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Introducere
Prezentul raport are ca scop detalierea rezultatelor UBB în cadrul proiectului STACCATO din prima etapă de
desfășurare a proiectului aferentă anului 2016.
Toate activitățile desfășurate au fost efectuate în strânsă concordanță și colaborare cu partenerii din România
(Universitatea Sapientia, Cluj, Fundația ADEPT) și ceilalți parteneri formali ai
proiectului pe plan internațional. Acestea fiind precizate, mai jos prezentăm conceptul general al proiectului,
rezultatele preconizate pentru prima etapă de realizare și realizările corelate cu obiectivele proiectului.
Proiectul cu acronimul STACCATO are ca scop principal analiza și evaluarea serviciilor ecosistemice (SE), atât
separate, cât și împreună, precum și a sensibilității lor față de modurile de utilizare a terenului în peisaje
agricole. Punctul de pornire al STACCATO se bazează pe Millennium Ecosystem Assessment (MEA). În
cadrul acestui proiect consorțiul internațional a ales un subset de funcții (ecosystem functions - EF) și servicii
de ecosistem (ecosystem services - ES) care sunt în mod special relevante pentru tipurile de utilizare a
terenurilor de care suntem interesați:
1. Servicii de provizionare (PS): Producție primară, producție agricolă, statutul nutrienților
2. Servicii de reglare (RS): interacțiuni între specii, biocontrol, polenizare
3. Servicii culturale (CS): estetică, recreere, identitate culturală.
Vom lega aceste ES de presiunile relevante, care sunt: 1) intensitatea utilizării terenurilor, 2) pierderea
biodiversității, 3) schimbări climatice și 4) consecințele acestora asupra sistemului socio-economic din care fac
parte.
Pentru acestea vom considera contribuția părților interesate (stakeholders) relevante și diferite scenarii de
folosire a terenului și schimbări climatice.
Rezultatele vor fi implementate în colaborare cu părțile interesate relevante. În mod special suntem interesați de
ingineria ecologică, ca un mecanism central pentru intensificarea eco-funcțională a agriculturii.
În cele ce urmează vom prezenta: Oiectivele proiectului conform planului de realizare, Rezumatul etapei 2016,
Rezultatele etapei 2016, comparate cu obiectivele și rezultatele propuse, Anexe relevante, Concluziile și
Bibliografia selectată pe care o considerăm relevantă pentru această etapă. Anexele atașate acestui raport sunt
atât în limba română cât și în engleză. Scopul acestor anexe este de oferi o perspectivă în dinamica activităților
de cercetare și a dezvoltării conceptelor relevante pentru acest proiect.
Obiectivele etapei 2016 (preluate din planul de realizare anexă la contract)
1.
Identificarea și consultarea părților interesate la nivelul comunităților locale din zonele studiate
2.
Diseminarea, exploatarea și transferul de cunoștințe și a rezultatelor.
3.
Coordonare, management și guvernarea proiectului
4.
Relația modului de utilizare a terenului, condiții de sol și topografie cu biodiversitatea și serviciile
ecosistemice
5.
Relația dintre structura peisajului și serviciile ecosistemice culturale inclusiv valorile estetice și de
identitate de peisaj și a schimbărilor temporale ale acestora
6.
Evaluarea serviciilor de ecosistem reglatoare, cum ar fi controlul dăunătorilor, polenizarea și a relației
acestora cu indicatorii STACCATO
Rezumatul etapei 2016
Prima etapă în desfășurarea proiectului a fost dedicată activităților premergătoare colectării datelor ecologice
din teren. Documentarea preliminară a relațiilor dintre modul de utilizare a terenurilor și serviciile ecosistemice
reglatorii, de susținere și estetice a constat din consultarea literaturii de specialitate, în vederea stabilirii unor
seturi de indicatori și a acordării metodologiilor de lucru între parteneri. Aceste activități au o importanță
crucială în vederea obținerii unor date ce pot fi ulterior analizate unitar și pentru a avea o relevanță statistică
crescută. Dificultatea acestui demers a fost dată în primul rând de diferențele biogeografice între partenerii care
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desfășoară activități de colectare de date ecologice în teren. De exemplu: datele ecologice despre zonele
agricole și pajiștile semi-naturale trebuie să poată fi comparabile între Țări ca Suedia, Germania, România și
Bulgaria. Fiind vorba despre inovații și inginerie ecologică în agro-ecosisteme factorul practicilor agricole
predominante în fiecare țară joacă și el un rol deosebit de important.
Rezultatele preconizate pentru aceste activități au fost: (1) documentarea caracteristicilor siturilor și a structurii
sociale și economice a utilizării terenurilor; (2) documentarea ipotezelor de lucru în ceea ce privește impactul
sistemului de management asupra ciclului de nutrienți, productivității solului, biocontrol și polenizare și a
interacțiunilor cu serviciile culturale; (3) elaborarea unui ghid de bune practici pentru selectarea parcelelor de
studiu și a designului de eșantionare pentru a estima impactul de mediu asupra serviciilor ecosistemice; (6)
elaborarea unui raport preliminar privind relația dintre modul de folosire a terenului, biodiversitate și servicii
ecosistemice; (7) elaborarea unui raport preliminar privind relația dintre serviciile culturale și o serie de
parametrii ecologici și sociali folosiți în STACCATO; (8) elaborarea unui raport preliminar privind relația
dintre serviciile de ecosistem reglatoare și relația acestora cu indicatorii folosiți în STACCATO.
În vederea atingerii rezultatelor preconizate s-au realizat următoarele: documentarea bibliografică referitoare la
tipurile de utilizare a terenurilor în țările partenere și impactul acestora asupra ciclului de nutrienți, asupra
productivității solului, biocontrolului și polenizării, precum și asupra interacțiunii acestora cu serviciile culturale
ecosistemice; stabilirea unor parametrii și indicatori ce urmează a fi eșantionați în etapa a II-a; stabilirea unei
metodologii de alegere a parcelelor în teren; generarea unor hărți cu parcele potențiale prin modelare GIS;
verificarea în teren a parcelelor potențiale pentru confirmarea caracteristicilor căutate; regenerarea unor hărți cu
parcele potențiale după verificările preliminare în teren pentru adaptarea modelelor la realitățile locale (de
exemplu cultura agricolă de anul trecut a unei parcele poate să nu corespundă cu cea din anul curent).
O altă parte semnificativă a etapei este reprezentată de identificarea și consultarea părților interesate (Act.1.1
din Planul de Realizare), care de asemenea are rolul de a pregăti colectarea de date atât ecologice cât și socioculturale din etapa a II-a a proiectului. În acest sens, pregătirea unor interviuri relevante în diferitele culturi ale
partenerilor din proiect a fost un proces laborios în care fiecare partener s-a documentat pentru a contribui cu
aspecte relevante la nivel local, care să producă date evaluabile statistic la nivel European.
Rezultatele preconizate aferente acestor activități vor fi integrate cu cele obținute din activitățile menționate mai
sus, respectiv: (6) elaborarea unui raport preliminar privind relația dintre modul de folosire a terenului,
