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INTRODUCERE
Studiul peisajelor devine din ce în ce mai frecvent o preocupare atât a
oamenilor de știință, cât și a decidenților publici la nivel local, regional sau național.
Elementele de peisaj, rezultate directe de cele mai multe ori din întrepătrunderea factorilor
naturali cu intervenția antropică de-a lungul timpului, reprezintă priorității ale societății
moderne, în care omul își redescoperă legătura milenară cu natura.
Cu atât mai importante sunt peisajele geografice în cazul ariilor protejate, mai ales a
celor de dimensiuni mari, care având grade diferite de umanizare, concentrează și o diversitate
de peisaje cu valori patrimoniale naturale, culturale și materiale dintre cele mai diferite.
Importanța aceasta este cu dublu sens: pe de o parte, în mod frecvent, peisajele geografice
sunt elementele care conferă individualitate și identitate ariilor protejate, iar pe de altă parte –
ariile protejate se constituie în principalele forme prin care structura și funcționalitatea
peisajelor poate fi prezervată.
Abordările conceptuale în domeniul peisajului sunt de o diversitate ridicată,
exprimând astfel tipologiile de peisaje geografice ce pot exista și scările diferite de abordare a
acestora. În același timp, peisajul ca element de legislație reprezintă un concept relativ recent,
menit tocmai să demonstreze importanța crescândă acordată acestuia. Convenția Europeană a
peisajului, considerată primul tratat internațional dedicat peisajului a fost ratificată și de
România și Serbia, în dorința de a prezenta peisajele sub raportul lor identitar, a diversității
lor, indiferent că sunt terestre sau acvatice, rurale sau urbane. Zona celor două parcuri ce
urmează a fi analizate, și în spațiul cărora urmează să fie identificate, evaluate și clasificate
peisajele, prezintă numeroase elemente de identitate de importanță comunitară, deși gradul lor
de umanizare este diferit. În ambele areale însă, cunoașterea problematicii peisajului are o
utilitate socială, fiind un indicator de calitate a vieții, dar și o latură importantă în conservarea
și protejarea patrimoniului natural, cultural și material.
Gradul diferit de umanizare sub aspectul vechimii locuirii, al densității populației și
așezărilor, va impune o metodologie specifică în identificarea, caracterizarea și ierarhizarea
peisajelor, la care să se adauge cea a prognozării evoluției structurii și funcțiilor peisajelor în
contextul implementării legislației europene și a celei specifice Regiunii Bazinului Dunării.
Peisajul geografic reprezintă un element central ce conferă personalitate și unicitate
ariilor protejate analizate, în același timp reprezentând și un factor important de atractivitate
turistică. Identificarea elementelor definitorii ale peisajelor este un instrument esențial, care
trebuie folosit atât pentru înțelegerea dinamicii spațio-temporale a peisajelor, dar și în
asigurarea unui management eficient al acestuia, atât de către administratorii ariilor protejate,
cât și de decidenții și planificatorii spațiali la scară locală sau regională.
Orice clasificare a peisajelor geografice, trebuie să pornească de la o prezentare
cantitativă și calitativă a elementelor constituente definitorii, iar pe cât posibil aceste
subcomponente trebuie prioritizate în funcție de valoarea lor patrimonială, reflectând
contribuția directă pe care o aduc la structura și funcționalitatea peisajului geografic. În cele
două arii protejate își fac apariția o serie largă de peisaje, precum peisajele naturale induse de
caracteristicile fizico-geografice, peisajele al căror determinant principal sunt fizionomia și
distribuția formațiunilor vegetale, peisaje rurale, urbane, industriale sau cultural-istorice, toate

3

aflate în diferite stadii de echilibru, sau supuse unei presiuni antropice crescute ce reclamă o
dinamică accelerată a unor elemente definitorii ale peisajului.
Ca urmare, apare de o utilitate deosebită folosirea unei scări clare de evaluarea și
clasificare a peisajului geografic, ce să permită o ierarhizare logică și legică a acestora, și care
să susțină o metodologie specifică de analiză.
Considerând caracterul complex și dinamic al peisajelor geografice, este evident că
această metodologie trebuie să cuprindă o succesiune logică și complementară de etape,
pornind de la analiza de teren – fundamentală oricărei analize a peisajelor, având în vedere
caracterul acestuia definit prin Convenția Europeană a Peisajului, și bazată pe o puternică
analiză vizuală a elementelor peisajului. Etapele de laborator, fie că vizează analiza imaginilor
cartografice și satelitare, ce prezintă o dinamică clară a peisajelor în timp istoric, fie că sunt
direcționate către o analiză comprehensivă a literaturii științifice de specialitate, nu fac decât
să susțină elementele identificate pe teren cu dovezi clare, și de multe ori cantitative.
Chiar dacă vorbim de două arii protejate de importanță deosebită, suprafața lor mare,
și diversitatea activităților și comunităților umane ce se desfășoară de secole în această zonă,
face imposibilă o analiză și clasificare a elementelor de peisaj, fără o evaluare adecvată a
posibilelor impacturi antropice asupra structurii și funcționalității peisajelor. Această diagnoză
nu trebuie niciodată să se oprească doar la constatarea și cuantificarea rece a acestor
impacturi, întotdeauna ea trebuind să fie continuată cu identificarea căilor şi mijloacelor de
diminuare a impactului antropic asupra structurii, esteticii, valorii patrimoniale și funcțiilor
peisajelor.
Toate aceste instrumente de evaluare a distribuție și funcțiilor peisajelor, cât și
clasificarea lor pe baza unei metodologii clar precizare, sunt cu atât mai utile în cazul unor arii
protejate, în cadrul cărora administratorii acestora au nevoie atât de informații clare, cât și de
instrumente precise pentru a permite realizarea unui management eficient al peisajelor
geografice.
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I. CADRUL CONCEPTUAL ȘI LEGISLATIV ÎN DOMENIUL PEISAJULUI

1.1. Cadrul conceptual privind noţiunea de peisaj
Conceptul de peisaj s-a impus inițial în arta secolelor XIV-XV, începutul percepţiei
conştiente a peisajului fiind considerat din punct de vedere iconografic ascensiunea către
vârful Muntelui Ventoux a poetului Francesco Petrarca în anul 1336 (Wascher, 2005). Ca și
termen științific, peisajul a fost introdus de Al. von. Humboldt, care face prima clasificare a
peisajului în funcţie de omogenitatea asociaţiilor vegetale (Christians, 1994). Definiţia
peisajului dată de Al. von. Humboldt a constituit o linie directoare pentru mulţi cercetători
europeni şi americani în demersul studierii peisajului, luând în considerare aspecte sociale,
estetice, economice şi de mediu.
De obicei, peisajul este acea porţiune de teritoriu pe care ochiul o poate surprinde
dintr-o singură privire, incluzându-i toate caracteristicile naturale. O asemenea interpretare
vizuală vine în contrast cu conceptele spaţiale ale peisajului care au fost şi sunt dezvoltate în
geografie, teledetecţie şi ecologia peisajului (Steiner, 1991). Această contradicţie clarifică
într-un fel motivul pentru care la nivelul cercetărilor s-a păstrat tradiţia de a surclasa
importanţa obiectivelor ecologice şi de mediu în faţa dimensiunii socio-economice şi de ce
acestea sunt uneori în conflict cu percepţia şi preferinţele indivizilor (Ciocănea, 2013). În
special după anii '90 mulţi cercetători au simţit nevoia unei abordări holistice a analizei
peisajului (Potschin, 2002), lucru care a dus la dezvoltarea unei abordări transdisciplinare.
Peisajul de fapt nu este decât o rezultantă a interacţiunii dinamice, în timp și spațiu a
trei principale componente: potenţialul abiotic, care regrupează toate elementele abiotice,
potenţialul biotic, cuprinzând ansamblul de comunităţi vegetale şi animale şi utilizarea
antropică, interferând cu primele două (Pătroescu et al., 2000; Pătru, 2001). De subliniat
faptul că noţiunea de peisaj geografic nu reprezintă doar o însumare de imagini vizuale, cum
sunt cele ce apar omului obişnuit sau artistului, ci o sinteză a reprezentărilor concrete, ale
intercondiţionărilor dintre componentele naturii întrepătrunse într-un grad mai mic ori mai
mare de elementele rezultate din intervenţia omului (Tufescu & Tufescu, 1981).
Peisajul constituie un concept inter şi transdisciplinar (geografie, ecologie, geologie,
biologie, agronomie, silvicultură, arte plastice, arhitectură, urbanism, peisagistică, turism,
istorie-antropologie, etnografie, etnologie, sociologie, matematică, informatică, geomatică,
SIG), care interconectează domenii aparent diferite, dar care inserate în termenul generic de
Peisaj – imaginea unui teritoriu, pot genera o nouă orientare de cercetare holistică (Fig. 1).
Toate aceste domenii au luat în considerare cu predilecţie dimensiunea spaţială a peisajului
precum şi dimensiunea sa funcţională sau estetică (Tudora, 2009).
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Fig. 1 - Pluridisciplinaritatea şi caracteristicile peisajului
(prelucrare după Wascher et al. 2005, citat de Ciocănea, 2013)

Conceptul de peisaj şi chiar însuşi peisajul s-a format şi a evoluat parcurgând mai
multe etape (Dincă, 2005; Ciocănea, 2013):
1. Etapa în care peisajul era natura propriu-zisă (peisajul natural inițial);
2. Etapa cu primele amprente sociale asupra peisajului, determinată de primele forme de
agricultură;
3. Etapa apariţiei şi dezvoltării primelor aşezări şi a apariției activităților umane;
4. Etapa modernă cu dezvoltarea industriei şi a celorlalte ramuri economice.
Conform Convenţiei Europene a Peisajului de la Florenţa, 2000, peisajul desemnează
o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii
şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani (L451/2002). Definit ca o construcţie culturală
şi socială ce corespunde unei cereri socio-economice, astfel impactul antropic asupra sa
devenind inscripţia spaţială a unei culturi. Peisajul participă într-o manieră importantă la
interesul general în ceea ce priveşte domeniile cultural, ecologic, de mediu şi social
constituind o resursă favorabilă pentru activitatea economică, a cărui protecţie, management şi
amenajare corespunzătoare contribuie la crearea de locuri de muncă
Peisajul este în acelaşi timp un complex al mediului şi al amenajării teritoriului,
prezentând o serie de funcţii de interes general în diferite domenii (cultural, ecologic şi
social), fiind în acelaşi timp şi o resursă economică, a cărui gestiune poate să contribuie la
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crearea de locuri de muncă și indirect la îmbunătățirea calității vieții (Pătroescu & Cenac –
Mehedinţi, 1999; Pătroescu et al., 1999-2000). Peisajul reprezintă o componentă
fundamentală a patrimoniului natural şi cultural, local, regional și național european,
incluzând valori naturale, istorice, etnografice, practici agricole, aspecte ce definesc
identitatea umană europeană (CCMESI, 1996). Se poate afirma că peisajul „integrează
naturalul cu socialul, omul modificând ori înlocuind bioecosistemele naturale în funcţie de
nevoile sale, de gradul de organizare şi dezvoltare al colectivităţii din care face parte“
(Dumitrașcu, 2006), fiind în acelaşi timp o combinare dinamică a elementelor într-un spaţiu
geografic dat şi într-o anumită unitate de timp (Mac, 1990; Dincă, 2005).
Un factor important în înţelegerea peisajului o reprezintă limitele dintre tipurile de
peisaj. Acestea se compun nu dintr-o linie, ci dintr-o sumă de elemente de tranziţie, cu o
compoziţie diferită şi în continuă mişcare (Stan, 2009). Clasificarea peisajelor antropice se
bazează pe clase şi tipuri de peisaj legate direct de influenţa şi activitatea omului: peisajul
cultural, peisajul rural şi peisajul urban (Mac, 2000; Pătroescu et al., 2000; Pătru-Stupariu,
2011).
Peisajele pot fi clasificate în funcţie de o serie de caracteristici (Dincă, 2005): după
starea de stabilitate sau de echilibru a interrelațiilor dintre componente și a rezultatelor
(peisaje stabile, peisaje în echilibru relativ, peisaje instabile), după relaţiile teritoriale dintre
peisaje (clar individualizate, peisaje cu elemente de interferenţă, peisaje integrate), după
capacitatea de autoreglare (peisaje cu autoreglare normală, peisaje cu autoreglare precară,
peisaje reglate artificial), după tipul de artificializare suportată (peisaje cu artificializări ale
componentei hidrografice, peisaje cu artificializări topografice, peisaje cu artificializări
edafice), după comportamentul sistemelor (peisaje în biostazie, peisaje în rhexistazie, peisaje
în parastazie), după dinamica socială (peisaje cu dinamică socială ascendentă, peisaje cu
dinamică socială staţionară, peisaje cu dinamică socială descendentă) (Tudoran, 1976;
Ciocănea, 2013).
Dinamica spaţio-temporală a peisajelor depinde de rezistenţa componentelor acestora
faţă de factorii modificatori naturali şi de raportul lor cu necesităţile fundamentale ale
omului şi capacitatea lui ca individ ori a comunităţilor umane de a interveni în schimbarea
aspectului peisajului natural. Această abordare a fost adoptată şi de Zonneveld (1989), care
afirma că peisajul reprezintă „ecosistemele tangibile care includ toate aspectele biotice şi
abiotice şi care pot fi recunoscute vizual la suprafaţa Pământului” (fig. 2).
Un alt aspect privind definirea termenului de peisaj a fost evidenţiat de către FAO
(1976), care sublinia că peisajul cuprinde mediul fizic, incluzând clima, relieful, solul,
hidrologia şi vegetaţia şi măsura în care acestea influenţează potenţialul de utilizare a
terenului. Putem observa că în accepţiunea FAO, peisajul reprezintă rezultatele activităţilor
umane trecute şi prezente asupra solului şi vegetaţiei, neincluzând însă caracteristicile de
ordin socio-economic al comunităţilor umane.
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Fig. 2 - Modelul peisajului în context ecologic (după Zonnenveld,1972, citat de Rougerie & Beroutchavili,
1991; Dumitraşcu, 2006)

Drăguț (2000), descrie peisajul ca fiind o structură spaţială, exprimată printr-o
fizionomie proprie, determinată în urma interacţiunilor dintre factorii abiotici, biotici şi cei
antropici şi valorificată diferenţiat, funcţie de modul de percepţie.

1.2. Cadrul legislativ general privind ariile naturale protejate din Serbia și România
vizate de studiu
Corpul de prevederi destinat în mod direct legiferării ariilor protejate include mai
multe direcții de reglementare:
legislație cadru cu caracter general;
legislație legată de definirea diverselor noțiuni și concepte privind ariile protejate;
legislație legată de definirea categoriilor de arii protejate;
legislație destinată înființării și delimitării ariilor protejate;
legislație de revenire, completare și modificare a unor prevederi anterioare;
legislație asigurând funcționarea ariilor protejate;
Unele piese de legislație, îndeosebi din categoria legislației cadru, dat fiind domeniul
relativ nou de reglementare, asigură în același timp temeiul juridic al înființării de arii
protejate, dar și includerea într-o anumită categorie de arii protejate, definirea de concepte,
instituirea unor autorități și instrumente de administrare sau alte funcții.
Mai mult, legislația din România este dublată și de legislația existentă la nivelul
Uniunii Europene, fapt care în Serbia nu se întâmplă întotdeauna, deși statul face numeroase
eforturi pentru implementarea principiilor legislației europene în domeniul conservării la nivel
național.
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Cadrul legislativ general în România
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 49/2011 reprezintă documentul prin care zonele protejate, cum
este și Parcul Natural Porțile de Fier, sunt clasificate și analizate în mod mai detaliat.
Prevederile acestui act normativ au o reflectare destul de puternică asupra peisajelor.
Contribuția metodologică extrem de importantă și relaționată cu problematica peisajului a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se concretizează prin
clasificarea tipurilor de arii protejate, fiind delimitate patru categorii majore:
a) de interes naţional, unde se regăsesc rezervaţiile ştiinţifice, parcurile naţionale,
monumente ale naturii, rezervaţiile naturale, parcurile naturale;
b) de interes internaţional, în care sunt incluse situri naturale ale patrimoniului natural
universal, geoparcurile, zonele umede de importanţă internaţională și rezervaţii ale biosferei;
c) de interes comunitar sau situri "Natura 2000", respectiv ariile speciale de conservare
(SAC), siturile de importanţă comunitară (SCI), și ariile de protecţie specială avifaunistică
(SPA);
d) de interes judeţean sau local.
În perimetrul Parcului Natural Porțile de Fier sunt reprezentate arii protejate din toate
categoriile menționate. Încadrarea într-o anumită clasă de arii protejate implică un anumit
mod de administrare și delimitarea unor obiective specifice, acestea fiind de natură a
determina efecte concrete asupra peisajelor, respectiv conservarea anumitor tipuri de peisaje,
modificarea peisajelor în mod direct sau indirect pentru a corespunde unor criterii specifice,
sprijinirea sau dimpotrivă combaterea acțiunilor unor formatori de peisaj (specii de animale și
plante, procese geomorfologice, procese climatice comunități umane, etc.).
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 49/2011 menționează că înființarea ariilor protejate se face în temeiul unor acte
specifice:
a) prin lege, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural universal;
b) prin hotărâre a Guvernului, pentru rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale,
monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale, zone umede de importanţă
internaţională, rezervaţii ale biosferei, geoparcuri, arii speciale de conservare, arii de protecţie
specială avifaunistică;
c) prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului
şi pădurilor, pentru siturile de importanţă comunitară, cu avizul Academiei Române.
Parcurile naturale sunt definite ca reprezentând “acele arii naturale protejate ale
căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu
valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică”.
Este de remarcat că parcurile naturale sunt categoria de arie protejată care se
concentrează cel mai puternic pe valorile peisagistice, văzute chiar ca rezultantă a interacțiunii
activităților umane cu natura. În multe situații, ariile naturale protejate sunt considerate ca
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vizând cu precădere conservarea anumitor componente ale peisajului, de regulă naturale.
Coroborând aceste elemente cu legislația internațională, rezultă că parcurile naturale
corespund categoriei V IUCN: "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru
conservarea peisajului şi recreere".
Parcul Natural Porțile de Fier reprezintă o entitate teritorială destul de extinsă și
complexă. Gradul de complexitate este sporit suplimentar de prezența altor categorii de arii
protejate suprapuse total sau parțial perimetrului său (Tab. 1). Unele dintre aceste categorii de
arii protejate au o relație de subordonare și de incluziune cu regimul de parc natural, în timp
ce altele funcționează într-un regim de cvasi-independență.
Tabelul 1 – Arii protejate din Parcul Natural Porțile de Fier
Nr.
crt.
1
2
3

Arie protejată

Suprafaţă

Înființată prin

Rezervaţia naturală Balta Nera Dunăre
Rezervaţia naturală Baziaş
Aria de Protecţie Specială
Avifaunistică – Zona umedă Calinovăţ
Rezervaţia naturală Râpa cu lăstuni

10 ha

Legea nr. 5/2000

170,9 ha
24 ha

Legea nr. 5/2000
H.G. nr. 2151/2004

5 ha

498 ha

Hotărârea CJ.. Caraș Severin nr.
8/1994, confirmată prin H.G. nr.
2151/2004
H.G. nr. 2151/2004

1179 ha
3,2 ha

Legea nr. 5/2000
H.G. nr. 2.151/2004

1627 ha

H.G. nr. 2151/2004

5 km

Legea nr. 5/2000

215 ha

Decizia C.J. Mehedinti nr. 18/1980

10 ha

HCM 1625/1955

50 ha
305 ha

Decizia C.J. Mehedinti nr. 18/1980
Legea nr. 5/2000

6 ha
2 ha
150 ha
5 ha
350 ha

Legea nr. 5/2000
Legea nr. 5/2000
Legea nr. 5/2000
Legea nr. 5/2000
Legea nr. 5/2000

