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абстракт: данните от ортофото-заснемането на територията на България 
през 2006-2007 г., могат да бъдат потенциална база данни за изследвания на гори-
те. При достатъчно високо качество на изображенията, както и при наличие на 
подобни данни от следващи години, могат да се изучават параметри на структу-
рата на дървостоите и да се създават модели за хода на развитието на горите в 
избрани райони. При прегледа на ортофото изображения от 2006-2007 г. в различни 
части на страната се установяват проблеми с изображенията. В някои райони има 
пълна липса на данни, а при прегледа на изображенията на избрани места, в които 
на терен са залагани пробни площи, в много случаи са констатирани проблеми с 
качеството, които възпрепятстват успешното снемане на параметри на структу-
рата на дървостоите. заснемането на територията под остър ъгъл, в неподходящ 
сезон (ранна пролет или късна есен), при липса на листа на бука и при малък ъгъл 
на слънчевите лъчи (някои от планинските склонове изцяло попадат в сянка), силно 
затрудняват очертаването на отделните дървесни корони в рамките на географ-
ска информационна система (гИс) с цел получаване информация за склопеността, 
гъстотата и средната проективна площ на короните в обхвата на определените 
участъци, дори при ръчното им идентифициране. качеството на голяма част от 
изображенията (по едно за всяка от 99 пробни площи) в този смисъл е оценено 
като незадоволително.

ключови думи: гИс, склопеност, гъстота, средна проективна площ на 
дървесните корони

увОД

дигиталните ортофото изображения успешно се ползват като 
основа за векторизиране или визуализация на географски обекти. 
Изображенията се получават във връзка с традицонните методи за 
въздушна фотография – вертикално заснемане на земната повърхност 
при използване на специализирана фотоапаратура и обективи, 
с голям процент на застъпване между отделните кадри (smith, 
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1995). Извършват се допълнителни обработки с цел намаляване на 
деформациите. Високата разделителна способност, малката степен 
на деформации и растерните геореферирани формати, в които тези 
изображения се съхраняват днес – всичко това дава възможност 
за бързо интегриране и снемане на обекти в гИс-среда, където се 
съчетават методи за работа с векторни данни и специализирани 
системи за работа с растерни изображения (тепелиев, 2013).

Поради вертикалното заснемане фотографските изображения на 
гори, направени от въздуха, са подходящи за определяне стойностите 
на показатели като средна склопеност и гъстота на дървостоите, 
които са сред основните лесовъдски признаци за класификация на 
горските насаждения. други показатели, за които може да се събират 
данни чрез гИс, са брой и размери на котлите и нарушенията в 
склопа, а при достатъчно високо качество и разделителна способност 
могат да се очертават и отделните дървесни корони, като и в двата 
случая може да се направи статистическа обработка на площите 
в рамките на атрибутивните таблици. Преди развитието на 
настолните персонални гИс-продукти, позволяващи възпроизвеждане 
във векторен формат на очертанията на обектите, през 90-те 
години на ХХ в. в някои случаи върху снимките на територията са 
налагани план-квадратни мрежи, в които са преброявани квадратите, 
попадащи в нарушенията на склопа и котлите (yamamoto et al., 
2011). на съвременния етап се ползва обектно-ориентиран подход, 
при който може да се върви или към очертаване на нарушенията 
в склопа, или към идентифициране (ръчно или автоматично) на 
отделните дървесни корони. автоматичното идентифициране 
може да се извършва чрез филтриране и сегментация на ортофото-
изображенията (Jing et al., 2012).

развитието на информационните технологии – компютърни 
мрежи, хардуер и софтуерни продукти, позволява поддържането 
на интернет-страници, визуализиращи бази данни с географска 
информация, вкл. ортофото изображения. тези бази данни могат да 
бъдат достъпни по различен начин – от варианти за преглеждане на 
данните като отделни слоеве с растерни изображения, до достъп 
до самите данни с тяхната описателна и атрибутивна информация. 
В конкретния случай е възможно изтегляне на фрагменти от 
ортофото изображенията (заснемане 2006-2007) за отделни участъци 
от територията на България, които представляват интерес. 
Изображенията се изтеглят в рамките на работния екран (т.е. за 
малка площ или с малка разделителна способност) и се получават във 
вид и формат, даващ възможност за пряко интегриране в гИс като 
растерен слой, върху който впоследствие се извършват по-нататъшни 
операции за получаване на производните данни за дървостоя.
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ръчното идентифициране на дървета/дървесни корони или 
котли в гИс, като точка или полигон, позволява получаването 
на стойности за редица количествени параметри, описващи 
структурата на дървостоите: склопеност и вариации в склопеността 
по територията; гъстота (брой дървета на единица площ) или 
средно разстояние между дърветата, вариации в гъстотата; 
средна или преобладаваща проективна площ на дървесните корони 
(при очертаването им); брой котли/нарушения в склопа на единица 
площ; среден или преобладаващ размер на котлите/нарушенията 
за дадена територия. за съжаление, ортофото изображенията не 
дават възможност за идентифицирането на обекти, закрити от 
намиращите се над тях други обекти (по-високо намиращи се 
дървесни корони, скали с обратен наклон и др.) 

