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1 Обхват и въведение
Този документ е част от серия указания, определящи структурата на Рамковото статистическо
изследване на земеползването и земното покритие на площите (LUCAS). LUCAS указанията
периодично се подобряват и адаптират, като се взима предвид опитът на проведените
изследвания и изискванията на ползвателите на LUCAS данните и информация.
Целта на LUCAS е събирането на данни за земеползването и земното покритие на площите, данни
за земеделските условия и почвени данни, чрез полеви наблюдения на географски определени
точки. Наблюденията се документират чрез попълването на полева форма и правенето на фото
снимки. Всички данни се съхраняват в Инструмента за управление на данните (DMT).
LUCAS се координира от Статистическия офис на Европейската комисия – Евростат.
За статистическа извадка на изследването LUCAS, на територията на ЕС е създадена 2 км. мрежа с
повече от 1.1 милиона точки. През 2015 г. изследването LUCAS, ще се проведе в 28 европейски
страни. Общо около 273 533 точки ще бъдат посетени от анкетьори, които освен че притежават
специфични знания от значение за задачата, са обучени да следват хармонизирана методология и
прилагат класификацията LUCAS.
За всяка посетена точка, анкетьорите попълват полева форма с буквено‐цифрови данни. Те
документират посещението на всяка точка, като заснемат няколко снимки на точката, в резултат на
което има налични повече от 2,000,000 снимки от една кампания. Освен това се записва и трансект
(на 250 м ходене на изток от всяка точка); анкетьорите обхождащи трансекта трябва да
регистрират всички преходи на земно покритие, които наблюдават в съответствие със списък от
кодове, включително пространствените класове земно покритие и линейните елементи. В 10% от
посетените точки се взема почвена проба от около 500 грама на горния почвен слой. Пробата
трябва да сет етикетира, изсуши, съхранява и изпрати на JRC в Италия преди края на проекта.
От 2009 г. Евростат използва инструмента за управление на данни (DMT) на LUCAS базиран на MS
Access за събиране на данни за земеползването и земното покритие на терена, управление потока
от данни във веригата за контрол на качеството и изпълнява автоматичен и визуален контрол на
качеството. Инструментът претърпя сериозни подобрения за кампанията 2012 г. и впоследствие за
кампанията 2015. Подобрена версия на инструмента (LUCAS DMT 2015 г., който е съставен от LUCAS
DMT Client, Agent, Map, Viewer и Server) ще бъде на разположение за изпълнителите на LUCAS
2015.
Анкетьора регистрира данните в LUCAS DMT 2015 г. Данните преминават през верига за контрол на
качеството на няколко нива, като се започне с вграден автоматизиран контрол по управление на
качеството на въвеждането на данни, последван от визуална проверка за съвместимост, за да се
гарантира добро качество. Всички данни се проверяват на RO и/или CO ниво и ако съответстват на
изискванията за качество, след това се изпращат по веригата за контрол на качеството към
независим външен контрол на качеството (XQC) и Комисията. Ако се открият грешки, данните се
връщат на анкетьорите, чрез отговорните СО за допълнителни корекции и евентуално повторно
посещение на точката. Накрая данните се изпращат до Комисията за окончателно одобрение.
Комисията използва микро данни, събрани по време на изследването LUCAS за производство на
обобщени статистически таблици за земното покритие и земеползването, както и за изчисляване
на показателите за устойчиво развитие и отнемане на земята (тези показатели се използват при
наблюдението на изпълнението на стратегията Европа 2020). Също така се получават и показатели
за заобикалящата среда от данните на изследването.
Почвения компонент почвата е включен в изследването LUCAS, за да се подобри качеството на
моделиране и мониторинг на почвите в Европа. Резултатът от почвения компонента на LUCAS е
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използван за актуализиране на европейската почвена карта и за анализиране на количеството на
органичен въглерод в почвата.
LUCAS микро данните се използват също и за Агро Eкологични Индикатори (AEI), индикаторите
LULUCF (земеползване, промените в земеползването и горското стопанство), индикаторите за
ресурсна ефективност в Европа и се планира да бъдат използвани при оценка за добро земеделско
и екологично състояние (GAEC).
Освен това, в контекста на програмата на Коперник CORINE Land Cover (CLC) и други инициативи за
картографиране на земната покривка за целия ЕС, като Коперник HRL (High Resolution Layers),
микро данните и снимките1 от LUCAS се използват за процесите по производство, проверка и
валидиране.
Повече информация за земното покритие / земеползването и за проекта LUCAS като цяло, може да
бъде намерена на електронната страница на Евростат:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/lucas/introduction
Настоящият документ предоставя подробни инструкции за анкетьори, касаещи събирането на
полева информация. Разгледани са следните въпроси:
 Глава Error! Reference source not found. – Оборудване включва преглед на необходимото
оборудване и материали
 Глава Error! Reference source not found. – Подготвителна работа детайлизира необходимите
подготвителни дейности, които трябва да се извършат в офиса, преди отиване до точката
 Глава 5 – Достигане до точката на терена се фокусира върху навигирането до точката
 Глава 6 – Наблюдение на точките пояснява как се прави локализиране и идентифициране на
точката. Точното местоположение на точката е изключително важно за проучването
 Глава 7 – Правила за събиране на данни представя специфичните правила за
местоположението на точката при неясни ситуации, както и специфични правила за
събиране на данни в нехомогенни класове
 Глава 8 – Земно покритие набляга на теми за наблюдение, свързани със земното покритие и
регистрацията на няколко видове земно покритие
 Глава 9 – Земеползване набляга на теми за наблюдение, свързани с използването на земята
 Глава 10 – Земно покритие x земеползване подчертава темите, свързани с комбинирането
на двете класификации за земно покритие и земеползване
 Глава

1

11

–

Класове

за

земно

покритие

по

Снимките на точките и заобикалящата среда в четирите основни посоки, които се събират при проучването на място по LUCAS
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Класове земно покритие по INSPIREсе отнася до събирането на данни за пилотен проект за
хармонизирането на LUCAS с INSPIRE
 Глава

12
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Стопанисване на земята, специален статут и специални бележкиинформира за събирането
на допълнителна информация
 Глава 13 – Управление на водите набляга на теми за наблюдение свързани с управлението
на водите в земеделски територии
 Глава 14 – Почви описва процеса за събиране на почвени данни
 Глава 15 – Трансект дава информация за това как да се картира трансекта
 Глава 16 – Снимки обяснява целта на LUCAS снимките, какви снимки и как да се заснемат
 Глава 17 – Качество на работата набляга на важността на качеството на проучването

2 Оборудване
За изследването са необходими следните пособия:
-

-

-

Документ за акредитация (Документ A1) и лична карта
Инструкция на анкетьора (Документ C1 и приложения)
Празна полева форма и теренна карта (Документ C2)
Номенклатура (Документ C3)
Подходящ преносим компютър с инсталиран LUCAS DMT 2015
Мобилен телефон
Ръчно GPS устройство за навигация, позволяващо намиране местоположението на точката
и крайната точка на трансекта. То трябва да позволява запазване и експорт не само на
точките, но също така и на маршрута, който анкетьорите следват ежедневно, тъй като тази
информация се използва за целите на контрола на качеството
Дигитален фотоапарат + карти с памет
Допълнителни батерии
Магнитен компас
Маркер/знаме за точките
Молив или водоустойчив химикал + бележник
Предварително адресирани пликове
Празни DVD / CD / USB памет
12V зарядни устройства
Раница
Оборудване за безопасност (напр. Аптечка за първа помощ, светло‐отразителна жилетка,
фенер, свирка, репелент против насекоми и др.)
Оборудване за пробовземане (лопата с ширина 15‐20 см., кофа, малка лопатка, плътни
пластмасови торбички (по 2 за всяка проба, с размери 25х40 см. и 40х60 см.), етикети (по
два за всяка проба), скоби за затваряне на торбичките ( по две за всяка проба), картонени
кутии за изпращане на пробите до регионалните/централните офиси (подходящи за 2,5 до
5 кг.) и кутия за транспорт на пробите)
Подходящи превозни средства за достигане на точките, включително по черни пътища
(напр. наети 4х4 автомобили, мотоциклети)
Навигация за автомобил с лицензирани карти на проучваната територия
Пътни карти за ефективно планиране на маршрута
Други, полезни документи (графики, календари на реколтата и др.)

Личната карта и документа за акредитация са необходими на анкетьора, за да обясни и обоснове
своята мисия и да ги представи на фермера или собственика на земята, или на местните власти.
Настоящият документ (Документ C1) дава отговори на много технически въпроси, свързани с LUCAS
и изпълнението проучването. Дървото на решенията (Приложение 18.1) дава насоки за
правилната последователност на проучването, а обобщение на информацията, която е
необходимо да се събира може да се намери в приложение 18.2.
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На анкетьора се предоставят както подробна версия (Документ С3), така и кратка версия на
класификацията по LUCAS. Документ C3 описва подробно категориите земно покритие и
земеползването, докато кратките варианти (Приложения 18.3 Земно покритие и Приложения 18.5
Земеползване) дават само списъка с кодове и категорията заглавия.
Подходящият автомобил (ако е необходимо 4х4), оборудван с „говореща” навигационна система
позволява на анкетьора да достигне точката, използвайки ги по достъпните пътища.
В глобалната позиционираща система (GPS2), местоположението на точките на повърхността на
Земята се определя с помощта на сателити. Сателитите изпращат данните за тяхната позиция
непрекъснато, което дава възможност на GPS приемника да определи своята собствена позиция на
Земята. Ръчният GPS приемник трябва да се използва, за достигане на точката. Задължително е в
полевата форма да се регистрират GPS координатите (дължина / ширина) на мястото на паркиране
на автомобила, мястото от което анкетьора наблюдава точката на земята и да се запишат GPS
данните.
Теренната карта включва топографска карта (най‐широко използваните видове карти с мащаб
обикновено между 1: 10 000 и 1: 200 000) и ортофотоснимка (орторектифицирана въздушна
снимка, която е освободена от изкривяването, причинено от ъгъла на наклона и релефа и е с
мащаб, който обикновено варира между 1: 10 000 и 1: 2 000). Теренната карта е основата за
анкетьора, за да локализира точката и да изчисли площта на парцела, в който се намира точката.
Анкетьора ще използвате клипборд, на който са прикрепени документите за проучването, с цел да
се използват на терена (напр. карта за ориентация или теренна карта) и за да попълва полева
форма.
Традиционния магнитен компас трябва да се използва за обозначаване на определена посока.
Севера е посочен и на топографските карти и ортофотоснимките. С помощта на компаса, анкетьора
може правилно да ориентира картата и ортофотоснимката преди разглеждането им. Нещо повече,
компасът е полезен за правилното фотографиране към основните посоки на света (N, E, S, W),
събирането на почвените извадки и проследяването на трансекта в посока изток. Имайте предвид,
че GPS компаса не е подходящ за това.
Дигиталният фотоапарат (минимум 2 мегапиксела) се използва за правене на снимки на точката,
културите и снимки на средата на север/изток/юг/запад, както и снимки на напояването, почвата,
трансекта и допълнителни снимки. Препоръчва се използването на цифрови фотоапарати с GPS, за
да се записва позицията на направената снимка.
На анкетьора трябва да бъде предоставен на разположение преносим компютър, за да въвежда
събраната информация в базата данни на LUCAS чрез DMT. DMT интегрира автоматичен контрол и
проверка, позволявайки на анкетьора да предостави пълна и формално коректна информация.
Фигури, диаграми, ключове за решения, календари на културите, преглед на класификацията и др.
могат да бъдат копирани на двойни страници, които да се ламинират като визуален помощник на
анкетьорите.

2

В настоящия докумен акронима GPS се използа, като заменя по‐непознатия акроним GNSS (Глобална навигационна сателитна
система). Масово изпалзаната GNSS включва GPS (САЩ), GLONASS (Русия) и Европейската позиционна система GALILEO.
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3 Подготвителна работа
Анкетьорът трябва да подготви своя пътен план преди да тръгне към терена. Тази подготовка е
важна за ефективно изпълнение на проучването. Препоръчва се да се използва актуална пътна
карта, за да се набележи най‐подходящият достъп до точката. GPS също може да бъде от помощ.
Анкетьорът трябва да си даде сметка за различни проблеми и пречки, които трябва да разрешава
по време на пътуването.
Ежедневното
планиране
на
маршрута
увеличава
ефективността:
дребно мащабна
топографска
карта, включваща
LUCAS точките

Практично е да се използва дребно мащабна карта за пътуването.
Последователността на точките, които трябва да бъдат посетени в същия ден,
трябва да бъде планирана предварително, за да се намери оптималният
маршрут. Същевременно, един бърз анализ на орто‐фото снимките и преглед
на резултатите от предходното изследване или допълнително разглеждане
на точката с географските програмите със свободен достъп като Google Земя,
са полезни преди започване на работата.

Пример за топографска карта, включваща LUCAS точките, които са за
наблюдение
Бъдете готови за Анкетьорът трябва да е наясно, че всякакъв род условия могат да се появят в
трудни условия
точката. Понякога, лошите условия на земното покритие не са видими от
орто‐фото снимките. Необходими са подходящи обувки и дрехи. Дори когато
изследването се провежда в началото на лятото, са необходими връхни
дрехи. Трябва да бъде взета подходяща чанта, за да се защитят оборудването
и документите в случай на дъжд.
Бъдете наясно с Инструкциите за фотоапарата и GPS трябва да бъдат изучени и функциите им
работата с GPS и трябва да бъдат изпробвани преди полевата работа. Трябва да бъдат
предвидени също и резервни батерии и карта с памет.
цифровия
фотоапарат
Полета А, В и 1

Някои части от въпросника могат да бъдат попълнени преди потегляне. Това
са ID номера на анкетьора (той е написан върху ID картата също), ID на
точката (отпечатано е върху картата и орто‐фото снимките и е качено на GPS)
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и датата на изследването (деня, после месеца).
GPS

Преди излизане на полето, координатите на точката трябва да бъдат качени
на GPS (това може да бъде направено централизирано от възложителя или от
анкетьора).
Орто‐фото снимката и предишните документи от изследването трябва да
бъдат проучени преди полевата работа за придобиване на обща представа за
природата и другите елементи. Сниман от въздуха, изгледът на средата е
доста нетипичен на пръв поглед. Пътища и пътеки могат да се различат
лесно.
Планирайте смяна на батериите на GPS за да не се губят записи.
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4 Безопасност
Анкетьорът трябва да има предвид, че дори LUCAS точките да са избрани, за да бъдат по‐скоро
близо до пътната мрежа, то това не винаги е възможно да се гарантира. Това ще означава, че
анкетьора може да се измести към терени, в които може да няма телефон или радио комуникация,
има малко или никакво движение, понякога има повече от един час път до медицинска или
спешна помощ, или където хълмове, гъста растителност или други характеристики правят трудно
получаването на помощ в случай на нужда.
Поне още един човек трябва да бъде информиран за дневния маршрут на анкетьора. Това
обикновено е ролята на надзорен орган.
Анкетьорът и неговия надзорен орган трябва да предприемат действия, за да се премахнат,
минимизират, избягнат или да докладват всякакви опасности, за които те са наясно и да следват
професионалните си инструкции, инструкциите за безопасност и здраве.
Устройства за безопасност и лични предпазни средства трябва да се използват по всяко време
(напр. светлоотразителна жилетка, фенерче, и т.н.). Това включва подходящи стандарти за облекло
за вида на работата и климатични условия (устойчиви обувки / ботуши, дъждобран, шапка и др.).
Анкетьорът не трябва да поставя в риск своите или на други хора безопасност и здраве. Той трябва
да приеме подходяща медицинска помощ при необходимост и да информира надзорния орган за
всяко ограничение за неговото здраве, което може да окаже влияние върху способността му да
участва безопасно във всяка полева дейност. Това задължение се отнася както преди, така и по
време на работа на полето. Предоставената информация трябва да се третира като поверителна
информация.
Всеки участващ в полевата работа трябва да бъде съответно застрахован.
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5 Достигане на точките на терен
5.1 Общи случаи
Следвайки подходящата подготовка, анкетьорът трябва да се доближи максимално близо до
точката с кола. Повечето от точките могат да бъдат достигнати само пеша.
Проучването започва когато анкетьорът започне да доближава точката пеша, като това се счита за
началното време на проучването, което трябва да бъде отразено в полевата форма. След
напускането на колата, GPS се превръща в най‐полезния инструмент за ориентация. Най‐
подходящият начин е GPS да бъде използван за намиране на точката.
Не забравяйте
да запишете
координатите
на паркираната
кола

Запишете координатите на паркираната кола. Това ще позволи на
анкетьорите да достигнат подходящо място за паркиране на колата
при бъдещи проучвания.

Необходимо е анкетьорът да достигне до самата точка, за да установи параметрите на
заобикалящата среда, като оценка на процент покритие, трансект и др. Необходимо е в полевата
форма да се попълни GPS проекцията, точността, координатите на точката, наклона и разстоянието
до LUCAS точката (всичко това от GPS устройството). Ако GPS не може да получи сигнал, GPS
проекцията се отбелязва с Х във формата (6), а координатите не се попълват. Анкетьорът трябва да
отбележи в полето за забележки, причината за липсата на GPS сигнал.
Записът на GPS трябва да включва само маршрута след напускането на колата, а не маршрута на
колата. Въпреки това обаче, ако капацитетът на паметта на GPS позволява, може да се запише
целия дневен маршрут, тъй като това би било полезно за бъдещи LUCAS проучвания.
Използвайте
орто‐фото
снимки за
достигане до
точките

Когато анкетьорът е достатъчно близо, за да се локализира точката,
могат да се използват топографската карта с по‐голям мащаб, заедно с
орто‐фото снимката и предходните изследователски снимки.
Съществуват няколко стабилни елемента, отбелязани върху
топографската карта, като водни кули, по‐големи шосета, реки, езера,
наблюдателни кули и др., които могат да послужат като добра
ориентация, както и за заснемане на точката. Точките са отбелязани на
орто‐фото снимката и топографската карта със специфичен знак, напр.
кръст, който не трябва да скрива информацията за земното покритие
върху въздушната или орторектифицирана снимка.
По‐детайлни топографски обекти могат да бъдат открити върху орто‐
фото снимката. За да се локализира точката, анкетьорът трябва да
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даде приоритет на постоянните ориентири, отколкото на
непостоянните, каквито са границите на парцелите. В райони, където
земеделието е в упадък, границата на гората може да е усвоила
територия от полетата и ливадите и не може да бъде използвана като
ориентир.
Точката,
посочена на
орто‐фото
снимката се
взима за
приоритетна

Сега точното местоположение на точката може да бъде
идентифицирано с използването на GPS, компас, орто‐фото снимка и
топографска карта едновременно. GPS сигналът може да покаже едно
известно отклонение от орто‐фото снимката (например, когато са
получавани много малко или лоши сигнали). Също така, топографската
карта може да не бъде напълно актуална. Орфо‐фото снимката трябва
да бъде приета като главен показател. В повечето случаи е лесно да се
ориентирате, особено когато изображението е актуално, чрез
сравняване на изображението с повърхностните ориентири, като
пътища или сгради.

Проверете
увеличението за
точно
локализиране на
точката

Теренната карта трябва да включва увеличен набор от орто‐фото
снимки, позволяващ точното локализиране на точката LUCAS.
Дата на
изображението
и промяна в
земното
покритие /
земеползването

Ако орто‐фото снимката е остаряла, анкетьорът трябва да внимава с
измененията в средата. Например, едно изолирано дърво, плет или
стар камион може да ги няма вече. Окопани и невидими резервоари
могат да са заменили водните кули на топографската карта.

Частна
собственост

Когато анкетьора влиза в полета или гори, той обикновено е на частна
собственост. Той трябва да е в състояние да обясни своята мисия и да
представи своите документи за акредитация, ако ги поиска фермера
или собственика на имота. Ако точката е в сграда или в парцел в
непосредствена близост до нея и е оградена със стена, анкетьорът
трябва да поиска разрешение да влезе или да остане отвън за да
проучи точката.

Не увреждайте
съществуващит

Анкетьорът не трябва да уврежда огради или насаждения. За да се
предотврати увреждането на високи насаждения, анкетьорът трябва

Във всеки случай, трудностите по локализиране трябва да бъдат
отбелязани в полевата форма. В този случай (стара/неясна орто‐фото
снимка, която не показва сегашното земно покритие / земеползване)
анкетьорът трябва да се опита да достигне точката, колкото е
възможно по‐близко с помощта на GPS. Трябва да бъде добавен
структуриран коментар в полето за забележки, в помощ на проверката
за качество.
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е насаждения

да използва редовете между растенията и следите от трактор.

Качество

За да се осигури най‐високо качество на проучването,
гореспоменатите инструменти за локализиране на точката, трябва да
се използват заедно!

5.2 Трудни случаи при достигане на точката
Ако точката попада в недостъпна зона, могат да възникнат някои трудности, които правят
отиването до точката невъзможно (напр. Повече време необходимо за достигане на точката или
ограничения в достъпа).

5.2.1 Точката е недостъпна (повече от един час ходене)
Ако точката може да бъде достигната само пеша и е изчислено, че времето за отиване и връщане
до точката е 1 час или повече (изключвайки времето за проучването и извървяването на
трансекта), то точката се счита за недостъпна и невидима.
Анкетьорът трябва да извърви 200 м (или, колкото се може повече) по посока на точката и да се
опита да достигне поне парцела, в който се намира точката. Във всеки случай анкетьорът трябва да
направи допълнителна (конфликтна) снимка, всички снимки на заобикалящата среда и да фото‐
интерпретира точката, съгласно правилата. Той трябва да отбележи GPS координатите на мястото,
от което снима.
Същото правило се прилага, ако GPS сигналът се загуби и анкетьорът не може да достигне и
локализира точката чрез орто‐фото снимка, карта и компас.

5.2.2 Точката се намира в забранена или недостъпна зона
Ако точката се намира в недостъпна зона, като голяма територия с влажни зони, непроходима
естествена гора или в забранена зона (военен лагер) или частна собственост с ясно ограничен
достъп или в оградено пасище за трениране на бикове (знаци, огради и др .), анкетьорът не може
да стигне до точката. Ако е възможно анкетьора трябва да се опита да получи разрешение от
собственика в такива случаи.
Тези точки трябва да бъдат или наблюдавани чрез приближаване на точката възможно най‐близо,
така че анкетьора да може да я види (ако точката се вижда от разстояние) или земното покритие
трябва да бъде фото‐интерпретирано на терена (ако точката не е видима).

5.3 Панелни точки
Панелните точки са точки, които са били посещавани в повече от една кампания (участват в
последователни кампании или не).
Тези точки се използват за да дават информация за промените в земеползването и земното
покритие, така че е от изключителна важност те да могат да са сравними във времето.
Ако точката наблюдавана в предишни кампании е грешно локализирана, анкетьора трябва да се
опита да достигне теоретичната точка (или на‐близкото достижимо място) и да пробави
забележка.
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6 Наблюдение на точката
6.1 Точно локализиране на точката
Необходимо е да се почертае, че земеползването и земното покритие трябва да бъдат
наблюдавани в точката, или колкото е възможно по‐близко до точката.
По правило,
всички точки
трябва да бъдат
наблюдавани
колкото се може
по‐близко.

Това означава, че общото правило е да се прави наблюдение на
теоретичната точка.

6.2 Наблюдение от разстояние
Ако анкетьорът има възможност да види точката от разстояние, въпреки че тя попада в забранена
или недостъпна зона, редовното наблюдение на земното покритие / земеползването може да
бъде извършено и полевата форма може да бъде попълнен. Причините защо анкетьорът не е
успял да достигне точката трябва да бъдат отбелязани в коментарите.
В случай, че разстоянието до точката е повече от 100 м, анкетьорът трябва да маркира съответната
графа в полевата форма.
Наблюдението от разстояние трябва да се използва, само когато анкетьорът е сигурен, че има
визуален контакт с точката. Ако точката не се вижда от най‐близкото достъпно място до точката, но
е видима от по‐отдалечено място (напр. поради много високи култури), наблюдението трябва да
се направи от най‐близкото място до точката, където културата е видима.
Всички други попълвания в полетата трябва да се нанесат (попълнете „няма отношение”, където е
подходящо, следвайки ключа за решение), както и всички снимки трябва да бъдат направени.
Трансектът трябва да бъде направен, колкото е възможно по‐изчерпателно (ако самата стартова
точка не може да бъде достигната, трансектната линия трябва да бъде следвана винаги, където е
достижима).
Ако трансектът е напълно непроходим, но видим, попълнете информацията в списъка с кодове,
съгласно визуална преценка без фото‐интерпретация (ФИ).
Наблюдение на
точки на
покриви на
сгради

Ако анкетьора е по‐близо от 100 м. от точката (най‐близко разстояние),
тогава точката е „наблюдавана<100 м.”
Ако анкетьора е на повече от 100 м. от точката (най‐близко
разстояние), но все още вижда сградата на която е точката, тогава
точката е „наблюдавана >100 м.”.
Ако анкетьора няма визуален контакт със сградата, тогава на точката
се прави фото‐интерпретация на място.
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6.3 Фото‐интерпретация на място
Ако анкетьора няма възможност да види точката от мястото на наблюдение (най‐близкото
достижимо място до LUCAS точката), той трябва да направи интерпретация на земното покритие и
земеползването, въз основа на орто‐фото снимка.
Фото‐
интерпретацията
на място е
изключение от
правилото за
наблюдение

LUCAS е проучване на място и точките трябва да бъдат посетени на
терен. Фотоинтерпретацията на място може да се използва само в
редки случаи, ако точката не е видима от най‐близкото достъпно
място.
Ако е възможно да се достигне точката, чрез избягване на
споменатите по‐долу препятствия или използването на алтернативен
маршрут, когато разстоянието за ходене от колата до точката и
обратно е по‐малко от 1 час (изключвайки времето за проучването и
извървяването
на
трансекта),
тогава
не
се
използва
фотоинтерпретация на място.
Запомнете, че общото правило е наблюдението да се извършва в
теоретичната точка (LUCAS точка)

Винаги се
опитвайте да
достигнете LUCAS
точката

Анкетьорът достига до точката, като използва посоката с най‐малко
препятствия (виж списъка с препятствия по‐долу). Ако точката не
може да бъде достигната поради една от споменатите причини,
анкетьора се доближава максимално до точката и се опитва да
осъществи визуален контакт с нея. Ако не е възможно, точката
трябва
да
бъде
фотоинтерпретирана
на
терена
(фотоинтерпретацията място).

Фотоинтерпре‐
тацията на място
е позволена само в
някои ситуации. Тя
изисква добро
документиране с
коментари и
снимки.

Фотоинтерпретацията на място е позволена в следните случаи, при
условие че анкетьора документира наличието на поне едно от
следните обстоятелства, чрез коментари и допълнителни снимки:
-

-

Използвайте

Точката се намира във вода
Точката се намира в недостъпна влажна зона
Непроходима растителност блокира пътя до точката от
всички посоки (плътни храсти с бодли, непроходима гора)
Оградена територия със знак „забранен достъп” или с
недостъпна ограда (забранена зона)
Частна територия със стена или жив плет (сгради на
стопанства, частни градини и др.)
o В този случай ви съветваме да вземете разрешително
за достъп от собственика, ако той е наличен (напр.
като се свържете са охраната и стопанствата или със
собственика на къщата)
Собственика на земя отказва достъпа до собствеността му
Има наличие на опасни животни в близост или на пътя за
точката
Най‐краткото възможно време за достигане от колата до
точката и обратно е повече от 1 час (изключвайки времето за
проучването и извървяването на трансекта)

Само ако гореспоменатите условия са налице, анкетьора регистрира
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орто‐фото снимка
за фотоинтерпре‐
тацията

„фотоинтерпретация” (ФИ) като тип на проучването в полевата
форма.

Заснемайте
снимки на
заобикалящата
среда от
достигнатото
място

Снимките на заобикалящата среда трябва да бъдат заснети от
достигнатата точка (маркирайте GPS координатите на точката в
полевата форма).

