i

LUCRĂRILE
Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi
Ediţia a XXIV-a
Bucureşti, Romȃnia

25-26 Martie 2017
Editat de
Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor
de Impact
Universitatea din Bucureşti

i

Organizatori

Centrul de Cercetare a Mediului
Şi Efectuare a Studiilor de Impact
Universitatea din Bucureşti
www.ccmesi.ro

cu susţinerea

Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucureşti
www.geo.unibuc.ro

Centrul Carpato-Danubian
de Geoecologie
www.ccdg.ro

ESRI România
http://www.esri.ro/

ii

Lucrările Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi,
Ediţia a XXIV-a, 25-26 Martie 2017, Bucureşti
Editor Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor
de Impact, Universitatea din Bucureşti, Romȃnia, 72 pagini
Secretariatul conferinţei: ccmesi@yahoo.com
ISSN: 2360-0403
ISSN-L: 2360-0403
© 2017, Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a
Studiilor de Impact, Universitatea din Bucureşti, Romȃnia

iii

Cuprins
CUVÂNT ÎNAINTE .......................................................................... viii
CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI ŞI EFECTUARE A STUDIILOR
DE IMPACT – 20 de ani de istorie................................................... xii

BACĂU SIMONA Evaluarea caracteristicilor conflictelor de
mediu din siturile Natura 2000 din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Est .................................................................................... 1
ENACHE FLORINA CĂTĂLINA Aspecte privind modul de utilizare a
terenurilor în Bazinul pomicol Vălenii de Munte, Prahova..... 3
POPA ANA-MARIA, VRÎNCEANU ALEXANDRA, TALABĂ ODELIN,
PESAMOSCA SABINA STELLA, MUNTEANU ANA-MARIA Evaluarea
atractivității locurilor de joacă din municipiul București ........ 4
DASCĂLU GABRIEL Realizarea hărților în stil vechi utilizând
tehnici computerizate ............................................................. 6
OPREA MARIA-RAMONA Conflictele de uz uman și matricea de
compatibilitate - metode de evaluare a sustenabilităţii
litoralului spaniol .................................................................... 7
SLAVE ANDREEA RALUCA Evaluarea așteptărilor rezidenților din
proximitatea Parcului Natural Văcărești în raport cu evoluția
zonei ........................................................................................ 9
ALI HAMID ASER DAN Evaluarea eficienței utilizării bicicletei ca
mijloc de transport în București din perspectiva unui
utilizator. Studiu de caz: Traseul Strada Mucenicul Becheru Bulevardul Nicolae Bălcescu 1 .............................................. 11
iv

PANAITE CLAUDIU-ADRIAN Utilizarea resurselor naturale din
Situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior............................. 13
TOMUȚA VIORELA-RAFAELA Reconstrucția paleo-ghețarilor de
platou din mediul montan carpatic utilizând metode semiautomate. Studiu de caz: Munții Țarcu................................. 15
DUNARINȚU
ROBERTA
ANDREEA
Considerații
privind
managementul riscului la inundații în bazinul hidrografic
Cerna ..................................................................................... 17
LUNG MĂDĂIN SEBASTIAN Evaluarea problemelor demografice
asociate urbanului Huedin .................................................... 19
BĂNESCU ELENA-CRISTINA Conflicte de mediu în Parcul Natural
Bucegi .................................................................................... 20
MUSTĂȚEA MIHAI O abordare interdisciplinară asupra stejarilor
pedunculați inițiali. Studiu de caz: Bazinul Argeșului inferior
.............................................................................................. 22
SIMION ALINA-MIHAELA Conflicte de mediu în siturile Natura
2000 din județul Buzău ......................................................... 23
PETRESCU SORIN HADRIAN Morfodinamica în plan a albiei și
aprecierea vulnerabilității induse asupra așezărilor, utilizând
tehnici G.I.S. Studiu de caz: cursul mijlociu al Timișului, între
Bucoșnița și Constantin Daicoviciu ....................................... 24
BĂDESCU ANCUȚA OLIMPIA Impactul activităților industriale
asupra calității aerului în municipiul Turnu Măgurele .......... 26
POP INGRID ROXANA Infrastructurile verzi urbane – soluții
pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Caracal ............. 28
v

BEJENARU MIRELA-ALINA Inventarul spațial al alunecărilor de
teren din bazinul hidrografic Lohan, Podișul Moldovei ........ 30
MITINCU CRISTINA GABRIELA Caracteristicile conflictelor de
mediu din parcurile naturale din România ........................... 32
NEAGU RAZVAN-CALIN Analiza spațio-temporală a descărcărilor
electrice în Banat-Crișana, în intervalul 01.01.2013 –
31.12.2015 ............................................................................ 34
VODA-MARC IOAN-ANDREI Analiza spațială și temporală
utilizând mijloace de teledetecție - studiu de caz,
Depresiunea Giurgeu ............................................................ 36
UNGUREANU ALEXANDRA Evaluarea serviciilor ecosistemice de
reglare generate de parcurile Carol şi Circului din municipiul
Bucureşti ............................................................................... 38
ANDRON DANUȚ Evoluția spațio-temporală a principalelor
elemente geografice din cadrul depresiunii Baia Mare ........ 40
PANZARU DIANA MARIANA RODICA Analiza comparativă a
caracteristicilor conflictelor de mediu din Siturile Natura
2000 prezente în aria Metropolitană București.................... 41
MUNTEANU ANA-MARIA, BĂNESCU CRISTINA ELENA Sunt spaţiile
verzi din jurul mall-urilor suficiente pentru a acoperi
dezechilibrele generate de imensele suprafeţe betonate? .. 43
BUCUR MARIANA RAMONA Satul românesc şi dinamica modului
de utilizare a terenurilor. Studiu de caz: comuna Teişani,
Prahova ................................................................................. 45

vi

BIȚA CLAUDIU Bucureștiul cultural: tehnici de promovare și
marketing teritorial ............................................................... 47
JULA MIHAI Utilizarea metodei dendrogeomorfologice în
evaluare ratei eroziunii de-a lungul unor poteci turistice.
Studiu de caz: poteca turistică Hotelul Bâlea - Cascada Bâlea,
Masivul Făgăraș..................................................................... 49
DAMIAN MIHAI-GABRIEL, BACAU SIMONA Dezvoltarea unei
metodologii de creare a conectivității structurale a siturilor
Natura 2000 .......................................................................... 51
BUJOR CORNELIU – MIHAI Tehnici de analize a modelelor de
elevație digitală, utilizate în elaborarea hărților. Studiu de
caz: Bazinul hidrografic - Râul Târgului ................................. 53

vii

CUVÂNT ÎNAINTE
Pentru mulți profesori din centrele universitare cu învățământ
geografic ale României a devenit în ultimele decenii o rutină, ca la
fiecare sfârșit de martie, să își îndemne cei mai buni studenții să
participe la Simpozionul Național al Studenților Geografi.
Studenţii geografi consideră Simpozionul Naţional al Studenţilor
Geografi o provocare permanentă menită să le valideze munca de
cercetare ştiinţifică în care au investit numeroase resurse, dar şi o
posibilitate de a veni în contact cu colegii din alte centre
universitare şi cu problematica proiectelor în care este antrenată
geografia.
Pentru organizatori este un moment de încercare, în a găsi
resursele necesare pentru a oferi un cadru cât mai adecvat
dezbaterii academice şi desfășurării lucrărilor Simpozionului
Naţional al Studenţilor Geografi la un nivel apropiat, dacă nu egal,
cu cel al intâlnirilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Oare de ce această coagulare de forțe? Oare de ce această
încăpățânată perseverență? Oare de ce această încredere în a
investi în resurse viitoare ale geografiei?
 Pentru că o universitate performantă este aceea care
investește și reușeste să producă semințe rezistente la
presiunea intemperiilor viitorului.
 Pentru că mediul universitar are în codul lui genetic
încăpățânata perseverență a performanței reale și a
dezbaterii academice.
 Pentru că societatea românească are resurse umane care
merită și trebuie încurajate să gândească și să
construiască.
 Pentru că un individ, comunitate ori societate are nevoie
de încredere pentru a păși înainte.

viii

Simpozionul Național al Studenților Geografi: este un spațiu de
dezbatere academică, deja consacrat în lumea geografică și a
științelor mediului, procesul lui ştiinţific fiind materializat prin
continuarea unor proiecte de cercetare şi numeroşi tineri acceptaţi
a lucra în departamentele universitare de geografie, Institutul de
Geografie al Academiei Române, Agenţii de Protecţia Mediului,
firme private de consultanţă pe probleme de mediu.
La sfârșitul lunii martie, imediat după intrarea în primăvara
astronomică, studenții geografi vin la Bucureşti voluntar să își
evalueze rezultatele științifice, obținute în urma unor cercetări
individuale ori colective, coordonate ori necoordonate, teoretice
sau practice. Cei care le evaluează munca sunt colegii lor, care s-au
dovedit de-a lungul generațiilor, cei mai corecţi şi duri evaluatori.
Ediția a XXIV-a a Simpozionului Național al Studenților Geografi, se
va desfășura în perioada 25-26 martie 2017, sub directa organizare
a Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de
Impact, Universitatea din Bucureşti. Ca în fiecare an, beneficiem
de sprijinul unor parteneri consacrați, cum ar fi Facultatea de
Geografie (Universitatea din București), Centrul Carpato-Danubian
de Geoecologie, Integraph Computers Services, Asociația
Profesională a Geografilor din România – filiala Municipiul
București, Regia Națională a Pădurilor și ESRI România.
În programul Simpozionului Național al Studenților Geografi, după
cuvântul de deschidere al conducerii Facultății de Geografie și
intervenția domnului academian prof. univ. dr. Dan Bălteanu, va
urma prezentarea domnului inginer Dragoș Mihai, șef serviciu arii
protejate în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA, care va
prezenta un subiect de mare importanță pentru toți cei angrenați în
protecția mediului în România și anume Reperele induse de RNP în
managementul durabil al ariilor protejate din România.
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Apoi cuvântul este dat studenților, care își prezintă în cele 5
secțiuni, rezultatele cercetărilor. Lucrările sunt realizate de
studenții celor mai reprezentative centre universitare de
învățământ geografic București, Iași, Craiova, Cluj-Napoca și
Timișoara. La această ediție s-au înscris 30 de lucrări științifice, care
abordează o tematică deosebit de variată, dar de mare actualitate.
Riscurile și hazardurile naturale în relație cu activitățile umane,
calitatea componentelor mediului (aer, ape de suprafață), regimul
activităților umane în ariile protejate, dinamica diferitelor utilizări
ale terenurilor, evaluarea impactului unor activități și amenajări
antropice asupra mediului, testarea unor metodologii de analiză și
prognoză a diferitelor procese naturale și antropice, analize
istorice, instrumente didactice utile în predarea geografiei sunt
doar câteva dintre subiectele propuse de către studenți spre a fi
dezbătute în cadrul acestei ediții.
Ca în fiecare an, organizatorii și partenerii lor vor acorda
următoarele premii:
- Premiile I, II, III și trei mențiuni, oferite de organizatori;
- Premiul Valer Trufaș oferit de CCMESI, pentru cea mai bună
lucrare ce abordează probleme de hidrochimie şi hidrologie;
- Premiul Alexandru Roșu, oferit de CCMESI, pentru cea mai
bună lucrare de evaluare a stării mediului la nivel local sau
regional;
- Premiul Gabriela Apostol, oferit de Centrul Carpato-Danubian
de Geoecologie, pentru cea mai bună lucrare de didactica
geografiei;
- Premiul Vintilă Mihăilescu, oferit de Institutul de Geografie al
Academiei Române, pentru cea mai bună lucrare ce abordează
probleme relaționate de dezvoltarea durabilă;
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-

-

Premiul ROMSILVA, oferit de Regia Națională a Pădurilor,
pentru cea mai bună lucrare ce abordează aspecte specifice
ariilor naturale protejate;
Premiul CCMESI, oferit de CCMESI, pentru cea mai bună
lucrare referitoare la evaluarea calității mediului;
Premiul Society for Urban Ecology pentru cea mai bună lucrare
de ecologie urbană;
Premiile ESRI, oferite de ESRI România, sub forma unor cursuri
de perfecționare în GIS. Cele mai bune lucrări care utilizează
soluții GIS se vor califica în finala națională a concursului ESRI
Young Scholars.

