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Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково
споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на
проект “2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в
земеползването и горското стопанство“

ЦЕЛ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
Целта на презентацията е да се представи съвременното
състояние и възможностите за подобряване процеса на
инвентаризация на парникови емисии чрез достъп до
съществуващи продукти и услуги на програма „Коперник“*
*програма „Коперник“ се състои от 3 компонента: космически, предоставяне на услуги
и in situ (наземен)
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LULUCF: под-категории и въглеродни депа
•

Шест под-категории (и промените
между тези категории):
–
–
–
–
–
–

•
•

Горски територии
Земеделски земи
Тревни площи (ливади и пасища)
Влажни зони
Населени места
Други

•

•
Дефинициите на тези под-категории са
дадени в 2006 IPCC* Guidelines
Страните членки използват свои
дефиниции

Въглеродни депа:
–
–
–
–

Биомаса (наземна и подземна)
Мъртва органична материя (паднали дървета,
отпад)
Почви (минерален и органичен състав)
Горски продукти (сурова дървесина, дървесни
плоскости, хартия и др.)

Парникови газове:
–
–
–

CO2
CH4
N2 O

*Intergovernmental Panel on Climate Change
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IPCC подходи към оценка на LULUCF
•
•
•

Подход 1: общата площ на земеползването, няма данни за промените в
земеползването
Подход 2: общата площ на земеползването, включва и промените между
категории (непространствени данни)
Подход 3: пространствени данни за земеползване и земно покритие и
промените

Пример за Подход 3:
•
•

Пространствени данни за класовете земно покритие и земеползване
Позволява да се проследят точно промените в земеползването и свързаните с
това емисии във времето
Конкретно:
• Картиране на основата на спътникови данни, ортофото и кадастър
• Пространствена оценка на горските ресурси по предварителна схема (възможно
е използването на статистически подходи)
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Често използвани данни:
•

Национална база данни за горите

•

IACS/LPIS

•

Corine

•

•

Дистанционни изследвания

Национална статистика (напр.
структурирани въпросници)

•

Кадастър

30

*Страните членки обикновено използват
микс от подходи / данни

Разлики в оценките на LULUCF
рапортувани от страните членки

25

A1
A2

20
Number of
MS

A3

15

A1, A2
A2, A3

10

A1, A3
5

A1, A2, A3

0

FL rem FL

L to FL

CL rem CL L to CL

GL rem GL L to GL WL rem WL L to SL

FL..Forest land, CL..Cropland, GL..Grassland, WL..Wetlands, SL..Settlement, L..Land
Източник: ETC/CME 2019

A1..Approach 1
A2..Approach 2
A3..Approach 3
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Данни от Sentinel-1, -2, -5P
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Спътникови мисии на програма „Коперник“
• Към 2018 г. има ~30 съществуващи или планирани мисии
по програма «Коперник» (Copernicus, 2018). Те попадат в
следните категории:
• 1) радари със синтетична апертура (SAR), който «наблюдават»
денонощно земната и водната повърхност
• 2) оптични сензори за наблюдение на сушевата повърхност и
динамиката на океаните и моретата
• 3) системи за измерване на морското равнище (алтиметри)
• 4) радиометри за наблюдение на температурата на сушата и
океана
• 5) спектрометри за измерване на качеството на въздуха
Пълен списък на мисиите може да се намери на (ESA, 2018а)
8

Спътникови мисии на трети страни (Third Party Mission)

• Повечето от комерсиалните данни на «Коперник» се
разпространяват през уебсайта на ЕКА за мисии на трети
страни (Third Party Mission), който съдържа архив на
спътникови данни със следните мисии:
• ALOS, GOSAT (GOSAT CAI, GOSAT FTS), IKONOS, JERS1 (JERS-1 SAR Ниво 1 Прецизно изображение, JERS-1
OPS VNIR, JERS-1 SAR ниво 1 SLC), Kompsat-2,
LANDSAT (Landsat 5, Landsat 7, Landsat 5/7 Cloud Free,
Landsat 8 NRT), OCEANSAT-2 (Oceansat-2 NRT),
PLEIADES, PROBA-1 (Proba-1 CHRIS и HRC), RAPIDEYE
(серия RapidEye за Sentinel-2), SEASAT, SPOT,
WORLDVIEW-2 и специални колекции (данни от 2006 г. и
Tropforest) (ESA, 2018b).
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CSCDA: EOLi-SA #1