Извървете
трансекта, ако е
възможно

Отново, трансекта трябва да бъде направен, колкото е възможно по‐
пълно (трансектната линия трябва да бъде следвана, къде е
достъпна). В случай на частично или изцяло фотоинтерпретиран
трансект, запомнете да добавите ФИ преди първия и след последния
фотоинтерпретиран клас.

Използвайте BX1
или BX2, ако
културите не
могат да се
определят

Ако културите не могат да се определят по орто‐фото снимката,
трябва да се използват двата основни класа BX1 „Временни култури”
покриващи класове от В11 до В55 и ВХ2 „Постоянни култури”
покриващи класовете от В71 до В84. ВХ1 и ВХ2 са позволени само
при фотоинтерпретация. Ако културата може да се определи по
орто‐фото снмиката, трябва да се използва подробния код.

Заедно с орто‐фото снимката и факта, че анкетьора трябва да се
приближи до точката, той трябва да има възможност да
идентифицира земното покритие на терена. Това е случая в който
терена с точката е видим от мястото на анкетьора (напр. обширни
парцели с точка на няколко стотици метра – културата в самата точка
не е видима, но орто‐фото снимката потвърждава, че точката е
разположена в този терен).

6.4 Точката не е видима и не е възможна
фотоинтерпретация
Проучването приключва, ако точката се намира в недостъпна или забранена зона и точката не е
видима и орто‐фото снимката не позволява интерпретация (лошо качество на снимката, непълно
покритие)
Тогава, съответните полета в полевата форма трябва да бъдат попълнени, а причините за не
наблюдение на точката записани в полето за забележки. Допълнителна снимка документираща
защо LUCAS точката не е достигната (допълнителни снимки тип 1 и 2) трябва да бъдат заснети от
мястото, което е достигнато.
Във всички горе‐споменати случаи, анкетьора трябва да достигне точката на терена, колкото е
възможно по‐близко. Само в случай, че точката е извън територията или в морска територия,
анкетьора може да запише тези точки в офиса си.
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7 Правила за набиране на данни
Теоретично, една точка няма нито ширина, нито дължина. Имайки предвид предмета на
проучването – земното покритие и земеползването – има стандартна дефиниция, която трябва да
се приложи за основен размер на точката: в LUCAS проучването точката съответства на кръг с
радиус 1.5 м (или 3 м диаметър), като по този начин, точката представлява площ от около 7 м2.
Обикновено, точката попада в еднотипна територия (напр. земеделски парцел, покрив на къща и
др.) и гореспоменатата дефиниция за точка може лесно да се приложи и местоположението на
точката може лесно да се идентифицирано без съмнение.
Обаче могат да възникнат два случая, в които местоположението на точката и наблюдението на
земното покритие / земеползването са двусмислени.
-

Ако точката попада на граница или на малък линеен обект
Ако има различие в земното покритие

7.1 Поглед на север / изток
Може да се случи, така че точката да попадне на границата на два парцела и не е ясно, кой от
двата парцела да се наблюдава, или точката попада на линеен обект с ширина < 3 м. (малък плет,
малък път, крайпътен бордюр) или дори малки обекти (напр. барака в градина, с ширина < 3 м.) и в
този случай, критерия за дефиниране на точката (минимална ширина от 3 м.) не е изпълнен.
За изясняване на такива случаи, трябва да се избере просто правило: анкетьора трябва да приложи
правилото „Поглед на север”, което означава че трябва да наблюдава земното покритие и
земеползването на север от точката.

North

Местоположението на точката е
ясно, т.к. изцяло попада в едно
земеделско поле.

Поглед на север

Точката е
граница

разположена

на

Точката е разположена върху
малък линеен обект (пътен
бордюр)

Ако точката е на границата между два типа земно покритие, анкетьора
трябва да наблюдава земното покритие / земеползването на север от
точката.
Ако точката попада върху малък линеен обект (напр. по‐малък от 3 м.
в ширина) тези малки линейни обекти не се считат за „територия на
точката”, така че се прилага същото правило „Поглед на север”.

Поглед на изток

В изключителни случаи, границата между два парцела може да бъде
точно в посока север‐юг (= меридианата) и дори когато се прилага
правилото “поглед на север”, не може да бъде направено уточняване.
В тези (редки) случаи, анкетьорът просто се премества на изток и
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отбелязва земното покритие, наблюдавано там.
В полевата форма анкетьорът трябва да отбележи това “виртуално”
преместване на точката. Още повече, ако е необходимо, той трябва да
обясни решението си в полето за забележки.
Къде да
поставим
знамето /
маркера за
точката

Следвайки строго начина на работа, маркера на точката трябва да се
постави, а снимката на точката направена ПРЕДИ прилагането на
правилото „Поглед на север”. Поставете маркера на границата, а НЕ на
изместената точка.

Земеползване

Дори това правило обикновено да е свързано с оценката на земното
покритие, правилото което посочва че земното покритие и
земеползването трябва да си отговарят ще доведе до това, че
земеползването също ще се определи на „север/изток”.

Снимки

Снимките на заобикалящата среда трябва да бъдат направени в
оригиналната точка. Снимката трябва да бъде заснета, показвайки
стабилни означения. Може да са необходими допълнителни снимки
(тип 2 – наблюдение на точката), които да показват оцененото земно
покритие (посока север или изток).

Трансект

В случай, че поради линеен обект се прилага правилото „Поглед на
север/изток”, трансектът започва с кода на съответния линеен обект, а
не със LC1.
В случай, че се прилага правилото „Поглед на север/изток”, може да се
случи LC1 да не присъства в трансекта (в случай, че не съществува в
посока изток).

Сравнимост

В много случаи, тези наблюдения може вече да са били направени от
анкетьори при предишни проучвания, затова анкетьора трябва да
използва тази информация.
С цел съвместимост и за да се позволи забелязване на промените,
анкетьорът трябва да вземе същите решения при наблюдение, както
при предишните наблюдения, по отношение на правилото „Поглед на
север/изток”, или да отбележи причините за тяхното различие в
полето за коментари.

7.2 Разширен кръг на наблюдение (общо)
Когато земното покритие не е хомогенно, например когато се състои от дървета и храсти,
разпръснати сред затревени територии, обхватът на наблюдение трябва да се смени, за да се
класифицира покритието. В тези случаи трябва да бъде прието систематичното наблюдение на
средата около точката, което в LUCAS се нарича разширен кръг на наблюдение.
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Разширения кръг на наблюдение се простира в радиус 20 метра отстояние (или 40 м диаметър) от
точката (това представлява територия от 0.13 хектара).

Използване на
разширения кръг

В горния пример, точката се намира на територия с рядко земно
покритие от трева и дървета. Чрез метода за наблюдение на
разширения кръг, може да бъде изчислен делът на територията с
дървета.
Ако не се използва разширеният кръг и се вземе предвид само точката
с нейните 7 m2, не би могла да се получи приемлива оценка на
дървесното покритие.
В този пример делът на територията с дървесно покритие
представлява около 20% и по този начин точката трябва да бъде
регистрирана като гора (минимално покритие с дървесни корони от
10%). Ако покритието варира между 5 – 10%, съответстващото земно
покритие е храсталаци или затревена територия с рядко дървесно
покритие (в зависимост от земното покритие).
Кога да
използваме
разширен кръг

Обикновено, кръгът на наблюдение трябва да бъде разширен винаги,
когато земното покритие в точката се определи като:
-

трайни култури (B7Х, B8Х, с изключение на разсадници B83):
парцели с трайни култури, където дърветата или другите
растения се редуват с голи територии и/или затревени

EВРОСТАТ / LUCAS 2015 / C‐1 – Инструкции / НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА ЕООД /

стр. 23/148

територии или други култури
-

гори (CХХ)

-

храсталаци (DХХ): където може да се срещат смесени храсти и
дървета,

-

затревени територии (ЕХХ), където земните обекти може да се
редуват (напр. затревени територии с дървета)

-

голи територии (FXX)

-

влажни зони (НХХ)

Пример: овощна
градина

Орто‐фото снимката долу показва хетерогенна територия със
затревена територия и плодни дръвчета (В7Х). В такава ситуация
трябва да се приложи разширеният кръг на наблюдение.
Отбележете
радиуса

Задължителното използване на разширения кръг за наблюдение
трябва да бъде отбелязано на полевата форма като „радиус”.

Забележки

Всички специфични случаи трябва да бъдат описани в полевата форма
като „забележки по наблюдението на точката”.

7.3 Разширен кръг на наблюдение и хомогенни
парцели
Обърнете внимание, че когато се прилага разширеният кръг на наблюдение, анкетьорът трябва да
обследва земното покритие в рамките на парцела, където е разположена точката. Това означава,
че в много случаи не се наблюдава целия разширен кръг, а само хомогенния парцел в него.
Общо казано, за целите на проучването LUCAS, разширения кръг покрива максимална площ в
рамките на кръг с радиус от 20 м., в който има еднакви земно покритие и земеползване.
Трите специфични примера по‐долу са представени за изясняване на ситуацията.
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Разширен кръг
при точка
попадаща в два
съседни парцела

Near the
border
Permanent grassland Type E

Wooded area Type C

20 m
Extended Window
of Observation
LUCAS Observation
Point (3m radius)

Ако в точката покритието е горска площ, то наблюдението трябва да
бъде направено чрез разширен кръг. Наблюдението трябва да се
разшири само до парцела, определен от границата на горската
територия и затревената територия, без да се взема предвид зоната в
затревената територия (която е в различен парцел).
Плътността на дърветата и/или храстите трябва да бъде оценена в
защрихованата част на кръга, за да се определи дали е храсталак (DХХ)
или горска територия (CХХ) и в последния случай, дали е иглолистна
(C2Х), широколистна (C10) или смесена (С3Х), а също, ако височината
на дърветата в зряла възраст е над 5 м, ширината на обекта е над 20 м.
и площта на гората е над 0,5 ха трябва да се определи и вторичния
горски клас (CХХ1‐СХХЕ).
Разширен кръг на
точка попадаща
върху линеен
обект, широк
над 3 м.

On a green linear
feature > 3m
Permanent grassland Type E

Hedge row>3m
Type C or D

20 m

Extended
Window

LUCAS Observation
Point (3m radius)

В този случай, точката се отнася към съществуващото земно покритие
на специфичния линеен обект (път, река, залесена територия). Ако
линейният елемент е зелен (напр. жив плет, пояс от храсти/дървета),
като в съответния пример, наблюдението трябва да бъде направено
чрез разширен кръг.
Оценката трябва да се направи в рамките на територията определена
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от линейния обект, с цел да се оцени плътността на дърветата и/или
храстите (но не се разширява в съседните парцели).
В примера, плътността трябва да бъде оценена в защрихованата част
на кръга, за да се определи дали е храсталак (DХХ) или горска
територия (CХХ) и в последния случай дали е иглолистна или
широколистна. Ако линейният обект достига 20 м. в ширина,
височината на дърветата в зряла възраст е над 5 м. и площта на
терена, покрит с дървета, е над 0,5 ха трябва да се определи и
вторичният горски клас (CХХ1‐СХХЕ).
Разширен кръг на
точка попадаща
в затревена
територия на
градина,
принадлежаща
към жилищна
сграда

Още веднъж, анкетьорът трябва да обследва парцела, в който се
намира точката.
В този пример тревната площ, ограничена от стена (пунктирания
квадрат на фигурата) определя парцела за наблюдение в рамките на
разширения кръг на наблюдение. Тъй като в тази територия
присъстват храсти и дървета, то точката трябва да се класифицира като
E01, защото короната на дърветата (в рамките на хомогенния парцел)
е под 10%.

7.4 Площ на парцела
Анкетьорът трябва грубо да оцени площта на парцела (в ха.), към който принадлежи точката. Това
трябва да бъде направено за всички точка, без значение от земното им покритие. Размерът се
класира в съответствие с класовете на териториите.
При изчисляване на площта вземете предвид целия парцел, който е с еднакво земно покритие и
земеползване в точката на наблюдение. Имайте предвид, че това не е „хомогенен парцел”,
споменат в глава 7.3!
Изчисляване на
площи на терен

За да се оцени площ от 0,5 ха. на терен, анкетьорът трябва да има
предвид, че кръг с радиус 40 м. (двойно на разширения кръг) от
точката представлява площ от 0,5027 ха.
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Кръг с радиус от около 56 м., представлява площ от почти 1 ха.
В случай на доста големи парцели (над 1 ха.) оценката на площта
трябва да бъде направена с помощта на орто‐фото снимка.
Парцели
разделени от
линейни обекти с
ширина под 3 м.

Ако парцела е разделен от линеен обект (път, ЖП линия, река и др.)
по‐тесни от 3 м., считайте цялата територия с еднакви земно покритие
и земеползване като хомогенни за оценката на площта.

“Линейни
парцели”

За точки във водни обекти, пътища, реки и ЖП линии, по‐широки от 3
м., отбележете размери на територии над 10 ха.
За плетове по‐широки от 3 м., за оценка на площта може да се
използва орто‐фото снимка.

Различно
ползване
вероятно
показва различни
парцели

Например, ако два съседни лозови масива единия се използва, а
другия е изоставен, при определяне на площта, вземете само този, в
който се намира точката.

Различно
покритие
вероятно
показва различни
парцели

Например, в горски територии, ако иглолистните и широколистните
територии са ясно различими (не са смесени), при определяне на
площта , вземете предвид само парцела в който се намира точката.
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8 Земно покритие
Земното покритие се отнася за био‐физичното покритие на земята (напр. култури, трева,
широколистна гора, застроена територия). Земното покритие (ЗП) се отбелязва за всяка точка
съгласно класификацията спомената в документа на LUCAS C‐3 – Класификация.
Проучването LUCAS следва хармонизирана класификация, с цел да се получи сравнима
информация в цяла Европа. Също така е важно, данните които се събират да са сравними във
времето, така че в панелните точки анкетьорите също трябва да оценят ако е имало реална
промяна в земното покритие.

8.1 Процент на земното покритие
Поради много причини е полезно да се знае процентът на покритие на всеки един от основните
класове земно покритие. Има случаи, в които въпреки че се прилага само един клас на покритие,
той не може напълно да покрие земната повърхност, а само частично. В случай, че се прилагат два
различни класа на покритие, обикновено всеки е с различен процент на заетост. Това може да
доведе до сума на процентите под или над 100% (напр. Покритие на короните на дърветата над
затревена територия).
Ако на полето се виждат само семена, отбележете процента на покритие в първия клас, по‐малък
от 5%. Като общо правило, наблюдавайте само това, което виждате, а не покритието, което се
очаква по време на жътва.
Анкетьорът трябва да регистрира процента съгласно класовете посочени в полевата форма.
Процента се оценява в радиус на наблюдение от 1,5 м., ако той е използван и за оценка на
земното покритие. В случай на разширен кръг, процента трябва да се оцени в хомогенен парцел в
рамките на разширения кръг на наблюдение.

8.2 Височина на дърветата
За класовете ЗП извън обработваема земя, които включват дървета (CХ0, D10 и E10), в полевата
форма трябва да се определи и отбележи височината на дърветата (под или над 5 м.) в момента на
наблюдение и в зряла възраст.
Не събирайте
данни за
височина на
плодни дървета

Оценката на височината на дърветата се отнася само за горите.
За плодните дръвчета в овощните градини (напр. LC=B7X или B8X и
LU=U111) не е необходимо да се събират данни за височината в
момента на проучването или при зряла възраст. Същото се отнася и за
изоставените овощни градини.

8.3 Ширина на обектите
Тази информация е необходима за оценка компактността на горските територии. Необходимо е, в
рамките на горския парцел да има квадрат с размер 20*20 м2 покрит с гора. Това означава, че
парцела не трябва да е по‐тесен от 20 м и дълъг поне 20 м.
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Оценете
ширината на
обектите за
CXX, D10 или E10
и ако площта на
парцела е > 0,5
ха. и дърветата
в зряла възраст
са > 5м.

Ширината на обектите (по‐широки или по‐тесни от 20 м) трябва да
бъде оценена само ако LC е CXX, D10 или E10, площта на обекта е по‐
голяма от 0,5 ха и височината на дърветата в зряла възраст е над 5 м.
За оценяване на площта могат да се използват както орто‐фото
снимки, така и измервания.

8.4 Многократна регистрация на земно покритие
Когато на една територия съществуват заедно повече от един тип земно покритие, за описание на
точката може да е необходимо вторично земно покритие. Това е срещано в специфични
територии, като горско‐земеделски и комплекс от територии или хетерогенни територии, но също
може да се наблюдава и в обработваеми земи.
Обърнете внимание, че записаната информация за LC1 и LC2 трябва да си съответства.
За възможните комбинации от LC1 и LC2 проверете в кръстосаните таблици в Приложенията.
За описание на
точката може
да е необходимо
вторичното
земно покритие
LC2

Необходимостта от вторично земно покритие обикновено се налага в
случай на оранжерии, група култури и покрити култури (напр. под
дървета).

Не
интерпретирай
те данните

Анкетьорът трябва да регистрира точно компонентите на земното
покритие и да не прави никакви интерпретации.

Някои класове,
включват
вторично земно
покритие

За комплексните или хетерогенни територии и по‐конкретно в полу‐
естествените терени, двойните класове земно покритие вече са в
основната номенклатура. Например затревена територия със срещащи
се храсталаци/дървета (Е10) или храсталаци със срещащи се дървета
(D10). За тези класове, ако няма трети клас LC, не е необходимо да се
записва LC2.
Също така, ако тези класове се явят в комбинация с постоянни
дървесни култури (B7X, B8X), или гори (CXX) вземете предвид, че
дървесния компонент вече е описан като LC1, и затова D10 и E10 на
могат да се използват като LC2.
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Пример: овощна
градина с трева
между редовете

Територията трябва да се класифицира въз основа на плодните
дръвчета (напр. ябълкови дръвчета В71). Между редовете и под
дърветата, може да се види саморасла трева. Ако точката попада в
градината тя трябва да се оцени, чрез използване на разширения кръг
на наблюдение.
В резултат ще се класифицира като LC1= B71 и LC2 = E30
В случай на постоянно затревена територия под дърветата,
класифицирайте LC2, като използване съответстващия код E20
(дърветата са оценени с LC1) или в случай на временни пасища или
култури използвайте подходящия BXX код.
Овощни градини
със смесени
видове

Овощни градини
и едногодишни
култури

В някои овощни градини има различни видове (в различни редове или
смесени в самите редове).
Ако два вида имат значително присъствие в овощната градина (поне
33 % всеки), се описват два типа земно покритие. В противен случай,
се описва по‐разпространения, а другите се игнорират.
Някои овощни култури се съчетават с едногодишни култури между
редовете.
Ако едногодишните култури имат значително присъствие (поне 33 %) в
рамките на разширения кръг на наблюдение, се описват два типа
земно покритие, като първо е постоянната култура, а втора ‐
едногодишната.

LC2 в гористи
територии (CXX)
само, ако има
различно
ползване

Ако основното земно покритие е гориста територия (CXX), а
земеползването е горско стопанство (U120), се записва вторично
земно покритие, само ако се отнася до друго земеползване (напр.
U111 земеделие или U361 отдих).

Разсадници

За разсадници (B83) различни от горските (B83f), като вторично земно
покритие трябва да се отбележи основния вид растения/дървета.
Изключението за горските разсадници (B83f) е поради факта, че CXX не
може да се използва като LC2.

Приоритети

В случай на многобройни комбинации на земно покритие, има
известна степен на приоритизиране на LC1 над LC2. Например,
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земното покритие с дървета, трябва винаги да се регистрира като LC1.
Внимавайте за
невъзможни
комбинации от
LC1 и LC2

За повече детайли, относно невъзможни или неправдоподобни
комбинации от LC1 и LC2 вижте приложенията към този документ.

8.5 Примери за класификация на земно покритие
8.5.1 Урбанизирани територии (A00)
Застроените територии (A10) включват покрити конструкции (сгради), разделени в три категории:




<= 3 етажа (A11)
> 3 етажа или по‐високи от 10 м. (A12)
парници (A13)

Незастроените територии с изкуствена настилка (А20) включват площни територии (А21) или
линейни обекти по‐широки от 3 метра (А22).
През 2015 г. се въвежда нов клас земно покритие за други урбанизирани територии (A30).
За този клас е много важно да се идентифицира правилното местонахождение на точката в
жилищната територия, особено там където къщите са смесени с малки градини, дворове и
паркинги. Запомнете да използване правилото „Поглед на север / изток” за линейни обекти (тези
по‐тесни от 3 м.) и да прилагате правилно разширения кръг на наблюдение, ако е необходимо.
При много малки сгради (напр. Бараки по‐тесни от 3 м.) също трябва да се използва правилото
„Поглед на север / изток”.
По‐долу вижте някои примери за класификация
Паркинг

Точката се намира на паркинг на супермаркет.
LC1 = A21 (незастроена площна територия)
LU1 = U341 (търговия)

Сграда (>10 м.)

Точката се намира в сграда над 3 етажа, помещаваща офиси на
производител на текстилни продукти.
LC1 = A12 (сграда с повече от три етажа)
LU1 = U222X (текстилните продукти могат да бъдат U222R (сурови) или
U222L (лека преработка))

Път (>3 м.)

Точката се намира на асфалтов път, по‐широк от 3 м.
LC1 = A22 (незастроен линеен обект)
LU1 = U312 (пътен транспорт)

Път (<3 м.)

Точката се намира на асфалтов път, по‐тесен от 3 м.
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Счита се, че точката се намира върху линеен обект (<3 м.) и анкетьора
трябва да приложи правилото „Поглед на север / изток”, т.е. да
наблюдава земното покритие и земеползването в северна посока (или
източна посока, ако ограничението или линейния обект следва
посоката север‐юг).
Запечатан,
земеделски път

Точката се намира на земеделски път, по‐широк от 3 м., пътят е
запечатан.
LC1 = A22 (незастроен линеен обект)
LU1 = U312 (пътен транспорт)
LU2 = U111 (земеделие)

Незапечатани
пътища и
паркинги

Често се срещат незапечатани пътища или паркинги. Ако парцела
може да се разпознае като път или паркинг, той се води урбанизирана
територия и LC1 трябва да го отрази, а тези територии се класифицират
като LC1 = A2X. Но при незапечетани територии е важно да се
регистрира вторичното земно покритие, което може да е пясък (F20),
чакъл (F40) или дори постоянна (E20) или саморасла трева (E30).
Първичното земеползване на пътя винаги е U312.

Парник

Точката се намира в парник (инсталация от стъкло, пластмаса или
всеки прозрачен, но непромокаем материал) за земеделско
производство. Типа на културата под парника ще бъде отбелязана като
вторично земно покритие.
LC1 = A13
LC2 = BXX (код на културата)
LU1 = U111 (земеделие)
(ако парниците не са за земеделско производство, земеползването
може да бъде различно)

Парниците са
издигнати
структури

Ако земната повърхност е покрита само с найлон, за предпазване на
растенията от замръзване, без да има издигната структура, се
представя само кода на културата.

Малки
конструкции

Ако точката попада върху малка барака (<3 м. ширина) в градина,
използвайте правилото „Поглед на север / изток”.

Мостове и други
издигнати
обекти

За изкуствени, издигнати обекти, вземете предвид само най‐горния
обект. Това означава, че ако имате мост над язовир, се класифицира
само моста.
Въпреки това, в случай на вторично земно покритие (напр. Мост над
река или покриващ култура, трябва да се вземе и вторичното земно
покритие. Точка, попадаща на мост над поле със слънчогледи трябва
да се класифицира, като:
LC1 = A30 (други урбанизирани територии)
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LC2 = B31 (слънчоглед)
Внимавайте за
изключения:
издигнат над и
различно от
поставен до

Съществува разлика между съпоставянето на обекти, които са
издигнати над други и такива, които са поставени до тях.
В случай, че точката попада на път покрит от дървесни корони, НЕ
вземайте предвид дърветата (освен, ако не е път с ширина под 3 м. и
където се прилага правилото „Поглед на север / изток”). Това е случай
на обекти, които са един до друг, където дърветата са „до” пътя, а не
„над” пътя.

8.5.2 Обработваема земя (B00)
Обработваемата земя означава, че на парцела има производство на култури. Трябва да се
отбележи най‐последната култура, съгласно класификацията на LUCAS 2015. Имайте предвид, че
ако анкетьора посещава точката твърде рано и културата не може да бъде разпозната е
необходимо да се направи второ посещение на по‐късен етап.
По‐долу вижте някои примери за класификация
Обработваема
земя

Точката се намира в пшенична нива.
LC1=B11 (пшеница)
LU1=U111 (земеделие)

Културата все
още не
поникнала в
изорано и засято
поле

Точката попада в орна земя, на която все още няма растяща култура по
време на проучването. Ако семената се виждат, но културата не може
да бъде идентифицирана, направете снимка на семената на място.

Необходимо е
повторно
посещение,
когато е
невъзможно
идентифициране
на културата

Точката попада в орна земя (напр. изорана) на която все още няма
растяща култура по време на проучването, или земята е покрита със
сняг.

Използване на
Bx1 и Bx2

Когато фото‐интерпретирате точка, ако културата не е разпознаваема
на орто‐фото снимката, трябва да се използвате двата основни класа
BX1 ”Временни култури” покриващ класовете от B11 до B55 и BX2
“Постоянни култури” покриващ класовете от B71 до B84. Само
класовете BX1 и BX2 се позволява да бъдат фото‐интерпретирани. В
случай, че анкетьора може да идентифицира, чрез фото‐
интерпретация маслинова горичка (B81) или лозов масив (B82), той

Не е необходимо точката да бъде посещавана отново, когато културата
ще може да бъде идентифицирана.

Точката може да в угар (U112) и трябва да се вземе съществуващото
покритие (E30, F40…).
Но, ако точката не е в угар, тя трябва да се посети отново, с цел да се
идентифицира културата.
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трябва да посочи кодовете.
Културата вече
е прибрана, но
може да се
идентифицира
по остатъците

Точката попада в поле, което вече е ожънато.

Културата вече
е прибрана, но не
може да се
идентифицира
по остатъците

Точката попада в поле, което вече е ожънато, но е невъзможно
идентифицирането на културата по остатъците.

Включване на
вида растение

Смесени култури

Анкетьора трябва да се опита да разпознае културата от остатъците на
полето и да използва кода за тази култура.

LC1=F40 (гола земя) или E30 (саморасла растителност)
LU1=U111 (земеделие)
Необходими са специални бележки (ожънато поле)
Точката се намира в поле с юта.
LC1=B35 (други влакнодайни и маслодайни култури)
LU1=U111 (земеделие)
LC1 растителен вид = B35h
Точката попада в поле с редуващи се картофи и захарно цвекло
LC1=B21 (картофи)
LC2=B22 (захарно цвекло)
LU1=U111 (земеделие)

Смес от две
житни култури

Смес от повече
от две зърнени
култури

Гола територия
между редовете
в овощна
градина

Точката попада в поле с пшеница и ръж.
LC1=B11 (пшеница)
LC2=B14 (ръж)
LU1=U111 (земеделие)
Точката попада в поле от смесени зърнени култури с повече от два
вида. Полето е ожънато зелено.
LC1=B54 (смес от зърнени култури)
LU1=U111 (земеделие)
Точката попада в ивицата гола земя между и около редове. Тези
територии се счита, че принадлежат към овощната градина (използва
се разширен кръг на наблюдение).
LC1=B71 (ябълка)
LC2=F40 (гола територия)
LU1=U111 (земеделие)
Вторичното земно покритие тук се използва за да предостави важна
информация за заобикалящата среда. В случай на трева, вместо гола
територия, LC2 трябва да бъде E30 (саморасла растителност).
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Затревени
територии
между редовете
на лозов масив

Точката попада в лозов масив с ивици трева между и около редовете.
Тези територии се счита, че принадлежат към лозовия масив (използва
се разширен кръг на наблюдение).
LC1=B82 (лозов масив)
LC2=E30 (саморасла растителност)
LU1=U111 (земеделие)
Вторичното земно покритие тук се използва за да предостави важна
информация за заобикалящата среда.