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Aria de Protecţie Specială
Avifaunistică Divici – Pojejena
Rezervaţia naturală Valea Mare
Rezervaţia naturală Peştera cu apă din
Valea Polevii
Aria de Protecţie Specială
Avifaunistică - Ostrovul Moldova
Veche
Rezervaţia naturală „Locul fosilifer
Sviniţa”
Rezervația naturală Cazanele Mari şi
Cazanele Mici
Rezervația naturală Locul fosilifer
Bahna
Rezervația naturală Dealul Duhovnei
Rezervația naturală Gura Văii Vârciorova
Rezervația naturală Faţa Virului
Rezervația naturală Cracul Crucii
Rezervația naturală Valea Oglănicului
Rezervația naturală Cracul Găioara
Rezervația naturală Dealul Varanic

Parcul Natural Porţile de Fier a fost înfiinţat prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III a - Zone protejate. În temeiul
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acestei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau
topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare
pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. Legea nr.
5/2000 realizează doar un inventar și localizarea zonelor protejate, însă regimul zonelor
naturale protejate de interes naţional se reglementează prin lege specială.
În conformitate cu H.G. 1284/2007, au fost înființate și se suprapun teritoriului
Parcului Natural Porţile de Fier două noi arii de protecţie specială avifaunistică, respectiv
ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier (10124.4 ha) și ROSPA0080 Munţii
Almăjului-Locvei (118141.6 ha), iar prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării
Durabile 1964/2007 a fost declarat ca sit de importanţă comunitară, ROSCI0206 Porţile de
Fier (124293.0 ha).
Prezenţa siturilor NATURA 2000 implică obligativitatea aplicării prevederilor în
vigoare referitoare la procedura de realizare a evaluării stării de mediu pentru planuri şi
programe, precum şi la procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru toate
planurile/programele şi proiectele care urmează să se desfăşoare în siturile de importanţă
comunitară.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice reprezintă actul
normativ care include multiple reglementări cu caracter general, vizând definirea ariilor
protejate, inclusiv pe categorii, terminologie, modalități de înființare, obiectivele înființării
ariilor protejate, instituții responsabile, instrumente utilizabile în administrare, zonarea ariilor
protejate, regimul de desfășurare a activităților, sancțiuni aplicabile etc. Toate aspectele
reglementate au în ultimă instanță repercusiuni asupra peisajului. Astfel, zonarea ariilor
protejate consfințește anumite caracteristici omogene teritorial ale acestora și impune
menținerea sau chiar accentuarea acestora. Teritoriile protejate prin regimul de zonă de
conservare specială devin adevărate sanctuare ale peisajului natural nemodificat, în contrast
net cu spațiile învecinate neprotejate. Includerea unui spațiu într-o anumită categorie de arie
protejată va asigura conservarea cu prioritate a anumitor aspecte, fără a nega efectul pozitiv
global al regimului de protecție, mai ales că fiecare componentă se află în strânsă dependență
de celelalte.
Aspectele peisagistice sunt menționate direct la Art. 2, punctul g, ordonanța
menționând că reglementează măsurile pentru protecția formațiunilor peisagistice de interes
ecologic. Art. 4, punctul 15 menționează că valoarea peisagistică a unor elemente le face
susceptibile a fi incluseca valori ale patrimoniului natural. La punctul 16 se definește peisajul
ca fiind “zona percepută de către populaţie ca având caracteristici specifice rezultate în urma
acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani”. Punctul 18 include în categorii arilor
naturale spațiile cu elemente peisagistice cu valoare ecologică, științifică sau culturală. Anexa
1 a O.U.G. nr. 57/2007 definește parcul natural ca fiind o arie protejată destinată conservării
unor ansambluri peisagistice distincte rezultate din produsul interacțiunii omului cu natura.
O.U.G. nr. 57/2007 a fost completată prin:
a). Ordonanţa de Urgenţă 68/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006.
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b). Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Hotărârea de Guvern nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei,
parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora conține
delimitarea categoriilor de arii protejate în titulatura actului normativ, inclusiv a Parcului
Natural Porțile de Fier. Limitele precise ale parcului sunt importante întrucât pe teritoriul
delimitat există reglemetări specifice și care impun diferențieri peisagistice în raport chiar cu
spațiile învecinate ariei protejate.
Ordinul nr. 552/2003 al M.A.P.A.M. pentru aprobarea zonării interne a parcurilor
naţionale şi a parcurilor naturale din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii
biologice realizează o diferențiere suplimentară în regimul de administrare al teritoriului unei
arii protejate. Inclusiv pentru Parcul Natural Porțile de Fier, delimitează zonele de conservare
specială. Acestea constituie spații cu peisajele naturale cel mai puțin modificate de la nivelul
ariei protejate. Includerea în zona protejată determină restricții de utilizare, astfel asigurând pe
termen lung conservarea peisajelor cu caracter natural pregnant.
Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru noi zone statuează înființarea unei noi rezervații naturale, Peştera cu Apă din
Valea Polevii, în Parcul Natural Porțile de Fier, asigurând conservarea unui habitat cu peisaj
specific (inlusiv speologic).
Hotărârea de Guvern nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia este
din categoria reglementărilor care asigură cadrul organizatoric al administrării ariilor
protejate, neavând neapărat un impact direct asupra caracteristicilor peisajelor din perimetrul
Parcului Natural Porțile de Fier.
Parcul Natural Porţile de Fier este administrat conform O.U.G. 57/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, având la bază Planul de Management şi Regulamentul
Parcului, care este obligatoriu să fie respectate de către Administraţie şi de către persoanele
fizice şi juridice din teritoriul acestuia. Conform art. 21 planurile de management şi
regulamentul parcurilor naturale se elaborează de către administratorii acestora, se avizează
de către consiliile ştiinţifice, consiliile consultative de administrare şi de Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
Elemente de reglementare administrativă specifice numai Parcului Natural Porțile
de Fier. Funcționarea și administrarea curentă a Parcului Natural Porțile de Fier ca și arie
protejată se realizează în temeiul unor documente elaborate și de către autorități înființate
potrivit legii. Astfel, structurile de administrare ale Parcului Natural Porţile de Fier
funcţionează conform Contractului de Administrare nr. 731/22.05.2009, încheiat între
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (autoritate contractantă) şi Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva (autoritate care aigură administrația). Potrivit O.U.G. 57/2007, art. 19,
structurile de administrare special constituite au personalitate juridică şi se stabilesc pentru
asigurarea administrării ariilor naturale protejate, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a) şi
b) din actul legislativ. Pe lângă Administrația Parcului Natural Porțile de Fier, constituită ca
subunitate a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, s-a înfiinţat Consiliul Consultativ de
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Administrare, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, organizaţiilor
neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, agenților economici, care deţin
suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei naturale protejate şi care
sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea
durabilă a zonei. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Consultativ de Administrare au fost propuse de către Administraţia ariei naturale protejate şi
urmează a fi aprobate de către autoritatea publică centrală responsabilă pentru protecţia
mediului. Structurile de administrare special constituite sunt îndrumate de un Consiliu
Ştiinţific, cu rol de autoritate ştiinţifică, pe teritoriul ariei naturale protejate, înfiinţat prin
Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.1337 din 24.08.2010, la propunerea
administraţiei parcului.
Documentul prin care se realizează administrarea curentă a ariei protejate în discuție
este Planul de Management al Parcului Natural Porțile de Fier. Prin el se stabilește cadrul
general de desfăşurare al acţiunilor din următorii cinci ani promovate pentru îndeplinirea
obiectivelor ariei protejate, acest document urmând să stea la baza activităţilor Administraţiei.
Planul de management este un cadru stabil de integrare a problemelor de conservare şi
protecţie a mediului natural si cultural cu cele care vizează dezvoltarea socio-economică în
Parcul Natural Porţile de Fier, iar scopul său este acela de a promova un model de gestiune
care să permită dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane şi conservarea peisajului, a
diversităţii biologice şi a celorlalte valori ale mediului natural şi cultural din Parcul Natural
Porţile de Fier.
La nivelul Uniunii Europene cadrul legal de acţiune în scopul protecţiei habitatelor şi
speciilor de floră şi faună sălbatică este stabilit prin Directiva 92/43/EEC (Directiva
Habitatelor), Directiva 79/409/EEC privind protecţia păsărilor migratoare sălbatice şi a
habitatelor acestora (Directiva Păsărilor), Directiva EEC/3228/86 pentru protejarea pădurilor
şi Directiva EEC/2158/92 privind protecţia pădurilor împotriva incendiilor, Directiva Cadru
privind Apa (2000/60/EC).
Directiva 92/43/EEC este extrem de importantă la nivelul spațiului unde este localizat
și Parcul Natural Porțile de Fier prin delimitarea siturilor de importanță comunitară (SCI),
categorie de arii protejate incluse în Rețeaua Natura 2000. ROSCI0206 Porţile de Fier are o
suprafață mai mare decât cea a parcului natural omonim, suprapunerea regimurilor de
conservare neavând potențial conflictual, ci dimpotrivă, întărind capacitățile de protecție.
Regimul de protecție asigurat în cadrul Directivei Habitate este unul favorabil dezvoltării unor
peisaje funcționale, în condițiile în care activitățile umane sunt acceptate în măsura în care nu
afectează obiectivele de conservare. Prin Ordinul nr. 1964/2007 al M.M.D.D privind
declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
NATURA 2000 în România se realizează includerea formală a SCI-urilor în acest proiect
major al Uniunii Europene.
Directiva 79/409/EEC este cel de-al doilea act normativ privind o categorie specifică
de arii protejate, respectiv cele de protecție avifaunistică. Parcul Natural Porțile de Fier se
remarcă prin prezența unor zone cu valoare excepțională pentru avifaună. Din acest motiv au
fost incluse în categoria ariilor de protecție avifaunistică 5 areale: Zona umedă Calinovăţ,
Divici – Pojejena, Ostrovul Moldova Veche, Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier și Munţii
Almăjului-Locvei. Acestea se suprapun înttr-o măsură mai mare sau mai redusă teritoriului
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Parcului Natural Porțile de Fier, implicând și o dimensiune transnațională, prin Rețeaua
Natura 2000. Includerea în rețeaua ecologică respectivă este realizată prin Hotărârea de
Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Un alt corp de reglementări cu putere juridică derivă din statutul de sit RAMSAR al
teritoriului Parcului Natural Porțile de Fier. În sensul convenţiei semnată la Ramsar în 1971,
zonele umede sunt întinderi de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale,
permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau
sărată, inclusiv întinderile de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m.
Limitele sitului Ramsar se suprapun peste limitele Parcului Natural Porţile de Fier, aşa cum
sunt ele descrise în H.G. 230/2003.
Cadrul legislativ general în Serbia
În Serbia, instituția cu atribuțiile cele mai înalte în domeniul protecției și conservării
naturii este Ministerul Energiei, Dezvoltării și Protecției Mediului. În cadrul acestuia,
Departamentul de Protecția Mediului are atribuții referitoare la: participarea la elaborarea de
documente strategice, planuri și programuri; fundamentări științifice pentru diferite
reglementări legale în domeniu; implementarea convențiilor și legislației internaționale în
domeniu; protecția și conservarea naturii, a resurselor naturale, aer, apă, sol etc.
(http://www.merz.gov.rs/en).
În cadrul Departamentului de Protecția Mediului funcționează o serie de colective
specifice, între care de interes în cazul ariilor naturale protejate sunt cele pentru Protecția
Biodiversității, Ariile protejate, Natura 2000 și Seviciile legislative și administrative în
domeniul resurselor naturale.
De asemenea, Departamentul de Planificare și Management de Mediu este responsabil
pentru identificarea, coordonarea și dezvoltarea politicilor de mediu cu scopul dezvoltării
durabile, Departamentul pentru Cooperare Internațională și Managementul Proictelor se
ocupă cu armonizarea legislației de mediu în vederea integrării în Uniunea Europeană, iar
Departamentul de Monitorizare și Control verifică respectarea reglementărilor specifice
(http://www.merz.gov.rs/en).
Ministerul cooperează strâns cu Ministerul agriculturii, pădurii și apelor sau cu
Ministerul investițiilor pentru atingerea obiectivelor de conservare. În ultimii ani, Serbia este
în plin proces de armonizare și implementare a legislației europene, fiind promulgate acte
legislative diverse în domeniul protecției mediului, evaluarea impactului antropic asupra
mediului, controlul integrat al poluării, etc (Bajic, 2011). Capacitatea instituțională a Serbiei
la diferite niveluri (național, provincial și local) și responsabilitatea diferențiată determinată
de descentralizare determină probleme legate de managementul acestor arii protejate
(Vasovic & Stankovic, 2011).
Categoriile de arii protejate din Serbia sunt stabilite prin Legea protejării naturii
adoptată în 2009. Aceasta definește ariile protejate drept areale ce au o diversitate bogată
geologică, biologică, ecosistemică și/sau a peisajelor și sunt în consecință declarate printr-un
document legale drept arii protejate de interes general. În general ariile protejate sunt
încadrate în categorii în cadrul acestui document legislativ pe baza importanței și valorii lor,
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deși există și clasificări bazate pe principiile de management aplicabile în cadrul lor (Sekulic,
2011).
Directivele Habitate și Păsări, ce constitue elementele centrale ale conservării la nivel
european sunt în momentul de față transpuse în legislația națională din Serbia, și vor ajunge la
implementare totală până la finele anului 2015. Legea protecției naturii prin Articolul 38 oferă
cadrul legal pentru rețeaua Natura 2000, iar aceste este întărit prin Regulamentul privind
rețeaua ecologică ce descrie modlalitățile de înființare, management și finanțare ale rețelei,
menționând că ele sunt alcătuite din arii cu importanță ecologică, coridoare ecologice și zone
tampon.
Categoriile de arii protejate sunt menționate în articolul 27 al Legii protejării naturii în
concordanță cu categoriile IUCN. Dacă privim definiția și caracteristicile parcurilor naționale
din Serbia, acestea nu pot fi direct corelate cu o anumită categorie IUCN. Dacă luăm în calcul
naturalitatea și starea ecosistemelor parcurile naționale (Milijkovic & Zivkovic, 2012) din
Serbia s-ar încadra în categoria a IIa, dar procentul mare de suprafețe de utilizare a resurselor
naturale prin practici tradiționale și patrimoniul cultural le-ar îndrepta mai degrabă către
categoria a Va.
În Legea protejării naturii, parcul național este definit drept o suprafață cu o diversitate
de ecosisteme de importanță națională, cu caracteristici deosebite ale peisajului și
patrimoniului cultural, în care omul trăiește în armonie cu natura, și care au scopul de a
conserva valorile și resursele naturale existente, peisajul în integralitatea sa, diversitatea
geologică și biologică, ca și de a asigura activități științifice, educaționale, spirituale, estetice,
culturale, turistice și recreaționale sau alte activități în concordanță cu principiile protejării
naturii și dezvoltării durabile.
În mod practic, pentru a atinge aceste deziderate, parcurile naționale au o serie de
caracteristici intrinsece:
• suprafață mare (pentru a susține diversitatea ecosistemică) – de altfel, până în 1981,
parcurile nționale din fosta Iugoslavie trebuiau să aibă minimum 5000 de hectare (Sekulic,
2011);
• parcurile naționale sunt caracterizate de ecosisteme naturale diverse și bine
conservate, deși definirea termenului ecosistem natural este un pic ambiguă;
• parcurile naționale includ patrimoniul cultural și tradițiile.
Procesul de protecție al parcurilor naționale include implementarea unor abordări
strategice, preventive și integrate prin stabilirea unor obiective economice și de mediu ce să
conducă către o dezvoltare durabilă (Bajic, 2011).
Parcul Naţional Djerdap este localizat în partea de nord-est a Serbiei la graniţa cu
România şi ocupă o suprafaţă de aproximativ 63680 ha, fiind cel mai întins din ţară. În plus
parcul beneficiază de o zonă de protecţie extinsă cu o suprafaţă de 93968 ha. Se întinde pe
100 de km lungime de-a lungul malului drept al Dunării între Golubac şi Karatas (lângă
Kladovo) şi conţine segmentul Defileului Porţile de Fier. Zona a fost declarată arie protejată
în 1974, la 2 ani după construcţia barajului Porţile de Fier şi a fost inclus în lista UNESCO în
2002.
Parcul conţine 3 tipuri de zone în funcţie de regimul de protecţie – primul nivel de
protecţie (protecţia strictă a patrimoniului natural şi cultural) acoperă 8.83% din suprafaţa
parcului, al doilea (protecţia unor elemente naturale speciale – ecosisteme, peisaje şi a
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spaţiilor naturale din proximitatea monumentelor culturale) 21.03% şi al treilea (permite
activităţi precum turismul, activităţile sportive şi de recreere, silvicultură, utilizarea resurselor
de apă, exploatarea resurselor minerale, dezvoltare urbană) 70.14% (fig. x) şi protejează atât
elemente naturale, cât şi monumente culturale. Parcul conţine mai multe tipuri de ecosisteme păduri (44851 ha), pajişti (6337 ha), livezi (4559 ha) şi ecosisteme acvatice (5882 ha). Parcul
se găseşte la graniţa dintre doua regiuni floristice şi anume cea temperată şi cea stepică. În
Parcul Naţional Djerdap se găsesc peste 900 de specii şi subspecii de plante vasculare (din
care 43 sunt strict protejate şi 124 protejate) şi peste 50 de tipuri de formaţiuni vegetale
forestiere şi arbustive din perioada Arctic-Terţiară, din care 35 sunt relicte. Fauna este şi ea
foarte diversă cuprinzând mai mult de 170 specii de păsări, mamifere (râs, urs, lup, şacal,
căprioară, capra neagră, vidra, etc), insecte, amfibieni şi reptile.
În cadrul Parcului Naţional Djerdap există 8 rezervaţii naturale şi un parc natural
regional (Parcul Natural Regional Veliki şi Mali Strbac – 899 ha – include zona ripariană a
Dunării unde e situată Tabla lui Traian). Aceste zone sunt cele mai interesante din defileu din
punct de vedere ştiinţific şi turistic. Cele 8 rezervaţii naturale sunt: Goluvacki Grad (24 ha –
include fortăreaţă medievală), Bosman-Sokolovac (281 ha – zona ripariană a defileului,
incluzând zone cu tufişuri de liliac şi alun turcesc), Bojana (27 ha – zonă forestieră), Coka
njalta (354 ha – tufişuri joase de liliac şi alun turcesc), Ciganski potok (18 ha – zonă
forestieră), Somrada (14 ha – specii conifere relicte), Cataracta Boljetinska – Greben (100 ha
– elemente geologice şi geomorfologice), Lepenski vir (21 ha – numeroase specii de plante
relicte, cea mai veche aşezare neolitică din Serbia).
La nivel internaţional Parcul Naţional Djerdap este nominalizat ca areal important
pentru păsări (IBA – Important Bird Area), areal important pentru plante (IPA – Important
Plant Area), areal important pentru fluturi (PBA – Important Butterfly Area), rezervaţie
transfrontalieră (Transboundary Protected Area), centură verde europeană (European Green
Belt). Zona face de asemenea parte din reţeaua de arii protejate Carphatian Network.
Fiind un parc naţional zona se află sub incidenţa legislaţiei naţionale, autorităţile
locale având numai rolul de a aproba planul anual de management. Acesta este realizat pe
baza Planului de Management al Parcului Naţonal Djerdap, care a fost elaborat conform Art.
54 din Legea Proteţiei Naturii şi în concordanţă cu Planul Spaţial al Parcului Naţional Djerdap
în 2012 şi este valabil pentru intervalul 2011-2020. Legislaţia sârbă recunoaşte rolul
comunităţilor locale ca actori legali legitimi în cadrul managementului parcurilor naţionale
prin Legea Parcurilor Nationale (Gazeta Oficială a Republiciii Serbia nr. 39/93, 44/93, 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005) şi prin Legea Protecţiei Naturii (Gazeta Oficială a Republicii Serbia
nr. 36/2009). Parcul Naţional Djerdap este administrat de Compania Publică Parcul Naţional
Djerdap cu sediul în Donji Milanovac.
Serbia nu a aderat încă la Reţeaua Natura 2000, dar prin implementarea proiectului
denumit „Consolidarea capacităţii guvernelor şi a sectorului civil din Serbia şi Muntenegru în
vederea adaptării la aquisul de protecţie a naturii al Uniunii Europene” s-au realizat progrese