biodiversitate și servicii ecosistemice; (7) elaborarea unui raport preliminar privind relația dintre serviciile
culturale și o serie de parametrii ecologici și sociali folosiți în STACCATO.
Pentru atingerea acestor rezultate a fost stabilită o listă de parametrii și indicatori socio-culturali și de practici
agricole ce urmează să fie abordați în interviuri în etapa a II-a a proiectului ce se corelează (conform literaturii
de specialitate) cu serviciile de ecosistem.
Ca activități complementare necesare susținerii acestor demersuri etapa I conține și o proporție mare de
activități de administrare, coordonare, suport și diseminare a informațiilor (Act.1.2, Act1.3). Aceste activități sau concretizat în două work-shop-uri internaționale în care echipele partenerilor s-au întâlnit pentru a discuta
aspectele de acordare a metodologiilor de lucru între parteneri. Pe lângă acestea, au avut loc numeroase ședințe
în grupe de lucru fie în spațiul virtual, fie (în cazul partenerilor români) față în față. Pentru a ușura comunicarea
și coorodonarea între partenerii români, s-a ales managerul siturilor de lucru în cadrul fiecărei țări participante
la proiect.
Ca urmare a acestor activități au fost atinse următoarele rezultate preconizate: (4) logo al proiectului, pliant,
pagină web, plan de comunicare și diseminare și (5) stabilirea consiliului consultativ al partenerilor români.
Rezultatele etapei 2016
A1.1 Identificarea și consultarea părților interesate la nivelul localităților studiate (activitate continuată și
în etapa III, AIII.1, WP1)
Rezultate estimate: Caracteristicile teoretice ale siturilor care vor fi cercetate din perspectivă ecologică au fost
stabilite în mare măsură la întâlnirile din Aprilie (Sofia, Bulgaria) și August (Cluj-Napoca, România), unde au
luat parte toți membrii consorțiului (inclusiv din străinătate). În acest sens, am stabilit structura și configurația
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peisajelor supuse studiului, am stabilit scara spațială la care se va evalua efectul peisajului (2 km) precum și
metodologia pentru evaluarea variabilelor care vor fi măsurate pe teren (Anexa 1A și B). În ceea ce privește
structura peisajelor, am selectat 10 situri care vor reprezenta locații de cercetare în fiecare tara. Aceste situri
trebuie să reprezinte un gradient de vegetație nativă seminaturală (pădurile fiind excluse, studiul fiind derulat pe
teren agricol) combinat cu terenuri arabile. Astfel, într-o extremă al acestui gradient va fi situl dominat
substanțial de terenuri arabile, iar în cealaltă extremă se va afla situl în care vegetația nativă (pajiște, folosită
prin pășunat sau cosit) va fi reprezentată substanțial. Culturile agricole stabilite ca reper pentru fiecare țară
parteneră sunt culturile de rapiță. Workshopul internațional organizat in România (luna August, anul curent,
unde au luat parte toți partenerii proiectului) a avut printre altele și scopul de a vizita diferitele tipuri de parcele
pe care le-am stabilit în România și a stabili criteriile de aplicabilitate a selecției și pentru celelalte țări.
Documentarea structurilor sociale și economice au fost de asemenea efectuate, în prezent având
următoarele rezultate cuantificabile:
A fost create o bază de date cu factori interesați și contactele acestora (Anexa 2). În workshopul metodologic
organizat în August, am vizitat împreună cu toți membrii proiectului factorii interesați din comuna Vultureni și
satul Chidea. Am stabilit în mare parte cadrul conceptual pentru evaluarea serviciilor ecosistemice culturale.
Temele abordate au fost preliminar enumerate într-un fișier power point (Anexa 3). Cadrul conceptual central
pentru această evaluare va fi reprezentată de sistemele social-ecologice (“social-ecological approach”):
localitățile aferente gradientului de peisaj sus amintit vor reprezenta arenele de studiu pentru estimarea
posibilelor legături culturale și identitare dintre oameni și peisaje și cum se schimbă acestea în funcție de
gradientul de folosire a peisajului. Am stabilit o strategie preliminară a comunicării rezultatelor spre factorii de
decizie (“policy makers”). Această strategie va fi dezvoltată și rediscutată în 2017 la un workshop dedicat în
mod specific acestui aspect, la Barcelona.
A1.2 Diseminarea, exploatarea și transferul de cunoștințe și a rezultatelor
(activitate continuată și în etapa II, III, WP7)
Rezultate estimate
Logo al proiectului, pliant, pagină web, plan de comunicare și diseminare
Realizări (rezultate)
Proiectul are un logo, un pliant și o pagină web (http://staccato-project.net/) elaborate de către partenerul
Editura Pensoft (Bulgaria), care elaborează materiale informative la nivelul întregului consorțiu. Împreună cu
ceilalți parteneri, inclusiv coordonatorul principal al proiectului (Josef Settele, Germania) și editura Pensoft
(Bulgaria) care derulează pagina web oficială a proiectului, am agreat să nu încărcăm pagina web comună cu
detaliile activităților desfășurate de fiecare partener. Pagina principală va fi platformă de comunicare a unor
activități speciale (cum ar fi: articole științifice, evenimente foarte importante). Echipa UBB a dezvoltat o
pagină web separată (http://ubbstaccato.weebly.com/) în care va detalia pe tot parcursul proiectului activitățile
proprii sau în colaborare cu alți parteneri din consorțiu, care nu pot fi încărcate pe pagina principală a
proiectului. De asemenea echipa UBB a dezvoltat un pliant în limba română, pentru informarea publicului larg
despre serviciile de ecosistem și despre activitățile UBB ca partener în proiectul STACCATO. Acest pliant va fi
oferit la fiecare contact cu factorii interesați (Anexa 5).
Planul de comunicare și diseminare va fi finalizat anul viitor când s-a propus de întreg consorțiu
o întâlnire la Barcelona.
A1.3 Coordonare, management și guvernarea proiectului
Rezultate estimate
Stabilirea consiliului consultativ, stabilirea de comun acord a unui manager pentru siturile din România
Realizări (rezultate)
Acest consiliu există la nivel informal între membrii partenerilor din România și include:
Prof. László Rákosy (UBB); Conf. Dr. Rudolf Poledna (UBB); Conf. Dr. Tibor Hartel (Usap); Lect. Dr. Cristina
Craioveanu (UBB); Lect. Dr. Andrei Crişan; Dr. Natalia Timus (UBB); Dr. Ágnes Balázsi (Usap); Răzvan Popa
(ADEPT)
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Manager situri din România: Lect. Dr. Cristina Craioveanu (UBB)
A1.4 Relația modului de utilizare a terenului, condiții de sol și topografie cu biodiversitatea și serviciile
ecosistemice
(activitate continuată și în etapele II și III) – abordare ipotetică pe baza unor date fictive
În vederea îndeplinirii obiectivului proiectului menționat mai devreme (obiectivul 4), proiectul STACCATO are
nevoie atât de documentare teoretică, cât și de formularea unor ipoteze de lucru. Aceste ipoteze se referă la
interrelaționarea dintre factorii abiotici, biotici și sociali ce conduce la sustenabilitatea peisajelor. Pe baza
documentării teoretice și a discuțiilor cu partenerii din consorțiu, am dezvoltat în strânsă colaborare cu echipa
Universității Sapientia un cadru conceptual și analitic care (i) să poată considera simultan contextele specifice
