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CUVÂNT ÎNAINTE
Prezenta teză propune o metodă de analiză în timp a tipurilor de habitat, care să
poată fi aplicată pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 din România şi Europa.
Această lucrare se adresează cercetătorilor din domeniu, cât și cadrelor didactice și
studenților, fiind un exemplu de aplicare a teledetecției și a sistemelor informatice
geografice cu scopul de a evidenția unde, când și cum activitățile umane şi procesele
naturale au transformat suprafața planetei, afectând habitatele naturale și biodiversitatea.
De asemenea, lucrarea poate reprezenta un punct de plecare, fiind potențial utilă
autorităților, pentru a îmbunătăți gestionarea și a elabora strategii adecvate pentru
conservarea habitatelor.
Această teză este structurată în șase capitole, are 147 de pagini, conţine 74 de figuri
şi 79 de tabele.
În primul capitol este analizată literatura de specialitate existentă în acest domeniu,
conducând în finalul capitolului la enunțarea obiectivelor studiului. Obiectivul principal al
acestui studiu este analiza dinamicii tipurilor de habitat în ultimii 30 de ani, în cele mai
mari trei situri Natura 2000 din zona Munţilor Apuseni - Munții Apuseni-Vlădeasa,
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei şi Drocea-Zarand, utilizând date de
teledetecție, prin cartografierea directă a tipurilor de habitat și analiza corelată a
schimbărilor cu modificările structurii peisajului ilustrată prin metrici peisagistice.
În capitolul al doilea sunt prezentate cele trei areale de studiu, Munții ApuseniVlădeasa, Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei şi Drocea-Zarand.
În cel de-al treilea este descrisă metodologia aplicată. Pentru clasificarea și
evaluarea tipurilor de habitat am folosit sistemul de informaţii european al naturii (EUNIS)
şi imagini satelitare Landsat achiziționate în 1986, 1993, 2000, 2007 și 2015. Clasificarea a
fost realizată printr-o abordare bazată pe obiect în combinație cu metoda Random forests.
Pe baza hărților tipurilor de habitat, 18 metrici de peisaj la nivel de clasă și 16 metrici la
nivelul întregului peisaj au fost derivate pentru a cuantifica structura, compoziția și
modelul spațial al peisajului.
Capitolul patru cuprinde prezentarea rezultatelor pentru fiecare areal de studiu în
parte, cu hărțile tipurilor de habitat și analiza schimbărilor. În ultimii 30 de ani, pădurile de
foioase și de conifere s-au îmbunătățit continuu în situl Munții Apuseni-Vlădeasa, dar
surprinzător s-au deteriorat după ce situl a fost declarat SPA în anul 2007. Pădurile de
amestec au înregistrat o tendință de deteriorare din 1986, însă această tendință s-a oprit din
2007. Pădurile de foioase din situl Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei s-au
deteriorat până în 2007, dar după ce a fost declarat SPA, se pare că intervențiile antropice
s-au diminuat. În cadrul sitului Drocea-Zarand pădurile de foioase nu au suferit deteriorări
în ultimele trei decenii, însă înregistrând o tendință de creștere a intervențiilor umane,
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altele decât tăierile sau defrișările și fără diferențe semnificative după ce a fost declarat
SPA.
În situl Munții Apuseni-Vlădeasa, pajiștile s-au deteriorat până în anul 2000,
datorită activităților umane (agricultură) și a creșterii naturale a vegetației, dar de când situl
a fost declarat arie protejată sau datorită măsurilor implementate pentru a îndeplini
condițiile UE, situația s-a îmbunătățit considerabil, cu o atenuare surprinzătoare după anul
2007. În siturile Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei și Drocea-Zarand, pajiştile
au înregistrat o deteriorare constantă în ultimele trei decenii.
În ultimele capitole sunt prezentate discuțiile și concluziile studiului.
Cuvinte cheie: tip de habitat; peisaj; analiza schimbărilor; imagini satelitare; analiza
imaginilor bazată pe obiect; Munții Apuseni

Cap. I. INTRODUCERE
La nivel mondial a fost recunoscut că obiectivul privind biodiversitatea pentru 2010
nu a fost atins, în ciuda unor succese majore, precum instituirea rețelei Natura 2000, cea
mai mare rețea mondială de zone protejate (Comisia Europeană, 2011). În acest raport,
Comisia Europeană trage un nou semnal de alarmă, susţinând că, în principal din cauza
activităților umane, pierdem specii într-un ritm de 100 până la 1000 de ori mai rapid față
de ritmul natural. Conform FAO, 60% din ecosistemele lumii sunt degradate sau utilizate
într-un mod nedurabil, 75% din stocurile de pește sunt supraexploatate sau diminuate în
mod semnificativ, iar din 1990 s-a pierdut 75% din diversitatea genetică a culturilor
agricole la nivel mondial. Conform aceluiaşi raport, în fiecare an, sunt defrișate
aproximativ 13 milioane de hectare de păduri tropicale. În UE, doar 17% dintre habitate și
specii și 11% dintre ecosistemele protejate de legislația UE sunt într-o stare favorabilă.
Acest lucru se întâmplă în pofida acțiunilor întreprinse pentru combaterea pierderii
biodiversității, în special din momentul stabilirii obiectivului UE privind biodiversitatea
pentru 2010 (Comisia Europeană, 2011).
Prin urmare, Comisia Europeană a elaborat şi adoptat pe 3 mai 2011, Strategia
Uniunii Europene privind Biodiversitatea pentru 2020 (European Commission, 2011).
Strategia are ca scop accelerarea trecerii Uniunii Europene la o economie ecologică și
eficientă din punctul de vedere al resurselor, impunând statelor membre să monitorizeze și
să raporteze starea tipurilor de habitat și speciilor la fiecare șase ani, pe teritoriul lor
național (Comisia Europeană, 2011).
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Aceste fapte au condus la identificarea unor soluții pentru aceste probleme, o
soluţie foarte promiţătoare fiind recunoscută la nivel mondial ca fiind cartografierea și
evaluarea tipurilor de habitat sau ecosistemelor, în special în zonele protejate, pentru a
furniza informaţii cu privire la starea lor naturală, la presiunile la care sunt expuse și pentru
a identifica tendințe în timp (Comisia Europeană, 2011; EEA, 2015).
Cartografierea şi evaluarea tipurilor de habitat în timp ar trebui să reprezinte un pas
esențial pentru a evidenția zonele şi modalităţile prin care activitățile umane au transformat
suprafața planetei, fie că au transformat peisajele naturale pentru scopuri antropice sau au
modificat practicile de utilizare a terenurilor (Foley et al., 2005), au amplificat schimbările
climatice și au afectat ecosistemele naturale ale Pământului, compromițând astfel
biodiversitatea (Vitousek et al., 1997; Tilman et al., 2001; Wackernagel et al., 2002;
Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Benayas et al., 2009).
România este una din regiunile Europei în care există încă zone excepțional de mari
de păduri temperate naturale și alte tipuri de habitate (Feurdean, Willis, 2008), 5,18% din
teritoriul național românesc fiind protejat prin intermediul parcurilor naționale și naturale
și 17,84 % fiind protejate ca situri Natura 2000. Zona Munților Apuseni înregistrează una
dintre cele mai mari procentaje de arii protejate din munții României, depășind 50%, cu 67
de situri Natura 2000 declarate după anul 2007 și unul dintre cele mai mari parcuri
naturale, Parcul Natural Apuseni, fondat în 1990. Zona Munților Apuseni este acoperită cu
vaste păduri de foioase sau conifere și pajiști, cu o mare biodiversitate, și găzduiește cele
mai mari păduri dezvoltate pe calcar din Europa, conținând o floră distinctă caracteristică
peisajelor carstice din emisfera nordică (Feurdean, Willis, 2008). Zona Munților Apuseni
găzduiește un număr mare de specii faunistice şi floristice endemice și rare, cu multe specii
și habitate protejate în cele două directive europene (Directiva habitate și Directiva
păsări), inclusiv specii de arbori care sunt pe lista roșie ca bradul alb (Abies alba), zada
(Larix decidua) și tisa (Taxus baccata) (Feurdean, Willis, 2008).
Zona Munților Apuseni este cea mai populată zonă montană din România,
gestionarea terenului permițând diverse activități umane, acestă zonă suferind schimbări
economice și sociale complexe în trecut, în special în ultimii 25 de ani (Constantin et al.,
2015). Au fost identificate numeroase amenințări pentru tipurile de habitat din această
regiune, cum ar fi exploatarea selectivă a arborilor și exploatarea industrială masivă a
lemnului, acestea având cel mai mare impact asupra bradului alb, care a început să intre
într-un declin dramatic acum cca. 450 de ani, apărând azi doar ca arbori individuali rari;
plantarea unor specii alohtone; păşunatul intensiv în special în vecinătatea satelor montane
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izolate; dezvoltarea activităților miniere; incendii antropice sau naturale şi intensificarea
activităţilor agricole (Feurdean et al., 2009; Turtureanu, Dengler, 2012). Aceste probleme
impun dezvoltarea unor instrumente adecvate pentru monitorizarea și evaluarea
schimbărilor tipurilor de habitat din zona Munților Apuseni, pentru a îmbunătăți eficiența
activităților de gestionare.
Numeroase studii au abordat problema evaluării stării ecosistemelor din areale
protejate utilizând date şi metode specifice teledetecţiei. Menţionăm studiile realizate de
Gross et al. (2006; 2009), Muchoney (2008), Kennedy et al. (2009), Borre et al. (2011),
Nagendra et al. (2013), Lang, Pernkopf (2013), Gillespie et al. (2015), Corbane et al.
(2015) şi Lang et al. (2015) care analizează retrospectiv utilitatea teledetecţiei pentru
monitorizarea şi eficientizarea gestionării arealelor protejate, pentru cartografierea tipurilor
de habitat şi monitorizarea biodiversităţii. Deşi mai multe studii au abordat cartografierea
tipurilor de habitat din cadrul siturilor Natura 2000, nu am identificat niciun studiu care să
îşi propună cartografierea acestora în mai multe momente de timp, atât înainte cât şi după
înfiinţarea sitului, şi să analizeze schimbările survenite. Aceasta în ciuda nevoii urgente,
identificată de Berry et al. (2016), a unor noi metode de cartografiere şi analiză a
schimbărilor tipurilor de habitat/ ecosistemelor Europei, aceste analize furnizând informaţii
importante asupra câştigurilor şi pierderilor acestora, care trebuie corelate cu analiza stării
lor şi a presiunilor.
Schimbările tipurilor de habitat de obicei se produc la nivel local, şi pot fi
nesemnificative dacă sunt analizate izolat şi evaluate independent. Însă, analiza corelată a
aspectelor spaţiale, prin metricile peisagistice, şi temporale, prin analiza cantitativă a
schimbărilor tipurilor de habitat, poate conduce la identificarea unor schimbări
semnificative ale structurii şi condiţiei peisajului. Astfel, devine extrem de importantă
monitorizarea şi evaluarea resurselor naturale, examinarea impactului şi efectelor
activităţilor antropice şi observarea şi analiza stării ecologice a peisajului de-a lungul
timpului, prin analiza corelată a celor două componente (Lang et al., 2008).
Studii de monitorizare a tipurilor de habitat din zona Munţilor Apuseni lipsesc,
existând puține studii care abordează peisaje similare în Europa. Prin urmare, este necesară
îmbunătățirea cunoștințelor asupra tipurilor de habitat din zona Munţilor Apuseni și a
dinamicii peisajului din această zonă.
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Obiectivul principal al tezei este analiza dinamicii tipurilor de habitat din ultimii 30
de ani, în cele mai mari trei situri Natura 2000 din zona Munților Apuseni, prin
cartografierea directă a tipurilor de habitat și analiza corelată a schimbărilor acestora cu
analiza structurii peisajului, ilustrată prin metrici de peisaj.
Obiectivele secundare ale tezei sunt:
1. Dezvoltarea unei metodologii de evaluare în timp a tipurilor de habitat, care să poată fi
aplicată pentru monitorizarea altor situri Natura 2000 din Europa.
2. Clasificarea directă a tipurilor de habitat de pe imagini satelitare, în siturile Natura
2000 Munţii Apuseni-Vlădeasa, Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei şi
Drocea-Zarand;
3. Analiza schimbărilor tipurilor de habitat, în ultimele 3 decenii;
4. Analiza corelată a schimbărilor identificate cu dinamica structurii peisajului şi a
tipurilor de habitat, cuantificată prin metrici de peisaj.
Întrebările la care doreşte să răspundă prezenta teză sunt:
-