Tuturor participanților Simpozionului Național al Studenților
Geografi, ediția a XXIV-a le urăm mult succes și să investească în
continuare pasiune și resurse în impunerea geografiei în cercetarea
ştiinţifică şi societatea românească căci parafrazându-l pe
academicianul Grigore Moisil, ”spre deosebire de vin, ştiinţa nu
trebuie lăsată să se învechească”.
Comitetul de organizare,
23.03.2017
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CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI SI EFECTUARE A STUDIILOR
DE IMPACT – 20 DE ANI DE ISTORIE

Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact
– CCMESI a fost înfiinţat prin decizia Rectorului nr. 400/26.03.1993,
cu statut de Centru de Cercetare în cadrul Universităţii din
Bucureşti. Fondatorii CCMESI sunt profesorii Valer Trufaş şi Maria
Pătroescu, care şi-au propus încă de la început să creeze un spaţiu,
în care tinerii cercetători să se poată învăţă, inova şi produce
rezultate ştiinţifice sub îndrumarea profesorilor şi cercetătorilor cu
experienţă în domeniul analizei şi evaluării mediului.
În activitatea CCMESI au fost şi sunt implicate cadre didactice
universitare, cercetători, postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi,
studenţi şi chiar liceeni de excepţie.
CCMESI a beneficiat de-a lungul timpului de recunoaşterea
Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior (CNCSIS) şi a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.
Principalele domenii de expertiză ale CCMESI sunt conservarea
diversităţii biologice, ecologia peisajelor rurale şi urbane, evaluarea
impactului asupra mediului, planificare urbană şi rurală, sisteme
informaţionale geografice (GIS) şi chimia mediului.
Printre obiectivele activităţii CCMESI se numără:
 oferirea de soluţii practice pentru probleme de mediu
actuale,
 promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în
România,
 dezvoltarea de parteneriate de cooperare cu universităţi,
institute şi centre de cercetare, autorităţi locale şi
naţionale, organizaţii non-guvernamentale,
 oferirea de oportunităţi de pregătire a tinerilor cercetători
interesaţi de programele de cercetare a mediului.
Conservarea biodiversităţii a constituit o temă importantă încă de
la înfiinţarea CCMESI. La început am abordat subiecte legate de
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zona Porţile de Fier şi Munţii Banatului, pentru ca treptat tematica
să fie extinsă la nivel naţional. Majoritatea proiectelor de cercetare
în domeniul biodiversităţii au fost coordonate de prof. dr. Maria
Pătroescu, iar în ultimii ani de prof. dr. Maria Pătroescu, conf. dr.
Laurențiu Rozylowicz şi CS III dr. Marius Lucian Matache.
Una dintre primele teme de cercetare a fost Studiul geoecologic al
văii Dunării Româneşti (1996-1998), în care s-au abordat probleme
de dezvoltare spaţială a acestui teritoriu şi proiecţia lor în calitatea
mediului. Tot în această perioadă a fost realizat studiul Starea
mediului în depresiunile intracarpatice, iar începând cu anul 1999 –
Amenajarea, protecţia şi gestiunea spaţiilor naturale şi sensibile în
sprijinul evaluării Capitalului Natural al României.
Primul proiect complex din sud-vestul României a fost proiectul
LIFE Nature LIFE00NATRO/0007171 Parcul Natural Porţile de Fier –
gestiunea şi conservarea habitatelor şi speciilor. Prin intermediul
acestui proiect au fost puse bazele administraţiei Parcului Natural
Porţile de Fier, a fost înfiinţat Centrul de monitorizare a habitatelor
şi speciilor din comuna Eşelniţa, şi au fost derulate acţiuni concrete
de conservare a speciilor şi habitatelor naturale, o atenţie specială
acordându-se ţestoasei lui Hermann, viperei cu corn şi păsărilor
acvatice. În cadrul acestui proiect, în parteneriat cu Centrul
Carpato-Danubian de Geoecologie, a fost derulată o amplă
campanie de informare şi educare a populaţiei. Proiectul a fost
continuat prin două granturi de cercetare, Biodiversitate,
naturalitate şi funcţionalitatea ecosistemelor din Munţii Banatului –
protecţie, conservare şi gestiune socială şi Structura şi distribuţia
habitatelor în Parcul Natural Porţile de Fier, ambele finanţate de
CNCSIS. De asemenea, cu sprijinul Rufford Small Grant, au fost
derulate trei granturi de conservare a țestoasei lui Hermann.
Continuitatea prezenţei ştiinţifice a CCMESI în Parcul Natural Porţile
de Fier a fost asigurată şi prin implicarea membrilor CCMESI în
asigurarea unui management eficient al acestei arii protejate.
Astfel, de la înfiinţarea Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural
Porţile de Fier, doamna prof. univ. dr. Maria Pătroescu deţine
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funcţia de preşedinte al acestei structuri de administrare, esenţiale
pentru funcţionarea ariei protejate.
Între 2003 şi 2010 Centrul a fost implicat în judeţul Vrancea pentru
protecţia carnivorelor mari (urs, lup şi râs), fiind coordonator
ştiinţific al acţiunilor de conservare. În acest spaţiu CCMESI a
contribuit la înfiinţarea Parcului Natural Putna-Vrancea (a doua arie
protejată mare creată cu sprijinul CCMESI), a aplicat metode
inovative de monitorizare a carnivorelor mari (radiotelemetrie,
camere foto, instalare garduri electrice, etc.) şi de reducere a
conflictelor cu comunităţile umane. Finanţarea acestor iniţiative a
fost asigurată prin proiectele LIFE02NAT/RO/8576 – Conservarea
in-situ a carnivorelor mari din Judeţul Vrancea şi
LIFE05NAT/RO/000170 – Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a
carnivorelor mari din Judeţul Vrancea.
După anul 2005, Centrul s-a implicat în îmbunătăţirea
managementului Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.
Astfel, în cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000155 – Reconstrucţia
ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior s-au
realizat studii detaliate de evaluare a potenţialului biologic şi a
exploatării biologice, s-a evaluat impactul asupra mediului al
activităţilor umane şi s-au realizat paşii necesari pentru realizarea
planului de management al ariei protejate. Aceste studii au stat la
baza promovării unor măsuri tehnice de conservare, relevante în
acest sens fiind realizarea de canale, repararea digurilor,
decolmatarea unor structuri hidroameliorative existente.
În prezent este în derulare un contract LIFE privind îmbunătăţirea
statutului de conservare al speciilor şi habitatelor prioritare din
zona umedă Porţile de Fier.
Calitatea mediului a reprezentat un domeniu de interes continuu
pentru colectivul CCMESI, exprimat prin numărul mare de proiecte
de cercetare cu această tematică. Abordările în această direcţie sau concentrat în direcţii complementare precum: evaluarea
impactului antropic asupra mediului, ecologie urbană şi rurală,
respectiv componenta de mediu a planificării teritoriale.
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Majoritatea programelor de cercetare privind calitatea mediului au
fost realizate sub îndrumarea prof. dr. Maria Pătroescu şi conf. dr.
Cristian Ioan Iojă.
Primele programe de cercetare, realizate în parteneriat cu diferite
instituţii (ICIM, CPUMB, MCT), abordau problematici diverse,
precum analiza calităţii apelor subterane, dinamica aşezărilor
umane şi a utilizării terenurilor, evaluarea calităţii mediului în
diferite ecosisteme urbane, preponderent din Câmpia Română.
Între 1994-1999 CCMESI a participat la fundamentarea Planului
Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, fiind implicat direct în
realizarea studiului Direcţii, sensuri şi intensităţi de dezvoltare a
Municipiului Bucureşti, coordonat de Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism Ion Mincu.
În cadrul unor echipe pluridisciplinare, CCMESI a participat în
perioada 2005-2009 la realizarea rapoartelor de mediu necesare
obţinerii avizelor de mediu pentru PUZ-urile unor noduri
intermodale (Obor, Gara de Nord, Piața Sudului), penetraţiile
autostrăzilor Bucureşti-Constanţa şi Bucureşti-Braşov sau raportul
de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – zona
aglomeraţiei urbane şi zona metropolitană ale Municipiului
Bucureşti.
De asemenea, CCMESI a realizat între 2004 si 2008 rapoarte privind
impactul asupra mediului pentru diferite obiective precum
platforme industriale sau parcuri urbane, dar şi bilanţuri de mediu
de nivelul I şi II pentru staţii de epurare, rampe de deşeuri,
alimentări cu apă, etc.
În intervalul 2007-2013, programele de cercetare (Idei,
Parteneriate, CEEX) au fost concentrate pe problematica calităţii
mediului în cadrul zonelor metropolitane din România (cu o privire
speciala asupra Bucureştiului), cu tematici ce au variat de la
gestionarea integrată a deşeurilor sau calitatea mediului în spaţiile
rezidenţiale, până la soluţii interdisciplinare convergente în
amenajarea teritoriului şi în structurarea sistemului de transport,
orientate către dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii vieţii.
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Din 2012, în cadrul CCMESI se derulează două programe UEFISCDI –
Tinere Echipe privind modelarea impactului asupra mediului indus
de tipologiile de incompatibilităţi în utilizarea terenurilor din
aşezările umane şi Planificarea spaţială a conservării la scări
multiple (importanţa dinamicii habitatelor şi a incertitudinilor în
planificare).
Activitatea de cercetare ştiinţifică a fost dublată de o preocupare
continuă pentru promovarea rezultatelor cercetării, membrii
CCMESI având numeroase publicaţii ştiinţifice de importanţă
internaţională şi naţională. Dintre lucrările de sinteză relevante
menţionăm: Atlasul României (cu ediţiile în limba franceză
publicate la Editura RECLUS), Conservarea diversităţii biologice,
Fundamentele conservării diversităţii biologice şi Evaluarea
integrată a stării mediului în spaţii rezidenţiale.
CCMESI a coordonat ori a fost implicat în numeroase programe
care au vizat formarea profesională a profesorilor din învăţământul
preuniversitar, personalului administraţiilor ariilor protejate, a
funcţionarilor publici ori a altor categorii interesate de cunoaşterea
diferitelor aspecte legate de starea mediului. Importante prin
proiecţia naţională au fost pregătirile realizate prin Centrul de
Perfecţionare a Profesorilor din Învăţământul Preuniversitar,
înfiinţat în cadrul proiectului TEMPUS.
CCMESI oferă consultanţă diferitelor structuri ale administraţiei
publice, ONG-urilor ori unor agenţi economici pentru îmbunătăţirea
eficienţei aplicării unor instrumente de finanţare.
Dincolo de toate acestea, ţinta noastră este de a forma specialişti
capabili să susţină procesul de modernizare al societăţii româneşti,
Oameni capabili să depăşească obstacolele, de multe ori absurde,
ale sistemului ori ale susţinătorilor acestuia, Oameni care au curajul
să îşi susţină ideile şi să lupte pentru punerea acestora în practică,
Oameni care au răbdare şi care înţeleg că rezultatele se văd după
ani de muncă.
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Evaluarea caracteristicilor conflictelor de mediu din siturile
Natura 2000 din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
Bacău Simona
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
bacausimona1@gmail.com
Cuvinte cheie: conflict de mediu, sit Natura 2000, surse mass-media,
analiză cluster
Conflictele reprezintă o caracteristică definitorie a societății actuale.
Printre multitudinea de forme pe care acestea le înfățișează, recent, se
face tot mai adesea referire la conflictele de mediu, ca efect al unor
interacțiuni incompatibile între protagoniști cu poziții contrarii față de
o anumită problemă. De cele mai multe ori, aceste conflicte de mediu
cuprind o latură socio-economică și una ecologică, existența acestora
constituindu-se de cele mai multe ori în factor declanșator al situației
conflictuale. În România, una dintre cauzele cel mai adesea menționate
în ceea ce privește declanșarea conflictelor de mediu o reprezintă
declararea ariilor protejate cu statut diferit de conservare și nivel
diferit de importanță, una dintre categorii fiind siturile Natura 2000.
Studiul de față analizează incompatibilitățile generate de siturile
Natura 2000 și particularizează pe Regiunea de Dezvoltare Sud-Est ca
urmare a condițiilor naturale și socio-economice diverse care se
constituie drept factori de generare sau amplificare a conflictelor de
mediu. Astfel, se realizează o analiză a conflictelor de mediu din
această regiune, accentul căzând pe identificarea principalelor
caracteristici ale acestora, tipologia, dimensiunea propagării efectelor
lor, precum și modalitatea de soluționare a acestora. Rezultatele
vizează identificarea conflictelor de mediu din siturile Natura 2000 din
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Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în surse mass-media și evaluarea
caracteristicilor acestora, astfel obținându-se o analiză critică a
eficienței implementării rețelei Natura 2000 în România. Ilustrarea
modului de grupare a conflictelor și caracteristicilor acestora se
realizează prin utilizarea metodei „Agglomerative clustering” prin
intermediul softului R, iar utilitatea studiului derivă mai ales din
posibilitatea transpunerii rezultatelor obținute la nivelul planificării
mediului, precum și din posibilitatea replicării acestuia la diferite scări
și în diferite domenii.
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Aspecte privind modul de utilizare a terenurilor în Bazinul
pomicol Vălenii de Munte, Prahova
Enache Florina Cătălina
Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie ,
Universitatea din București
florina.en@gmail.com
Cuvinte cheie: utilizarea terenurilor, componentă pomicolă, peisaj,
analiză hărți
Deși zonă cu tradiție în ceea ce privește livezile (mai ales cultivate cu
pruni și măr), Bazinul pomicol Vălenii de Munte a cunoscut în perioada
postcomunistă schimbări semnificative în modul de utilizare a
terenurilor, mai ales pe această componentă pomicolă. Studiul prezent
are ca obiective identificarea schimbărilor în modul de utilizare a
terenurilor din Bazinul pomicol Vălenii de Munte în perioada
postcomunistă, cu privire specială asupra componentei pomicole și
evidențierea cauzelor care au determinat schimbările produse la
nivelul suprafețelor pomicole din zona analizată. Metodele de
cercetare utilizate cu scopul atingerii obiectivelor propuse au fost
interviul, analiza hărților de acoperire a terenurilor furnizate de
programul european Corine Land Cover pentru anii 1990, 2000, 2006 și
2012, colectarea de date agricole de la primării și instituții județene cu
profil agricol privind îndeosebi suprafețele cultivate cu pomi. De
asemenea, au fost realizate hărți ale distribuției tipurilor de sol din
Bazinul pomicol Vălenii de Munte. Rezultatele studiului arată faptul că
suprafețele cultivate cu pomi din arealui analizat s-au diminuat
constant începând cu anul 1990 și până în prezent, acestea fiind
defrișate și înlocuite cu alte specii agricole (porumb și grâu în principal),
această schimbare în modul de utilizare a terenurilor ducând și la o
modificare a peisajului rural din zonă.
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Evaluarea atractivității locurilor de joacă din municipiul
București
Popa Ana-Maria, Vrînceanu Alexandra, Talabă Odelin,
Pesamosca Sabina Stella, Munteanu Ana-Maria
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul I, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
anamariapopa07@gmai.com, vrinceanu.alexandra94@yahoo.com,
odelin94@yahoo.com, sabinapesamosca@gmail.com,
munteanu_anamaria2006@yahoo.com
Cuvinte cheie: loc de joacă, atractivitate, dotări, siguranță, municipiul
București
Copiii sunt un grup vulnerabil, fapt pentru care trebuie să li se acorde o
atenție specială din partea autorităților. Una dintre modalitățile lor de
considerare în planificarea urbană este crearea unor spații special
destinate activităților adecvate vârstei copiilor. Locul de joacă
reprezintă o suprafață delimitată ce deține minim un echipament
pentru a putea fi utilizat de copii.
Scopul prinicipal al studiului este de a determina atractivitatea
locurilor de joacă din municipiul București. Obiectivele sunt (1)
determinararea caracteristicilor locurilor de joacă pentru copii, (2)
inventarierea fluxurilor de vizitatori din locurile de joacă și (3) analiza
elementelor de atractivitate și repulsivitate specifice locurilor de joacă.
Pentru a determina caracteristicile locurilor de joacă a fost realizată
inventarierea și cartarea acestora, apoi au fost aplicate fișe de
observație cu ajutorul cărora a fost inventariat și fluxul de vizitatori din
timpul verii, iar analiza elementelor de atractivitate și repulsivitate a
fost realizată prin intermediul codării elementelor amintite, pozitiv
dacă aduceau atractivitate locului de joacă sau negativ dacă îi reduceau
din atractivitate. În urma agregării punctajelor s-au realizat clasele de
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atractivitate pe baza notării minime și maxime. Studiul a fost realizat în
cadrul programului de cercetare estivală pentru studenți sub
coordonarea Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor
de Impact.
Rezultatul studiului arată că 5% din locurile de joacă din București au o
atractivitate ridicată, 59% au o atractivitate moderată, 36% au o
atractivitate slabă. Elementele ce sporesc atractivitatea locurilor de
joaca sunt: numarul de dotări și starea lor bună de funcționare,
suprafața umbrită a spațiului de joacă, siguranța oferită de delimitarea
lui. La polul opus, ca elemente ce scad atractivitatea sunt problemele
regăsite pe amplasament precum gradul de umbrire redus, poluarea
fonică, dotările insuficiente, prezența deșeurilor, insecuritatea, dotările
degradate. În medie pe locul de joacă au fost observați 12 vizitatori, iar
numărul maxim a fost de 73, cu mențiunea că momentul observării a
fost vara.
Rezultatele studiului prezintă o importanță deosebită pentru că oferă o
imagine de ansamblu a tuturor locurilor de joacă din municipiul
București, vine în ajutorul părinților pentru a vedea care este gradul de
atractivitate al acelora din proximitatea lor, dar și a autorităților locale
spre a face investiții în spațiile cu atractivitate redusă.
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Realizarea hărților în stil vechi utilizând tehnici computerizate
Dascălu Gabriel
Specializarea Cartografie, anul II, Facultatea de Geografie,
Universitatea din București
gabrieldascalu96@yahoo.com
Cuvinte cheie : hartă în stil vechi, cartografie, GIS
Lucrarea are ca scop prezentarea anumitor metode digitale folosite
pentru crearea unor materiale cartografice în stil vechi. Hărțile vechi au
devenit importante elemente ale artei prin frumusețe, originalitate și
munca din spatele realizării acestora. Ele sunt tot mai des întâlnite sub
forma tablourilor sau a unor șabloane folosite ca wallpaper sau
background, iar partea științifică amplifică atractivitatea lor. Propun
realizarea unor hărți asemănătoare utilizând tehnici moderne,
avantajul fiind reprezentat de alegerea zonei cartografiate și a
anumitor tematici.
Prin această lucrare voi valorifica o serie de exemple din portofoliul
personal și voi prezenta mijloace și tehnici pentru a ajuta și alți geografi
să-și creeze propria hartă veche. Quantum GIS și GIMP 2 vor fi
principalele programe utilizate, ambele fiind programe open-source.
Astfel, se va realiza o combinație între metodele GIS și cele de editare
grafică. De asemenea, voi folosi câteva trucuri grafice (ex: simboluri
vechi, texturi vechi etc. preluate de pe anumite site-uri). Lucrarea
dorește să reprezinte o bază pentru crearea hărților în stil vechi de
către fiecare geograf pasionat de cartografie istorică și de cei care văd
geografia și ca pe o artă.
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Conflictele de uz uman și matricea de compatibilitate - metode
de evaluare a sustenabilităţii litoralului spaniol
Oprea Maria-Ramona
Master Turism și Dezvoltare Durabilă, anul II, Facultate de Științe,
Universitatea din Craiova
ramona_maria1546@yahoo.com
Cuvinte cheie: litoral, turism, activități antropice, conflict, Spania
Având în vedere diversitatea și complexitatea activităților umane care
au loc în spațiul marin, interacțiunile (sinergii sau conflicte) între
utilizări sunt inevitabile. Obiectivul principal al cercetării constă în
identificarea conflictelor menţionate de-a lungul litoralului
mediteranean al Spaniei cuprins între Barcelona (Costa Brava) și
Marbella (Costa del Sol) şi întocmirea matricei de compatibilitate
generată de acestea. Drept urmare, au fost identificate patru tipuri de
interacțiuni între activitățile umane costiere: activități care concurează
pentru același spațiu; activități care concurează pentru aceeași resursă;
utilizări conflictuale și incompatibile în aceeași zonă; interacțiunea
sinergică între utilizări în aceeași zonă. Matricea de compatibilitate a
scos în evidență puncte critice în ceea ce privește incompatibilitatea
dintre: pescuit, navigație și protecția zonelor marine; turism și
protecția speciilor de coastă; obținerea de energie regenerabilă și
activități recreative; cercetare științifică și activități portuare sau
industriale. Timpul a fost un factor important al analizei, deoarece un
conflict spațial potențial nu poate apărea în cazul în care două activități
umane apar în perioade de timp diferite. Astfel, studiul s-a axat pe
activitățile desfășurate în perioada mai-septembrie a anului, atunci
când presiunea umană accentuată poate provoca dezechilibre la nivelul
sustenabilității zonelor mediteraneene de litoral. Folosirea unor astfel
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de metode și condițiile de compatibilitate a dus la identificarea zonelor
de utilizări compatibile (Costa del Almeria) și a punctelor critice în care
trebuie să se reducă conflictele de uz uman (Costa Dorada, Costa del
Azahar și Costa del Sol) în scopul menținerii sustenabilității.
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Evaluarea așteptărilor rezidenților din proximitatea Parcului
Natural Văcărești în raport cu evoluția zonei
Slave Andreea Raluca
Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie,
Universitatea din București