semnificative în această direcţie şi s-a stabilit o reţea de organizaţii non-guvernamentale.
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1.3. Cadrul legislativ specific protecţiei şi conservării peisajului în arealul analizat din
Serbia și România
Cadrul legislativ privitor la peisaj pleacă de la moduri de definire al acestuia în diferite
acte și normative. Plecând de la nivel internațional există o serie de abordări ale conceptului
de protecție și conservare a peisajului în arealul analizat.
Primul şi singurul tratat internaţional consacrat peisajului este Convenţia Europeană a
Peisajului, adoptată în anul 2000 la Florenţa, Italia. Prin aceasta s-a urmărit promovarea
protecţiei, gestiunii şi amenajării peisajelor europene, creându-se în acelaşi timp şi cadrul
cooperării europene în acest domeniu.
Prin acest tratat peisajul capătă noi valenţe fiind definit ca patrimoniu comun al
Europei şi resursă (Pătru-Stupariu, 2011) în dezvoltarea locală. Conform Convenţiei Europene
a Peisajului, peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al
cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi umani; parte vizibilă
a spaţiului terestru, peisajul în sens larg este o construcţie culturală şi socială ce corespunde
unei cereri socio-economice, astfel impactul antropic asupra peisajului devine inscripţia
spaţială a unei culturi.
Pătroescu (2000) (citată de Dumitraşcu, 2006, şi Pătru-Stupariu, 2011) exprimă
sintetic noile dimensiuni ale peisajului în acord cu conceptele şi obiectivele acestei convenţii:
- Peisajul prin elementele sale constituie cadrul de viaţă, mediul în care omul prin
percepţia sa unică vine în contact cu mediul înconjurător.
- Peisajul este o parte importantă a calităţii vieţii pentru oameni, în arealele urbane sau
rurale, iar transformarea peisajelor este extrem de rapidă datorită evoluţiei tehnicilor de
producţie agricolă, silvică, industrială, minieră şi a politicilor în materie de amenajare a
teritoriului, urbanism, transport, infrastructură, turism. Acest fapt impune o abordare în sens
durabil.
- Peisajul este patrimoniu, el incluzând valori naturale, istorice, arhitecturale,
etnografice, practici agricole. El poate fi un element de memorie colectivă a societăţii sau a
colectivităţii dintr-o anumită regiune.
- Peisajul este o resursă, el devenind o valoare de piaţă pentru activităţi economice
majore, pentru turism, pentru amenajare.
- Peisajul este o valoare de identitate, căci el permite omului, locuitorilor din arealul
lui să se situeze în timp şi spaţiu, să se identifice cu o cultură, cu o colectivitate.
Pentru conturarea şi definitivarea obiectivelor şi textului Convenţiei Peisajului au fost
luate în considerare mai multe repere legislative adoptate în anii anteriori şi menţionate în
secţiunea Istoric. Acestea acoperă tematici referitoare la mediul înconjurător, protecţia şi
conservarea acestuia şi a diferitelor elemente din patrimoniul natural şi cultural mondial şi
aspecte legate de accesul la informaţie în domeniul mediului şi de autonomia locală, conform
principiului subsidiarităţii. Aceste repere legislative sunt:
 Convenţia Culturală Europeană (1954) – stabileşte că fiecare stat semnatar trebuie să
ia măsurile optime pentru a proteja şi a maximiza contribuţia naţională în cadrul patrimoniului
cultural european;
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 Convenţia Naţiunilor Unite pentru protecţia mediului înconjurător (Stockholm, 1972)
– s-a axat pe interacţiunea omului cu mediul înconjurător şi a avut ca rezultat o declaraţie
conţinând 26 de principii asupra mediului şi dezvoltării;
 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural (Paris, 1972) –
fiecare stat semnatar se angajează să asigure identificarea, protecţia, conservarea, prezentarea
şi transmiterea către generaţiile viitoare a patrimoniului natural şi cultural, înţeles conform
definiţiilo prezentate în convenţie;
 Convenţia privind protecţia patrimoniului habitatelor naturale şi a vieţii sălbatice din
Europa (Berna, 1979) – are ca scop conservarea faunei şi florei sălbatice şi a habitatelor
naturale, în special a acelor specii şi habitate a căror conservare necesită cooperare
transfrontalieră; o atenţie aparte este acordată speciilor în pericol sau vulnerabile, inclusiv
speciile migratoare;
 Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau
autorităţilor teritoriale (Madrid, 1980) – fiecare parte semnatară se obligă să faciliteze
cooperarea transfrontalieră între comunităţile locale sau autorităţi conform jurisdicţiei sale;
 Cartea europeană a autonomiei locale (Strasbourg, 1985) – fiecare parte semnatară se
obligă să recunoască principiile autonomiei locale incluzând aspecte administrative şi
financiare;
 Convenţia privind protecţia patrimoniului arhitectural european (Granada, 1985) –
desemnează cadrul pentru conservarea patrimoniului arhitectural asigurând integritatea fizică
a acestuia, protecţia, întreţinerea şi restaurarea sa şi obligativitatea de a adopta măsuri fiscale
sau de a promova iniţîative private în scopul de a-l conserva – adoptată de România prin
Legea 157/1997;
 Convenţia privind importanţa internaţională a zonelor umede (Ramsar, Iran, 1971) –
reprezintă un tratat interguvernamental care are misiunea de a conserva şi a asigura utilizarea
optimă a tuturor zonelor umede prin intermediul unor acţiuni la nivel local, regional şi
naţional şi cooperare internaţională în scopul dezvoltării durabile;
 Convenţia europeană privind protecţia patrimoniului arhitectural european (La
Valletta, 1992) – are ca şi scop protecţia patrimoniului arheologic ca sursă a memoriei
colective europene şi ca instrument pentru studii istorice şi ştiinţifice;
 Convenţia privind diversitatea biologică (Rio, 1992) – are ca obiectiv conservarea
diversităţii biologice, utilizarea sustenabilă a resurselor sale şi împărţirea în mod echitabil a
beneficiilor generate de utilizarea resurselor ţinându-se cont drepturile asupra acestora şi
asupra tehnologiilor şi asigurându-se accesul la resurse, transferul tehnologiilor relevante şi
finanţarea optimă – adoptată de România prin Legea nr. 58/1994;
 Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi
accesul la justiţie pe probleme de mediu (Aarhus, 1998) – Pentru a proteja dreptul fiecărei
persoane aparţinând generaţiilor prezente sau viitoare de a trăi într-un mediu adecvat, părţile
semnatare vor garanta dreptul de acces la informaţie, participare publică în procesul de luare a
deciziilor şi accesul la justiţie pe probleme de mediu în acord cu prevederile Convenţiei.
La zece ani de la adoptarea Convenţiei Europene a Peisajului (C.E.P) s-a realizat
Reţeaua Europeană a Peisajului (RECEP-ENELC), reţea internaţională a autorităţilor locale
şi regionale ce promovează implementarea C.E.P. Cele mai importante acţiuni de
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implementare au putut fi înfăptuite prin intermediul Consiliului Europei - CEMAT
(Conferinţa Europeană a Miniştrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului şi a peisajului).
Astfel au putut fi elaborate şi adoptate politici şi strategii ce vizează direct dezvoltarea
spaţiilor peisagistice la nivel comunitar.
Anual, după adoptarea Convenţiei Europene a Peisajului au avut loc conferinţe,
seminarii, întâlniri de lucru focalizate pe tema aplicării şi implementării Convenţiei:
Patrimoniu peisagistic, amenajarea teritoriului şi dezvoltare durabilă (Lisabona, 2001), Rolul
autorităţilor locale şi regionale în cooperarea transnaţională în materie de dezvoltare
regională, amenajarea teritoriului şi a peisajului (Dresda, 2002), Ghidul de evaluare a
patrimoniului rural european (Ljubliana, 2003), conferinţa în care s-au definit termenii de
patrimoniu natural, patrimoniu cultural şi patrimoniu imaterial (Erevan, 2004), Reţeaua pentru
dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european (Moscova, 2005), Oraşele, cadru de
viaţă şi motoare de dezvoltare (Bratislava, 2006); Accesibilitatea şi atractivitatea teritoriilor
rurale (Andora, 2007), Strategii pentru metropole – punerea în valoare a patrimoniului
cultural, modificare peisajului urban şi dezvoltarea energiilor durabile (Sankt Petersburg,
2008); Dezvoltarea teritorială durabilă a Continentului European într-o lume în schimbare
(Kiev, 2009); Patrimoniul cultural ca factor de coeziune teritorială (Moscova, 2010),
Moştenirea naturală şi culturală (Atena, 2011), Peisajul şi strategiile viitoare de planificare
teritorială (Thessaloniki, 2012).
Alte reglementări legislative la nivel internaţional care privesc şi componenta
peisajului sunt:
 Agenda 21 adoptată la Summit-ul de la Rio (1992) – descrie politicile necesare
guvernelor pentru realizarea dezvoltării durabile;
 Convenţia privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor (Convenţia
Carpatică, Kiev, 2003) ratificată prin legea 389/2006 – are ca obiectiv cooperarea pentru
păstrarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, întăririi
economiei şi comunităţilor locale şi conservării valorilor naturale şi moştenirii culturale;
 Strategia şi planul de acţiune Pan-European privind conservarea diversităţii biologice
şi a peisajului (Sofia, 1995) – stabileşte un cadru internaţional pentru cooperarea,
consolidarea şi extinderea programelor în domeniul conservării diversităţii biologice având ca
scop principal găsirea unui răspuns optim la declinul diversităţii biologice şi peisagere din
Europa şi asigurarea sustenabilităţii mediului natural;
 Noua Cartă de la Atena (2003) – are ca obiectiv dezvoltarea urbană în scopul
integrării prin conservarea bogatei şi diversei moşteniri culturale, conectarea în cadrul unei
reţele funcţionale, creşterea calităţii vieţii şi integrarea eementelor naturale şi artificiale în
mediu;
 Recomandarea UNESCO referitoare la Păstrarea Frumuseţii şi a Caracterului
Peisajelor şi Siturilor (1962);
 Carta Europeană a Patrimoniului Arhitectural, Amsterdam (1975);
 Carta Europeană a Amenajării Teritoriului - CEMAT, Torremolinos (1983);
 Carta internaţională ICOMOS privind Conservarea oraşelor istorice şi a zonelor
urbane (Carta Washington) (1987);
 Agenda Habitat (1996);
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 Perspectiva europeană privind dezvoltarea spaţială, Postdam (1999);
 Recomandarea Comitetului de Miniştri ai Statelor membre ale Consiliului Europei
privind principiile directoare pentru o dezvoltare spaţială durabilă a continentului european
(CEMAT, 2002);
 Agenda Teritorială Europeană (2007);
 Carta de la Leipzig privind dezvoltarea durabilă a oraşelor (2007);
Abordarea „peisajului” în legislația europeană în legătură directă cu ariile naturale
protejate pornește cu Directiva Habitate - Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare
la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei sălbatice adoptata la 21 mai 1992, ce
menționează la Art. 10 că “Acolo unde consideră necesar, în cadrul politicilor de amenajare a
teritoriului şi de dezvoltarea îndeosebi în vederea îmbunătățirii coerenței ecologice NATURA
2000, statele membre se străduiesc să încurajeze gestiunea elementelor de peisaj care sunt de
importanță majoră pentru fauna și flora sălbatică. Aceste elemente sunt cele care prin
structura lor lineară și continuă (așa cum sunt ramurile cu malurile lor sau sistemele
tradiționale de marcare a câmpurilor sau prin rolul lor de semne de hotar cum sunt iazurile sau
micile păduri) sunt esențiale pentru migrația, distribuția geografică și schimbul genetic al
speciilor sălbatice”. Planificarea modului de utilizare a terenurilor și dezvoltarea politicilor
trebuie să încurajeze managementul trăsăturilor peisajului care sunt importante pentru flora și
fauna sălbatică.
Conservarea peisajului în România
România a primit cu mare deschidere legile privind peisajul, ratificând sau semnând
instrumente care urmăresc protecţia şi conservarea peisajelor, dar măsurile juridice adoptate la
nivel naţional sunt slab dezvoltate. În prezent, doar judeţul Prahova a aderat la reţeaua
RECEP-ENELC.
România a ratificat Convenţia Europeană a Peisajului, cunoscută și sub numele de
Convenția de la Florența, adoptată în anul 2002, prin Legea nr. 451/8 iulie 2002, publicată în
Monitorul Oficial, partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002. Au fost semnate de asemenea
numeroase convenţii şi tratate internaţionale care fac referire la noţiunea de peisaj şi
reglementează protecţia şi conservarea acestuia. Parte dintre acestea au fost transferate în
legislaţia naţională fiind încorporate în diverse legi cum ar fi:
 Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 7/2011
pentru modificarea şi completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul ce prevede gestionarea durabilă a peisajelor naturale şi culturale în vederea
conservării şi păstrării identităţii locale;
 Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 Legea Muntelui nr. 347/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 30.06.2009 –
reglementează modalităţile de dezvoltare şi protecţie a zonei montane prin punerea în valoare
a resurselor, pentru stabilizarea populaţiei, creşterea puterii economice la nivel local şi
naţional , în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural;
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 Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice.
Tratatele și convențiile internaționale aplicabile în domeniul ariilor protejate sunt
extrem de importante pentru peisajele de la nivelul spațiului Parcului Natural Porțile de Fier
întrucât stabilesc de regulă ținte pe care legislația internă nu le vizează încă, dar, potrivit
dinamicii actuale de aliniere a țării noastre la cele mai înalte standarde de protecție a mediului
natural și nu numai, se dorește a fi adoptate.
Majoritatea tratatelor și convențiilor internaționale semnificative, cu sferă de
aplicabilitate la nivel european sau global sunt deja adoptate prin acte normative interne.
Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979 este
orientată pe conservarea unor elemente semnificative din peisaj, respectiv speciile de animale
și plante și habitatele acestora, mai ales a celor a căror conservare necesită cooperarea dintre
mai multor state. Parcul Natural Porțile de Fier și Parcul Național Djerdap se încadrează în
acest context.
Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul
internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), adoptată la
Washington, la 3 martie 1973, asigură o protecție indirectă a peisajelor din Parcul Natural
Porțile de Fier, prin conservarea componentelor animale și vegetale ale acestora, blocând
extracția pentru comerț a celor pe cale de dispariție.
Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică,
semnată la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992 reprezintă o piesă de legislație cu caracter strategic
și ale cărui conținut a fost transpus deja în legislația națională. În aceeași perspectivă ca și mai
sus se încadrează și Legea nr. 13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind
conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979.
Întrucât componenta umană constituie o parte importantă a rezultantei numită peisaj,
convențiile și tratatele internaționale care privesc această problemă sunt de asemenea extrem
de importante. Patrimoniul antropic din Parcul Natural Porțile de Fier cuprinde numeroase
elemente de civilizație tradițională care se integrează în mod remarcabil de bine cu cadrul
natural. Însăși includerea sa în categoria parcuri naturale, menite să conserve peisajele
rezultate din interacțiunea omului cu natura, este de natură să sublinieze valoarea
patrimoniului antropic și buna sa integrare cu latura naturală.
Articolul 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare vine să
confirme prevederi din articolele anterioare, menționând la punctul 3 că prin aplicarea actului
normativ se asigură un regim corespunzător de protecție, conservare și utilizare pentru
habitatele, speciile de plante și animale, resursele biogeografice, dar și “elementele şi
formaţiunile naturale geomorfologice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice,
pedologice şi altele asemenea, cu valoare de bunuri ale patrimoniului natural”. Se observă că
peisajul este menționat între elementele extrem de importante și care merită conservate. Pe
lângă acest act normativ, extrem de important pentru problematica peisajului sub aspectul
cadrului legislativ general, există o serie de piese de legislație cu caracter particular și specific
fiecărei arii protejate în parte.
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Menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale
şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică, în mod direct prevăzute în documentul menționat, au
o proiecție majoră asupra peisajelor din aria protejată. Peisajul în sine este menționat ca obiect
al măsurilor de conservare necesar a fi aplicate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2007, în paragraful: “protecţia formaţiunilor geomorfologice şi peisagistice de interes
ecologic, ştiinţific, estetic, cultural-istoric şi de altă natură, a bunurilor naturale de interes
speologic, paleontologic, geologic, antropologic şi a altor bunuri naturale cu valoare de
patrimoniu natural, existente în perimetrele ariilor naturale protejate şi/sau în afara acestora”.
Acest paragraf este important și prin referința la valorile culturale și istorice, create de
comunitățile umane în perimetrul ariilor protejate, de asemenea implicate în conturarea unor
peisaje specifice.
Elemente de legislație care privesc patrimoniul antropic, cu relevanță pentru Parcul
Natural Porțile de Fier sunt și următoarele:
a. Legea nr. 79/1993 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la interzicerea şi
împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate asupra bunurilor
culturale;
b. Legea nr. 157/1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului
arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985;
c. Decretul 187/1990 pentru ratificarea Convenţiei UNESCO cu privire la protejarea
patrimoniului mondial natural şi cultural;
Conservarea peisajului în Serbia
Diversitatea și dinamica continuă a peisajelor europene, precum și complexitatea
funcțiilor lor ridică dificultăți în aplicarea principiilor și obligațiilor prevăzute de Convenția
Europeană a Peisajului. Serbia a semnat Convenția Europeană a peisajelor în 2007, și apoi a
ratificat-o în 2011.
Legea protejării naturii din 2009 constituie elementul central al cadrului legislativ
specific protecției și conservării peisajului în Serbia (Simic, 2011). Această lege, urmărește
dezvoltarea unui sistem integrat de protecție a mediului, ca și dezvoltarea măsurilor și
instrumentelor pentru un management durabil al resurselor naturale și patrimoniului cultural.
Noțiunea de peisaj era menționată formal în cadrul principiilor de mediu, și strâns
corelată cu aceea de patrimoniu natural. Legea stabilește în principiu obligații pentru protecția
peisajelor și caracteristicilor lor în cadrul mai larg al măsurilor de protecție a naturii (Maksin
& Milijic, 2010).
La articolul 26, Legea protejării naturii definește protecția peisajelor drept măsurile de
planificare și implementare menite să prevină efectele adverse sau distructive asupra
elementelor peisajului, diversității lor, unicității sau valorii estetice, și să asigure o utilizare
tradițională a peisajelor. Același articol face diferențieri între diferitele tipuri de peisaje,
principala diferențiere existând între peisajele naturale și cele culturale.
Legea planificării teritoriale (2010-2020) include referiri la peisaje prin menționarea
faptului că valoarea patrimoniului natural și cultural, ca și a peisajelor, trebuie considerată
drept un indicator de dezvoltare teritorială. Diversitatea regională și locală, unicitatea,
reprezintă instrumente pentru întărirea completivității regiunilor sau municipalităților.
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II. METODOLOGIA IDENTIFICĂRII, CARACTERIZĂRII ȘI CLASIFICĂRII
PEISAJELOR
2.1 Identificarea elementelor definitorii ale peisajelor
Compoziţia peisajului este constituită din unităţi ce includ volumetria de ansamblu a
elementelor sale (structura şi morfologia spaţiului), dar şi din activităţi, procese şi comunităţi
biologice spontane sau colectivități umane care trăiesc în acel areal şi îi utilizează resursele.
Astfel, în funcţie de tipologia elementelor care alcătuiesc unitatea peisagistică, peisajul
este natural sau antropic, în funcţie de gradul de antropizare diferenţiindu-se peisajul rural
sau urban. În analiza compoziţiei peisajului trebuie considerate o multitudine de aspecte de
natură fizică, geografică, ecologică, de mediu, istorică, economică, socială, culturală,
funcţională, etc. (Donisă, 1979; Roşu, 1983; Muică, 1995; Drăguţ, 2000; Drăguț et al, 2002;
Mac, 2000; Pătroescu et al., 2000; Niculae, 2012; Ciocănea, 2013; Enache&Craciun, 2013).
În alcătuirea peisajului se evidenţiază o structură spaţială cu fizionomie proprie,
individualizată ca urmare a interacţiunilor factorilor abiotici, biotici şi antropici (Fig.3).
Aceasta este valorificată diferenţiat, în funcţie de modul în care este percepută (Drăguţ, 2000).
Elementele structurale ale peisajului de natură primară sunt constituite de factorii abiotici, ce
au proiecție în caracteristicile reliefului şi climei, pe care se grefează elementele structurale
secundare, de natură biotică (soluri, vegetaţie, faună) şi antropică (artificializări ale mediului
ori componentelor sale, activităţi umane) (Mücher et al., 2003; Dumitraşcu, 2006; PătruStupariu, 2011, ).