• Целият набор от данни на Коперник и мисиите са
достъпни от самостоятелния софтуер на ESA EOLi-SA,
като оторизиран потребител на Коперник (ESA, 2018c)
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CSCDA: EOLi-SA #2
• След инсталирането на EOLi-SA и стартирането на програмата се
появява следното съобщение подканящо потребителя да завърши
регистрацията си в сайта на Copernicus Space Component Data Access
system (CSCDA) :

CDCDA

• На сайта на CSCDA най-важната
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част за потребителя е

Категории потребители на програма „Коперник“
• Категориите на потребителите на данни и продукти от
«Коперник», отговарящи на условията за достъп до данни от
Космическия компонент, се определят от Европейската комисия
(ЕК):

1. Институции и органи на ЕС [Union_Inst]:
2. Участници
в
научноизследователски
проект,
финансиран
по
научноизследователските
програми
на
Съюза
Космос
[Union_Research_Projects_space]
3. Участници
в
научноизследователски
проект,
финансиран
по
научноизследователските
програми
на
Съюза
[Union_Research_Projects_non-space]
4. Публични органи [Public_Auth]:
5. Международни организации и неправителствени организации (НПО)
[INT_ORG_NGO]
6. Всяко физическо или юридическо лице попада в категорията "Публичен
потребител"

• Категориите, са приложими във фаза 2 на Склада за данни (Data
Warehouse Phase 2) (2014-2020 г.).
• Техните
правно-обвързващи
определения
са
част
от
потребителския лиценз на ЕКА.
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C o p e r n i c u s

l a n d

m o n i t o r i n g

s e r v i c e s

( C L M S )

2006

2009
2012

Източник: Copernicus land monitoring
services
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Цели
Land
Monitoring

на

CLMS

• Услугата CLM се занимава с широк спектър от политики като
околна среда, селско стопанство, регионално развитие,
транспорт, енергетика, както и изменението на климата, на
равнище ЕС, а също и на глобално ниво, като взема предвид
европейските ангажименти към международните договори и
конвенции.
• CLMS се фокусира върху приоритетите, които вече са
дефинирани от широка консултация между ключови
потребители: съответните служби на ЕК в рамките на Форума
на потребителите на Коперник, националните координационни
центрове на EIONET (NFP), референтните центрове (НРК) и
международните
заинтересовани
страни,
включително
агенциите на Организацията на обединените нации (ООН).
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Кой
Land
Monitoring

отговаря

за

CLMS

• През декември 2014 г. Европейската комисия подписа
споразумение за делегиране с Европейската агенция по
околна среда за прилагането на паневропейския и местния
компонент.
• През март 2015 г. DG GROW на ЕК подписа споразумение,
което възлага на Съвместния изследователски център на
Европейската комисия (DG JRC) координацията на
глобалния компонент на CLMS.

15

Компоненти
Land
Monitoring

•

•

•

на

CLMS

• Global Land monitoring
компонент подкрепя работата
— Burnt Area (BA)
— Dry Matter Productivity (DMP)
на ЕК (DG ENV, DG CLIMA,
— Fraction of Absorbed Photosynthetically
DG DEVCO, DG ECHO, DG
Active Radiation (FAPAR)
AGRI, DG JRC и др.) в няколко
— Fraction of green Vegetation Cover (FCover)
— Leaf Area Index (LAI)
приложни области.
— Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
• Продуктите на CLMS се
— Vegetation Condition Index (VCI)
— Vegetation Productivity Index (VPI)
използват от страните членки,
трети страни и ООН (FAO,
Енергия
WFP) от обществени,
— Land Surface Temperature (LST)
— Surface Albedo (SA)
изследвователски и частни
— Top Of Canopy Reflectances (TOC-r)
организации.
Води
• Координира се от DG JRC.
— Soil Water Index (SWI)

Растителност

–

Water Bodies (WB)
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Компоненти
Land
Monitoring

на

CLMS

• Земно покритие / земеползване на
цяла Европа
— CORINE Land Cover (1990,
2000, 2006, 2012, 2018)
— High Resolution Layers
• Мозайки от спътникови изображения и
реферетни данни на Европа
— спътникови мозайки (2000,
2006, 2009, 2012, и 2018)
— референтни данни: EU-DEM,
EU-Hydro
• позволява мониторинг на състояние,
промени и развитие във времето.
• висока ПРС (20 m)
• регулярно обновяване – 3/6 години
•
координира се от European
Environment Agency (EEA)