slave.raluca@yahoo.ro
Cuvinte cheie: servicii ecosistemice, parc natural, Văcărești
Zonele urbane sunt dependente de existența unor servicii ecosistemice
de reglare precum purificarea aerului, răcirea atmosferei, servicii
culturale, recreaționale, etc. pentru a satisface bunăstarea populației.
Pornind de la acest concept am dorit să evaluez serviciile ecosistemice
generate de incinta Văcărești și relațiile stabilite dintre aceasta și
populația din proximitate. Lucrarea își propune să evalueze așteptările
locuitorilor din proximitatea zonei Văcărești, în legătură cu viitorul
zonei. Pentru aceasta obiectivele studiului au urmărit: (1) analiza
specificităților cadrului natural și socio-uman din zona Văcărești care îi
conferă unicitate la nivel urban; (2) evaluarea atractivității și
accesibilității zonei Văcărești pentru activități de recreere; (3) analiza
percepției riveranilor și vizitatorilor în raport cu modul de gestiune
actual și prognozat al zonei Văcărești. Pentru a realiza obiectivele
propuse și enunțate anterior am desfășurat o serie de activități
precum: aplicarea de chestionare atât în teren (perioada 28.08.20161.09.2016), cât și în mediul online prin publicarea acestuia pe site-ul
ONG-ului Salvați Delta Văcărești și prelucrarea și centralizarea datelor
ce au fost realizate în programul Excel. Au fost aplicate în teren 60 de
chestionare, iar în mediul virtual au fost 300 de respondenți, într-o
proporție de 52,6% raspunzând personele de sex masculin. Dacă în
mediul online ponderea cea mai mare o au persoanele cu vârsta
cuprinsă între 28 si 45 de ani, pe teren se prezintă situația invers, cei
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mai mulți respondenți având vârste cuprinse între 45 și 73 de ani. De
asemenea, rezultatele arată că numărul vizitatorilor cu vârstă cuprinsă
între 50-70 de ani au o percepție pozitivă față de conservarea
biodiversității, pe când persoanele cu vârste cuprinse între 17 – 45 de
ani doresc ca în locul amplasamentului actual să se amenajeze un parc
cu locuri de joaca și lac pentru agrement. Înțelegerea importanței
serviciilor ecosistemice într-un ecosistem urban a devenit tot mai
importantă în ultimul deceniu, iar raportarea acestora la nivelul
municipiului București am considerat-o ca fiind o provocare.

