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Abstract: In this paper we describe the actual state of Danube Delta Biosphere Reserve, using aerospace and GPS data. 
The Danube Delta Biosphere Reserve is situated in the south-eastern part of Romania and the North of Dobrudja, being 
limited on its north side by the Danube River and Chilia Branch, at East by the Black Sea and at South and East by the 
hills of the Dobrudjan plateau. The methodology involves detection, identification and recognition of the components of 
Danube delta. A primary attention is given to floating reed islets which are typical for the region. The purpose of this 
paper is to analyse this state, which will be helpful for making an adequate decision for a better management of the 
reserve and preservation of these floating islands with minimum impact on the native flora and fauna.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Делтата на река Дунав е втората по големина 
делта в Европа, след тази на река Волга. Тя е 
динамично образувание и непрекъснато расте за 
сметка на акваторията на Черно море, като 
навлиза към него със скорост 40 m годишно, 
което се дължи на речни наноси. 

 Резерватът ''Делтата на река Дунав'' е 
разположен в югоизточната част на Румъния: 
между река Чилия на украинската граница и 
разклоненията на реките Сулина и Сфинтуел 
Георге от основното течение. Резерватът включва 
комплекса от езерата Разелм, Синоие, Змейка и 
Головита, разположен южно от делтата на река 
Дунав. Територията на обекта на изследване е с 
координати: географска ширина от  45о 28’  до 44о 
25’ и географска дължина от 28о 45’ до 29о 42’. 
Общата площ, заемана от резервата, е 580 000 ha. 
Средната надморска височина е 15 m [1, 6]. 

2. СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ 

Делтата на река Дунав представлява голяма 
блатиста местност, 9% от площта на която е 
постоянно под вода [11]. Развиващият се 
ландшафт на резервата представлява лабиринт от 
ръкави, многобройни пресноводни езера и 
острови, в които се развива голямо количество 
водолюбива растителност. Резерватът включва  
три различни зони [12]: 

ü речна зона в горната част на делтата, 
която се състои от пясъчни диги и малки 
покрити с растителност езера; 
ü гранична зона с по-малко седименти и 

по-големи езера и малки гъсто обрасли езера; 
ü морска зона в която доминират бариери 

от пясъчни дюни и морски комплекси;  
Международно значение: 
ü от 1991 г. е обявена за влажна зона с 

международно значение, включена в Рамсарската 
конвенция; 
ü от 1979 г. е обявена за биосферен резерват 

на ЮНЕСКО към програмата „Човек и биосфера”; 
ü от 1998 г. е включена като част от 

трансграничния биосферен резерват „Дунайски” 
в Украйна (626 403 ha); 

Функционални области в резерват ‘’Делтата 
на река Дунав’’:  
ü Строго защитени области - 18, покриващи 

общо 50 600 ha (8.7% от площта на резервата). 
Тези области включват първични местообитания, 
представителни за естествените сухоземни и 
водни екосистеми в резервата (Фиг.1). 
ü Буферни зони - разположени около строго 

защитените области покриват 223 300 ha (38.5% 
от площта на резервата). Предназначението им е 
да ограничат антропогенното въздействие върху 
строго защитените области. 
ü Икономически зони - покриващи 306 100 ha 

(52.8% от площта на резервата) включват често 



Екологично инженерство и опазване на околната среда, No 1, 2011, с. 4-11  

 5 

наводнявани райони, защитени рибовъдни, земедел-
ски и горски участъци, включително и околностите. 
ü Области на екологично възстановяване, в 

които ръководството на Биосферния резерват 

“Делтата на река Дунав” развива проекти и 
дейности за възстановяване и реконструкция, 
използвайки подходящи технологии [5]. 

 

 
Фиг. 1. Тематична карта на строго защитените области в резерват “Делтата на река Дунав” 

3. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Обектът на изследване са плаващите острови, 
които представляват типични тръстикови масиви,  
разположени в района на езерният комплекс 
Росу–Пую–Лумина, който е най-големия по площ 
в резервата. Плаващите тръстикови острови са 
образувани от слой с дебелина от 1-6 m, който 
представлява комбинация на тръстикови ризоми 
и корени на други водни растения, смесени с 
органика и соли. За неподвижните тръстикови 
острови съществува вероятност под въздей-

ствието на различни фактори, определени от 
състоянието на водния басейн да се отделят от 
дъното и да се превърнат в плаващи такива. В 
този случай те изменят своите форма и размер и 
под влияние на вятъра извършват движения по 
повърхността на водоема, които в много от 
случаите са случайни.  Растителността върху 
островите е представена основно от тръстика 
(Phragmites australis), която се развива много 
добре върху тях с голяма гъстота и височина. 
Освен тръстика островите включват мента, 
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острица, водна папрат, пача трева и увивни 
растения. Тези тръстикови острови могат да се 
наблюдават единствено на две места в Европа –  
в делтата на Дунав в Румъния и езерото 
Сребърна в България [4, 10].  