Fig. 3 Peisaj – Compoziţie, Percepţie şi Utilizare (prelucrare după Griselin et al., 2008; citat de Ciocănea,
2013)

Parte a unui teritoriu, peisajul este neomogen dată fiind natura componentelor sale
(abiotice, biotice, antropice), dar în același timp omogen prin interrelaţia părţilor componente
(morfo-structural). Elementele peisajului sunt integrate într-un ansamblu (Meyer et al, 2008),
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iar relaţiile ce apar între aceste elemente îi conferă o anumită structură şi un caracter dinamic
tocmai datorită schimbului permanent de materie, energie şi informaţie.
Determinarea elementelor componente ale unui peisaj, ponderea acestora în structura
ansamblului, dinamica şi modelarea eterogenităţii taxonomice actuale şi viitoare, a realităţii
pe care o percepem la un moment dat, constituie etape de lucru în cadrul analizei şi
interpretării peisajului geografic (Popescu, 2010).
Cadrul de bază al peisajului (Turner, 2005) ce include elemente de ordin abiotic
precum clima, geologia, topografia, hidrografia, solul, reprezintă gradientele naturale ale
peisajului (Antrop et al., 2004). Peste acesta se suprapune cel de-al doilea nivel, biotic, ce
include elementele de floră şi faună, privite în contextul interacţiunilor complexe ce au loc
între ele și mediul lor de viață. În final nivelul cultural înfăţişează modul în care intervine
factorul uman (uneori în mod pozitiv, alteori în mod negativ) asupra peisajului, acest aspect
reprezentând un element cheie al modificărilor survenite în peisaj (McDonnell & Pickett,
1997; Drăguț et al, 2006). Interferenţa elementelor definitorii pentru cele trei planuri de
referinţă conturează, la un moment de timp, fizionomia şi caracteristicile unei unităţi
peisagistice.
După natura elementelor componente, elementele peisajului se structurează în
următoarele categorii (Popescu-Criveanu et al., 2008):
- elemente fizico-geografice, rezultat al geodiversităţii;
- elemente biotice, proiecție a biodiversităţii;
- resurse naturale şi antropice generatoare de moduri specifice de utilizare a
terenurilor.
Elementele peisajului pot fi clasificate şi după originea elementelor componente ori
definitorii (Drăguţ, 2000; Dincă, 2005):
- elemente fosile (legate de evoluţia geologică, s-au format şi au funcţionat în peisaje
anterioare şi se păstrează ca martori);
- elemente relicte (dezvoltate în peisaje anterioare, funcţionează diferit în prezent);
- elemente moştenite (ori care s-au adaptat la noile condiţii de manifestare și
relaționare);
- elemente actuale (caracteristice peisajului actual);
- elemente progresive (sunt în curs de dezvoltare), materializând dinamica temporală a
peisajului.
Peisajele naturale reprezintă partea din teritoriu percepută ca atare de către populaţie
și al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani
(Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului, adoptată la Florenţa în
2000)
Peisajele antropice sunt în cele mai multe cazuri rezultatul unui lung proces de
creaţie, care se continuă şi în prezent, în care generaţii diferite au reuşit prin distrugerea,
ameliorarea, îmbunătăţirea şi/sau adăugarea de elemente constituente peisajului inițial, să
acorde un sens şi o valoare celui construit (Budişteanu și David, 2010). Astfel putem explica
transformările din teritoriu între care rețin atenția cele induse de modificările valorilor
demografice (Drăguț et al, 2006), schimbările din sectorul agricol, demolarea/construcţia unor
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clădiri, distrugerea/trasarea unor căi de comunicaţie, distrugerea/amenajarea unor spaţii verzi,
schimbarea modului de utilizare a terenului, etc. (Ciocănea, 2013).
Transformările permanente ale peisajelor, fie ele de ordin structural sau funcţional,
sunt şi vor fi influenţate de deciziile umane, generate și condiționate la rândul lor de stilul de
viaţă, modelele de consum ale societății, comunităților locale, interesele politice şi economice
(Ciocănea, 2013). În acest ultim caz conceptul de peisaje durabile ar putea fi privit ca un
obiectiv utopic (Antrop, 2006), greu de identificat teritorial (Luginbiihl, 2006).
2.2 Caracterizarea şi prioritizarea elementelor de peisaj
La nivel local şi regional unităţile de peisaj cât şi tipologia acestora se impun a fi
cunoscute pentru o mai bună înţelegere a relaţiilor de interdependență dintre componentele
sistemului (Dumitraşcu, 2006). Prin valorile naturale, istorice, etnografice, etc., ce imprimă
identitate spaţiului prin memoria colectivă a societăţii sau a colectivităţii dintr-o anumită
regiune, peisajul dobândeşte valoare patrimonială.
Este importantă spaţializarea fenomenelor şi sintetizarea elementelor celor trei niveluri
(abiotic, biotic şi cultural) pentru a putea defini tipologii peisagere specifice arealului de
interes.
Remarcăm în numeroase lucrări de specialitate faptul că peisajului îi sunt specifice trei
trăsături: actuale, relicte şi progresive (Dincă, 2005; Dumitraşcu, 2006). Peisajul deţine astfel
caracteristicile necesare pentru a putea fi delimitat din punct de vedere calitativ prin tipologii
specifice. Acestea sunt definite de o componentă predominantă, fie ea de factură naturală sau
antropică, ce imprimă unităţii peisagere individualitate şi funcţionalitate (Avocat, 1982; Mac,
1990; Zăvoianu & Alexandrescu, 1994; Drăguț et al, 2002; Dumitraşcu, 2006).
În idntificarea peisajelor specifice Parcului Natural Porţile de Fier şi Parcului
Naţional Djerdap se impune a fi luate în considerație resursele geodiversității (litiologia şi
structura geologică) ce prefigurează formele de relief caracteristice zonei. Relieful reprezintă
suportul material al peisajului şi condiţionează calitativ toate celelalte elemente peisagistice
de oridin natural sau antropic. Geodiversitatea şi relieful imprimă după părerea noastră
ansamblului teritorial originalitate, iar după alți autori varietate şi complexitate (PătruStupariu, 2011).
Un element important în analiza peisajului îl reprezintă limitele dintre tipurile de
peisaj. Acestea nu sunt materializate de o linie ci se compun dintr-o serie de elemente de
tranziţie, alcătuind o compoziţie diferită şi în continuă mişcare (Arnot et al., 2004; Stan,
2009).
Meeus (1995) a elaborat o tipologie pan-europeană a peisajelor, identificând treizeci
de tipuri de peisaj la scara întregului continent, definite în principal de elemente clasice
(climă, vegetaţie, etc.). Această tipologie a fost continuată după anul 2002 de abordări mai
complexe ce au avut drept rezultat elaborarea LANMAP2 (Harta Europeană a Peisajelor), în
care sunt prelucrate patru componente ale peisajului (climă, topografie, geologie, utilizarea
terenurilor) (Mücher & Wascher, 2007).
Această hartă sintetizează caracterul peisajelor la nivelul întregului continent,
reprezentând un pas important spre o definire relativ omogenă a tipologiei peisajelor
europene. Normal era ca din aceasta să derive tipurile secundare specifice fiecărei țări. La
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nivelul Uniunii Europene există hărţi naţionale ale tipurilor de peisaj, care au fost realizate în
concordanţă cu specificul naţional și în perioade net diferențiate, dar fără să ţină cont de o
metodologie unitară (Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Ungaria, România
etc.) (Pătru-Stupariu, 2011).
Din punct de vedere morfologic, peisajul este un sistem rezultat în urma materializării
relaţiilor de ordin structural, funcţional şi estetic, constituite între elementele naturale (relief,
înveliş edafic, elemente hidrografice, vegetaţie) şi inserţiile antropice (structuri peisagere
rezultate în urma activităţilor antropice, culturi agricole, spaţii construite, infrastructuri de
transport, autovehicule, amenajări urbane diverse, oameni şi activităţi).
Componentele peisajului se asamblează pe structura primară (elemente de ordin
geologic şi geomorfologic) şi cea secundară (cadrul biotic şi artificializările mediului) a
spaţiului geografic. Elementele peisajului sunt constituite în unităţi elementare de peisaj
(Drăguț et al, 2002), relativ omogene, ce pot fi recunoscute într-un mozaic (Skånes, 1996). În
cadrul ariilor naturale protejate, părți ale teritoriului național, putem vorbi de peisaje naturale,
peisaje rurale şi peisaje urbane, fiecare incluzând o multitudine de subtipuri peisagere
specifice, funcţie de caracteristicile componentelor dominante la nivelul unităţilor elementare
de peisaj (Drăguț et al, 2002).
Clasificarea tipurilor de peisaje
Determinarea tipologiei peisajelor este un proces complex și de durată.
Un pas important îl reprezintă culegerea informațiilor utile în înțelegere istoriei și
tendințelor evolutive ale peisajelor, prin intermediul diferitelor metode. Analiza unui peisaj
presupune utilizarea unui număr variat de hărți și documente, cum ar fi: harta topografică la
scări multiple (100 000, 50 000 și 25 000) cu ajutorul cărora se individualizează marile
caracteristici ale peisajului (relieful și hidrografia, orientarea versanților și pantele, repartiția
suprafețelor cultivate sau împădurite, localizarea spațiilor de locuit; harta geologică, ce
permite corelarea unităților topografice cu aflorimentele și stratele aferente, dar și cu arealele
cu valoare agricolă sau forestieră; harta vegetației, ce permite ilustrarea caracteristicilor
dominante ale vegetației spontane sau a celei cultivate la diferite scări. Aerofotogramele
permit citirea facilă a peisajului, însă utilizarea lor este limitată și nu sunt la dispoziția
vizitatorilor întotdeauna pe teren. Atlasele regionale întocmite reprezintă, de asemenea, o
sursă utilă în identificarea peisajelor, combinând informațiile fizico- geografice cu cele socioeconomice, prezentând astfel o viziune de ansamblu a regiunii (Lizet și Ravignan, 1987).
Prin teledetecție (Remote sensing) se oferă un număr ridicat de metode care definesc
unitățile de peisaj la diferite scări și suprafețe, oferind o serie de rezultate care trebuie testate
și comparate. Această metodă are mai multe avantaje specifice.
Lizet și Ravignan, (1987), au identificat patru surse de date diferite: un model numeric
al terenului (DEM), Corine LandCover, harta a solurilor și o imagine satelitară la rezoluție
ridicată (ex. LANDSAT) (Tabelul 2).
În funcție de numărul surselor datelor reținute, numărul variabilelor pot fi adaptate
unei tipologii care se schimbă de la o metodă la alta. Itemii de la legenda tipologiei peisajelor
vor fi diferiți căci ei sunt în relație cu sursele utilizate, scara cartografică și teritoriul analizat.
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Informații cercetate
Ocuparea terenului
Vegetația
Altitudini/ Pante
Geologie
Pedologie
Climat
Demografie/ Economie

Tabelul 2 Date numerice curente utilizate în tipologia peisajelor
Date
Scară/ Rezoluție
Imagini satelitare
Multiple
Fotografii aeriene
1/25 000
Corine LandCover
1/100 000
Imagini satelitare
Multiple
Model Numeric al Terenului
50m
Hărți geologice
1/50 000
Harta solurilor
1/100 000
Imagini satelitare
Multiple
Date statistice
Multiple

Variabilele pot fi selectate utilizând diverse procedee dintre care cele mai utilizate
sunt: superpozarea mai multor strate și clasificarea prin clustere (regruparea de pixeli în
clase date de utilizator și definite de pixelii cei mai reprezentativi) (Lizet și Ravignan, 1987).
Alegere surselor de date și a tipului de combinare de către operator se face în funcție
de cunoașterea terenului și de tipul de peisaj pe care dorește să-l obțină. Combinarea acestor
variabile ajunge la diferite tipuri de peisaje a căror organizare spațială va permite sintetizarea
entităților peisajere.
Metodologia descrisă în acest studiu se bazează pe o abordare a peisajului prin
teledetecție (Remote sensing- clasificarea unei serii de imagini MODIS și DEM), îmbogățindo în etapele ulterioare, cunoștințele aparținând abordărilor peisagere dezvoltate de diferiți
experți solicitați. Diferite prelucrări sunt astfel aplicate clasificării, înainte de a fi sintetizate
vizual pentru a obține o primă hartă a unităților peisagere.
O bază de date este construită în paralel cu acest proces în ideea de a păstra linia
datelor ce vor servi la construcția datelor de sinteză. Această bază de date va permite
cartografierea tipologiei limitelor unităților peisagere în funcție de claritatea lor și de
progresivitatea lor. Datele calitative pot îmbogăți cartografia entităților peisagere venind
ulterior să se integreze în baza de date, înainte de precizarea descrierii ansamblurilor
peisagere.
Conform metodologiilor existente în literatură și descrise de către diverși autori,
punctul de plecare este constituit de clasificarea unei serii de imagini MODIS și de datele
pantelor și altitudinilor DEM (50 m). Clasificarea CLC nu permite individualizarea peisajelor
agrare care sunt în marea lor majoritate cuprinse într-o vastă clasă- zone agricole heterogene,
de unde alegerea de a produce o tipologie a peisajelor adoptată. Rezoluția spațială a
captatorului MODIS de 250 m, îl face foarte pertinent pentru studiile la scară regională prin
precizia informației oferite, constituind o primă sinteză a peisajelor observate (Lizet și
Ravignan, 1987).
Tipologia utilizată pune în valoare contrastele peisagere regionale, care sunt puse în
evidență ținând seama de relief. Harta tipurilor de peisaje produsă astfel constituie o primă
dată spațializată care a fost difuzată și valorificată de actori privai și publici.
În aplicarea unei astfel de metodologii, trebuie să se țină cont de faptul că imaginile
MODIS nust foarte greu de procurat, implicând costuri foarte mari și de aceea nu are o scară
largă de aplicabilitate.
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Pentru studiul de față, această metodologie are aspect restrictiv, motivul principal fiind
accesul limitat la aceste imagini satelitare.
O nouă etapă constă în regruparea entităților omogene în unități, apoi ansambluri,
pornind de la harta tipurilor de peisaje. Mai mute metode au fost aplicate. O cercetare
holistică asupra delimitărilor este realizată vizual funcție de cunoștințele prealabile ale
operatorului.
Modelul prezentat (Fig.4) ilustrează etapele de lucru pentru definirea ansamblurilor
peisajere într-un anumit areal studiat, integrând abordările geomatice cu abordările peisagere.

Fig. 4 Modelul de lucru pentru definirea ansamblurilor peisagere dintr-un areal

Acest model nu este o metodă generală, poate fi adaptat la caracteristicile
ansamblurilor peisagere regionale, funcție de datele și actorii disponibili (Fig.5). Factorul
principal în cartografierea ansamblurilor la scară regională este indus de calitatea identificării
tipurilor de peisaje.

Fig. 5 Schema generală de lucru pentru definirea ansamblurilor peisagere

Peisajele pot fi clasificate în funcţie de o serie de caracteristici (Dincă, 2005): după
starea de stabilitate sau de echilibru (peisaje stabile, peisaje în echilibru relativ, peisaje
instabile), după relaţiile teritoriale dintre peisaje (peisaje bine individualizate, peisaje cu
elemente de interferenţă, peisaje integrate în altele), după capacitatea de autoreglare (peisaje
cu autoreglare normală, peisaje cu autoreglare precară, peisaje reglate artificial), după tipul de
artificializare suferită (peisaje cu artificializări ale componentei hidrografice, peisaje cu
artificializări topografice, peisaje cu artificializări edafice), după comportamentul sistemelor
(peisaje în biostazie, peisaje în rehexistazie, peisaje în parastazie), după dinamica socială
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(peisaje cu dinamică socială ascendentă, peisaje cu dinamică socială staţionară, peisaje cu
dinamică socială descendentă).
Metodologia de identificare şi clasificare a peisajelor este de natură complexă (Fig. 6),
criteriile de delimitare şi separare a tipurilor şi subtipurilor de peisaje sunt diverse, atât
obiective cât şi subiective, de natură structurală, funcţională, spaţio-temporală şi nu în ultimul
rând estetică (Călin, 2011; Ciocănea, 2013).
De asemenea, orice caracteristică a unui peisaj şi care îl diferenţiază de altele, poate
constitui un criteriu de clasificare, în afara celor enumerate mai sus şi care totuşi trebuie să se
apropie cât mai mult de o realitate obiectivă, specifică fiecărei situaţii teritoriale abordate
(Ciocănea, 2013).
Peisajul se impune a fi privit şi analizat prin prisma caracteristicilor sale structurale,
funcţionale şi spaţio-temporale.