10

Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXIV-a, 25-26 Martie 2017

Evaluarea eficienței utilizării bicicletei ca mijloc de transport în
București din perspectiva unui utilizator. Studiu de caz: Traseul
Strada Mucenicul Becheru - Bulevardul Nicolae Bălcescu 1
Ali Hamid Așer Dan
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
alihamidaser@gmail.com
Cuvinte cheie: trasport, biciclete, trafic, traseu, infrastructură
Odată cu intensificarea traficului, au început să se acutizeze
problemele legate de zgomotul produs, locurile de parcare, eficiența
scăzută de deplasare datorită ambuteiajelor și poluarea mediului, astfel
că o soluție, care ar reduce semnificativ o mare parte din aceste
probleme este bicicleta. Într-o societate în care automobilul constituie
prima opțiune ca metodă de deplasare, încurajarea populației spre
utilizarea bicicletei poate fi o provocare dificilă, însă cu uneltele și cu
strategiile de implementare potrivite, acest lucru poate deveni
realitate. Obiectivele acestui studiu sunt legate de evaluarea eficienței
utilizării bicicletei în traficul din municipiul București, prin calcularea
vitezei, costurilor, timpului parcurs de la pornire până la sosire,
gradului de siguranță și a consumului caloric. Studiul de caz este
reprezentat de traseul Strada Mucenicul Becheru – Bulevardul Nicolae
Bălcescu 1, cu o lungime de aproximativ 3,6 km. Din punct de vedere al
metodologiei, traseul a fost parcurs utilizând mai multe modalități:
pedestru, skateboard, bicicletă, trasportul în comun (autobuz, tramvai)
și automobil, iar apoi datele obținute au fost analizate comparativ,
termenul de comparație fiind transportul cu bicicleta. Rezultatele
obținute au evidențiat faptul că bicicleta este un mod eficient de
trasport, din mai multe puncte de vedere, efectele ei fiind benefice mai
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ales pentru sănătate și mediu, însă infrastructura prezentă, care
favorizează utilizarea automobilelor, impune ca acest mijloc de trasport
să nu fie atât de amplu folosit. Promovarea transportului cu bicicleta
trebuie realizată atât prin schimbări la nivel de infrastructură cât și la
nivel de mentalitate.
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Utilizarea resurselor naturale din Situl Natura 2000 Lunca
Siretului Inferior
Panaite Claudiu-Adrian
Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie,
Universitatea din București
ax_myky@yahoo.com
Cuvinte cheie: resurse naturale, Natura 2000, utilizare
Lucrarea se bazează pe relațiile dintre resursele naturale din Situl
Natura 2000 Lunca Siretului Inferior și comunitățile umane din jur, dar
și pe managementul durabil al resurselor naturale din această zonă.
Principalele obiective ale lucrării sunt (1) identificarea resurselor
naturale utilizate de comunitățile umane din Lunca Siretului Inferior și
(2) determinarea zonelor de exploatare pentru fiecare resursă naturală
din Situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior. Studiul are la bază o
analiză a cadrului socio-economic, completată de identificarea
elementelor favorabile și restrictive a fiecărui cadru natural în parte.
Metodologia de lucru este bazată pe realizarea de fișe de observație a
terenului, poze asupra teritoriului, analiză de tip chestionar derivat
unde a fost posibil în interviu. Până în prezent au fost realizate 20 de
chestionare pe parcursul a 3 luni, în regiuni diferite ale comunităților
umane. Hărțile au fost realizate cu ajutorul programului ArcGis. În urma
analizei chestionarelor și a interviurilor s-a constatat că cea mai
importantă resursă naturală din spațiul analizat este resursa de apă,
toți respondenții au situat resursa de apă ca fiind foarte importantă,
datorită utilizării în agricultură, dar și în gospodărie. Totodată,
resursele minerale, agricole și energetice constituie o parte importantă
a Luncii Siretului Inferior. În cadrul studiului au fost atinse aspecte
precum modul de utilizare al resurselor și utilizatorii, locațiile din trecut
și prezent de unde se extrag anumite resurse, modul cum afectează
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mediul înconjurător și clasificarea din punct de vedere al importanței
resurselor pentru fiecare comunitate umane din spațiul analizat.
Importanța acestei teme rezultă din managementul durabil al
resurselor naturale și are o legatură cu conceptul de dezvoltare
durabilă pentru ca următoarele generații să beneficieze de materie
primă.
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Reconstrucția paleo-ghețarilor de platou din mediul montan
carpatic utilizând metode semi-automate. Studiu de caz: Munții
Țarcu
Tomuța Viorela-Rafaela
Master Sisteme Informaționale Geografice, anul I, Facultatea de
Chimie, Biologie și Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara
imarafaela@gmail.com
Cuvinte cheie: paleoglaciologie, ghețari de platou, limita zăpezilor
veșnice, Munții Țarcu
Formele și depozitele glaciare reprezintă indicatori extrem de valoroși
pentru cunoașterea schimbărilor de mediu, dar mai ales pentru
descifrarea fluctuațiilor climatice Cuaternare. Majoritatea studiilor
anterioare asupra glaciației pleistocene carpatice au vizat exclusiv
problema paleo-ghețarilor de circ și vale, referirile cu privire la paleoghețarii de platou fiind extrem de rare. În acest context, prezentul
studiu își propune să verifice ipoteza existenței unor ghețari de platou
în Munții Țarcu în Pleistocen. Utilizând metode semi-automate s-a
încercat reconstituirea extensiunii paleo-ghețarilor de platou din
Munții Țarcu și a altor caracteristici cantitative ale acestora (suprafață,
grosime, volum de gheață). De asemenea, cu ajutorul unor programe
relativ recente (Profiler 1 și GlaRe) au fost evaluate relațiile dintre
paleo-ghețarii de platou și cei de vale, evidențiindu-se principalele
surse de alimentare. În plus a fost calculată linia de echilibru a zăpezilor
veșnice (ELA) din Munții Țarcu corespunzătoare perioadei extensiunii
glaciare maxime. În ceea ce privește grosimea, modelele realizate au
indicat grosimi medii de 50-60 metri pentru paleo-ghețarii de platou
analizați, iar suprafețele ocupate de aceștia au fost mai reduse decât
cele prezentate în studiile anterioare. Din cauza suprafețelor restrânse
volumul de gheață cantonat în acești paleo-ghețari era mai redus decât
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cel corespunzător celor mai lungi ghețari de vale analizați (ex: Hideg).
Cu ajutorul „ELA calculation toolbox” a fost calculată linia de echilibru a
ghețarilor în cazul celor mai importanți ghețari analizați. Aceasta era
între 1563 și 1833 m în faza de maximă extensiune plesitocenă a
ghețarilor, asemănătoare cu cea din Munții Godeanu. Admițând
valoarea locală destul de scăzută a ELA și ținând cont de realitățile
morfologice s-a admis ipoteza existenței unui ghețar de platou în zona
somitală a Masivului Muntele Mic, care ar fi alimentat cele patru
excavațiuni glaciare (sau glacio-nivale după unii autori) prezente la
marginea platoului.
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Considerații privind managementul riscului la inundații în
bazinul hidrografic Cerna
Dunărințu Roberta Andreea
Specializarea Meteorologie-Hidrologie, anul III, Facultatea de
Geografie, Universitatea din Bucuresti
andreearoberta1995@yahoo.com
Cuvinte cheie : Plan de management al riscului la inundatii, stabilirea
obiectivelor de management, măsurile aplicabile în bazinul hidrografic
Cerna, prioritizarea măsurilor, autoritățile responsabile
Râul Cerna este situat în sud-vestul României și însumează în bazinul
său o multitudine de particularităţi, constituind una dintre cele mai
importante unităţi morfo-hidrografice din întregul lanț al Carpaților
Meridionali, dar și din țară. Îşi are izvorul sub Vârful Paltina din Munţii
Godeanu, la altitudinea de 2 070 m, acolo unde pâraiele Sturu, Scocu şi
Stâeminosu se unesc într-un singur curs cunoscut sub denumirea de
Cernişoara. Direcţia de curgere a râului este de la NE la SV. Acesta
străbate patru unităţi de relief: munții Godeanu și Cernei, prin
intermediul afluenților de pe partea dreaptă și munții Vâlcan și
Mehedinți, prin afluenții de pe partea stângă. Cerna străbate trei
judeţe : Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin pe o lungime de 87 km şi cu o
suprafaţă de 1 360 km2. În partea inferioară se află orașul Orșova,
comuna Topleț și orașul-stațiune Băile Herculane, iar în partea
superioară a râului există satul Cerna Sat și alte câteva sate mai mici.
Inundații de dată recentă pe râul Cerna s-au înregistrat în februarie
1999, aprilie 2005 și iulie 2014, provocând pagube materiale și chiar
pierderi de vieți omenești (1999), cauzate de viituri de origine pluvionivală. Autoritățile au fost puse în fața unor situații de urgență create
de evenimentele hidrologice extreme, evidențiindu-se necesitatea
elaborării unor Planuri de Management al Riscului la Inundaţii fiind
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coordonate la nivel de bazin hidrografic. În vederea prevenirii riscului la
inundaţii, în perioada 2007-2013 s-au finanţat proiecte de elaborare a
planurilor privind prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor
inundaţiilor. În martie 2014 au fost raportate hărţile de hazard şi risc la
inundaţii, care împreună cu aceste planuri, vor sta la baza identificării
proiectelor de reducere a riscului la inundaţii. Măsurile aplicabile la
nivelul Administrației Bazinale de Apă Banat, includ acele măsuri,
îndeosebi de planificare, supraveghere și optimizare a gestionării
riscului la inundații, cu impact asupra întregului spațiu hidrografic.
Lucrările propuse în Planul de Management al Riscului la Inundații al
Administrației Bazinale de Apă Banat au fost prioritizate luându-se în
calcul beneficiul fiecărei măsuri în raport cu cele 9 obiective de
management al riscului la inundaţii. Pentru bazinul Cerna există trei
măsuri cu grad de prioritizare mare și o măsură cu grad de prioritizare
mică. Autoritățile responsabile pentru îndeplinirea măsurilor sunt:
Gărzile forestiere, R.N.P - Romsilva, Ocoalele Silvice de Regim,
M.M.A.P/ A.N.A.R/ A.B.A, autoritățile locale. Analiza Planulul de
Management al Riscului la Inundații în bazinul hidrografic Cerna face
obiectul acestei comunicări, dar este și titlul lucrarii de licență.
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Evaluarea problemelor demografice asociate urbanului Huedin
Lung Mădălin Sebastian
Specializarea Planificare și dezvoltare regională, anul II, Facultatea de
Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
lungmadalin@yahoo.com
Cuvinte cheie: spațiu public, industrie, poluare, dinamica populației,
riscuri
Studiul de față are ca scop principal identificarea unor probleme
demografice asociate orașului Huedin, dar și cauzele acestora. S-a
constatat că există multiple cauze care induc probleme demografice la
nivelul urbanului, câteva dintre cauzele analizate fiind cele asociate