Ce schimbări au suferit tipurile de habitat şi structura peisajului în cele trei situri

Natura 2000, în ultimele 3 decenii?
-

Care sunt principalii factori determinanţi ai schimbărilor înregistrate?

-

Pot fi identificate tendinţe generale ale dinamicii suprafeţei tipurilor de habitat sau

structurii peisajului, în scopul unei estimări pentru următoarii 15 ani?

CAP. II. AREALELE DE STUDIU
Arealele de studiu au fost selectate pentru a ilustra peisaje comune din munții
României, cu varietate diferită a tipurilor de habitat şi cu diferite grade de magnitudine a
proporţiei şi densităţii așezărilor umane. Zonele de studiu pot fi clasificate ca: primul areal
având diversitate mare, dar proporţii relativ egale ale tipurilor de habitat, cu o densitate
medie a așezărilor umane (Munții Apuseni-Vlădeasa); al doilea areal având o diversitate
mare a tipurilor de habitat, fiind însă dominat de pădurea de foioase, cu o densitate mare a
așezărilor umane (Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei); al treilea areal având o
diversitate scăzută a tipurilor de habitat, fiind dominat de pădurea de foioase, cu o densitate
scăzută a așezărilor umane (Drocea-Zarand). Toate cele trei situri analizate sunt situate în
zona Munților Apuseni, în vestul României (Fig. 2.1). În acest studiu, evaluarea în timp a
tipurilor de habitat din siturile Natura 2000, nu este realizată doar în interiorul sitului, ci şi
în vecinătatea lui, într-o zonă tampon de 5 km.
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Fig. 2.1. Localizarea geografică a siturilor.

Siturile protejează numeroase specii de interes conservativ global sau ale căror
populaţii sunt ameninţate la nivelul Uniunii Europene. Siturile sunt vulnerabile la turismul
necontrolat şi în masă, la schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită
încetării activităţilor agricole ca păşunatul, la lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în
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perioada de reproducere, la amenajări forestiere şi tăieri, la distrugerea cuiburilor sau a
puilor, la defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe
suprafeţe mari, la tăierile selective a arborilor în vârstă sau a unor specii sau la arderea
vegetaţiei (Grupul de lucru Natura 2000, 2011c).

2.1.

Situl Munţii Apuseni–Vlădeasa

Este o zonă protejată ca arie de protecție specială avifaunistică (SPA) din anul 2007
(ROSPA0081), situată în vestul Transilvaniei, cuprinzând în teritoriul ei şi siturile de
importanţă comunitară Buteasa (ROSCI0016) şi Apuseni (ROSCI0002). Este localizat
între 46º 27' 10'' şi 46º 49' 44'' latitudine nordică şi 22º 33' 51'' şi 23º 04' 38'' longitudine
estică, are o suprafaţă de 93.088 ha, altitudinea variază de la 342 m la 1842 m cu o medie
de 1154 m, fiind încadrat regiunii biogeografice Alpină. Situl este împărţit pe teritoriul
administrativ a trei judeţe: Cluj (46%), Bihor (36%) şi Alba (18%) (Grupul de lucru Natura
2000, 2011c). Zona tampon a sitului Munţii Apuseni–Vlădeasa are o suprafaţă de 88923
ha.
Situl cuprinde şapte tipuri de habitat: 48% păduri de conifere, 17% păduri de
foioase, 12% păduri de amestec, 8% păşuni, 5% pajişti naturale, stepe, 5% alte terenuri
arabile şi 5% habitat de păduri în tranziţie. Situl constă din Parcul Naţional Apuseni lărgit
cu Muntele Vlădeasa, pentru a include pădurile întinse de conifere şi alte habitate
importante. Zona montană prezintă fenomene carstice, grohotişuri, goluri alpine şi păduri
de conifere întinse. Zona este cuprinsă în Parcul Naţional Apuseni, fiind una dintre cele
mai sălbatice şi bine conservate din Munţii Apuseni (Grupul de lucru Natura 2000, 2011c).

2.2.

