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 ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ  

ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ФОТОГРАМЕТРИЧНИТЕ 

И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ 

Нели Здравчева (BG) 

 

„Сега, когато ние вече се научихме да летим във въздуха, 

 като птици, да плаваме под водата като риби, ни липсва  

 само едно: да се научим да живеем на Земята, като хора“ 

      Бърнард Шоу 

Резюме 

Докладът е посветен на все по-задълбочаващите се екологични проблеми и на 

прогнозирания от много учени и международни организации  катастрофален екологичен 

сценарий.  

В тази връзка са анализирани ролята и възможностите на съвременните фотограметрични 

и дистанционните методи за доставяне на обективна, икономически ефективна и своевременна 

информация за природните ресурси, за реалното  състояние за околната среда и нейните 

изменения във времето, за оценка на въздействието на различни фактори и т. н. 

Отделено е внимание на областите на приложение на дистанционно регистрираните данни 

за проследяване на глобалните климатични промени, както  и на основните изисквания на 

международните конвенции за изследване и мониторинг на  околната среда и на ролята на 

ФДМ за тяхното изпълнение. 

Ключови думи: екологични проблеми, екологични оценки, дистанционни изследвания 

Климатичните промени и съвременното екологичното състояние на планетата ни вече са 

реална заплаха за здравето на населението, за равновесието на екосистемите и дори поставят 

под въпрос съществуването на човешката цивилизация и на Земята.  Все повече учени 

прогнозират ново „преселение на народите“ и бият тревога за надвисналите големи 

екологични проблеми пред човечеството. Широк отзвук  в целия свят получи публикуваният 

през септември доклад „Списък на екологичните заплахи - 2020” (Ecological threat register-

2020) [7].  В него се прогнозира един твърде мрачен и дори катастрофален сценарий за 

„преселение на народите“ заради  климатичната криза и останалите екологичните проблеми.  

Докладът е дело на два  престижни международни изследователски центъра – Института за 

икономика и мир (IEP) и Института за климат и мир. Той е своеобразно предупреждение за 

тревожното състояние на околната среда и породената от това  реалната заплаха за света и 
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западната цивилизация на първо място. В доклада е направен изводът, че заради 

задълбочаващата се екологична криза над милиард души вече живеят в страни, които по 

принцип не са в състояние да издържат на новите екологични заплахи и ще станат източник 

на масови миграции през следващите 30 години. А Стив Килели, който е основател и директор 

на Института за икономика и мир, открито заявява, че екологичните промени и изменението 

на климата представляват сериозно предизвикателство за глобалния мир.  В тази връзка 

приносът ФДМ  за осигуряването  на своевременна ефективна и достъпна информация, 

необходима за осъществяването на екологичното и устойчиво развитие на съвременното 

общество е жизненоважен. 

Терминът мониторинг  (от латински monitor – предупреждение) се използва за първи 

път през 1971 год. в препоръките на специалната комисия към ЮНЕСКО (така наречения 

научен комитет по проблемите на околната среда) [2]. А през 1972 год. на международната 

конференция в Стокхолм  е направено предложение за създаването на Глобална система за 

мониторинг на околната среда, като тогава е било решено под мониторинг да се разбира 

системата за непрекъснато наблюдение, измерване и оценка на състоянието на околната среда. 

По-късно системата на мониторинга е била разширена като в нея се добавя нов етап – вземане 

(предприемане) на управленски решения. Понастоящем екологичният мониторинг се 

дефинира като информационна система за наблюдение, оценка и прогнозиране на промените 

в състоянието на околната среда, създадена с цел да се определи антропогенният компонент 

на тези изменения на фона на природните процеси [2]. Съвременният екологичен мониторинг 

трябва да осигурява реализирането на две основни цели: 1. Постоянна оценка на степента на 

„комфорт“ на средата на обитаване според нуждите на хората и на останалите живи същества 

(биологичните обекти); 2. Предоставяне на информация за целите на прогнозирането, 

моделирането и предприемането на управленски решения.  Накратко може да се каже, че по 

своята същност съвременният екологичен мониторинг е своеобразна информационна база и 

основа за извършването на редица екологични дейности - за оценяване и контролиране на 

състоянието на околната среда, изготвяне на прогнози и екологични експертизи, оценяване на 