social-ecologice, (ii) să aibă implicații asupra deciziilor și politicilor referitoare la modul de folosire a
terenurilor și (iii) să contribuie la dezvoltarea teoriei științifice.
În analizele curente am explorat modul în care se pot aborda deciziile referitoare la modul de folosire a
terenurilor și efectele lor asupra sinergiilor și compromisurilor (”sinergies and trade-offs”) serviciilor
ecosistemice relevante pentru proiectul STACCATO. În acest context, ne referim la sinergii atunci, când
managementul contribuie la creșterea simultană a mai multor tipuri de valori (biodiversitate, servicii
ecosistemice) relevante pentru sustenabilitate. De exemplu, managementul multifuncțional rezultă în creșterea
simultană a biodiversității și a mai multor tipuri de servicii ecosistemice. În cazul contrar, specializarea în
extragerea unui tip de serviciu ecosistemic prin management monofuncțional rezultă în compromiterea altor
servicii ecosistemice potențial relevante. S-a demonstrat că reducerea diversității serviciilor ecosistemice duce
la erodarea rezilienței sistemului social-ecologic.
Cadrul conceptual prezentat mai jos este propus atât ca ipoteză de lucru cât și cadru pentru analize statistice.
Baza de date folosită este una teoretică/conceptualizată, generată artificial pe baza asociațiilor presupuse dintre
diferitele variabile. Datele astfel generate sunt folositoare atunci, când cercetătorul dorește să testeze o
metodologie și modul de vizualizare a datelor. În acest sens, nu vorbim de rezultate ci mai degrabă, de ipoteze
de lucru și testarea modului în care modelului conceptual ar putea funcționa cu date reale.
Pentru a dezvolta un cadru analitic care să abordeze în mod simultan relațiile dintre serviciile ecosistemice,
biodiversitate și folosirea terenului, am generat o bază de date pentru 34 de localități rurale din județul Cluj
(Figura 1). Aceste localități sunt comparabile din punct de vedere al condițiilor bioclimatice și diferă în modul
de folosire a terenurilor (unele sunt dominate de pădure, altele dominate de pajiște și altele de teren arabil).
Baza de date conține modul de folosire a terenului precum și date care reprezintă ”biodiversitatea”, ”valoarea
estetică” și ”polenizatori” pentru fiecare localitate în parte. Aceste date au fost transformate pe o scală unitară
între 0-1, pentru a putea fi comparabile. Datele folosite pentru analize sunt prezentate în Figura 1 și metodologia
generării lor se poate oferi la cerere.
Figura 1. Variabilele cu date teoretice generate pentru cadrul
analitic care abordează simultan mai multe servicii ecosistemice,
biodiversitatea și modul în care acestea se asociază cu folosirea
terenului (Activitățile I și II, Tabel 1). Datele au fost calculate pe
baza proporțiilor diferitelor categorii de acoperire de teren (arabil,
pajiște, pădure, teren construit) pentru fiecare localitate. Valoarea
estetică a fost calculată pe baza raportului dintre suprafețele de
teren (pajistea și pădurea contribuind la creșterea-, iar arabilul și
zonele construite contribuind la scăderea valorii estetice, în funcție
de proporția lor). Valorile care reflectă biodiversitatea și
polenizatorii au fost generate pe baza cunoștințelor ecologice (pe
baza literaturii și a experienței personale, pentru toate tipurile de
acoperire de teren). Baza de date poate fi ușor adaptată pentru variabile reale și completate cu alte variabile dacă
acest lucru este necesar. Variabilele au denumiri în engleză pentru că au fost circulate între partenerii
internaționali. Responsabil principal pentru această activitate este T. Hartel.
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Figura 2 arată ”rezultatele” analizelor. Am folosit PCA pentru a grupa localitățile conform variabilelor. Se poate
observa, că serviciile ecosistemice (estetic-cultural, polenizatori, biodiversitate) se asociază cu pajiștile și
pădurile în timp ce localitățile cu acoperiri substanțiale de terenuri arabile nu au aceste servicii ecosistemice.
Localitățile cu cele mai mari ”loading”-uri pe acele principale 1 și 2 au fost reprezentate cu diagramele de petale
(”rose diagram”, ”flower diagram”) (Figura 2).
Această abordare pare să fie și robustă din punct de vedere analitic, dar și o unealtă puternică de a vizualiza
compromiterea unor servicii ecosistemice în cazul în care se decide optimizarea producției în jurul unei singure
resurse (prin trecerea de la managementul multifunctional la managementul monofunctional, intensiv).
Figura 2. Abordare ipotetică a relației dintre modul
de folosire a terenului, biodiversitate și servicii
ecosistemice. Graficul este realizat pe baza unor
date generate artificial (Figura 1). Se poate vedea
că, conversia terenurilor în arabil rezultă în
compromiterea unor servicii ecosistemice cum ar fi
polenizatorii (servicii de reglare) și servicii
culturale (estetice). Biodiversitatea de asemenea
este relativ scazută în localitățile dominate de
terenuri arabile. Cadrul analitic permite, de
asemenea, considerarea și a altor tiuri de valori
(cum ar fi stocarea de carbon, controlul
dăunătorilor, eroziune etc.). Graficul este în limba
engleză pentru că a fost trimis partenerilor
internaționali. Graficul a fost creat de T. Hartel.
A1.5 Relația dintre structura peisajului și serviciile ecosistemice culturale inclusiv valorile estetice și de
identitate de peisaj și a schimbărilor temporale ale acestora
(activitate continuată în etapele II și III)
Serviciile ecosistemice culturale reprezintă o componentă esențială a proiectului STACCATO. Ținând cont de
caracterul trans-disciplinar al proiectului, este foarte importantă înțelegerea percepției comunităților locale a
acestui concept. În acest sens echipa UBB în colaborare cu partenerii români și din celelalte țări reprezentate în
consorțiu au adus contribuții la dezvoltarea unui chestionar ce va fi aplicat atât la primul contact cu persoanele
interesate cu ocazia selectării parcelelor în teren (A1.1), cât și mai multor persoane din comunitățile localităților
de studiu. Aceste persoane abordate vor fi de la toate nivelele, atât persoane care pot fi proprietari de teren/case
în zonele țintă, cât și autorități locale, reprezentanți ai unor asociații, persoane ce tranzitează în mod regulat și
neregulat zonele de studiu (Anexa 4).
A1.6 Evaluarea serviciilor de ecosistem reglatoare, cum ar fi controlul dăunătorilor, polenizarea și a
relației acestora cu indicatorii STACCATO
(activitate continuată și în etapele II și III)
La această oră dispunem de protocoale de cercetare care sunt în diferite stadii de finalizare (Anexa 1A).
Activitățile de teren prin care aceste protocoale vor fi aplicate și deci testate, se vor efectual doar în anul 2017,
începând din luna ianuarie. La nivelul consorțiului internațional s-a agreat că un astfel de ghid de bune practici
se poate elabora la nivel final doar după ce datele au fost culese, analizate, rezultatele publicate (sau sub formă
publicabilă), și există o strategie de comunicare a rezultatelor spre factorii de decizie și comunitățile locale.
Tabel 1. Rezumatul succint a activităților care au generat rezultatele prezentate în acest raport.
Perioadă
Aprilie 2016
Iunie 2016