Situl Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei

Este arie de protecţie specială avifaunistică din anul 2007 (ROSPA0029), localizată
între 45º 51' 10'' şi 46º 05' 27'' latitudine nordică şi 21º 56' 21'' şi 22º 29' 40'' longitudine
estică. Situl se întinde pe o suprafaţă de 55619 ha, iar zona tampon pe 77114 ha. Situl se
încadrează regiunii biogeografice continentale, având o altitudine minimă de 134 m,
maximă de 495 m şi o altitudine medie de 229 m. Administrativ se întinde pe teritoriul a
trei judeţe, Arad 54%, Timiş 35% şi Hunedoara 11%. Arealul este situat pe dealurile înalte
ale Lipovei, la limita bazinelor hidrografice Mureş şi Bega.
Principalele tipuri de habitat întâlnite pe teritoriul sitului sunt pădurile de foioase,
pajiştile, terenurile arabile, habitate de păduri în tranziţie, râurile, lacurile şi suprafeţele
artificiale (localităţi, mine, etc).
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Este o zonă deluroasă cu multe păduri compacte de foioase şi zone deschise de o
valoare rar întâlnită de-a lungul Mureşului. Habitatele foarte diversificate permit stabilirea
unui număr mare de specii care sunt afectate de activitatea umană. În pădurile din zonă
cuibăreşte probabil cea mai mare populaţie de ciocănitoare de stejar. Întâlnim efective
importante la nivel naţional din 4 specii de răpitoare, acest lucru fiind posibil din cauza
condiţiilor excelente de cuibărit (păduri bătrâne). Cel mai important loc de hrănire al
răpitoarelor şi al berzelor albe şi negre este în lunca Mureşului, pajiştile de aici fiind
indispensabile şi populaţiei de cristel de câmp. În zonele deschise cu pâlcuri de copaci şi
tufărişuri găsim silvia porumbacă, caprimulgul şi sfrânciocul cu fruntea neagră (Grupul de
lucru Natura 2000, 2011a).

2.3.

Situl Drocea-Zarand

Situl Drocea-Zarand este localizat în judeţul Arad, între 46º 05' 19'' şi 46º 18' 55''
latitudine nordică şi 21º 54' 40'' şi 22º 18' 08'' longitudine estică, se întinde pe 40671 ha şi
este zonă de protecție specială din anul 2011, incluzând în teritoriul său rezervația naturală
Runcu - Grosi (261,8 ha). Altitudinea variază între 141 m și 847 m, cu o altitudine medie
de 400 m, incluzând situl în regiunea munţilor joşi. Zona tampon a sitului se întinde pe o
suprafaţă de 56524 ha. Acest sit cuprinde șase tipuri de habitat: pădure de foioase, pajiști
naturale, apă stătătoare, apă curgătoare, zone construite și teren arabil.
Vegetația este caracterizată în principal de existența pădurilor compacte, compuse
din specii specifice zonei de deal, în special cer şi stejar în amestec cu fag. Suprafețe
întinse păstrează caracterul natural, chiar cu areale de păduri semivirgine. Influenţa
climatului local, influenţa sud-vestică (temp. medie anuală de 10°C la periferie si de 7-8°C
pe culmi) se resimte şi asupra repartiţiei arborilor: gorun în partea superioară a formelor de
relief, apoi cer şi gârniţă, iar pe versanţii umbriţi apar fagul şi carpenul. Pădurile zonei se
află în general într-o bună stare de conservare. Vegetația este alcătuită din 1110 specii de
cormofite și 800 de specii de plante inferioare, unele dintre ele fiind rare și protejate prin
lege (Grupul de lucru Natura 2000, 2011b).
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CAP. III. ELEMENTE METODOLOGICE
Metodologia prezentată în cele ce urmează a fost validată în fluxul științific
internațional, fiind parte din articolul ştiinţific cu titlul "Analysis of recent changes in
natural habitat types in the Apuseni Mountains (Romania), using multi-temporal Landsat
satellite imagery (1986–2015)", publicat în revista Applied Geography (Cheţan et al.,
2018).

3.1. Date utilizate
Pentru evaluarea în timp a tipurilor de habitat, am utilizat imagini satelitare
Landsat, achiziţionate în anii 1986, 1993, 2000, 2007 și 2015. Scenele satelitare au fost
achiziţionate pe timp de zi, în două perioade ale anului, în perioada verii când vegetaţia
este la vârful fenologic şi într-un anotimp de tranziţie când vegetaţia este în dezvoltare
(primăvara) sau în regresie (toamna), sunt disponibile în format geotiff, având traiectoria
(path) 185 şi rândul (row) 028, sistem de proiecţie UTM, datum WGS84, elipsoid WGS84
şi zona UTM 34. Clasificările bazate pe date spectrale multi-temporale pot îmbunătăți
identificarea speciilor, întrucât de exemplu, specii de arbori cu reflectanţă spectrală
similară în anumite faze fenologice au de obicei diferite stadii fenologice (Nagendra,
2001).
Scenele satelitare Landsat cuprind diferite benzi spectrale, cu diferite rezoluţii
spaţiale: TM Landsat 5 cuprinde 7 benzi, Landsat 7 ETM+ cuprinde 8 benzi, iar OLI +
TIRS Landsat 8 cuprinde 11 benzi. Toate scenele satelitare au fost calibrate în radianţa la
partea superioară a atmosferei - Top of atmosphere radiance.
Dintre acestea, în prezentul studiu au fost utilizate 6 benzi spectrale: albastru
(BLUE), verde (GREEN), roşu (RED), infraroşu apropiat (NEAR INFRARED - NIR),
infraroşu de undă scurtă 1 (SHORTWAVE INFRARED 1 – SWIR 1) şi infraroşu de undă
scurtă 2 (SHORTWAVE INFRARED 2 – SWIR 2).
A fost utilizat şi modelul digital de elevaţie (DEM) SPOT cu rezoluţia spaţială de
30 m, de pe care au fost derivate cinci variabile geomorfometrice: altitudinea, multiresolution index of valley bottom flatness - MrVBF, indicele de umiditate a terenului
(terrain wetness index - TWI), SAGA wetness index - SAGAWI şi modified catchment area
– MCA.
Mai multe studii au sugerat că pentru îmbunătăţirea clasificării tipurilor de habitat,
ar trebui utilizaţi, pe lângă informaţiile benzilor spectrale, şi anumiţi indici normalizaţi. În
acest studiu au fost utilizaţi şapte indici normalizaţi: indicele normalizat de diferenţiere a
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vegetaţiei, indicele normalizat de diferenţiere a apei, indicele normalizat de diferenţiere a
umidităţii, indicele normalizat de diferenţiere a construcţiilor, indicele modificat
normalizat de diferenţiere a apei, indicele vegetaţiei şi indicele calibrat sol-vegetaţie.

3.2. Hărţile tipurilor de habitat
În acest studiu am optat pentru o abordare bazată pe obiect în combinaţie cu metoda
Random forests, pentru cartografierea tipurilor de habitat. Decizia a fost bazată pe
rezultatele publicate în revista ZFV - Zeitschrift fur Geodasie, Geoinformation und
Landmanagement, unde pentru clasificarea acoperirii terenului într-un areal din vestul
României, cele mai bune rezultate au fost obţinute prin combinaţia celor două metode
menţionate (Cheţan et al., 2017).
3.2.1. Tipologia habitatelor
Tipologia habitatelor EUNIS a fost utilizată în acest studiu deoarece este frecvent
folosită şi fundamentată ecologic. Pentru 7 tipuri de habitat am utilizat nivelul ierarhic 2
(ape stătătoare, ape curgătoare, pădure de foioase, pădure de conifere, pădure de amestec,
subarboret şi pădure imatură, teren arabil), iar pentru 2 tipuri am utilizat nivelul 1 (pajişti şi
suprafeţe construite), din cauza dificultăţii separării spectrale a tipurilor de la nivelul 2.
Tipurile de habitat analizate în prezentul studiu sunt descrise în tabelul 3.1.
3.2.2. Selectarea arealelor de antrenament
Folosind o metodă supervizată de clasificare, aceasta necesită un număr de areale
de antrenament, pentru calibrarea metodei de clasificare şi evaluarea acurateţii. Numărul
arealelor de antrenament a fost selectat după formula:
N = Z2 * P * (1 – P) / E2
unde Z = valoarea Z (ex. 1.96 pentru un nivel de confidenţă de 95% sau 2.327 pentru un
nivel de confidenţă de 98%), P = acurateţea dorită/aşteptată, E = eroarea tolerată.
Localizarea arealelor de antrenament a fost realizată în mod aleatoriu. Fiecare areal
de antrenament are formă circulară cu raza de 60 m, întrucât Congalton (1991) susţine că
atunci când clasificarea este formată din obiecte (poligoane) şi arealele de antrenament
trebuie să fie tot poligoane. Fiecare areal de antrenament acoperă 1-2 ha corespunzând unui
tip de habitat unic, fiind caracterizat prin activități de management unitare și condiții de
mediu omogene. Locaţiile alese au fost verificate manual folosind imaginea color din anul
2015, locaţiile pentru care nu a putut fi stabilit tipul de habitat fiind eliminate, celelalte
devenind areale de antrenament pentru anul 2015. Pentru anii anteriori au fost verificate
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aceleaşi areale de antrenament pentru a corespunde tipurilor de habitat, cele la care nu a
fost identificat în mod clar tipul de habitat fiind eliminate.
Tabelul 3.1. Tipurile de habitat după sistemul EUNIS
Tip de habitat
Nivel 1
Ape interioare de
suprafață