На Фиг. 2 е показан изследвания район в 
Биосферен резерват “Делтата на река Дунав”. 

 
Фиг. 2. Cпътниково изображение на езерния 
комплекс Росу–Пую–Лумина, част от Биосферен 

резерват “Делтата на река Дунав” 

Важна роля при плаващите тръстикови фор-
мации имат ризомите, които акумулират вода и 
соли, водещо до удебеляване на слоя. Размерът 
на слоя на корените е между 0,5-1,5 m. Освен 
това се наблюдава разделяне на част от 
тръстиковите формации под въздействието на 
вълновите процеси във водоема.  

Съществуват три състояния на плаващите 
острови, в зависимост от техните размери и 
нивото на водата в басейна:  
ü Динамични – извършващи движение под 

действието на вятъра и водните течения; 
ü Статични – с определено местоположение, 

където водата е по-плитка и имат контакт с 
дъното на басейна; 
ü Фиксирани – разположени върху други 

плаващи острови, задържащи слой вода. 

4. МЕТОДИКА 
Методиката за изследване динамиката на 

плаващите тръстикови острови на базата на 
спътникови и GPS данни включва: откриване, 
идентифициране и разпознаване на изследваните 
обекти разположени върху водното огледало. 
Този процес се осъществява на базата на визуална 
интерпретация и фоторевизия, като се използват 

спътникови данни с различна пространствена, 
спектрална и времева разделителна способност.  

За целта са използвани комбинации от 
спектрални канали, които дават възможност за 
постигане на максимална вероятност за 
разпознаването на плаващите острови [7]. 
Използвани са спътникови данни от различни 
години – 2005 и 2009 г. С пространствена 
разделителна способност от 0,59 m до 15 m. За 
верификацията на резултатите се използват 
наземни и GPS данни. Изображенията са предста-
вени във видимия диапазон на спектъра, от които 
ясно се различават отделните обекти [8]. 

Оценката на динамиката на плаващите 
тръстикови острови се извършва чрез определяне 
разликата в техните площи за различните 
времеви интервали. За интервалите на изслед-
ване се оценява и динамиката на процесите 
пораждане, изчезване, сливане, които са 
свързани със състоянието им. В следствие на 
изменение на нивото на водата, островът може 
да изменя площта си. Тръстиковият остров с 
течение на времето може да се разкъса и от него 
да се отдели част, която ще бъде нов плаващ 
остров, с определена площ и форма. Има 
вероятност самият плаващ остров да се слее с 
друг, при което площта му се увеличава и 
формата се променя [3, 4]. 

Проследяването на съвременното състояние 
на динамиката на плаващите острови е с цел 
дефиниране на местообитанията, които коре-
лират с броя и площта на плаващите острови.  
В Таблица 1 са показани използваните в изслед-
ването източници на данни. Използваните данни 
са геореферирани (UTM 35T) [9].  

Таблица 1. Подбор на спътникови и наземни 
данни от различни времеви периоди 

Източник Година Дата 

Топографска карта 1972 – 

QuiskBird 2005 5 юни 

QuiskBird 2009 7 юли 

Резултатите от изследването са отразени в 
тематична карта, показана на Фиг. 3. Слоеве: 
речна мрежа, селища, канали, езера, плаващи 
острови, разположена върху цифровия модел на 
релефа (ЦМР) [3]. 
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Фиг.3. Цифров модел на релефа 

5. РЕЗУЛТАТИ 
Резултатите от проведеното изследване за 

определяне на броя и площта на плаващите 

тръстикови острови в централното водно 
огледало на езерото Лумина са дадени в 
Таблица 2. 

Таблица 2. Брой и площ на плаващите тръстикови острови във водно огледало  
на езерото Лумина за изследвания период 

Година Площ на плаващите 
тръстикови острови, m2 Брой 

1972 677 697 12 

2005 476 509 5 

2009 2 272 726 33 

 
5.1 Цифрови модели на местоположението 

на плаващите тръстикови острови през 
различните години.  

