Analiza degradării şi fragmentării
habitatului ursului brun
Acţiunea C7

Ameninţarea care justifică acţiunea C7: restrângerea habitatului natural a ursului brun
prin degradare şi fragmentare.

Baza de pornire pentru studiu:

Crearea modelului calității habitatului
(Habitate Suitability Model)
S-a utilizat aplicaţiile:
ArcMap 9.2
Spatial Analyst Toolbox
Corridor Designer Toolbox
Surface Tool by Jeff Jennes

Pregătirea straturilor de bază
Straturi existente








Corine Land Cover 2000 şi
2006 Esri Shape poligon
Modelul de elevatie digital
DEM în format TIF
Reţeaua de drumuri
naţionale şi judeţene,
format Esri shape polyline
Date geografice colectate
despre efective de urşi,
fonduri cinegetice, locaţiile
punctelor de hrânire,
locaţiile accidentelor rutiere,
etc.

Straturi generate

Straturi generate

Modelul de elevatie digital DEM în format GRID

Corine Land Cover raster GRID

Straturi generate

Raster GRID a topografiei terenului

Raster GRID a distanţei euclidiene
faţă de reţeaua de drumuri, căi ferate

Rasterul GRID a distanţei euclidiene faţă de
observatori hrănitori
Element nou luat în calcul!



Elaborarea tabelelor de reclasificare a factorilor prin fișier
ASCI, pe baza datelor referitoare la utilizarea habitatului
Perioada

Cod
raster
0
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

I

Categoria de folosinţă conform Corine Land
Cover
112 Discontinuous urban fabric
121 Industrial or commercial units
211 Non-irrigated arable land
231 Pastures
242 Complex cultivation patterns
311 Broad-leaved forest
221 Vineyards

243 Land principally occupied by agriculture, with
significant areas of natural vegetation
122 Road and rail networks and associated land
411 Inland marshes
123 Port areas
131 Mineral extraction sites
132 Dump sites
133 Construction sites
141 Green urban areas
142 Sport and leisure facilities
222 Fruit trees and berry plantations
324 Transitional woodland-shrub
312 Coniferous forest
313 Mixed forest
321 Natural grasslands
322 Moors and heathland
512 Water bodies
331 Beaches, dunes, sands
332 Bare rocks
333 Sparsely vegetated areas
412 Peat bogs
511 Water courses

II

III

IV

Perioada

100

80

100

70

60

80
100
100

50
60
90
100

100

70

100
100
100

90
80

80
80
40
80

Altitudine
Sub 800
800 – 1200
1200-1600
Peste 1600
Distanţă faţă de localităţi
0-500
500-1500
1500-3000
Peste 3000
Distantă faţă de hrănitori
0-2500
2500-5000
Peste 5000
Distantă faţă de DN
0 - 100
100- 500
500 – 1500
Peste 1500
Distanţă faţă de CF
0-100
Peste 100
Poziţie topografică
1 Vale adâncă
2 Panta domoală
3 Pantă abruptă
4 Culme, creastă

I

II

III

IV

20
100
80
20

80
100
70
20

20
100
100
60

100
100
60
20

0
10
60
100

0
60
100
100

10
60
80
100

0
90
100
100

100
70
30
Tot
anul
30
50
80
100
0
100
35
70
100
60

100
70
30



Elaborarea modelului general al calităţii habitatului



Generarea modelul fragmentelor de habitat

• Analiză de degradare a habitatelor

Situaţie în 2000

Situaţie în 2006

Schimbare %

421 781

473 402

112%

1 134 786

1 083 165

95%

245 498

222 466

91%

Păduri de foioase, cod 311

299 036

292 978

98%

Terenuri predominant agricole cu
vegetaţie naturală, cod 243

81 965

48 144

59%

Livezi, plantaţii, cod 222

11 896

8 976

75%

95 766

98 866

103%

194 260
180 106
26 206
53

217 842
170 706
23 133
53

112%
95%
88%
100%

Valoare
Total habitate evitate de urs (ha)
Total habitate utilizate de către urs
(ha), din care:
Păşuni, cod 231