Tip de habitat
Nivel 2
Ape stătătoare

Ape curgătoare
Pajiști

Păduri şi alte
terenuri
împădurite

Pajişti cu regim
hidric moderat
Pajişti umede
Pajişti alpine şi
subalpine
Pădure de foioase

Pădure de
conifere
Pădure de
amestec (foioase
şi conifere)

Subarboret şi
pădure imatură

Terenuri agricole,
horticole şi
domestice
cultivate în mod
regulat sau recent

Teren arabil

Suprafeţe
construite,
industriale şi alte
habitate artificiale

Clădiri
urbane/rurale
Clădiri cu
densitate mică
Zone de industrie
extractivă
Depozite de
deșeuri

Descriere
Lacuri, iazuri și bazine de origine naturală care conțin apă dulce,
salmastră sau apă sărată. Suprafeţe artificiale acvatice de apă
dulce, inclusiv lacuri de baraj artificial, rezervoare și canale, care
conţin comunități acvatice seminaturale.
Ape curgătoare, inclusiv izvoare, cursuri de apă și cursuri de apă
temporare.
Terenuri dominate de ierburi și alte plante nelemnoase, inclusiv
mușchi, macrolicheni, ferigi, rogozuri şi plante aromatice. Include
vegetație buruienoasă în fază succesională și pășuni administrate,
cum ar fi câmpurile de agrement și peluzele. În această categorie
nu intră terenurile arate în mod regulat, dominate de vegetație
erbacee cultivată, cum ar fi terenurile arabile.
Păduri şi plantații dominate de arbori care nu fac parte din familia
coniferelor, verzi în timpul verii şi care își pierd frunzele în
timpul iernii. Include păduri de amestec din arbori foioşi veșnic
verzi și cu frunze căzătoare, cu condiția ca acoperirea celor cu
frunze căzătoare să depășească pe cea a celor veşnic verzi. Din
această categorie nu fac parte pădurile mixte unde proporția
coniferelor depășește 25%.
Păduri şi plantații dominate de conifere, în principal veşnic verzi
(Abies, Cedrus, Picea, Pinus, Taxus, Cupressaceae), dar și cu
frunze căzătoare (Larix). Din această categorie nu fac parte
pădurile mixte unde proporția foioaselor depășește 25%.
Pădure mixtă de foioase cu frunze căzătoare sau veșnic verzi și
conifere din zonele nemorale, boreale, temperate calde şi umede
și mediteraneene. Sunt în mare parte caracteristice zonei de
tranziție între taiga și pădurile de foioase temperate, precum și
zonei montane. Nici coniferele, nici foioasele nu acoperă mai
mult de 75% din zona împădurită.
Păduri rarefiate și subarboret care se află temporar într-un stadiu
succesional, dar care se pot dezvolta în păduri, în viitor. Standuri
de copaci mai mari de 5 m înălțime sau cu potențial de a atinge
această înălțime, fie în fâșii mai mult sau mai puțin continue
înguste, fie în plantații sau păduri intens exploatate mici (< 0,5
ha). Include şi tufărişurile subalpine (jneapăn, ienupăr, etc).
Terenuri plantate pentru culturi recoltate anual sau în mod regulat,
altele decât cele de arbori sau arbuști. Includ câmpuri de cereale,
floarea-soarelui și alte plante oleaginoase, sfeclă, legume, furaje,
cartofi, etc. Terenuri intens cultivate dar și culturi de plante
cultivate în mod tradițional și extensiv cu fertilizare chimică sau
aplicare a pesticidelor redusă sau nulă.
Așezări umane, clădiri, zone industriale, rețele de transport, zone
de depozitare a deșeurilor. Include ape saline sau nesaline
artificiale cu paturi construite în întregime sau cu apă puternic
contaminată (cum ar fi lagune industriale sau lacuri saline), care
practic sunt lipsite de viață vegetală și animală.
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Arealele de antrenament au fost împărţite în două subseturi de date: 50% pentru
calibrare, utilizate pentru clasificarea tipurilor de habitat, restul de 50%, fiind utilizate
pentru evaluarea acurateţii clasificărilor obţinute.
Pentru situl Munţii Apuseni-Vlădeasa au fost utilizate 516 areale de antrenament,
pentru situl Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei 386 areale de antrenament, iar
pentru situl Drocea-Zarand, 258 areale de antrenament.
3.2.3. Clasificarea tipurilor de habitat
Pentru cartografierea bazată pe obiect a tipurilor de habitat a fost dezvoltat un set
de reguli în programul eCognition Developer. Primul pas este reprezentat de segmentarea
uneia sau mai multor variabile (raster) pentru a obţine obiecte (poligoane) prin fuzionarea
pixelilor, ulterior obiectele rezultate fiind clasificate în tipuri de habitat. Pentru segmentare,
am utilizat algoritmul multiresolution segmentation, folosit în numeroase studii. Obiectele
rezultate au fost clasificate în tipuri de habitat utilizând metoda Random trees (RT) sau
Random forests (RF), cu valorile implicite ale parametrilor. Spaţiul atributelor a fost
constituit pentru fiecare sit analizat, şi pentru fiecare an, din cele mai importante 16
variabile, reducând astfel numărul lor la jumătate.
Pentru a elimina probabilitatea mare de a identifica schimbări datorate exclusiv
formei unui obiect, delimitat diferit de la an la an, am utilizat limitele tipurilor de habitat
cartografiate în anul final al intervalului analizat pentru cartografierea din anul iniţial al
intervalului, prin resegmentare. În zonele în care au fost observate clasificări greşite pe
suprafeţe însemnate ale unor tipuri de habitat, au fost aplicate corecţii manuale, pentru a
creşte confidenţa analizei schimbărilor. În final, pentru fiecare an analizat, am obţinut harta
tipurilor de habitat.
3.2.4. Evaluarea acurateţii clasificărilor
Evaluarea acurateţii clasificărilor este realizată pe baza indicelui de acuratețe
generală (overall accuracy - OA), a indicelui kappa (kappa index of agreement - KIA), a
acurateţii producătorului (PA) şi a acurateţii utilizatorului (UA), utilizând arealele de
validare.

3.3. Metrici de peisaj
Pentru analiza schimbărilor siturilor Natura 2000, în acest studiu am utilizat 6
metrici peisagistice la nivel de tip de habitat şi 6 metrici la nivelul întregului peisaj. La
nivel de tip de habitat am analizat: numărul de parcele (NP); lungimea medie a limitelor
parcelelor (MPE); media indicelui de formă (MSI); numărul zonelor nucleu (NCA);
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distanţa faţă de cel mai apropiat vecin (NNDIST); indicele de divizare (DIVISION). La
nivelul întregului peisaj am analizat: numărul de parcele (NP); lungimea medie a limitelor
parcelelor (MPE); media indicelui de formă (MSI); indicele zonelor nucleu (CORITY);
media indicelui de proximitate (MPROX); indicele de dominanţă (DOM).

3.4. Analiza schimbărilor
Analiza schimbărilor a fost efectuată utilizând modulul Land Change Modeler
(LCM). LCM este un software integrat în programul TerrSet, care se concentrează pe
problema conversiei utilizării terenurilor și pe nevoile specifice de conservare a
biodiversității (Eastman, 2015). În plus, am folosit ArcGIS 10, Microsoft Excel 2007 și
IBM SPSS Statistics 20, pentru statistici și rapoarte cantitative despre modificările tipurilor
de habitat. Modificările fiecărui tip de habitat au fost analizate privind atât valorile nete ale
schimbărilor cât și factorii determinanţi ai schimbărilor, în cele patru intervale de timp și
pe întreaga perioadă analizată.

