичен слой за разделяне на сегментите, попадащи в съседни полигони.
За всеки получен сегмент, се изчислява максималната разлика в средната
интензивност във всички „слоеве на изображението“ за избрания времеви период, чрез
параметърът Maxdiff, наличен в eCognition. Той се използва като параметър описващ
динамиката на отражението на повърхността на био-физичните обекти в различните
спектрални канали (Roshan Pande-Chhetri, 2017). В известно приближение, той може да
се приеме за достатъчен индикатор за времевото поведение на материала, съставящ
земното покритие. След това се изчисляват стойностите на децилните групи в
хистограмата на maxdiff за цялата съвкупност от сегменти в изображението. Всеки
сегмент се класифицира в децилната група към която принадлежи. Всяка децилна група
се третира като клас, отговарящ на определен диапазон от динамика на поведение на
материала на земното покритие (Фигура 16). Първоначалните клъстери се окрупняват
впоследствие чрез допълнителни пространствено-базирани правила (border index,
proximity), с отчитане на класовете и топологията между първоначалните сегменти и
техните агрегати. След което се изчислява присъствието на сегменти в рамките на
земеделските парцел и тяхното разпределение по класове. Наличието и честотата на
сегментите в земеделските парцели, играе ролята на индекс на хетерогенността.

Фигура 16 (ляво) Граници на земеделските парцели, в червено, наложени върху сегментите,
класифицирани според децилния диапазон на maxdiff, към който принадлежат; (дясно) Земеделски
парцели, открити с наличие на хетерогенно земно покритие, са показани в магента.
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Алгоритъмът генерира два типа резултати:
 таблица със статистически данни за всеки оценен земеделски парцел,
включващи: идентификационен номер на парцела; площ в хектари; деклариран
начин на трайно ползване; наличие на сегменти в парцела за всеки децилен клас,
изразени като общ брой и процент от площта на парцела (Фигура 17)
 тематичен растерен файл с размер на клетката от 10 метра (класифицирани
сегменти).
За генериране на таблиците, допълнително е използван модул, наличен в
платформата JRC DIAS GitHub (https://github.com/ec-jrc/cbm), базирана на
инфраструктурата на CreoDIAS. Това е една от четирите DIAS платформи за достъп и
обработка на данни от сателитите Sentinel, първоначално финансирани от
Европейската Комисия (Copernicus Data and Information Access Services -DIAS)

Фигура 17 Пример за таблица със статистически данни за всеки оценен земеделски парцел

Ефективността на метода е тествана върху райони и референтни данни от
различни части на Европа. Получената точност по отношение наличието на „неактивни
площи“ в земеделските парцели (изоставена земя, постоянно гола почва, изкуствено
запечатани площи), е над 90%. Това показва че определени клъстери, генерирани от
метода, на основата на времевите параметри извлечени от Sentinel, всъщност отговарят
на физични обекти. В тези случаи, земеделския парцел като цяло се приема за
политегон, съставен от тегони, отговарящи на изоставена земеделска земя, постоянна
гола почва или изкуствено запечатани площи, и тегони от други типове. За подобряване
на резултатите са тествани различни настройки на сегментацията (мащаб, форма,
компактност), както и различни теглови коефициенти за спектралните канали на
изображението. Най-удачни се оказаха настройките: Scale – 40; Compactness – 0.8;
Shape – 0.1. Най-малкият физичен абиотичен обект, който можеше да бъде извлечен, е
с размера на 10 до 20 пиксела от Sentinel-2, в зависимост от типа обект. От гледна точка
на площ, това отговаря приблизително на 0.1-0.2 хектара.
Опознатите площи с постоянна гола почва в земеделския парцел, биха могли да
предоставят ценна информация за агро-екологичните условия в изследваните райони.
Често пъти такива площи са свързани с определени почвени характеристики, като
например по-високото съдържание на гипс и калциев карбонат. Тя също може да даде
индикация за капацитета за задържане на вода и производителността като цяло.
Комбинирайки с данни за почвата и терена, се забеляза че наличието на клъстери с гола
почва изглежда съответства с райони, където се очакват процеси на водна ерозия
(Фигура 18).
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Фигура 18 Парцел с ечемик: (вляво) Голи ерозирани петна, в светло синьо, са ясно видими на
сателитното изображение от 2019; (в средата) Тематичен растерен файл, където слабо покритата
северна площ на парцела е отделена в друг сегмент; (вдясно) Ортофото от 2020 г., с изобразени
изолинии на наклона, показващи по-стръмен терен в северния край на парцела (средният наклон е
8,2%). Почвата е Calcaric Leptic Regosols. CC-BY 4.0 scne.es 2020.