Плодни дръвчета
в семейни
градини

Изолирани
плодни дръвчета

Точката попада в семейна градина с плодни дръвчета.
LC1=B7X (съгласно доминиращия вид)
LU1=U113 (семейна градина)
Точката попада върху короната на изолирани плодни дръвчета. Зоната
се счита за хетерогенна и се използва разширения кръг на
наблюдение. Земното покритие наоколо се определя като затревена
територия. Дървото покрива между 5 и 10 % от разширения кръг.
Имайте предвид, че изолираните плодни дръвчета не са овощна
градина, но земеползването пак може да бъде земеделие (U111).
LC1=E10 (затревена територия с дървета)

Кестени, череши,
орехи и други
горски дървета,
които
плододават

Може са случи дървета, известни като горски също да се отглеждат
като овощна градина.

Изоставени
територии

Точката попада в изоставена маслинова горичка.

Това се среща при кестени, орехи или черешови дървета. Въпреки това
имайте предвид, че плътността на дърветата се очаква да бъде
различна в двата случая. При овощните градини земното покритие ще
бъде B7X, а не CXX и земеползването ще бъде земеделие (U111), а не
горско стопанство (U120).

LC1=B81 (маслина)
LU1=U410 (изоставена)
Територии, които вече не се култивират, трябва да се класифицират,
като се наблюдава сегашното покритие:
‐ ако покритието е трева, то LC1=E10 или E20
‐ ако покритието е от саморасла растителност (плевели) тогава LC1=E30
‐ ако в покритието има храсти, трябва да се приложи критерия е да се
класифицира между храсти и затревена територия

8.5.3 Горски територии (C00)
Към горските територии са тези покрити с дървета с площ на короните поне 10 % в разширения
кръг на наблюдение.
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Когато са смесени широколистни и иглолистни дървета се спазва критерият за повече от 75% склоп
на една от групите. В противен случай се счита са смесена гора. Склопът е въздушният обем, зает
от клоните и листата.
В миналото, место са се срещали следните грешки:
- От една страна се е забравяло да се оцени склоп от 10 % в разширен кръг на наблюдение,
когато не е в горски територии;
- От друга страна анкетьора използва клас СХХ при склоп под 10 %, поради неясните
инструкции на документацията по LUCAS 2012.
Вижте някои примери по‐долу, които помагат да се изясни правилната класификация в горските
територии
Пример: млади
насаждения и
плантации, все
още
недостигнали
плътност на
дърветата 10 %

Определението на FAO за гори включва територии от млади
насаждения и плантации, които все още не са достигнали плътност от
10 %. Въпреки това, при оценката на земното покритие по LUCAS, тези
територии трябва да се кодират със съществуващото земно покритие,
а не с потенциалното бъдещо земно покритие. Това означава, че
такива територии се кодират с D10 (храсталаци с дървета) или E10
(затревени територии с дървета), и при някои изключителни случаи
дори като E20 (затревени територии без дървета) или FXX. За млади
насаждения и плантации, дори с плътност на короните под 10 %,
земеползването винаги ще бъде горско стопанство. Не забравяйте да
оцените височината на дърветата в зряла възраст. Горския тип не се
добавя в тези територии.
LC1=D10 (храсталаци с дървета) или E10 (затревени територии с
дървета)
LU1=U120

Пример: смесени
насаждения с
различна
възраст

Разпределението между широколистни и иглолистни може да бъде
трудно, когато широколистните дървета са били засети под
иглолистните, които ще изместят. През първите няколко години
точката ще се кодира като иглолистни, докато широколистните
дървета започнат да доминират в склопа.

Пример: градски
паркове

Точката се намира в голям градски парк за почивка, зает основно с
широколистни дървета (напр. Букова горичка). Използва се
разширения кръг на наблюдение. Територията на парцела е над 0,5
ха., височината на дърветата в зряла възраст е над 5 м., а ширината на
горския обект е над 20 м., затова в полето за LC1 трябва да бъде
добавен типа гора с вида.
LC1=C10 (широколистна гора)
LU1=U361 (отдих)
LC1 растителен вид=C10‐6 (букова гора)

Пример:дървета,
ограждащи
пътища или ЖП
линии

Дърветата по дължината на пътища или ЖП линии ,които могат да се
считат на територията на пътища или ЖП линии все още могат да
бъдат класифицирани като горски територии (CXX) ако плътността е
над 10 %. Съответно, по отношение на земеползването, те трябва да се
класифицират като U312 (или 311) за LU1.
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LC1=CXX (горски територии)
LU1=U312 (пътища и прилежащи територии)
Пример:изгорели
територии

Точката се намира в изгорели горски територии. Все още има над 10 %
(живи) дървета в хомогенния терен в рамките на разширения кръг на
наблюдение, така че може да се класифицира като горска територия.
LC1=CXX (горска територия)
LU1=U120 (горско стопанство)
специални бележки=изгорели територии
Имайте предвид, че изгорелите територии се кодират съгласно
съществуващото земно покритие (напр. Храсталаци (DXX) или голи
територии (FXX)). Също така земеползването ще се кодира съгласно
актуалното земеползване (напр. U111 (земеделие) или U120 (горско
стопанство) или U4XX (изоставена/неизползвана територия)).
В изгорели територии, където всички дървета са мъртви и затова няма
покритие на короните, се взема предвид актуалното покритие (напр.
F40, E30,…)

Пример: голи
сечи

Точката се намира в зона където е извършена гола сеч. Точката ще се
класифицира съгласно актуалното съществуващо земно покритие в
момента на проучването.
LC1=EXX или DXX или FXX
LU1=U120 (горско стопанство)
специални бележки=гола сеч

Пример:
пожарозащитни
просеки

Точката се намира в напълно голи пожарозащитни просеки, в рамките
на горската територия (по‐широки от 3 м., в противен случай трябва да
се използва правилото „поглед на север”).
LC1=F40 (гола територия)
LU1=U120 (горско стопанство)
Имайте предвид, че спазвайки общото правило, кодирането се прави
съгласно съществуващото земно покритие (CXX, DXX, EXX или FXX).
В територии с чести горски пожари, пожарозащитните просеки са
често срещани в горски територии, но също така се срещат и в
земеделски или други територии. Земеползването трябва да се
регистрира съобразно това.

Пример:
затревени
територии x
горски
територии

Точката се намира в горска територия с доминиращи борови дървета
(плътност на дърветата над 10 % в разширения кръг на наблюдение,
над 75 % от дърветата са борове). Под дърветата има трева, но
съгласно правилата тя се записва само като LC2, само ако има
различно ползване (напр. паша на животни).
Земеползване E20 като LC2, тъй като дърветата вече са били оценени в
LC1
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LC1=C22 (гора с доминиращ бор)
LC2=E20 (като LC2 предоставя информация за заобикалящата среда)
LU1=U120 (горско стопанство)
LU2=U111 (земеделие)
Вижте също примера по‐долу за обработваема земя x горска
територия
Пример:
обработваема
земя x горска
територия

Точката попада в „дехаса” или „монтадо”, с повече от 10 % дървета
корков дъб, но с култури (напр. Овес) под тях (в южните страни, често
се среща такъв тип ландшафт, където зърнени култури, бобови,
картофи или дори пресни зеленчуци се отглеждат под дървета).
LC1=C10 (широколистни гори)
LC2=B15 (овес)
LU1=U120 (горско стопанство)
LU2=U111 (земеделие)

Пример: живи
плетове и
шубраци

Точката се намира в жив плет състоящ се от широколистни дървесни
видове. Плета е по‐широк от 3 м. (в противен случай се използва
правилото „Поглед на север”) и покритието с дървета е над 10 % в
хомогенен парцел в рамките на разширения прозорец. Територията
няма следи за използване.
LC1=C10
LU1=U420
Територии, които се състоят от млади дървета или шубраци, които
могат да достигнат повече от 5 м. височина не се класифицират като
храсталаци (DXX), а като горски територии (CXX).
Имайте предвид също, че за обширни живи плетове, които покриват
над 0,5 ха., но са по‐тесни от 20 м., не е необходимо да се определя
горски тип.
В случай, че плета се използва, възможните алтернативи за
земеползване могат да бъдат също U111 (земеделие), U120 (горско
стопанство) или дори U318 (инфраструктура за защита).

Пример: влажни
гори

Независимо от водното съдържание в почвата, наводнените
територии, които отговарят на общото правило за склоп от поне 10 %
се кодират като СХХ, а не като влажни зони.

Кодиране на
горските типове

Ако горската територия (CXX) е по‐голяма от 0,5 ха. И по‐широка от 20
м., с височина на дърветата в зряла възраст над 5 м., анкетьорът
трябва класифицира територията съгласно по‐подробните горски
типове на ЕАОС (в съответното поле „растителен вид на LC”).
Подробен ключ има в документ С3, а блок схема за улесняване на
решението е представена в приложенията на С1.
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8.5.4 Храсталаци (D00)
Територии с доминиращи (повече от 10% от повърхността) храсти и ниски дървесни видове се
класифицират като храсталаци (DXX).
Имайте предвид, че за храстови територии включени в горскит територии или заобиколени от
дървета, не винаги е лесно да се определи, дали точката попада върху отделен парцел покрит
само с храсти или парцела включва и дървета. Това се среща основно в Средиземноморието,
където покритието е смес от храсти и дървета. Ако точката е била посетена в миналото, оценете
внимателно дали промяната е в резултат на реална еволюция на ландшафта или просто е случай
на разлина интерпретация на ситуацията (и затова не е реална промяна).

Живи плетове

Живите плетове състоящи се само храстови видове (напр. от
декоративни растения или дребни храсти, храсталаци или
средиземноморски храсти) се считат за храсталаци (DX0).

Паша на
храстови
територии

Точката попада в храстови територии (без дървета), които се използват
за пасище.

Храстови
територии с
дървета

LC1=D20 (храсти без дървета)
LU1=U111 (земеделие)
Храсталаците могат да включват рядко срещащи се дървета в рамките
на плътност на короните до 10 % (D10). Това може да се среща в два
случая:
-

Постоянна растителност в региони, където почвените и
климатичните условия са лоши;

-

Временно покритие произтичащо от култивирано състояние до
гори в региони с по‐добри условия.

За LC клас D10, височината на дърветата (под или над 5 м.) в момента
на проучването и в зряла възраст, както и ширината на обектите (по‐
големи или по‐малки от 20 м.) трябва да бъдат оценени в полевата
форма, ако площта на територията е над 0,5 ха.

8.5.5 Затревени територии (E00)
Земя предимно покрита с трева или съобщества от растения, подобни на трева се класифицира
като затревена територия (ЕХХ). В случай на присъствие на дървета и/или храсти, плътността на
короната на дърветата трябва да е под 10 % и плътността на короната на дърветата + храстите – под
20 %. Имайте предвид все пак, че LUCAS също разделя от този клас съобществата от трева
отговарящи на влажни зони и ги класифицира като (НХХ).
Пасища

Точката попада в пасище под дървета. Плътността на дърветата е под
10 %, или в противен случай точката трябва да се класифицира като
горска територия (CXX).
LC1=E10
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LU1=U111
Затревена
територия под
постоянни
култури

Както беше споменато по‐рано, тревата под постоянни култури, като
плодни или маслинови дръвчета се класифицира като LC2=E20.

Саморасла
тревиста
растителност

Самораслата тревиста растителност се кодира като E30.

Място за
къмпинг

Точката се намира на ливада от място за къмпинг с дървета под 10 %.

През 2015 използването на EXX като вторично земно покритие се
ограничава до Е20 или E30, тъй
като обикновено дървесния
компонент се оценява като LC1.

LC1=E10
LU1=U341 (къмпинг за почивка)

8.5.6 Голи територии и лишеи (F00)
Този клас включва територии покрити с лишеи или със слаба растителна покривка: поне 90 % от
земята е гола.
Непоникнали
култури

Ако проучването се прави преди периода на засаждане на някои
култури и територията е гола на орна земя, в случай че не са открити
семена или млади култури, които еднозначно да определят засятата
култура, е необходимо да се организира второ посещение за тези
полета.
В случай на угар (U112), който не е засят през този сезон, земното
покритие трябва да бъде записано (напр. F40 Други голи почви, E30
Саморасла растителност и др.) и да се предостави коментар.

Използване на
FXX като LC2 в
незапечатани
пътища и
паркинги

Често се срещат пътища или паркинги, които не са запечатана. Ако
парцела може да бъде разпознат като път или паркинг, той е
изкуствена конструкция, така че LC1 трябва да отразява този факт, а
тези територии се класифицират като LC1 = A2X.
Но в незапечатани територии е важно да се регистрира вторичното
земно покритие, което може да е пясък (F20), чакъл (F40) или дори
постоянна (E20) или саморасла трева (E30).
Първичното земно покритие на пътя винаги е U312.

8.5.7 Води (G00)
Този клас включва територии покрити с вода. Средното ниво на водата в реката определя
континенталните течащи води. Определението за езера се отнася за постоянни водни
повърхности. Островите в езерата се включват в площта на земята.
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Изкуствените езера и езерата регулирани от язовирна стена могат да имат силно вариращо ниво на
водата в зависимост от необходимостта за съхранение или използване на водите за
водноелектрически нужди. Площта на тези резервоари трябва бъде определена при максимално
напълване. Дефиницията на LUCAS за езера взема предвид това вариране и споменава „територии
без растителност и покрити с вода и наводнени площи или такива в по‐голямата част от годината”.
През 2015 г.се въвежда параметъра „временно сухи” територии и се използва в случая на водни
обекти, наблюдавани в по‐ниско ниво на водата от обикновено.
В миналото бяха идентифицирани проблеми основно свързани с правилното класифициране на
пясъчните брегове в речните корита и каналите за напояване в орните земи.
Разделяне на
сладки и солени
води

Поради необходимостта от картиране на класовете по LUCAS в INSPIRE
е необходимо да се направи разделяне на сладководните от
соленоводните обекти. Въпреки, че е нормално да очакваме солени
езера в крайбрежните територии, те се срещат също и във
вътрешността във вулканични райони или където има ограничен отток.

Оризовите
полета не са GXX

Този клас изключва оризовите полета, които се класифицират като
обработваема земя (B17).

Застоялите води
с растителност
не са GXX

Този клас изключва също засолени или застояли води с растително
покритие от треви, храсти или дървета.

Вариращи водни
нива в пясъчни
брегове, граници
на изкуствени
езера и острови
във водни
обекти

Подходящите класове или ще бъдат влажни зони (HXX), храсталаци
(DXX) или горски територии (CXX).
Временно потопени територии и пясъчни брегове се класифицират в
класове FXX.
От друга страна, временно издигнати пясъчни брегове във
вътрешността на речното корито се считат за водни територии (GXX).
Подобно правило се използва за границите на изкуствени езера
(където водното ниво може да варира значително): ако точката попада
върху временно суха територия (обикновено гола земя), кодирайте
при всички случаи с водна територия (GXX) и използвайте съответна
бележка „временно сух”.
Винаги използвайте съответните бележки временно наводнен
временно сух за да допълните събраната информация.

/

Териториите постоянно покрити със сняг (G50) не включват тези, които
са покрити със сняг само за определен период от годината.
Затова е необходимо да се изкопае малко, за да се достигне до
почвата или тревата, или да се организира второ посещение на тези
точки, с цел да се оцени актуалното земно покритие.
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8.5.8 Влажни зони (H00)
Влажните зони са територии, които попадат между земя и вода. Това са територии, които са мокри
за достатъчно дълъг период от време, че растенията и животните, живеещи в тях или близо до тях
се адаптират и често зависят от влажните условия поне в част от техния жизнен цикъл.
Влажните зони се определят като земи, които са наводнени временно или постоянно, обикновено
със стояща или бавно движеща се повърхностна, прясна, сладководна, леко солена или солена
вода.

8.6 Промени в земното покритие между кампаниите
LUCAS точките могат да бъдат посетени в повече от една кампании (виж също 5.3). Това позволява
да се види, дали са настъпили промени в земното покритие или земеползването в точката.
Въпреки това, пълен преглед на данните за точките от кампаниите през 2009 г. и 2012 г. показва
малко промени. По‐подробно проучване позволи да се направи заключение, че повечето промени
дори не са същински промени.
Основните типове случай бяха:






Смяна в точките наблюдавани на терен:
o Поради промяна на точката в полевата карта
o Полевата карта в предишните кампании не е била достатъчно подробна, за да се
определи точката с точност
o Новата структура я няма на орто‐фото снимката и затова е трудно да се каже с
точност къде е точката
o Грешна позиция на анкетьора в някоя от кампаниите
Разлики в класифицирането на една и съща точка:
o Правилото за линейния обект не се прилагат последователно (напр. малък път се
счита като малък линеен обект в една кампания , а в друга не)
o Правилото за линейния обект се прилага непоследователно съгласно типа обект
(напр. тревните ивици се считат за линеен обект, а пътечка с подобни размери не)
o Един и същи път се класифицира като A22 през една година и като F00 през друга
Проблем с границата:
o Точката е на границата между 2 територии и е класифицирана различно в
различните години

Затова е необходимо анкетьора внимателно да документира промените между сегашната и
предишните кампании и да предотврати класифицирането на точката различно, ако не е настъпила
реална промяна. Грешки, които могат да бъдат открити н наличните данни но предишните
кампании, не могат да бъдат коригирани от анкетьора. Въпреки това, той може да добави
структурирана бележка, за да документира този факт и да подкрепи своето решение.
Тези правила се прилагат също и при оценката на земеползването. Вижте списък с
неправдоподобните промени в Приложение 9.
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9 Земеползване
Земеползването показва социално‐икономическото използване на земята (напр. Земеделие,
горско стопанство, отдих и жилищно ползване). Земеползването (LU) ще бъде отбелязвано за всяка
точка, съгласно номенклатурата, спомената в LUCAS Технически справочник С‐3 Номенклатура.
Информацията за LC1 и LU1 трябва да отговаря една на друга. Ако земеползването на два типа
покритие е едно и също, то трябва да се определи само един клас на земеползване.
Възможните комбинации на LC и LU са представени в приложенията.

9.1 Многократна регистрация на земеползването
Както беше споменато преди за земното покритие, могат да се регистрират и два класа на
земеползване. Имайте предвид, че информацията записана за LC1 и LU1 трябва да си съответства.
В градски
територии се
регистрира
доминиращото
земеползване

С цел да се улесни събирането на данни в градски територии се
прилага принципа на доминиращото земеползване. Това е валидно за
сгради с многофункционални цели.

Пример:
различно
земеползване в
градски
територии

Точката попада в офис сграда с 20 етажа, а на долните етажи има
музей.
LC1= A12 (Сграда с повече от 3 етажа)
LU1=U342 (Бизнес)
LU2=U361 (Музеи)

Различно
земеползване на
пътища

В случай на пътища, първичното земеползване винаги е транспорт
(U312). Може да се добави и вторично земеползване за социално‐
икономическото използване на пътя, напр. земеделие (U111) ако е за
земеделски машини, горско стопанство (U120) и т.н.

Друг пример на
различно
земеползване

Точката попада в сградата на бензиностанция. Вътре се намира и
пекарана (която всъщност само претопля готов хляб).
LC1= A11 (Сграда с един до три етажа)
LU1=U312 (Пътен транспорт, тъй като включва и съответно
прилежащите територии)
LU2=U341 (Търговия на дребно. Пекарната не е основна дейност)

Изоставени или
неизползвани
територии не
могат да имат
друго
земеползване

Класовете земеползване изоставени (U410) и неизползвани (U420) не
могат да бъдат регистрирани в комбинация с друг код за
земеползване (не и по едно и също време).

Паша в горски

Храсталаците или горите могат да бъдат използвани за паша на
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територии

добитък (земеделие).
LU1=U120 (горско стопанство)
LU2=U111 (земеделие)

Водните
територии
могат да имат
много видове
ползване

Ако язовира е построен за производство на електрическа енергия, то й
може да се използва също за водни ски. Тогава ще бъде
едновременно класифициран като производство на енергия и отдих и
почивка.

Регистрирайте
земеползването
само ако има
видими следи от
него

Някои други територии могат също да имат няколко земеползвания.
По принцип, вторичното земеползване се приема само ако има
видими следи от него, напр. ограда около храсталаците или горските
територии, предпазваща добитъка от бягство, док за лодки в язовир,
специална пътека за ходене или яздене и др.

9.2 Примери за класификация на земеползването
По принцип, земеползването се определя лесно, ако могат да се видят знаци за него. По‐трудно е
когато няма видимо доказателство за използването.
По‐долу вижте някои примери.
Земеделско
земеползване

Овощната градина (B7X) е подкастрена, има видими следи за работа
на полето. В този случай няма съмнение за земеползването.
LU1=U111 (земеделие)

Различно
земеползване на
гори (известно
също като
горска
територия по
LUCAS или CXX)

Част от горите могат да се използват за отдих на хора по време на
почивните дни (отдих, почивка, спорт), или да бъдат част от зона за
защита на природата (отбелязано със знаци). Може да се случи
горската територия да не се използва за горско стопанство: място за
къмпинг в горска територия се класифицира като
LC1=CXX (горска територия)
LU1=U341 (търговски дейности)

Изоставени
територии

Гората може да бъде изоставена (без пресни следи, без сечи),
тръстиковите лехи нямат следи от редовно подкастряне. В тези случаи
земеползването ще бъде или неизползвана (U420) или изоставена
(U410).

Оставена земя

Земеделската земя, която е оставена незасята за почивка, ще бъде
класифицирана като угар (U112).

Военни зони

Военните зони трябва да бъдат включени в сектора на услугите (U350).

EВРОСТАТ / LUCAS 2015 / C‐1 – Инструкции / НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА ЕООД /

стр. 44/148

Затревени
територии в
градски терени

За затревени територии в застроените територии, определеното
земеползване трябва да бъде обвързано със реалното използване на
земята. Ако те принадлежат към хотел (U340) или жилищна сграда
(U370) или към музей или ботаническа градина (U361).
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10 Земно покритие x Земеползване
Ако за два типа земно покритие (LC1 и LC2) земеползването е едно и също, (напр. “U111”
земеделие за различни плодни видове), се регистрира само едно земеползване.
Възможно е да се регистрира едно земно покритие с две категории земеползване (напр. река:
транспорт, рибарство). В приложенията е представен списък с възможните комбинации от LC1 и
LC2, както и LC и LU.
В рамките на възможностите, кодовете LU трябва да съответстват на съответния код LC, така LC1 ‐>
LU1 и LC2 ‐> LU2, ако LC и LU са свързани.
Гори (покритие)
и производство
на енергия
(земеползване)

В миналото, някои LUCAS точки представят тази невероятна
комбинация. Обикновено тя се случва, там където под
електропроводите се намират дървета. Правилната класификация би
била
LC1=A30
LC2=CXX
LU1=U210
LU2=U120

Внимавайте за
невъзможни
комбинации на LC
и LU

Проверете в приложенията за невъзможни (или неправдоподобни)
комбинации на земно покритие и земеползване.
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11 Класове земно покритие по INSPIRE
В проучването LUCAS 2015 г., ще се осъществи пилотен проект за оценка на съответствието на
класовете земно покритие по LUCAS с INSPIRE.
Ще се събират данни само за точките, където LC1 е или горска територия (CXX), храсталаци (DXX),
затревена територия (EXX) или гола земя (FXX) и ще се оценява в рамките на хомогенния парцел
вътре в разширения кръг на наблюдение (радиус от 20м.).
За разлика от класовете по LUCAS където може да се случи сумата от процентите на
комбинираното земно покритие да е над 100 %, сумата на класовете по INSPIRE трябва да е 100 %.
Оценката на тези проценти се прави при използването на „птичи поглед”.
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12 Стопанисване на земята,
статут и специални бележки

специален

12.1 Стопанисване на земята
Анкетьорът трябва да наблюдава дали на парцела, в който се намира точката има следи от паша.
Следи от паша

Използваните за пасища територии обикновено са затревените
територии, с видими следи от паша: пасища, наличие на пасящ
добитък и/или инфраструктура (огради, обори, поилки) оборски тор
и/или следи от добитък.

Проверете за
видими
въздействия

Видими са въздействията от стъпки на животни (нарушаване на
тревната покривка, отъпкване и т.н.). Тъй като територията използва за
паша, е по‐податлива на ерозия от обработваемата земя, то може да
са налице и различни видове мерки, контролиращи или
минимизиращи ерозията (ограждане на прокарите за добитък,
презасята голина, предотвратяване на брегова ерозия от добитък и
т.н.).

Вземете предвид
местоположение
то

Използваните за паша територии, също така се намират на хълмисти
или планински земи, до които трудно се стига и се стопанисват
(стръмни склонове) или са с бедни почви и понасят тревни видове с
ниска хранителна стойност.

Територии за
лятна паша

Терените, използвани за паша през лятото (лятна паша), също са с тази
категория за стопанисване на земите. Тяхното земно покритие
обикновено е маркирано като затревена територия с дървета и храсти,
голи територии и голини (ако е със скалисти оголвания или покрити
само с лишеи), храсталаци или млади гори.

Паша на
обработваеми
земи

Полетата със зърнени култури също могат да се използват за паша
след добива от тях (паша на остатъци), ако не се очаква достатъчен
добив или зърнените смески са засети като фуражна култура.

Паша в горски
територии и
храсталаци

В някои региони горите също традиционно се използват за паша
(постоянно или понякога). Това може да се наблюдава от специалния
видов състав на гората, нейната структура или просто от присъствието
на добитък и негови следи или огради и обори.

Подходящи
територии,
може да не се
използват за
паша

Ако земното покритие е подходящо за паша, но няма следи от паша,
анкетьорът трябва да маркира „няма следи от паша”.
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Урбанизирани
територии (AXX)
и водни
територии (GXX)
не се използват
за паша

Ако LUCAS точката има LC = AXX или GXX, не се прилага стопанисване
на земята (няма отношение – в полевата форма).

12.2 Специален статут
Проверете за
следи за
специален
статут или
използвайте
местна
информация

Анкетьорът трябва да отбележи, ако точката се намира в защитена
територия (означава, че е вътре в зона за опазване на природата) или
в ловна зона (напр. знаци за лов, вишки). Може да е необходимо
прилагането на местна информация.
Двата статута могат да съществуват едновременно. Ако не съществува
нито един от двата, се записва „няма следи за специален статут”.

12.3 Специални бележки за земното покритие /
земеползването
Анкетьорът трябва да отбележи специални бележки, касаещи земното покритие / земеползването
Ако полето е
изорано и/или
засято трябва
да се посети
отново за
идентифициране
на културата

Бележката
“изоран
или
засят”
е
за
информация
за
регионалните/централни офиси, че парцела трябва да бъде посетен
отново. Ако парцела е изоран и/или засят и културата не може да
бъде разпозната, анкетьорът трябва отново да посети точката! Това е
необходимо само ако културата не може да бъде разпозната.

В ожънато поле
културата не
може да бъде
определена от
остатъците

Ако полето е било ожънато през настоящия сезон и културата не може
да бъде разпозната по останките то тогава точката трябва да бъде
класифицирана като

Използвайте местна информация, за да идентифицирате дали изорано
поле, не е оставено за угар.

LC1: F40 (или E30 ако има саморасла растителност)
LU1: U111
Тази бележка е необходима само ако културата не може да бъде
разпозната

Голата сеч в
горски
територии се
счита за
земеползване
горско

Ако повечето от дърветата са отсечени еднотипно, точката трябва да
се класифицира съгласно наличната земна покривка:
LC1: DXX или EXX или FXX
LU1: U120
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стопанство
Изгорели
територии
могат да се
срещат в
различни земни
покрития

Изгорели територии могат да се срещат в различни LC, но следите от
пожар трябва да се наблюдават. Точката ще бъде класифицирана в
зависимост от наблюдаваното земно покритие

Пожарозащитни
просеки

Пожарозащитните просеки са оставени от човека празни пространства
между растителността, с цел да се спират пожари. Те могат да бъдат в
земеделски култури, гори, затревени площи или храсталаци.