Fig. 6 Nivelele de relaționare a componentelor ce permit identificarea tipologiilor peisagere (prelucrare după
Mücher et al., 2003, citat de Ciocănea, 2013)

Caracteristici structurale. Structura peisajului este formată de componentele stabile
şi repetitive care pot asocia în configuraţii spaţio-temporale. În mod tradiţional, termenul de
structură se referă la forma de organizare sau ordonare în spaţiu a elementelor şi fenomenelor
geografice (Drăguţ, 2000). Structura peisajului este constituită în mare parte pe criterii
morfologice care urmăresc forma, tipul şi textura ţesutului, dar şi elementele componente ale
acestuia (naturale şi/sau antropice) (Ciocănea et al., 2011). Putem distinge astfel: spaţii
omogene (uniforme) şi eterogene (în opoziţie cu spaţiul omogen, se remarcă printr-un spaţiu
diferenţiat în interiorul lui şi/sau faţă de un alt spaţiu din cadrul aceluiaşi sistem).
Caracteristicile funcţionale se referă la funcţiile pe care le îndeplineşte un anumit
teritoriu. Utile mai ales în analiza peisajului antropic, ele permit clasificarea acestuia in
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funcţie de zonele funcţionale ale spaţiului analizat, delimitarea acestora stabilindu-se funcţie
activitatea dominantă a arealului şi modurile de utilizare a terenului.
Aceste zone se întrepătrund la nivelul teritoriului putând astfel să distingem zone cu
funcţii diferite: agricolă, de exploatare, de transport, industrială, turistică, etc. (Ciocănea,
2013). În acest context, factorii econimici au o influenţă semnificativă asupra peisajului,
justificând dinamica funcţională a unei aşezări şi maniera de organizare spaţială în contextul
evoluţiei sectoarelor de activitate adaptate la politicile de planificare a teritoriului la un
moment dat. Analiza mediului economic este în măsură să explice reorganizarea continuă a
spaţiului datorată nevoilor colectivităţilor umane (Jucu, 2010).
Caracteristicile spaţio-temporale ale peisajelor urbane vizează organizarea spaţiului
ţinând cont de factorul timp, formă, poziţie geografică şi modelul expansiunii teritoriale. Prin
intermediul analizelor cronologice sunt relevate informaţii despre existenţa şi înfăţişarea
peisajului, dar şi despre modurile particulare în care evoluează acesta ca sistem. Astfel studiul
perioadelor istorice şi al modurilor de viaţă, de la epoca premodernă şi până în prezent este în
măsură să ilustreze felul în care moştenirile anterioare s-au integrat în prezent generând situri,
modele şi peisaje distincte marcate şi transformate continuu de dinamica societăţii (Jucu,
2010).
O caracteristică definitorie este constituită de fenologia peisajului, deosebit de utilă în
evaluarea dinamicii estetice a peisajelor. Estetica peisajului reprezintă un element determinant
în ceea ce priveşte valorizarea şi valorificarea peisajului în funcţie de concordanţa şi
ritmicitatea anotimpurilor (Niculae, 2012) coroborată cu valoarea identităţii culturale a
acestuia.
Clasificarea tipurilor de peisaje identificate în cadrul celor două arii protejate
analizate
Identificarea, caracterizarea și prioritizarea tipurilor de peisaje caracteristice ariilor
protejate analizate, respectiv Parcul Natural Porțile de Fier și Parcul Național Djerdap,
presupune o abordare complexă, peisajele constituind practic materializări ale interacțiunilor
spațiale și temporale ale componentelor mediului natural cu activitatea antropică.
Tipurile de peisaje rurale și urbane identificate, definite de influenţa factorilor fizicogeografici, economici şi demografici, pot fi încadrate în trei categorii de tipuri de peisaje
specifice acestui areal: peisaje naturale, peisaje antropizate și peisaje antropice (Mac, 1990).
În acest studiu, au fost analizate tipurile de peisaje care dau o notă specifică celor două
categorii de arii protejate și care se individualizează în cadrul celorlalte arii protejate existente
la nivel regional (Fig.7):
A. Peisajele naturale induse de caracteristicile fizico- geografice
Peisajele încadrate în această categorie sunt caracterizate de absența intervenției
umane asupra componentelor mediului în formă majoră, existând în unele cazuri rezultate ale
amprentei umane, dar care nu au indus transformări majore la nivelul structurii și fizionomiei
inițiale.
Au fost identificate mai multe subtipuri de peisaje naturale generate de caracteristicile
fizico- geografice:
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Fig.7 Tipurile de peisaje identificate în spatial celor două arii protejate analizate

a. Peisaje naturale impuse de relieful structual şi petrografic
Mozaicul geologic și litologic, proiectat în diversitatea formelor de relief, imprimă o
serie de caracteristici cantitative și calitative acestuia, individualizând numeroase subtipuri de
peisaje naturale. Dintre acestea se pot evidenția:
Peisajul culmilor montane
Acest tip de peisaj este individualizat de către culmile montane ale munților Locvei
(alcătuiți din roci cristaline cu intruziuni granitice și roci sedimentare, calcare), munților
Almăjului, culmilor sudice ale munților Mehedinți (Parcul Natural Porțile de Fier) și cele ale
masivelor muntoase Liškovac și Miroč (Parcul Național Djerdap).
În cadrul munților Locvei, în zonelor calcaroase, peisajele sunt caracterizate prin culmi
largi și platouri carstice (Platoul de la Sfânta Elena). În cadrul munților Locvei, caracteristica
peisajului montan este dată și de intruziunea de roci magmatice- banatite.
Alcătuirea litologică a munților Almăjului (roci cristaline, sedimentare și magmatice)
se materializează printr-un peisaj complex, caracterizat de prezența crestelor și abrupturilor
calcaroase, sectoare de chei, numeroase peșteri, relief pseudo-vulcanic, forme depresionare,
ce imprimă arealului o notă de originalitate (Fig. 8,a).
Munții Mehedinți se individualizează în peisaj prin culmi domoale, cu numeroase văi
adânci ce formează adevărate chei în zonele calcaroase.
În cazul Parcului Național Djerdap peisajul culmilor montane este reprezentat de către
Știrbățul Mare, cu versanți abrupți, formați din roci calcaroase (Fig. 8, b).
Peisajul bazinetelor tectonice și sedimentare
Acestea sunt bine evidențiate în peisaj, prin aspectul deluros și prezența culturilor
agricole și densitatea mai mare a așezărilor umane. Se impun în peisaj următoarele unități
importante: Depresiunea Moldova Nouă, Depresiunea Liubcovei (cu un aspect colinar),
Depresiunea Milanovăț, bazinetul tectonic Dubova, Depresiunea Ogradena- Orșova,
Depresiunea Severin, bazinetul Donji Milanovac și Ljubovska etc.
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a

b
Fig.8 Domul riolitic Trescovăț (a); Platoul Ciucarul Mare și Știrbățul sârbesc (b)

Peisajele de luncă
Acestea se întâlnesc în cadrul văilor mari, valea Nerei, valea Radimna, valea
Liborajdea, valea Berzasca, valea Sirinia, valea Camenița etc., în Parcul Natural Porțile de
Fier și valea Porečka, valea Kosovica, valea Brnjicka Reka, valea Dobranska Reka etc., în
Parcul Național Djerdap. Sectoarele de luncă sunt mult mai numeroase în Parcul Natural
Porțile de Fier, în special în treimea inferioară a cursurilor acestora, în zona de vărsare în
Dunăre sau în bazinetele sedimentare traversate de către aceste cursuri de apă (Tetelea, 2005).
Specificul acestui peisaj este indus de lăţimile mai mari şi variate ale luncilor,
dinamica albiilor fiind evidenţiată printr- o serie de forme caracteristice luncilor: meandrării,
renii, cursuri părăsite etc., dar și a unei utilizări antropice specifice.
Lunca Dunării dar și a unor afluenți a suferit o antropizare accentuată prin localizarea
în spațiul ei a unor halde de steril (Moldova Nouă) sau depozite de materiale de construcție
(Moldova Veche, Svinița- Stariște, Brnjica), cărbune (Tișovița).
Azi peisajul inițial aproape a dispărut și datorită inundării cu apele acumulării
hidroenergetice Porțile de Fier.
Peisajele de terasă
Acest tip de peisaj este indus de prezența rocilor pleistocene, respectiv depozitele de
pietrișuri, nisipuri și argile, cu o extindere mai mare în zonele de bazinete depresionare din
arealul celor două arii protejate (Depresiunea Liubcova, de exemplu). Aceste terase sunt
ocupate de așezări rurale sau de culturi agricole, ce imprimă peisajului un specific aparte.
Peisajul indus de valea Dunării (Defileul Dunării)
Cursul fluviului Dunărea crează un peisaj distinctiv (Fig. 9) în arealul celor două arii
protejate analizate, oferind personalitate acestora. Este vorba despre cel mai lung și cel mai
studiat defileu din Europa- defileul Dunării (Defileul Djerdap), atât de cercetători sârbi, cât și
români sau de altă naționalitate.
În funcție de alcătuirea litologică și structura geologică, valea Dunării în arealul celor
două arii protejate își schimbă aspectul, prezentând sectoare de îngustare, dar și sectoare de
lărgire, de tipul bazinetelor depresionare. În cadrul Parcului Natural Porțile de Fier aceste
compartimente de la intrarea pe teritoriul României (limita vestică a Parcului Natural Porțile
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de Fier) sunt: Valea Nerei- Valea Râlii, sector îngust, Depresiunea Moldova Nouă, porțiunea
cuprinsă între Belobreșca și Coronini, îngustarea Coronini- Alibeg, Depresiunea Liubcova,
îngustarea Berzasca- Greben, sectorul Greben- Plavișevița, Cazanele Dunării, Depresiunea
Ogradena- Orșova, continuată cu îngustarea Vârciorova- Gura Văii (Posea et al, 1963). În
cadrul Parcului Național Djerdap au fost identificate: Îngustarea Golubacka, valea Ljubovska,
Îngustarea Gospodjin vir, bazinetul Donji Milanovac, Îngustările Veliki și Mali Kazan,
sectorul Orsava și Îngustarea Sip (Stankovic, 2002).
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Fig.9 Defileul Dunării la Cazanele Mari

b. Peisaje naturale impuse de fizionomia şi distribuţia principalelor fomaţiuni
vegetale.
Peisajele forestiere
Distribuţia spaţială şi caracteristicile tipurilor de formaţii vegetale (fizionomia
acestora) existente la nivelul celor două arii protejate, au impus individualizarea unei varietăți
de tipuri de peisaje. Cele mai importante sunt peisajele reprezentate de formațiile forestiere
distribuite pe cele două maluri ale Dunării, în cadrul unităților montane riverane.
Încadrarea acestui tip de peisaj în categoria peisajelor naturale este justificată,
deoarece distribuţia și calitatea suprafețelor forestiere reprezintă un indicator important în
ceea ce priveşte naturalitatea unui teritoriu, chiar dacă o mare parte din pădurile actuale sunt
plantate sau structura lor a fost modificată pentru a corespunde rolului de pădure de protecție
a acumulării hidroenergetice Porțile de Fier.
Peisajele forestiere sunt definite de existența terenurilor acoperite cu suprafețe
forestiere reprezentate de păduri de foioase, în unele locuri în amestec cu specii de conifere
spontane (pinul negru de la Cioaca Borii) sau plantate (Valea Tișoviței etc) (Fig. 10,a).
În cadrul acestei categorii, pe lângă peisajele forestiere, poate fi delimitat un alt tip de
peisaj perceput ca peisaj natural impus de modelul arhitectural și compoziția floristică a
formațiilor vegetale, respectiv peisajul formațiilor de tip șibleac (Fig. 10,b). Aceste
tufărișuri termofile reprezintă o asociație vegetală specifică zonei Defileului Dunării, fiind
rezultatul defrișării pădurilor termofile existente inițial și din care au rămas doar elementele
constitutive ale stratului arbustiv, subarbustiv și ierbaceu. Asociațiile vegetale de tip șibleac
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sunt constituite din stejar pufos, cărpiniță, mojdrean, liliac, prun turcesc, scumpie etc.
(Călinescu et al, 1964; Matacă, 2005).

a
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Fig. 10 Peisaj forestier- plantații cu Pin negru de Banat localizat la Cioaca Borii (a); formație vegetală de tip
șibleac (b)

Un subtip aparte îl reprezintă pajiștile împădurite, dar fragmentarea lor accentuată și
suprafețele restrânse îl fac să fie cu greu observat în Munții Locvei și Munții Almăjului.
B. Peisaje rurale antropizate şi antropice
I. Primul criteriu utilizat în identificarea şi prioritizarea tipurilor de peisaje antropizate
şi antropice este criteriul economic.
Tipuri de peisaje agricole, induse de modul de utilizare a terenurilor
În ultimele două secole formele de presiune umană asupra mediului s-au diversificat şi
intensificat în același timp, suprafeţele forestiere şi pajiştile naturale fiind înlocuite cu terenuri
arabile şi culturi pomicole (Perșu şi Nancu, 2009). Desfășurarea activităților agricole, a fost
condiţionată de caracteristicile factorilor naturali, modificaţi în urma intensificării factorilor
demografici, socio- economici sau tehnici (Cândea şi Isbașoiu, 1999; Pătroescu și Niculae,
2010).
În cadrul ariilor protejate analizate ca studiu de caz, terenurile agricole nu ocupă
suprafețe întinse, deși ruralitatea este foarte accentuată. Terenurile arabile sunt dominante în
cadrul bazinetelor depresionare din lungul văii Dunării, dar apar și în cadrul luncilor specifice
râurilor tributare Dunării, precum și platourilor situate în cadrul culmilor montane fiind
caracterizate printr-o accentuată fragmentare.
Au fost identificate următoarele tipuri de peisaje funcţie de principalele moduri de
utilizare a terenurilor:
Peisajul terenurilor cultivate
Ocupă suprafețe relativ restrânse, în cadrul unităților administrativ- teritoriale cu
suprafață arabilă ridicată (Sichevița, Coronini, Gârnic, Berzasca, Golubac, Donji Milanovac,
Kladovo) în bazinetele depresionare (Moldova Nouă, Liubcova, Donji Milanovac), pe terasele
Dunării și în cadrul platourilor montane (Sfânta Elena, Gârnic, Bigăr), caracterizate prin
prezenţa solurilor cu fertilitate şi umiditate ridicată (Fig. 11 a,b).
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Fig. 11 Terenuri utilizate arabil pe Platoul Gârnic (a) și Sfânta Elena (b)

Peisajele pomicole
Peisajele pomicole sunt induse de suprafețele cultivate cu pomi fructiferi, în special
prun și măr, specifice bazinetelor depresionare, culoarelor de vale, precum și versanților cu
pantă redusă și platourilor montane.
Peisajul agropastoral specific atât platourilor montane, cât și zonelor
depresionare
Acest tip de peisaje este întâlnit preponderent în arealul așezărilor rurale din cele două
arii protejate (Fig. 12 a,b). Suprafeţele ocupate cu păşuni şi fâneţe s-au extins în ultimul secol
în detrimentul pădurilor şi recent al culturilor pomicole abandonate din Parcul Natural Porțile
de Fier.
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Fig. 12 Stână localizată în arealul localității Baziaș (a) și pe valea Ribișului (b)

Activitatea de creştere a animalelor a reprezentat în cele două arii protejate ocupaţia
de bază a comunităţilor rural, e încă din cele mai vechi timpuri, prezenţa stânelor şi a
construcţiilor aferente creşterii animalelor (sălașe, odăi) reprezentând elemente integrate
acestui tip de peisaj ce imprimă identitate peisajului local.
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Tipuri de peisaje rurale generate de activităţile sectorului secundar (Peisaje
industriale)
Activităţile industriale desfăşurate la nivelul celor două arii protejate au individualizat
o serie de peisaje, caracterizate printr-o accentuată diversitate şi distribuţie spaţială redusă.
Peisajul industrial
Prezent atât în mediul rural cât și în cel urban acest tip de peisaj are cauze diverse și o
dinamică spațială temporală impusă de perioadele socio- economice traversate de cele două
țări.
Dezindustrializarea României dar și a Serbiei se observă și se explică și prin peisajul
industrial rezidual al fostelor exploatări de minereuri neferoase (Moldova Nouă, Maidanpek)
(Fig. 13a,b) sau carbonifere (Eibenthal, Baia Nouă, Cozla), caolin (Sichevița), serpentinită
(Berzasca, Șvinița), argile colorate (Coronini).

a

b
Fig.13 Peisajul industrial rezidual al fostelor exploatări de minereuri neferoase de la Moldova Nouă (a) și
Maidanpek (b)

La acestea se adaugă carierele de materiale de construcție din bazinul Sereacovei cu
stația de prelucrare de la Valea Cernei, din bazinul Stariște cu halda de depozitare de la
Svinița etc. Pe lângă aceste puncte de exploatare, existau și numeroase puncte de prelucrare
cum ar fi: stația de prelucrare a cuarțului (Ponicova), stația de concasare a pietrei
(Liborajdea), întreprinderea de prelucrare a minereurilor neferoase (Orșova), care și-au pus
amprenta asupra peisajului industrial.
În momentul actual, o mare dezvoltare o au activitățile de extracție a nisipurilor,
pietrișurilor, rocilor de construcție, în cea mai mare parte fiind exploatări în carieră (Fig. 14).
Peisajul industrial este completat și de către activitățile portuare din cadrul localităților
Orșova, Drencova, Moldova Nouă (șantiere navale, activități de încărcare și descărcare
materii prime, deșeuri metalifere etc).
Un peisaj industrial rezidual, pe cale de dezvoltare, este cel de la Tișovița, reprezentat
prin portul de încărcare a cărbunelui provenit de la Baia Nouă și Eibenthal.
Industria energetică este reprezentată de către Sistemul Energetic Porțile de Fier,
această hidrocentrală imprimând peisajului încă din 1969 o notă caracteristică (Fig. 15,a).
În ultimii ani, peisajul indus de către sistemul energetic a fost diversificat prin
construirea și exploatarea parcurilor eoliene unul dintre ele fiind localizat pe platoul de la
Sfânta Elena, ca sursă de energie regenerabilă (Fig. 15,b).
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Fig. 14 Activități de exploatare a materialelor de construcție în Parcul național Djerdap (a); exploatare în carieră
în arealul localității Gura Văii (Parcul Natural Porțile de Fier)
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Fig.15 Barajul Hidrocentralei “Porțile de Fier” (a); Parc eolin localizat în arealul unității administrativteritoriale Coronini, sat Sf. Elena (Romania)

II. Un al doilea criteriu utilizat în definirea tipurilor de peisaje rurale antropizate sau a
celor antropice a fost reprezentat de factorii socio- demografici
Factorul demografic constituie elementul fundamental în cadrul peisajului rural și
urban, fiind în strânsă corelaţie cu factorii naturali şi componenta economică (Perșu şi Nancu,
2009). În cadrul celor două arii protejate au fost înfiinţate o serie de aşezări umane, dispersia
lor în teritoriu fiind rezultatul unui complex de factori naturali şi antropici. Acest fenomen a
produs o serie de transformări ale peisajului natural de-a lungul timpului, amplificând gradul
lor de antropizare. Schimbările demografice (Drăguț et al, 2006) din cele două arii protejate
au fost impuse în primul rând de construcția acumulării hidroenergetice Porțile de Fier și în al
doilea rând de dezvoltarea industriei extractive care reclama o numeroasă forță de muncă.
Analizând mărimea demografică a aşezărilor rurale și urbane, caracteristicile
morfostructurale şi funcţionale şi repartiţia lor geografică, au fost identificate următoarele
tipuri de peisaje rurale impuse în special de trăsăturile de habitat:
Peisajul centrelor urbane
În cadrul Parcului Natural Porțile de Fier și Parcul Național Djerdap, caracteristicile
acestui tip de peisaje sunt impuse de către următoarele centre urbane: Orșova, Moldova Nouă,
Majdanpek, Kladovo și Donji Milanovac. Municipiul Drobeta Turnu Severin este situat în
afara parcului, fiind incluse în interior doar arealele din teritoriul său administrativ (Gura Văii,
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Dudașu Schelei și Bahna). Tot în afara arealului parcului Djerdap se află și orașele Majdanpek
și Kladovo.
Peisajul satelor mici şi foarte mici
Acest tip de peisaj este impus de către localitățile rurale cu un număr mai mic de 500
de locuitori, reprezentative fiind: Cârșie, Zăsloane, Valea Ravensca, Eibenthal, Brnjica,
Petrovo Selo etc.
Peisajul satelor mijlocii, evidențiat de către localitățile cu un număr de locuitori
cuprins între 500 și 1000 de locuitori: Dobra, Boljetin, Mosna, Golubijne, Tekija, Novi Sip,
Gornea, Svinita, Pojejena, etc.
Peisajul satelor mari şi foarte mari
În această categorie sunt incluse localitățile cu un număr mai mare de 1000 locuitori,
reprezentative fiind localitățile: Eșelnița, Berzasca, Coronini, Sichevița etc.
C. Peisajele cultural- istorice reprezintă o categorie aparte a tipurilor de peisaje și
sunt definite de varietatea şi amploarea elementelor de patrimoniu material şi imaterial
(Schreiber et al, 2008), componente ce dau o notă distinctă identităţii locale ale populaţiei
rurale și urbane din zona celor două arii protejate analizate.
Peisajele cultural- istorice sunt definite de o serie de componente grupate în:
monumente istorice, situri arheologice, monumente religioase, case memoriale, elemente de
etnografie şi folclor, elementele micului patrimoniu etc.
Datele existente în literatura de specialitate, coroborate cu activitatea de cercetare pe
teren au permis clasificarea și caracterizarea acestor elemente ale patrimoniului material şi
imaterial definitorii pentru peisajele cultural- istorice (Fig. 16).