spațiului public (lipsa spațiilor verzi, dimensionarea clădirilor), aferente
perimetrelor industriale (platforme industriale cu diverse forme de
poluare asupra mediului și componentei antropice), cauzate de
riscurile naturale (inundații, alunecări de teren) și induse de dinamica
populației (migrarea populației tinere). Metodologia folosită în
realizarea studiului s-a bazat pe tehnici GIS, prin intermediul cărora
datele statistice au putut fi transpuse în proiecții cartografice, imaginile
satelitare au putut fi prelucrate, iar investigaţiile în teritoriu au constat
în realizarea unor fotografii reprezentative.
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Conflicte de mediu în Parcul Natural Bucegi
Bănescu Elena-Cristina
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul I, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
cristina_banescu89@yahoo.com
Cuvinte cheie: parc natural, arie protejată, conflicte, biodiversitate,
infrastructură
Zona munților Bucegi a fost oficializată ca Parc Național prin ordinul
Ministerului Mediului nr. 7/1990, iar prin Legea 5/2000, i s-a conferit
statutul de Parc Natural. Acest statut dându-i drept prin definiție ca
activitățile antropice să interacționeze cu natura și implicit să aibă o
formă de promovare a activităților recreative și turistice.
Importanța unui astfel de studiu asupra Parcului Natural Bucegi rezultă
din necesitatea de a aduce argumente concrete pentru un
management mai eficient în condițiile unor provocări aduse de
dezvoltarea socio-economică. Așadar, arealul fiind într-o zonă foarte
ușor accesibilă, cu un flux de turiști foarte mare mai ales în perioada
mai-octombrie și odată cu crearea condițiilor de vizitare ale parcului
până în mai toate punctele de interes turistic, nu aduce nici un aport
benefic mediului și biodiversității. Pentru realizarea acestuia am
colectat atât date externe din surse bibliografice: cărți și articole de
specialitate și mass-media; plan de management; hărți tematice; baza
de date, cât și date interne prin aplicarea chestionarului și a
observațiilor pe teren. Ca și metode am aplicat: metoda analizei,
observației, comparației și sintezei, dar și metoda cartografică.
Rezultatele le-am obtinut, în primul rând, în urma colectării de
informații, prin interpretarea chestionarului corelat cu observațiile pe
teren și concluziile proprii, iar astfel am identificat 6 conflicte de mediu:
Stațiune montană vs Arie protejată; Șoseaua Transbucegi vs Parc
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Natural; Biserica vs Platoul Bucegi; Om vs Urs brun; Defrișări ilegale la
limita Parcului cu orașul Bușteni vs Arie protejata; Tipuri de turiști diverse tipologii, cu diferiți actori, implicați în mai multe conflicte.
Deoarece activitățile turistice nu sunt aplicate corespunzător și
urmărind doar beneficiile economice, acesta nu va fi un punct pozitiv
pentru zona respectivă ceea ce va conduce la mult mai multe conflicte
și în final la degradarea peisajului și biodiversității.
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O abordare interdisciplinară asupra stejarilor pedunculați
inițiali. Studiu de caz: Bazinul Argeșului Inferior
Mustățea Mihai
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul I, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
mihai_n2010@yahoo.com
Cuvinte cheie: stejar pedunculat, arbore remarcabil, peisaj forestier
intact, stejar inițial
Deși cu 200 de ani în urmă reprezentau unul dintre cele mai comune
elemente vegetale ale uriașelor păduri de foioase ce ocupau cea mai
mare parte a Câmpiei Române, în prezent stejarii pedunculați inițiali,
extrem de rari, sunt caracterizați de o mare valoare ecologică, estetică
și cultural-istorică. În ciuda acestor aspecte, arborii remarcabili sunt
mult prea puțin studiați, iar cel mai adesea, existența acestora este
necunoscută. Scopul cercetării de față este acela de a identifica stejarii
pedunculați cu potențialul de a fi arbori inițiali din cadrul unui areal
reprezentativ, bazinul Argeșului inferior, prin intermediul unei abordări
interdisciplinare. Colectarea datelor s-a realizat pe parcursul a doi ani
de deplasări pe teren, concretizându-se cu identificarea a 35 de stejari
remarcabili, iar datele au fost prelucrate folosindu-se metode
geografice, statistice și istorice. Rezultatele indică faptul că majoritatea
stejarilor remarcabili identificați sunt posibil inițiali, cu un număr mare
de exemplare probabil inițiale. Importanța rezultatelor este
reprezentată de utilitatea practică a acestora în domenii precum:
modelarea distribuției speciilor, planificare spațială sustenabilă,
managementul reîmpăduririlor, turism sau conservarea biodiversității.
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Conflicte de mediu în siturile Natura 2000 din județul Buzău
Simion Alina-Mihaela
Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie,
Universitatea din București
simion.alinamihaela@yahoo.com
Cuvinte cheie: conflicte de mediu, Natura 2000, Buzău, distribuție
spațială
Natura 2000, declarată în acord cu Directivele Habitate și Păsări,
reprezintă o rețea de arii naturale protejate ce ocupă 18% din
suprafața celor 28 de țări membre UE și 6% din teritoriul marin. În
România, rețeaua Natura 2000 s-a dezvoltat rapid începând cu anul
2007, an în care aceasta ocupa 26,33% din suprafața țării, iar în prezent
ocupă 32,92 % din teritoriu. Raportat la întreaga suprafață a ariilor
protejate, siturile Natura 2000 însumează 55,43% din acestea. Rețeaua
Natura 2000 ocupă 6% din suprafața județului Buzău, acestea fiind
incluse în 3 bioregiuni geografice (alpină, continentală, stepică) dintre
cele 9 prezente la nivelul Uniunii Europene. Pentru identificarea
conflictelor de mediu existente în siturile Natura 2000 din județul
Buzău au fost analizate problemele și amenințările menționate în
planurile de management ale siturilor. Informațiile rezultate au fost
corelate cu conflictele de mediu identificate în mass-media și anume
factorii declanșatori, actorii implicați, efectele asupra stării siturilor. Pe
baza acestora au fost realizate cu ajutorul softului ArcGIS o serie de
hărți prin care s-a reliefat distribuția spațială a conflictelor existente,
implicit a caracteristicilor acestora. Astfel, prin intermediul studiului
putem sesiza conflictele cu cel mai mare impact asupra siturilor,
caracteristicile lor și modalitatea prin care acestea pot fi rezolvate.
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Morfodinamica în plan a albiei și aprecierea vulnerabilității
induse asupra așezărilor, utilizând tehnici G.I.S. Studiu de caz:
cursul mijlociu al Timișului, între Bucoșnița și Constantin
Daicoviciu
Petrescu Sorin Hadrian
Master Planificare și Dezvoltare Regională, anul II, Facultatea de
Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
sorinp63@yahoo.com
Cuvinte cheie: morfodinamica albiei, morfometria albiei, eroziune
laterală, vulnerabilitate, G.I.S.
Lucrarea de față prezintă o abordare geomorfologică asupra
morfodinamicii în plan a albiei râului Timiș, pe cursul mijlociu. Sectorul
ales este unul de tranziție, dinspre zona de culoar tectonic, spre zona
mai joasă, de câmpie, între localitățile Bucoșnița și Constantin
Daicoviciu. Principalul scop al lucrării este analiza morfodinamicii în
plan a albiei Timișului, în vederea aprecierii gradului de vulnerabilitate
a teritoriului la migrarea meandrelor și a inflexiunilor sinuoase ale
albiei. De asemenea, cercetarea a vizat procesele de eroziune laterală
și intervenția antropică agresivă, cu rol semnificativ în degradarea
terenurilor agricole și a unor construcții. Studiul este rezultatul unui
demers metodologic bazat atât pe modelare computerizată, prin
intermediul softurilor ArcMap 10.1 și GlobalMapper 13 și în laborator,
cât și pe măsurători directe și verificări ulterioare în teren, în puncte
cheie ale arealului în cauză. De asemenea, studiul a implicat date și
anumite concepte de bază din domeniul hidrologiei. Au fost analizate
forma profilului longitudinal al malurilor și a relațiilor acestuia cu
substratul geologic și configurația reliefului, cât și analiza și
interpretarea unui număr de 20 de profile ale secțiunii transversale, în
raport cu suprafața de luncă. De asemenea, o etapă importantă a
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reprezentat-o analiza morfometrică a inflexiunilor albiei minore și a
relațiilor cu lunca, dar și a buclelor de meandru, prin suprapunerea a
două materiale cartografice pentru un interval de aproximativ 50 de
ani. Cercetarea a avut drept rezultat final o hartă a vulnerabilității
teritoriului la procesele de migrare a albiei, dar și la cele de eroziune
laterală, realizată utilizând metode G.I.S.
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Impactul activităților industriale asupra calității aerului în
municipiul Turnu Măgurele
Bădescu Ancuța-Olimpia
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul I, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
ancuta_badescu@yahoo.ro
Cuvinte cheie: impact, activități industriale, chestionar, AQI (Air Quality
Index), Turnu Magurele
Destructurarea industrială și închiderea unor unități de producție nu
atrage obligatoriu o îmbunătățire a calității aerului și a vieții. Pentru a
demonstra acest fapt am analizat parametrii de calitate a aerului în
municipiul Turnu Măgurele din județul Teleorman. Ultimele două
decenii au însemnat pentru oraș o perioadă de declin economic – prin
închiderea sau reducerea activității la o mulțime de unități industriale -,
și chiar demografic prin reducerea numărului de locuitori de la peste
41 000 în 1989 la numai 21 000 de locuitori în 2014. Studiul s-a
desfășurat în anul 2016 și a cuprins prelucrarea unor date pentru
determinarea calității aerului colectate în 2010 – 2015 de Agenția de
Protecție a Mediului din Teleorman și aplicarea unui număr de 40
chestionare pentru evaluarea percepției localnicilor cu privire la
calitatea aerului în municipiu. Datele au fost utilizate pentru calcularea
indicelului ecologic de calitate a aerului AQI (Air Quality Index) care a
evidențiat depășiri semnificative pentru pulberile în suspensie și
monoxidul de carbon. Interpretarea rezultatelor chestionarului de
percepție a evidențiat faptul că persoanele implicate în completarea
chestionarului, dețin cunoștințe sumare despre calitatea aerului, iar
agenții economici și primăria nu acordă importanță informării
cetățenilor municipiului. Rezultatele acestui studiu relevă faptul că
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declinul industrial nu atrage după sine o îmbunătățire a calității aerului
și chiar a calității vieții pentru locuitorii municipiului Turnu Măgurele.
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Infrastructurile verzi urbane – soluții pentru dezvoltarea
durabilă a municipiului Caracal
Pop Ingrid-Roxana
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
pop.ingridroxana@yahoo.ro
Cuvinte
cheie:
Infrastructuri
verzi
multifuncționalitate, potențial de dezvoltare