въздействието на различни фактори върху екосистемите, за вземане на оптимални 

управленски решения, за  екологичен одит, за предприемане на превантивни мерки за 

организация на мероприятията в случай на аварии и при бедствия, за научни изследвания и 

мн. др. Осъществяването на постоянен мониторинг е необходимо условие и основополагащ 

фактор за функционирането на кадастралните системи, геоинформационните системи, на 

системите за анализ на различните екосистеми и т. н.  Въпреки, че Глобална система за 

мониторинг на околната среда (ГСМОС) е създадена още през 1975 г. под егидата на ООН, 

на практика тя започва да действа по-ефективно едва през последните години. Понастоящем, 

гордо може да се заяви, че мрежата от наблюдения на различни източници за въздействие и 

на състоянието на биосферата обхваща вече цялото земно кълбо  и основна заслуга за това 

имат фотограметричните и дистанционни методи (ФДМ). Именно те се явяват едни от най-

оптималните съвременни средства за екологичен мониторинг. Глобалната система за 

мониторинг на околната среда е рожба на съвместните усилия на цялата световна общност. 

Основните положения и нейните цели са били формулирани през 1974 год. на Първото 

междуправителствено съвещание по мониторинг. Като първостепенна  задача е била 

набелязана организацията на мониторинга на замърсяването на окръжаващата природна 
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среда и на факторите, предизвикващи това въздействие. В рамките на програмата ГСМОС 

работи и Програмата GEMS, а Световната морска организация осигурява глобален 

мониторинг на океаните. През 1990 г., Международният център за научни изследвания 

(World Laboratory) предлага проект „Глобален мониторинг на околната среда“ на основата на 

военна сателитна технология [2].  

 Сред всички известни методи и източници на данни за екологичен мониторинг ярко се 

открояват ФДМ. Тяхната характерна особеност, която се явява и важно тяхно предимството е 

фактът, че те осигуряват напълно обективна, естествено генерализирана, икономически 

изгодна, повсеместна, достъпна, надеждна геореферирана, пространствена количествена и 

качествена информация за Земята и околната среда в почти реално време.  Освен това при тях 

не е необходим пряк физически контакт с изследваните обекти и явления, а от разстояние - 

чрез дистанционно изследване без да се нанасят екологични щети. Дейността на множество  

специализирани системи за  мониторинг на  състоянието на  околната  среда, природните и 

антропогенни  обекти се базира на ФДМ.  

Решаване на многобройните задачи за дистанционно изследване на Земята се основават на 

анализа, измерването и тематичното интерпретиране на изображения, получени от множество 

сензори, работещи в различни честотни области. Редица съвременните спътници се изстрелват 

специално за доставянето на богата геофизична информация, която се използва за научно-

приложни изследвания на околната среда и нейните природните ресурси, а така също и за 

оценка на състоянието ѝ в почти реално време. Едва ли биха могли дори само да се изброят 

многобройните екологични  приложения на ФДМ. Ето защо по-долу са маркирани накратко 

само някои от тях. Съвременните ФДМ позволяват осъществяването на ефективен космически 

мониторинг за определяне на поразените от  техногенно замърсяване,  за настъпилите  

изменения в  екологичните системи,  промишлените зони, транспортните  артерии, 

разрастващите се  мегаполиси и др. За тази цел се използват предимно сателитни изображения 

със средно разрешение.  Така например, въз основа на снимки от видимия спектър може да се 

направи  детекция на замърсявания  от прахови частици  (например при изригване на вулкани 

– фиг. 1   или при антропогенни авари ). 

 
Фиг. 1 Прахови частици  при изригване на вулкан 

За откриването и изследването на зони, замърсени от нефтени продукти, се използват 

изображения от близкия и далечния инфрачервен диапазон - фиг.2. 

 

https://innoter.com/upload/uf/002/Загрязнение%20воздуха%20извержением%20вулкана.jpg
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Фиг.2  Замърсяване от изтичане на нефт от петролна платформа 

Екологичният мониторинг, базиран на въздушни и  космически изображения  се 

използва успешно за множество услуги, заявени от държавни и общински органи и служби,  

промишлени предприятия, различни фирми и организации (включително и екологични). 

Благодарение на него се извършва и  наблюдение за въздействието на различни антропогенни 

фактори върху състоянието на различните екосистемите. На фиг.3  е се вижда  изхвърлянето 

на отпадъци във воден басейн. 