• pan-European компонент
предлага 5 набора от данни с
висока разделителна
способност обхващащи основни
типове земно покритие:
изкуствени повърхности (напр.
Пътища и застроени площи),
горски територии, земеделски
територии (пасища), влажни
зони, и малки водни обекти.
• Пан-европейския компонент
също така обновява Corine Land
Cover към референтната 2012 г.
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К л ю ч о в и
C L M S

х а р а к т е р и с т и к и

Продукт

Обща площ
km2

Брой
класове

MMU (ha)

MMW (m)

Разделителна
способност

HR/VHR мозайка от
спътникови
изображения

6M

n/a

n/a

n/a

20 × 20 m;
2.5 × 2.5 m

Корин земно покритие
(Corine Land Cover)

6M

44

25
(слой на
промените: 5)

100

n/a

HRLs - 5 тематични
слоя

6M

гъстота /
бинарни
(0:1)

grid cell: 1

n/a

20 × 20 m

Крайречни зони

557 K

79

0.5
(UA 0.25)

10

n/a

Натура2000
(Natura2000)

160 K

62

0.5

10

n/a

1.015 K

27

градски - 0.25
извънградски - 1

10

n/a

Атлас на градовете
(Urban Atlas)
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н а

п р о д у к т и

о т
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C O R I N E земно покритие
Land
Monitoring

•

Предимства
–
–
–
–

Консистентност – от 1990 г.
Широко използван
Добро покритие на Европа
Относително лесно изготвяне
и използване (44 класа)
– Качество

•

Недостатъци
– Твърде ниска разделителна
способност (MMU е 25 ha)
– Различен MMU за слоя с
промените (5 ha)
– Смесени класове – земно
покритие и земеползване
– 6-годишен интервал от време
между продуктите
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Преход от CLC към CLC+
Land
Monitoring

• Необходими са нови подходи за представянето на
земното покритие и земеползването
– Поради нарастналите изисквания и политики:
• LULUCF, CAP, Urban Agenda, стратегията за биоразнообразие,
MAES, оценка на природен капитал

– Поради нарастналите технически възможности
• Входни данни: Copernicus / Sentinel 1+2
• Премахване на облачна покривка: DIAS, AWS, …
• Методи за анализ: нови модерни методи за класификация (deep learning,
big data)

– Поради развитието на различните семантични описателни системи
• EAGLE data model – EiONET Action Group on Land Monitoring in Europe
• (Land Cover Classification S ystem) LCCS – обновен ISO 19144-2 стандарт
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CLC+ продуктова гама
Land
Monitorin
g

• CLC+ е продуктова гама, която е разработвана в
рамките на CLC 2-ра генерация.
• The CLC+ продуктова гама
включва:
– CLC+ Backbone
– CLC+ Core
– CLC+ Instances
•
•
•
•

CLC+ Legacy
CLC+ 1ha
CLC+ LULUCF
и много други...
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Източници
• CLMS (Copernicus Land Monitoring Service):
http://land.copernicus.eu/
• Global Land monitoring компонент :
http://land.copernicus.vgt.vito.be/PDF/portal/Application.html#Home
• Pan-European компонент: http://land.copernicus.eu/local
• Local компонент : http://land.copernicus.eu/in-situ
• Видео демонстрация: https://youtu.be/S1bBpFF8EeE
• ANNEX IV - The technical specifications for the Copernicus Land
Monitoring Service referred to in Article 5(1)(c) of Regulation (EU) No
377/2014.
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• Copernicus (2018) Copernicus Contributing Missions,
http://www.copernicus.eu/main/contributing-missions
• Copernicus (2021) Data and Information Access Services.
https://www.copernicus.eu/en/access-data/dias
• ESA (2018а) Space Component Data Access, Contributing
Missions. https://spacedata.copernicus.eu/web/cscda/missions
• ESA (2018b) Third Party Missions Online Access List. https://tpmds.eo.esa.int/collections
• ESA (2018c) EOLi-Sa ‘ESA link to Earth Observation’.
https://earth.esa.int/web/guest/eoli
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