Cap. IV. REZULTATE
Rezultatele obţinute în această teză au fost publicate într-un articol ştiinţific, în
revista Applied Geography (Cheţan et al., 2018).

4.1. Situl Munţii Apuseni-Vlădeasa
Acuratețea generală a hărților tipurilor de habitat a înregistrat valori excelente
variind între 82% și 86% în acest sit.
4.1.1. Analiza schimbărilor suprafeţelor tipurilor de habitat
În interiorul sitului, pădurea de conifere a înregistrat o creştere de 3,8 % din
suprafaţa sitului pe întreg intervalul analizat, pe când când în zona tampon doar 457 ha
(adică 0,51 % din suprafaţa zonei tampon). Pădurile de conifere au înlocuit pădurile de
amestec între 1986-1993 şi 2000-2007 şi subarboretul şi pajiştile între 1993-2000 (Fig. 4.14.2).
Pădurile de foioase s-au extins, pe întreg intervalul, cu 1162 ha adică 1,2 % din
suprafaţa sitului, în interiorul lui, şi cu 4951 ha (5,57 %) în zona tampon. În intervalele în
care pădurile de foioase au câştigat în suprafaţă, se observă efectul creşterilor naturale
poate şi a împăduririlor, înlocuind pe suprafeţe întinse tipul de habitat pajişti. Însă pot fi
remarcate şi tăierile selective de specii de conifere din cadrul pădurilor de amestec acestea
transformându-se în păduri de foioase (Fig. 4.1-4.2).
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Schimbări a înregistrat şi tipul de habitat pajişti cu o creştere între 1986-2015 de
2698 ha, adică 2,9 %, şi o scădere de 1646 ha (1,85 %) în zona tampon a sitului. Pajiştile
au câştigat din cauza tăierilor pădurilor de amestec, de foioase, de conifere dar au pierdut
din zauza creşterilor naturale, în favoarea subarboretului subarboretului (Fig. 4.1-4.2).

Fig. 4.1. Schimbările nete ale suprafeţelor tipurilor de habitat
din interiorul sitului Munţii Apuseni-Vlădeasa, în cele patru intervale de timp analizate (ha).

Pădurea de amestec a înregistrat pe întreg intervalul, pierderi de 7383 ha (7,9 %) în
interiorul sitului şi de 6079 ha adică 6,84 %, în zona tampon. Pădurile de amestec au scăzut
în suprafaţă datorită defrişărilor selective transformându-se în păduri de conifere sau
foioase, dar şi a defrişărilor la ras devenind pajişti şi subarboret (Fig. 4.1-4.2).
Tipul de habitat subarboret şi pădure imatură a înregistrat de asemenea schimbări
majore în cele patru intervale, evidenţiindu-se faptul că este poate cel mai dinamic tip de
habitat dintre cele analizate. Pe întreg intervalul, tipul de habitat subarboret şi pădure
imatură a pierdut o suprafaţă foarte mică de 35 ha în interiorul sitului, dar a câştigat 1225
ha adică 1,38 % în zona tampon (Fig. 4.1-4.2).
Suprafeţele construite, industriale şi alte tipuri de habitate artificiale au crescut în
suprafaţă mult mai mult în zona tampon decât în interiorul sitului, înregistrând o creştere
totală pe întreg intervalul de 1177 ha adică 1,32 %. Dezvoltarea suprafeţelor construite s-a
produs în principal în dauna pajiştilor, terenurilor arabile şi pădurilor de conifere (Fig. 4.14.2).
Analizând tendinţa înregistrată de schimbările suprafeţelor (ha) ocupate de tipurile
de habitat în ultimele trei decenii, observăm că pădurile de amestec înregistrează o tendinţă
clară de scădere în ultimii 30 de ani, atât în interiorul sitului cât şi în zona tampon, pe când
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pajiştile înregistrează o tendinţă de scădere doar în zona tampon a sitului. Pădurile de
foioase înregistrează o tendinţă de creştere în ambele zone, mai accentuată însă în zona
tampon, pe când pădurile de conifere înregistrează o tendinţă de creştere doar în interiorul
sitului. Subarboretul dar şi suprafeţele construite înregistrează o tendinţă de creştere în
zona tampon a sitului, pe când terenurile arabile nu înregistrează nicio tendinţă.

Fig. 4.2. Schimbările nete ale suprafeţelor tipurilor de habitat
din zona tampon a sitului Munţii Apuseni-Vlădeasa, în cele patru intervale de timp analizate (ha).

4.1.2. Analiza schimbărilor metricilor peisagistice la nivel de tip de habitat
a. Păduri de conifere

În interiorul sitului, între 1986 şi 2015, pădurile de conifere au înregistrat o uşoară
tendinţă de scădere a numărului de parcele, deci şi a fragmentării şi o creştere moderată în
zona tampon a sitului. Media indicelui de formă ilustrează o tendinţă de creştere a
complexităţii formei parcelelor, ceea ce ar putea sugera o reducere a influenţei antropice,
exercitată în ultimele trei decenii. Paradoxal, după anul 2007, în interiorul sitului, se
observă o scădere a mediei indicelui de formă deci şi a complexităţii parcelelor, datorată
probabil intervenţiilor antropice, în special a defrişărilor. Starea pădurilor de conifere din
acest sit s-a îmbunătățit în ultimele trei decenii, devenind mai puțin fragmentate (scăderea
numărului de parcele). Scăderea numărului de parcele este corelată cu unele defrişări
executate, pe suprafeţe restrânse însă, iar creşterea lungimii medii a limitelor parcelelor
explică creşterea pădurilor de conifere în interiorul sitului între 1986 şi 2015. Parcelele au
devenit mai mari, însă mai complexe ca formă, semn al proceselor predominant naturale,
crescând astfel şi numărul zonelor nucleu.
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În tot arealul (sit şi zona tampon) tendința de îmbunătățire nu este la fel de
evidentă, cu o ușoară creștere a fragmentării demonstrată de NP, și o creștere a diviziunii
habitatelor (indicele de diviziune și NNDist). Pădurile de conifere atât în cadrul sitului cât
și în zona tampon s-au deteriorat surprinzător după declararea sitului ca SPA în 2007. Ca
urmare, au dispărut suprafeţe ale acestui tip de habitat, fragmentarea şi diviziunea au
crescut și complexitatea formei parcelelor a scăzut (MSI, MPE).
În următorii 14 ani starea pădurilor de conifere va continua să se îmbunătățească,
însă schimbările observate în ultimii 8 ani sunt îngrijorătoare, producând serioase îndoieli
cu privire la puterea acțiunilor de protecție.
b. Păduri de foioase

În ceea ce priveşte tipul de habitat pădure de foioase tendinţele identificate sunt
mult mai evidente. Dinamica metricilor de peisaj arată că pădurea de foioase s-a
îmbunătățit constant după anul 1986, atât în interiorul sitului cât şi în zona tampon,
devenind mai puțin fragmentată (demonstrat de scăderea NP) cu forme mai complexe ale
parcelelor (creșterea MSI și MPE).
Creşterea distanţei dintre parcele poate fi un dezavantaj pentru anumite specii acolo
unde au fost executate defrişări, însă nu prezintă probleme acolo unde pădurea de foioase
s-a transformat în pădure de amestec. Scăderea numărului de zone nucleu poate reprezenta
un risc pentru speciile din pădurile de foioase, care depind de parcele compacte de mari
dimensiuni. Creşterea complexităţii formei parcelelor sugerează preponderenţa proceselor
naturale în interiorul sitului, însă scăderea numărului de parcele şi creşterea indicelui de
divizare indică şi prezenţa unor intervenţii antropice, cu magnitudini mici însă.
Pentru următorii 14 ani, analiza prezentă sugerează că atât în interiorul sitului cât şi
în zona tampon, starea pădurilor de foioase va continua să se îmbunătățească, cu o tendință
crescătoare de divizare.
c. Pajişti

În interiorul sitului, creşterea suprafeţelor acoperite cu pajişti şi a numărului de
parcele între 1986 şi 2015 este corelată cu existenţa defrişărilor dar şi transformarea unor
tipuri de habitat în pajişti prin procese naturale.
Până în anul 2000, starea acestui tip de habitat s-a deteriorat atât în interiorul sitului
cât și în zona tampon, din cauza activităţilor umane (agricultură) și creșterii naturale a
vegetației. Cu toate acestea, de când situl a fost declarat zonă protejată în anul 2000, starea
sa s-a îmbunătățit considerabil, ilustrată de inversarea tendințelor metricilor de peisaj, care
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surprinzător s-au atenuat după anul 2007. În următorii 14 ani, pajiștile din acest sit nu vor
fi probabil afectate și deteriorate de activitățile umane.
În cei 30 de ani pajiştile pierzând 1646 ha în zona tampon, au fost înlocuite în
principal prin procese naturale, de subarboret şi pădure de foioase, dar şi antropic de
terenuri arabile.
d. Păduri de amestec