Activitate STACCATO
1. Kick-off Meeting la Sofia (Prof. László Rákosy, UBB, Răzvan Popa, ADEPT, Conf. Tibor Hartel, USap)
2. Activități de management de proiect
1. Planificarea workshop-ului STACCATO din luna August (ședințe repetate la UBB).
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Iulie 2016

August 2016

Septembrie 2016

Octombrie 2016

Noiembrie 2016

Decembrie 2016

2. Discuţii repetate despre studiul serviciilor ecosistemice culturale (Conf. Rudolf Poledna, Conf. Tibor Hartel, Dr. Ágnes
Balázsi). Acestea au fost efectuate atât la Usap cât şi la UBB
3. Parcurgerea a 30 de articole științifice referitoare la sisteme sociale-ecologice si servicii ecosistemice parcurse, din care 10
au fost selectate ca fiind relevante pentru proiectul STACCATO (Dr. Ágnes Balázsi, Dr. Cristina Craioveanu și Dr. Tibor
Hartel).
4. Activități de management de proiect
1. Dezvoltarea unui protocol preliminar pentru studiile ecologice. Proponentul principal a fost Dr. Erik Öckinger (Swedish
University of Agricultural Sciences, Anexa 1A). Protocolul a fost dezbătut la workshopul din luna August (organizat la ClujNapoca).
2. Parcurgerea a 30 de articole științifice referitoare la sisteme sociale-ecologice si servicii ecosistemice parcurse, din care 10
au fost selectate ca fiind relevante pentru proiectul STACCATO (Dr. Ágnes Balázsi, Dr. Cristina Craioveanu și Dr. Tibor
Hartel)
3. Activități de organizare a workshop-ului din August 2016.
4. Activități de management de proiect
1. Generarea unor puncte folosind modelare GIS care reprezintă locațiile de colectare a datelor. Acestea au fost efectuate de
Dr. Andrei Crişan și Cristian Maloș (UBB) pe baza celor discutate în luna Iunie (vezi mai sus).
2. Survolări repetate pe teren pentru a identifica și valida punctele de studiu. La aceste survolări care au participat din partea
UBB specialiștii în botanică Conf. Dr. Ruprecht Eszter, Dr. Thomas Kuhn, entomologii: Prof. Dr. Laszlo Rakosy, Dr. Natalia
Timuș, Dr. Cristina Craioveanu, specialiștii GIS Dr. Andrei Crișan, Dr. Cristian Maloș și sociologul Conf. Dr. Rudolf
Poledna.
3. Workshopul internațional STACCATO, ținut la Usap, cu 27 de participanți din 10 țări. Din partea partenerilor din
România au fost implicate în organizare toate cele trei instituții (UBB, ADEPT, USap).
4. Activități de management de proiect.
1. Generarea repetată după validarea în teren a unor puncte folosind modelare GIS care reprezintă locațiile de colectare a
datelor. Acestea au fost efectuate de Dr. Andrei Crişan și Cristian Maloș (UBB) pe baza celor discutate în luna Iunie și
August în cadrul workshop-ului.
2. Survolări repetate pe teren pentru a identifica și valida punctele de studiu. La aceste survolări au participat din partea UBB
specialiștii în botanică Conf. Dr. Ruprecht Eszter, Dr. Thomas Kuhn, entomologii: Prof. Dr. Laszlo Rakosy, Dr. Natalia
Timuș, Dr. Cristina Craioveanu, specialiștii GIS Dr. Andrei Crișan, Dr. Cristian Maloș și sociologul Conf. Dr. Rudolf
Poledna.
3. Ședință pentru discutarea metodologiei de alegere a parcelelor în teren (reprezentanți ai UBB, USap și ADEPT)
4. Activități de management de proiect, inclusiv angajarea cu jumătate de normă a Dr. Natalia Timuș
1. Generarea repetată după validarea în teren a unor puncte folosind modelare GIS care reprezintă locațiile de colectare a
datelor. Acestea au fost efectuate de Dr. Andrei Crişan și Cristian Maloș (UBB) pe baza celor discutate în luna August în
cadrul workshop-ului și în luna septembrie la ședință.
2. Survolări repetate pe teren pentru a identifica și valida punctele de studiu. La aceste au participat din partea UBB
specialiștii în botanică Conf. Dr. Ruprecht Eszter, Dr. Thomas Kuhn, entomologii: Prof. Dr. Laszlo Rakosy, Dr. Natalia
Timuș, Dr. Cristina Craioveanu, specialiștii GIS Dr. Andrei Crișan, Dr. Cristian Maloș și sociologul Conf. Dr. Rudolf
Poledna.
3. Ședință Skype cu reprezentanți ai partenerilor români și ai celor din Spania și Suedia pe tema serviciilor culturale de
ecosistem și a modalităților de evaluare a acestora, discuții pe tema elaborării seturilor de întrebări din chestionare (anexa 5).
4. Activități de management de proiect, inclusiv angajarea cu un sfert de normă a Dr. Cristina Craioveanu
1. Survolări repetate pe teren pentru a identifica și valida punctele de studiu. La aceste survolări au participat din partea UBB
specialiștii în botanică Conf. Dr. Ruprecht Eszter, Dr. Thomas Kuhn, entomologii: Prof. Dr. Laszlo Rakosy, Dr. Natalia
Timuș, Dr. Cristina Craioveanu, specialiștii GIS Dr. Andrei Crișan, Dr. Cristian Maloș și sociologul Conf. Dr. Rudolf
Poledna.
2. Ședință pentru pregătirea și elaborarea raportului de sfârșit de etapă cu participarea reprezentanților partenerilor români
(UBB, USap, ADEPT); Discuții informale între membrii echipei UBB și între reprezentanți ai UBB și reprezentanți ai USap
și ADEPT pentru planificarea raportării.
3. Activități de management de proiect, inclusiv elaborarea documentelor de raportare tehnică și științifică și financiară.
1. Continuarea activităților de selectare a parcelelor în teren, discuții cu factorii interesați din localitățile țintă; încărcare de
date și imagini pe site-ul proiectului; informarea comunităților locale despre obiectivele proiectului.
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Anexe
Anexa 1A
Acest protocol a fost pregătit de un expert in domeniul studiilor peisagistice din Suedia. A
fost dezbătut la întâlnirea din Cluj-Napoca, acesta fiind organizat de către echipele partenerilor români din
proiect in perioada 22-25 august, la universitatea Sapientia (USap). În urma discuțiilor avute la acest
workshop, protocolul a fost actualizat și îmbunătățit. Fiind rezultatul discuțiilor avute în timpul workshop-ului
anexa este în limba engleză.
STACCATO Field Protocol (variant discutată la workshop)
Draft by Erik Öckinger & Riccardo Bommarco, SLU, with contributions from Anja Schmidt and Martin Schädler, UFZ
Summary of variables to measure in the field:
(Agreed at kick-off meeting)
Taxon/Service Resolution
Method