целта на настоящото изследване е преглед и оценка на наличните 
достъпни изображения от база данни ортофото заснемане 2006-
2007 г. (гИс на мррБ), като потенциален източник на информация 
за структурата на дървостоите в рамките на предварително 
определени участъци, в които са били заложени пробни площи на 
терен през 2013 и 2014 г.

материали и метОДи

за осъществяване на целта са използвани два основни източника 
на информация: данни за заложени 99 пробни площи (gPs-координати 
на центъра на всяка пробна площ) и данни от ортофото заснемане на 
територията на България през 2006-2007 г., достъпни през Интернет 
от географската информационна система на мррБ. на този етап 
по-нови изображения не са достъпни за изтегляне, въпреки че в тази 
система са налични за преглед и тези от 2010-2011 г.

Пробните площи са заложени във връзка с изпълнението на 
дейност Б.5, компонент Б. отчет по проект no.9e0710.04 „Икеа 
етап 4“, WWF – световен фонд за дивата природа, дунавско-
карпатска програма България (златанов и др. 2014; Хинков и 
др., 2014). 48 от пробните площи са в западна стара планина, а 
останалите – в западни и средни родопи, като в тях е правена оценка 
за състоянието на гората по индекса за идентификация и комплексна 
оценка на гори във фаза на старост в България (златанов и др., 2013). 
за всяка от пробните площи е изтеглено ортофото изображение, 
обхващащо и прилежащата й територия и с най-доброто възможно 
качество. Всяко изображение впоследствие е интегрирано в работна 
гИс и е направена оценка на пригодността му за снемане на данни 
за дървостоя по следния набор от критерии:
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наличие на реално изображение на територията: известни 
са случаи, при които в близост до националните граници или 
определени категории обекти, ортофото-изображенията са умишлено 
манипулирани до степен неизползваемост;

сезон и час на заснемане: за България оптимални условия за 
аерофото-заснемане на територията са в часовия диапазон от 9.30 
до 11.30 ч (тепелиев, 2013). Част от изображенията са заснети през 
други часови диапазони, което в комбинация с неподходящ сезон 
(липса на листна маса при широколистните) и определени форми 
на релефа (територии в сянка) може да доведе до невъзможност за 
идентифициране на отделни дървета и короните им;

Подходящ ъгъл на заснемане. Част от териториите са заснети 
под ъгъл по-малък от 80 градуса спрямо земната повърхност, което 
води до изкривяване очертанията на обектите;

наличие на дефекти в изображенията – деформации, шум, облаци, 
недостатъчна острота на образа;

застъпване в рамките на пробната площ на фрагменти от две 
различни ортофото изображения, които имат различни качества по 
предходните критерии или са изместени едно спрямо друго. може да 
се наблюдава повторение или загуба на обекти по границата между 
двете изображения.

направено е и тестово снемане на данни за два от случаите, 
при които изображенията позволяват идентифициране на дървета 
и техните корони. за целта са ползвани инструментите на гИс 
за генериране на слоеве чрез дигитализиране – отделни дискретни 
обекти се обособяват като точки или полигони в рамките на 
векторни слоеве поотделно за всеки тип пространствени обекти. 
При създаването на точкови слоеве може да се получи единствено 
информация за гъстотата на дървостоя като брой дървета (точки) 
в площта на изследвания участък.