În interiorul sitului au dispărut multe parcele de pădure de amestec, care constituiau
şi zone nucleu. Forma parcelelor a devenit mai complexă în raport cu forma circulară,
evidenţiind că pe lângă intervenţiile antropice, mai importante au fost transformările
naturale în pajişti şi subarboret, prin doborârea arborilor de către vânturi puternice sau
anumite boli ale arborilor.
Tipul de habitat pădure de amestec a înregistrat o tendință de deteriorare în ultimii
30 de ani, atât în interiorul sitului, cât și în zona tampon, pierzând suprafeţe importante
prin descreşterea numărului de parcele (NP), care a dus la pierderea a numeroase zone
nucleu. În acest caz, pădurea de amestec din interiorul sitului a înregistrat tendințe
contrastante înainte și după ce zona a fost declarată SPA. După anul 2007 tendința de
scădere a suprafeţelor s-a oprit, ceea ce a sporit numărul de parcele, numărul zonelor
nucleu şi indicele de divizare, dar a scăzut complexitatea formei parcelelor şi distanța
dintre parcele. Aceste fapte sugerează că după anul 2007 intervențiile antropice au fost
prezente în cadrul sitului pentru a opri deteriorarea pădurilor de amestec, cu riscul de a
creşte fragmentarea.
În tot arealul (sit şi zona tampon) degradarea pădurilor de amestec a continuat şi
după 2007, datorită în special la tăierilor selective. În zona tampon se observă o scădere a
numărului de parcele, a mediei indicelui de formă, a numărului de zone nucleu, ceea ce
sugerează o creştere importantă a influenţei antropice asupra acestui tip de habitat. În zona
tampon sunt mult mai evidente defrişările pădurilor de amestec între 1986 şi 1993,
transformându-se în pajişti şi subarboret, dar şi transformarea lor în păduri de foioase şi
conifere prin defrişări selective.
Pădurile de amestec în acest sit sunt susceptibile la o deteriorare lentă, dacă
autoritățile nu efectuează modificări administrative și legislative pentru a facilita și
consolida protecția acestui tip de habitat.
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e. Subarboret şi pădure imatură

În ultimele trei decenii, în interiorul sitului, tipul de habitat subarboret şi pădure
imatură a înregistrat variaţii ale suprafeţei ocupate, însă schimbările nete fiind aproape
nule. Aceste observaţii sugerează o influenţă antropică mai puternică asupra schimbărilor,
în special a tăierilor, însă evident şi prezenţa proceselor naturale de creştere a vegetaţiei.
Aceleaşi tendinţe se pot observa şi în zona tampon a sitului, cu diferenţa că în zona
tampon suprafaţa tipului de habitat subarboret a înregistrat o creştere între 1986 şi 2015 de
1225 ha, explicată de tendinţa clară de creştere a numărului de parcele. Faptul că nu există
diferenţe notabile între interiorul sitului şi zona tampon sugerează totuşi şi importanţa
proceselor naturale asupra acestui tip de habitat, pe lângă influenţa antropică.
f. Suprafeţe construite, industriale şi alte habitate artificiale

În interiorul sitului, suprafeţele construite ocupând o suprafaţă foarte mică,
metricile peisagistice nu au înregistrat schimbări semnificative. În zona tampon a sitului
lucrurile stau total diferit suprafeţele construite câştigând 1177 ha în ultimele trei decenii.
Astfel este evidentă dezvoltarea mult mai accentuată a suprafeţelor construite în zona
tampon faţă de interiorul sitului.
g. Teren arabil

În tot arealul analizat se poate observa o tendinţă de fragmentare a terenurilor
arabile, parcelele înmulţindu-se şi devenind mai mici, mai complexe ca formă şi mai
apropiate, dar mai divizate, pierzând zone nucleu.
4.1.3. Analiza schimbărilor metricilor peisagistice la nivel de peisaj
În ultimii 30 de ani, situl Munţii Apuseni-Vlădeasa a înregistrat o ușoară tendinţă
de scădere a numărului de parcele, sugerând o descreştere a fragmentării peisajului.
Peisajul a devenit mai eterogen (creșterea MPE), cu o formă a parcelelor mai complexă
(MSI). Aceste schimbări au condus la scăderea izolării parcelelor ilustrată prin creșterea
indicelui de proximitate. Aşa cum era de așteptat, indicele de dominanţă este mai mic decât
în celelalte două situri, cu o evoluție fluctuantă și nicio tendință înregistrată (Fig. 4.3).
Trebuie menţionată diferența paradoxală observată între tendințe, înainte și după
declararea sitului ca arie de protecţie specială (SPA) și integrării României în UE, fiind de
așteptat îmbunătățiri în interiorul sitului după anul 2007. Dacă între 1986 și 2007,
tendințele evidente ale metricilor peisagistice sugerează că în interiorul sitului au
predominat procesele naturale, peisajul devenind mai puțin fragmentat și mai eterogen, o
inversare a tendințelor a fost observată după anul 2007, pentru NP, MSI, MPE, MPROX şi
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indicele zonelor nucleu, şi după anul 2000 pentru indicele de dominanţă. Chiar dacă situl
trebuia să fie și mai protejat după 2007, peisajul s-a deteriorat alarmant. După 2007, situl a
devenit mult mai fragmentat și omogen, crescând dominanța pădurilor de foioase, pierzând
zone nucleu și crescând izolarea parcelelor (Fig. 4.3).

Fig. 4.3. Schimbările metricilor la nivelul întregului peisaj.

Analizând întreaga zonă (situl şi zona tampon) observăm aceleași tendințe, precum
și anomaliile de după 2007. Nu am putut identifica vreo diferență semnificativă între zona
tampon și interiorul sitului.

4.2. Situl Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei
Acuratețea generală a hărților tipurilor de habitat a înregistrat valori excelente
variind între 84% și 92% în situl Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei.
4.2.1. Analiza schimbărilor suprafeţelor tipurilor de habitat
Între 1986 şi 2015, pădurile de foioase au câştigat 1695 ha adică 3 % în interiorul
sitului, şi 2164 ha, adică 2,9 % în zona tampon. În intervalele în care pădurile de foioase au
câştigat în suprafaţă, se observă efectul creşterilor naturale poate şi a împădurilor,
înlocuind pe suprafeţe întinse pajiştile şi subarboretul, dar şi terenurile arabile. În intervalul
2007-2015, scăderea suprafeţei pădurilor de foioase este datorată exploatărilor forestiere
sau defrişărilor fiind înlocuite de pajişti şi subarboret (Fig. 4.4-4.5).
Pe întreg intervalul analizat (1986-2015), tipul de habitat pajişti a pierdut 901 ha,
adică 1,6 % în interiorul sitului, şi 2500 ha adică 3,3 % în zona tampon. Pajiştile au pierdut
în suprafaţă, în principal în favoarea subarboretului şi pădurilor de foioase datorită
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creşterilor naturale ale vegetaţiei, dar pe suprafeţe însemnate şi în favoarea terenurilor
agricole (Fig. 4.4-4.5).

Fig. 4.4. Schimbările nete ale suprafeţelor tipurilor de habitat din interiorul sitului Defileul Mureşului
Inferior-Dealurile Lipovei, în cele patru intervale de timp analizate (ha).