Crop/
Grasslands
C/G

Frequency

Responsibility

Minimum 4
times

Erik Ö (SLU); Martin W/Josef
(UFZ); NN (WSL; BDM?);
Laszlo/NN (UBB); Boyan
(BAS)

1 time based on
crop phenol.
1 time
Budstage
1 time

see above + Ivaylo (BAS)
coord & ident. for parasitoids
see above

Butterfly
diversity

Species

Transects

Butterfly
parasitism
Pollen beetle
parasitism
Adult pollen
beetle abund.
Soil fauna

Cabbage Whites
(Pieris sp.)
Pop size

Field collect.;
sentinel: larv./egg
Counting

C/G

larvae

Collection

C

Funct. groups,
determination will
be at least on family
level, but for most
arthropods on
genera level (not for
collembolans)
retrieved straw from
litterbags, soil water
content, C/N, pH
Species

Soil core sampling extraction via
Tullgren funnels,
MacFadyen- or
Kempson extractor or
Cobb sieving

C/G (no
nematodes)

1 (probably 2,
if possible)
times/ seas,
multiple plots

Coord: Vlada, Tanja & Anja;
identify contacts at each
region; sample transfer to UFZ
& BAS

Litterbags

C/G

Pitfall

C/G

1 (probably 2,
if possible)
times
2 times

Staphylinidae
and spiders
Grasshoppers

Genus

Pitfall

C/G

2 times

Anja coordinates; identify
contacts at each region;
sample transf to UFZ
Coord. & ident: Teodora
(BAS); NN (SLU), NN
(UBB); sample transfer to
BAS
see above

Species/Function

Sweepnet

C/G

2

Bees

Species

Pan traps+ transect

C/G

Plants

Species

Squares

C/G

Transect: 4
times
Pan traps: 2
times
2 times

Flower density

Flower units

Number/area

(C)/G

4 times

Decomposition
and soil
chemistry
Carabids

C

see above

Coord. & ident.: Martin S.
(UFZ); sample transfer to UFZ
Coord. Ident.:Toshko L
(BAS); + Erik (SLU), NN
(UBB); sample transfer to
BAS
Coord.: Kiril & Tsvetanka
(AU); PIs of SLU. UFZ, WSL,
UBB
see above

Butterfly diversity
Butterfly diversity is sampled along 200 m long transect in semi-natural grasslands and arable fields. Each transect is divided into 50
m segments.
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Walk slowly along the transect, and record all butterflies observed within an “imaginary cube” of 5×5×5 m (i.e. 2.5 m to each side of
you, 5 m ahead of you and at max. 5 m height (Fig. 1). In arable fields, it is often not possible to walk in the field itself. Instead, walk
along the field border and record butterflies observed 2.5 m into the field.