Разсадниците се
използват за
горски
разсадници
(саморасли)

Тази специална бележка се използва за разсадници с горско
предназначение (напр. За производство на горски дървета). За разлика
от специализираните горски разсадници (B83f) тази бележка се отнася
за горски разсадници открити вътре в горите (за да отличим тези
територии от плантациите). Точката ще бъде класифицирана като:
LC1: CXX
LU1: U120

Временно
пресъхнали речни
корита / езера

Тази специална бележка се използва в случай, че анкетьора
наблюдава територия която е част от речно корито или езеро, но е
временно пресъхнала. Имайте предвид, че границите на
реките/езерата обикновено се забелязват.
LC1: GXX

Временно
наводнени

Тази специална бележка се използва в
случай, че анкетьора
наблюдава територия, която е временно наводнена. Временно
наводнените пясъчни брегове, които обикновено ще са над земното
ниво все пак трябва да се класифицират като FXX.
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13 Управление на водите
Данните за управление на водите се събират, ако точката попада в територия, където
земеползването е земеделие или угар (LU=U111 or U112).
Запишете
източника и
начина на
напояване ако са
видими

Източника на вода и начина на напояване от него трябва да бъдат
записани, ако са видими.

Маркирайте
доминиращия
източник и начин
на напояване

Ако съществуват повече от един източник и начин на напояване,
маркирайте доминиращия.

Не винаги е
възможно да се
идентифицира
източника

Понякога не е възможно да се наблюдава източникът на напояване,
тъй като водата се доставя от дълго разстояние.

Идентифициран
е на
напоителните
системи на
терена

Анкетьорът трябва да вземе предвид напоителните системи във
видимото обкръжение на точката, или на същия парцел или в края му,
или в рамките на близко разстояние (≤ 100 m) в съседен парцел, ако
напоителната система покрива и наблюдаваната точка.

Източниците и начините за напояване могат да се срещат в различни комбинации. По‐долу вижте
някои примери:
Тип: гравитачно
напояване

Водата за напояване се доставя до полето посредством малък
напоителен канал. Водата се източва от малкия канал и под влияние
на гравитацията изтича в браздите.

Тип: гравитачно
/ под налягане

Водата за напояване се доставя до полето посредством малък
напоителен канал. Пръскачка със страничен барабан повдига водата от
малкия канал и напоява полето.

Тип: под налягане Водата за напояване се доставя до полето посредством тръбопровод
(дъждуване)
под налягане. Полето се напоява посредством напоителна система с
централна въртяща се ос.
Тип: под налягане Водата за напояване се доставя до полето посредством тръбопровод
(капково)
под налягане. Полето се напоява посредством капкова напоителна
система, която се намира частично в земята.
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Източник :
Кладенец

Изследването на заобикалящата среда показва кладенец с
фотоволтаичен панел или захранващи жици към него.

Източник: канал

Изследването на заобикалящата среда показва канал по протежение
на полето.
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14 Почва
14.1 Цел на вземането на почвена проба
Почвения компонент бе включен в LUCAS проучването, за да се подобри качеството на почвеното
моделиране и мониторинг в Европа. Резултатите от почвения компонент по LUCAS ще бъдат
използвани за да се осъвремени Европейската почвена карта и да се анализира количеството
органично вещество в почвата.

14.2 Достъпност до резултатите
Резултатите се публикуват през страницата на Европейския център за почвени данни
(http://esdac.jrc.ec.europa.eu/). Ако собственик/ползвател на земя би искал да получи копие от
резултатите от почвения анализ, това е възможно при предоставяне в полевата форма на пълни
данни за контакт. Резултатите няма да са налични преди средата на 2016.

14.3 Оборудване за набиране на почвени проби
Анкетьорът ще бъде оборудван със следните материали:
-

Права лопата (с ширина около 20cm)
Малка лопатка
Кофа
2 торбички за всяка проба (една 25x40cm и една 40x60cm)
2 изпечатани пластмасови етикета на проба (с последователна номерация)
2 връзки на проба (за затваряне на торбичките)
Кутия за съхранение и транспорт на пробите
Картонени кутии (подходящи за изпращане на 2,5kg до 5kg)

14.4 Набиране на почвена проба в полето
14.4.1 Какво е триплет
Триплета е група от три LUCAS точки, които имат подобни характеристики, като наклон, изложение
и земно покритие.
Триплетите са
места по избор
за набиране на
почвена проба

Триплетите са установени, за да предоставят алтернативни места на
анкетьорите да пробонабират, в случай че първоначалната LUCAS
точка определена за пробовземане е физически недостъпна.

Един триплет се
определя само за
един анкетьор

Определянето на триплетите за анкетьорите е много важно.
Индивидуалните точки от триплета не трябва да се разделят между
различни анкетьори. Един и същи човек трябва да е отговорен за
проучването на трите точки от триплета и да осигури набирането само
на една почвена проба от триплета.

Всички точки от
триплета са
стандартни
LUCAS точки и
затова е

Въпреки, че се пробовзема само от една точка от триплета, всички
точки от триплета са стандартни LUCAS точки. Те всички трябва да
бъдат посетени и параметрите на проучването трябва да се съберат за
всички тях.
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необходимо да
бъдат посетени

Желателно е (въпреки че не е задължително), анкетьорът да планира
посещението на трите точки да се осъществи в един ден.

14.4.2 Пробовземане от триплети
Анкетьорът получава от координатора по проучването списък с триплетите на точките
принадлежащи към едни и същи клас земно покритие. Анкетьорът трябва да вземе почвена проба
само от една точка от всеки триплет.
Няма
приоритизиране
между точките
във всеки
триплет

Три точки в триплет (всичките с едно и също земно покритие)

Анкетьорът има свободата да избере от коя точка ще вземе почвена
проба, в съответствие с дневния му маршрут. По правило, анкетьорът
трябва да вземе почвената проба от първата точка, която посети от
триплета. Ако не може да пробовземе от първата избрана точка, все
още остава възможността да посети втора и третата точка и да набере
почвена проба в една от тях.
Вземете само
една проба на
триплет
Когато се взема проба в някоя от точките на триплета, не е
необходимо пробовземането в другите точки от същия триплет.
Затова е препоръчително, анкетьорът да изтрие реда с триплетите от
списъка след като успешно е взел пробата. Това ще предотврати
събирането на няколко проби от един и същи триплет.

14.4.3 Вземане на почвената проба
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Пробата се
взема само ако
точката е
достигната!

Идете до една от LUCAS точките, принадлежаща към триплета.
За почвеното проучване ви е необходимо да можете да достигнете
точно до точката (разстояние на наблюдение ≤100 м.) за разлика от
останалото проучване, където може да правите наблюдения от
определено разстояние.
Ако не е възможно да вземете почвена проба в една от LUCAS точките,
поради проблеми с достъпа (напр. забранена зона, влажна зона,
непристъпна гора, бариери, отказан от собственика достъп), тогава за
тази точка не се взима проба и анкетьорът преминава към следващата
точка от триплета (ако има такава).
Почвената проба трябва да бъде взета на максимум 100 м. разстояние
от LUCAS точката и винаги при един и същи клас земно покритие с
LUCAS точката.

В случай, че се прилага правилото „Поглед на север или изток” не
Не вземайте
взимайте почвена проба, а преминете към следващата точка в
почвена проба в
триплета.
случай, че се
прилага
правилото
„Поглед на север”
Съберете
смесена проба
от поне 500 г.р
от почвата

Необходимо е да се събере поне 500 гр. (≥ 0,5kg) проба от горната част
на почвата. Това количество трябва да бъде представително за по‐
голяма територия.
Поради тази причина почвената проба трябва да е смесена от 5
подпроби.
Първата подпроба се събира от LUCAS точката, а останалите 4 на
разстояние 2 м. по основните посоки (север, изток, юг, запад).
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Премахнете
остатъците от
повърхността

Премахнете остатъците от растителност, трева и отпадъци, ако има
такива, от повърхността. Някои дребни коренчета и кафеникави
органични материали от горната част на почвата могат да останат в
пробата, тъй като е трудно пълното им премахване.
Отрежете парче
почва и
премахнете
краищата

Използвайки лопатата, изкопайте (V образна) дупка в центъра на
точката на дълбочина 15‐20 см. (дълбочината на лопатата), както е
показано на фигурата.
Вземете част от почвата с лопатата. Парчето трябва да е дебело около
3 см. Премахнете растителните остатъци, камъни и отпадъци.
Сега отрежете краищата от пробата, като оставите 3 см. върху
лопатата.
Поставете
почвата в
кофата

Поставете почвата в кофата.
Почистете излишната почва от лопатата.
Повторете

От централната точка извървете 2 м. на север, вземете подпроба (по

EВРОСТАТ / LUCAS 2015 / C‐1 – Инструкции / НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА ЕООД /

стр. 56/148

процеса в
другите 4 посоки
(С, И, Ю, З)

същата процедура) и поставете пробата в кофата. Почистете
остатъците от лопатата и се върнете в централната точка.
От централната точка извървете 2 м. на изток, вземете подпроба (по
същата процедура) и поставете пробата в кофата. Почистете
остатъците от лопатата и се върнете в централната точка.
От централната точка извървете 2 м. на юг, вземете подпроба (по
същата процедура) и поставете пробата в кофата. Почистете
остатъците от лопатата и се върнете в централната точка.
От централната точка извървете 2 м. на запад, вземете подпроба (по
същата процедура) и поставете пробата в кофата. Почистете
остатъците от лопатата и се върнете в централната точка.

Използвайте
малката
лопатка за да
смесите 5‐те
подпроби в
кофата
Вземете поне
500 гр. От
почвата и я
поставете в по‐
малката
пластмасова
торбичка.
Надпишете я и я
вържете.

Използвайте малката лопатка за да смесите 5‐те почвени подпроби
заедно. Чрез смесването на подпробите се получава исканата смесена
почвена проба. Също така се раздробяват буците.
Премахнете всякакви растителни остатъци, камъни и отпадъци.

Вземете поне 500 грама (около 5 малки лопатки пълни с връх) от
почвата; поставете я в пластмасова торбичка.
Вътре в торбичката поставете първия пластмасов
последователен номер и знак „А” изпечатани на него.

етикет

с

Затворете торбичката с връзката.
Поставете
малката
торбичка в по‐
голяма.
Надпишете
отново и
вържете.

Поставете пластмасовата торбичка във втора.
Поставете етикет със същия последователен номер, като в предната
стъпка, но със знак „Б” вътре във втората торбичка.
Завържете торбичката. Това е пробата, която се изпраща.

Регистрирайте
номера на
етикета в

Запишете последователния номер на етикета на съответното място в
полевата форма.
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полевата форма
Направете
снимка на
почвата

Поставете торбичката до LUCAS точката. Направете снимка на LUCAS
точката с торбичката (оставете етикета видим) и колкото се може
повече от 5 дупки ясно видими.

Почистете и
складирайте
материалите

Изхвърлете излишната почва.

Попълнете
въпросника за
почвите

Попълнете въпросите в полевата форма, свързани със следите от оран,
остатъци от културата и камъни.

Процента на
остатъците и
процента на
камъните се
оценява в радиус
от 2 м. от
територията за
пробовземане.

Почистете лопатата, малката лопатка и кофата. Това е важно, за да се
избегне замърсяване между пробите.

Анкетьорът трябва да определи процента от повърхността покрит с
растителни остатъци и камъни.
Тази оценка се прави в радиус от 2 м. от територията от която се
събира пробата.
Присъствието на камъни в почвата не е нужно да се оценява. Както е
обяснено по‐горе, камъните трябва да се премахнат от подпробите
преди събирането на смесената проба.

Направете
допълнителна
снимка ако е
необходимо

Ако е необходимо направете допълнителни снимки (напр. за да
оправдаете, че някоя подпроба не е взета поради голямо количество
бодливи храсти).

Направете
необходимите
бележки

Ако процедурата не е изпълнена стриктно, докладвайте за всякакви
промени в бележките, обяснявайки причината (напр. повърхностна
проба, поради скала отдолу, трудност поради дървесни корени).
За коментарите в свободен текст е задължително използването на
английски език. Да се избягват специални знаци.

Ако е приложимо
отбележете
контактите на
собствениците
на земята

Ако собственика/ползвателя на земята иска да получи копие от
резултатите от почвения анализ, попълнете неговите контакти (поне
име, пощенски адрес и телефонен номер; ако има също и електронен
адрес) в полевата форма.

Не забравяйте

Поставете запечатаната торбичка в кутията използвана за изпращане
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да занесете
пробата в
колата

на пробите и поставете кутията в багажника на колата.

14.4.4 Вземане на почвената проба (специални случаи)
Ако е
невъзможно да
се съберат
подпроби в
подходящата
посока,
намерете
подходящо
място в радиус
от 2 м. от
централната
точка

Ако на едно или повече от местата на 4‐те подпроби принадлежащи
към LUCAS точката (централна, север, изток, юг или запад) не е
възможно вземането на проба поради някаква причина (проблеми с
достъпа, твърдост на земята, покритие – дървета, къщи и др.) вървете
по пунктираната линия, докато намерите подходящо място или
вървете по‐малко от 2 м. от централната точка, за да вземете
подпроба (представени с малките червени кръгчета).
Ако пробата е
много влажна,
третирайте я
като нормална
проба. Тя трябва
да изсъхне по
същия начин.

Какво да правите ако пробата е много влажна или е от торфено
находище? Третирайте тези проби по същия начин като останалите,
освен ако са недостъпни или е невъзможно пробовземането.
Отворете торбичката, свалете краищата й и оставете пробата да
изсъхне, докато я изпратите.

14.4.5 Вземане на почвената проба (алтернативи в случай на труден достъп)
Ако в някоя от точките на триплета достъпа е ограничен поради:
-

Риск от увреждане на културата;

-

Жътва на културата;

-

Прилагане на торове;
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Тогава приложете един от следните методи за вземане на проба. Методите са представени по
реда на предпочитанието им.
Линейна проба
на поне 5 м. от
края на полето

Почвеното пробовземане се осъществява вътре в полето, на поне 5 м.
разстояние от края му, между редовете на културата, като се използва
линеен модел за пробовземане с централна точка LUCAS точката (ако
не е върху културата) или най‐близката до нея, която не е върху
културата (ако LUCAS точката е върху културата).
Линейна проба
близо до края на
полето

Ако не е възможно вземането на почвена проба между редовете на
културата, тогава почвената проба трябва да се вземе близо до края,
но вътре в полето, колкото се може по‐близко до оригиналната LUCAS
точка.
Изберете края на полето най‐близък от LUCAS точката и колкото се
може по‐далеч от каквато и да е изкуствена настилка (напр. път).
Трябва да се спазва същия линеен модел за пробовземане, както беше
описан при пробовземането между редовете.
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Линейна проба,
когато е близко
до път

Трябва да се спазва същия линеен модел за пробовземане ако точката
е близко до път. В тази ситуация почвената проба може да бъде взета
между редовете, или ако не е възможно, в края на полето със същия
подход показан на примера по‐горе.
Използвайте
полето за
бележки

Необходимостта от използването на специални методи за вземане на
пробата трябва да бъде докладвана в полето за бележки на полевата
форма.

14.5 Изсушаване и изпращане на почвената проба
Преди изпращането й, почвената проба трябва да се изсуши. Влажна или мокра проба може да
даде ненадеждни резултати, ако е съхранявана неправилно.
Изсушаване на
пробата

За да изсушите пробата навийте краищата на двете торбички и ги
отворете колкото се може повече в края на работния ден, когато сте
достигнали мястото си за нощуване.

Отнасяйте се
внимателно

Бъдете сигурни, че пробите няма да паднат една върху друга и да се
замърсят една с друга.

Затворете
пликовете
внимателно
преди изпращане

Преди да изпратите пробите, завържете вътрешната торбичка
(проверете дали етикета е вътре) и след това завържете и втората
торбичка (проверете дали етикета е между двете торбички и има
същия последователен номер като в първата торбичка).
Бъдете сигурни, че всички торбички са правилно завързани, с цел да
предотвратите замърсяване по време на транспорта, когато кутиите
може да не са в хоризонтално положение през цялото време.
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Изпратете
пробите към
контрольора

Когато съберете 5 до 10 проби (с общо тегло от 2,5 до 5kg), те трябва
да бъдат изпратени на контрольора (напр. по пощата). Запечатайте с
тиксо страните на кутиите за по‐голяма сигурност.
Купете нова кутия, която да използване за съхранение на пробите,
които ще събирате до следващото изпращане и с която ще ги
изпратите.

14.6 Невъзможност за пробовземане
Ако условията на терена не позволяват на анкетьора да вземе почвена проба от LUCAS точката, той
трябва да отиде до следващата точка в триплета (ако има такава).
Приемливо е да
не се вземе
почвена проба
при някои
условия

Условията на терена, които не позволяват пробовземането са:

Ако не е взета
проба от никоя
от точките на
триплета,
коментара е
задължителен

Ако в крайна сметка е невъзможно пробовземането в нито една от
точките на триплета, тогава няма да има почвена проба и трябва да се
направи задължителен коментар в полевата форма в последната от
трите точки, посетена от триплета.

-

Изобилие от скари (S ≥ 50 %)

-

Голямо покритие с храсти, което прави
достигането до почвата (напр. бодливи храсти)

EВРОСТАТ / LUCAS 2015 / C‐1 – Инструкции / НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА ЕООД /

невъзможно

стр. 62/148

15 Трансект
В LUCAS проучването трансектът представлява 250‐метрова права мислена линия в източна посока
от LUCAS точката.
Анкетьорът трябва да върви по продължение на трансекта и да записва всяка промяна в земното
покритие, която се наблюдава, като използва стандартните LC кодове по номенклатурата на LUCAS,
както и да отбелязва наличието на линейни обекти, като стени, живи плетове, пътища, ЖП линии
или канали за напояване и др., които пресичат трансекта.
Общото правило е, че всички обекти, по‐широки от 3 м, са обекти със земно покритие и се кодират
със стандартните кодове за земно покритие, а всички обекти, по‐широки от 1 м, но по‐тесни от 3 м,
се кодират с кодовете за Линейни обекти. Въпреки това има и някои изключения от правилото
(виж глава Error! Reference source not found.).
Подробен списък с кодовете на трансекта е посочен в приложенията.

15.1 Обхождане на трансекта
Обходете
трансекта до
края му.

Анкетьорът трябва да върви по трансектната линия до крайната точка
на трансекта.

Следвайте
линията
посочена на
основната
карта.

Следвайки трансектната линия върху орто‐фото снимката е полезно, за
да се запази правилната посока.

Не забравяйте
да запишете GPS
маршрута на
трансекта

В допълнение към GPS маршрута извървян от / обратно до колата,
анкетьора трябва да запише LUCAS точката (ако не е достигната, тогава
се вземат координатите на точката на наблюдение) и пешеходния му
маршрут от началото до края на трансекта.

GPS е необходим
за следване на
трансекта, но
използвайте
компас за
правилната
източна посока

Въвеждането на координатите на точката и крайната точка на
трансекта в GPS е от полза при следването на трансектната линия.

Винаги
следвайте
линията. Ако
има някакви
препятствия се
върнете в
трансекта,

Когато анкетьорът следва трансекта с помощта на орто‐фото снимка и
компас/GPS, понякога може да е трудно да се спазва посоката, поради
наличието на препятствия. Въпреки това анкетьора трябва да следва
трансектната линия на терена, преминавайки през всякакви
препятствия, следвайки линията, колкото се може по‐близко.

Въпреки това GPS компаса е недобра алтернатива на магнитния
компас за намиране на правилната източна посока. Това е още по‐
важно, когато орто‐фото снимката е с лошо качество.
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колкото е
възможно по‐
близо

15.2 Достъпност, видимост и фото‐интерпретация
Анкетьорът трябва да върви по трансектната линия до крайната му точка, но може да се случи това
да е невъзможно, поради недостъпност или липса на видимост.
Трансекта не
може да бъде
оценен, но може
да се наблюдава
от разстояние и
не е необходима
ФИ.

Ако анкетьорът може да наблюдава вътре в недостъпната територия
(част от общия трансект), се прилагат същите правила, както при
наблюдението на точка: ако анкетьорът може недвусмислено да
идентифицира видимите обекти (напр. гледане през ограда), то
трансектът се наблюдава нормално.
В този случай не е необходимо да се маркира ФИ, дори ако целият
трансект не може да бъде извървян.
Отбележете причините в бележките, ако трансекта не може да бъде
извървян. Добавете допълнителна (конфликтна) снимка на трансекта.

Използвайте
знак (ФИ) когато
целия или част
от трансекта
не може да се
види (дори от
разстояние)

Ако анкетьорът не може да следва трансекта, така че не може да
достигне или наблюдава целия трансект, то целият трансект или част
от него трябва да бъде фото‐интерпретиран.

Използвайте (Z)
знак, ако част
от орто‐фото
снимката от
основната
карта не може
да се използва за
фотоинтерпре‐
тация.

В случай, че е необходима фотоинтерпретация, но част от орто‐фото
снимката не може да бъде използвана за тази цел (напр. облак
покрива трансекта), тогава трябва да се въведе код (Z).

Използвайте
кодове (BX1) или
(BX2), в случай че
не може да се
идентифицира
културата, чрез
фотоинтерпре‐
тация

В този случай е задължителен коментар (и допълнителна (конфликтна)
снимка). Анкетьорът трябва да отбележи „Фото‐интерпретация” и
причините в забележка. Всички кодове, които са събрани чрез
фотоинтерпретация се поставят между два (ФИ) знака.

Код (Z) винаги се използва между (ФИ) знаците.

Ако по време на фотоинтерпретацията на трансекта културата е
кодирана (LC=BXX), но не се разпознава от разстояние или на орто‐
фото снимката, то код (BX1) „Временни култури” замества класовете от
B11 до B55 и код (BX2) „Постоянни култури” замества класовете от B71
до B84.
BX1 и BX2 са позволени само при фото‐интерпретацията, така че
отново трябва да се използва между два (ФИ) знака.
Ако културата се разпознава на орто‐фото снимката, трябва да се
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използва подробен код.

15.3 Кодиране на трансекта
Обикновено,
трансекта
започва с LC1

Обикновено трансекта започва с първичен код за земно покритие в
точката.

Ако LC2
съществува, то
той следва LC1 в
кодовете на
трансекта

Ако в точката се наблюдават два типа земно покритие (LC1 и LC2),
трансектът започва с LC1, следван от LC2 и тогава следващото
наблюдавано земно покритие или линеен обект.
Въпреки това се срещат и изключения от правилото.

Внимавайте за
изключения:
трансекта може
да започне с код
на линеен обект

Ако при наблюдението на точката се прилага правилото „поглед на
север / изток” поради наличието на линеен обект, първия запис ще
бъде кода на линейния обект (следван от колкото е необходимо
кодове на линейни обекти) и едва тогава кодовете за LC1 (и LC2 ако
съществува).

Внимавайте за
изключения:
LC1/LC2 може да
не са част от
трансекта

LC1 (или LC1/LC2) може да не са част от трансекта, ако се прилага
правилото „Поглед на север / изток” и това земно покритие не
продължава на изток от точката.

Многократна
регистрация
(LC1/LC2) може
да се използва
само в началото
на трансекта

Когато следва транскета, анкетьора трябва да използва само LC1.
Единственото изключение е за горе‐посочения случай, където
трансекта започва с комбинация от LC1/LC2.

Използвайте
гледка от птичи
поглед, за да
оцените
ширината на
линейния обект

Ширината на обекта се измерва с поглед отгоре (от птичи поглед).

Ако е необходимо
използвайте
разширения кръг

Ако земното покритие наблюдавано в трансектната линия изисква
прилагането на разширен кръг на наблюдение, анкетьорът трябва да
наблюдава в рамките на буфер от 20 м. около трансекта, за да може да

Това се случва, тъй като трансекта трябва да се кодира съгласно това,
което се наблюдава стартирайки от LUCAS (теоретична) точката.

Тъй като анализа на трансекта следи за броя промени, при кодирането
на трансекта комбинацията от LC1/LC2 в средата на трансекта ще се
счита за промяна.
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на наблюдение за вземе решение.
вземане на
Типологията при трансекта е същата, както при наблюдението в точка,
решение
с изключение на урбанизираните територии, където се записва само
първата буква от кода (A).
Използвайте код
(A) за застроени
/ урбанизирани
територии

Ако трансекта е частично или изцяло в урбанизирани територии, не е
необходимо регистрирането на изкуствените линейни обекти или
промените в земното покритие.
Анкетьорът трябва само да попълни (A) в полевата форма.
Добър начин за идентифициране на „урбанизирани територии” е
използването на орто‐фото снимка. По принцип, границите на
„урбанизираните територии” се разпознават лесно и са маркирани с,
напр. огради или стени около домашни или общински градини, лози,
жилищни територии и жилища.

Когато
територията е
кодирана с (А) не
записвайте
промените в
земното
покритие

В рамките на урбанизирани територии, кода на трансекта (А) замества
всички АХХ кодове и изкуствени линейни обекти. Първия и съответно
последния изкуствен линеен обект се кодира като (А) ако трансекта
навлиза / напуска урбанизираната територия. Изкуствените линейни
обекти са:

Внимавайте за
изключения:
реките и
потоците също
се отбелязват в
рамките на
застроените /
урбанизираните
територии

Водните обекти (реки, потоци и естествени канали) трябва да бъдат
регистрирани дори в рамките на урбанизираните територии

Идентифицирай
те линейните
обекти ако са по‐
широки от 1 м. и
по‐дълги от 20
м.

Линейните обекти се вземат предвид, ако тяхната ширина е над 1
метър и са дълги поне 20 м.

Внимавайте за
изключения:
някои обекти
<1м. винаги се

Следните линейни обекти винаги се кодира, дори ако са широки <1м.:

Изкуствени граници, различни от стени със суха зидария (22)
Огради (23)
Електропроводи и други въздушни кабели (24)
Пътеки (61)
Пътища (62)
ЖП линии (63)

Срещат се и изключения

Каменни стени (21)
Огради (23)
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класифицират

Електропроводи и други въздушни кабели (24)
Естествени канали (31)

Когато е по‐
широк от 3 м.
обекта не се
счита за линеен

В случай, че ширината на обекта е над 3 м., той не трябва да се
класифицира като линеен, а се кодира със съответния код за земно
покритие.

Внимавайте за
изключения:
пътища и ЖП
линии >3м. се
класифицират с
код за линеен
обект

Пътищата (62) и ЖП линиите (63) винаги се кодират като линейни
обекти, дори ако са по‐широки от 3м.

Още веднъж, има изключения (виж по‐долу).

Това означава, че пътищата и ЖП линиите с код A22 за LC винаги се
записват като 62 или 63 в трансекта.

Линейните
обекти трябва
да са
непрекъснати

Обикновено, линейните обекти са непрекъснат елемент.

Не отчитайте
линейния обект
ако трансекта
преминава през
негова дупка
(>20м.)

Ако трансектът пресича линейния обект през дупка (напр. плет),
линейният обект не се отчита, ако дупката е по‐дълга от 20 м.

Въпреки това, няколко елемента могат да са с дължина по‐малка от 20
метра (напр. при процеп в плет), но линейният обект като цяло все
още се счита за непрекъснат. В такъв случай решението трябва да се
документира.

Малки линейни Малки линейни елементи, като парапети (покрай шосета и пътища,
елементи не се мантинели), не се кодират в трансекта.
кодират
Линейните
обекти се
кодират
поотделно

Всички линейни обекти, пресичащи трансекта, трябва да се
регистрират поотделно.
Групирането на линейни обекти (напр. Класифицирането на път с
крайпътна леха и плет с един общ код) не е позволено. В този пример
последователността трябва да бъде:
| път (62) | крайпътна леха (01) | храстов плет (13) |

Използвайте код
(X) за внезапен
край на
трансекта

Ако трансекта свършва в морска територия или е извън територията на
страната, анкетьорът трябва да добави код (Х), като последен код на
трансекта и да добави съответни коментари.
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Използвайте код
(Z) когато не е
възможна фото‐
интерпретация

Ако част от трансекта трябва да бъде фотоинтерпретиран, но полевата
карта не го позволява, използвайте код (Z).