urbane,

beneficii,

Infrastructurile verzi urbane reprezintă un concept relativ recent,
apărut în secolul al XIX-lea, în S.U.A. Ca termen, infrastructurile verzi
urbane nu au o definiție unică recunoscută la scară largă. Cu toate
acestea, se identifică la nivelul fiecărei definiții, anumite trăsături
comune care stau la baza acestui concept și anume: principiile de bază
ale acestora sunt reprezentate de multifuncționalitate, conectivitate și
conservare. Infrastructurile verzi urbane sunt tot mai mult utilizate ca
instrumente de realizare a unei dezvoltări urbane durabile, datorită
multifuncționalității lor reprezentată de numeroasele beneficii
economice, sociale și ecologice pe care le pot oferi. Scopul lucrării îl
reprezintă analiza potențialului de dezvoltare a infrastructurilor verzi
urbane în municipiul Caracal.
Cercetarea a pornit de la analizarea situației existente, aplicarea a 81
de chestionare locuitorilor pentru a observa ceea ce se înțelege la nivel
social prin conceptul de infrastructură verde urbană, dar și care sunt
cerințele acestora, iar ultima etapă a constat în identificarea zonelor
adecvate pentru dezvoltarea anumitor tipologii de infrastructuri verzi
urbane. Pentru cercetarea situației existente, am utilizat Planul
Urbanistic General al municipiului Caracal la scara 1:10 000, dar și
imagini satelitare Landsat 8 OLI, iar cu ajutorul tehnicilor GIS am
reprezentat distribuția infrastructurilor verzi la nivelul municipiului
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Caracal. De asemenea, pentru evaluarea infrastructurilor verzi urbane,
am folosit o serie de indicatori bine cunoscuți în literatura de
specialitate internațională: proporția spațiilor verzi în ceea ce privește
suprafața totală (%), proporția spațiilor verzi pe cap de locuitor (m 2/loc)
și indicele de vegetație NDVI. Analiza utilizată pentru studiul
municipiului Caracal, prin care am descoperit faptul că în cadrul zonelor
rezidențiale colective de tip bloc există cele mai reduse suprafețe verzi,
poate reprezenta un punct de plecare util în domeniul planificării
durabile a infrastructurilor verzi urbane, pentru toate orașele în care
acestea nu sunt dezvoltate suficient.
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Inventarul spațial al alunecărilor de teren din bazinul
hidrografic Lohan, Podișul Moldovei
Bejenaru Mirela-Alina
Specializarea Planificare Teritorială, anul II, Facultatea de Geografie,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
bejenarualina96@yahoo.com
Cuvinte cheie: alunecări de teren, spațial, hazarde
Inventarele spațiale ale alunecărilor de teren reprezintă primul pas,
fundamental spre modelarea spațială a susceptibilității și a hazardului
la aceste fenomene geomorfologice. Acestea reprezintă baze de date
spațiale, cel mai adesea digitale, care indică prezența sau extensia
spațială a alunecărilor de teren. În prezentul studiu descriem modul de
creare şi validarea statistică al unui inventar al alunecărilor de teren din
bazinul hidrografic al Lohanului, afluent de stânga al râului Bârlad, din
Podişul Moldovei. În cadrul celor 185,2 km2 ai bazinului au fost
delimitate digital sub formă de poligoane 1 619 alunecări de teren ale
căror semnătură morfologică este evidentă pe modele numerice ale
terenului de mare rezoluţie. Pe lângă modelul numeric al suprafeţei
terenului, au fost utilizate imaginile satelitare de mare rezoluţie din
arhiva Google Maps şi Bing Maps şi imagini aeriene vechi şi recente.
Inventarul obţinut este unul geomorfologic, istoric şi prezintă toate
alunecările identificabile în actualul context geomorfologic. Criteriul
utilizat pentru delimitarea alunecărilor de teren a fost prezenţa
elementelor unei alunecări de teren: cornişă principală, cornişe
secundare, masa alunecată cu o topografie rugoasă, baza alunecării şi
piciorul alunecării. Pe lângă delimitarea alunecării, s-a realizat şi
încadrarea tipologică a acesteia conform clasificării internaţionale
Varnes-Cruden-Hungr şi o estimare a vârstei evenimentului. Pentru a
testa validitatea inventarului din punctul de vedere al includerii tuturor
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magnitudinilor, analiza distribuţiei frecvenţei ariei a fost utilizată, iar
rezultatele arată că inventarul conţine majoritatea alunecărilor de
teren produse în arealul studiat, cu magnitudini distribuite conform
tendinţelor fundamentate în literatura de specialitate.
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Caracteristicile conflictelor de mediu din parcurile naturale din
România
Mitincu Cristina Gabriela
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
cristina92c@yahoo.com
Cuvinte cheie : conflict de mediu, parc natural, mass-media, obiective
de management
Studiul realizat abordează un subiect de actualitate care a cunoscut, în
ultimele decenii, o dezvoltare puternică, și anume conflictele de mediu.
Diversitatea conflictelor de mediu permite o evaluare complexă a
acestora atât din punct de vedere al cauzelor, cât şi al actorilor
implicaţi. Conflictele de mediu prezintă anumite caracteristici
definitorii ce trebuie determinate cu scopul de a putea fi gestionate sau
soluționate într-un mod corespunzător.
Lucrarea îşi propune realizarea unei evaluări a caracteristicilor
conflictelor de mediu identificate în parcurile naturale din România
prin intermediul articolelor publicate în mass-media. Se dorește
inventarierea și clasificarea conflictelor de mediu identificate în funcție
de obiectul conflictului, actorii implicați, precum și a altor elemente
prezentate în cadrul articolelor. Abordarea acestei teme a venit din
necesitatea identificării activităţilor care pot avea efecte negative
asupra stării de conservare a speciilor sau habitatelor protejate, ca
urmare a faptului că extinderea reţelei de parcuri naturale din România
nu a redus intensitatea presiunii umane, ci din contră aceasta s-a
multiplicat şi diversificat generând numeroase conflicte de mediu. În
cadrul studiului se pleacă de la întrebarea conform căreia conflictele de
mediu identificate în cadrul parcurilor naturale sunt similare sau au
specificații induse de diferite elemente caracteristice. În cadrul
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acestora conflictele se înregistrează, preponderent, între activităţile
antropice desfășurate şi obiectivele de management ale parcurilor
naturale. Conflictele de mediu generate în interiorul parcurilor naturale
sunt direct influenţate de activităţile permise sau restricţionate prin
planurile de management realizate.
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Analiza spațio-temporală a descărcărilor electrice în BanatCrișana, în intervalul 01.01.2013 – 31.12.2015
Neagu Răzvan-Călin
Master Sisteme Informaționale Geografice, anul I, Facultatea de
Chimie, Biologie și Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara
razvan.neagu94@gmail.com
Cuvinte cheie: descărcări electrice, zonă
convective, relief adiacent, Banat-Crișana.

de descărcare, fenomene

Descărcările electrice se prezintă ca fiind unele dintre cele mai
periculoase fenomene generate de un sistem convectiv, superlativ care
le face cu atât mai interesante. Aceste fenomene pun în pericol
societatea umană contemporană având efecte negative asupra
sănătății publice. Datorită acestor efecte negative, studiul aprofundat
și înțelegerea manifestării acestor fenomene pot duce la o mai bună
organizare a autoritățiilor spre a diminua efectele lor asupra factorului
antropic. De asemenea, domeniul abordat este relativ nou în România,
prezentând descărcările electrice din perspectiva evoluției în spațiu și
timp pe o perioadă de 3 ani. Regiunea Banat - Crișana se află sub
incidența circulației zonale (vestice) a maselor de aer, ceea ce îi conferă
acestui spațiu caracteristica de zonă tampon a maselor de aer,
fronturilor atmosferice și a liniilor de gren cu Carpații Occidentali.
Comunitatea Blitzortung, a cărei infrastructură a stat la baza colectării
datelor cu privire la descărcările electrice folosite în această lucrare,
este o comunitate non-comercială cunoscută la nivel global. Ea a fost
fondată de Egon Wanke, scopul principal fiind de crea o rețea de stații
ce poziționează geografic descărcările electrice pe baza diferenței
timpilor de sosire (TOA). În analiză au fost utilizate date de tip punct
reprezentând trăsnetele din perioada 01.01.2013 - 31.12.2015.
Modelarea și reprezentarea lor s-a făcut folosind soft-ul ArcMap
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(Analysis Tools, Kernel density ș.a.). Rezultatele au evidențiat arealele
cu concentrare mare a descărcărilor electrice în zona de vest a
României, dar și rolul reliefului adiacent în producerea acestui
fenomen.
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Analiza spațială și temporală utilizând mijloace de teledetecție
- studiu de caz, Depresiunea Giurgeu
Vodă-Marc Ioan-Andrei
Specializarea Cartografie, anul II, Facultatea de Geografie,
Universitatea din București
andreivoda96@gmail.com
Cuvinte cheie: teledetecție, cartografie, GIS, ESRI
Lucrarea își propune exemplificarea unor modalități și chiar aplicații în
domeniul teledetecției care pot ajuta la analiza evoluției unui mediu
geografic și la observarea unor evenimente petrecute în acele zone (în
cazul de față, incendiile de vegetație din Depresiunea Giurgeu). Este
binecunoscută realitatea că în această depresiune, în ultimele decenii
s-au extins foarte mult culturile de cartofi, în special de către etnicii
maghiari din zonă. Pe baza imaginilor satelitare provenite de la sateliții
optici (s-au folosit în cea mai mare parte imagini Landsat 8 și câteva
imagini Sentinel 2), se poate observa evoluția depresiunii din punct de
vedere al utilizării terenurilor, de la începuturile culturilor până în
prezent, deoarece datele provenite de la sateliți acoperă o perioadă de
peste 40 de ani. Pe lângă analiza imaginilor vizibile în ”Natural Look”,
au fost realizate și analize cantitative (indici de vegetație, indici pentru
pretabilitatea reliefului în agricultură, combinații de benzi, extrageri de
vectori și date raster). Lucrarea conține și câteva explicații introductive
referitoare la procesarea imaginilor satelitare și câteva hărți
morfometrice necesare în calcularea indicilor referitori la pretabilitatea
reliefului în agricultură, de exemplu, care presupune înmulțirea rasterului geodeclivitate, cu orientarea versanților, raster-ul cu solurile și cu
fals-color infraroșu de pe Landsat 8. Utilizând tehnologia ESRI, se mai
pot analiza și zonele unde au fost incendii de vegetație, iar această
depresiune nu este lipsită în nicio vară sau toamnă și uneori chiar și