Figure 1. Record all butterflies observed within an “imaginary cube” of 5×5×5 m
All butterflies are identified to species level in the field, but some difficult species pairs or groups (e.g. Leptidea sinapis and
L. juvernica)) can be identified to the group level. If necessary for identification, catch the butterfly with a net, and release after
identification. Some individuals might need to be transported to the lab for identification.
Each transect should be visited monthly from May to August.
August. Butterfly counts can take place between 9.00 and 17.00 on w
warm (> 17
ºC), sunny days (> 30 % sun) with no strong winds and no rain during the past hour. Generally, it is better to collect data eeven if the
weather conditions are not perfect (given that the same conditions prevail at all sites) than to have no data at all. The data can be
disregarded if you have the possibility to collect data under conditions which are more suitable. Monitoring at the same site should be
switched between morning, midday and afternoon between the different occasions.
Butterfly parasitism
Parasitism of pest butterfly larvae will be studied using sentinel larvae of Cabbage white butterflies (Pieris
(Pieris brassicae or Pieris rapae;
use the species that is most abundant in your region).
To get enough larvae, it is necessary to breed young larvae
lar
in the lab, and then place these in the field. Collect at least 10 female
butterflies,, and bring them alive to the lab. Allow them to oviposit on host plants in individual cages in the lab.
A more detailed protocol for the lab rearing will be produced
produ
later.
Larval parasitism:
Place five pots with cabbage (or some other Brassicaceae crop) in the field border next to the arable field and next to the ssemi-natural
grassland. The pots should be dug down in the ground as much as possible to reduce water loss. Place 10 first
first-instar Pieris sp. larvae
on each plant. Put a net with coarse mesh around each plant, to prevent predation by birds. Keep plants and larvae exposed in the field
for one week, and then bring them back to the laboratory. Report the number of larvae lost during this period.
period. In the lab, larval groups
should be kept separate and larvae should be allowed to feed on fresh plant material and develop until pupation or until para
parasitoids
appear. Pupae are allowed to develop into offspring butterflies, or parasitoids appear from
from the pupa. Record the number of surviving
and parasitized larvae and pupae.
Pollen beetle parasitism
Only in oilseed rape fields:
Ten (5 funnels x 2 rows) funnels with 31 cm diameter should be placed in the field at the beginning of the oilseed rape flowering. The
funnels should be placed in 500ml plastic boxes (pots) which are dug in the soil (10cm) and have small opening to hold the fu
funnel.
The funnels will catch pollen beetles larvae falling down from the blossoms. The pots should be emptied appro
approximately every week
during the flowering period of the oilseed rape. Remove the pots and cylinders at the end of the flowering season. When pots are
emptied, bring the contents to the lab and freeze the samples. Later, larvae will be counted and dissected under the microscope to
check for parasitism.
Reference:
Büchi, R. 2002. Mortality of pollen beetle (Meligethes spp.) larvae due to predators and parasitoids in rape fields and the eeffect of
conservation strips. Agriculture, Ecosystems & Environment 90: 255-263.

9

Adult pollen beetle abundance
Only in oilseed rape fields:
Estimation of pollen beetle abundance will take place between growth stage 51 and growth stage 60 on 50 plants at two time points.
Counting will be done on 5 consecutive plants at 10 spatial points. Each point will be 10 meters away from each other. Walk aalong a
transect parallel to the field border, 10 m into the field. Stop every 10 meters and count beetles on 5 consecutive plants. For each plant
start counting beetles from the top of the plant (main buds) and by carefully looking between buds and inside leaves. If a pl
plant has
been touched or damaged then it should not be counted. Report the number of observed beetles per plant. Repeat the count once (i.e.
in total two counts) during the relevant time period.
Soil fauna
Soil fauna will be extracted (e.g. with MacFadyenMacFadyen or Kempson extractor) from soil cores which will be sampled from each plot at
least
st once a season (one in spring, one in autumn). Sampling will be done along transects (of 5 (?) soil cores) from the edge of the
field towards the center with three (?) replicate transects per field, respectively.
Decomposition
Decomposition activity of invertebrates will be measured using litterbags of two different mesh sizes, 5mm and 20µm, filled with
oven-dried
dried straw (kind of straw tbd later). Litterbags will be set in pairs, one fine-meshed
fine
and one coarse--meshed bag, in the upper
soil layer along the same transects as soil cores are going to be taken. Litterbags will be established in the fields early in spring +
autumn and retrieved after 3 months. The processing of the remaining straw will be explained in a laboratory protocol.
Carabids, Staphylinidae and spiders
Ground dwelling predators such as spiders, carabids and staphylinids will be sampled using pitfall traps. In each field (gras
(grassland and
crop), we will place 3 pitfall traps. In the crop field, the traps should be placed 10 m apart along a line
line parallel to the field or grassland
border, and make sure to not place the traps in the driving track. Since some samples can be assumed to be loss, we plan to uuse only
two traps per field in the analyses, but the third one is a backup. In crop fields, traps are placed 10 m from the edge. In grazed
grasslands, it is not possible to place traps within the fields as there is a high risk that they will be destroyed by trampl
trampling. Instead,
place the traps outside the fence, out of reach for the animals but still
still within the grassland vegetation. In grassland managed by
mowing, it might be possible to place the traps within the field. All traps are filled with water + dishwashing detergent and covered
with roofs (see photo below). Traps and should stay in the field
field for 7 days and then be emptied. This should be repeated two times
during the season with approximately one month interval.

Left: Roof for pitfall trap. Right: pitfall trap with roof.
We will collect all specimens. Carabid beetles will be identified
identified to species level, and spiders and spaphylinids to genus level.
Sample preservation, handling and storage
Collected insects should be stored in 70% ethanol solution in separate containers.
Equipment for trap installation

Trap: polypropylene beaker (beer cups) height: 15cm, diameter: 10 mm. Note that the dimensions are approximate. Sizes can
differ between countries, but must the same for all fields in each country. 3 per field.

Spatula or scoop

Roofs

Hammer

Water + dishwasher detergent to reduce surface tension.
tension. Do not add too much detergent. There solution should not foam in
the container, then you have added too much.
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Trap installation
1.
Install 3 pitfall traps in each field (crop and grassland). That is, 6 per site.
2.
Traps will be placed 10m from the field edge of crop fields and grasslands managed by mowing, and as close outside the
fence as possible in grazed grasslands The minimum distance between traps should be 3 m.
3.
Use the scoop to dig a hole.
4.
Install the beaker and insure it is stable in the soil.
5.
See to that the edge of the pitfall trap is flush with the ground surface, and that there is soil all the way up to the trap edge (no
big cracks around the trap).
6.
Fill in 200 mL of the preserving fluid in each trap.
7.
Fix
x the roof approximately 10 cm above each trap to prevent flooding by rain.
Equipment for trap sampling

Field plan / field sheet

Sieve

Funnel

Bottle of 70% ethanol solution (to flush the sieve)