Документирайт
е видовете избор
в коментари

Използвайте структурирани коментари в свободен текст, за да
документирате направените избори. Така това правило може да се
приложи последователно в следващите години.

Издигнати
обекти в
трансекта

Ако линейните обекти са повдигнати (напр. път върху язовир)
правилото е, че се регистрира само обекта най‐отгоре. Същото важи в
случай например за ред дървета покриващ тревна граница отдолу.
Линейните обекти в структури (като мост) се отчитат съгласно техните
характеристики: ЖП мост, като ЖП линия (63), пътен мост като път (62)
и т.н.
Още веднъж може да има изключения.

Внимавайте за
изключения:
издигнат над е
различно от
лежащ до

Ако малка река (32) или естествен канал (31) са ограничени от двете
страни от големи дървета (11) и техните корони се съединяват, така
напълно покриващи реката, всички тези обекти трябва да се
регистрират, тъй като се считат за поставени един до друг.

Внимавайте за
изключения:
каменните
стени се
регистрират
винаги.

Съгласно това правило, каменните стени (21) оградени и покрити от
храстова/дървесна граница се регистрират поотделно.

15.4 Примери за класификация на трансекта
Пример за
трансект

| затревена територия (E20) | ограда (23) | въздушен кабел (24) |
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тревна граница (01) | път широк >3м. (62) | тревна граница широка
<3м. (01) |въздушен кабел (24) | ограда (23) | затревена територия
(E20)|
Друг пример за
трансект

| тревна граница широка >3м. (E20) | крайпътни дървета (11) | път
широк >3м. (62) | тревна граница широка <3м. (01) | естествен канал
широк >3м. (G20)
Пример за
трансект в
урбанизирана
територия

| поле с пшеница (B11) | затревена територия с дървета >3м. (E10) |
урбанизирана територия (A) | тревна граница широка <3м. (01) |
крайпътни дървета (11) | път (62) | крайпътни дървета (11) | поле за
фуражно цвекло (B23) |
Кодиране за
ожънато поле

Ако трансекта пресича ожънато поле и културата може да се определи
по остатъците, културата се кодира. В противен случай използвайте
кода за гола земя (FXX)

Кодиране за
общински
градини

Точката попада в достъпна или видима общинска градина с моркови
(LC1=B43). Кодирането на трансекта започва така:
| поле с моркови (B43) | застроена / урбанизирана територия (A) | … |
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Кодиране на
издигнати над и
обекти един до
друг
Примера показва редове с дървета, ограничаващи малка река. Това не
се счита за пример на издигнат обект, така че трябва да се кодират
всички обекти. Имайте предвид, че тревата под дърветата се счита за
обект под издигнат друг обект, така че в трансекта тя не се кодира.
|ред с дървета (11) | река широка <м. (32) | ред с дървета (11) |
Кодиране на
издигнати
обекти, при
наличието на
каменна стена
Каменните стени (21) винаги се регистрират. Примера може да се
кодира като:
| затревена територия широка >3м. (E20) | каменна стена (21) | плет с
дървета и храсти (13) | затревена територия широка >3м. (E20) |
Кодиране с
фото‐
интерпретация

Трансекта представлява следната последователност от обекти:
пшеница (B12); затревена територия с дървета (E10); горска граница
(15); царевица (B16); ред с дъбови дървета (11); царевица (B16); соя
(B33); път широк >3м. (62); естествен канал (31); смесена гора с
доминиращ смърч (C31)
В случай, че гореизброените обекти след дъбовите дървета се
фотоинтерпретират, класификацията на трансекта би изглеждала така
(един код само за ФИ на временните култури без физическо
разделение):
| B12 | E10 | 15 | B16 | PI | 11 | BX1 | 62 | 31 | C31 | PI |
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16 Снимки
Анкетьорът трябва да документира наблюдението си с няколко снимки. Какви снимки трябва да
бъдат направени, зависи от типа на наблюдението, земното покритие, наличието или не на
управление на водите, необходимостта от събиране на почвена проба и необходимостта от
документиране на конфликтните случаи.
Снимките също създават база за нов тип дългосрочен мониторинг на промените в ландшафта.
Още повече, в контекста на програмата на Коперник за земно покритие CORINE и други европейски
инициативи за картографиране на земното покритие, като Коперник HRL (Слоеве с висока
резолюция), снимките и микро данните от LUCAS се използват за производство, верификация и
валидиране. Затова е необходимо те да отговарят на изискванията на стандарти за качество.

16.1 Заснемане на LUCAS снимки
Проверете
настройките,
преди започване
на
наблюдението

ЗАПОМНЕТЕ да проверите настройките на апарата (дата, час и размер
на снимките) преди започване на наблюдението!

Снимките се
доставят във
JPG формат

За да се позволи лесна обработка и архивиране на снимките на
заобикалящата среда, те трябва да бъдат в дигитален формат (*.jpg
file)

Всички снимки се
правят в
панорамен
формат

Снимките се правят хоризонтално (панорамен формат).

Изисква се
Размерите да
бъдат 1600*1200
пиксела

Размерите на изображението трябва да бъдат 1600*1200 пиксела

Стандартния
формат е 4:3

Стандартния формат за LUCAS снимките е 4:3.

Размера на
снимките е
между 1Mb и 1.5
Mb

Снимки с добро качество са с размер между 1 и 1.5 Мb.
Файлове с размер от 300 Kb (компресирани) до максимум 2 Мb се
приемат.
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Дръжте
фотоапарата
нивелиран

Фотоапаратът трябва да е нивелиран (не наклонен). Снимката отгоре е
неприемлива, тъй като нито показва местоположението на точката,
нито отразява заобикалящата среда.
Използвайте
правилото за 2/3

При снимки на точката и заобикалящата среда хоризонтът трябва да
бъде на около 2/3 от долната част на полето на визьора (отбележете
ориентирна линия на апарата, или използвайте настройките на
апарата).

Без дата на
снимката

Деактивирайте показването на датата върху снимката!

Без странни
елементи на
снимката

Важно е да се внимава екипировка, пръсти, раници, коли, помощници,
хора и др. да не се виждат на снимката.

Маскиране

Анкетьорът трябва да осигури на снимките да не се показват никакви
разпознаваеми обекти (напр. лица на хора, номера на коли).
В случай, че заснемането е невъзможно без записването на такива
обекти, снимките трябва да се анонимизират/замъглят.
Анкетьорът трябва покрие номерата на колите и/или лицата на хора с
тъмно сива кутийка със съответния размер, така че обекта(ите) да не се
разпознават. Анкетьорът трябва да направи това, преди предаването
на снимките на регионалния/ централния офис.
Инструментът за управление на данните (DMT) включва инструмент за
манипулиране на снимки.
Точки, с поне една снимка която трябва да се анонимизират, но не е,
ще бъдат отхвърляни.

16.2 Типове снимки
16.2.1 Снимка на точката
Снимките на точката трябва да подпомогнат намирането на точното местоположение на
наблюдаваната точка при следващото LUCAS изследване.
Земното
покритие и
земеползването
се отнасят за

Информацията за GPS координатите и точността винаги се отнасят за
позицията на анкетьора, където е бил по време на проучването, но
информацията за земното покритие, земеползването и снимките на
точката и културите/покритието трябва да се отнасят за самата LUCAS
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точката
посочена на
орто‐фото
снимката.
Същото важи и
за снимката на
точката.

точка (теоретичната точка), определена от орто‐фото снимката, дори
ако точката е твърде далеч от реалната позиция на анкетьора.

Намерете
стабилни полеви
елементи, които
действат като
ориентири

Разстоянието и посоката на заснемане на точката са по собствена
преценка на анкетьора. Най‐важният аспект е да има стабилни полеви
елементи, които действат като ориентири върху снимката и улесняват
работата при следващото изследване (напр. къщи, обори, пътеки или
всякакви други "квази‐стабилни” знаци).

Използване на
знамето

Добър индикатор на точката е напр. ярко хартиено знаменце на
пръчка (дълго 1 м.). индикаторът трябва да се хармонизира на ниво
държава, т.е. анкетьорите в една държава трябва да използват един и
същи модел.
Знамето (или индикатора на точката) показва дали наблюдението е
направено в точката (т.е. точката е достигната и наблюдавана на
разстояние <=100м.).
Ако точката се наблюдава от разстояние >100м., тя не трябва да се
маркира със знаме, въпреки че в този случай трябва да се заснеме
снимка на точката по посока на точката.

Точката се
намира в
центъра на
снимката

Снимките трябва да бъдат в панорамен формат (хоризонтални) с
точката в центъра. Ако индикатора не се вижда, тогава центъра на
снимката се счита за местоположението на точката.

Покажете
земното
покритие на
снимката на
точката

Снимките на точката трябва да показват регистрираното земно
покритие. Това е причината поради която точките с ФИ на място не се
нуждаят от снимки.

Правете
смислени снимки
(особено в случай
на сгради)

Тъй като няма нужда от заснемането на снимки за покритието в
урбанизираните територии, то снимката на точката се използва за
откриване на покритието. Затова е необходимо да осигурите
възможност за оценка на височината на сградите: снимка на стената
рядко може да подпомогне контрольорите при проверката дали
застроената територия се класифицира като A11 или A12.

Спазвайте правилото за 2/3 и ориентирайте снимката към стабилен
обект.
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Пример на
снимка на
точката
(наблюдение на
100 м. или по‐
малко)
Добра снимка на точката, с маркер на точката в центъра и
разпознаваеми елементи. Спазено е правилото за 2/3 от хоризонта.

16.2.2 Снимка на културата/покритието
Целта на снимката на културата/покритието е да се позволи идентификацията на записаното земно
покритие, чрез снимката.
Ако точката не
е достъпна
снимката може
да се заснеме от
края на полето

Ако точката не е достъпна, но анкетьорът може да достигне до
границата на парцела с точката и точката е видима, снимката с
културата/покритието трябва да се направи от края на полето.
Анкетьорът трябва да е сигурен, че културата е същата, като в самата
точка.

Направете
снимка на
основното земно
покритие (LC1).
Може да бъде
направена и
допълнителна
снимка на LC2.

Ако има многократна регистрация земното покритие (LC1 и LC2),
трябва да се направи снимка на културата/покритието на основното
земно покритие.

Светкавица е
позволена при
някои
обстоятелства

В случай на тъмна горска територия се позволява използването на
светкавица.

Макро режимът
може да се
използва за
културите

Приближената снимка трябва да се заснема на близко разстояние,
така че структурата на листата да бъде ясно видима, както и цветовете
или плодовете.

Може да се направи и допълнителна снимка на LC2.
Например, в случай на регистрирана постоянна култура (B7Х, B8Х),
заедно с второ земно покритие, трябва да се направи една увеличена
снимка на постоянната култура. В този случай не е задължителна
снимката на LC2.

Ако за правилното определяне на културата, тя трябва да се заснеме
от разстояние <2 м., използвайте макро‐режима на апарата (ако е
наличен).
Не забравяйте да изключите приближението и макро режима след
всяка снимка! Те не са необходими за другите снимки.
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Пример: червено
зеле

Пример:
обикновена
пшеница

или
Плодовете или листата могат да бъдат използвани като средство за
разпознаване на културата.
Пример: ечемик

Семена и поници могат да бъдат използвани като средство за
разпознаване на културата.
Пример: череша

Когато е възможно, направете снимка на листата и плодовете
едновременно.
Пример: маслина

EВРОСТАТ / LUCAS 2015 / C‐1 – Инструкции / НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА ЕООД /

стр. 75/148

Пример: бук
(Fagus sylvatica)

Пример: бор

Пример: смесени
гори

16.2.3 Снимки на заобикалящата среда
Снимките на заобикалящата среда показват характера и контурите на панорамата. Със снимките е
възможно да се наблюдават промени в заобикалящата среда, когато снимките са правени от едно
и също място през различните години. Много е важно да се спазва правилото за 2/3 при тези
снимки.
Заснемете
снимката от
мястото,
където е
направено
наблюдението

Снимките на заобикалящата среда в цифров формат ще са направени
от мястото, където е направено наблюдението
В случай на прилагане на правилото „Поглед на север / изток”,
снимките се заснемат от оригиналната точка, ако е на граница или
върху линеен обект.
В случай, че точката е недостъпна, снимката на заобикалящата среда
се прави от най‐близко достигнатата точка (същата, при която ще се
запишат координатите на GPS).

Използвайте
широкоъгълни
лещи и без
приближение.
Фокусирайте в
безкрайност.

Снимките на заобикалящата среда трябва да се заснемат използвайки
широкоъгълни лещи (еквиваленти на 35 мм и по‐малко).
Целта е да се снима заобикалящата среда, така че не са необходими
ясни детайли на преден план. Фокусът трябва да бъде в средата или на
заден план; това се постига с фокусиране на лещите в безкрайност.
Запомнете да настроите приближението на минимум.
Избягвайте автоматичната светкавица!
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Необходими са 4
снимки на
панорамата

Трябва да бъде направена снимка във всяка от 4‐те основни посоки (С,
Ю, И, З).

Направете
снимки гледайки
първо на С и след
това по посока
на
часовниковата
стрелка на И, Ю
иЗ

Серията снимки трябва да се направи, гледайки последователно на
север, изток, юг и запад (по посока на часовниковата стрелка).

Използвайте
магнитен
компас за да
определите
правилната
посока

Посоките се определят чрез магнитен компас.

Ако е направена
грешка,
изтрийте и
започнете
отново

Ако е допусната грешка по време на снимането, например, снимано е
два пъти, некоректен ред и др., сгрешените снимки трябва да се
изтрият и коректната последователност от снимки трябва да се
направи пак.

Това се прилага дори ако има гъста гора или преградна стена в
близост.

Тази ред трябва да се спазва, за да се архивират снимките без никаква
грешна интерпретация.

Пример:снимки
на
заобикалящата
среда в
последователнос
т СИЮЗ
Покажете
земното
покритие на
снимката ако е
използвано
правилото
„Поглед на север
/ изток”

Ако е използвано правилото „Поглед на север / изток”, снимката на С
или (съответно) И, трябва да показва регистрираното земно покритие.

16.2.4 Снимки на напояването
Ако има управление на водите в полето, трябва да се направи снимка на системата за управление
на водите.
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Снимката на
напояването
може да трябва
да се направи
далеч от
точката на
наблюдение

Ако средството за напояване не е в точката, но е в същия парцел, може
да е необходимо анкетьора да се приближи до устройството, за да
направи илюстративна снимка.

Необходима ли е
снимка на
напояването,
ако точката е
ФИ?

Ако точката е ФИ на място, снимка на напояването е необходима само
ако то може да се наблюдава от мястото, на което е анкетьора.

Не е необходимо
заснемането на
снимка на
дренаж

Не е необходимо заснемането на снимка на дренаж. Въпреки това,
може да се направи, като допълнителна снимка.

Пример: снимка
на напояването
(пръскачка)

16.2.5 Снимки на почвата
В случай на взимане на почвена проба, направете снимка на LUCAS точката с ясно видими
торбичка, етикет и колкото се може повече от 5‐те дупки.

16.2.6 Снимки на трансекта
Снимките на трансекта се заснемат в края на трансектната линия.
Направете
снимка на
трасекта по
посока на
точката
Ако крайната
точка не е
достигната,
снимката се
заснема от най‐
близката точка

Снимката на трансекта се заснема в крайната точка по посока на
началната точка.
Снимка на трансекта трябва да се заснеме винаги, ако трансектът е
извървян.

Ако крайната точка на трансекта може да бъде наблюдавана само от
разстояние, тогава снимката на трансекта трябва да се направи от
възможно най‐близката точка до края на трансекта.
Тази точка може да е или на трансектната линия или в близост, но
снимката винаги се заснема по посока на LUCAS точката.
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Не е необходимо
заснемането на
снимка на
трансекта, ако
трансекта е
фото‐
интерпретиран

Не е необходимо заснемането на трансекта, ако данните за трансекта
са изцяло фото‐интерпретирани.

16.2.7 Допълнителни снимки
За да се документират и изяснят взетите от анкетьора по време на събирането на данни решения,
могат да се заснемат допълнителни снимки. Типовете допълнителни снимки са:
1 – Достъп до точката
2 – Наблюдение на точката
3 – Земно покритие
4 – Земеползване
5 – Трансект
6 – Почва
7 – Управление на водите
8 – Други

Север (N)

Изток (E )

Юг (S)

Запад (W)

Тип доп. снимка

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

2

Полево
проучване >
100 m

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
1

Заснемете снимка, защо
точката не е достигната

3

Фото‐
интерпрети‐
рана

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
1

Заснемете снимка, защо
точката не е достигната

4

ФИ не е
възможна,
точката не е
видима

N

N

N

N

N

N

Y
1

Заснемете снимка, защо
точката не е достигната

5

Морска
територия

N

N

N

N

N

N

N

Бележка за
допълнителната
снимка

Покритие (C )

Полево
проучване
<= 100 m

Наименование

1

Стойност

Точка (P)

7‐ тип наблюдение

Въпросник

16.3 Резюме на необходимите снимки
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N

N

Заснемете снимка подкрепяща решението за правилото „Поглед на
север”

3

Изток

Y
2

Заснемете снимка подкрепяща решението за правилото „Поглед на
изток”

Няма
отношение

N

1

Напояване

Y

N

2

Потенциално
напояване

Y

N

3

Дрениране

Y

N

4

Напояване

и Y

Y

Бележка за
допълнителната
снимка

N

Тип доп. снимка

LC2 като 'A'
или 'G' или
'F' или 'H'

Снимка на
напояването (I)

Заснемете снимка показваща културата в LC2 (ако е необходимо)

Наличие на вода

Y
3

Стойност

23 – Земно покритие 2
на Въпросник

LC2 като 'B'
или 'C' или
'D' или 'E'

46

–

наличие

8

Бележка за
допълнителната
снимка

Y
2

Тип доп. снимка

Север

Земно покритие
2

2

Въпросник

Бележка за
допълнителната
снимка

N

Тип доп. снимка

N

Наименование

N

Стойност

N

Стойност

N

17 ‐ Посока

Извън нац.
територия

Въпросник

6

Заснемете снимка показваща елементите на напояването
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5

Няма видимо N
управление на
водите

N

8

Няма
отношение

N

Трансект (T)

Тип доп. снимка

Да

Y

N

2

Не е
възможно

N

Y
6

3

Не, вече е N
взета

N

4

Не е нужна

N

N

8

Няма
отношение

N

N

Бележка за
допълнителната
снимка

Заснемете снимка показваща причината защо не е взета
почвена проба

Тип доп. снимка

Трансект (T)

Взета почвена проба

1

Наблюдение на
трансекта
56 – последователност в трансекта

N

/ дренирането.

Бележка за
допълнителната
снимка

7

Стойност

Въпросник
50 – взета ли е почвена проба?

дрениране

Ако края на Y
трансекта е
достигнат

N

Y

Y
5

Заснемете снимка по посока края на трансекта

Ако целия N
трансект е
ФИ

Y
5

Заснемете снимка показваща причината защо трансекта е
изцяло ФИ

Ако края на
трансекта е
видим, но
не е
достигнат
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Ако част от Y
трансекта е
ФИ

Y
5

Заснемете снимка показваща причината защо трансекта е
частично ФИ

Ако има Z
код в
последова‐
телността

Y

Y
5

Заснемете снимка показваща причината защо част от
трансекта не може да се ФИ

Ако има Х
код в
последова‐
телността

Y

Y
5

Заснемете снимка показваща причината защо края на
трансекта не е наблюдаван

16.4 Наименование на снимките
Правилното наименование на снимките е много важно. Идентификацията е от голямо значение, за
да осигури правилно архивиране.
Отбележете
името на
снимката

Фотоапаратът ще създаде наименование на снимката. За да може да
се улесни преименуването на снимките, анкетьорът трябва да запише
в полевата форма наименованието на снимката, дадено от апарата (ID
на снимката). Наименованието, заедно с датата и часа на полевото
наблюдение, ще бъдат ясна идентификация.

DMT
автоматично
ще преименува
снимките

LUCAS снимките се наименуват съгласно
предоставянето й на всяка снимка се
идентификационен код, съставен от:

условия. Преди
дава уникален

ID на точката (8 знака)
Фото идентификатор
P – Точка
C – Култура/покритие
N – Север
E – Изток
S – Юг
W – Запад
I – Напояване
T – Трансект
L – Почва
Допълнителните снимки се кодират и номерират последователно.
Когато в DMT се качват снимки, те се преименуват автоматично

Пример:
наименуване на
снимка

Името на източна снимка за точка 23456789 е 23456789E.jpg

Предоставянето
на EXIF данни е

Файла на снимката, свързан с EXIF данни (напр. дата, час, размер,
формат, GPS ширина, GPS дължина, дължина и ширина на снимката) се
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задължително

използва за контрол на качеството.
Снимки без EXIF данни не се приемат.
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17 Качество на работата
Елементите на добре свършената работа на терена са, както следва:
-

коректно и последователно използване на GPS и орто‐фото снимките
прецизна локализация на точката на полето
коректно и изчерпателно наблюдение
съобразяване с инструкциите, дадени в този документ
попълване на въпросника с четливи символи/букви
отбелязани забележки.

Много е важно също така да се отбележи всяко необикновено обстоятелство в полето забележки и
да се даде кратко описание на маршрута до точката, да се обосноват решенията на анкетьора и да
се осигури качеството на работа на време, както и да се впише съответната информация относно
трансекта, която не се включва в параметрите, посочени в съответните полета.
Задължително е използването на структурирани коментари, когато е възможно.
Никакви специални символи не трябва да се използват в полетата за свободен текст. При тези
коментари е задължително използването на английски език.
Работата се приема, само ако полевата форма е прецизно попълнена и със съответните забележки,
както и ако са направени снимки на точката на четирите основни посоки, на културата, на
напоителните системи, на почвата и на трансекта, където се изискват.
Полевата работа трябва да се провери поне веднъж или от централния офис или от регионалните
офиси – където съществуват, като се използват снимки и записани GPS данни, направени от
анкетьора на полето.
Повече подробности за контрола на качеството могат да се намерят в документ C4.
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18 Приложения
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18.1 Дърво на решенията
ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА ЗА АНКЕТЬОРИТЕ (LUCAS 2015)

LUCAS 2015: Приложение 1,
Дърво на решенията

Със започването на деня
включете GPS устройството
С включена Track Функция и
тръгнете към точката
Паркирайте възможно най-близо до точката

ПОЛЕТА A, B, 1, 2, 4, 5, 6
Попълнете
полета
A-B-1-2-4-5-6

Използвайте полевата карта, друга карта, ортофото снимка
или друга информация (Google Maps)
и стигнете до точката

Точката била ли
е посещавана от
предходния LUCAS?

Ако ДА

Различно ли е
местоположението
в сравнение с предишния
LUCAS?
(повече от 50m)
ДА

НЕ

Ако НЕ

Полета 8, 9,10,11,12,13,14

Поле 15
Задължително поле 15
(защо е различно
мястото)
[BAxx, BP01..04, BP99]

Запишете в полета: 8-9-10-11-1213-14
показанията от GPS позицията в
паметта на устройството

Поле 16
Попълнете поле 16
(ако имате проблем с GPS)
[BExx]
Точката във
външна територия
или в морска
територия ли е?

НЕ

ДА

Разстоянието до
точката по-малко ли е
от 100 m?

Точката вижда ли се ?

НЕ

Точката не е
наблюдавана/проучена.
Възможна ли е
Фотоинтерпретация?

НЕ

Да

Поле 7

ДА
НЕ

ДА

Попълнете в
поле 7
1–Директно
наблюдение
под 100 m

Попълнете в поле 7
2–Полево наблюдение
над 100 m

Попълнете в поле 7
3–Фотоинтерпретация

Попълнете в
поле 7
4–Точката не е
наблюдавана/
проучена
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Поле 15
Задължително поле 15
Ако достъпа до точката
е зтруднен и
разстоянието е над 50m
[ABxx, ACxx]

Задължително поле 15
(Защо дистанцията над
100m)
[ABxx, ACxx]

Задължително поле 15
(защо се прилага
фотоинтерпретация, Защо
не е достъпна точката)
[ABxx, ACxx]

Задължително поле 15
(защо не е възможна дори
фотоинтерпретация, защо не е
достъпна точката)
[ABxx, ACxx, BAxx]

Поле 16
Попълнете поле 16
(Ако имате проблем с
ПОЛЕВИЯ МАРКЕР или е
използван друг полеви
маркер)
[BJxx]

Отбележете
мястото на
точката с
ПОЛЕВИ
МАРКЕР

Поле 67
Незабравяйте да запишете и номера на снимката от брояча на фотоапарата!
Направете допълнителна снимка за по-ясно обяснение [TYPE 1]

(Поле 7 = 2)
(Поле 7 = 3)
(Поле 7 = 4)

Поле 3

Поле 58
Незабравяйте да запишете и номера на снимката от брояча на фотоапарата!

Върнете се в
колата.
Попълнете поле 3

Направете снимка на ТОЧКАТА

Полета 60-61-62-63
Незабравяйте да запишете и номера на снимката от брояча на фотоапарата!

Направете снимка в Северна посока (1/3 небе)
Is survey duration
<15' or
>1h 15'

Направете снимка в Източна посока (1/3 небе)
ДА
Направете снимка в Южна посока (1/3 небе)
Направете снимка в Западна посока (1/3 небе)

Поле 16

НЕ

Поле 16
Попълнете в поле 16
(Бележки относно
продължителността на
наблюдението)
[BF]

Тръгнете към
следващата
точка (от GPS функция:>
GOTO)

Поле 16
Задължително отбележете поле 16
(ако снимка не е направена)
[BG01..04, BG99]

Попълнете в поле 16
(ако имате проблеми със снимките)
[BG05..08, BG99]
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Поле 20
Попълнете в Поле 20:
ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 1
Земеделски (BXX)
Горски (CXX)
Храсталаци (DXX)
Затревени (EXX)

Попълнете в Поле 20:
ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 1
Урбанизирани (AXX)
Водни (GXX)

ДА

Има ли
ВТОРО ЗЕМНО
ПОКРИТИЕ?

Попълнете в Поле 20:
ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 1
Голини (FXX)
Влажни зони (HXX)

НЕ

Поле 23
Запишете в Поле 23: ВТОРОТО ЗЕМНО ПОКРИТИЕ
(например: култура в оранжения, смесени култури, трева
или култура под трайните насаждения, трева, храсти или
голи територи в гори, други)
Проверете за възможна и невъзможна съвместимост
между ПЪРВО ЗЕМНО ПОКРИТИЕ и ВТОРО ЗЕМНО
ПОКРИТИЕ

Поле 59

Попълнете в Поле 23:
ВТОРО ЗЕМНО ПОКРИТИЕ
8-НЕ приложимо

Поле 16

Поле 16
Задължително
попълнете поле 16
(Ако снимка не е
направена)
[BG01..04, BG99]

Незабравяйте да запишете и номера на снимката!

Направете снимка на
културата или
допълнителна снимка
[TYPE 3]
(ако е приложима)

Попълнете в Поле 16
(ако има проблеми с
фото апарата)
[BG05..08, BG99]

Площта на обекта
по-малка ли е от 0.5
ha/ 5дка?

НЕ

Поле 19

ДА

Попълнете в Поле 19
2, 3 или 4:
площ ≥ 0.5 ha

НЕ

Попълнете в Поле 19
1:
площ <0.5 ha

Височината на
дърветата в момента
на наблюдението е
над 5 m?

Поле 26

ПЪРВОТО
ЗЕМНО ПОКРИТИЕ
е
CXX OR D10 или
E10?

ДА

НЕ

ДА

Попълнете в Поле 26
2:
Дърветата вмомента
на наблюдение са над
≥5 m

Попълнете в Поле 26
1:
Дърветата вмомента
на наблюдение са над
<5 m

НЕ

Височината на
дърветата в зряла
възраст по-висока
от 5 м ли е?