36

Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXIV-a, 25-26 Martie 2017

primăvara, de incendiile de vegetație. Astfel, utilizând diferiți algoritmi
de combinare și perfecționare a unei imagini de dinainte și după
incendiu, rezultatele sunt excepționale.
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Evaluarea serviciilor ecosistemice de reglare generate de
parcurile Carol şi Circului din municipiul Bucureşti
Ungureanu Alexandra
Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie,
Universitatea din Bucureşti
alexandra_ungureanu_2010@yahoo.com
Cuvinte cheie: infrastructuri verzi, servicii ecosistemice de reglare,
beneficii parcuri urbane
Importanţa infrastructurilor verzi urbane a luat amploare datorită
recunoaşterii lor ca factor major de influenţă pentru calitatea vieţii,
bunăstarea populaţiei, planificarea şi ecologia oraşelor. Având în
vedere fenomenul de diminuare a arealelor verzi, cunoaşterea şi
evaluarea serviciilor ecosistemice produse de parcurile urbane a
devenit esenţială. Lucrarea îşi propune astfel să demonstreze
beneficiile aduse de parcurile Carol şi Circului pentru bunăstarea
populaţiei. În acest sens, obiectivele studiului au urmărit identificarea
distribuţiei spaţiale a surselor de poluare existente în apropierea
arealelor de studiu şi evaluarea serviciilor de reglare generate de
acestea. În vederea evaluării serviciilor ecosistemice de reglare au fost
realizate două seturi de măsurători. Indicatorii urmăriţi au fost: nivelul
de zgomot, CO2, O3, NO2, SO2, PM10, COV, H2S, umiditate, temperatură,
punct de rouă. Pentru măsurarea lor au fost folosite aparate precum:
sonometrul integrator CIRRUS – CR:74 cu microfon de tip MK
220A, analizor de particule - Cassela Microdust PrO, analizator
multiparametru de gaze GrayWolf. Analiza s-a axat pe evidenţierea
diferenţelor observate în distribuţia valorilor aflate în zonele centrale şi
periferice ale parcurilor şi pe corelarea lor cu sursele de poluare. Astfel,
prin prelucrare datelor în softuri GIS s-au putut realiza hărţi
reprezntative. În urma cercetărilor s-au constatat valori mai scăzute ale
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nivelului de zgomot şi ale concentraţiilor poluanţilor în interiorul
parcurilor, cu precădere în anumite zone. Acest lucru a permis
cuantificarea dimensiunii rolului serviciilor de reglare. Rezultatele
lucrării arată faptul că parcurile urbane sunt importante în special
pentru serviciile escosistemice de reglare. Ele acţionează ca un
moderator pentru temperaturile extreme şi nivelul ridicat al
zgomotului şi ca un filtru urban pentru concentraţiile mari de poluanţi
din aer. Cunoaşterea acestor aspecte poate oferi oamenilor o
perspectivă adecvată asupra beneficiilor aduse de parcuri, iar
promovarea lor poate deveni o modalitate pentru introducerea
acestora în politicile de planificare urbană, cu scopul creării bunăstării
umane.
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Evoluția spațio-temporală a principalelor elemente geografice
din cadrul depresiunii Baia Mare
Andron Dănuț
Master Geomatică, anul I, Facultatea de Geografie, Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
danutandron93@gmail.com

Cuvinte cheie: teledetectie, Landsat, evolutie, rauri, halde de steril
În articolul de faţă a fost urmărită evoluţia în timp şi spaţiu a unor
elemente geografice de factură fizică sau umană care aparţin
Depresiunii Baia Mare. Această acţiune s-a bazat pe o serie de scene
satelitare Landsat din ani diferiţi 1986-2016. În urma procesării
imaginilor şi a analizei detaliate s-au constatat modificări semnificative
a acestora. Albia minoră a Someşului şi Lăpuşului s-a modificat, cursul
acestora suferind modificări ale meandrelor de până la 500 de metri în
perioada 1986-2016. Spaţiile ocupate de păduri au suferit modificări
atât în sens negativ (defrişări), cât şi în sens pozitiv (plantări). Din cauza
faptului că Baia Mare a fost un puternic centru minier, în jurul acestuia
s-au dezvoltat o serie de halde şi iazuri de steril. În cadrul studiului s-a
urmărit evoluţia acestora şi chiar s-a pus în evidenţă momentul 2000,
care a însemnat pentru România una din cele mai păguboase
catastrofe ecologice. Totodată, evoluţia urbanului Băii Mari a suscitat o
analiză care a atestat extinderea suprafeţelor cu construcţii.

40

Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXIV-a, 25-26 Martie 2017

Analiza comparativă a caracteristicilor conflictelor de mediu din
Siturile Natura 2000 prezente în aria Metropolitană București
Pânzaru Diana Mariana Rodica
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
d.panzaru@yahoo.ro
Cuvinte cheie: Conflicte de mediu, situri Natura 2000, Management
participativ
Conflictele de mediu pot influența negativ starea de conservare a
speciilor și habitatelor naturale din siturile Natura 2000. Ele pot avea
proiecție semnificativă asupra bunăstării comunităților umane, care
depind de resursele naturale distribuite în cadrul acestora. Astfel,
promovarea unui management inteligent al acestor conflicte, este o
condiție esențială în atingerea obiectivelor de conservare. Scopul
studiului prezent este de a analiza caracteristicile conflictelor de mediu
din cadrul siturilor Natura 2000 situate în aria Metropolitană București.
Siturile Natura 2000 luate în considerare sunt: ROSCI0043 Comana,
ROSCI00138 Pădurea Bolintin Vale și ROSCI0224 Scroviștea. Principalul
criteriu de selecție ale ariilor protejate s-a bazat pe poziția geografică a
acestora.
Din punct de vedere metodologic, datele referitoare la conflictele de
mediu au fost extrase din mass-media. Acest lucru a permis
identificarea atât a conflictelor trecute, cât și a celor aflate în derulare.
Tipologia conflictelor de mediu în ariile protejate menționate este
extrem de variată. Diversitatea presiunilor identificate s-a dovedit a fi
în strânsă legătură cu disponibilitatea și nivelul de utilizare a resurselor
naturale, managementul siturilor, accesibilitatea și activitățile
recreative permise. Corelarea acestora cu modelul de consum, nivelul
economic și educațional al populației, a permis evaluarea
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caracteristicilor conflictelor de mediu și identificarea similitudinilor
dintre situri. Aspectele analizate din sursele mass-media sunt,
totodată, corelate cu momentul, dimensiunea, cauzele declanșării
conflictelor și actorii implicați în cadrul acestora. Rezultatele obținute
au arătat că prezența conflictelor de mediu în siturile Natura 2000 este
determinată de interzicerea utilizării unor resurse naturale și
restricționarea activităților desfășurate înaintea declarării zonei ca arie
protejată. Actori sociali cei mai frecvent implicați sunt autoritățile și
populația locală. Presiuni precum braconajul și defrișările au fost
identificate cel mai frecvent. Acestea au un impact puternic asupra
ariilor protejate și, totodată, afectează semnificativ speciile protejate.
Prin urmare, analizarea caracteristicilor conflictelor de mediu poate
juca un rol important în realizarea unui plan de management eficient și
a unei dezvoltări durabile.
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Sunt spaţiile verzi din jurul mall-urilor suficiente pentru a
acoperi dezechilibrele generate de imensele suprafeţe
betonate?
Munteanu Ana Maria, Bănescu Cristina Elena
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul I, Facultatea de
Geografie, Universitatea din București
anamaria.munteanu2017@gmail.com,
cristina_banescu89@yahoo.com
Cuvinte cheie: mall, spaţiu verde, temperatură, ArcCollector
Municipiul Bucureşti este considerat cel mai important pol comercial
din ţară. Aici se întreprind cele mai intense schimburi de produse, fie în
spaţii special amenajate (centre comerciale, piețe), fie în târguri. Mallurile se regăsesc în categoria celor special amenajate, în cadrul cărora
se comercializează atât produse alimentare, cât non-alimentare, pe
raza municipiului Bucureşti regăsindu-se 11 astfel de centre. Din punct
de vedere al serviciilor regăsite, mall-ul cuprinde de la magazine,
restaurante, până la servicii utilitare, dar care este închis circulaţiei
autovehiculelor. Dimensiunile lor depăşesc deseori mărimile așteptate,
căpătând proporții colosale. Având în vedere aceste aspecte, scopul
studiului este de a vedea raportul de spaţiu verde adiacent acestor
construcții pornind de la întrebarea de cercetare: Sunt aceste spaţii
verzi suficiente pentru a acoperi dezechilibrele generate de imensele
suprafeţe betonate?
Studiul se bazează pe analiza a patru mall-uri din Bucuresti și anume:
Mall Bucuresti (construit în 1999) din sectorul 3; Afi Palace Cotroceni
(din 2009) în sectorul 6; Promenada Mall (din 2013) și Veranda Mall
(din 2006) în sectorul 2. Pentru realizarea lucrării de față s-au avut în
vedere obiectivele: (i) determinarea suprafeţelor de spaţiu verde şi
identificarea utilizării acestuia; (ii) compararea dispunerii suprafețelor
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de spațiu verde din jurul mall-urilor cu spațiile verzi anterioare acelei
suprafețe și (iii) analizarea temperaturilor din jurul centrelor
comerciale de-a lungul timpului.
Ca și metode au fost folosite aplicaţia ArcCollector pentru cartarea
suprafețelor verzi din proximitatea mall-ului și softul ArcMap 10.3
pentru realizarea hărţilor de distribuţie. De asemenea, au fost utilizate
imagini satelitare Lansat pentru a evidenţia temperatura din jurul
mallului pe timp de vară din anul construcţiei până în prezent și Google
Earh Pro pentru a vedea dacă suprafața de spaţiu verde s-a modificat
de când a apărut mall-ul și până în prezent.
În concluzie, acest studiu are că scop atragerea unui semnal de alarmă
asupra asupra discrepanţelor dintre suprafaţa construită şi cea a
spaţiului verde, dar și impactul generat de acesta asupra mediului
înconjurator.
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Satul românesc şi dinamica modului de utilizare a terenurilor.
Studiu de caz: comuna Teişani, Prahova
Bucur Mariana Ramona
Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie,
Universitatea din București
ramonabucur_02@yahoo.com
Cuvinte cheie : utilizarea terenurilor, agricultură tradiţională, peisaj
rural
Spaţiul rural românesc a cunoscut mai multe perioade de transformare,
începând cu cea a colectivizării din timpul comunismului şi continuând
în prezent cu cea de postaderare la Uniunea Europeană. Acestea au
dus la redefinirea mediului rural. Astfel, utilizarea terenurilor a variat în
timp şi spaţiu, generând modificări asupra peisajului şi structurilor
socio-economice rurale. Lucrarea de faţă doreşte să evalueze
consecinţele impuse de schimbarea modului de utilizare a terenurilor
în viaţa comunităţii rurale. Zona de studiu aleasă este comuna Teişani
din judeţul Prahova, a cărei utilizare a terenurilor a fost analizată pe
baza materialelor topografice şi hărţilor satelitare. De asemenea, s-a
realizat cartare de teren pentru validarea datelor cartografice, iar în
timpul acesteia au fost aplicate chestionare cu scopul de a afla
percepţia populaţiei. Rezultatele studiului au arătat că suprafeţele
construite au crescut în detrimentul livezilor şi suprafeţelor agricole.
Prin parcelarea terenurilor de după 1990, acestea au suferit o serie de
schimbări ale utilizării, ducând în cele din urmă la pierderea agriculturii
tradiţionale. Obiceiurile localnicilor, de la cositul tradiţional al ierbii,
creşterea unui număr însemnat de animale în gospodării, practicarea
prăşitului tradiţional pe terenurile agricole, clăcile de altădată pentru
cojirea porumbului sau culesul prunelor, sunt întâlnite din ce în ce mai
rar în comunitatea rurală a teişănarilor. Cei mai mulţi locuitori practică
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mişcări navetiste în zonele polarizante economic din proximitatea
localităţii, ajungându-se la o pierdere a valorilor rurale de altădată.
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Bucureștiul cultural: tehnici de promovare și marketing
teritorial
Bîță Claudiu
Specializarea Geografia Turismului, anul III, Facultatea de Geografie,
Universitatea din București
bitaclaudiu@gmail.com
Cuvinte cheie: București, promovare, direcții noi, reconversie,
identitate
Această lucrare are ca obiectiv principal studierea manierei în care se
face promovarea la nivelul Bucureștiului și identificarea unor noi
direcții și obiective pentru o dezvoltare turistică complexă și durabilă,
ceea ce va duce indirect către noi posibilități în domeniul promovării.
Lucrarea de față are ca scop recomandarea pentru promovare atât a
unor obiective deja existente și nevalorificate, dar și a unor resurse
importante cu potențial ce pot fi transformate în obiective valoroase
pentru oraș, putând reprezenta simboluri ale promovării orașului prin
reconversii și atribuiri de funcții potrivite. Acest studiu, evidențiează
importanța valorificarii și promovării turistice a obiectivelor cu
importanță istorică crucială pentru dezvoltarea orașului și păstrarea
identității acestuia, dar care din diferite motive nu sunt recunoscute ca
având potențial în dezvoltarea de activități turistice. Printre noile
recomandări în vederea valorificării istoriei orașului prin intermediul
mărturiilor pe care acesta încă le mai deține sunt: reconversia spațiilor
industriale în spații verzi cu funcții culturale; scoaterea în evidență a
particularităților arhitecturale unice ale orașului; conștientizarea valorii
pe care o are istoria comunistă a orașului asupra turismului etc. În
această lucrare vor mai fi realizate și o serie de trasee turistice
tematice sau generale pentru a demonstra posibilitatea transformării,
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din punct de vedere turistic, pe care o are orașul București, dacă se vor
lua în considerare propunerile acestui studiu.
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Utilizarea metodei dendrogeomorfologice în evaluare ratei
eroziunii de-a lungul unor poteci turistice. Studiu de caz: poteca
turistică Hotelul Bâlea - Cascada Bâlea, Masivul Făgăraș.
Jula Mihai
Master Sisteme Informaționale Geografice, anul I, Facultatea de
Chimie, Biologie și Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara
mihai.radu.jula@gmail.com

