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Universitatea din Bucureşti este partener în 
proiectul HABIT-CHANGE. Aria protejată selec-
tată pentru acest proiect este Parcul Natural 
Bucegi, parte a Sitului Natura 2000 Bucegi, zonă 
care adăposteşte o diversitate de habitate cu 
valoare conservativă recunoscută, peste 25% din 
plantele vasculare ale României, o briofloră 
bogată, numeroase specii de ciuperci şi licheni. 

Prezentul proiect îşi propune să susŃină 
AdministraŃia Parcului Natural Bucegi în 
selectarea celor mai adecvate măsuri de 
management, capabile să diminueze efectele 
schimbărilor climatice asupra florei, vegetaŃiei şi 
habitatelor. 

La implementarea acestui proiect îşi aduc aportul 
şi trei parteneri asociaŃi UniversităŃii din Bucureşti 
reprezentaŃi de: Parcul Natural Bucegi, Ministerul 

ContacteContacte  şi alte informaţiişi alte informaţii  

 
Weberplatz 1      Universitatea din Bucuresti 
01217 Dresden      Bdul M. Kogalniceanu 36-46 
Germany       Sector 5, Bucureşti, Romania 
 

Dr. Marco Neubert (manager de proiect) 

Tel: +49 (0) 351 4679-274 
Fax: +49 (0) 351 4679-212 
E-Mail: m.neubert@ioer.de 
 

Dr. Anca Sârbu (coordonator proiect - UniB) 

Tel: +40 21 318 15 59 
Fax: +40 21 318 15 59 
E-Mail: agbr_sarbu@yahoo.com 

www.habit-change.eu 
Acest proiect este implementat prin Programul  

EUROPA CENTRALĂ, co-finanŃat de ERDF 

HABITHABIT--CHANGE CHANGE --    
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Acţiuni şi RezultateAcţiuni şi Rezultate  

• Analiza problemelor cu care se confruntă utilizato-
rii în condiŃiile schimbărilor climatice şi evaluarea 
practicilor de management 

• SelecŃia unor indicatori care să reflecte răspun-
surile habitatelor la impactul schimbărilor climatice 

• Monitorizarea impactului schimbărilor cliamtice şi 
a modalităŃilor de utilizare a terenului, cu ajutorul 
sistemelor de observare satelitară a pământului 
(EOS) 

• Modelarea impactului schimbărilor climatice  

• Analiza  de scenarii şi evaluarea riscurilor  

• Proiectarea strategiilor şi a Planurilor de Manage-
ment Adaptativ la Schimbările Climatice (CAMPs) 

• Stabilirea unor linii directoare pentru monitoring şi 
realizarea de manuale explicative 

• Elaborarea de recomandări şi linii directoare pen-
tru managementul adaptativ al ariilor protejate 

• Realizarea unui instrument web-GIS de suport a 
deciziilor 

• Workshop-uri şi o conferinŃă internaŃională (vara 
anului 2012) 

HABIT-CHANGE furnizează informaŃii, linii directoare 
şi instrumente care vin în sprijinul conservării şi per-
petuării diversităŃii biologice la nivel de specii şi habi-
tate. 

Arii considerateArii considerate  

Ariile luate în studiu în cadrul proiectului HABIT-
CHANGE sunt localizate în Europa Centrală şi Eu-
ropa de Est. Ele sunt Parcuri NaŃionale, RezervaŃii 
ale Biosferei sau Parcuri Naturale, dedicate zonelor 
umede, pădurilor, pajiştilor şi zonelor alpine. Habi-
tatele şi speciile din aceste rezerve naturale, sunt 
considerate ca fiind foarte vulnerabile în raport cu 
schimbările climatice. 

DirecŃia şi amploarea schimbărilor climatice la nivel 
regional ca şi efectele asupra măsurilor de manage-
ment sunt încă neclare. La nivel local, nivelul precipi-
taŃiilor ca efect semnificativ al schimbărilor climatice 
poate creşte sau descreşte, modificându-şi sesonali-
tatea. Vor fi precondiŃii noi, care vor schimba com-
poziŃia specifică în special în ecosistemele puternic 
dependente de apă, precum zonele umede, râurile şi 
lacurile dar şi în pădurile şi pajiştile naturale. 

ContextContext  

Schimbările climatice şi activităŃile antropice reprez-
intă provocări semnificative pentru habitatele Europei 
şi Strategiile lor de management. În special ariile 
protejate se confruntă cu necesitatea presantă de a 
monitoriza schimbările, de aşi adapta managementul 
şi de a găsi răspunsuri flexibile, care să susŃină dez-
voltarea lor viitoare. 

HABIT-CHANGE evaluează, îmbogăŃeşte şi adap-
tează strategiile de conservare şi management exis-
tente în momentul de faŃă în ariile protejate. În acest 
mod, managerii pot preîntâmpină efectele schimbă-
rilor climatice, care ameninŃă integritatea şi diversi-
tatea habitatelor. 

HABIT-CHANGE nu analizează doar modificările 
habitatelor cauzată de schimbările climatice ci se 
concentrează şi asupra adaptării managementului 
conservativ şi a modului de utilizare a terenului din 
ariile protejate. Este dezvoltat pe baza dialogului cu 
utilizatorii, care evidenŃiază problemele pe care 
aceştia le au, în 
condiŃiile schimbă-
rilor climatice şi 
promovează con-
ştientizarea necesi-
tăŃii aplicării unui 
management adap-
tativ în ariile prote-
jate. 
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