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Предизвикателството

•

Поройни

наводнения

Поройните наводнения са:
– трудно предсказуеми;
– с кратка продължителност;
– причиняват сериозни щети;

•

•

Увеличаване на случайте на поройни наводнения през
последните 20 години;
Предизвикателството е:
– интегрирана пространствена информация преди, по време и след
наводнението;
– избор на подходящи мерки за намаляване последиците от
наводнения

Създаване на стандартна услуга за управлението риска от
поройни наводнения и взимането на решения

Последните

големи

наводнения

•

По време на бедствието – необходимост от
лесна за достъп, актуална и достоверна
информация.

•
•

След бедствието:
Наводнение – Аспарухово, Варна, юни 2014г. –
окончателно решение за причините – август
2018г.
Становище на прокуратурата към 25.03.2018г.
изказано в интервю в Дарик радио 5 месеца
след бедствието:

•

в

страната

"... вече са извършени абсолютно всички огледи, разпити на
свидетели, близки на починалите, комшии, всички съдебномедицински експертизи са извършени, единствено тази комплексна,
тя е хидротехническа, геофизическа и метеорологична експертиза,
която всъщност ще каже какви са реалните обективните причини
за настъпилото природно бедствие и за смътра на хората.
Надяваме се по-скоро да приключи, но разбирате, че това е много
сложно. Преценява се състоянието на всеки един водоизточник,
който е близо до тези места и ако има виновни лица, които не са ги
стопанисвали..."
http://darikradio.bg/oste-nama-obvinaemi-za-navodneniata-ot-minalata-godina.html#parent=show

Комплексен

анализ

в

няколко

стъпки

Модул Метеорология

• Проследяване на развитието на метеорологичната обстановка
• Анализ на метеорологичната обстановка над пострадалия
район
• Изводи

Модул Състояние на средата
преди наводнението

• Анализ на хидроложките характеристики на водосбора и
влиянието им върху повърхностния отток: големина и форма
на водосбора, наклон, гъстота на речната мрежа, свойства на
почвите, земно покритие
• Хидротехнически съоръжения

Модул Състояние на средата
след наводнението

Модул Комплексен анализ

• Анализ на настъпилите промени

• Изводи
• Икономическа оценка на щетите
• Мерки

Модул

Метеорология:

процеса

в

• Проследяване на развитието на
метеорологичната обстановка
– Използваме спътникови изображения от
MODIS - www.modis.gsfc.nasa.gov
– Източник на данни: www1.wetter3.de/
– Sentinel -3
– EUMETSAT……

Активност на мълнии 25.10, 2:30:

24Sat.com, MSG

развитие

Модул

Метеорология :

Time series – climate variables: rainfall,
Pleven, 1901-2017

исторически

анализ

Climate Reanalyses

15 юни 1858 г.
GPM (IMERGE)- NASA and Co. от 2014г.

Climate

Change

Monitoring

Service

https://cds.climate.copernicus.eu/
В допълнение: EUMETSAT, ESA, NASA…..

-

CAMS

Поройни

наводнения

• Поройните наводнения са хидрометеорологично явление,
което се случва, когато са налице специфични
метеорологични и хидрологични условия.
• То се развива бързо и трудно може да бъде прогнозирано.
• Факторите, които ги определят са валежите с техните
характеристики количество и интензивност и хидрологичните
характеристики на водосборите, върху които падат тези
валежи.

Валежи–повърхностен

•

Как типа земно покритие влияе върху
формирането на повърхностния отток
–
–
–
–

•
•

отток –земно

Урбанизирани територии
Земеделски земи
Треви
Гори

Земното покритие като механизъм за
намаляване риска от наводнения
Оптималната организация на територията
на даден водосбор е свързана с
правилното съотношение между
основните видове земеползване: треви,
гори и обработваеми земи.