снемането на данни се извършва със стандартни гИс-
инструменти за дигитализация на разпознаваеми обекти върху 
самите растерни геореферирани изображения – нанасяне на точки 
за всеки отделен обект в зависимост от разположението му в 
пространството, или очертаване с полигон на външните граници на 
обекта. При векторния подход на моделиране точката, с която се 
отбелязва всяко дърво, е обект с нулева геометрична размерност, 
който няма площ и периметър. При очертаване на короните на 
дърветата и котлите като полигони в гИс се получават обекти 
с определима площ и периметър, които се записват в техните 
атрибутивни данни и стойностите могат да се използват за основа 
на последващ анализ и статистическа обработка.
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резултати

В таблица 1 са дадени резултатите от анализа на качеството 
на изображенията по изброените пет критерия, за всички 99 пробни 
площи.

При прегледа и оценката на изображенията по описаните 
критерии е установено, че почти целият район на зона западна стара 
планина и Предбалкан е заснет в сезон, при който широколистните 
гори са без листна маса, а големи територии по северните склонове 
попадат в сянка. също така при югозападни склонове в условията 
на заснемане след 13 ч не се различават дървесни корони. успешно 
различаване има най-вече в случаите, когато заснемането е извършено 
през есента преди опадането на листата. само за единични пробни 
площи има изображения, заснети през лятото. По-голямата част от 
изображенията са с подходящ ъгъл на заснемане. сравнително малко 
пробни площи (6 от 48) попадат на границата между снимки от 
различни заснемания.

за района на родопите, където голяма част от пробните площи 
са в иглолистни гори и различаването на дървесни корони по-малко 
се влияе от сезона, като най-сериозен проблем се очертава ъгълът 
на заснемане. за по-голямата част от изображенията (32 от 51) 
ъгълът на заснемане е твърде малък и това силно затруднява както 
очертаването на дървесните корони, така и определянето на техния 
център. увеличава се броят и на изображенията, при които пробната 
площ попада на границата между различни снимки (13 случая). 4 пробни 
площи са в близост до националната граница, в участък за който 
изображенията са премахнати.

резултатите показват, че само при 18 от случаите изображенията 
получават добра оценка по всички критерии. освен липсващите за 4 
пробни площи изображения, за други 43 от местата качеството на 
снимките не позволява снемане на коректни данни. При останалите 
35 случаи качеството на изображенията позволява да се извлекат 
данни, но достоверността им може да се постави под съмнение.

Поради факта, че заснемането е извършвано в различни сезони 
и часове, получените изображения са с различни цветове, острота и 
контраст. тази особеност не позволява автоматична обработка на 
изображения за големи територии. на фиг. 1-5 са показани няколко 
примера на ортофото-изображения с различно качество и степен 
на пригодност за извличане на пространствени данни – дървета и 
дървесни корони.

от извършеното пробно снемане на данни се представят 
примерите за точков слой и полигонален слой, съответно в стари 
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таблица 1
анализ на качеството на ортофото изображения от 2006/2007 г. за заложените на 
терен пробни площи в райони на защитена зона Bg0001040 западна стара планина 
и Предбалкан (зсП) и Bg0001030/Bg0001031 родопи – западни и средни (р). оценка 
на изображенията: „х“ – незадоволително качество; П – добра степен на пригод-

ност, за съответния критерий. номерацията е според списъка на пробните площи
table 1

analysis of the quality of orthophoto images from 2006/2007 of established on spot sample 
plots in regions of protected zone Bg0001040 West stara planina and Predbalkan (WsPP) and 
Bg0001030/Bg0001031 the rhodopes – West and middle (r). evaluation of the images: ‘x’ low 

quality; P – good quality; acc. corresponding criterion. the nimber is acc. the sample plot list 

Снимки №
photo N

район
Region

налична
present 

Сезон, 
час

Season, 
hour

ъгъл
Angle 

Дефе-
кти
de-
fects 

фраг-
менти
Frag-
ments 

1,23,24 зсП
WsPP да/yrs × × × ×

2,11,19,30,36,37,39,42 зсП
WsPP да/yes П/P П/P П/P П/P

3,6,8,10,12,14,15,16,18,22,25,28, 
31,33,34,38,40,41,43,45,46,47

зсП
WsPP да/yes × П/P П/P П/P

4,13 зсП
WsPP да/yes П/P П/P × П/P

5,17,21,35,48 зсП
WsPP да/yes × П/P × П/P

7 зсП да/yes × × × П/P

9,27 зсП
WsPP да/yes П/P × П/P ×

20,26 зсП
WsPP да/yes П/P × П/P П/P

29 зсП
WsPP да/yes × × П/P ×

32,44 зсП
WsPP да/yes × × П/P П/P

49 р/r да/yes × × П/P ×
50,64,65,67,70,73,88 р/r да/yes П/P × П/P ×
51,53,74,87,96 р/r да/yes × П/P П/P П/P

