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РЕЗЮМЕ  

Тема на проекта: Дистанционен многопараметричен мониторинг на представителни елементи 

от биологичното разнообразие на о-в Ливингстън, Антарктика  
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(ИБЕИ БАН), доц. д-р Анна Ганева (ИБЕИ-БАН), Олег Василев, Диана Цветкова (студент 

ТУ), Атилла Марков (студент ЛТУ).  

Основната цел на проекта е оценка на антропогенното въздействие върху елементи 

на биологичното разнообразие на о-в Ливингстън, Антарктика и създаване на основа за 

техния дългосрочен мониторинг.  

Предвижда се използването на иновативна интердисциплинарна методология за 

дистанционен мониторинг (алтернатива на традиционните методи), ефективна по отношение 

на ресурси и щадящо въздействие върху елементите на околната среда.  

Работата по проекта е разделена на два пакета, включващи дистанционен мониторинг с 

помощта на безпилотни летателни средства (БЛС) както на колониално гнездящи пингвини, 

така и на растителни съобщества в колонии на пингвини с различна степен на изява на 

антропогенен натиск и в района на БАБ „Св. Климент Охридски “.  

Предвиждат се следните дейности:  

• Предварителна подготовка на инвентара и извършване на тестове на терен. • Теренна 

работа: геодезични заснемания; облитания с БЛС и събиране на снимков материал.  

      • Обработване на резултатите – фотограметрична обработка на изходния материал 

от геореферирани изображения.  

• Обобщение и анализ на резултатите.  

      • Разпространение на резултатите: две научни публикации в списания с IF/SJR; участие в 

две научни конференции; онлайн популяризиране на резултатите в сайта на ИБЕИ и 

социални медии; подготовка и защита на дипломна работа (АМ).  

Очаквани резултати и научни приноси:  

      • Въвеждане на дистанционния мониторинг с помощта на БЛС като иновативен 

инструмент за дългосрочен мониторинг;  

      • Оценка числеността на колониите на пингвини в места, обект на туризъм и в такива, 

рядко посещавани от човека и снемане на редица техни параметри;  



• Събиране на първоначални данни за мониторинг и оценка на растителните 

съобществав колонии на пингвини с различна степен на антропогенен натиск и в място със 

силно изявен антропогенен натиск.  

Приложение на резултатите:  

• създаване на основа за дългосрочни мониторингови изследвания в полярни условия; •    

изготвяне на препоръки за минимизиране на антропогенния натиск в местата с 

регулярно присъствие на хора;  

• разширяване обхвата на представената методика в посока нейното прилагане и 

към елементи от неживата среда, изучавани от геологията, глациологията и др. 

SUMMARY  

Project title: Remote multi-parametric monitoring of representative elements of biodiversity 

on Livingston Island, Antarctica  

Participants: Assoc. Prof. Boris Petrov Nikolov, PhD (IBER-BAS, project leader), Assoc. Prof. 

Rayna Natcheva, PhD (IBER-BAS), Assoc. Prof. Anna Ganeva, PhD (IBER-BAS), Oleg Vassilev, 

Diana Tsvetkovа (Master student, Technical University), Atilla Markov (Master student, University 

of Forestry).  

The aim of the project is to assess the anthropogenic impact on elements of biodiversity on 

Livingston Island, Antarctica, and to establish a basis for their long-term monitoring.  

To achieve the main objective, an innovative interdisciplinary methodology for remote monitoring 

is envisaged. It is an alternative to traditional methods offering resource efficiency and minimal 

negative impact on the environment.  

The project includes two work packages, which include remote monitoring with the help of 

unmanned aerial systems (UAS) of colonial breeding penguins, as well as plant communities in 

penguin colonies with different degrees of anthropogenic pressure and in the area of BAB "St. 

Kliment Ohridski”. The following activities are planned:  

• Preliminary preparation of the inventory and field tests.  

      • Field work: preliminary geodetic surveys; weekly flights with UAV and collection 

of photographic material.  

       • Processing of the results - photogrammetric processing of the source material of 

georeferenced images.  

• Summary and analysis of the results.  

      • Dissemination of results: two scientific publications in internationally peer-reviewed journals 

with IF SJR; participation in two scientific conferences; online presentation of the results on 

the website of IBEI and social media; preparation and defense of a Master’s thesis by one of 

the participants in the project (AM).  

Expected results and scientific contributions:  

• Introduction of remote monitoring via UAS as an innovative tool for long-term monitoring; • 

Estimation of the number penguins in colonies in places, object of tourism and in seldom 

visited or not visited places and measurement of a number of their parameters;  

• Collection of initial data for monitoring and evaluation of plant communities in penguin    

colonies with different degree of anthropogenic pressure and in a place with strong anthropogenic 

pressure. The results of the present study would find application in the following areas:  

• Creating a basis for long-term monitoring research in polar environment;  



• Preparation of recommendations for minimizing the anthropogenic pressure in the places 

with regular presence of people;  

• Expanding the scope of the tested methodology towards elements of the non-living nature, 

subject to study by geology, glaciology etc. 

 
 