Cuvinte cheie: metoda dendrogeomorfologică, rata eroziunii, valea
glaciară Bâlea, Masivul Făgăraș
Scopul studiului este aplicarea metodei dendrogeomorfologice în
vederea evaluării ratei de eroziune de-a lungul potecilor turistice din
valea glaciară Bâlea - Masivul Făgăraș, respectiv de-a lungul potecii
Hotelul Bâlea - Cascada Bâlea. Demersul nostru aduce un grad de
originalitate în cercetarea geografică asupra spațiului carpatic,
dendrogeomorfologia nemaifiind aplicată în acest scop pe teritoriul
României. Principalele obiective sunt: (i) eșantionarea unui număr
reprezentativ de arbori; (ii) evaluarea eroziunii produse asupra
rădăcinilor arborilor din cauza circulației turistice și (iii) compararea
rezultatelor obținute cu cele din alte areale montane. Strategia de
eșantionare s-a bazat pe folosirea în teren a două burghie Pressler
pentru eșantionare (Ø 300 mm, respectiv 400 mm) și un Garmin
GPS76CSx pentru înregistrarea coordonatelor geografice ale copacilor.
Numărarea inelelor și măsurarea grosimii lor s-a făcut cu o stație
LINTAB 5 conectată la un stereomicroscop Leica și un soft tSAP-WIN
4,96. Interdatarea inelelor a fost verificată și evaluată cu ajutorul softului COFECHA și vizual utilizând funcția grafică a tSAP-Win Software. Au
fost eșantionați 21 molizi cu semne evidente de impact mecanic.
Expoziția predominantă a arborilor este cea vestică-nord-vestică în
concordanță cu expoziția versanților, înălțimea arborilor este de circa
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15 m (cel mai înalt având 22 m, cel mai mic 6 m), iar circumferința lor a
depășit, în general, 100 cm, stabilindu-se, astfel, o bună corelație între
aceste ultime două elemente. Vârsta medie a molizilor este de 89,9
ani, cu valori cuprinse între 48 și 133 de ani. Rata eroziunii pe acest
traseu turistic variază între 0,23 mm/an și 3,91 mm/an, media fiind de
1,11 mm/an. Deși dificil din cauza fluctuațiilor mari neînregistrate,
rezultatele pot fi validate cu numărul turiștilor din arealul de studiu.
Valorile obținute sunt mai mici decât cele obținute în munții din centrul
Spaniei 2,6 mm/an, respectiv 2,7 mm/an sau decât cele din Alpii Italieni
Centrali, respectiv 3,2 mm/an.
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Rețeaua Natura 2000 reprezintă nucleul politicilor de conservare a
biodiversității la nivel european, printre obiectivele sale numărându-se
și dezvoltarea coerenței ecologice în zonele în care este implementată.
Pe lângă numărul de situri declarate, numărul de țări în care este
implementată sau suprafața pe care se întinde, Natura 2000 își preia
caracterul de rețea mai ales datorită conectivității funcționale existentă
între situri și mai puțin ca urmare a existenței măsurilor structurale de
conectare a acestora. Tocmai din acest caz, între necesitatea dezvoltării
societății actuale și obiectivele de conservare a biodiversității apar
adesea interacțiuni incompatibile. Astfel că, studiul de față își propune
să ajute la diminuarea acestor interacțiuni prin dezvoltarea unei
metodologii care să faciliteze crearea de măsuri structurale care să
conecteze siturile Natura 2000. Studiul vizează dezvoltarea unui model
care să poată fi replicat la scară largă și în domenii diverse, mijloacele
prin care acest lucru se realizează luând în calcul analiza siturilor
Natura 2000 din România, identificarea caracteristicilor comune care
impun conectarea acestora, precum și a obstacolelor ce intervin între
ele și care fac dificilă migrația speciilor. Rezultatele vizează obținerea
mai multor rute de conectare a siturilor Natura 2000 luând ca factori
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de influență diferite seturi de date vectoriale caracteristice acestui tip
de analiză. Se vor utiliza tehnici SIG pentru ilustrarea rutelor create și
prezentarea modelului, precum și analiza multicriterială pentru
alegerea alternativei optime care să valideze modelul. Utilitatea
studiului derivă din posibilitatea replicării metodologiei propuse la
diferite scări de analiză și în diferite domenii, cu mare importanță în
transpunerea acesteia la nivelul planificării teritoriale.
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Făcând legătura între materiale bibliografice şi cartografice și date
statistice lucrarea urmăreşte să pună în evidenţă tehnicile de analiză
auspra bazinului hidrgorafic - Râul Târgului, evoluţia în timp şi spaţiu a
acestuia, punând accent pe elemente evidențiate de harta
geodeclivității, harta expoziției versantilor, harta adâncimii
fragmentării reliefului și harta densității fragmentarii reliefului. Toate
aceste hărți au fost realizate prin prelucarea unui DEM, pentru zona
bazinului hidrografic studiat, în programul de GIS – ArcMap, aceste
proiecte fiind predefinite în proiecția Stereografică 1970. Panta
reprezintă caracteristica morfometrică care exprimă gradul de înclinare
a terenului pe o anumită direcție față de un plan orizontal. Din punct
de vedere practic, declivitatea terenurilor constituie un parametru
morfometric al reliefului de care trebuie să se tină seamă atunci când
un teritoriu este valorificat din punct de vedere economic. Cercetarea
pantelor este necesară pentru măsurile de combatare a eroziunii
solurilor, în amenajarea versanților sau practici agricole. Harta
expoziției versanților vizează orientarea suprafețelor înclinate în raport
cu Soarele. Expoziția versanților influențează gradul de însorire sau
umbire. Acest fapt impune un anumit mod de amenajare a terenurilor,
de exemplu, cele însorite sunt utilizate pentru culturi pomicole, iar cele
umbrite pentru păduri. Adâncimea fragmentării reliefului exprimă,
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profunzimea eroziunii lineare, de apele curgătoare asupra suprafeței
topografice. Caracterul aplicativ al acestei hărți se evidențiază în lucrări
hidrotehnice, amenajări și exploatări agricole și silvice, stabilizarea
terenurilor afectate de
alunecări de teren. Analiza densității
fragmentării reliefului este redată de densitatea rețelei hidrografice
(permanentă sau temporară). Acestă hartă a fost realizată prin metoda
cartogramelor. Rezultatele prezintă o densitate de fragmentare a
reliefului ce scade de la nord la sud.
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