Fig.16 Componentele patrimoniului rural (prelucrare după Grigorovschi et al., 2007)

Patrimoniul material, denumit și vizibil, reprezintă partea uşor identificabilă în peisaj
a patrimoniului cultural- istoric.
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Patrimoniul construit este completat de alte elemente cu o valoare excepţională,
întregind zestrea patrimoniului cultural specifice spaţiilor analizate. Sunt incluse în această
categorie clădirile monumente istorice, situri arheologice, mici castele, ruine, turnuri, clădiri
cu valoare arhitecturală, gospodării tradiționale, obiecte meșteșugărești etc. (Fig. 17).

a

b
Fig. 17 Sălașe tradiționale localizate în arealul localității Șvinița (a); Locuințe tradiționale localizate în arealul
muzeului Lepenski Vir

În cadrul Parcului Național Djerdap au fost identificate monumente cultural- istorice
datând din Neolitic. Poate fi amintit aici situl arheologic și muzeul de la Lepenski Vir
localizat pe o terasă a Dunării (Fig. 18,a). Acest sit arheologic este recunoscut la nivel
european ca un centru cultural unic de mare importanță (Srejovic, 1969), fiind considerat cea
mai veche așezare permanentă din această parte a Europei. Peisajul indus reprezintă un
important punct de atracție în cadrul acestei arii protejate.
Situl arheologic Hajducka Vodenica localizat în apropiere de Mali Strbac este
important pentru descoperirile arheologice reperezentate de rămășițe ale clădirilor și obiecte
din ceramică. Urme ale perioadei preistorice au fost descoperite și în zona Pecka, lângă Veliki
Strbac, precum și în jurul localității Mrfija- Mosna, lângă râul Porecka. Obiecte și dovezi din
epoca bronzului au fost descoperite în localitatea Veliki Grada, Tekija, etc.
Un element peisagistic important este reprezentat de Tabula Traiana, lucrată în
marmură, cu inscripții în limba latină și ridicată în memoria Împăratului Traian ca un omagiu
în urma construirii drumului din lungul Dunării.
Elementele patrimoniului material sunt reprezentate și de urmele fortificațiilor romane
descperite la Malo Golubinje și Veliko Golubinje, Gradac și Mali Gradac. Elementul
definitoriu al peisajului cultural- istoric este reprezentat de către cetatea Golubaҫ (Fig. 18,b),
menționată începând cu secolul XIV, situată la extremitatea vestică a acestei arii protejate.
Castrul Diana reprezintă cea mai mare și bine conservată fortăreață romană existentă,
localizată strategic și construită în timpul Împăratului Traian.
În România, în cadrul Parcului Natural Porțile de Fier, elementele patrimoniului
cultural- istoric sunt reprezentate de diferite mărturii din perioadele paleolitic și neolitic,
precum și vestigii care atestă istoricul locuirii în acest spațiu: cetăți, mănăstiri și biserici, case
tradiționale, mori de apă etc.
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Fig. 18 Situl arheologic “Lepenski Vir” (a); ruinele cetății Golubaҫ (b)

Cele mai vechi urme ale locuirii umane în acest areal datează din Paleolitic. Cele mai
renumite situri arheologice sunt cele de la Sichevița, Gornea, Dubova și insula Ada- Kaleh
(astăzi inundată de apele lacului de acumulare), precum și într-o serie de peșteri situate în
masivul Ciucaru Mare. Situl arheologic de lângă Schela Cladovei a scos în evidență urme ale
celei mai vechi localități permanente din Europa (CCMESI, 2004).
Fortărețele construite de către armata romană de-a lungul Dunării completează acest
tip de peisaj (Moldova Veche, Coronini, Pojejena). Numeroase urme ale cetăților sunt vizibile
și astăzi și induc peisajului cultural- istoric o notă definitorie (Drencova, Divici, Pojejena,
Trikule, Ladislau, Lylka) (Fig. 19).
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Fig. 19 Ruinele cetății Trikule, comuna Svinița (a) și ale cetății Ladislau, comuna Coronini (b)

Patrimoniul material este completat de către numărul însemnat de mănăstiri și biserici:
Mănăstirea Vodița, Mănăstirea Sf. Ana (Fig. 20,a), Mănăstirea Mraconia, Catedrala romanocatolică din Orșova, Biserica ortodoxă Eșelnița, Mănăstirea Baziaș cu biserica ce poartă
hramul Înălțării Domnului (Fig. 20,b) etc.
Aceste elemente ale patrimoniului construit sunt completate de elemente ale micului
patrimoniu: pietre de hotar, sisteme de apărare, cruci, troiţe, mori de apă, cuptoare de mangal,
statui, plăci comemorative, cu o mare răspândire şi varietate de formare etc. (Fig. 21, 22).
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Fig. 20 Mănăstirea Sf. Ana, Orșova (a); Mănăstirea Baziaș, Baziaș (b)
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Fig. 21 ” Chipul lui Decebal” sculptat într-un versand din calcar (a); Moară de apă, Valea Sichevița (b)

b
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Fig. 22 Cuptoare pentru producerea mangalului localizate în Parcul Național Djerdap- elemente ale micului
patrimoniu

Spaţiul privat, contribuie la conturarea identităţii comunităţilor locale şi este
componentă a patrimoniului material, individualizat în viaţa privată şi viaţa socială,
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materializat în special prin modul de organizare a familiei, diverse elemente ce ţin de
memoria familială: fotografii, documente, mobilier, etc. (Niculae, 2011).
Un alt element constitutiv al patrimoniului material îl reprezintă produsele şi meseriile
tradiţionale, analizate ca parte integrantă a vieţii rurale (îmbrăcăminte, încălţăminte,
decoraţiuni, unelte, creşterea animalelor, produse din lemn, sticlă, metal, ţesături, materiale
ceramice).
Patrimoniul imaterial este alcătuit din totalitatea bunurilor imateriale, intangibile
specifice unui anumit teritoriu, materializate în peisaj. Viaţa comunitară se remarcă printr-un
număr mare de obiceiuri şi sărbători locale, festivaluri, târguri, pieţe şi activităţi comerciale,
atât de importanţă locală, regională, dar şi naţională, ce dau unicitate peisajului cultural în
anumite momente din existența lor în cele două arii protejate.
Comunităţile locale specifice spațiului analizat se caracterizează şi prin existenţa unei
culturi comunitare, reprezentate de literatura orală, muzică, dansuri şi jocuri tradiţionale,
costume populare tradiţionale, instrumente muzicale, ancorând în timp istoric identitatea
teritoriului analizat.
Pentru exemplificare sunt enumerate câteva elemente constitutive specifice
comunităţilor din Parcul Natural Porțile de Fier și Parcul Național Djerdap: Festivalul satelor
dunărene (Svinița), Festivalul minorităților (Bigăr), Nedeia- sărbătoarea satelor, Fii satului
(Ilovița), credințele populare existente în satele dunărene din cadrul Parcului Național Djerdap
(creaturi mitice acvatice denumite Kemdža) etc.
2.3 Elaborarea procedurii de evaluare a elementelor de peisaj la scări multiple
Evaluarea vizuală a stării peisajului natural în arealul Parcului Natural Portile
de Fier și Parcului Național Djerdap
În legislaţia românească peisajul este definit ca o zonă cu structură şi caracteristici
specifice în care elementele naturale şi antropic-culturale se întrepătrund, interacţionează şi
influenţează reciproc (Legea 345/2006). Rezultatul acestor relaţii este perceput de către
populaţie ca fiind un teritoriu cu caracteristici omogene, putând prezenta elemente de
unicitate. Raportarea la modul de percepţie a peisajului de către factorul uman devine aşadar
esenţială în studiul analizei peisajului.
Evaluarea vizuală a stării acestuia este o metodă de analiză calitativă, in situ, prin care
se realizează transferarea de la nivelul de percepţie subiectivă a peisajului la nivelul obiectiv
(Pătru-Stupariu 2011). Evaluarea presupune cuantificarea fiecărui element peisagistic prin
atribuirea unei valori numerice în funcţie de o scală a stării sau importanţei. Rezultatul va fi
reprezentat de o împărţire a peisajului conform Convenţiei Europene a Peisajului (Tabel 3 ).
Evaluarea se va realiza prin completarea unei fişe de releveu peisagistic. Fişa se va
completa în concordanţă cu realitatea din teren. Astfel, fiecare parametru analizat VP (Fișa,
literele A→G) are o variabilă asociată X (VPX). Dacă variabila este de tipul 1, valoarea
corespunzătoare VPX este egală cu media aritmetică a punctajelor valorilor variabilei
înregistrate în punctul de evaluare. Dacă variabila e de tipul 2, se utilizează formula:
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VPX = fPX * ∑Y de tip 1VPY
în care: VPX –variabila asociata parametrului analizat (ex: în cazul
Reliefului, variabilele sunt Tip, Subtip, Procese actuale);
fPX este factorul multiplicativ al variabilei X a parametrului P
(ex: Valorile 1, 0,5, 1,5, etc)
VPY- punctajul pentru variabila Vpx
Aceste punctaje se calculează prin însumare, obţinând valoarea VP corespunzătoare
perametrilor de la A la G.
VP = ∑X VPX,
în care: VP – parametru analizat (eg. Relief, Corpuri de apă);
VPX –variabila asociata parametrului analizat (ex: în cazul
Reliefului, variabilele sunt Tip, Subtip, Procese actuale);
Valoarea finală V în punctul de lucru considerat este dată de media ponderată a
valorilor obţinute pentru fiecare parametru în parte:
V = (∑P μP *VP ) / ∑P μP,
în care: V- valoarea totală a punctajului obţinut în punctul de lucru;
μ1 ....μn reprezintă ponderile parametrilor VP ;
∑P μP – suma ponderilor parametrilor.
Etape de lucru
1. Stabilirea locaţiilor în care se vor aplica fişele de observaţie a starii peisajului.
Înaintea deplasării în teren se vor stabili un număr de puncte de observaţie, distribuite relativ
uniform pe suprafaţa parcului în conformitate cu prezența tipurilor de peisaj identificate. Se
va avea în vedere aplicarea unui număr suficient de mare de fişe în zonele cu heterogenitatea
crescută a peisajului pentru a putea surprinde complexitatea. În vederea evaluării stării
calităţii peisajelor naturale ete recomandată aplicarea fişelor în puncte cu vizibilitate crescută,
de belvedere.
2. Aplicarea în teren a fişelor de releveu peisagistic
3. Calcularea punctajului obţinut şi încadrarea peisajului analizat într-o categorie
Valoarea obţinută se încadrează în una din clasele de mai jos (Tabelul 3):
Tabel 3. Clase de peisaj intervalele de valori asociate

Valoare V
0-20
21-50
51-65
66-80
80-100

Clasa peisaj
Degradat
Obişnuit
În stare bună
În stare foarte bună
Remarcabil
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Împărţirea pe clase are o importanţă deosebită în stabilirea valorii de conservare a
peisajului, a valorii patrimoniale, prezentând o linie directoare în conturarea strategiilor de
amenajare.
Fișa 1: Fișa de releveu peisagistic
A. Relief
Total
punctaj

Variabila x
Tip (A)

Subtip (B)

Procese actuale (C)

Valoare

Punctaj

Munte
Defileu
Culme montana
Defileu
Vale montana
Golf
Absente
Prezenţă redusă
Prezenţă accentuată

fPX

Tip
1

1
1
0,5
0,5
1
0,5
-0,5

2

fPX

Tip

2

B. Corpuri de apă
Total
punctaj

Variabila x

Tip (A)

Maluri (B)

Mişcare (C)

Cantitate (D)

Valoare

Punctaj

Dunare
Râu ordin 1
Râu de ordin 2 / Pârâu
Golf
Zonă umedă
Fara vegetatie
Vegetatie comuna
Vegetatie luxurianta
Nici una
Uşoară
Meandre
Rapida
mica
medie
mare

1

1
1
0,5
0
0,5
0,5
1
-0,5
0,5
1

2

fPX

Tip

2

2

C. Vegetaţie
Total
punctaj

Variabila x

Tip (A)

Diversitate (B)

Valoare

Punctaj

Pădure cu densitate mare a
arborilor
Pădure rară/spaţii de tranziţie
(arbuşti)
Pajişte
Păşune, fâneaţă
Culturi permanente (livezi)
Vegetatie de stancarii
Redusă
Medie
Ridicată
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1

0,5
1
1,5

2

Calitate (C)

Acoperire (D)

Vegetatie luxurianta
Bună
Obişnuită
Vegetatie degradata/uscata
mica
medie
mare

1,5
1
0,5
-0,5
-0,5
0,5
1

2

fPX

Tip

2

D. Fauna
Total
punctaj

Variabila x
Prezenţă (A)

Diversitate (B)

Interes (C)

Valoare

Punctaj

Prezent
Prezent ocazional
Absent
Redusă
Medie
Ridicată
Mic
Mediu
Mare

1

-0,5
0,5
1
0
0,5
1

2

fPX

Tip

-1
-0,5
0
0,5
1
0
0,5
1

2

fPX

Tip

2

E. Vizibilitate
Total
punctaj

Variabila x

Deschidere (A)

Grad de interes (B)

Valoare

Punctaj

<45° (liniara)
45-90° (parţială)
90-180° (normală)
180-270°(ampla)
>270° (panoramca)
Redus
Mediu
Ridicat

2

F. Elemente care alterează percepţia vizuală
Total
punctaj

Variabila x

Valoare

Prezenţa (A)

Prezent
Absent
Redusă
Medie
Ridicată
Redusă
Medie
Ridicată
Redusă
Medie
Ridicată
versanţi degradaţi
clădiri degradate
deşeuri

Fragmentare (B)
Acoperirea linei
orizontului (C)
Ingrădirea vizibilităţii
(D)
Elemente
perturbatoare
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Punctaj

1
0
0,5
-1
0
0,5
-1
0
0,5
1
-0,5
-0,5
-0,5

2

2

2

G. Elemente cu caracter unic
Total
punctaj

Variabila x

Valoare

Prezenţa (A)

Prezent
Absent
Zone de golf
Văi
Viaducte
Zone de importanţă paleontologică
Elem. antropice deosebite (clădiri,
monumente)
Zone cu vegetatie edemică
Zone de importanţă avifaunistică

Element
remarcabil (B)

Punctaj

fPX

Tip
1

1
1
1
1,5

2

1,5
1,5
1,5

Metodologia evaluării peisajelor din cele două arii naturale protejate analizate, Parcul
Natural Porțile de Fier, respectiv Parcul Național Djerdap, poate fi completată și prin analiza
gradului lor de naturalitate, evidențiindu-se astfel starea de omogenitate a unui tip de peisaj.
Evaluarea stării de naturalitate a peisajului presupune calcularea unui indice sintetic,
respectiv indicele de naturalitate a peisajului (Dumitrascu, 2006, Niculae, 2012). Valoarea
acestui indice reprezintă ponderea suprafeţei acoperite cu pădure din suprafaţa unităţii
teritoriale analizate.
Au fost identificate mai multe metode de calcul. Prima direcție presupune calcularea
indicelui la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale. Utilizarea datelor statistice (cele
referitoare la suprafețele ocupate cu pădure și la suprafețele totale) nu permite evidențierea
corectă a distrubuției spațiale a suprafețelor forestiere.
În acest sens, este indicat a se utiliza baze de date spațiale privind distribuția
suprafețelor forestiere și raportarea acestora la suprafețe egale. În exemplul de față s-a
raportat suprafața forestieră din cele două arii protejate la areale cu suprafața de 25 km 2,
evidențiată printr-un sistem de griduri (cu dimensiunile de 5km x 5km) (Fig. 23).
Analizând harta rezultată, se poate evalua dinamica spațială a valorilor indicelui de
naturalitate pentru cele două arii protejate. Astfel, a fost evaluat gradul de naturalitate a
peisajelor prin raportarea valorilor la o grilă de interpretare (Tabelul 4). Aceste peisaje au fost
încadrate în diferite clase funcție de starea de echilibru ecologic al peisajelor, ca urmare a
diversificării și intensificării factorilor antropici (Dumitrașcu, 2006).
Tabelul 4 Determinarea stării de echilibru a peisajelor
Valoarea indicelui de
naturalitate (%)
0 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 80
80 - 100

Starea echiibrului ecologic
Echilibru ecologic foarte
puternic afectat
Echilibru ecologic puternic
afectat
Echilibru ecologic moderat
afectat
Echilibru ecologic slab
afectat
Echilibru ecologic foarte slab
afectat
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Fig. 23 Distribuția spațială a valorilor indicelui de naturalitate

2.4 Impactul antropic.
Modificări induse de impactul antropic asupra peisajelor din perimetrul Parcului
Natural Porțile de Fier (România) și Parcului Național Djerdap (Serbia)
Impactul antropic asupra peisajelor, concretizat îndeosebi prin schimbarea modului de
utilizare a terenurilor, dar și prin degradarea calității componentelor mediului, inițiază lanțuri
cauzale care implică consecințe asupra climatului la nivel global (alterarea circuitelor
biogeochimice ale carbonului, apei, unor nutrienți cum sunt azotul și fosforul), degradarea
resurselor de apă (prin utilizarea excesivă a nutrienților și a pesticidelor, prin deversarea de
ape uzate), poluarea aerului (determinată de anumite activități economice, accentuată de
reducerea suprafețelor împădurite), distrugerea și fragmentarea habitatelor (impulsionate de
extinderea suprafețelor construite și a infrastructurilor de circulație și transport), reducerea
biodiversității (Foley et al. 2005).
Din altă perspectivă, modificarea peisajelor sub impactul acțiunilor comunităților
umane se soldează cu numeroase consecințe la nivel local, dintre care afectarea acestora sub
aspect pur estetic este, deși cea mai vizibilă, printre cele mai puțin grave. Astfel, impactul
activităților umane asupra peisajului se concretizează în ultimă instanță în creșterea gradului
de artificializare directă a unei componente și indirectă a mediului, fenomen în majoritatea
cazurilor cu implicații negative. De exemplu, artificializarea ce determină reducerea
suprafețelor împădurite și acvatice cu proprietăți oxigenante, dezechilibrarea unor
componente ale mediului, declanșarea de procese geomorfologice cum sunt alunecările de
teren sau accentuarea eroziunii solurilor.
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Ariile protejate, prin specificul lor, sunt spații cu peisaje mai puțin modificate, dacă
sunt raportate la teritorii învecinate care nu au acest statut special. Această constatare este
valabilă și pentru teritoriul încadrat în Parcul Natural Porțile de Fier și Parcul Național
Djerdap. Clasificarea ca arie protejată vine să recunoască prezența unor elemente importante
prezente în zonă, coagulate inclusiv sub forma unor peisaje valoroase, dar în acealași timp
este menită să asigure conservarea în timp a acestora.
De asemnea, trebuie subliniat că încadrarea unui teritoriu într-un anumit tip de arie
protejată înseamnă respectarea de către spațiul respectiv a unui set de criterii specifice, însă nu
implică neapărat existența unor peisaje nemodificate antropic, cu impact al activităților umane
inexistent.
Astfel, Parcul Natural Porțile de Fier, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, are ca specific
protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane
cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică
şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică.
Parcul Național Djerdap, conform Legii Protecției Naturii din Serbia, reprezintă un
areal cu o mare diversitate a ecosistemelor naturale de importanță națională, cu caracteristici
peisagistice deosebite și patrimoniu cultural ȋn care omul trăiește ȋn armonie cu natura și
avȃnd ca scop conservarea resurselor și capitalului natural, inclusiv peisajul, diversitatea
geologică și biologică și servind pentru satisfacerea necesităților științifice, educaționale,
spirituale, estetice, culturale, turistice, sanitare și recreaționale ȋn concordanță cu principiile
protecției naturii și dezvoltării durabile.
Definiția dată parcurilor naționale ȋn contextul legislației sȃrbe nu se suprapune pe
categoria IUCN dedicată parcurilor naționale; din punct de vedere al obiectivelor de
management și al utilizării resurselor, ele fiind mai apropiate de categoriile dedicate protecției
peisajului și zonelor protejate cu utilizare durabilă a resurselor naturale.
Aceste definiții recunosc atât valoarea deosebită a peisajelor din aria protejată în
cauză, dar admit implicit și un anumit grad de modificare a acestora de către comunitățile lor
locale. Mai mult, unele categorii de activități sunt acceptate ca având un impact pozitiv,
respectiv cele tradiționale în special, în timp ce activități moderne sau desfășurate cu mijloace
moderne au un impact negativ puternic și persistent.
Operând cu această diferențiere a tipurilor de activități umane, putem să realizăm o
clasificare relevantă a impacturilor antropice asupra peisajelor. Un al doilea criteriu ce poate
fi folosit rezultă din numărul componentelor pesiajului afectate de activități umane. Cel mai
facil de abordat este evaluarea impactului antropic asupra peisajelor în funcție de modul de
utilizare al terenurilor. De precizat că modul de utilizare a terenurilor are o dinamică spațială
și temporală impusă de nevoile umane dar și de stadiul de dezvoltare locală și regională, de
expansiunea suprafețelor construite, de nevoia de accesibilizare a ariilor protejate.
Au fost identificate și prioritizate o serie de categorii de degradare a peisajelor rurale
și urbane din cadrul celor două arii protejate (Fig. 24):
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Fig. 24 Modelul degradării peisajului rural subcarpatic (Niculae, 2012;Patroescu et al., 1999-2000, CCMESI,
1999)