Изследване на взаимовръзката между земното покритие и почвата за
оценка на качествените и характеристики
Представеното по-долу изследване, направено върху избрания район на
Сандански и Петрич, може да се разглежда като част от усилията на съвременния
мониторинг на земеделските земи за определяне на онези био-физични процеси,
протичащи на земната повърхност (естествени и антропогенни), които се влияят от
характеристиките на почвата и могат да бъдат наблюдавани от Космоса. Това би
подпомогнало разработването на адекватните методи за наблюдение и извличане на
информация, свързана с почвата на нивото на отделния земеделски парцел, както и
оценката на влиянието на почвата върху използваните маркери. Изследването стъпва
на присъщата връзка между типа земно покритие и основните свойства на почвата,
изразени чрез структурната двойка тегон-педон в системата „почва-растение- наземна
атмосфера“.
Изследването се фокусира върху механичния състав на почвата и нейната
връзка с фенологията на растителността. Механичният състав на почвата пряко влияе
върху водозадържащия и капацитет (Гюров, Артинова, 2015), както и на нейната
температура (Wang et al., 2015). Почвите с по-малки частици (тиня и глина) имат поголяма повърхност от тези с по-големи частици (пясък), позволяващо задържането на
повече вода. Въпреки че глината обикновено показва по-висок топлинен капацитет в
сравнение с пясъка, при еднакво водно съдържание и плътност, последния се нагрява
по-бързо от глината поради по-малкия обем вода и по-голямата топлопроводимост.
Както капацитетът за задържане на вода в почвата, така и температурата на почвата са
основни фактори за фенологичните промени и техния интензитет (Eric et al., 2009;
Pregitzer et al., 2000). От друга страна, механичния състав на почвата е индикатор за
съдържанието на глина в нея, което е фактор за наличието на органична материя,
основа за почвеното плодородие.
Допълнително, изследването се опитва да проследи евентуалната връзка между
механичния състав на почвата и хетерогенността на растителната покривка, за да се
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оцени дали разработения хетерогенен индекс може да се ползва като индикатор за
разграничаване на почви с различен механичен състав.
За да се изключи, доколкото е възможно, влиянието на конкретните
агрономически мероприятия, специфични при всеки земеделски производител,
проучването се фокусира първоначално върху земеделски парцели декларирани като
постоянни затревени площи, оставени през текущата година в състояние, подходящо за
паша и косене. Развитието на фенологията (наблюдавана чрез вегетационния индекс)
при тези площи следва крива, типична за полуестествената тревиста растителност.
Факторите, влияещи върху тяхното поведение са свързани най-вече с естествената
среда (форма на релефа, почва, микроклимат). Същото е валидно и за растителната
покривка, чиято еднородност зависи главно от естествените условия на терена,
свързани с формата на релефа, почвата и нейната влага (Milenov et al., 2014).
Въпреки това, анализът на постоянните тревни площи в района на изследване
бе проблематичен, тъй като поради динамичната ситуация със земеползването, те не
изглеждат постоянни, съгласно общоприетата дефиниция (минимум 5 години без
промяна). Много земеделски производители наемат земя само за една или две години;
новите наематели често променят използването на земеделската земя и прилаганите
практики. Промяната на парцели от орна земя към пасище, и обратно, е често явление.
Това означава, че фенологичното поведение и пространствените характеристики на
пасищата в дадена година могат да бъдат повлияни от остатъците от реколтата и
съответните плевели, останали от предишната година, когато земята е била използвана
като орна. Това беше причината проучването да се разшири и до две едногодишни
култури – люцерна и зимна пшеница, където влиянието на реколтата от предходната
година би било минимално поради почистването и подготовката на сеитбата, извършена
в началото на земеделския сезон.
Подготовката на експеримента включваше следните стъпки:
1. За изследвания район и за стопанските години 2018, 2019 и 2020, бяха извлечени,
по горепосочените методи, хетерогенния индекс и кривата на вегетационния индекс
за всеки от предоставените земеделски парцели, декларирани от бенефициентите
2. От тях бяха избрани земеделски парцели с декларирано ползване:
 постоянни затревени площи, оставени през текущата година в състояние,
подходящо за паша и косене
 люцерна
 зимна пшеница
3. Бе извършено следното допълнително филтриране:
 От изследването бяха изключени парцели с размер под 0,1 хектара, като твърде
малки, за извличане на адекватен сигнал от Sentinel-2, при неговата
пространствена разделителна способност от 10 метра.
 За да се намали влиянието на терена (аспект, наклон) върху сигнала от Sentinel2 и върху почвените характеристики (чрез процеси като водна ерозия), бяха
допълнително изключени парцели, разположени на наклон, по-голям от 10%.
 За да се намали влиянието на неопределеността на границите между
картографираните почвени единици и отчете дифузният им характер, бяха
допълнително изключени парцели, пресичащи границата между две почвени
единици от различен клас и механичен състав, както и тези в непосредствена
близост до границите им (Фигура 19).
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Останалите парцели бяха сравнени с резултатите от проведените контроли на
място от Фонд Земеделие. Анализът потвърди коректността на декларациите от
контролната извадка. Въпреки това, бяха изключени парцели от декларации на
бенефициенти с по-малко от 10 парцела в стопанството, принципно извън
контролната извадка.
4. Парцелите бяха разделени на групови двойки по отношение на: (1) година на
деклариране; (2) тип земеползване – треви, люцерна, пшеница; (3) механичния
състав на почвата в която се намират (Фигура 20). Използвани бяха цифровите
почвени карти в мащаб 1:10000, предоставени от Институт „Пушкаров“,
пространствено пресечени с полигоните на парцелите. Бяха определени следните
категории по механичен състав:
 Категория 1 – върху песъчливи и глинесто-песъчливи ( 7.3 - 13.3 % глина)
 Категория 2 – върху песъчливо – глинести леки и средни (23,6 - 30.4% глина)
5. Бе извършен статистически анализ на всяка групова двойка - една година, едно
земеползване, различен механичен състав - за наличие на статистически значими
разлики между тях по отношение на поведението на фенологията и стойностите на
хетерогенния индекс .


