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Въведение

Резултати

Недостатъците на теренните проучвания при
ландшафтно-екологичните изследвания все по-често
налагат прилагането на дистанционни методи за
изследване. Всяко растително съобщество има
уникален спектрален отговор в мултиспектрални
данни
от
сателитни
изображения
или
фотограметрията от камери разположени на
дронове.
Основна цел на настоящия проект да се изготви
динамичен модел в ГИС среда за ландшафтноекологични изследвания на Долнокамчийския район
чрез дистанционни методи, като се извърши
диференциация, типологизация и класификация на
ландшафтите.

Изготвена е блок схема и алгоритъм на база на които са създадени два ГИС базирани
подмодела, които интегрират масивите от получените камерални и теренни данни и тези
получени чрез дистанционни методи.
Дефиниран е „Ландшафтен индекс“ отразяващ уникалния спектрален отговор на
растителните асоциации в мултиспектрални данни от сателитните изображения и
фотограметрията от RGB камера.
Изготвена е критерийна схема за ландшафтна класификация, диференциация и
типологизация, приложима за българскато черноморско крайбрежие.
На тази база, ландшафтното разнообразие на Долнокамчийския район беше диференцирано
до 1 клас, 4 типа, 10 рода и 12 вида ландшафти. Беше изготвена ландшафтна карта на района,
необходима при изготвянето на планове за управление и екологични оценки.
Беше изготвена оценка и изчертана оценъчна карта за туристическия потенциал на
територията, като същевременно беше определена и степента на пределен антропогенен
натиск върху ландшафтите в защитените територии и защитените зони в изследвания участък.
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1. Равнинни и хълмисти с дъбови гори (Quercus frainetto Ten., Quercus cerris L.) c подлес от Carpinus orientalis Mill.;
2. Хълмисти, ерозионно-денудационни c източно-букови (Fagus orientalis Lipsky) и дъбови (Quercus frainetto) гори;
3. Низинни с ксеротермни смесени дъбови, липови и келяво-габърови гори; 4. Аграрни площи на мястото
насмесени дъбови гори.; 5. Акумулативни и ерозионно-акумулативни ландшафти, с псамофитна растителност
доминирана от амофила (Ammophila arenaria (L.) Link (Marram) разклонен леймус (Leymus racemosus (Lam.)
Tzvelev subsp. sabulosus (M. Bieb.) Tzvelev); 6. Речно-долинен с крайречни горски съобщества от полски ясен
(Fraxinus oxycarpa Willd.) и черна елша (Alnus glutinosa Gaertn.); 7. Низинни с ксеротермни смесени дъбови,
липови и келяво-габърови гори.; 8. Речно-долинен със значително участие на естествена растителност от черна
елша (Alnus glutinosa (L.) Gaertn), бяла топола (Populus alba L.) и бяла върба (Salix alba L.).; 9. Речно-долинен със
селскостопански площи с едногодишни култури – ниви, от пшеница (Triticum aestivum L.), рапица (Brassica napus
L.) и др.; 10. Аквални ландшафти; 11. Селищни образувания, сметища, кариери.

Заключение
Изготвеният динамичен модел в ГИС среда съдържа
разнородна база данни за изследваната територия. В
резултат на това могат да бъдат генерирани
разнородни, разномащабни и отраслови карти на
изследваният район.
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