52,54,57,83 р/r липсва/
n.a. П/P

55,59,71,82,86,90,94,95,98,99 р/r да/yes П/P П/P П/P П/P
56,60,61,62,63,66,69,72,75,76,80, 81 р/r да/yes П/P × П/P П/P
58 р/r да/yes × П/P × П/P
68,84,89,93 р/r да/yes П/P × × П/P
77 р/r да/yes × × П П/P
78 р/r да/yes × × × ×
79,85 р/r да/yes П/P × × ×
91 р/r да/yes П/P П/P × ×
92 р/r да/yes П/P П/P × П/P
97 р/r да/yes П/P П/P П/P ×
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фиг. 1. снимки № 37 (а) и 86 (b) – пример за изображение с добро качество по 
всички критерии, на която са различими отделните дървесни корони и празните 

места между тях
Fig. 1. Photos n 37 (a) and 86 (b) – example of an image with good quality acc. all crite-

ria, separate tree crowns are visible, and some spots between them as well

a

b
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гори от смърч (Picea abies l. Karst.) в западни родопи и бук (Fagus 
sylvatica l.) в западна стара планина. те са показани на фиг. 6 и 7.

Идентифицирането на отделните дървета е извършено 
ръчно, като се нанасят в отделен векторен слой с гИс-софтуер, 
позволяващ автоматично генериране на количествени стойности: 
пространствени координати на всяко отделно дърво (при нанасяне на 
точки), проективна площ на дървесните корони (при очертаването 
им като полигони).

ОбСъжДане

Получените резултати от анализа на изображенията за 99 пробни 
площи показват недостатъчно високо качество в много от случаите, 
което силно усложнява процеса по тяхната ръчна или автоматична 

фиг. 2. снимка № 1 – пример за изображение с лошо качество по всички критерии, 
включително от двете страни на снимката се забелязва, че дърветата са заснети 

под различен ъгъл
Fig. 2. Photo n 1 – example for an image with low quality acc. all criteria.  

Visibly each side of the picture is shot from a different angle
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фиг. 3. снимка № 3 – северен склон при заснемане в неподходящ сезон,  
остава в сянка

Fig. 3. Photo n 3 – north slope shot in an unsuitable season stays in shadow

фиг. 4. снимка номер 46 – югозападен склон, заснет в сезон в който липсва листна 
маса, и в час, при който е припечен

Fig. 4. Photo n 46 – south-west slope shot in a no-leaf season and in hour with direct 
sunlight
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обработка. дори при ползване на специализиран аналитичен софтуер с 
възможност за идентифициране на дървесни корони, необходимостта 
от прилагане на индивидуален алгоритъм за всяко от изображенията, 
поради различните им качества, значително увеличава необходимото 
време за извършването на процеса. лошото качество на значителен 
брой снимки (47 от случаите или около 50%) не позволява снемането 
на достоверни данни. не бива да се пренебрегва и фактът, че 
изображенията, заснети през 2006-2007 г., вече в значителна степен 
са остарели и не отразяват реалната днешна ситуация. Фактът, 
че по-нови изображения не са достъпни за свободно и безплатно 
ползване, а качеството им въпреки подобренията все още не е 
достатъчно високо, на този етап силно затруднява ползването на 

фиг. 5. снимка № 67 – случай, при който територията попада на границата 
между две заснемания, направени под различен ъгъл; двете части на изображението 

са с различни цветове, острота и контраст. наблюдава се и загуба на данни по 
границата

Fig. 5. Photo n 67 – a case where the territory is on the border between two shots from  
different angles; each part of the image had different colours, sharpness and contrast. data 

loss is present on the border 
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ортофото изображения като надежден и леснодостъпен източник 
на информация за изследване структурата на дървостоите. това е 
и причината в редица изследвания, включващи генериране и анализ 
на пространствени данни за горите, да се прибягва до методики, 
разчитащи на облитания и заснемане на изследваните райони по 
предварително определен план (тепелиев, 2013), както и по начин, 
съобразен с конкретните цели и задачи на изследване. При тези 
облитания може да се използва и по-широк спектър от сензори за 

фиг. 6. снемане на данни от пробна площ № 2 - преди (а) и след (b) извършване  
на ръчно идентифициране. Идентифицирани 133 дървета с техните корони
Fig. 6. data from sample plot n 2 – before (a) and after (b) manual identification.  