În interiorul sitului, tipul de habitat subarboret şi pădure imatură s-a extins cu 5,1 %
din suprafaţa sitului, pe întreg intervalul analizat, iar în zona tampon cu 3464 ha adică 4,5
%. Subarboretul a înlocuit pajiştile, terenurile arabile dar şi unele suprafeţe cu păduri de
foioase (Fig. 4.4-4.5).
Suprafeţele construite, industriale şi alte tipuri de habitate artificiale s-au extins
constant în zona tampon, înregistrând o creştere totală pe întreg intervalul de 3707 ha adică
4,8 %. Dezvoltarea suprafeţelor construite s-a produs în principal în dauna pajiştilor şi a
terenurilor arabile (Fig. 4.4-4.5).
Terenul arabil a înregistrat pierderi foarte însemnate între 1986 şi 2015, de 2549 ha
(4,6 %) în interiorul sitului şi 6819 ha (8,8 %) în zona tampon. Pierderea semnificativă în
suprafaţă a terenurilor arabile, dovedeşte amploarea descreşterii utilizării terenurilor în
scop agricol, acestea fiind abandonate şi înlocuite de vegetaţie naturală reprezentată de
pajişte şi subarboret. În zona tampon, de asemenea, folosirea terenurilor în scop arabil s-a
diminuat constant între 1986 şi 2015, pierzând, în principal în favoarea pajiştilor şi
suprafeţelor construite (Fig. 4.4-4.5).
În situl Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei, pădurile de foioase
înregistrează o tendinţă de creştere în ultimii 30 de ani, atât în interiorul sitului cât şi în
zona tampon, inversată însă în mod surprinzător după anul 2007, când situl a fost declarat
arie protejată. De asemenea, subarboretul şi pădurea imatură înregistrează o tendinţă de
dezvoltare care probabil va continua şi în următorii ani. Pajiştile înregistrează o tendinţă
clară de scădere continuă, care probabil va continua. Dacă tendinţa generală a suprafeţelor
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construite este cea de scădere, totuşi trebuie menţionat faptul că din anul 1993 se observă o
tendinţă clară de dezvoltare, în interiorul sitului. În zona tampon, tendinţa este evidentă de
creştere, care pare să se continue şi în următorii ani. Terenurile arabile înregistrează o
tendinţă evidentă de scădere în ambele zone, mai accentuată în zona tampon, interesul
pentru activităţile agricole părând să fie în scădere şi in anii următori.

Fig. 4.5. Schimbările nete ale suprafeţelor tipurilor de habitat din zona tampon a sitului
Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei, în cele patru intervale de timp analizate (ha).

4.2.2. Analiza schimbărilor metricilor peisagistice la nivel de tip de habitat
a. Păduri de foioase

Valorile metricilor de peisaj arată că tipul de habitat pădure de foioase în situl
Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei s-a deteriorat până în anul 2007, chiar dacă a
înregistrat o creștere a suprafeţelor şi a numărului de parcele. Înainte de 2007, acest tip de
habitat a înregistrat o descreștere drastică a complexității formei parcelelor (MSI, MPE),
numărului de zone nucleu (NCA) și o creștere a distanței medii dintre parcele, ceea ce
sugerează o creștere a fragmentării și a intervențiilor umane. După ce situl a fost declarat
SPA în 2007, intervențiile antropice s-au diminuat cu stabilizarea numărului de parcele și a
complexităţii formei parcelelor, și cu creșterea numărului de zone nucleu, sugerând
predominarea proceselor naturale. Creşterea numărului zonelor nucleu este un lucru
benefic pentru speciile din pădurea de foioase, care depind de parcele compacte cu
dimensiuni apreciabile. În tot arealul (sit şi zona tampon), metricile de peisaj sugerează o
puternică dinamică a pădurilor de foioase, totuși cu tendințe mai puțin evidente care fac
dificilă separarea dintre intervențiile umane și procesele naturale. Creșterea suprafeţei, a
numărului de parcele, a MSI, MPE și NCA sugerează că influența proceselor naturale a
crescut în ultimele trei decenii în zona tampon a acestui sit.
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În acest sit, starea pădurilor de foioase este într-un echilibru fragil chiar dacă a
început să se îmbunătățească începând cu anul 2007, și sperând să continue în această
tendință în următorii ani. Este o îngrijorare că activitățile umane vor avea un efect negativ
asupra echilibrului ecosistemului și a speciilor prin creșterea fragmentării, omogenizării,
izolării parcelelor și a dominației, cauzând pierderea habitatelor din zonele nucleu.
b. Pajişti

În interiorul sitului şi în zona tampon, scăderea suprafeţelor acoperite cu pajişti,
corelată cu creşterea numărului de parcele între 1986 şi 2015, demonstrează o creştere
accentuată a fragmentării acestui tip de habitat. În interiorul sitului, fragmentarea poate fi
contracarată de faptul că parcelele au devenit mai puţin divizate, ceea ce nu este cazul în
zona tampon. Totuşi menţionăm creşterea alarmantă a indicelui de divizare după anul 2007
în interiorul sitului. Media indicelui de formă sugerează o intensificare a activităţilor
antropice asupra acestui tip de habitat în interiorul sitului (probabil împăduriri), şi o
diminuare în zona tampon.
c. Subarboret şi păduri imature

Parcelele acestui tip de habitat, în interiorul sitului, s-au înmulţit alarmant, au
devenit mai complexe ca formă şi mai divizate, mai apropiate unele de altele pierzând şi
câteva zone nucleu. Aceste observaţii sugerează că acest tip de habitat este dominat de
procese naturale, în principal de creşterea vegetaţiei. Aceleaşi tendinţe se pot observa şi în
zona tampon a sitului, cu diferenţa că în zona tampon forma parcelelor a devenit mai puţin
complexă, sugerând intervenţii antropice.
d. Suprafeţe construite, industriale şi alte habitate artificiale

În zona tampon a sitului, unde suprafeţele construite au câştigat 3707 ha în ultimele
trei decenii, este evidentă dezvoltarea mult mai accentuată a acestora, parcelele crescând
semnificativ ca număr şi dimensiuni.
e. Teren arabil

Terenurile arabile au înregistrat o scădere semnificativă a suprafeţelor ocupate, atât
în interiorul sitului cât şi în zona tampon. Corelat cu creşterea numărului de parcele şi
scăderea dimensiunii acestora şi a complexităţii formei, acest tip de habitat a suferit o
fragmentare accentuată, fiind prezente şi intervenţiile antropice.
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4.2.3. Analiza schimbărilor metricilor peisagistice la nivel de peisaj
Spre deosebire de situl Munţii Apuseni-Vlădeasa, situl Defileul Mureşului InferiorDealurile Lipovei prezintă o tendință de fragmentare a peisajului (creșterea numărului de
parcele) și omogenizare (scăderea lungimii medii a limitelor), cu o tendință mai evidentă
începând cu perioada pre-UE și continând după declararea sitului ca arie de protecţie
specială. Situl a pierdut semnificativ zone nucleu (tendință descrescătoare a indicelui
zonelor nucleu), cu parcele devenind mai izolate după anul 2000 și fără îmbunătățiri după
ce situl a fost declarat SPA. Peisajul sitului Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei a
înregistrat o tendință crescătoare în ceea ce privește dominanța, totuși inversându-se după
anul 2007 (Fig. 4.6).

Fig. 4.6. Schimbările metricilor la nivelul întregului peisaj, în situl Defileul Mureşului Inferior-Dealurile
Lipovei.

Analizând tot arealul incluzând zona tampon, fragmentarea este evidentă prin
creșterea alarmantă a numărului de parcele, omogenizarea peisajului înregistrând aceeași
tendință ca și în interiorul sitului. Tendința descrescătoare a indicelui zonelor nucleu
sugerează de asemenea pierderea unor habitate specifice zonelor nucleu. Cu toate acestea,
peisajul din zona tampon nu este la fel de dominat de un tip de habitat ca și interiorul
sitului, tinzând spre o distribuție mai uniformă a tipurilor de habitat. Ca şi în interiorul
sitului, parcelele din zona tampon sunt mai izolate, acest fapt crescând alarmant după anul
2000 (Fig. 4.6).

4.3. Situl Drocea-Zarand
Acuratețea generală a hărților tipurilor de habitat a înregistrat valori excelente
variind între 89% și 95% în situl Drocea-Zarand.
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4.3.1. Analiza schimbărilor suprafeţelor tipurilor de habitat
În interiorul sitului, schimbări semnificative a înregistrat tipul de habitat pădure de
foioase cu o creştere de 1534 ha, adică 3,8 % din suprafaţa sitului pe întreg intervalul
analizat şi de 2784 ha adică 4,9 % în zona tampon. Pădurile de foioase au înlocuit pajiştile
şi terenurile arabile prin creşteri naturale sau împăduriri (Fig. 4.7-4.8).

Fig. 4.7. Schimbările nete ale suprafeţelor tipurilor de habitat
din interiorul sitului Drocea-Zarand, în cele patru intervale de timp analizate (ha).