На фигури 4 а), 4 б) и 4 в) са показани 
цифровите модели на плаващите тръстикови 
острови през различните години. – 1972, 2005 

и 2009 г. Общата площ на островите, изчислена на 
базата на модела от 1972 г., е 677 697 m2 (Таблица 2).  

От фигурите ясно се виждат няколко малки и 
един значително по-голям остров. Общата площ на 
островите през 2005 г. е 476 509 m2, (Таблица 2), 
следователно има промяна в площта в сравнение с 



Екологично инженерство и опазване на околната среда, No 1, 2011, с. 4-11  

 8 

1972 г. Площта на островите за периода от 
1972 г. до 2005 г., т.е. за тридесет и три 
години, е намаляла с 201 188 m2. Броят на 
островите е по-малък и не се наблюдава много 
голямо разпокъсване. На цифровия модел, 
генериран на базата на спътниковото изобра-
жение от QuickBird през 2009 г. (Фиг. 4 в), се 

вижда, че има значителна промяна в броя, разполо-
жението и площта на плаващите острови. Тяхната 
площ се е увеличила значително в сравнение с 
площта им от 2005 г.: до 2 272 726 m2  при 476 509 m2. 
Увеличението на площта е с 1 796 217 m2. 

Фиг. 4. Цифрови модели на местоположението на плаващите тръстикови острови  
през различните години: а) 1972; б) 2005; в) 2009. 

5.2 Сравнителен анализ на местополо-
жението на плаващите тръстикови острови 

За визуализация на анализа е използван 
цифров модел на езерото Лумина за 1972 г., 
2005 г. и 2009 г. На изображенията на Фиг. 5 а) 
и б) ясно се виждат промените в площта и 
разположението на плаващите тръстикови 
острови през 2005 г. и 2009 г. спрямо 1972 г., а 
на  Фиг. 5 в) през  2009 г. спрямо 2005 г., като 
данните за тези промени са представени в 
Таблица 2. 

На изображението Фиг. 5 а) ясно се виждат 
промените в площта и разположението на 
плаващите тръстикови острови през 2005 г. спрямо 
1972 г. На Фиг. 5 б) са представени 
местоположението на плаващите тръстикови 
острови през 2009 г. сравнени с 1972 г . От нея ясно 
се вижда, че броят на плаващите острови през 2009 
г. се е увеличил в сравнение с 1972 г. Те са 
разпределени почти равномерно по повърхността 
на езерото. Единствено в северната част се 
наблюдава значително повишаване на броя на 
различни по площ плаващи острови. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 
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На Фиг. 5 в) са представени местополо-
жението на плаващите тръстикови острови 
през 2005 г. сравнена с 2009 г. Общата им 

площ от 476 509 m2 за 2005 г. е нарастнала до 2 272 
726 m2 през 2009 г., т.е. 4.8 пъти. 

 

 
 а) 

 
     б) 

 
в) 

Фиг. 5. Сравнение на местоположението на плаващите тръстикови острови в езерото Лумина  
през  годините: а) 1972-2005 г., б) 1972-2009 г., в) 2005-2009 г. 

5.3. Съотношение на площите на плаващите тръстикови острови в езерото Лумина  
в % спрямо общата им площ. 
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Фиг. 6. Съотношение на площите на плаващите тръстикови острови в езерото Лумина  
в % спрямо общата им площ, по години: а) 1972 г., б) 2005 г., в) 2009 г.

Така представени резултатите ни дават 
възможност да проследим моментното 
състояние на плаващите тръстикови острови 

през трите години, без то да характеризира 
детайлно всеки един от тях. 

5.4. Максимални стойности на площта на плаващите тръстикови острови 

 

 

Фиг. 7. Максимални стойности на площите на плаващите тръстикови острови:  
а) 1972 г., б) 2005 г., в) 2009 г. 