Фигура 19 Пространствено разпределение на парцели с постоянни затревени площи през 2020 г. на
един земеделски производител (в червено), върху почвени единици с различен механичен състав

27

Фигура 20 Илюстрация на двойките групи за 2019

Статистически анализ - пространствена хетерогенност
На база на получените таблици за индекса на хетерогенност, бяха генерирани
хистограми на разпределението в земеделските парцели, на сегментите за всеки от 10те децилни класове, за всяка отделна двойка групи (Фигура 21)

Фигура 21 Разпределение на броя класифицирани сегменти (P1 до P10) в земеделски парцели,
декларирани като постоянни затревени площи, върху почви с различен механичен състав

Целта на статистическия анализ бе да определи дали има значителна разлика
между хистограмите на подмножествата от двойките групи, които са с различен почвен
механичен състав, като се отхвърли първоначалната хипотеза (Ho), че те произхождат
от едно и също множество. Всяка статистически значима разлика, открита между двете
подмножества, може да е индикатор, че те са различни по естество поради (поне
частично) различния механичен състав.
На базата на предходните резултати за хетерогенността, беше изчислен
показател за хетерогенност (FOIh), свързан с преобладаващото присъствие на голи или
неактивни земеделски площи във всеки земеделския парцел, по следната формула:
𝒏
FOIh = “High”, if ∑𝟏𝟎
𝒌 𝟗 ∑𝒊 𝟏 𝑨𝒊𝒌

𝟕𝟓%𝑨𝑭𝑶𝑰 , else FOIh = “Low”

𝑨𝒊𝒌 – площ на сегмент 𝒊, от децилен клас 𝒌 в даден парцел (FOI)
𝒌 – избрани децилни класове [8;10]
𝑨𝑭𝑶𝑰 – площ на парцела (FOI)
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(3)

За всяко от подмножествата на двойките групи бе изчислен броя парцели с FOIh
= “High” и с FOIh = “Low”. Бе извършен анализ чрез Chi-Square test. Резултатите за
постоянни затревени площи са показани на Фигура 22.