покритие

Картиране на земно покритие
спътникови изображения

• Sentinel-2 е изключително полезен (10
метра разделителна способност и 13
спектрални канала)
• Радарните изображения от Sentinel-1
подпомагат картирането, при генериране на
мултитемпорални изображения
(допълнително прецизиране на точността на
картирането)
Времевия интервал на заснемане
позволява генериране на актуална
база данни за земното покритие.

със

Картиране
Sentinel-1

на
•

•
•

•

почвена

влажност

Почвената влажност е
параметър, който се използва
в много приложения –
основно в земеделието, но и
при моделиране на
наводнения
Sentinel 1 based:
имплементирани в SNAP;
Normalized Difference Water
Index (NDWI) и др. – с данни от
Sentinel 2.
В допълнение – архиви от
данни на ESA, NASA…

Sentinel-2

Картиране

•
•

•

•

на

запечатване

на

Imperviousness, Soil sealing или
запечатване на почвите дава
информация за пропускливостта
Падналия валеж върху такива
територии се трансформира директно
в повърхностен отток
Къде има данни за soil sealing? – В
рамките на услугата за мониторинг на
земната повърхност е създаден
растерен слой за цяла Европа с
разделителна способност 20 метра.
Какво правим ние? – на база данни от
Sentinel-1/2 и допълнителни векторни
данни – възможност за по-добра разд.
способност.

почвите

Картиране

на

запечатване

на

почвите

https://land.copernicus.eu

В допълнение: Building Height 2012, Street Tree Layer, High Resolution Layers,
Riparian Zones, European Image Mosaics.

Достъп

до публични

данни

https://insitu.copernicus.eu/news/
open-data-in-denmark-interviewwith-olav-eggers-sdfe

http://sdfe.dk/media/2917052/20170
317-the-impact-of-the-opengeographical-data-managementsummary-version-13-pwc-qrvkvdr.pdf

А с е м б л и р а н е

Площ: 111 кв.км

н а

а к т у а л н и

д а н и

80% чернозем
смолници

Водосбора на р. Чукарска над с.Равнец, наводнение, 2017г. Бургас

з а

в о д о с б о р а

62% земеделски земи;
25% треви;
5% урбанизирани; 8% гори

Язовирите...пример

•
•

за

наводнението

2017г.

Какъв е броят на язовирите в разглеждания район – 246;
Какво е било състоянието им преди поройните дъждове:
– 107 изцяло пресъхнали (повечето със скъсани стени);
– 67 изцяло пълни;
– 72 частично пълни.

•

Какво е състоянието след наводнението:
– Броя на изцяло пресъхналите се увеличава – яз.Чотората ;
– 85 изцяло пълни;
– 53 частично пълни

•

Създаването на референтна база данни на язовири и микрозовири
с използване на спътникови изображения с много висока
разделителна способност или самолетно аерофото заснемане и
последващия мониторинг на състоянието им със спътникови
изображения от Sentinel 1, 2 е едно оптимално решение за
съставянето на пълна картина за язовирите в страната.

Язовирите...яз.Чотората

Комплексен характер и в щетите от наводнение

Обобщение

•

•
•
•
•

•

Мерки само на местата с висока
вълна не са достатъчни;
Оптимално земеползване
Създаване на буферни ивици – треви,
храсти, дървета
Зелени плащания при земеделците
Актуалната и всеобхватна
информация се дава от спътниковите
изображения и продуктите
генерирани от тях
Нов поглед върху земеползване като
цяло и ефекта върху околна среда,
наводнения, биоразнообразие...

Благодаря за вниманието!
Васил Василев
GEO Polymorphic Cloud
LAUNCHING THE COPERNICUS4REGIONS PUBLICATION
Thursday 22 November 2018 | 18.00–20.30 | Members’ salon, European Parliament, Brussels
https://www.youtube.com/watch?v=H8TW3iHPkr0
Публикацията ще бъде достъпна на: http://www.nereus-regions.eu

Публикацията подхода на примера за наводнението в Бургас:
http://geopolymorphic-cloud.org/publications/2018_02_FloodBurgas.pdf