Zone de tranziţie cu arbusti, cod
324
Păduri de conifere, cod 312
Păduri mixte, cod 313
Pajişti naturale, cod 321
Tinoave, cod 412



Analiza conectivităţii siturilor Natura2000 prin generarea
coridoarelor ecologice

Coridoare

1. DN 15 Borsec- Tulgheş
2. DN 13B Pasul Bucin
3. D 138 Pasul Liban
4. Zona Izvorul Mureşului –Greţeş
5. DN 13A Miercurea Ciuc-Vlăhiţa

6. Zona Jigodin Băi – Miercurea Ciuc
7. Zona Tuşnad Băi – Malnaş
8. DN 11B Pasul Nyerges
9. Zona Valea Seacă – Părăul Casin
10. DN 11 Pasul Oituz
11. DN 2D Pasul Lepşa

S-a identificat punctele fierbinţi
prin suprapunerea coridoarelor
de mişcare a urşilor cu reţeaua
de transport rutier şi feroviar

Verificarea în teren a locaţiilor depistate, colectarea de date
concrete din teren.

Compararea datelor de teren cu modelul generat

Tronsoane clasificate după nivelul de risc, bazat pe
observațiile din teren și locațiile accidentelor.

Formularea concluziilor:
- tragerea concluziilor privind degradarea habitatelor, schimbări în
acoperire a terenului ce pot avea efecte asupra populației de urși;
- confirmarea prin metode GIS a distribuției zonelor de risc major din
punctul de vedere a probabilității accidentelor;
-evidențierea spațială a coridoarelor de trecere a urșilor
- evidențierea zonelor sensibile, unde trebuie evitată crearea barierelor
(interzicerea schimbării destinației terenului prin planuri urbanistice,
interzicerea construirii clădirilor, gardurilor etc.)

- evidențierea tronsoanelor de drum unde trebuie luate măsuri pentru
securizarea trecerii urșilor (zone de reducere a vitezei, etc.)

Setul de recomandări şi propuneri către factorii decizionali în
scopul reducerii efectelor degradării şi fragmentării habitatelor
ursului brun şi a asigurării conectivităţii siturilor Natura 2000

Structura ghidului:

1. Introducere
2. Rezultatele
studiului de
degradare/fragment
are a habitatelor

3. Măsuri şi
recomandări
generale
4. Studii de caz

Măsuri pentru prevenirea degradării habitatelor

1.
2.
3.

Măsuri de prevenire a degradării prin schimbarea utilizării terenurilor
Măsuri de prevenire a degradării prin reducerea potenţialului trofic
Măsuri de prevenire a degradării prin perturbare antropică

Exemple de recomandări şi propuneri:

• Nu se vor încuraja scoaterile din fondul forestier a unor suprafeţe ocupate de
habitate forestiere de o înaltă favorabilitate pentru menţinerea unor resurse trofice
urşilor (făgete/gorunete care fructifica) şi nici acele suprafeţe de pădure în care se
identifică zone de iernare
• Extinderea intravilanului şi implicit a zonelor construite va fi evitată dacă are un
caracter insular şi duce la crearea de enclave în mijlocul suprafeţelor utilizate de urşi
• Deschiderea unor noi cariere se va face după parcurgerea procedurilor SEA şi EIA,
o atenţie sporită fiind acordată analizei pierderii calitative şi în suprafaţa a habitatelor
urşilor.
• In zonele de concentrare a urşilor situate în arii protejate, custozii siturilor vor
impune restricţii sezoniere pentru recoltarea fructelor de pădure şi a ciupercilor
•Păşunatul animalelor domestice în vecinătatea arealelor utilizate de urşi se va face
sub stricta supraveghere a personalului de pază iar înnoptarea animalelor se va
realiza în interiorul unor ţarcuri dotate cu sisteme de prevenire şi limitare a atacurilor.
•Prezenţa câinilor vagabonzi în fondurile de management cinegetic şi în vecinătatea
acestora trebuie redusă până la un nivel minim prin acţiuni de capturare şi sterilizare
a exemplarelor din localităţi şi prin împuşcarea câinilor identificaţi în fond forestier în
afara limitelor intravilanului

Măsuri pentru stoparea şi reducerea fragmentării habitatelor

1.
2.