От фигурите се вижда, че през 1972 г. най-
големият по площ тръстиков остров заема 66% 

от общата им площ. През 2005 г. неговата площ 
намалява до 53%, а през 2009 г. – до 33%. 
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6. ИЗВОДИ 
ü Максимална  площ и брой на плаващите 

тръстикови острови се наблюдава през 2009 г., 
като площта е  с 1 595 029 m2 по-голяма с тази 
през 1972 г. 
ü При сравнение на разположението на 

плаващите тръстикови острови през 2005 г. 
спрямо 1972 г. също се наблюдава значителна 
разлика в площта, разположението и броят на 
островите: през 2005 г. се наблюдават по-малко на 
брой и площ плаващи тръстикови острови. 
ü Анализът на плаващите тръстикови 

острови през 2005 и 2009 г. показва, че техния 
брой е нараснал от 5 до 33, което е довело и до 
увеличаването на площта с 1 796 217 m2. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резултатите от представеното в настоящата 

работа изследване показват, че плаващите 
тръстикови острови се характеризират с 
значителна динамика. Тя се предизвиква основно 
от годишните вариации на водното ниво и 
ветровете в делтата. При високо ниво на водата и 
при силни ветрове се наблюдава значителна 
динамика, която оказва влияние върху 
състоянието, броя и размерите на плаващите 
острови, които от своя страна оказват влияние 
върху флората и фауната. Делтата на река Дунав 
е уникално природно местообитание. Плаващите 
тръстикови острови в нея са от голямо значение 
за гнездящите водолюбиви птици. Тези острови 
са убежище за застрашени видове птици като 
къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) и др. 

Използваната в работата методика на базата 
на спътникови и GPS данни позволява да се 
извършва постоянен мониторинг на плаващите 
тръстикови острови с цел тяхното съхраняване 
като уникално природно местообитание. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. UNESCO-MAB Biosphere Reserves Directory. 

Biosphere Reserve Information, Danube Delta, 1998. 
2. Domokos, M., F. Neppel, G. Gergov. 

Paleohydrographic history of the Danube catchment 
basin. – Problems of geography, BAS, 2001. 

3. Ivanova, I., Nedkov, RActual State of Danube 
Delta Biosphere Reserve, using Aerospace and GPS 
Data. EARSEL, 2010. 

4. Ivanova I., Nedkov R., Michev T., Kamburova 
N. Estimation of the dynamics of floating islands in the 
territory of Sreburna Lake, situated in the territory of 
Bulgaria, using aerospace and GPS data in the period 
1979 – 2005, RAST'2009, p.259-264 

5. IUCN. World Heritage Nomination – IUCN 
Summary. Danube Delta Biosphere Reserve, Gland. 
1991. 

6. Munteanu, V. Danube Delta Biosphere Reserve. 
Danube Delta Biosphere Reserve Authority, 2002. 

7. Nedkov, R. Application of criteria for 
comparison in pairs for aero and satellite images, 
IAF-97-B.6.03, 48th International Astronautical 
Congress, Turin, Italy, 1997. 

8. Nedkov, R. at al, Preparation of land cover 
database of Bulgaria through remote sensing and 
GIS, FAO of UN, Rome, 2001. 

9. Nedkov, R. at al, Viewing Geometry Model 
Evaluation for Spaceborne Pushbroom Imagery, 2nd 
International Conference on Recent Advances in 
Space Technologies, Istanbul, Turkey, 2005. 

10. Radu, D. Pasarile din Delta Dunari. 
Academiei Republicii Socialiste, Romania, 1979. 

11. EEN Romania - The Delta. Eastern Europe 
Newsletter. 4 (22), 1990. 

12. Ramsar Sites Database. A Directory of 
Wetlands of International Importance. Romania, 1994. 

13. Свейн, Ф., Дейвис, Ш. 1983. Дистанционное 
зондирование: Количественный подход, Москва 
“Недра”, с. 234-249. 

Маг. Васил Янчев 
Гл. ас. Ива Иванова 
Доц. д-р инж. Румен Недков 

ИКСЗИ-БАН 
ул. Московска 6 
1000 София 

vasil.yanchev@space.bas.bg 
ivаivanova@space.bas.bg 
rnedkov@space.bas.bg 

Vasil Yanchev, MSc 
Ress. Fell. Iva Ivanova, MSc 
Assoc. Prof. Roumen Nedkov, PhD 

SSТRI-BAS 
6, Moskovska Str. 
1000 Sofia 

vasil.yanchev@space.bas.bg 
ivаivanova@space.bas.bg 
rnedkov@space.bas.b

 

mailto:vasil.yanchev@space.bas.bg
mailto:ivanova@space.bas.bg
mailto:rnedkov@space.bas.bg
mailto:vasil.yanchev@space.bas.bg
mailto:ivanova@space.bas.bg