Попълнете в
Поле 26
8:
Няма връзка

ДА
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Поле 27
Попълнете в Поле 27
2:
Дърветата в зряла
възраст са над ≥5m

Попълнете в Поле 27
1:
Дърветата в зряла възраст
са под <5m

Обекта широк ли е
над >20 m?

ДА

Попълнете в поле 27
8:
Няма връзка

НЕ

Поле 28
Попълнете в Поле 28
2:
Ширината на обекта е над ≥20 m

Попълнете в Поле 28
1:
Ширината на обекта е под <20 m

Попълнете в Поле 28
8:
Няма връзка

ЗЕМНОТО
ПОКРИТИЕ
е
B19 или B23
или B35 или B37
или B43 или B53
или B75 или B77
или B84?

ЗЕМНОТО
ПОКРИТИЕ
Е
CXX?
ДА

ДА
НЕ ->D10/E10

НЕ

Полета 21, 24
Попълнете в Полета 21-24
CXXT (Типа на гората)

Попълнете в Полета 21-24
B19X или B23X или B35X или B37X ил B43X
или B53X или B75X или B77X или B84X

Попълнете в Полета 21-24
8:
Няма Връзка

Полета 22, 25
Попълнете в Полета 22-25
Процентното покритие за
ПЪРВО И ВТОРО ЗЕМНО
ПОКРИТИЕ

Поле 16
Задължително попълнете Поле 16
(защо е взето различно решение)
[BP08, BP11, BP12, BP99]

ДА

Наблюдавано ли е различно
ЗЕМНО ПОКРИТИЕ в сравнение с
предходният LUCAS?

НЕ
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Поле 32

Поле 29
Попълнете в поле 29:
ПЪРВО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ
U1XX
U2XX
U3XX
U4XX

Наблюдава ли се
ВТОРО
ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ?

Попълнете в Поле 32:
ВТОРОТО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ
U1XX
U2XX
U3XX

ДА

НЕ

Поле 16
Наблюдавано ли и е различно
ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ в сравнение с
предходния LUCAS?

OD

Попълнете в Поле 16
(защо е взето решение за
друго ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ)
[BP09, BP11, BP12, BP99]

ЗЕМЕПОЛЗВАНЕО
е U22X или U315?

НЕ

НЕ

Полета 30, 33
Попълнете в Полета 30-33
U22XR / U22XH / U22XL
U315W / U315O

ДА

Полета 31, 34
Попълнете в Полета 31-34
Процентната заетост на
ПЪРВОТО И ВТОРОТО
ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

НЕ

Има ли видими
следи от паша?

Поле 35
Попълнете в Поле 35
2:
Няма видими следи от паша

ДА

ЗЕМНОТО
ПОКРИТИЕ
е
BXX, CXX, DXX,
EXX,FXX,HXX
?

НЕ

ДА
Попълнете в Поле 35
1:
Има видими следи от паша

Попълнете в Поле 35
8:
Няма връзка
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Има ли белези за
специален статут на
територията?

ДА

НЕ

Поле 36
Попълнете в Поле 36
1..3

Попълнете в Поле 36
4

Има ли специални бележки
за
ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ
И
ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО?

ДА

НЕ

Поле 37
Попълнете в Поле 37
7:
Няма връзка

Попълнете в Поле 37
1..6 или 9..10

Поле 67
Незабравяйте да запишете и номера на снимката!
Направете допълнителна снимка [TYPE 3]

Полета 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Попълнете Полета
38-39-40-41-42-43-44-45

Сумата в полета (38..45) =
100?

ДА

Дали
ПЪРВОТО
ЗЕМНО ПОКРИТИЕ е
CXX, DXX, EXX, FXX ?

НЕ
НЕ

ДА
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Разширете наблюдението до границите на
наблюдаваният обект (в рамките на цялата нива,
цялото поле, цялата градина)

Дали
ПЪРВОТО И
ВТОРОТ
ЗЕМЕПОЛЗВАНИЯ
са
U111 или U112?

ДА

Наблюдава ли се
някакво управление на
водите на полето или по
границите му?

Поле 64

ДА

НЕ

Поле 16

Незабравяйте да запишете и номера на снимката!

Направете снимка на
напояването

НЕ

Поле 16

Задължително попълнете
Поле 16
(ако не е направена
снимка)
[BG01..04, BG99]

Попълнете поле 16
(ако имате проблеми с фото
апарата)
[BG05..08, BG99]

Поле 46
Попълнете в Поле 46
5:
няма видимо
управление на водите

Попълнете в Поле 46
1..4

Разпознава ли
се вида на
поливането?

Поле 47

Може ли да се
разбере
източника на
поливане?

Попълнете в Поле 47
5:
Ако вида на поливната
система е
неразпознаваем

Попълнете в Поле 47
8:
Няма връзка

НЕ

ДА
Попълнете в Поле 48
1..4
Ако източника е
намерен

Може ли да се
разбере начина
на доставка на
водата до
полето?

Поле 49

НЕ

ДА
Попълнете в Поле 47
1..4
Вида на поливната
система

Поле 48

Попълнете в Поле 46
8:
Няма връзка

Попълнете в Поле 48
5
Ако източника не е
идентифициран

Попълнете в Поле 48
8
Няма връзка

НЕ

ДА

Попълнете в Поле 49
1..4
Ако начина на доставяне на
водата е идентифициран

Попълнете в Поле 49
5
Ако начина на доставяне на
водата не е идентифициран
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Точката
достигната ли е?
(Полета 7=1)

ДА

ДА

От точката ще се взима
ли почвена проба?
(от триплет или не)
НЕ
НЕ
(Полета 17=2 or 3)

Почвената проба
взета ли е?

НЕ

ДА

Поле 50
Попълнете в Поле 50
1
ДА

Поле 66
Незабравяйте да запишете и номера на снимката!

Направете снимка на ПОЧВАТА

Поле 51

Попълнете в Поле 50
3
Проба вече е взета (от предишна точка
от същия триплет)

Поле 16
Задължително
попълнете Поле 16
(ако снимка не е
направена
[BG01..04, BG99]

Поле 16

Попълнете в
Поле 50
2
Не е възможно

Попълнете в Поле 50
4
Няма нужда от проба

Поле 55
Задължително попълнете Поле 55
(Защо не е възможно да се
направи снимка)
[CA05..07, CA99]

Поле 66
Незабравяйте да запишете и номера на снимката!

Попълнете в
Поле 51
Етикета на
почвената проба

Попълнете в Поле 16
(Ако има проблеми с
фотоапарата)
[BG05..08, BG99]

Направете допълнителна снимка за
по-ясно абяснение [TYPE 6]

Поле 51

Поле 52
Попълнете в Поле 52
1..2
(има ли видими следи от
оран на терена)

Попълнете в Поле 52
8
Няма връзка

Попълнете в
Поле 51
Почвения етикетl
= 88888

Поле 53
Попълнете в поле 53
1..4
(процента на покритие на
културата в радиус от 2m)

Попълнете в Поле 53
8
Няма връзка

Поле 54
Попълнете в поле 54
1..4
(процента на покритие на
камъните в радиус от 2m)

Попълнете в Поле 54
8
Няма връзка

Поле 55
Попълнете в Поле 55
Бележки и коментари
относно почвата
[CA01..04, CA08, CA99]
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ДА
Поле 7 = 2 или 3

Точката
видима ли е?

НЕ
(Поле 7 = 3)

Попълнете в Поле 56
PI
Фотоинтерпретация

Поле 17 = 1?

НЕ
(Поле 17 = 2 или 3)

ПЪРВОТО
ЗЕМНО
ПОКРИТИЕ =
A22?

ДА

ДА

No
Попълнете в
Поле 56
КОДА НА
ЛИНЕЙНИЯ
ОБЕКТ

Попълнете в
Поле 56
ПЪРВОТО
ЗЕМНО
ПОКРИТИЕ
Попълнете в
поле 56
ВТОРОТО
ЗЕМНО
ПОКРИТИЕ

Попълнете в
Поле 56
A или 62 или 63

ВТОРОТО
ЗЕМНО
ПОКРИТИЕ
= 8?

НЕ

ДА

Можете ли да
определите друг
обект от
трансекта?

НЕ

ДА

Видим ли е следващият
обект по трансекат?

НЕ

Може ли да се ФИ?

НЕ

ДА
ДА

The previous
TRx
wasPI?
НЕ

Предишният
обект от
трансекта е
ФИ?

НЕ

ДА

Предишният
обект от
трансекта е
ФИ?

ДА

ДА

НЕ
Попълнете в
Поле 56
(край на) ФИ

Предишният
обект от
трансекта е
ФИ?

Попълнете в
Поле 56
(начало на) ФИ

Попълнете в
Поле 56
(начало на) ФИ

НЕ

Попълнете в
Поле 56
(край на) ФИ

ДА

Поле 65
Направете
допълнителна
снимка
[TYPE 5]

Поле 65
Направете
допълнителна
снимка
[TYPE 5]

Достигнахте ли края на
трансекта
(Изминахте ли 250m)?

НЕ
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18.2 Информация, която трябва да се събира
В тази глава е направен преглед на елементите, които трябва да бъдат записани на полето.
Списъкът по‐долу, показва, че освен информацията за земното покритие и земеползването за
указаната точка, трябва да бъде събрана и известно количество „мета‐информация”.
Дадените обяснения следват структурата на полевата форма (справочник C2 на LUCAS) и
осигуряват една базисна дефиниция и обяснение на всяко понятие. Нещо повече, посочени са
справочни документи, в които да се намерят още по‐подробна информация и обяснения (като
документ C3, засягащ номенклатурата за земното покритие и земеползването). Допълнителна
информация може да бъде намерена в Приложенията.

18.2.1 Идентификация
Атрибути за
попълване
(включително
номера на атрибута
в полевата форма)

Наблюдавани обекти

Кратко обяснение / описание

(включително кода в полевата
форма)

ID на анкетьора (A)

Стойност (Char 8)

Уникален идентификационен код на
анкетьора. Определя се от
подизпълнителите, в съответствие с
правилата.

ID на точката (B)

Стойност (Char 8)

Уникален код на точката, предоставен от
Евростат.

18.2.2 Достъп до точката
Дата (1)

DD/MM
(напр. 25/03)

Дата на наблюдението. Валидна е дата с
DD=01..31 и MM=01..12

Начало (2)

HH/mm
(напр. 14:02)

Времето за наблюдение започва след
напускането на колата. Валидно е
времето с HH=00..23 и mm=00..59

Край (3)

HH/mm
(напр. 14:50 h)

Времето за наблюдение завършва след
връщането в колата. Валидно е времето с
HH=00..23 и mm=00..59

Географска ширина
на мястото на
паркиране (4)

DD.dddddd

GPS позиция (WGS84 ширина) на мястото,
където е паркирана колата

Географска
дължина на
мястото на
паркиране (5 | 6)

W/E
DD.dddddd

GPS позиция (WGS84 дължина) на
мястото, където е паркирана колата
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Тип наблюдение (7)

(1)
Полево проучване,
видима точка,
≤ 100 m

Стандартно наблюдение на точката.

Парцел с точка за проучване

Позиция на анкетьора

Ако точката е наблюдавана от разстояние
от >50 м., не директно в точката,
причините трябва да бъдат отбелязани
като
забележки
(огради,
висока
растителност и др.).

Разстояние анкетьор – проучвана
точка

(2)
Полево проучване,
видима точка,
>100 m

Ако точката не е достъпна в полето (напр.
стена, високи култури), но видима, може
да бъде направено наблюдение от
разстояние в полето. Точката трябва да
бъде ясно видима от най‐близката
достъпна точка и LC и LU да бъдат
недвусмислено определени.

Видима точка

Ограда, бариера, висока култура

Пример: точка в голямо рапично поле,
преди жътва, на разстояние 300 м.
Точката може да бъде видяна в
рапичното поле, но не може да бъде
достигната (т.к културата ще бъде
увредена). От разстояние 300 м. и при
условие, че топографията позволява
точката да се види, анкетьорът може да
идентифицира културата (рапица)
За всички такива точки причината трябва
да бъде записана в бележките (ограда,
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висока култура и др.)
(3)
Фото‐интерпретация,
Точката не е видима

Ако точката не е достъпна и не е видима в
полето (напр. намира се в голяма
непристъпна гора), трябва да бъде
направена интерпретация на орто‐фото
снимката на терена

Ограда, бариера, висока култура,
плет и др. възпрепятстващи
наблюдение на точката

Точката не е видима

Също е важно да се отбележи, ако
анкетьорът забелязва големи различия
(напр. стара орто‐фото снимка) на
земното покритие и орто‐фото снимката.
Трябва да бъде отбелязано в полето за
забележки.
Ако точката се фото‐интерпретира,
причината трябва да бъде посочена в
забележка (ограда, висока култура и др.)

(4)
Точката не е наблюдавана
Не е възможна
фотоинтерпретация

Ако точката не е достъпна в полето (напр.
намира се в забранена зона) или
парцелът (полето) с местоположението на
точката в него не е видим, и не може да
бъде
направена
никаква
фотоинтерпретация (липса на орто‐фото
снимка или такава с лошо качество;
земното покритие / земеползването не
могат да бъдат записани) точката се
кодира, като не наблюдавана.
Ако точката не е наблюдавана поради
недостъпност, липса на орто‐фотоснимка
или такава с лошо качество, причината
трябва да бъде посочена в забележка.

GPS координатна
система (8)

(5)
Морска територия

Точката се намира в морска територия.

(6)
Извън националната
територия

Точката се намира извън националната
територия.

(1)
WGS84

Нормално функциониране на GPS,
използвайки “WGS 84” като проекция.
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(2)
Проблем със сигнала

Няма сигнал, или лошо приемане.

(8)
Няма отношение

GPS не е използван.

Причината трябва да бъде отбелязана в
бележките.

Причината трябва да бъде отбелязана в
бележките.

Географска ширина
на точката (9)

DD.dddddd

GPS позиция на положението, от което е
направено наблюдението (WGS84)

Географска
дължина на
точката (10 | 11)

W/E
DD.dddddd

GPS позиция на положението, от което е
направено наблюдението (WGS84)

Надморска
височина (12)

Стойност (в м.)

GPS стойност на надморската височина от
която е направено наблюдението (в
метри над морското равнище).

Точност (13)

Стойност (в м.)

Указване на средната грешка при
определяне на местоположението с GPS
приемника (в метри)

Разстояние до
точката (14)

Стойност (в м.)

Стойност на разстоянието между
местоположението на наблюдението и
LUCAS точката, предоставено от GPS
приемника (в метри).

18.2.3 Коментари по пътя към точката
В допълнение към задължителните полета, които трябва да се попълнят, анкетьорът има
възможност и в специфични ситуации задължение – да добави специфични коментари и
забележки. Бележките в полевата форма са важни за прозрачното обосноваване на всяко действие
извършено от анкетьора, както и за бъдещите LUCAS проучвания.
Описание на пътя
до точката (15)

Структурирани коментари
Коментари в свободен текст

Ако точката може да бъде доближена без
никакъв проблем, специфичен коментар
не се налага.
Обаче във всички случаи, в които
подходът към точката е затруднен (трябва
да се извърви дълго разстояние), трябва
да бъде направен кратък коментар
(предложения за по‐лесно доближаване
до точката др.). Тази информация ще
помогне при следващото проучване и ще
подскаже, например, за усилията, които се
изискват за достигане на точката
(продължителност на наблюдението).
Структурираните коментари би трябвало
да се използват, винаги когато е
възможно.
При коментари в свободен текст
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използването на английски език е
задължително. Да се избягват специални
знаци.

18.2.4 Наблюдение на точката
Теоретичното местоположение на точката и реалната позиция на анкетьора може да не са едни и
същи. Референтната точка на наблюдение е точката отбелязана на орто‐фото снимката.
Важно е да се отбележат всички факти, касаещи наблюдението на точката, които засягат
специфични трудности.
Забележки за
наблюдението на
точката (15)

Структурирани коментари
Коментари в свободен текст

Възможни забележки са свързани с:
- Проблеми с точното местоположение
на точката (радикални промени на
полето, сравнено с орто‐фото
снимката, липса на достатъчно
ориентири, загуба на GPS сигнал,
погрешна инструкция от предходно
изследване и др.);
- Ограничен достъп до точката;
- Необходимост да се направи
наблюдение от голямо разстояние;
- Фото‐интерпретирана точка;
- Проблеми в кодирането на земното
покритие и земеползването (напр.
разпознаване на културата и др.).
Всички подобни къси коментари биха
помогнали да се обясни защо анкетьорът
е взел дадено решение.
При коментари в свободен текст
използването на английски език е
задължително. Да се избягват специални
знаци.

18.2.5 Земно покритие и земеползване
Докато информацията за GPS координатите и точността се отнасят до позицията на анкетьора, по
време на наблюдението, то информацията за земното покритие, земеползването и снимките на
точката и на културата/покритието трябва да е съобразена със самата LUCAS точка (теоретичната
точка), определена чрез орто‐фото снимка, дори ако е твърде далеч от реалната позиция на
анкетьора.
Посока (17)

(1)
В точката

Точката е наблюдавана нормално.

(2)
Север

Ако точката е на граница/край или на
малък линеен обект (широк <3 м.) се
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прилага правилото „Поглед на север”.

Радиус (18)

Размер на парцела
(в ха.) (19)

(3)
Изток

Ако точката е на граница/край или на
малък линеен обект (широк <3 м.) по
посока север‐юг се прилага правилото
„Поглед на изток”.

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
1.5 м.

Просто наблюдение на LC в радиус от 1.5
м.

(2)
20 м.

Разширен прозорец на наблюдение
(радиус 20 м.)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
Площ < 0,5

Размерът на наблюдавания парцел е по‐
малък от 0,5 ха.

(2)
0,5 ≤площ < 1

Размерът на наблюдавания парцел е
между 0,5 и 1 ха.

(3)
1 ≤ площ < 10

Размерът на наблюдавания парцел е
между 1 и 10 ха.

(4)
Площ ≥ 10

Размерът на наблюдавания парцел е
повече от 10 ха.

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

Земно покритие 1 Код земно покритие
(20)

Кодиране на земното покритие, съгласно
номенклатурата LUCAS SU LC 2015
BX1 или BX2 са възможни само за точки с
тип на наблюдение (17) = 3 (фото‐
интерпретирани)

Земно покритие 1 BXXn
Растителен вид (21) CXXn

Попълва се за култури (LC1=BXX)
класифицирани като „други” в LC1, и също
за разсадници (виж приложенията и
документ C3 за списък с кодовете)
Също се попълва и за Горските типове
(LC1=CXX), когато площта на парцела (19) е
≥0,5 ха., височината на дърветата в зряла
възраст (27) е над 5 метра и ширината на
обекта (28) е над 20 м.
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Процент на LC1 (22)

(1)
%LC1 < 5%

Покритието от LC1 е под 5%.

(2)
5 ≤ % LC1 < 10

Покритието от LC1 варира между 5% и
<10%.

(3)
10 ≤ %LC1 < 25

Покритието от LC1 варира между 10% и
<25%.

(4)
25 ≤ %LC1 < 50

Покритието от LC1 варира между 25% и
<50%.

(5)
50 ≤ %LC1 < 75

Покритието от LC1 варира между 50% и
<75%.

(6)
75 ≤ %LC1 < 90

Покритието от LC1 варира между 75% и
<90%.

(7)
%LC1 ≥ 90

Покритието от LC1 е 90% или повече.

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

Земно покритие 2 Код земно покритие
(23)

Ако е необходимо може да се регистрира
вторично земно покритие

Земно покритие 2 BXXn
Растителен вид (24)

Попълва се за култури (LC1=BXX)
класифицирани като „други” в LC1

Процент на LC2 (25)

(1)
%LC2 < 5%

Покритието от LC2 е под 5%.

(2)
5 ≤ % LC2 < 10

Покритието от LC2 варира между 5% и
<10%.

(3)
10 ≤ %LC2 < 25

Покритието от LC2 варира между 10% и
<25%.

(4)
25 ≤ %LC2 < 50

Покритието от LC2 варира между 25% и
<50%.

(5)
50 ≤ %LC2 < 75

Покритието от LC2 варира между 50% и
<75%.

(6)
75 ≤ %LC2 < 90

Покритието от LC2 варира между 75% и
<90%.

(7)

Покритието от LC2 е 90% или повече.

EВРОСТАТ / LUCAS 2015 / C‐1 – Инструкции / НАЦИОНАЛНА ПОЧВЕНА СЛУЖБА ЕООД /

стр. 103/148

%LC2 ≥ 90

Височина на
дърветата в
момента на
проучването (26)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
< 5 м.

Приложимо само в случай, че площта е
≥0,5 ха и ако LC е CXX или D10 или E10 и се
оценява височината на дърветата в
момента на проучването.

(2)
≥ 5 м.

Височина на
дърветата в зряла
възраст (27)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
< 5 м.

Приложимо само в случай, че площта е
≥0,5 ха и ако LC е CXX или D10 или E10 и се
оценява височината на дърветата в зряла
възраст.

повече/равно на 5 м. (2)
(2)
≥ 5 м.

Ширина на обекта
(28)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
< 20 м.

Ако LC е CXX, D10 или E10, размерът на
площта е ≥0,5 ха и височината на
дърветата в зряла възраст е над 5 м,
определете ширината на обекта.

(2)
≥ 20 м.

Земеползване 1 (29)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

Код за земеползване

Кодиране на земеползването съгласно
номенклатурата LUCAS SU LU 2015

Тип земеползване 1 U22Xn
(30)
U315n

Попълва се за вторичния сектор
(LU1=U22X) и за транспорт с тръбопроводи
(LU1=U315)

Процент LU1 (31)

(1)
%LU1 < 5%

Покритието на LU1 е под 5%.

(2)
5 ≤ % LU1 < 10

Покритието на LU1 варира между 5% и
<10%.
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Земеползване 2 (32)

(3)
10 ≤ %LU1 < 25

Покритието на LU1 варира между 10% и
<25%.

(4)
25 ≤ %LU1 < 50

Покритието на LU1 варира между 25% и
<50%.

(5)
50 ≤ %LU1 < 75

Покритието на LU1 варира между 50% и
<75%.

(6)
75 ≤ %LU1 < 90

Покритието на LU1 варира между 75% и
<90%.

(7)
%LU1 ≥ 90

Покритието на LU1 е 90% или повече.

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

Код на земеползване

Ако е необходимо може да се регистрира
вторичен код на земеползване.

Тип земеползване 2 U22Xn
(33)
U315n

Попълва се за вторичния сектор
(LU1=U22X) и за транспорт с тръбопроводи
(LU1=U315)

Процент на LU2 (34)

(1)
%LU2 < 5%

Покритието на LU2 е под 5%.

(2)
5 ≤ % LU2 < 10

Покритието на LU2 варира между 5% и
<10%.

(3)
10 ≤ %LU2 < 25

Покритието на LU2 варира между 10% и
<25%.

(4)
25 ≤ %LU2 < 50

Покритието на LU2 варира между 25% и
<50%.

(5)
50 ≤ %LU2 < 75

Покритието на LU2 варира между 50% и
<75%.

(6)
75 ≤ %LU2 < 90

Покритието на LU2 варира между 75% и
<90%.

(7)
%LU2 ≥ 90

Покритието на LU2 е 90% или повече.

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага
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18.2.6 Стопанисване на земята, специален статут и специални бележки за земното
покритие / земеползването
Стопанисване на
земята (35)

Специален статут
(31)

(1)
Видими следи от паша

Ако върху парцела се забелязват следи от
постоянна или нередовна паша. (напр.
следи от животни).

(2)
Без следи от паша

Върху парцела не се забелязват следи от
паша. Обърнете внимание, че това е
парцела който се оценява, а не
хомогенния парцел в рамките на
разширения кръг на наблюдение.

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
Защитена

Ако територията е защитена по специална
наредба за защита на природата, (напр.
NATURA2000, национални схеми). Или има
видими табели или анкетьорът има
съответната местна информация.

(2)
Ловна

Ако има видим следи от лов (напр.
сигнали за ловен резерват, знаци за лов,
огради около горите, хранилки за дивеч,
ловджийски вишки и др.).

(3)
Защитена и ловна

Ако има видим следи за двата специални
статута

(4)
Без специален статут

Специални бележки
за земното
покритие /
земеползването
(37)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
Изорана и/или засята

ТАЗИ ЗАБЕЛЕЖКА Е ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ/
ЦЕНТРАЛНИ ОФИСИ: Ако парцелът е
изоран и/или засят и културата не може да
бъде разпозната: анкетьорът трябва
отново да посети точката!

(2)
Ожънато поле

Полето е било ожънато през настоящия
сезон и културата не може да бъде
разпозната по остатъците, LC=F40 и LU=
U111

(3)
Гола сеч

Ако повечето дърветата са били отсечени
еднотипно. В този случай LC = DXX или EXX
или FXX и LU = U120

(4)
Изгоряла територия

Отнася се за изгоряла територия във всяко
LC. Трябва да се наблюдават следи от
пожар. Трябва да се отбележи
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наблюдаваното земно покритие.
(5)
Пожарозащитни просеки

Оставени от човека празни пространства
между растителността (земеделски
култури, гори, затревени площи,
храсталаци), с цел да се спират пожари.

(6)
Разсадници

Отнася се за разсадници за горско
ползване, обикновено се срещат в горски
територии и се класифицират като LC = CXX
и LU = U120. Имайте предвид, че те са
различни от специализираните горски
разсадници (B83f).

(7)
Без забележка
(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(9)
Временно сухи

Прилага се за речни корита и езера, които
са временно сухи (ниско ниво на водите).
Обикновено границата на водното ниво е
видима.

(10)
Временно наводнени

Прилага се за територии, които са
наводнени по време на наблюдението.

18.2.7 Кодове земно покритие по INSPIRE
Следващите полета са част от пилотен проект за оценка на съответствието между класовете земно
покритие по LUCAS и по INSPIRE. Данните се събират само за точките, където първичното земно
покритие е горска територия (СХХ), храсталаци (DXX), затревена територия (EXX) или гола земя
(FXX) и се оценява в хомогенния парцел в рамките на разширения кръг на наблюдение (радиус 20
м.). За разлика от класовете по LUCAS където може да се случи сумата от процентите на
комбинираното земно покритие да е над 100 %, сумата на класовете по INSPIRE трябва да е 100 %.
Оценката на тези проценти се прави при използването на „птичи поглед”.
(38)
Иглолистна гора

Стойност (0‐100%) на стъпки по Оценете
5%
дървета

процента

(39)
Широколистна гора

Стойност (0‐100%) на стъпки по Оценете процента на широколистните
5%
дървета

(40)
Храсти

Стойност (0‐100%) на стъпки по Оценете процента на храстите
5%

(41)
Тревни растения

Стойност (0‐100%) на стъпки по Оценете процента на тревните растения
5%

(42)

Стойност (0‐100%) на стъпки по Оценете процента на лишеите и мъховете
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Лишеи и мъхове
(43)
Обединена
повърхност

5%

Стойност (0‐100%) на стъпки по Оценете процента на обединената (гола)
повърхност (напр. скали)
(гола) 5%

(44)
Стойност (0‐100%) на стъпки по Оценете процента на необединената
Необединена (гола) 5%
(гола) повърхност (напр. пясък)
повърхност
(45)
Друга

Стойност (0‐100%) на стъпки по Сумата на всички класове трябва да бъде
5%
100 %. Това поле покрива разликата, ако
има такава.

18.2.8 Управление на водите на терена
Тези полета се отнасят само за точки, където LU = U111 или U112. Ако съществуват повече от един
източник на напояване или система за напояване, маркирайте най‐важния. Отбележете, ако
напояването е видимо от пътя към точката или по трансекта.
Наличие на
управление на
водите (46)

(1)
Напояване

Отбележете ако съществува напояване.
Напояването е процес на доставяне на
вода на културите посредством малки
канали, тръби, пръскачки или други
водопроводи и средства за пренасяне на
вода.