Activități antropice cu impact asupra peisajelor
Teritoriile pe care au fost constituite Parcul Natural Porțile de Fier și Parcul Național
Djerdap prezintă o naturalitate deosebită, fiind o motivație importantă a impunerii unui regim
de arie protejată. Prezența comunităților umane în timp istoric, deși caracterizată printr-un
impact semnificativ asupra mediului, a presupus totodată o adaptare la condițiile locale.
Astfel s-a conturat o relație de integrare a comunităților umane în mediul natural,
activitățile tradiționale dovedindu-se sustenabile prin proba timpului. Noile activități
economice, îndeosebi cele de exploatare a unor resurse (lemn, minerale, hidroenergetice etc),
dar și utilizarea mijloacelor moderne, mult mai eficiente, pentru a asigura nevoile populației,
au însă un impact mult mai puternic.
Din punct de vedere istoric, activitatea antropică ce a cauzat cele mai importante și
bruște modificări la nivelul peisajului este construcția barajului și lacului de acumulare de la
Porțile de Fier, finalizată ȋn 1972. Această importantă amenajare hidroenergetică a cauzat
inundarea a 12 așezări umane de pe ambele maluri ale Dunării și a unei suprafețe de 14 500
ha (EPS, 2009), distrugerea unor habitate, a unor resurse naturale și a patrimoniului cultural.
Multe situri arheologice aflate de-a lungul țărmului au fost inundate parțial sau total (drumul
roman), iar altele au fost mutate ȋn zone mai ȋnalte (Tabula Traiana, situl arheologic de la
Lepenski Vir).
Construcția barajului și declararea celor două arii protejate au contribuit la procesul de
depopulare a zonei (Macura et al, 2012). Acest proces a generat impacturi negative asupra
mediului și peisajului favorizând abandonarea infrastructurii existente și transformarea ei ȋn
sursă de degradare a peisajului. Neglijarea culturilor a condus la mărirea suprafețelor agricole,
afectate de eroziunea solului, apariția unor plante invazive, ce pot genera reducerea
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biodiversității (MacDonald et al, 2000). De asemenea, ca urmare a depopulării, a survenit
degradarea unor peisaje culturale valoroase (Gârnic, Bigăr, Liubcova, Berzasca etc.).
Strămutarea multor așezări a însemnat pierderea unor elemente de patrimoniu
arhitectural dar și imaterial (Vârciorova, Orșova, Svinița, Ada- Kaleh etc.) deci a unor peisaje
cultural istorice ce marcau evoluția în timp a regiunii.
Luându-se ca punct de reper clasificarea amenințărilor asupra habitatelor realizată de
IUCN, pot fi menționate următoarele categorii de activități cu impact semnificativ asupra
peisajelor din cele două arii protejate contigue:
1. Dezvoltarea rezidenţială şi comercială impun eliminarea aproape totală a unor
componente ale peisajelor (sol, vegetație, faună etc) sau modificarea modului de funcționare a
altora (regimul de scurgere a apelor de exemplu). Localitățile din ariile protejate Porțile de
Fier și Djerdap au un profil rural dominant, cu moduri tradiționale de organizare teritorială
(locuințele unifamiliale avȃnd curte și/sau grădină, înconjurate de terenuri agricole).
Construcția barajului de pe Dunăre și formarea lacului de acumulare Porțile de Fier a
însemnat reconfigurări peisagistice importante, marcate inclusiv de strămutarea unor
localități, dar în perioada recentă se observă o nouă remodelare a peisajului malurilor lacului,
prin amplasarea unor construcții cu caracter ilegal, chiar în zone sensibile (SPA DiviciPojejena, de exemplu).
Construcţia caselor de vacanţă pe malul Dunării (Fig. 25, 26) reprezintă o ameninţare
directă asupra peisajului montan (Dubova) și a celui forestier (Eșelnița, la baza Ciucarului
Mic, Mraconia, Mala etc.) prin atragerea unui flux de turişti important, agresiune asupra
ecosistemelor ripicole şi ripariene şi mai ales datorită deversării apelor menajere direct în
Dunăre. Astfel, începând cu 1995 au fost construite un număr apreciabil de case de vacanţă şi
pensiuni, acestea ajungând în ultimul deceniu chiar şi în habitatele de importanță comunitară
considerate sigure (Divici, Tișovița etc.).

a

b
Fig. 25 Amenajare de spaţii rezidenţiale individuale în arealele comunelor Șvinița și Coronini localizate pe
substrat obţinut prin batardarea albiei şi taluzare a malurilor Dunării (sursa: CCMESI, 2013)
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Fig. 26 Spații rezidențiale construite pe malul Dunării (comuna Eșelnița)

În acest sens, amintim și casele de vacanţă din jurul golfurilor (Bahna, Cerna,
Mraconia, Dubova) din lungul Dunării, din zona umedă Baziaş-Măceşti, pe platoul Sfânta
Elena, etc. (Rozylowicz, 2008).
Aceste facilităţi atrag un flux important de turişti care prin creşterea traficului auto sau
colectarea indivizilor de Testudo hermanni se constituie în ameninţări directe la adresa unor
specii prin distrugerea habitatelor (Rozylowicz, 2008), dar și la adresa peisajelor, ȋn special ca
urmare a comportamentului neadecvat al vizitatorilor (campare neadcvat, depozitare
necontrolată a deșeurilor etc.).
2. Agricultura şi acvacultura presupun modificări ale suprafețelor topografice, a
calității solurilor și ale compoziției floristice în principal. Agricultura este, prin consumul
excesiv de teren, principalul mod de transformare drastică a peisajelor. În perimetrul celor
două arii protejate zonele cu suprafețe joase și relativ plane, unde de altfel și densitatea
localităților și suprafața construită este mai ridicată și se întrunesc condiții bune de dezvoltare
a activităţilor agricole, sunt localizate și peisajele cele mai puternic transformate fizionomic,
structural și funcțional.
În zonele cu relief mai accidentat, de tip montan, terenurile agricole ocupă areale
mult mai restrânse, astfel că impactul uman asupra peisajului este unul redus. Mare parte din
terenul arabil din lunca Dunării a fost inundat ȋn momentul construirii barajului, astfel că ȋn
prezent agricultura practicată este una de subzistență, iar ponderea creșterii animalelor a
crescut.
Creșterea activității pastorale a condus și la declanșarea unui proces de transformare
a peisajului pajiștilor și chiar a celui forestier.
3. Producţia de energie şi mineritul sunt activități cu o prezență îndelungată în
spațiul analizat, astfel că impactul asupra peisajului a fost și este unul semnificativ.
Exploatarea cărbunelui s-a realizat până în 1989 în minele de la Cozla, Bigăr, Eibenthal, Baia
Nouă (Fig. 27,a). Cărbunele fiind transportat către Dunăre azi nu observăm decât peisajele
forestiere degradate de infrastructura de transport.
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Depozitarea sterilului rezultat în urma mineritului s-a făcut în halde de steril, cele
rezultate din exploatarea minereurilor complexe din perimetrul Modova Nouă fiind
considerate printre cele mai mari din România, ocupând o suprafață totală de 414 ha și având
un volum de 16909 mii m³ (Marinică și Borza, 2010) (Fig. 27,b).
Adesea apar în peisajul pajiștilor împădurite halde de steril rezultate din activitatea de
explorare minieră sau în peisajul forestier treptele de exploatare în carieră a materialelor de
construcție, valorificarea și reabilitarea acestor peisaje necesitând costuri greu de suportat.

b

a

Fig. 27 Vechea staţie de sortare a cărbunelui de la Cozla, azi dezafectată (a); Halda de steril de la Moldova
Nouă (b)

Peisajele, elementele de patrimoniu, sunt analizate ca subiecte principale pentru
înțelegerea detaliată în ceea ce privește inserția teritorială a marilor proiecte, cum sunt cele de
producere a energiei (Faburel, 2013).
Sistemul hidroenergetic Porțile de Fier, a impus modificări drastice în peisaj, atât în
perioada de construcție, 1964-1972, cât și prin prezența ulterioară (suprafața medie a lacului
de acumulare este de cca 700 km2). Zone considerabile, ocupate cu habitate complexe, dar și
cu așezări umane, au fost complet inundate, pierzându-și valoarea peisageră.
În cadrul producției de energie, în ultmii ani în cadrul Parcului Natural Porțile de Fier
au fost construite platforme de producere a energiei utilizând centralele eoliene sau linii de
transport a curentului electric de înaltă tensiune. .
Echipamentele de transprt si de producere a energiei electrice sunt considerate ca
fiind cauze esențiale de deteriorare structurală și funcțională a peisajelor generatoare de
conflicte locale, de valorificare agricolă, pastorală, turistică, forestieră a peisajelor inițiale
(Labussiere, 2007).
Abordarea peisajului din punct de vedere estetic trebuie făcută într-o strategie
acceptabilă social, planificarea eolienelor conducând la crearea unui nou tip de peisaj pe care
locuitorii și utilizatorii de parc trebuie să-l perceapă în toată complexitatea lui.
Zona Moldova Nouă se remarcă prin exploatarea minereurilor complexe precum şi
depozitarea sterilului, activități ce au impus modificări funcționale, structurale și estetice în
peisaj. Diversitatea litologică a zonei a determinat totodată creşterea numărului de cariere de
exploatare a rocilor de construcţie, multe dintre acestea fiind ilegale.
Activităţile extractive ale diverselor surse teritoriale sunt destul de numeroase în
arealul celor două arii protejate.
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Carierele au impact negativ asupra peisajelor forestiere dar și a distribuţiei spaţiale şi
calităţii habitatelor, stabilităţii versanţilor, continuităţii şi esteticii peisajelor, precum şi a
încărcării cu diferiţi compuşi cu caracter toxic pentru unele plante sau animale (în special
metale grele).
Una dintre cele mai importante ameninţări din cadrul Parcului Natural Porţile de Fier
cu efecte grave atât la nivel local cât şi la nivel transfrontalier o reprezintă poluarea cu pulberi
în suspensie cauzată de dezhidratarea în sezonul de vegetaţie a sterilului provenit din fosta
zonă de exploatare a minereurilor de la Moldova Nouă.
4. Transportul şi serviciile din lungul coridoarelor se impun în peisaj prin
infrastructurile specifice. Cele rutiere și feroviare, de pe ambele maluri ale Dunării (coridorul
Pan-European VII), folosită ca un culoar natural, au presupus lucrări importante, marcate în
peisaj prin versanți despăduriți, cu profil modificat și cu diverse moduri de fixare a lor,
drenuri și canale de scurgere a apei, poduri și viaducte, săparea unor tuneluri, consolidări și
protecții de mal. Aceste efecte sunt asociate cu prezența infrstructurilor de transport din tot
arealul analizat.
Se mai adaugă, pentru cele de interior, fragmentarea habitatelor. Ȋn plus activitățile
de transport fluvial și rutier necorespunzătoare reprezintă o sursă de zgomot, poluare, o
amenințare la adresa biodiversității și o sursă de impact vizual.
Ȋn prezent există la nivel european o inițiativă de creare a unui coridor cicloturistic dea lungul Dunării, de la Budapesta la Marea Neagră (Macura et al, 2012), care face parte din
coridorul Euro Velo nr. 6 legând Oceanul Atlantic de Marea Neagră. Construcția
infrastructurii necesare acestui coridor ciclabil va imprima noi modificări calitative
elementelor de peisaj.
5. Utilizarea resurselor biologice are în vedere o gamă largă de impacturi asupra
peisajelor din ariile protejate (Fig. 28). Exploatarea resurselor forestiere este poate cea mai
evidentă vizual, dar și sub aspect structural și funcțional. La acestea se adaugă vânătoarea sau
prinderea animalelor, colectarea plantelor, pescuitul şi colectarea resurselor acvatice. Deci se
impune inventarierea extragerilor selective de masă lemnoasă a arborilor seculari, a vânatului
care ar putea modifica lanțul trofic al ecosistemelor peisajelor și deci stabilitatea acestora.