 
Фиг. 3 Изхвърляне на отпадъци във воден басейн 

Чрез подходящо подбрани космически данни от съответните спътници за ДИ се 

извършва успешно прогнозиране на разпространението на горски и други пожари,  тяхното 

развитие, както и оценяването на несените икономически и екологични щети  и др. На 

следващата фиг. 4 , може да се видят изображения на пожар, направени във  видимия (в ляво 

на фиг. ) и в късия инфрачервен диапазон (в дясно).  

 

      
Фиг. 4 Изображения на пожар - във  видимия в ляво   

 

и в късия инфрачервен диапазон в дясно 

https://innoter.com/upload/uf/805/Источник%20загрязнения_%20утечка%20с%20нефтяной%20платформы.jpg
https://innoter.com/upload/uf/bd0/WV-2_Куба_Сброс_в%20воду_отходов.jpg
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 На фиг. 5 е онагледено оценяването на последствията от експлозията на железопътна 

гара в Корея чрез изображения, направени в оптичния диапазон. 

 

 
Фиг. 5 Изображения в оптичния диапазон – преди и 

след експлозия на железопътна гара в Корея. 

  

 Понастоящем на околоземни  орбити са изведени редица сателити, които се използват 

успешно за  екологични и метрологични цели - фиг. 6.  На тях са монтирани различни пасивни 

и активни системи за дистанционни изследвания ( предимно оптико-електронни, радарни и 

радиолокационни). Преимуществата на  последните се изразяват преди всичко във 

възможността, която те предоставят, за  наблюдаване на земната  повърхност по всяко  в време 

на денонощието и независимо от състоянието на  атмосферата.  

 
 Фиг. 6 Някои средно орбитални спътници, използвани за екологични цели  

  

 При подбора и оценяването на  пригодността и възможностите на различните сателитни 

изображения се вземат в предвид следните основни  фактори – параметрите на снимките,  

площта на заснетите  участъци, производителността на  снимачната система, периодичността 

на  снимане  др.  По-голяма част от спътниците  имат период на  
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повторяемостта на заснимане  в средните  ширини   от два до четири дни. Качество на крайните 

продукти, получени  в резултат на дистанционното изследване на земната повърхност се 

определя предимно от пространственото, спектралното, радиометричното  и времевото  

разрешение на космическите изображения .  

 Огромното значение на ФДМ за екологични цели се определя не само от използването 

на съвременни сателити и системи, доставящи  изображения (със завидни параметри),  но и от 

начините на обработката им при извличането на информация от тях – мултипликативно 

използване на данните, спектрален анализ,  компютърна класификация и т. н. Много важна е 

ролята на анализирания  от автора  мултиспектраен    [5]  и хиперспектрален [4]екологичен 

мониторинг и спектралните методи, които се използват за изследване и изучаване  на 

растителната покривка (в това число на горите и селскостопанските култури), почвите,  

водите, и т н. Наличието на взаимна корелация между отделните мултиспектрални сателитни 

изображения, получени в различните диапазони на електромагнитния спектър, предоставя 

възможност за извеждането на някои производни функции на спектралната яркост, които се 

подбират така, че разкриват най-характерните свойства и най-важните параметри на 

изследваните обекти  

Важна роля за екологичните приложния играят вегетационните индекси – фиг. 7, които се 

базират на особеностите на отражателните характеристики на хлорофила в червената и 

инфрачервената област на спектъра и съвременните методи за автоматизиране и оптимизиране 

на процесите, свързани с дешифрирането на мултиспектралните изображения [3]. Самото 

създаване и анализиране на производните признаци по същество се явява интерактивна 

контролируема прагова класификация на цифрови изображения [6]. Разделянето на 

множеството от обекти на класове се на основа на признаци,  които се получават чрез различни 

комбинации, а праговите стойности на новите признаци се въвеждат от потребителите, като се 

подбират на основата  на априорна информация за изследваните  обекти. 