O tendinţă inversă a înregistrat tipul de habitat pajişti care a pierdut 961 ha, adică
2,4 % în interiorul sitului, şi a câştigat 261 ha (0,5 %) în zona tampon. Pajiştile au pierdut
în suprafaţă, în principal în favoarea pădurilor, dar şi a suprafeţelor construite şi terenurilor
arabile pe suprafeţe mici, şi au câştigat din cauza defrişărilor pădurilor de foioase, dar şi a
abandonării terenurilor arabile după 2007 (Fig. 4.7-4.8).
Spre deosebire de interiorul sitului, în zona tampon terenurile arabile au înregistrat
o scădere între 1986 şi 2015 de 0,8 %, cu pierderi constante după anul 1993, de 0,8 %, 1,3
% respectiv 2,1 %, în principal în favoarea pajiştilor şi suprafeţelor construite (Fig. 4.74.8).

Fig. 4.8. Schimbările nete ale suprafeţelor tipurilor de habitat
din zona tampon a sitului Drocea-Zarand, în cele patru intervale de timp analizate (ha).
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Analizând tendinţa înregistrată de schimbarea suprafeţelor ocupate de tipurile de
habitat în ultimele trei decenii, observăm că pădurile de foioase înregistrează o tendinţă
clară de dezvoltare, atât în interiorul sitului cât şi în zona tampon, pe când pajiştile
înregistrează o tendinţă de dezvoltare doar în zona tampon a sitului, în interiorul lui având
tendinţa de scădere. Suprafeţele construite şi terenurile arabile prezintă tendinţe identice,
de stagnare în interiorul sitului, şi de scădere în zona tampon.
4.3.2. Analiza schimbărilor metricilor peisagistice la nivel de tip de habitat
a. Pădure de foioase

Dinamica metricilor de peisaj arată o tendință evidentă de creștere a intervențiilor
umane altele decât defrişările, atât în interiorul sitului cât şi în zona tampon, fără schimbări
semnificative după ce situl a fost declarat SPA. Această afirmație este dovedită prin
scăderea constantă a complexității formei parcelelor (MSI, MPE) și creșterea indicelui de
divizare. Cu toate acestea, tipul de habitat nu s-a deteriorat în ultimii 30 de ani, înregistrând
o creştere a suprafeţei și a numărului de parcele și o scădere a distanței medii dintre
parcele. Dar, în ceea ce privește zonele nucleu ale habitatului, pădurea de foioase a pierdut
zone nucleu în interiorul sitului în contrast cu zona tampon, care a înregistrat o creştere a
zonelor nucleu. Descreşterea numărului zonelor nucleu este un risc pentru ecosistemele
pădurilor de foioase, care depind de parcele compacte de mari dimensiuni.
În acest sit, tendința de creștere a intervențiilor antropice (altele decât defrişările)
este foarte probabilă în următorii 14 ani și chiar dacă pădurea de foioase nu s-a deteriorat
din 1986, numeroasele specii rare vor fi afectate, iar importante habitate naturale
prezentând risc de deteriorare.
b. Pajişti

Valorile metricilor de peisaj arată o constantă deteriorare a acestui tip de habitat cu
pierderea suprafeţelor și a zonelor nucleu, creşterea fragmentării (număr de parcele) și
divizării (indicele de divizare) și scăderea complexităţii formei parcelelor (MSI) şi a
eterogenităţii (MPE), sugerând o creștere a intervențiilor antropice. Următorii ani probabil
vor aduce o degradare continuă a acestui tip de habitat, care pune în pericol grav speciile
rare care cuibăresc sau locuiesc în aceste locuri.
c. Teren arabil

Terenurile arabile înregistrează o tendinţă de fragmentare atât în interiorul sitului
cât şi în zona tampon, parcelele înmulţindu-se, devenind mai mici, mai puţin complexe ca
formă, mai omogene şi mai apropiate unele de altele.
27

4.3.3. Analiza schimbărilor metricilor peisagistice la nivel de peisaj
Peisajul sitului Drocea-Zarand a înregistrat tendinţe similare cu peisajul sitului
anterior, însă mult mai evidente. În ultimii 30 de ani, peisajul din interiorul sitului a fost
fragmentat continuu și omogenizat, pierzând importante habitate din zonele nucleu și fiind
din ce în ce mai mult dominat de pădurile de foioase. Parcelele au înregistrat o scădere a
izolării până în 2007, urmată de o ușoară creștere după acest an. Aceleași tendințe au putut
fi observate și în tot arealul (interior plus zona tampon), dar cu o creștere mai alarmantă a
fragmentării peisajului și o creștere generală a izolării parcelelor, mai ales după 1993.
Deoarece este general acceptat faptul că peisajele influenţate de activităţi antropice constau
din parcele mai puțin complexe, scăderea semnificativă a complexității parcelelor
sugerează că în acest sit intervențiile umane au crescut în ultimele trei decenii (Fig. 4.9).

Fig. 4.9. Schimbările metricilor la nivelul întregului peisaj, în situl Drocea-Zarand.

Cap. V. CONCLUZII
În această teză s-a analizat dinamica tipurilor de habitat pentru ultimii 30 de ani, în
cele mai mari trei situri Natura 2000 din zona Munților Apuseni din România. Zona
Munților Apuseni înregistrează unul dintre cele mai mari procente de arii protejate din
munții româneşti, depășind 50%, caracterizată printr-o biodiversitate ridicată cu specii
faunistice și floristice endemice şi rare, şi peisaje carstice distincte. Hărţile tipurilor de
habitat au fost derivate din imagini satelitare Landsat achiziționate în anii 1986, 1993,
2000, 2007 și 2015, folosind o clasificare bazată pe obiect. Pe baza hărților tipurilor de
habitat, 18 metrici de peisaj la nivel de clasă și 16 metrici la nivelul întregului peisaj au
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fost derivate pentru a cuantifica structura, compoziția și distribuţia spațială a peisajului,
corelându-le cu modificările suferite de tipurile de habitat.
Pădurile de foioase și conifere s-au îmbunătățit continuu după anul 1986 în situl
Munţii Apuseni-Vlădeasa, dar surprinzător s-au deteriorat după ce situl a fost declarat SPA
în anul 2007. Tipul de habitat pădure de amestec a înregistrat o tendință de deteriorare din
anul 1986, însă această tendință oprindu-se după 2007, probabil datorită scăderii
intervenţiilor umane negative. Pădurea de foioase din cadrul sitului Defileul Mureşului
Inferior-Dealurile Lipovei s-a deteriorat până în 2007, dar după ce zona a fost declarată
SPA, se pare că intervențiile umane s-au diminuat. În situl Drocea-Zarand pădurile de
foioase nu au suferit deteriorări în ultimele trei decenii, cu toate acestea înregistrând o
tendință de creștere a intervențiilor umane, altele decât defrișările, neexistând diferențe
semnificative după ce zona a fost declarată SPA.
În situl Munţii Apuseni-Vlădeasa, tipul de habitat pajiști s-a deteriorat înainte de
anul 2000 din cauza dezvoltării agriculturii (înainte de 1993) și a creșterii naturale a
vegetației, dar de când situl a fost declarat arie protejată sau din cauza măsurilor
implementate pentru a îndeplini condițiile Uniunii Europene, starea acestuia s-a
îmbunătățit considerabil, cu o atenuare surprinzătoare după anul 2007. În siturile Defileul
Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei şi Drocea-Zarand, pajiștile au înregistrat o deteriorare
constantă în ultimele trei decenii, în principal din cauza abandonării terenurilor.
În general, situl Munţii Apuseni-Vlădeasa, care cuprinde un mare parc natural încă
din anul 2000, a înregistrat o îmbunătățire generală a stării tipurilor de habitat în ultimii 30
de ani, predominând procesele naturale. Însă, peisajul sitului Munţii Apuseni-Vlădeasa s-a
deteriorat alarmant după declararea ca SPA a sitului (anul integrării europeane), chiar dacă
erau așteaptate îmbunătățiri. Siturile Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei şi
Drocea-Zarand au prezentat tendințe generale de uşoară deteriorare a tipurilor de habitat,
începând cu perioada anterioară aderării la Uniunea Europeană în primul caz, şi cu anul
1986 în cel de-al doilea caz.
Rezultatele acestui studiu sunt potențial utile pentru autorități pentru a îmbunătăți
gestionarea și a elabora strategii adecvate pentru conservarea tipurilor de habitat.
Acest studiu reprezintă primul de acest gen, care şi-a propus identificarea
schimbărilor tipurilor de habitat şi corelarea lor cu schimbările metricilor peisagistice,
pentru evaluarea a trei situri Natura 2000 din zona Munţilor Apuseni.
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