(2)
Потенциално напояване

Когато полето не се напоява, но има
доказателства, че ще се напоява тази
година, или е било напоявано поне през
предходните години.

(3)
Дренаж

Дренажа е отстраняването на излишната
повърхностна или подпочвена вода от
земята посредством канали или
подземни отводнителни тръби (ако се
разпознават такива). Дренажът трябва
да се отбележи, само ако малкият канал,
заобикалящ полето, е свързан с дренажа
на самото поле, а не напр. само с шосе,
разположено близо до полето. Не е
необходима снимка.

(4)
Напояване и дренаж

Налични са и напояване, и дренаж

(5)
Няма видимо управление на
водите

Няма видими следи от дренаж или
напояване
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Тип напояване (47)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
Гравитачно

Водата се доставя до стопанството и/
или полето посредством канали или
тръби, които са в контакт с атмосферата
и водата се разпределя под действието
на гравитацията по полето чрез:

Не е необходима снимка на напояването

‐ Повърхностни напоителни системи
(гранично,
басейново,
бразда,
набраздяване, естествено прииждане на
вода и др.) или
‐ Подземни напоителни тръби или
канали.
(2)
Под налягане: дъждуване

Водата се доставя до стопанството и/
или полето чрез помпа или тръби с
повишено налягане и водата се
разпределя в полето чрез пръскачки
(централна ос на въртене, линейно
движение, подвижен пулверизатор,
страничен барабан, ръчно движение,
голям пулверизатор или фиксиран набор
от пръскачки).

(3)
Под налягане: капково

Водата се доставя до стопанството и/
или полето под налягане и се
разпределя по полето чрез: капково
напояване
(капкови
пръскачки,
разпръсквачки с непрекъсната струя,
микроспрей или микропръскачки).

(4)
Гравитачно/под налягане

Доставянето на вода за поливане в
стопанствата и разпределението й на
полето се осъществяват чрез
комбинация от гравитачни устройства и
устройства под налягане. Например,
използва се клапа за намаляване на
водата под налягане, която се доставя до
стопанството или полето за последващо
разпределяне чрез гравитачна
повърхностна напоителна система.

(5)
Друг/неидентифициран

Източник на
напояването (48)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
Кладенец

Дупка, пробита в земята със свредел или
сонда, която осигурява достъп до вода.
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(2)
Изкуствено
езеро/Езеро/Резервоар

Неподвижна вода

(3)
Поток/Канал/Малък канал

Течаща вода

(4)
Лагуна/Отпадни води

Отпадна вода

(5)
Друг/неидентифициран

Напоителна
система (49)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
Канал

Изкуствен воден път, използван за
напояване

(2)
Малък канал

Дълъг тесен изкоп или бразда, изкопана
в земята, за напояване

(3)
Тръбопровод

Тръбен канал, използван за пренасянето
на вода.

(5)
Друг/неидентифициран
(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

Точката е от
триплет (D)

Да/Не
(предварително попълнено)

Показва зали от точката ще се взема
почвена проба (да) или няма (не).

Взета почвена
проба (50)

(1)
Да

Ако точката е от триплет (D = Да) и
почвена проба е взета.

(2)
Не е възможно

Ако точката е от триплет (D = Да) и не е
възможно вземането на почвена проба
(напр. точката не е видима , LU <> U111
или U112, или е близо до път).

(3)
Не, вече е взета

Ако точката е от триплет (D = Да), но
пробата е взета от друга точка, посетена
преди това.

(4)
Не е необходима проба

Ако точката не е от триплет (D = Не)

(8)

Ако не се прилага

18.2.9 Почва
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Няма отношение
Етикет на почвата
(51)

Стойност (Char 5)

Номера на етикета поставен в
пластмасовата торбичка с почвената
проба.

Знаци за оран (52)

(1)
Да

Ако има следи от оран в парцела.

(2)
Не

Ако няма следи от оран в парцела.

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(1)
%RC < 10%

Ако остатъците от културата по
повърхността (оценява се с хомогенен
парцел в рамките на разширения кръг на
наблюдение) са под 10 %

(2)
10 ≤ %RC < 25

Ако остатъците от културата по
повърхността (оценява се с хомогенен
парцел в рамките на разширения кръг на
наблюдение) са между 10% и < 25%

(3)
25 ≤ %RC < 50

Ако остатъците от културата по
повърхността (оценява се с хомогенен
парцел в рамките на разширения кръг на
наблюдение) са между 25% и < 50%

(4)
%RC ≥ 50

Ако остатъците от културата по
повърхността (оценява се с хомогенен
парцел в рамките на разширения кръг на
наблюдение) покриват 50 % или повече

Процент на
останките от
културата по
повърхността (53)

(8)
Няма отношение
Процент на
камъните по
повърхността (54)

(1)
%S < 10%

Ако камъните по повърхността (оценява
се с хомогенен парцел в рамките на
разширения кръг на наблюдение) са под
10 %

(2)
10 ≤ %S < 25

Ако камъните по повърхността (оценява
се с хомогенен парцел в рамките на
разширения кръг на наблюдение) са
между 10% и < 25%

(3)
25 ≤ %S < 50

Ако камъните по повърхността (оценява
се с хомогенен парцел в рамките на
разширения кръг на наблюдение) са
между 25% и < 50%
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(4)
%S ≥ 50

Ако камъните по повърхността (оценява
се с хомогенен парцел в рамките на
разширения кръг на наблюдение)
покриват 50 % или повече

(8)
Няма отношение
Бележки за
почвата (55)

Структурирани коментари
Коментари в свободен текст

За коментарите в свободен текст е
задължително използването на
английски език.
Трябва да се избягва използването на
специални символи.

18.2.10
Трансект (56)

Трансект
Кодове за трансекта

Възможни са всички кодове за LC (освен
кодовете AXX, които се маркират като
"A").
За всички площи със земно покритие ≥ 3
м., използвайте съответните кодове (A,
BXX, CXX, DXX, EXX, FXX, GXX, HXX).
Кодирането на линейни елементи под 3
м., независимо от тяхната ширина (освен
ако не е указано друго), трябва да се
вписва съгласно кодовете за линейни
обекти (LUCAS 2015 SU LF).

Първо вписване = LC1 (+ LC2)

Обикновено трансекта започва с LC1 на
точката и LC2 (ако съществува) е
следващото вписване.
Въпреки това съществуват изключения
на това общо правило (напр. ако се
прилага правилото „Поглед на север /
изток” и LC1 не съществува на изток от
точката, или при определени кодове,
като AXX, пътища и ЖП линии).

Първо вписване = Код за
линеен обект (LF)

В случай, че се прилага правилото
„Поглед на север / изток” поради линеен
обект: първото вписване ще бъде кода
за линейния обект (един или повече).
В случай на пътища или ЖП линии, кода
за линейния обект се използва дори ако
те са по‐широки от 3 м.
Следващите кодове може да не
включват LC1 (това може да се случи в
случай на прилагане на правилото
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„Поглед на север / изток” и LC1 не
съществува на изток от точката).
Първо вписване = 8

Ако не е картографиран трансект и
точката е изследвана, обяснете в
забележки (57), защо трансектът не
може да се картографира. .

Следващи вписвания

Използвайте кодовете на трансекта ако е
подходящо.
Внимавайте за изключения (напр.
пътища и ЖП линии винаги се
класифицират като линейни обекти;
реки и потоци винаги се кодират, дори
ако са в урбанизирани територии (“A”)).

Забележки за
трансекта (57)

Вписване = PI

Използвайте този код когато започва или
свършва фотоинтерпретация на
недостъпна част от трансекта.

Вписване = BX1 или BX2

Когато фотоинтерпретирате използвайте
BX1или BX2 за временни и постоянни
култури (съответно), ако културата не
може да се идентифицира.

Вписване = Z

Използвайте този код, ако част от
трансекта не може да бъде видян или
фотоинтерпретиран (напр. част от
снимката е покрита с облаци). Винаги
трябва да се използва между знаците за
ФИ.

Последно вписване = X

Трансектът не може да бъде завършен.
Обяснете в забележките (57) защо
трансектът не може да бъде завършен.

Структурирани коментари
Коментари в свободен текст

Винаги когато трансектът е бил (напълно
или частично) фото‐интерпретиран, не
може да се завърши или не е бил
картографиран въобще, причините
трябва да се отбележат тук.
За коментарите в свободен текст е
задължително използването на
английски език.
Трябва да се избягва използването на
специални символи.

18.2.11 Снимки
Задължително е анкетьорът да направи анонимизация директно преди изпращането на снимките
на по‐горно ниво (напр. Регионалния или Централния офис). Съгласно тръжната документация по
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LUCAS 2015, неизпълнението на това правило се счита за нарушение на договора и ще има
законови последствия.
Снимка на точката
(58)

(1)
Направена е снимка

Целта на снимката на точката е да
улесни намирането на точката при
следващото проучване. Поради това,
изображението трябва да съдържа
разпознаваем и постоянен отличителен
белег.
Използвайте знамето, когато точката се
наблюдава на по‐малко от 100 м., а не го
използвайте, когато точките са
отдалечени на повече от 100 м.
Когато точката е ФИ не е нужно да се
прави снимка на точката.

(2)
Не е направена снимка
(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(Да/Не)
Да бъде маскирана

Отбележете, ако на снимката се виждат
или хора и/или номера на коли
(включително колата на анкетьора!)

(Стойност)

Име на снимката (в апарата). Тази
информация е за ползване от самия
анкетьор. Преименуването на снимките
от DMT е автоматично.

ID на снимката

Снимка на
културата /
земното покритие
(59)

(1)
Направена е снимка

Това е случая, ако точката не е
наблюдавана или фотоинтерпретирана.

Снимката на културите/земното
покритие би трябвало да позволява
идентифицирането на културите и
техния фенологичен стадий или на
земното покритие. Трябва да се подбере
подходящо увеличение (или макро
режим) на изображението.

(2)
Не е направена снимка
(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(Да/Не)
Да бъде маскирана

Отбележете, ако на снимката се виждат
или хора и/или номера на коли
(включително колата на анкетьора!)

(Стойност)

Име на снимката (в апарата). Тази
информация е за ползване от самия
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Север (60)
Изток (61)

ID на снимката

анкетьор. Преименуването на снимките
от DMT е автоматично.

(1)
Направена е снимка

Снимките на заобикалящата среда
трябва да се направят в четирите
основни посоки. Задължителната
последователност (север‐изток‐юг‐
запад) трябва да се съблюдава.

Юг (62)
Запад (63)
(2)
Не е направена снимка
(8)
Няма отношение

Ако не се прилага (напр. ако точката не
се наблюдава)

(Да/Не)
Да бъде маскирана

Отбележете, ако на снимката се виждат
или хора и/или номера на коли
(включително колата на анкетьора!)

(Стойност)

Име на снимката (в апарата). Тази
информация е за ползване от самия
анкетьор. Преименуването на снимките
от DMT е автоматично.

ID на снимката

Снимка на
напояването (64)

(1)
Направена е снимка

Снимката на напоителната система би
трябвало да позволява
идентифицирането й.

(2)
Не е направена снимка

Снимка на
трансекта (65)

(8)
Няма отношение

Ако не се прилага (напр. ако точката не
се наблюдава или LU е различно от U111
или 112, или от точката на наблюдение
не се виждат съоръжения за напояване)

(Да/Не)
Да бъде маскирана

Отбележете, ако на снимката се виждат
или хора и/или номера на коли
(включително колата на анкетьора!)

(Стойност)
ID на снимката

Име на снимката (в апарата). Тази
информация е за ползване от самия
анкетьор. Преименуването на снимките
от DMT е автоматично.

(1)
Направена е снимка

Снимка на трансекта се прави по посока
на началната точка.

(2)
Не е направена снимка
(8)

Ако не се прилага (напр. ако точката не
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Няма отношение

се наблюдава или трансекта е изцяло
фотоинтерпретиран)

(Да/Не)
Да бъде маскирана

Отбележете, ако на снимката се виждат
или хора и/или номера на коли
(включително колата на анкетьора!)

(Стойност)

Име на снимката (в апарата). Тази
информация е за ползване от самия
анкетьор. Преименуването на снимките
от DMT е автоматично.

ID на снимката

Снимка на почвата
(66)

(1)
Направена е снимка

В случай, че е взета почвена проба,
направете снимка на LUCAS точката с
торбичката проба и колкото се може
повече видими от 5‐те дупки.

(2)
Не е направена снимка
(8)
Няма отношение

Ако не се прилага

(Да/Не)
Да бъде маскирана

Отбележете, ако на снимката се виждат
или хора и/или номера на коли
(включително колата на анкетьора!)

(Стойност)

Име на снимката (в апарата). Тази
информация е за ползване от самия
анкетьор. Преименуването на снимките
от DMT е автоматично.

ID на снимката

Допълнителни
снимки (67)

Тип снимка

Тези допълнителни снимки могат да се
използват, за обяснят конфликтен случай
(защо точката не може да се достигне)
или да допълнят задължителните
снимки. Типовете могат да бъдат: достъп
до точката, наблюдение на точката,
земно покритие, земеползване,
трансект, почва, управление на водите
или други.

Бележки за
снимките (68)

Структурирани коментари
Коментари със свободен текст

Винаги, когато има проблем при
заснемането на снимките, причината
трябва да бъде отбелязана тук.
За коментарите със свободен текст е
задължително използването на
английски език.
Трябва да се избягва използването на
специални символи.
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18.2.12 GPS маршрут и точки
В допълнение към събраните в полевата форма данни и снимките, анкетьорът трябва да събира
точкови и линейни данни в GPS.
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18.3 Земно покритие
18.3.1 Списък с кодове за земното покритие (LUCAS SU LC 2015)
Код за земно
покритие
8
A11
A12
A13
A21
A22
A30
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B21
B22
B23
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B41
B42
B43
B44
B45
B51
B52
B53
B54
B55
B71
B72
B73
B74
B75
B76

Земно покритие
Няма отношение
Сгради с един до три етажа
Сгради с повече от три етажа
Оранжерии
Незастроени площни обекти
Незастроени линейни обекти
Други урбанизирани територии
Обикновена пшеница
Твърда пшеница
Ечемик
Ръж
Овес
Царевица
Ориз
Тритикале
Други зърнени култури
Картофи
Захарно цвекло
Други кореноплодни
Слънчоглед
Рапица и репица
Соя
Памук
Други влакнодайни и маслодайни култури
Тютюн
Други едногодишни технически култури
Варива
Домати
Други пресни зеленчуци
Цветни култури и декоративни растения
Ягоди
Детелини
Люцерна
Други бобови и смеси за фураж
Смес от зърнени култури
Временни пасища
Ябълки
Круши
Череши
Черупкови култури
Други овощни дървета и ягодоплодни
Портокал

Наблюдение
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Точково (радиус 1,5 м.)
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Разширен кръг (радиус 20 м.)
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B77
B81
B82
B83
B84
Bx1
Bx2
C10
C21
C22
C23
C31
C32
C33
D10
D20
E10
E20
E30
F10
F20
F30
F40
G11
G12
G21
G22
G30
G50
H11
H12
H21
H22
H23

Други цитруси
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Маслинови горички
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Лозя
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Разсадници
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Постоянни технически култури
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Орна земя (само ФИ)
Точково (радиус 1,5 м.)
Постоянни култури (само ФИ)
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Широколистни гори
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Иглолистни гори с доминиращ смърч
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Иглолистни гори с доминиращ бор
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Други иглолистни гори
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Смесени гори с доминиращ смърч
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Смесени гори с доминиращ бор
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Други смесени иглолистни гори
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Храсталаци с рядко разпространение на дървета
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Храсталаци без дървесно покритие
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Затревени територии с рядко покритие от дървета/ Разширен кръг (радиус 20 м.)
храсти
Затревени територии без дървесно/ храстово Разширен кръг (радиус 20 м.)
покритие
Самозатревени площи
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Скали и камъни
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Пясъци
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Лишеи и мъхове
Разширен кръг (радиус 20 м.)
ДРУГИ ГОЛИ ПЛОЩИ
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Континентални /вътрешни/ сладководни обекти
Точково (радиус 1,5 м.)
Континентални /вътрешни/ соленоводни обекти
Точково (радиус 1,5 м.)
Континентални /вътрешни/ течащи сладководни Точково (радиус 1,5 м.)
обекти
Континентални /вътрешни/ течащи соленоводни Точково (радиус 1,5 м.)
обекти
Крайбрежни/ преходни водни обекти
Точково (радиус 1,5 м.)
Ледници, постоянен сняг
Точково (радиус 1,5 м.)
Вътрешни (континентални) блата
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Торфени блата
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Солени блата
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Солници
Разширен кръг (радиус 20 м.)
Приливно отливни равнини
Разширен кръг (радиус 20 м.)

18.3.2 Списък с кодове за видовете

LC_SPECIES_CODE
8
B19a
B19b
B19c
B19d

LC_SPECIES_LABEL
Няма отношение
Сорго (Sorghum bicolor)
Елда (Fagopyrum esculentum Mill.)
Обикновено или златно просо (Panicum miliaceum L.)
Просо (Phalaris canariensis L.)
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B19e
B19f
B19g
B19h
B23a
B23b
B23c
B23d
B23e
B23f
B23g
B23h
B23i
B23j
B23k
B23l
B23m
B23n
B35a
B35b
B35c
B35d
B35e
B35f
B35g
B35h
B35i
B35j
B35k
B35l
B35m
B35n
B37a
B37b
B37c
B37d
B37e
B37f
B43a
B43b
B43c
B43e
B43f
B43g

Царевичен кочан‐микс (Zea mays L. събрани като влажно зърно
Киноа (Chenopodium quinoa)
Fonio (Digitaria spp.)
Други зърнени култури които не са посочени другаде
Кръмно цвекло (корени от Beta vulgaris)
Фуражно зеле (Brassica oleracea L.)
Брюква, Жълта ряпа (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Robb.)
Моркови (корени от Daucus carota L.)
Ряпа (корени от Brassica napus L.)
Гулия (Helianthus tuberosus L.)
Сладки картофи (Ipomoea batatas (L.) Lam.)
Фуражен пащърнак (Pastinaca Sativa L.)
Ям (Discorea spp.)
Маниока, (Manihot esculenta Crantz, syn M. utilissima)
Хрян (Cochlearia armoracia)
Грудков керевиз (Chaerophyllum bulbosum)
Други тропически клубени
Други кореноплодни или грудкови растения които не са посочени другаде
Лен (Linum usitatissimum)
Коноп (Cannabis sativa стъбло)
Семена от Мак (Papaver somniferum L.)
Синап (Sinapis alba, Sinapis nigra)
Шафран (Carthamus tinctorius L.)
Земен Бадем (Cyperus esculentus L.)
Сусам (Sesamum indicum)
Юта (Corchorus spp.)
Рами (Boehmeria nivea)
Сизал (Agave sisalana)
Кенаф (Hibiscus cannabinus)
Репица (Brassica rapa var. silvestris)
Рицин (Ricinus communis)
Други влакнодайни и маслодайни култури, които не са посочени другаде
Цикория (Cichorium intybus var. sativum)
Xмел (Humulus lupulus)
Лечебни растения (виж C3)
Подправки и ароматни растения (виж C3)
Захарна тръстика (Saccharum officinarum)
Други едногодишни технически култури които не са включени другаде
Зелеви
Листни и стъблени зеленчуци, различни от зеле (виж C3)
Пресни бобови зеленчуци, вкл. за производство на консерви
Зеленчуци, отглеждани за плодове, освен домати
Култивирани гъби
Диворастящи продукти (напр. Трюфели, Кестени)
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B43h
B53a
B53b
B53c
B53d
B53e
B53f
B53g
B53h
B53i
B53j
B53k
B75a
B75b
B75c
B75d
B75e
B75f
B75g
B75h
B75i
B75j
B75k
B75l
B75m
B75n
B75o
B75p
B75q
B75r
B77a
B77b
B77c
B77d
B77e
B77f
B77g
B77h
B77i
B77j
B77k
B83a
B83b
B83c

Други пресни зеленчуци не споменати по‐горе
Еспарзета (Onobrychis viciifolia Scop.)
Обикновен звездан (Lotus corniculatus L.)
Секирче (Lathyrus sativus)
Трилистна детелина (Medicago lupulina L.)
Бяла комунига (Melilotus alba Lam.)
Серадела (Ornithopus sativus)
Сминдух (Trigonella foenum‐graecum)
Сула (Hedysarium coronarium)
Сладка лупина (Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus)
Калифорнийски див зюмбюл (Phacelia tanacetifolia)
Други бобови невключени по‐горе
Кайсия (Prunus armeniaca)
Дрян (Cornus mas)
Смокиня (Ficus carica)
Juneberry (Amelanchier vulgaris)
Киви (Actinidia chinensis)
Японска мушмула loquat (Eriobotrya japonica)
Мушмула (Mespilus germanica)
Джанка (Prunus insititia var. syriaca)
Праскова и нектарина (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)
Райска ябълка (Diospyros kaki)
Слива (Prunus domestica)
Нар (Punica granatum)
Миризлива върба (Eleagnus sp.)
Дюля (Cydonia oblonga)
Трънка (Prunus spinosa)
Дребно плодни и ягодоплодни (виж C3)
Тропически плодове (виж C3)
Други плодни насаждения не упоменати по‐горе
Бергамот (Citrus bergamia)
Цитрон (Citrus. medica var. cedrata)
Грейпфрут и помело (Citrus maxima; C. grandis; C. paradisea)
Лимон (Citrus limon)
Лайм (Citrus aurantifolia, Citrus. limetta)
Сатсуми (Citrus unshiu)
Мандарина (Citrus deliciosa, C. nobilis)
Clementines (C. clementina)
Кумкуат (Fortunella sp.)
Abandoned citrus orchards
Други цитрусови плодове, неспоменати по‐горе
Градински разсадници
Лозови коренни и маточни разсадници, подложки
Овощни разсадници
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B83d
B83e
B83f
B83g
B84a
B84b
B84c
B84d
B84e
B84f
B84g
B84h
B84i
B84j
B84k
B84l
B84m

Декоративни разсадници
Дървесни и храстови разсадници (за засаждане в градини, паркове, насипи))
Разсадници за горски дървета
Други, които не са специализирани разсадници
Тръстики, просо (Phalaris arundinacea), когато се отглежда и стопанисва (не
естествени находища)
Други растения за плетене (виж C3)
Кафе
Чай
Други технически култури за направата на напитки (виж C3)
Технически култури за масло (виж C3)
постоянните ароматни растения (виж C3)
Постоянни технически култури за текстил (виж C3)
Растения за каучук и танини (виж C3)
Розови храсти, отглеждани за производство на розово масло (не като
декоративни растения)
Други постоянни технически култури (виж C3)
Мискантус – Слонска трева (Miscanthus giganteus)
Върби
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18.4 Горски типове
18.4.1 Списък с кодове за горските типове (LUCAS SU FT 2015)
LC_SPECIES_CODE
C101
Северни /бореални/ гори

LC_SPECIES_LABEL

C102
C103
C104
C105
C106
C107
C108
C109
C10A
C10B
C10C
C10D
C10E
C211

Полу‐северни /полу‐бореални/ гори, иглолистни гори и смесени широколистно‐
иглолистни гори
Алпийски иглолистни гори
Киселиноустойчиви дъбови и дъбово‐брезови гори
Широколистни гори в умерено влажни условия
Букови гори
Планински букови гори
Топлолюбиви широколистни гори
Широколистни вечнозелени гори
Иглолистни гори в Средиземноморския регион
Блатни гори
Крайречни, наводнявани гори
Не‐речни гори от елша, бреза и трепетлика
Екзотични гори
Северни /бореални/ гори

C212
C213
C214
C215
C216
C217
C218
C219
C21A
C21B
C21C
C21D
C21E
C221

Полу‐северни /полу‐бореални/ гори, иглолистни гори и смесени широколистно‐
иглолистни гори
Алпийски иглолистни гори
Киселиноустойчиви дъбови и дъбово‐брезови гори
Широколистни гори в умерено влажни условия
Букови гори
Планински букови гори
Топлолюбиви широколистни гори
Широколистни вечнозелени гори
Иглолистни гори в Средиземноморския регион
Блатни гори
Крайречни, наводнявани гори
Не‐речни гори от елша, бреза и трепетлика
Екзотични гори
Северни /бореални/ гори

C222
C223
C224
C225
C226
C227
C228
C229

Полу‐северни /полу‐бореални/ гори, иглолистни гори и смесени широколистно‐
иглолистни гори
Алпийски иглолистни гори
Киселиноустойчиви дъбови и дъбово‐брезови гори
Широколистни гори в умерено влажни условия
Букови гори
Планински букови гори
Топлолюбиви широколистни гори
Широколистни вечнозелени гори
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C22A
C22B
C22C
C22D
C22E
C231

Иглолистни гори в Средиземноморския регион
Блатни гори
Крайречни, наводнявани гори
Не‐речни гори от елша, бреза и трепетлика
Екзотични гори
Северни /бореални/ гори

C232
C233
C234
C235
C236
C237
C238
C239
C23A
C23B
C23C
C23D
C23E
C311

Полу‐северни /полу‐бореални/ гори, иглолистни гори и смесени широколистно‐
иглолистни гори
Алпийски иглолистни гори
Киселиноустойчиви дъбови и дъбово‐брезови гори
Широколистни гори в умерено влажни условия
Букови гори
Планински букови гори
Топлолюбиви широколистни гори
Широколистни вечнозелени гори
Иглолистни гори в Средиземноморския регион
Блатни гори
Крайречни, наводнявани гори
Не‐речни гори от елша, бреза и трепетлика
Екзотични гори
Северни /бореални/ гори

C312
C313
C314
C315
C316
C317
C318
C319
C31A
C31B
C31C
C31D
C31E
C321

Полу‐северни /полу‐бореални/ гори, иглолистни гори и смесени широколистно‐
иглолистни гори
Алпийски иглолистни гори
Киселиноустойчиви дъбови и дъбово‐брезови гори
Широколистни гори в умерено влажни условия
Букови гори
Планински букови гори
Топлолюбиви широколистни гори
Широколистни вечнозелени гори
Иглолистни гори в Средиземноморския регион
Блатни гори
Крайречни, наводнявани гори
Не‐речни гори от елша, бреза и трепетлика
Екзотични гори
Северни /бореални/ гори

C322
C323
C324
C325
C326
C327
C328
C329

Полу‐северни /полу‐бореални/ гори, иглолистни гори и смесени широколистно‐
иглолистни гори
Алпийски иглолистни гори
Киселиноустойчиви дъбови и дъбово‐брезови гори
Широколистни гори в умерено влажни условия
Букови гори
Планински букови гори
Топлолюбиви широколистни гори
Широколистни вечнозелени гори
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C32A
C32B
C32C
C32D
C32E
C331

Иглолистни гори в Средиземноморския регион
Блатни гори
Крайречни, наводнявани гори
Не‐речни гори от елша, бреза и трепетлика
Екзотични гори
Северни /бореални/ гори

C332
C333
C334
C335
C336
C337
C338
C339
C33A
C33B
C33C
C33D
C33E

Полу‐северни /полу‐бореални/ гори, иглолистни гори и смесени широколистно‐
иглолистни гори
Алпийски иглолистни гори
Киселиноустойчиви дъбови и дъбово‐брезови гори
Широколистни гори в умерено влажни условия
Букови гори
Планински букови гори
Топлолюбиви широколистни гори
Широколистни вечнозелени гори
Иглолистни гори в Средиземноморския регион
Блатни гори
Крайречни, наводнявани гори
Не‐речни гори от елша, бреза и трепетлика
Екзотични гори
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18.4.2 Дърво на решенията за горските типове
ГОРСКИ ТИПОВЕ според Европейската Агенциа по Околна
Среда
(http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2006_9/en)
LUCAS 2015
Попълнете в Поле 21
Растителният вид на
ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ
CXX1-CXXE
(Горски типове)

Екзотични и интродуцирани видове
Предвидени за залесяване или за
възстановяване
Гората от екзотични
видове ли е?

CXXE: Екзотични
гори

ДА

НЕ
(Включва местни
видове растящи
в естественият им ареал)

Преобладаващият
горски вид
иглолистен ли е?