Фигура 22 Резултати от Chi-Square test за групите парцели в постоянни затревени площи

Визуалният анализ на хистограмите не показа видима разлика в
разпределението на типовете сегменти при двойките групи парцели върху почви с
различен механичен състав, с изключение на групата постоянни затревени площи през
2020. И все пак, въпреки че формите на двойките хистограми изглеждат сходни, горната
им граница (максимален брой сегменти на клас) може да бъде съществено различна,
както се наблюдава при постоянните затревени площи 2020 г. и люцерна 2018 г.
Приложеният статистически тест за независимост (Chi-Square test) на парцелите на база
показателя на хетерогенност, не отхвърли първоначалната хипотеза, че произхождат от
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една популация. Единственото изключение са парцелите с люцерна през 2018 г., където
получената p-value е много по-ниска от 0,05 (0,000723).
Причините могат да се крият в някои техническите аспекти на използвания метод.
Първо, предложения показател за хетерогенност, фокусиран само върху сегментите над
седмия децилен клас. За препоръчване е да се изследва и пълната хистограмата на
разпределение чрез алтернативни статистически методи, като например bootstrapping.
Второ, площта на парцелите често е твърде малка, за да се очаква забележима
проява на хетерогенност на растителното покритие, особено за култури и
земеползвания, които имат равномерно такова (люцерна, пшеница). Площта на
изследваните парцели варира от 0,1 до 17,60 ха, но средната стойност е 0,6 ха и 75% от
парцелите са под 1,16 ха. Възможно решение би било хетерогенния индекс да се
изчислява само за парцели над определен размер или да се окрупняват съседни
парцели с едно и също земеползване.
Трето, парцелите, групирани по видове култури, принадлежат на различни
земеделски производители. За да се отчете евентуалната разлика в начина, по който
земеделците извършват агрономическите мероприятия, парцелите могат да бъдат
допълнително групирани по отделен земеделски производител. За съжаление средния
брой декларирани парцели на стопанство е прекален малък за адекватен статистически
анализ. Все пак бе направен такъв за земеделския производител, притежаващ найголям брой декларирани парцели (общо 62) с постоянни затревени площи през 2020 г.
(Фигура 19). Това осигури анализ в по-контролирана среда, тъй като всички парцели са
разположени относително близо един до друг и повечето външни фактори, освен
почвените, имат идентичен ефект. Получената стойност за p-value от статистическия
тест бе по-ниска от 0,05 (0,042), което може да е първа индикация за различно
поведение, поради механичния състав.
По-обстойния анализ на стопанството показа че повечето от постоянни
затревени площи, разположени върху песъчливи почви, всъщност са естествени
постоянни треви, използвани за пасища, с наличие на спорадична храстова
растителност. Различната форма на растеж и фенология на последната, допринася за
повишената хетерогенност на растителната покривка (Фигура 23). Обратно на това,
много постоянни затревени площи, разположени върху песъчливо-глинести почви, през
предходните години са били орни земи култивирани с годишни култури. Те са оставени
като угари, и са били или почистени, или оставени със сухата равномерна растителност,
останала от предходния сезон. Всичко това допринася за по-хомогенната растителна
покривка.