 

 
 

Фиг.7  Вегетационните индекси 

  

 ФДМ се използват успешно за множество екологични цели на глобално, държавно и 

регионално ниво, както и за прогнози за еволюцията на климата Земята и на отделни 

региони, като например :  

➢ оценка на изменението на различни природни системи, обекти и отделни ресурси;   
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➢ изследване  на изменението на леднициte, вулканите, свлачищата;  

➢ извършване на оперативен мониторинг на различни природни бедствия  като 

наводнения, горски пожари;  

➢ изучаване на последствията от  природни  и техногенни катастрофи; 

➢ установяване и и картографиране на незаконни горски сечища; 

➢ изследване и оценка на източниците на нефтени замърсявания;  

➢ определяне и контролиране на  ареалите на  замърсяване около  промишлените   

центрове;  

➢ информационно  поддържане и мониторинг на различни ГИС за екологични , 

климатични и метеорологични и други цели и т. н.  

Представяните чрез ФДМ данни показват земната повърхност - океаните , моретата, 

планините, горите, градовете от друга перспектива и разкриват една твърде мрачна в 

екологично отношение картина с множество неразтворими отпадъци, свлачища, ерозии, 

промишлени гиганти, построение върху изсечени гори и  плодородни земи,  които бълват 

отровни газове и т.н  Никак не са малко местата с мрачен антропогенен отпечатък. 

Човечеството като цяло се отнася към природата по-лошо дори и от хищниците (те унищожат 

само толкова  колкото им е необходимо), а много хора (заради пари и власт) в желанието си 

да придобиват все повече и повече природни ресурси нанасят колосални екологични щети.  

Човек е временно на земята….  Например, дърветата живеят смирено (стотици и дори хиляди 

години) - просто пречистват въглеродния двуокис и даряват кислород, дървен материал, 

плодове и т. н.  А ние, хората как се отнасяме към природата и  каква енергия излъчваме? 

Дали не се превръщаме все повече в основен антиекологичен фактор?  Печалната истина 

е, че развитието на технологиите изпреварва човешкото израстване и основният проблем е в 

ценностната система на обществото (и в частност на отделния индивид). Със сегашната 

нагласа и манталитет почти всеки човек замърсява - разликата е в количеството.  Например 

обикновеният човек изсипва само кофа боклук на неподходящото място, бизнесменът от 

позицията на своите финансови възможности  изхвърля цели контейнери, а политиците чрез 

неправилни и тенденциозни закони и практики често допринасят за замърсяването на цели 

страни и дори на цели морета и океани, континенти…  

Както показват дистанционните и редица други изследвания Земята не застинал къс 

материя, а един изключително сложен и динамично развиващ се жив  организъм със своите 

кризи и капризи.  А ние, хората   в никакъв случай не трябва хищнически да я експлоатираме 

и властваме над нея, а тъкмо напротив - трябва да живеем в симбиоза и хармония с нея. 

Всичко в природата е взаимно свързано като с една невидима паяжина и се подчинява на едни 

и същи закони. Какво ни дава право да властваме над природата и да я експлоатираме  за 

користни, егоистични  цели, нима не сме част от нея?  Човек не е надарен само с биологични 

функции и съществуването му не е въпрос само на физическо оцеляване. Дискриминантния 

анализ, на който се базират съвременните дистанционни изследвания, се основава на 

природния факт, че всеки материален обект (с температура по-висока от абсолютната нула) 

притежава вътрешен потенциал и излъчва определена енергия. В това отношение човекът е 

уникален, защото основното му различие от всички останали материални обекти и живи 

същества в природата е, че само той е облагодетелстван с възможността да променя своя 

вътрешен потенциал от отрицателен (разрушителен) в положителен (съзидателен).  
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Природното равновесие и счетоводство е на енергийна основа. Основният смисълът на 

човешкото съществуване е чрез своето усъвършенстване да еволюира и да оказва 

облагородяващо въздействие както върху другите хора, така и върху материалните обекти, 

заобикалящата природа и Вселената като цяло. Човекът  е основен екологичен фактор и в 

много голяма степен предопределя екологичното бъдеще. Трагичната истина е, че той все 

повече се превръща във враг на екологичното равновесие и рисува в негативни краски 

екологичното бъдеще на планетата.. Традиционно се обръща внимание само на материалните 

въздействия на човека върху природата и екосистемите.   Но всеки човек е неизменен 

енергийно формиращ компонент.  Нима трябва пасивно да чакаме докато Земята ( нашият 

единствен  дом с който разполагаме)  стане негодна за обитаване … А как и къде ще живеем 

тогава?  
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