Pre-printed labels

Preserving fluid

Containers for collected samples

Pencil
Trap sampling
1.
Carefully remove the beaker from the soil
2.
Pour the content of the beaker over a sieve.
3.
Use a funnel to transfer the collected insect into hermetic container.
4.
Rinse with 70% ethanol solution and fill in enough to cover the insects.
5.
Insert the pre-printed
printed label to the container.
Grasshoppers and Crickets
Transects
Grasshopper transects resemble the butterfly transects, and can preferably be sampled at two occasions per year (first half oof July and
first half of August). The transects are 200 m long and sweep net samplings are taken at 20 points every 10 m. Sweep nets have a
diameter of 40 cm and a 1.5 m shaft. At every point, sweep the vegetation fast once back and forth in front of the observer iin a 180°
arc (= one sample) at a height of 5-10
10 cm parallel to the soil surface, the arc covering approximately 3 m. Sweep netting has to be
conducted on sunny day preferably in the morning between 09.30 and 11.30 h) or in the late afternoon (16.00 h onwards) as
grasshoppers are less active. Grasshoppers which can not be identified to the species level in the field should be preserved in ethanol
for identification in the lab.
Pit fall traps
Grasshoppers and crickets from some families with a more epigeic life style (e.g.
Gryllidae, Tetrigidae)) are probably underrepresented in sweep net samplings.
Therefore, grasshopper and cricket by-catch
by catch from the pit fall traps intended for the
assessment of beetle fauna should be analysed.
References
Gardiner, T. & Hill, J. 2006. J Orthoptera Res 15: 45-51.
Gardiner et al 2005. J Insect Conserv 9: 151-173.
151
O’Neill, K.M. et al 2002. J Agric Urban Entomol 19: 125125-131.
Bees
Bees are sampled along transects as well as in pan traps.
Transects
Bee transects resemble the butterfly transects, and can preferably
preferably be sampled at the same occasions as these. Transects are 200 m long
and divided into 50 m segments. The width of the transects is 1 m. If it is not possible to walk in the arable field, walk al
along the field
border and record bees observed into the field.
Bees which can be identified in the field can be recorded in a separate protocol sheet. Bumblebee queens should never be coll
collected,
and should be identified on the species level in the field if possible and noted with a “Q” in the field protocol. M
Make sure that you do
not count the same individual twice if you did not collect it. Bees which cannot be identified in the field are collected to be identified
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in the lab. Bees are collected and noted separately for each transect and data is divided by the segments. If the collected individuals
can be described uniquely, it is sufficient to note the siteID, date, transect and number of the segment (e.g. “large Andrena with red
thorax: siteID, date, transect:segment”). If a unique description is not possible, different vials have to be used for different segments.
The collected insects can be frozen or put in ethanol until identification.
Pollinators which were neither successfully caught nor identified to the species level in the field (although observed on the transect
close enough for theoretically being caught) should be noted nevertheless together with as much taxonomic information as possible
(minimum recording groups are; honey bees, wild solitary bees (large (> 1 cm) and small (< 1 cm)), hoverflies (hairy large, large and
small), bumble bees and butterflies) and the information “not caught”.
Each transect should be visited monthly from May to August. Butterfly counts can take place between 9.00 and 17.00 on warm (> 17
ºC), sunny days (> 30 % sun) with no strong winds and no rain during the past hour. Generally, it is better to collect data even if the
weather conditions are not perfect (given that the same conditions prevail at all sites) than to have no data at all. The data can be
disregarded if you have the possibility to collect data under conditions which are more suitable. Monitoring at the same site should be
switched between morning, midday and afternoon between the different occasions.
Pan traps
We will use pan traps as a complementary method to sample bees. In each field we will place two clusters consisting of one yellow,
one blue and one white pan trap of standardized size. Pan traps are placed in the field border adjacent to the crop fields and the
grasslands. They are mounted on wooden poles at vegetation height. The clusters should be placed 15 m apart. The pan traps should
be filled with 400 mL water + some dishwashing detergent, and be left active for 48 hours. This should be repeated 2 times during the
season with approximately one month interval.
Sampling of the traps follows the same procedure as the pitfall traps.
Reference: Westphal et al. 2008. Measuring bee diversity in different European habitats and biogeographic regions. Ecological
Monographs 78: 653-671.
Plants
Plants are sampled in plots of 1m x 1m. 6 plots are placed in each crop field or grassland. Place the plots at regular intervals along the
butterfly/bee sampling transect in the grassland, and on a line parallel to the field border within the field at a distance of 10 meter from
the border. The plots are measured with a tape measure and the angles are flagged with sticks. Per plot, a species list is made and their
cover will be measured using the following abundance scale:
1:
<1%
2:
1 - 5%
3:
5 – 12,5%
4:
12,5 – 25%
5:
25 – 50%
6:
>50%
Local identification keys are used. Plants are sampled two times: once during spring and once during summer.
Material needed:

Local identification key

Tape measure

4 Sticks to flag the vegetation plots
Flower resource density
The density of flower resources (for pollinators) will be estimated along the same transect as are used for butterfly and bee monitoring,
and at the same dates as the bee surveys (i.e. four visits during the season). Record all forb species in bloom along the bee transect
(with the width of 1 m) For every recorded forb species, estimate the flower cover or the number of flower units and the mean size of
the flower unit. Especially if the number of flower units is low, it is easier to estimate their number instead of their cover, and to
calculate their cover afterwards as “number of flower units” x “mean size of flower unit” / transect area. It does not matter what is
defined as flower unit (e.g. single flower or umbel) as long as the mean size of the flower unit is estimated for the same plant part (e.g.
single flower or umbel). If there is a high number of forb species which are difficult to identify, it might be worth to record them in the
morning or in the evening when it is too cold for conducting the pollinator survey.
STACCATO Field Site selection (varianta îmbunătățită în urma discuțiilor de la workshop)
First draft by Erik Öckinger & Riccardo Bommarco, SLU. Modified according to agreements at the workshop in Cluj, August 2016.
Design of field site network
In each country, the field site network will consist of 10 field sites. Each site consists of one semi-natural grasslands (grazed or mown,
depending on what is most common in the region) and one field with (preferably) autumn-sown oilseed rape. Here, we define seminatural grasslands as grasslands that are permanent (minimum estimated age 30 years,) not fertilized, not tilled and not improved by
sowing. The grasslands can have a more or less dense cover of shrubs and trees. If you have problems to find 10 suitable sites, it is
acceptable with a smaller number of sites per country, but 7 sites would be a minimum. If oilseed rape is not grown (or is very rare) in
your region, you can select field with autumn-sown cereal crops instead. The maximum distance between the grassland and the oilseed
rape field should be 500 meters and the minimum distance should be 100m.
The 10 sites are situated along a gradient from low (0 %) to high (~20 %) semi-natural habitats in the surrounding landscape, here
defined as a buffer of 500 m from the edge of the focal grasslands and crop field. The minimum distance between sites should be 2
km.