Фигура 23 Резултати за парцели в постоянни затревени площи декларирани от един бенефициент
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Статистически анализ – фенология
На база на получените фенологични криви за всеки отделен парцел бяха
генерирани сумарни фенологични криви земеделските парцели от всяко отделно
подмножество на групова двойка. Процесът включваше следните стъпки:
1. Индивидуалните криви извлечени във формат CSV бяха обработени в MS Excel и
сумирани по групи с използване на Pivot Tables.
2. Календарните дати с по-малко от 5 парцела със валидни наблюдения от Sentinel
бяха изключени от времевата ос
3. За всяка останала полезна календарна дата, бяха изчислени средната стойност
(Mean), стандартното отклонение (StDev) и доверителния интервал (CI) на NDVI от
всички парцели от дадената група
4. Получените криви бяха запазени в таблици и изобразени в графики.
Както при хетерогенния индекс, целта на статистическия анализ е да определи
дали има значителна разлика между фенологичните криви на частите от двойките групи
с различен почвен механичен състав, като се отхвърли първоначалната хипотеза (Ho),
че те произхождат от едно и също множество. Всяка статистически значима разлика в
стойностите на NDVI (играещи ролята на маркери), открита между двете подмножества,
може да е индикатор, че те са различни по естество, поради (поне частично) различния
механичен състав.
Поради естеството на сумарните фенологични криви – не отговарят на нормално
разпределение и съдържат сравнително малък брой стойности – бе решено да се
използва непараметричен тест.
Статистическият анализ бе направен с Mann-Whitney U test със стойностите на
NDVI за всяка една година, като бе прието че:
 Данните от NDVI могат да се третират като категорийни и могат да бъдат
класирани.
 Данните за NDVI на подмножествата от двойките групи са независими едни от
други.
 Общата бройка на подмножествата в двете групи е повече от 20.
 Подмножествата от двойката имат сходни форми на разпределение.
Резултатите за постоянни затревени площи са показани на Таблица 1.
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Таблица 1 Резултати от визуалното и статистическото сравнение на фенологичните криви (NDVI
профили) по групи механичен състав на почвата, за постоянни затревени площи и всяка
календарна година. Вертикалните черти в отделните NDVI точки показват доверителния
интервал.
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Визуалната оценка на фенологичните профилите показва известна
забележителна разлика и при трите култури, между парцелите в двете подмножества,
разделени според почвения механичен състав. Тези разлики са по-очевидни в някои
години и в определени периоди от годината. За всяка отделна дата от тези периоди, бе
извършен едностранен Student-t test за статистическа значимост в разликите между
средните стойности на NDVI между двете подмножества на груповите двойки. Това бе
намерено за удачно, тъй като тези средни стойности са получени от популации
(индивидуални стойности на NDVI на ниво парцел) следващи нормално разпределение.
При постоянните затревени площи, стойностите на NDVI за парцели върху
глинесто-песъчливи и песъчливи почви са системно по-големи, отколкото за парцелите
върху леки и средни песъчливо-глинеста почви, през зимния и пролетен период на 2018
и 2020г. Стойностите на p-value от Mann-Whitney U test, за тези периоди са значително
по-ниски, от тези изчислени за целия такъв. Стойностите на p-value от Student’s t-test са
под 0.05.
Това може да се обясни с по-високата температура на глинесто-песъчливите и
песъчливите почви, в сравнение с леките и средни песъчливо-глинести почви, което
води до по-бърз и по-интензивен фенологичен растеж през зимно-пролетния период.
Съществува и значителна разлика в стойностите на NDVI в периода късна
пролет- лятото на 2018 г. и 2019 г. Тук стойностите на NDVI за парцели на лека и средна
песъчливо-глинеста почва са систематично по-големи, отколкото за парцелите с
глинесто-песъчливи и песъчлива почва. Това може да се обясни с по-високата
водозадържаща способност на почвите с по-висок процент глина, които създават поблагоприятни условия за развитие на растителността през по-горещите месеци.
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Ситуацията в началото на 2019 г. изглежда аномална, тъй като стойностите на
NDVI и за двете криви са постоянно ниски и близки една до друга. Това може да се
обясни отчасти с по-студените условия през януари 2019 г., съчетани с много по-ниски
месечни валежи през пролетта на 2019 г.(Фигура 24).

Фигура 24 Ход на температурата и валежите в района на изследване, извлечени от климатичната
служба на Коперник. За месец януари 2019 се забелязва по-ниската температура и по-високите
валежи, последвани от значително по-малко валежи през февруари и март.