133 trees with their crowns identified

a

b
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генериране на многоканални (мултиспектрални) изображения (leckie 
et al., 2005), или на лазерни устройства, позволяващи построяването 
на пространствени модели на повърхността (digital surface model 
– dsm), по които спрямо модела на релефа (digital terrain model 
– dtm) се изчислява и височината на дървостоя или отделните 
дървета като обекти, намиращи се над земната повърхност (Kato et 
al., 2009; yamamoto et al., 2011).

фиг. 7. снемане на данни от пробна площ № 80 - преди (а) и след (b) извършване 
на ръчно идентифициране. Идентифицирани 298 дървета

Fig. 7. data from sample plot n 80 – before (a) and after (b) manual identification.  
298 trees identified

a

b
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извОДи

дигиталните ортофото изображения на територията на 
България от 2006-2007 г. могат да се използват най-вече като източник 
на данни за учебни цели или за опитно прилагане на методики, както и 
за сравнителни анализи и създаване на модели за развитие на горите и 
техните дървостои във времето (при комбиниране с по-нови данни), 
тъй като към днешна дата вече не са актуални.

за редица райони от страната (част от приграничните 
територии, в които липсват данни, и други, при които качеството 
на заснемане е лошо) не е възможно да се получат достоверни данни 
за горите на основата на ортофото изображения от 2006-2007 г.

В голям брой от случаите изображенията от достъпния масив 
данни не отговарят по качество на критериите за ортофото 
изображения поради ъгъла на заснемане, който е значително по-малък 
от необходимия. Полученото изкривяване на формите и очертанията 
на обектите следва да се има предвид при обработката на тези 
изображения.

При възприемане на автоматизиран подход за генериране на 
данни, следва да се приложи алгоритъм, позволяващ калибриране на 
процеса в зависимост качествата на всяко изображение, тъй като 
няма как да се приеме унифициран подход. Поради тази причина 
процесът би се забавил значително, което поставя под въпрос 
ефективността на процедурата.

Предвид все по-лесния достъп до съвременни технологии, за 
заснемането на малки територии се препоръчва ползването на 
подходящи за конкретното изследване сензори, поставени на малки 
летателни апарати, вкл. безпилотни и с предварително програмиран 
полет, като процесът по получаване и анализ на изображенията от 
тях се включи в методиките за снемане на данни чрез залагане на 
пробни площи.

благодарности на доц. д-р Цветан златанов, доц. д-р георги Хинков и 
целия екип, участвал в определянето на горите във фаза на старост в защитени 
зони Bg0001040 западна стара планина и Предбалкан, Bg0001030 родопи – запад-
ни и Bg0001031 родопи – средни, за предоставените данни за разположението 
на пробните площи и снетите параметри от тях, както и за възможността 
лично да участвам в залагането на част от пробните площи.
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ASSESSmENt OF pOSSIBILItIES FOR gEttINg FORESt StANd 
tREE StRUCtURE pARAmEtERS FROm dIgItAL ORthOphO-
tO ImAgES (2006-2007) FOR pLOtS IN OLd-gROWth FOREStS 

IN BULgARIA

P. Dimov
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUmmARY)

spatial data from the digital orthophoto map database is available at a 
free download source only for the years 2006-2007. this database can serve 
as an information source for different forest researches. if the quality of the 
images is high enough and combined with newer data, this database can be 
used for assessing forest stand tree structure parameters or model creation 
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for the development process for certain forest stands, for example natural 
processes in non-stewardship forests (protected areas, old-growth forests). 
unfortunately, during the 2006-2007 imagery review and analysis, data 
problems were found in many cases. there are no-data areas, and reviewing 
images for areas, where plots have been established, the poor quality often 
complicates the process of getting information for the stand’s tree structure 
parameters. the existence of aerial pictures shot from inappropriate angle 
(smaller than 80 degrees), in seasons after leaf fall for broad-leaved forests, 
and with low position of the sun (some slopes are in shade), hinders tree 
crown delineation in a gis environment, which, if successful, should allow 
estimation of canopy closure, crown areas and tree density within the plot 
area. many of the images for the previously established 99 plots (one image 
per plot) are assessed not qualitative enough even for manual digitalization 
processing.

Key words: orthophoto images, gis, forest stand tree structure, canopy closure, density, 
average projective area of tree crowns.
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