Fragmentare prin schimbarea utilizării terenurilor
Fragmentare prin infrastructură rutieră şi feroviară

Exemple de recomandări şi propuneri:

• Se va lua în calcul efectul de barieră a planurilor/proiectelor în toate cazurile în care
este susceptibilă ca acestea să se suprapună cu rutele tradiţionale de mişcare a
urşilor sau pot periclita conectivitatea siturilor Natura 2000.
• În cazul drumurilor naţionale sau europene cu trafic intens sau a autostrăzilor
existente sau care vor fii construite în viitor este necesară aplicarea unor măsuri
tehnice de asigure a permeabilităţii, cum sunt pasajele pentru animale
• Pe tronsoane cu risc ridicat trebuie aplicate măsurile pentru reducerea riscului de
accidente rutiere orientate atât către influenţarea comportamentului animalelor cât şi
spre influenţarea comportamentului şoferilor implicate în trafic.
• Pentru a înlătura sursele de atracţie a urşilor în apropierea drumurilor se
recomandă:
- strângerea cu regularitate a deşeurilor de pe marginea drumurilor frecventate de
urşi şi din parcări;
- golirea frecventă a tomberoanelor de colectare a deşeurilor sau utilizarea unor
recipiente rezistente la urşi;
- colectarea şi tratarea corespunzătoare a cadavrelor animalelor moarte pe drumuri
şi tratarea corespunzătoare a lor;

Asigurarea conectivităţii siturilor Natura 2000

Exemple de recomandări şi propuneri:

• Trebuie să fie cartate acele zone dintre siturile Natura 2000 care asigură sau ar
putea asigura conectivitatea ecologică şi funcţională a acestor situri. Aceste studii ar
trebui să fie incluse în obligaţiile custodelui/administratorului sitului Natura 2000 şi
rezultatele ar trebui să facă parte din Planul de Management elaborat de acestea.
Planul de asemenea ar trebui să conţină măsuri concrete şi indicaţii date pentru
conservarea pe termen lung a funcţionalităţii acestor zone.
• Nu este de dorit şi de încurajat reducerea lăţimii coridoarelor ecologice dintre
siturile Natura 2000 existente prin elemente de peisaj care influenţează negativ
mişcarea ursului, în special zone rezidenţiale, zone industriale, construcţii energetice
sau recreative.
• Structurile de transport lineare cu efect de barieră pentru urs (având garduri de
protecţie pe marginea drumului sau între benzi) trebuie dotate cu soluţii tehnice
adecvate de reducerea efectului de barieră, pasaje pentru animale.

• Trebuie asigurată o zonă cu o lăţime minimă de 500 m între fermele agricole care
se află în zone propuse ca coridor de legătură între două situri Natura 2000, liberă de
construcţii, garduri şi de preferinţă acoperită cu vegetaţie.

Studiu de caz

Zona DN 13A între Miercurea Ciuc şi Vlăhiţa

1. Imitarea extinderii zonei
construite
2. Reducerea impactului
extracţiilor miniere
3. Măsuri de prevenire a
coliziunilor
4. Prevenirea impactului
pârtiei de schi
5. Amenajarea parcării
6. Păstrarea pasajului

7. Refacerea habitatului
8. Crearea unui nou coridor
de trecere
9. Prevenirea impactului
infrastructurii de turism

Vă mulţumim pentru atenţie!