Получените резултати за хетерогенността и фенологията показват известни
разлики в поведението на растителността на земеделски площи, разположени върху
почви с различен механичен състав. Разликите са по-изявени при фенологията,
отколкото при хетерогенността, което може да се дължи отчасти и на някои от
техническите аспекти на използвания метод за изчисляване на последната. Разликите
във фенология са статистически значими в определени етапи на развитие на културите.
За постоянни затревени площи, развитието на растителност през зимата и
ранната пролет е по-изразено на почви, които са по-песъчливи. През летните месеци се
забелязва обратното; интензивността на фенологията при почви с повече глина е малко
по-висока.
Люцерната следва същия модел, но с по-забележима интензивност във
фенологичното развитие през лятото в полза на по-песъчливи почви.
При пшеницата, се налага отделен анализ на фенологичното развитие в периода
на присъствие на културата и след жътвата. Пикът на фенологична интензивност (на
базата на NDVI) на пшеницата е систематично по-висок за по-глинести почви.
Фенологията на растителността след жътва изглежда по-интензивна при по-песъчливи
почви.
Всички тези разлики могат да бъдат свързани с температурата на почвата,
капацитета за задържане на вода и органичното и съдържание – свойствата които силно
зависят от механичния състав. По-задълбочена интерпретация на резултати обаче е
трудна поради липсата на информация за различните агрономически мероприятия,
прилагани от фермерите, влияещи на фенологията. Това може да бъде задача за
последващо развитие на настоящата разработка, при която да се отчете и факта, че
тези мероприятия са специфични за всеки агро-климатичен район.
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На базата на горе-посочените наблюдения от проведеното изследване, могат да
се направят следните изводи:
 Може да се очаква забележима и измерима разлика в поведението на
растителността при почви с различен механичен състав и при еднакви други
макро-фактори (климат, релеф, тип земеползване).
 Тази разлика се наблюдава в периоди от развитието на растителността, когато
се очаква механичния състав на почвата да играе съществено влияние.
 Климатичните условия през първите месеци на годината, съществено влияят
върху развитието на растителността и съответно, вегетационния индекс.
 Типът земеползване през различните години оказва влияние върху
хомогенността на растителното покритие и съответно стойностите на
хетерогенния индекс. Това е особено валидно при постоянно затревените площи.
Набелязани бяха следните проблеми:
 Извадката от парцели е разпространена на относително голяма територия
(Петрич и Сандански) с различен микроклимат, почвени типове и бонитет;
фактори които не са напълно отчетени в настоящето изследване.
 Парцелите принадлежат на различни бенефициенти, прилагащи различни
мероприятия, по различно време и с различна механизация, което неминуемо
влияе на резултатите.
 Размерите на земеделските парцелите са прекалено малки за пълноценен
анализ на хетерогенността чрез Sentinel.
 Броят парцели декларирани в последователни години е малък, което не
позволява по-обстоен многогодишен статистически анализ на поведението.
 За да са ефективни при настоящата задача, методите за статистически анализ
на база на класиране (U-test; Kruskal-Wallis) изискват допълнителна
параметризация и прецизиране на изследваната извадка от стойности.
Бъдещи проучвания трябва да се фокусират в следните направления:
 Статистически анализ на парцели в по-контролирана среда (един бенефициент,
близко разположение на парцелите, стеснен времеви период) и с тестване на
алтернативни статистически методи (напр. bootstrapping)
 Извличане на индекса на хетерогенността на база на по-големи площи
(окрупнени, със сходно земеползване, парцели). Алтернативно може да се
използват продукти от Sentinel, чиято пространствена разделителна способност
е подобрена чрез интегриране на информация от други сателити (например
PlanetScope).
 По-всеобхватен анализ на разликите във фенологията с отчитане и на други
почвени характеристики (почвен клас, почвен микробиом, бонитет) и отчитане на
земеползването на парцелите в предишни години.
 Разработване и тестване на прогнозни поведенчески модели за стратегическо
планиране в земеделието.
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Заключения, изводи и препоръки
В днешно време мониторингът и оценката на селското стопанство чрез
наблюдения от Космоса са свързани все повече с нуждата от разбиране сложната
природа на био-физичните феномени и процеси в земеделските земи, асоциираните с
тях антропогенни дейности и тяхното въздействие върху околната среда и климата.
Въвеждането на нови технологии, като сателитите Sentinels по Програма Copernicus,
както и Глобалната Навигационна Сателитна Система Galileo даде възможност на