Преобладаващ иглолестен
вид е тогава когато
над 75% от всички
дървета са иглолистни

НЕ

ДА

Хидрологижки
режим?

Влажен

CXXB: Блатисти
гори (иглолистни)

Влажен:
Подпочвените води са близо до
повърхността поне през половината година
Mезик или Сух

Биогеографски
райони?

За повече информация виж:
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/dmeer-digital-map-of-european-ecological-regions
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-2008/

Бореални (северни)

Атлантически или
Континентални

Алпийски

Средиземноморски
Макронезийски
или Анадолски
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CXX1: Бореални
гори
CXX2:
Полубореални и
Неморални
иглолистни гори
(Бялборови гори Шотландия)

CXX3: Алпийски
иглолистни гори

CXXA: Иглолистни
гори в
Средиземноморския
Макронезийския и
Анадолския региони
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НЕ

НЕ

БореалноНеморални ли с?

CXX2:
Полубореални
гори

ДА

Смес от Quercus Robur (Обикновен Дъб),
Ulmus (Бряст), Планински ясен, Липа,
Acer platanoides (Шестил) в Феноскандия и
Балтийската област

Transition forests between
boreal coniferous forests and the nemoral forest
are separated from other mesophytic deciduous
forests

CXX5: Мезофилни
(умерени)
ШИРОКОЛИСТНИ
гори
Смес от Дъб, Бряст, Ясен, Липа,
Явор (шестил)

НЕ

Преобладаващият
вид ВЕЧНОЗЕЛЕН
ШИРОКОЛИСТЕН
ли е?

ДА

Преобладаващият дървесен
вид е вечнозелен
широколистен когато
повече от 75% от
дърветата са
вечнозелени широколистни

CXX9:
ШИРОКОЛИСТНИ
ВЕЧНОЗЕЛЕНИ
гори
Преобладават един или повече
на следните видове:
вечнозелени дъбове, рожкови дървета,
диви маслини, Финикови палми, лаврови
дървета

НЕ

Хидроложки
режим?

СМЕСЕНИ гори
Смесените гори
Съдържат широколистни
И иглолистни видове
Съставящи заедно
повече от >25% от склопа

CXXB: Блатисти
гори (Тук се
включват
ДА
иглолистни и
смесени)
Постоянно подгизнали имокри
с подпочвени води близо или
на повърхността

НЕ

Разпространение?

Бореален пояс

CXX1: Бореални
гори

Смърчово-Брезови
Бял борово-Брезови

Бореално - Неморален

CXX2: Полубореални
гори

Преходни гори между
Бореалните иглолистни гори
и неморалните горИ, които са разделени от
други мезофитни гори.

ДРУГО
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Биогеографски райони в Европа
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18.5 Земеползване
18.5.1 Списък с кодове за земеползването (LUCAS SU LU 2015)
LU_CODE
8
U111
U112
U113
U120
U130
U140
U150
U210
U221
U222
U223
U224
U225
U226
U227
U228
U311
U312
U313
U314
U315
U316
U317
U318
U319
U321
U322
U330
U341
U342
U350
U361
U362
U370
U410
U420

LU_LABEL
Няма отношение
Земеделие (с изключение на угари и семейни градини)
Угар и изоставени земи
Семейни градини
Горско стопанство
Аквакултури и рибарство
Миннодобивна дейност
Друго първично производство
Производство на енергия
Производство на храни, напитки и тютюневи изделия
Производство на текстилни продукти
Преработка на въглища, нефт и метали
Производство на неметални минерални продукти
Химическа индустрия и производство
Машиностроене и приборостроене
Дървесни продукти
Печатане и копиране
ЖП транспорт
Пътища
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Транспорт по тръбопроводи
Телекомуникации
Логистични центрове и Складове
Защитни дейности
Разпространение на газ, електрическа и топлинна енергия
Доставка и третиране на води
Третиране на отпадъци
Строителство
Търговия
Финансови, професионални и информационни дейности
Сектор услуги
Места за отдих и култура, музеи
Спорт
Жилищни
Изоставени територии
Полу‐естествени и естествени неизползвани територии
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18.5.2 Типове земеползване
LU_TYPE_CODE
U221L
U222R
U222L
U223R
U223H
U224R
U225R
U225L
U226L
U226H
U227R
U228L
U315W
U315O

LU_TYPE_LABEL
Производство на храни, напитки и тютюневи изделия (лека промишленост)
Производство на текстилни продукти (суровини) (виж C3)
Производство на текстилни продукти (лека промишленост) (виж C3)
Преработка на въглища, нефт и метали (суровини) (виж C3)
Преработка на въглища, нефт и метали (тежка промишленост) (виж C3)
Производство на неметални минерални продукти (суровини)
Химическа индустрия и производство (суровини) (виж C3)
Химическа индустрия и производство (лека промишленост) (виж C3)
Машиностроене и приборостроене (лека промишленост) (виж C3)
Машиностроене и приборостроене (тежка промишленост) (виж C3)
Дървесни продукти (суровини (виж C3)
Печатане и копиране (лека промишленост) (виж C3)
Транспорт на вода по тръбопроводи
Транспорт на други материали по тръбопроводи
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18.6 Трансект
18.6.1 Списък с кодове за трансекта (LUCAS SU LF 2015)
За площни обекти анкетьора трябва да запише съответния LC код (виж LUCAS SU LC 2015) с
изключение на изкуствените (където A или 61 или 62 трябва да се използват).
Долу са представени кодовете, които трябва да се използват в случай на пресичане с линеен обект.
Тип

<3m

≥3m

Тревни граници

01

E10
E20
E30

Окрайнини с ниски храсти, храсти и
високи треви

02

D10
D20
E30

Единични храсти/дървета

10

Крайпътни дървета или друг вид
ред от дървета

11

Ивица от предимно некултивирана
(неизползвана за селскостопански
цели) растителност, съставена
преобладаващо от треви, тревисти
растения или билки.
Често разположена в краищата на
полетата, между засети площи
(ивици трева, които приютяват
полезни насекоми) или покрай
пътища и пътеки (крайпътна ивица
трева), както и покрай корита на
водоеми.

Отнася се до един ред с дървета, не
група от дървета.
Два реда от дървета (крайпътни
дървета) обикновено се разделят
от път.
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Иглолистни плетове

12

C2X
D10
D20
E30

Поддържани живи плетове /
горички от храсти или дървета

13

C10
C2X
C3X

14

C10
C2X
C3X
D10
D20

Очертания от малка горичка/ гора
(ако не е жив плет от ниски
дървета)

15

C10
C2X
C3X

Сухи каменни стени

21

Те трябва да бъдат видимо
поддържани (напр. окастрени).
Обикновено те са високи < 5 м.
Неподдържани живи плетове от
храсти или дървета
Те могат да съдържат единични
дървета или храсти, резултат от
изоставянето им.
Границите от храсти или дървета се
срещат като граници на полетата в
рамките на земеделската земя или
по протежение на пътища или
водоеми.

Също се отнасят и купчини камъни,
събрани от фермера на полето,
макар и да не са подредени
линейно
Изкуствени конструкции (различни
от каменни стени)

22

A

Различни, построени от човека
структури ( напр. стени,
шумозащитни стени,
тръбопроводи, ветрогенератори,
язовири или тераси и др.) от
различни материали, като метал,
тухли или бетон.
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Огради

23

Електропроводи и други въздушни
кабели

24

24

Малки канали, канали

31

G21
G22

Изкуствен дренаж или напоителна
ивица, обикновено права,
временно или постоянно влажна.
Малките канали често се срещат в
земеделската земя за понижаване
на нивото на водите или дренаж.
Те често са свързани с крайпътни
тревисти ивици, използвани за
дрениране на оттичащите се води
от съответния път.
Малките канали се вписват,
независимо от тяхната ширина и че
са на урбанизирана територия (А).
Периферията или бреговете покрай
малкия водоем се вписват отделно
като тревни, храстови или дървесни
очертания.
Реки и потоци
Линеен водоем, често течащ в
естествено оформено корито през
земята и вливащ се в друг водоем,
например поток, езеро или океан.

32

G21
G22

Бреговете или краят им
(крайречната растителност) трябва
да се впишат отделно като тревни,
храстови или дървесни очертания.
Реките и потоците се регистрират
дори в рамките на урбанизирана
територия (А).
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Изкуствени езера, мочурища

41

Оголени скали с известна
естествена растителност

51

G11
H1X
H2X
4

5

6

F10

61

61

Пътища
с
трайна
настилка, 62
велосипедни и пешеходни алеи

62

Пътеки

3

Обикновено груби пътеки,
използвани предимно за достъп до
земеделски земи или гори, в
повечето случаи без настилка. Те не
са част от обществената пътна
мрежа, поради което често са
затворени за обществения
транспорт.
Тази категория включва всички
типове пътеки и велосипедни
пътеки.
Крайпътната растителност се
отбелязва отделно.

Предимно са част от официалната
пътна мрежа, съставена от пътища
на различни нива (от градски улици
до магистрали).
Крайпътната
растителност
отбелязва отделно, ако е
широка от 1 м.

се
по‐

Ако пътят и пешеходната или
велосипедна алея са отделени с
растителна ивица, по‐широка от 1
м, то всички елементи, трябва да се
кодират поотделно. Ако няма
растителна ивица по‐широка от 1 м,
е достатъчен един код.

3

Photo: © http://gallery.pethobbyist.com/data/36302natural_pond.jpg
Photo: © http://www.envalert.org/images/content/small_wetland.jpg
Photo: © http://www.gsi.ie/staffhome/macdermc/knashee/00dig303.jpg
6
Photo © http://www.sff.net/people/sanders/oo32.jpg
4
5
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ЖП линии

63

63

71

71

Набор от релси, върху които се
движи влак.
Зелените контури, които ограждат
железопътните линии, се
отбелязват отделно.
Други структурни елементи, като
пожарозащитни пояси.

Други кодове
Начало или старт на фотоинтерпретация
Невъзможна фотоинтерпретация
Временни култури (фотоинтерпретирани)
Постоянни култури (фотоинтерпретирани)
Преждевременен край на трансекта
Няма картиран трансект

PI
Z
BX1
BX2
X
8
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18.7 Списък с кодове – структурирани бележки
18.7.1 Тип коментари за полевата работа
КОД
AA
AB
AC
BA
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BJ
BP
CA
DA

ТИП КОМЕНТАР (ПОЛЕВА РАБОТА)
Описание на пътя
Причини за недостигане на точка
Превозно средство
Качество на предварителната/ полевата информация
Прилагане на правилото „Поглед на север/ изток”
Земно покритие
GPS
Дълго време за проучване
Снимки
Въвеждане на данни
Маркер за точката
Панелни точки
Почва
Трансект

18.7.2 Тип коментари за проверката на качеството
КОД
EA
EB
EC
ED
EF
EG
EH
EI
EJ
EK
EL
EM
EN
EO

ТИП КОМЕНТАР (ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО)
Общо качество
Проблеми при проучването/ наблюдение
Земно покритие
Земеползване
Допълнителни проблеми с информацията
Проблеми с поливането
Проблеми с трансекта
Липсващи снимки
Повредени снимки
Лошо качество на снимките
Не маскирани снимки
Липсват гео‐тагове в снимки
Липсва GPS тракове
Други коментари

18.7.3 Списък с кодове за коментарите
КОД НА КОМЕНТАРА
AA01
AA02
AA03
AA04
AA05
AA06
AA07
AA99

ИМЕ НА КОМЕНТАРА
Дълго време за извървяване пеш
Воден обект между пътя и точката
По‐лесен достъп от Северната страна
По‐лесен достъп от Южната страна
По‐лесен достъп от Източната страна
По‐лесен достъп от Западната страна
Информация поискана от собственика на земята
Друго
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AB01
AB02
AB03
AB04
AB05
AB06
AB07
AB08
AB09
AB10
AB11
AB12
AB13
AB14
AB15
AB16
AB17
AB18
AB19
AB99
AC01
BA01
BA02
BA03
BA99
BC01
BC02
BC99
BD01
BD02
BD03
BD04
BD05
BD99
BE01
BE02
BE03
BE04
BE05
BE06
BE07
BE08
BE20
BE21
BE22
BE99
BF01

Ограда, стена, заключена врата, физическо препятствие
Достъп забранен ‐ обозначен със знак
Собственикът отказва да пропусне анкетьора
Неблагоприятни метеорологични условия (бури, наводнения, сняг, лед, др.)
Опасни животни (крави / бикове, кучета, диви животни и т.н.)
Непрогледна и непроходима/гъста растителност /отровни растения
Точката попада във вода
Точката попада във влажна зона
Най‐краткото време за ходене пеш (от колата до точка и обратно, без
времето за събиране на данни) е повече от 1 час
Военна или забранена зона (например военноморски територии, летище)
Стръмен склон/урва
Висока култура на полето
Непроходими с кола пътища / пътеки
Достъпа е забранен поради навлизане в защитена територия
Ограничен достъп, поради опасност от пожар
Ограничен достъп поради лов
Ограничен достъп поради фитосанитарно третиране/пръскане с химични
препарати
Ограничен достъп. Пропуск само с плащане
Необходимо е да се ползва лодка за достъп до точката
Друго
Повреда в колата
Полевите карти са неточни
Ортофотоснимки не са налични
Ортофотоснимките не са обновени
Друго
Прилага се заради гранична територия
Прилага се поради попадане на линеен обект
Друго
Дехеса
Наслоени култури
Местни познания за терена
Обработваните земеделски земи не са засети по време на текущия сезон
Управление на мигриращите животни
Друго
Изтощение на GPS батерията ‐ маршрута до точката не е записан
Изтощение на GPS батерията ‐ местоположението на точката не е записано
Изтощение на GPS батерията ‐ маршрута и точката не са записани
Повреда в GPS ‐ маршрута до точката не е записан
Повреда в GPS ‐ местоположението на точката не е записано
Повреда в GPS ‐ маршрута и точката не са записани
Слаб сигнал на GPS, сигнала прекъсва и се губи, голямо отклонение (гора,
гъста градска телритория, ...)
Грешни настройки на GPS (различен елипсоид / различна координатна
система, ...)
Проблем с GPS: невъзможно е да се достигне точката
Проблем с качеството на полевата карта: невъзможно да се достигне
точката
Проблеми с GPS и полевата карта: невъзможно е да се достигне точката
Друго
Времето за проучване <15 мин., защото е невъзможно да се достигне
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BF02
BF03
BF04
BF05
BF06
BF07
BF08
BF99
BG01
BG02
BG03
BG04
BG05
BG06
BG07
BG08
BG99
BH01
BH02
BH03
BH04
BJ01
BJ02
BJ03
BJ99
BP01
BP02
BP03
BP04
BP05
BP06
BP07
BP08
BP09
BP10
BP11
BP12
BP99

точката
Времето за проучване <15 мин, защото е лесно да се направи оценка на
земното покритие / земеползването и да се обходи трансекта
Времето за проучване <15 мин, защото земното покритие / земеползването
и трансекта са фотоинтерпретирани
Времето за проучване <15 мин, защото трансекта се фотоинтерпретира
Времето за проучване <15 мин, защото е лесно да се достигне точката и да
се обходи трансекта
Времето за проучване >1 час и 15 мин., защото е много трудно да се
направи оценка на земното покритие / земеползването
Времето за проучване >1 час и 15 мин., защото е много трудно да се
обходи трансекта
Времето за проучване >1 час и 15 мин., защото е много трудно да се
достигне точката
Друго
Батерията на фотоапарата е изтощена ‐ невъзможно е да направят снимки
Фотоапарата е счупен ‐ невъзможно е да направят снимки
Проблем с паметта на фотоапарата
Собственикът на земята отказва да се правят снимки
Правилото за 1/3 хоризонт е неприложимо, защото има обект на преден
план (къща, стена)
Правилото за 1/3 хоризонт е неприложимо защото снимката е в гора
Настройките на Часа и Датата на фотоапарата са неправилни
Неизправен компас
Друго
Проблем с въвеждане на данни: хардуер
Проблем с въвеждане на данни: софтуер
Проблем с инструмента за маскиране
Проблем при използване на инструмента за оразмеряване на снимката
Точков маркер/ флаг липсва
Точков маркер/ флаг е заменен от друг обект
Точков маркер/ флаг е поставен по погрешка или не е на точката
Точков маркер/ флаг: друго ...
Данните от предишния LUCAS вероятно са грешни/ неточно разположение
Различно място в сравнение с предишното проучване/ посещение: по‐
добри полеви документи
Различно място от предишното проучване/ посещение: точката не е
достъпна през настоящото проучване
Различно място от предишното проучване/ посещение: по‐близо и по‐
добро място за наблюдение този път
Различен поглед към прилагане на правилото „Поглед на Север/Изток”,
отколкото в предишното проучване/ посещение. Обяснете защо.
Промяна в ортофотоснимки от различните години
Разминаване между ортофотоснимката и GPS
Друго решение на земно покритие: настъпила реална промяна
Друго решение на земеползване: настъпила реална промяна
Друго решение на Трансект: настъпила реална промяна
Различно решение в сравнение с предишното проучване/ посещение:
поради промяна в правилата/методиката
Различно решение в сравнение с предишното проучване/ посещение: ФИ в
предишното проучване
Друго
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CA01
CA02
CA04
CA05
CA06
CA07
CA08
CA99
DA01
DA02
DA03
DA04
DA05
DA06
DA07
DA08
DA09
DA14
DA15
DA16
DA17

DA18
DA19
DA20
DA21
DA31
DA32
DA33
DA34

DA35
DA36

Почвената проба е много влажна
Каменист участък в зоната на точката, камъните са отстранени
Почвените проби са събрани в края или в рамките на поле с висока култура
Наземните условия са неблагоприятни
Недостъпна точка (например в заградени територии)
Собственикът на земята е отказал да се вземе проба от почвата
Информация поискана от собственика на земята
Друго
Трансекта е ФИ частично или изцяло, което се дължи на ограда, стена,
заключена врата
Трансекта е ФИ частично или изцяло, което се дължи на наличие на
забраняващ достъпа знак
Трансекта е ФИ частично или изцяло, поради отказ на собственика или
арендатора
Трансекта е ФИ частично или изцяло, поради неблагоприятни
метеорологични условия (бури, наводнения, сняг, лед и т.н.),
Трансекта е ФИ частично или изцяло, поради наличие на опасни животни
(крави / бикове, кучета, диви животни и т.н.)
Трансекта е ФИ частично или изцяло, поради наличие на непроходима
вода
Трансекта е ФИ частично или изцяло, което се дължи на наличие на влажни
зони
Трансекта е ФИ частично или изцяло, поради липса или лошо качество на
ортофотоснимката
Трансекта завършва в морето или извън националната територия
Трансекта не се обхожда точно по линията, но се наблюдава от разстояние,
частично или изцяло, поради наличие на ограда, стена, заключена врата
Трансекта не се обхожда точно по линията, но се наблюдава от разстояние,
частично или изцяло поради наличие на знак "достъпа забранен"
Трансекта не се обхожда точно по линията, но се наблюдава от разстояние,
частично или изцяло, поради отказ на собственик или арендатор
Трансекта не се обхожда точно по линията, но се наблюдава от разстояние,
частично или изцяло, поради наличие на опасни животни (крави / бикове,
кучета, диви животни и т.н.)
Трансекта не се обхожда точно по линията, но се наблюдава от разстояние,
частично или изцяло, поради наличието на вода
Трансекта не се обхожда точно по линията, но се наблюдава от разстояние,
частично или изцяло дължащо се на влажни зони
Трансекта не се обхожда точно по линията, но се наблюдава от разстояние
/ ФИ поради местоположение в градска зона
Информация поискана от собственика на земя
Обхождането на трансекта е завършено преждевременно, поради ограда,
стена, заключена врата / врата
Обхождането на трансекта е завършено преждевременно, поради наличие
на знак "достъпа забранен"
Обхождането на трансекта е завършено преждевременно, поради отказ на
собственик или арендатор
Обхождането на трансекта е завършено преждевременно, поради
неблагоприятни метеорологични условия (бури, наводнения, сняг, лед и
т.н.),
Обхождането на трансекта е завършено преждевременно, поради наличие
на опасни животни (крави / бикове, кучета, дивите животни и т.н.)
Обхождането на трансекта е завършено преждевременно, поради наличие
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DA37
DA38
DA99
EA01
EA02
EA03
EA04
EA05
EA06
EA99
EB01
EB02
EB03
EB04
EB05
EB06
EB07
EB08
EB09
EB10
EB11
EB12
EB13
EB99
EC01
EC02
EC03
EC04
EC05
EC06
EC07
EC08
EC09
EC99
ED01
ED02
ED03
ED04
ED05

на непроходима вода
Обхождането на трансекта е завършено преждевременно, поради наличие
на влажни зони
Обхождането на трансекта е завършено преждевременно, поради липса
или лошо качество на ортофотоснимката
Друго
ID на точката и намереното местоположение не съвпадат
Въвеждането на данни не е пълно
Наблюдаваните данни не принадлежат към точката
Точката не е правилно проучена/наблюдавана ‐ да се посети отново
Точката е коригирана след двойно отхвърляне
Точка не е поправима след двойно отхвърляне
Друго
Неправилна дата
Неправилни начално / крайно време на проучване
Времето за наблюдение е малко ‐ липсва обяснение
Точката не е достъпна ‐ под въпрос е достъпността
Типа на наблюдението е съмнителен
Няма ясни причини за ФИ
Посоката на наблюдение е съмнителна / грешно наблюдение
Координатите или разстоянието до точката се грешни
Разстоянието до точката е неразумно дълго
Записаният маршрут и координатите не съвпадат ширина / дължина
Липсва запис на маршрут (GPS)
Неправилно прилагане на правилото „Поглед на север / изток”
Забележките за специални обстоятелства липсват
Друго
Първичното земно покритие е съмнително / растителността не съответства
на снимката
Вторичното земно покритие е съмнително / растителността не съответства
на снимката
Първичното земно покритие е съмнително / не съответства на
ортофотоснимката
Вторичното земно покритие е съмнително
/не съответства на
ортофотоснимката
Първичното земно покритие е съмнително / не съответства на предишните
данни
Вторичното земно покритие е съмнително / не съответства на предишните
данни
Липсващо вторично земно покритие
Процента на първичното земно покритие е грешен
Процента на вторичното земно покритие е грешен
Друго
Първичното земеползване е съмнително / растителността не съответства на
снимката
Вторичното земеползване е съмнително / растителността не съответства на
снимката
Първичното земеползване е съмнително / не съответства на
ортофотоснимката
Вторичното земеползване е съмнителн / не съответства на
ортофотоснимката
Първичното земеползване е съмнително / не съответства на предишните
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ED06
ED07
ED08
ED99
EF01
EF02
EF03
EF04
EF05
EF06
EF99
EG01
EG02
EG03
EG04
EG99
EH01
EH02
EH03
EH04
EH05
EH06
EH99
EI01
EI02
EI03
EI04
EI05
EI06
EI07
EI08
EI09
EI10
EI11
EI99
EJ01
EJ02
EJ03
EJ04
EJ05
EJ06
EJ07
EJ08
EJ09
EJ10
EJ99
EK01
EK02
EK03

данни
Вторичното земеползване е съмнително / не съответства на предишните
данни
Липсва вторично земеползване
Комбинацията между земно покритие и земеползване е невярна
Друго
Височината на дървета е съмнителна
Площта е съмнителна
Информация за ширина на обекта липсва / грешна
Растителните видове липсват / грешни
Съмнителен код за наличие на паша
Сгрешена специална забележка
Друго
Липсващи данни за напояване (вижда се на снимката)
Липсва източник на напояване
Типа на напояване е съмнителен
Системата за напояване е съмнителна
Друго
Трансекта започва със съмнителен код
обектите по трансекта не са правилно кодирани
Трансекта не е следван/ обходен до края
Липсват описани обекти от трансекта
Липсват забележки относно трансекта
Трансекта завършва със съмнителен код
Друго
Липсва снимка на точката
Липсва снимка на културата
Липсва снимка на Север
Липсва снимка на Изток
Липсва снимка на Юг
Липсва снимка на Запад
Липсва снимка на трансекта
Липсва снимка на напояването
Липсва снимка на почвата
Липсва допълнителна снимка
Липсва снимка на културата поради промените в земното покритие
(последваща проверка)
Друго
Снимката на точката е сгрешена
Снимката на културата е сгрешена
Снимката на Север е сгрешена
Снимката на Изток е сгрешена
Снимката на Юг е сгрешена
Снимката на Запад е сгрешена
Снимката на трансекта е сгрешена
Снимката на напояването е сгрешена
Снимката на почвата е сгрешена
Допълнителната снимка на точката е сгрешена
Друго
Снимката на точката е с лошо качество
Снимката на културата е с лошо качество
Снимката на Север е с лошо качество
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EK04
EK05
EK06
EK07
EK08
EK09
EK10
EK99
EL01
EL02
EL03
EL04
EL05
EL06
EL07
EL08
EL09
EL10
EM01
EM02
EM03
EM04
EM05
EM06
EM07
EM08
EM09
EM10
EN01
EN02
EN99
EO01
EO02

Снимката на Изток е с лошо качество
Снимката на Юг е с лошо качество
Снимката на Запад е с лошо качество
Снимката на трансекта е с лошо качество
Снимката на напояването е с лошо качество
Снимката на почвата е с лошо качество
Допълнителната снимка е с лошо качество
Друго
Снимката на точката не е маскирана
Снимката на културата не е маскирана
Снимката на Север не е маскирана
Снимката на Изток не е маскирана
Снимката на Юг не е маскирана
Снимката на Запад не е маскирана
Снимката на трансекта не е маскирана
Снимката на напояването не е маскирана
Снимката на почвата не е маскирана
Допълнителната снимка не е маскирана
Снимката на точката е сгрешена / липсва гео‐таг
Снимката на културата е сгрешена / липсва гео‐таг
Снимката на Север е сгрешена / липсва гео‐таг
Снимката на Изток е сгрешена / липсва гео‐таг
Снимката на Юг е сгрешена / липсва гео‐таг
Снимката на Запад е сгрешена / липсва гео‐таг
Снимката на трансекта е сгрешена / липсва гео‐таг
Снимката на напояването е сгрешена / липсва гео‐таг
Снимката на почвата е сгрешена / липсва гео‐таг
Допълнителната снимка е сгрешена / липсва гео‐таг
Липсва точка в GPS приемника
Липсват точка и маршрут в GPS приемника
Липсва маршрут в GPS приемника
Имало е корекции от Евростат през предходната кампания
Проверката на качеството от Централния Офис е елиминирана чрез DMT
Client
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18.8 Комбинации от LC1 x LC2
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18.9 Комбинации от LU1 x LU2
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18.10 Комбинации от LC x LU
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18.11 Неправдоподобни промени
покритие / земеползването
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18.12 Бърз справочник за вземане на почвени проби

1. Вървете до LUCAS
точката.

2. Премахнете
растителността и
отпадъците.

3. Изкопайте V‐бразна
дупка с лопатата.

4. Отрежете 3 см. слой.
Премахнете растител‐
ността и отпадъците.

5. Отрежете краищата на
слоя и оставете
средните 3 см.

6. Поставете почвата в
кофата.

7. Почистете останалата
по лопатата почва.

8. Повторете стъпки от 2
до 7 за посоките север,
изток, юг и запад.

9. Смесете 5 подпроби с
малката лопатка.

10. Вземете 500g (5 или 6
лопатки). Поставете ги в
пластмасова торба.

11. Почвата трябва да я
напълни най‐много 10 см.

12. Поставете етикет
вътре в торбата.
Завържете я.

13. Сложете в друга пласт‐
масова торба, надпи‐
шете я и я завържете.

14. Изхвърлете излишната
почва.

15. Направете снимка на
почвата.

16. В края на деня
отворете торбите, за да
изсушите пробата.

17. Поставете пробите в
кутия

18. Запечатайте кутията и
залепете краищата.

19. Занесете я на мястото
за събиране
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