12

Figure 1. STACCATO field design.
To select field sites
The exact procedure of selecting the field sites will depend on the data available, so consider the following as a suggestion.
Since the semi-natural
natural grasslands are permanent, it would make sense to use these as the point of departure for the site selection.
Start by selecting at least 50 semi-natural
natural grassland sites in your study region. If you have a geo-database
geo database of semi
semi-natural grasslands
available (as we do in Sweden), you can use this to identify candidate grasslands. If not, it might be necessary to use aeria
aerial photos,
google maps or similar to identify candidate grasslands and also other semi-natural
semi natural grasslands in the surrounding landscape. I suggest
the minimum area of grasslands to be 2 ha, but this might to some extent depend on what is available (i.e. the distribution oof areas of
grassland patches) in your region. If you have the possibility (depending on data availability) it would also be good to sele
select one or a
few types of grasslands, based on vegetation classification, soil types, topograpy or similar as criteria when selecti
selecting the candidate
grasslands. In the final design all focal grasslands should be of the same type.
type
Because it is usually not possible to know beforehand what crops will be grown on what field, it is necessary to have a large number
of candidate grasslands in
n the beginning of the selection procedure.
When you have identified candidate grasslands, use GIS to make a 500 m buffer around each grassland. Calculate the cover of sseminatural grasslands, arable fields and other major land cover types within each buffer.
buf
Select 30-50
50 grassland sites so that they are evenly distributed along the gradient from 0 to 20% semi-natural
semi natural grassland cover in buffer
zone. Try to find them interspersed in the same region with similar edaphic and climatic conditions
In autumn, when
en crops have been sown, you can identify the grasslands that match the criterion that a crop field with oilseed rape
should occur within 300m from the edge of the grassland site. You can either contact farmers to get information on what they have
sown, or identify the crops in the field. If oilseed rape is uncommon in your study region, you may select fields with some autumn
autumnsown cereal crop instead.
NB: If you have problems to find sites that fulfill all criteria, please contact Erik Öckinger for a discussion
discussion on which criteria that could
be released!
Additional landscape variables to measure (will
will be modified later!)
In 500, 1000, 2000 and 4000 m radius buffers (see separate excel template)

Semi-natural grassland cover

Cover of arable land

Mean field size

Forest

Open water

Urban areas
Time line:
22-25
25 August Workshop in Cluj: Agreement on protocol for field site selection
September 2016: Finish GIS selection of potential field sites
October-(November)
(November) 2016: Identify crop fields. Finalize selection of study
study sites in each region. Preferably the site selection should be
finished by October 31.
SLU will act as a “helpdesk” for the field site selection process. If anything is unclear, do not hesitate to contact us (SLU
(SLU) for
clarification, or for discussions about data sources, GIS procedures or similar.
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Anexa 1B

Anexa 2
Baza de date cu factori interesați (această listă se va putea modifica pe parcursul desfășurării proiectului)
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Anexa 4
Stakeholder work at the target field level - Hypotheses and questions to farmers -
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Anexa 5. Field Site selection - study case Romania/Cluj county
Andrei CRIȘAN, Cristina CRAIOVEANU, Tibi HARTEL, László RÁKOSY
- We have started from grassland habitats that were found in them (shp polygon – created in European funded projects)
- We generated 200 random points in each of them (shp point)
- We created buffer zone around those 200 points - 500 m linear (shp polygon)

- We intersected previous result with Corine Land Cover 2006 (shp polygon). We used CLC2006 because there were no changes in
CLC2012 for our zone.
- We recalculated area for previous result
- We exported dbf in excel (for some calculations)
- We reclassified CLC2006 land use tipes in: urban, arable, grassland and forest (there are no open water in zone).
We considered:
arable:
211 - Non-irrigated arable land
242 - Complex cultivation patterns,
grassland:
231 - Pastures,
243 - Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural vegetation,
324- Transitional woodland-shrub,
411- Inland marshes (there are no inland marhes in zone) and
221 – Vineyards (vineyards there were only in the past, 30-35 years ago),
forest:
311 - Broad-leaved forest,
312 - Coniferous forest,
313 - Mixed forest and
222 - Fruit trees and berry plantations
urban:
112 - Discontinuous urban fabric and
121 - Industrial or commercial units.
- We have calculated percent of land use tipes in each 500 m buffer zones (using pivot table in excel).
- We considered ”semi-natural habitats: grasslands+forests.
-We have (manually) chosen 10 sites along a gradient from low (0%) to high (21.82%) semi-natural habitats in the surrounding
landscape with a minimum distance between sites 2 km.
-We had two additional (specifically) conditions: to avoid Chinteni commune and to avoid some places for security reasons.
The 10 sites are situated along a gradient from low (0 %) to high (~20 %) semi-natural habitats in the surrounding landscape, here
defined as a buffer of 500 m from the edge of the focal grasslands and crop field. The minimum distance between sites is 2 km.
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Anexa 5 Pliantul proiectului elaborat de echipa UBB
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Concluzii
Pe baza rezultatelor prezentate mai sus considerăm că rezultatele propuse au fost atinse în mare
măsură. Realizările primei etape includ:
- Existenţa unui protocol de cercetare a diferitelor organisme (Anexa 1A).
- Existenţa a 10 situri de cercetare identificate (Anexa 1B). Eventuale schimbări în locaţiile acestor situri pot să
apară datorită faptului că tipul de cultură de rapiță este posibil să varieze ca locație de la an la an, adică daca în
anul 2016 a fost raportată, în anul 2017 s-ar putea ca aceleași parcele să fie cultivate cu o cultură diferită.
- Am reuşit să identificăm părţile interesate (“stakeholder”) (Anexa 2). Aceste persoane şi instituţii vor fi
contactele noastre la nivel local.
- Am dezvoltat un cadru conceptual pentru studiile sociale ale serviciilor ecosistemice (Anexa 4). Deşi acestea
nu sunt încă pe deplin finalizate, întregul consorţiu este de acord că rezultatele sunt semnificative.
- Am elaborat un cadru analitic pentru abordarea relației dintre modul de utilizare a terenului și serviciile
ecosistemice. Esența acestui model constă în faptul că permite abordare simultan a mai multor servicii
ecosistemice și mai multe contexte specifice social-ecologice. In cadrul existent se pot include variabile sociale,
economice si de mediu.
- Am dezvoltat o metodologie preliminară pentru dezvoltarea și aplicarea unor chestionare de evaluare a
serviciilor ecosistemice culturale.
- Am elaborat o pagină web a grupului de lucru STACCATO pentru UBB, pliante (anexa 5) și alte materiale
informative pentru comunitățile locale. De asemenea, în parteneriat cu U. Sapientia și ADEPT am organizat un
workshop metodologic în august 2016.
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