фермерите, администрацията, техническите експерти, и тези вземащи решения,
уникалната възможност да наблюдават дистанционно и обективно земното покритие в
земеделските земи с безпрецедентно ниво на пространствена и времева резолюции.
Това им позволява наблюдаването и анализа на много по-голяма гама от био-физични
процеси, част от системата "почва-растение-земя атмосфера" (Banov,et al., 2021). В
днешно време потребителите разбират, че не могат да прилагат устойчиви земеделски
практики, полезни за околната среда и климата, или да въвеждат нови земеделски
култури за адаптиране към климатичните промени, без да отчетат почвата като ключов
земен ресурс. Настоящата дисертация има за цел да допринесе за разбирането на
връзката между земното покритие и почвата, като систематизира някои от ключовите
проучвания и разработки на Обединения Изследователски Институт на ЕК, и предложи
някои новаторски решения в този аспект.
Представената работа допринася за разработването и документирането на
методите и техниките за наблюдение на процесите в земеделски земи, базирани на
данни от сателитите Sentinel. Предложените концепции и методи подпомагат: (1)
ефективното и ефикасно извличане на косвена информация за състоянието и
промяната на характеристиките на почвата от биофизична гледна точка; (2) оценката на
въздействието на природните и антропогенни фактори (напр. земеделски дейности)
върху състоянието на почвата и (3) методите за наблюдение и оценка на дълготрайния
ефект от въведените устойчиви практики по отношение възстановяването на нарушени
природни територии, в контакт със земеделски земи.
Настоящите политически предизвикателства, свързани с продоволствената
сигурност, изменението на климата, намаляване на био-разнообразието и
трансформацията в технологично развитие, изискват предефиниране на целия процес
на мониторинг и оценка на земеделската земя. Концепциите, представени в
дисертацията, като структурната двойка тегон-педон и земеделския парцел като целеви
физичен обект на наблюдение, са градивните елементи на тази нова рамка.
Новите технологични и бизнес процеси в земеделския мониторинг ще формират
основата за нови по-ефективни взаимоотношения между фермера и администрацията
и ще помогнат за създаването на нови услуги за електронно управление и по-добра
пазарната конюнктура. Те биха могли да осигурят ключовите компоненти на бъдещите
системи за наблюдение на земеделската земя в тематични области, като например тези,
свързани с мониторинга на бъдещата ОСП и отчитането на въглеродните емисии.
Настоящата дисертация, и представените резултати, също така дава някои
насоки за бъдещи научни изследвания в областта. Тя може да използва като материал
за обучение на студенти.
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Основни приноси
В така реализирания дисертационен труд се открояват следните по-важни
приноси:
С научно-фундаментален характер:
1. Разработена е нова концепция за съвместно описание на земното покритие и
почвата, чрез въвеждане на елементарно био-физично тяло (тегон), за
интегрирана критериална оценка на почвената и растителна покривка.
2. Разработен е нов метод за документиране на ключовите биотични елементи на
системата „почва-растение-наземна атмосфера“, които най-често са обект на
наблюдение чрез дистанционни методи и са съхранявани в географски бази
данни, чрез въвеждане на семантичен мета-модел, базиран на присъщата връзка
между тегон и педон, като най-малките разпознаваеми единици за земно
покритие и почва.
С научно-приложен характер:
1. Предлагат се концепции и подходи даващи възможност за надграждане на
разработените методи за извличане на данни от сателитни изображения,
прилагани за мониторинг на земеделските земи в рамките на Общата
Селскостопанската Политика на ЕС, с цел използването им при оценка на
степента на изоставяне на земеделските земи.
2. Предлагат се нови показатели, изчислявани на ниво земеделски парцели, въз
основа на хетерогенността в поведението на растителността, за дискриминиране
на различните типове механичен състав на почвата.
3. Показва се възможната връзка между фенологията на растителността и
текстурата на почвата и се посочва потенциала на дистанционното наблюдение
за разпознаване на определени характеристики на почвата, чрез наблюдение на
поведението на растителната покривка, илюстрирано чрез сателитите Sentinel по
програма Copernicus.
4. Разработена е методика за съвместна оценка на земната покривка (почвена и
растителна) от сателитни снимки и наземни проучвания на обработваемите
площи, която осъвременява и надгражда процеса на мониторинг на
земеделските земи.

5. Предложените концепция и методология подобряват оценката на почвените и
растителните ресурси и улесняват взаимоотношенията между земеделските
производители и администрацията, като обосновават нови подходи за
управление на земеделските практики.
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