Fig. 28 Impacturile exploatărilor forestiere asupra peisajului forestier

6. Intruziunile (inserţiile) umane şi perturbaţiile se remarcă în peisaj prin
infrastructurile și echipamentele specifice. Spațiul analizat este unul preponderent rural. În
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cele două arii protejate nivelul de umanizare este net diferențiat. Astfel în Parcul Natural
Porțile de Fier locuiau 47377 rezidenți în anul 2011 (INS, 2011), în orașele Moldova Nouă
(12350 rezidenți) și Orșova (10441 rezidenți) și restul, un număr de 24586 rezidenți, în
unitățile administrativ- teritoriale rurale.
Dacă ar fi să comparăm cu populația rezidentă în 2002 constatăm o scădere evidentă
a populației utohtone care nu mai exercită o presiune uniformă sau relativ uniformă asupra
peisajelor. Calculul presiunii umane prin diferite moduri de utilizare a terenurilor ne va
permite să evaluăm vectorii de degradare pe categorii de peisaje și rata anuală.
Degradarea peisajelor se impune a fi evaluată nu numai prin prisma valorii stării de
naturalitate ci și a indicelui de fragmentare indus mai ales de expansiunea rezidențialului,
infrastructurii de transport și a densității carierelor.
În ceea ce privește Parcul Național Djerdap, pe teritoriul parcului se găsesc 9 sate și un
oraș, cărora li se adaugă, parțial, teritorii administrative aparținând altor 10 unități
administrativ- teritoriale (Macura et al, 2012). Localitățile Kladovo, Negotin și Golubac sunt
situate la periferia parcului exercitând o influență în interiorul ariei protejate. În anul 2011 în
acest areal locuiau 7706 rezidenți (Oficiul statistic al Republicii Serbia, 2012), 2410 rezidenți
în orașul Donji Milanovac, iar restul, de 5296 rezidenți, în unitățile administrativ- teritoriale
rurale.
8. Modificarea sistemelor naturale se produce sub impulsul tuturor activităților
umane, fie în mod programat, fie în mod accidental sau în secundar (ex. incendii).
Inventarierea frecvenței incendiilor și calcularea suprafețelor peisagere incendiate este o cale
de evaluare a ratei transformării peisajelor.
9. Speciile invazive şi alte probleme genetice reprezintă ameninţări considderabile
asupra structurii și funcționalității actuale a peisajelor specifice din ariile protejate analizate.
Astfel se impune localizarea și calcularea suprafețelor peisajelor forestiere care au suportat o
modificare a structurii și compoziției floristice, prin dezvoltarea unor specii invazive cum ar fi
salcâmul – Robinia pseudoacacia, falsul cenuşer – Rhus hirta și cenuşerul – Aillanthus
altissima, dar și pătrunderea unor specii de animale pe culoarul Dunării și în ecosistemele
acvatice ale lacului de acumulare Porțile de Fier, a somnului pitic – Ameiurus nebulosus.
10. Poluarea se manifestă în peisaj prin modificarea structurii și funcționalității
acestuia. Apele reziduale menajere şi urbane, efluenţii industriali, agricoli şi forestieri
determină intensificarea proceselor de eutrofizare în mediul acvatic. Deşeurile solide necesită
spații de depozitare de diferite tipuri, pe parcursul traseului de la producător la depozitare, iar
aceste infrstructuri sunt importante în peisaj. Unele categorii de deșeuri, cum sunt deșeuri de
plastic sau cele toxice, au comportamente specifice în mediu, concretizate în peisaj.
În cele două arii protejate există două depozite controlate de deșeuri menajere, dar și
numeroase depozite necontrolate îndeosebi în peisajele forestiere. Inventarierea pe categorii
de materiale a depozitelor necontrolate ar permite evaluarea echilibrului trofic al
ecosistemelor peisajelor și amenințarea prezenței speciilor emblematice ale celor două arii
protejate.
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11. Schimbările climatice şi condiţii meteorologice extreme nu se manifestă întrun mod extrem de marcant, dar ar putea să potențeze efectele unor acțiuni umane cu impact
semnificativ asupra peisajului (de exemplu incendiile de pădure provocate sau accidentale).
Cunoașterea frecvenței secetelor și durata perioadelor de uscăciune ar permite evaluarea
intensității fenomenului de biometeorizație cu efecte directe în stabilitatea peisajelor
forestiere.
Modificări induse de impactul antropic după modul de utilizare al terenurilor
Cea mai mare parte a suprafeţei Parcului Natural Porţile de Fier este constituită din
terenuri cu vegetaţie forestieră, cu o suprafaţă de 75476,6 ha, reprezentând 65,26 % din
suprafaţa totală. Terenurile agricole ocupă 28500 ha, reprezentând 24,6 % din suprafaţa
totală a parcului. Suprafețele agricole sunt încadrate astfel: 44,6 % pășuni, 29,1 % terenuri
arabile, 24,9 % fânețe, 1,5 % vii și livezi. Apele şi stufărişurile ocupă 8900 ha, reprezentînd
7,7 % din suprafața parcului. Suprefețele intravilane şi drumurile înregistrează 2789 ha,
reprezentând 2,4 %. din total.
Parcul Național Djerdap este caracterizat de asemenea ȋn principal de suprafețe
forestiere acestea ocupȃnd 44851 ha, adică 70,43% din arealul parcului. Pășunile și fȃnețele
ocupă 6337 ha (9,95%), terenurile agricole și livezile 4559 ha (7,15%), suprafețele acvatice și
stufărișurile 5882 ha (9,23%), iar suprafețele intravilane și drumurile 2051 ha (3,22%)
(Medarevic, 2001).
Pe terenurile acoperite cu vegetație forestieră, principalele categorii de impacte
asupra peisajului sunt:
- defrișarea pădurii în sectoarele unde este permisă exploatarea lemnului, activitatea
conducând la diminuarea densității arborilor;
- îndepărtarea straturilor arbustiv și subarbustiv induse de lucrările silvice;
- reducerea diversității speciilor vegetale, prin exploatarea speciilor cu cea mai mare
valoare economică;
- introducerea de specii noi care pot ulterior avea comportamentul unor plante
invazive (salcâm - Robinia pseudoaccacia, fals cenuşer - Rhus hirta, cenuşer - Alianthus
altissima);
- înființarea de plantații cu scop de exploatare, protecție împotriva inundațiillor, de
fixare a versanților, de fixare a haldelor de steril, stabilizare a versanților și malurilor etc.
Activitățile de exploatare a lemnului presupun modalități de acțiune concretizate în
peisaj prin construcția sau amplasarea de clădiri și echipamente. Prin exploatarea propriu-zisă
sau a resurselor (lemn, fructe de pădure, plante medicinale, etc) apar impacturi secundare
directe sau indirecte în peisaj cum sunt acumularea de deșeuri în spațiile de exploatare și
ulterior cele de prelucrare, iar modalitățile de extragere și transport pot implica degradarea
mecanică a solurilor, încărcarea cu aluviuni a apelor prin tractarea arborilor până la drumurile
forestiere.
În cazul terenurilor agricole, peisajul este modificat puternic, iar formele specifice de
impact sunt determinate de tipul de cultură. În cadrul terenurilor agricole, se remarcă,
ponderea importantă a suprafețelor ocupate cu utilizări care permit conservarea unor peisaje
cu caracteristici naturale consistente, respectiv pentru teritoriul Parcului Natural Porțile de
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Fier aproximativ 18% din suprafață este reprezentată de pășuni și fȃnețe, iar pentru Parcul
Național Djerdap 9,95% din suprafața ariei protejate.
Principalele categorii de impacte asupra peisajului, determinate de acțiunile
comunităților umane locale, la nivelul pășunilor și fânețelor, sunt:
- eliminarea plantelor lemnoase și a categoriilor de arbuști care împiedică exploatarea
eficientă a acestor terenuri;
- eliminarea sau degradarea covorului vegetal prin suprapășunat, antrenând procese de
eroziune a solului;
- eliminarea selectivă a unor categorii de plante, în funcție de gradul de vulnerabilitate
al acestora;
- stimularea dezvoltării anumitor plante prin lucrări de fertilizare a terenurilor,
supratârlit (urzica - Urtica dioica, ștevia – Rumex sp., stirigoaie - Veratrum album, alte
plante ruderale);
- introducerea organizată sau accidentală a unor specii invazive;
- reducerea excesului de umiditate prin drenaje în unele zone.
Abruptul teraselor agricole de la Divici este ocupat de o vegetație de pajiște ce se
constituie în habitat pentru una dintre speciile emblematice ale Parcului Natural Porțile de
Fier- Țestoasa lui Hermann, ceea ce sporește valoarea ecologică a acestui subtip de peisaj.
Terenul arabil reprezintă 29,1 % din totalul agricol ȋn Parcul Natural Porțile de Fier
și ocupă suprafețe restrȃnse ȋn Parcul Național Djerdap (7,15% ȋmpreună cu livezile). Deși la
nivelul celor două arii protejate suprafețele agricole nu sunt extinse (7,16% ȋn Parcul Natural
Porțile de Fier), amprenta acestui mod de utilizare a terenului asupra peisajului este una
puternică. Impactul este totodată unul diversificat: înlăturarea cuverturii vegetale; reducerea
drastică a biodiversității vegetale; nivelarea suprafețelor prin intervenții majore executate în
acest sens, dar și sub efectul lucrărilor agrotehnice uzuale (arat, discuit etc); terasarea
versanților ca măsură antierozională.
Viile și livezile, ocupă o pondere extrem de redusă din totalul suprafețelor agricole
(1,5 % ȋn Parcul Natural Porțile de Fier), iar între modurile de utilizare agricolă a terenurilor
proiectează de asemenea un impact extrem de puternic. Dintre aspectele ce caracterizează
impactul lor asupra peisajelor, se pot avea în vedere:
- eliminarea vegetatație naturale, atât în ceea ce privește faza de înființare a
plantațiilor, cât și prin lucrările periodice de întreținere;
- reducerea drastică a biodiversității vegetale, prin înlocuirea formațiunilor vegetale
native;
- introducerea de elemente de tip suport (cum sunt spalierii) și terasarea versanți.
Suprafețele intravilane şi drumurile înregistrează 2789 ha ȋn Parcul Natural Porțile
de Fier, reprezentând 2,4 %. din total și 2051 ha ȋn Parcul Național Djerdap reprezentȃnd
3,22% din suprafață. Constituie modul de utilizare a terenurilor cu impactul cel mai puternic
asupra peisajului.
De fapt, cea mai mare parte a componentelor peisajului sunt fie modificate, fie
acoperite de elemente modificate, astfel încât structura inițială, naturală, este greu de
identificat. Principalele categorii de impacte asupra peisajului în cazul suprafețelor intravilane
și drumurilor sunt: fragmentarea și distrugerea habitatelor; defrișarea vegetației; decopertarea,
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degradarea, distrugerea solurilor; nivelarea suprafețelor și reducerea declitivităților;
acoperirea terenurilor cu elemente construite.
Inventarierea arealelor de extindere a intravilanelor după 2015 ar permite localizarea și
evaluarea mărimii spațiilor de conflict cu habitate și areale ale unor specii de importanță
comunitară (Eșelnița, Dubova, Divici etc.).
2.5 Căi şi mijloace de diminuare a impactului antropic asupra structurii, esteticii, valorii
patrimoniale și a funcțiilor peisajelor
Un instrument esențial pentru protejarea peisajelor în cadrul ariilor protejate este
zonarea internă a acestora, permițând restricționarea activităților umane, în funcție de
impactul lor.
Potrivit planului de management aprobat prin H.G. 1048/2013, în cazul Parcului
Natural Porţile de Fier, zonarea a fost stabilită inițial prin Ordinul ministrului agriculturii,
pădurii, apelor şi mediului nr. 552/2003 şi modificată ulterior prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Prin Hotărârea Guvernului
nr. 2151/2004 numărul rezervaţiilor Parcului Natural Porţile de Fier a ajuns la 18, incluzând
ariile de protecție specială avifaunistică Divici – Pojejena, Calinovăț și Ostrovul
Moldova Veche.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau declarat pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier alte două arii de protecţie specială
avifaunistică: ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii
Almăjului-Locvei ca parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în
România, în suprafaţa de 10124,4 ha, respectiv 118141,6 ha.
Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu
modificările ulterioare, s-a declarat ca sit de importanţă comunitară ROSCI0206 Porţile de
Fier, parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000, în suprafaţa de 124293 ha,
suprafaţă care depăşeşte suprafaţa Parcului Natural Porţile de Fier.
Începând cu data de 18 ianuarie 2011 suprafața Parcului Natural Porțile de Fier a fost
declarată Sit RAMSAR, având codul de identificare 1946 (ANPM, 2013).
Conform actelor normative menționate în planul de management și propunerilor din
cadrul planului, ce urmează a fi puse în practică odată cu aprobarea planului, în cadrul
Parcului Național Porțile de Fier sunt identificate următoarele categorii de zone: zone de
protecție integrală, zone de management durabil și zone de dezvoltare durabilă.
Legea Protecției Naturii din Serbia nu stabilește principii diferite de zonare pentru
diferitele categorii de arii protejate (Sekulic, 2011). Cele trei nivele de protecție se aplică
tuturor tipurilor de arii protejate din Serbia, diferențele apărȃnd la nivelul suprafețelor ocupate
de acestea ȋn cadrul diferitelor categorii de arii protejate. Zonele cu diferite nivele de protecție
definesc ȋn realitate obiectivele de management pentru anumite suprafețe.
Parcul Național Djerdap conţine trei tipuri de zone în funcţie de regimul de protecţie –
primul nivel de protecţie (protecţia strictă a patrimoniului natural şi cultural) acoperă 8.83%
din suprafaţa parcului, al doilea (protecţia unor elemnente naturale speciale – ecosisteme,
peisaje şi a spaţiilor naturale din proximitatea monumentelor culturale) 21.03% şi al treilea
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(permite activităţi precum turismul, activităţile sportive şi de recreere, silvicultură, utilizarea
resurselor de apă, exploatarea resurselor minerale, dezvoltare urbană) 70.14%.
Ȋn cadrul Parcului Național Djerdap au fost declarate 8 rezervații naturale și un parc
natural regional. Nu există arii protejate incluse ȋn Rețeaua Natura 2000, dar Serbia a
ȋnregistrat progrese semnificative ȋn direcția implementării legislației europene ȋn domeniul
ariilor protejate. La momentul declarării parcului 7018 ha de pădure, din cele 44851 ha erau ȋn
proprietate privată. La același moment doar 5,88% din suprafața ocupată de pădure era situată
ȋn zona de protecție strictă, 28,53% ȋn zona a doua de protecție și 65,59% ȋn zona a treia
(Macura et al, 2010).
În afara controlului degradării peisajelor prin aplicarea instrumentului zonării de către
administrațiile ariilor protejate, cu aplicarea de măsuri de stimulare a comportamentelor
ecologice sau/și sancțiuni, în funcție de problemele specifice, pot fi identificate soluții
specifice.
Dată fiind prezența importantă a suprafețelor agricole, restricționarea tehnicilor care
pot degrada grav aceste terenuri este esențială. Până în perioada recentă, agricultura a fost una
realizată cu mijloace rudimentare, de tip tradițional, cu impact mai redus asupra mediului
(deși nu trebuie neglijat procesul ireversibil pe termen scurt și mediu, de conversie a pădurii
în agricol).
O măsură de natură să susțină în mod esențial structura, estetica, valoarea patrimonială
și funcționalitatea peisajelor se leagă de conservarea și stimularea extinderii, în zone
caracteristice, a suprafețelor împădurite cu specii autohtone. Acest tip de vegetație este un
contributor major la formarea de habitate, asigură reglarea scurgerii apei, fixarea solului și a
rocilor, moderarea climatului etc, servicii ecologice esențiale.
În același timp, este de asemenea extrem de importantă integrarea mai eficientă
funcțional a infrastructurilor comunităților locale. Măsurile pot avea forme variate, de la
promovarea unor localități cu amprentă spațială mai compactă și blocarea construcției unor
elemente în zone sensibile, până la o mai bună proiectare a rețelelor de circulație și transport,
cu beneficii inclusiv în direcția creștrerii durabilității și rezilienței acestor infrastructuri.
Altă direcție importantă de acțiune în perspectiva diminuării impactului antropic
asupra peisajului se leagă de gestionarea eficientă a tuturor categoriilor de deșeuri, de la cele
menajere, până la cele industriale.
Prezența unor specii invazive trebuie să genereze măsuri de combatere a acestora, dat
fiind potențialul distructiv major implicit. Măsurile pot viza distrugerea fizică a exemplarelor
din speciile invazive, dar și susținerea speciilor autohtone (de exemplu prin plantații de specii
locale).
Diagrama cadru privind managementul conservării peisajului cultural material, realizat
de Hutchings şi Cassar, (2006), (Fig. 29) şi adaptată la particularităţile componentelor
patrimoniului cultural specific comunităţilor locale din cele două arii protejate, evidențiază
potenţialii indicatori care pot fi folosiţi în selectarea activităţilor şi acţiunilor de conservare a
componentelor patrimoniului cultural, descriindu-se în acelaşi timp cerinţele, acţiunile şi
obiectivele managementului activiăţii de conservare.
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Factorii de decizie sunt cei care îndrumă activităţile de conservare a componentelor
patrimoniului cultural, deciziile fiind în concordanţă cu rolul patrimoniului cultural, atât la
nivel local, cât şi la nivel naţional şi comunitar.
Activităţile identificate şi definite ca fiind prioritare, întreprinse de către factorii de
decizie, sunt: activităţi de conservare, documentare, investigare, de reducere a eventualelor
ameninţări, precum şi activităţile de control; acestea costituie partea centrală a activităţii
managementului de conservare, rezultatele fiind analizate în funcţie de o serie de indicatori de
performanţă (Niculae, 2011)
Legătura dintre factorii de decizie identificaţi şi factorii externi impune nevoia de a
monitoriza aceste activităţi de conservare, în scopul atingerii indicatorilor de performanţă,
utilizând resursele disponibile specifice comunităţilor locale.
Trebuie întreprinse o serie de măsuri de către autoriăţile locale şi regionale, în scopul
atragerii de fonduri cu finanţare europeană sau naţională, măsuri care privesc reabilitarea
peisagistică, inclusiv a elementelor cu valoare culturală reprezentative, în scopul creşterii
calităţii vieţii şi dezvoltării durabile a comunităţilor rurale subcarpatice (Niculae, 2011).

Fig. 29 Cadrul managementului conservării patrimoniului cultural material al peisajelor rurale
(adaptare după Hutchings şi Cassar, 2006)
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III APLICAREA METODOLOGIEI PROPUSE ÎN ARIILE PROTEJATE. STUDIU
DE CAZ: PARCUL NAȚIONAL DJERDAP- PARCUL NATURAL PORȚILE DE
FIER
3.1. Descrierea generală a arealelor celor două arii naturale protejate studiate
Parcul Natural Porțile de Fier este situat în partea de sud-vest a României, într-o
poziție periferică în raport cu teritoriul național românesc din perspectivă geometrică, dar și
sub aspectul dispunerii față de principalele arii de forță administrativă și economică. Acestă
poziție periferică este de natură a explica într-o anumită măsură gradul redus de dezvoltare
social-economică al zonei în ansamblu. Elementele cadrului natural cu valoare deosebită,
dintre care se detașează Defileul Dunării, alături de un relief complex (Munții Locvei, Munții
Almăjului, Munții Mehedinți, Podișul Mehedinți), o biodiversitate ridicată și o climă
moderată sunt extrem de atractive și ar fi dus la o dezvoltare mult mai consistentă, dacă nu ar
fi existat această izolare față de zonele populate și dezvoltate ale României. În același timp,
trebuie subliniat faptul că tocmai izolarea, dată de poziția periferică, a permis buna conservare
a elementelor valoroase de tip natural, dar și o diferențiere sub aspect etnografic, astăzi
considerată interesantă.
Parcul Național Djerdap se află în nord-estul Serbiei, poziția sa fiind de asemenea
periferică, la frontiera cu România, cursul Dunării delimitându-l de corespondentul său
românesc, Parcul Natural Porțile de Fier. Caracteristicile sale naturale sunt asemănătoare,
fiind prezente forme de relief spectaculoase, respectiv Defileul Dunării și spațiile montane
învecinate, la fel ca și o biodiversitate amplă. Multiculturalitatea este de asemenea un element
important, consecință a unei interesante evoluții istorice. Spre deosebire de Parcul Natural
Porțile de Fier, Parcul Național Djerdap se află la distanță mai redusă față de capitala statului
sârb, fapt de natură a permite o mai bună accesibilitate.
Drumul național 57 care traveresează și leagă întreg teritoriul, este principala cale de
acces între Orșova, Moldova Nouă și Oravița, continuând până la Moravița în Județul Timiș,
unde se leagă de DN 59 care duce spre Timișoara. Drumul urmărește cursul Dunării, trecând
pe langă Cazanele Mici și Cazanele Mari. La Naidaș, DN 57 C, o ramificație a DN 57, face
legătura punctul de trecere a frontierei spre orașul Bela Crkva (Serbia). Comunitățile din
întreg teritoriul sunt legate între ele prin drumuri județene și comunale care permit accesul.
Stații CFR se găsesc la Orșova, Gura Văii și la Drobeta Turnu Severin. Dunărea limitează
Parcul Natural Porțile de Fier în partea de sud, reprezentând o importantă cale de transport de
mărfuri și persoane. Cele mai apropiate aeroporturi sunt Aeroportul Internațional Train Vuia
(Timișoara) aflat la 190 km de parc și Aeroportul Craiova la 175 km distanța față de parc.
În cazul Parcului Național Djerdap sunt trei alternative majore de acces rutier,
respectiv drumul național М 25, cu două puncte de intrare, lângă Golubac și Diana Karataš, și
drumul regional R 106 Porečki Most–Klokočevac. Cea mai mare parte a vizitatorilor provin
din Belgrad, Vojvodina, Sumadija, Pomoravlje și partea de est a Serbiei (Stankovic 2002).
Cel mai important aeroport internațional este aerportul Nikola Tesla din Belgrad.
Patrimoniul natural, suportul principal al cadrului peisagistic, este caracterizat la
nivelul Parcului Natural Porțile de Fier și al Parcului Național Djerdap prin elemente
climatice, geologice, de relief, acvatice și biodiversitate remarcabile.
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Climatul celor două arii protejate este de tip continental temperat cu influențe
mediteraneene (Bâzac și Moldoveanu 1996). Aceste influențe apar ca o consecință a
advecțiilor de aer cald și umed de origine mediteraneeană din vest și a celor de aer tropical din
sud-vest. Temperatura medie anuală este de 11ºC în Defileu și redusă corespunzător în zonele
mai înalte. Primăverile timpurii și iernile cu temperaturi ridicate sunt frecvente. Precipitațiile
sunt relativ ridicate (800-900 mm anual). Diferențele de presiune produse de o parte și de alta
a Defileului Dunării determină apariția iarna a unor curenți de aer rece. Dintre vânturile
locale, cel mai cunoscut este Coșava, care bate cu viteze de peste 20 m/s pe direcția SE – NV,
provocând scăderi semnificative de temperatură. Aceste caracteristici climatice, alături de
diversitatea reliefului și prezența corpurilor de apă, conturează spații de trecere, adăpost,
izolate sau dimpotrivă deschise și permit dezvoltarea unei vegetații bogate și variate,
componentă importantă a unor peisaje extrem de atractive.
Valorile, din perspetivă geologică, în spațiul analizat sunt numeroase, urmare a
manifestării unor îndelungate și complexe procese structurale, tectonice și sedimentare (Popa
2003). Numeroasele geosituri mineralogice, structurale, stratigrafice, paleontologice din cele
două parcuri constituie elemente de mare atractivitate. Se pot menționa siturile Saraoschi,
Bahna, Boljetin, dintre cele cu statut recunoscut. Defileul Dunării în ansamblul său reprezintă
însă cea mai importantă “colecție” de elemente geologice de mare atractivitate.
Relieful este extrem de variat și include ca element definitoriul Defileul Dunării, cu o
lungime totală de 134 de kilometri între Baziaș și Gura Văii (pe partea sârbă aproximativ 100
de kilometri între Golubac și Tekija). Defileul este caracterizat de o alternanță a bazinetelor
depresionare, rezultate din traversarea de către fluviu a zonelor cu roci cristaline și roci
magmatice, cu sectoarele de îngustare, ce apar la traversarea zonelor calcaroase (zonele de
sedimentare Reșița-Moldova Nouă și Șvinița-Svinecea Mare) (Ianovici 1969). Din
perspectiva părții sârbe, Defileul cuprinde patru sectoare de chei: Gornja Klisura, Gospođin
Vir, Veliki și Mali Kazan (Cazanele Mari și Mici) și Sipska Klisura. Sectorul cel mai
spectaculos din perspectivă peisagistică este cel al Cazanelor, format la traversarea masivelor
calcaroase Ciucaru Mare și Ciucaru Mic. Acest sector este cel mai îngust, 150-200 m, având
conformația unor chei adânci (maxim 82 metri de la nivelul apei) cu versanți calcaroși abrupți
(până la 300 de metri înălțime). Există două segmente, Cazanele Mari și Cazanele Mici,
separate de Golful Dubova. Zonele montane aflate la nord și la sud de defileu au peisaje de
asemenea interesante. Cele mai atractive sunt cele dezvoltate pe calcare, cum sunt în Parcul
Natura Porțile de Fier dolinele, văile de doline pe platoul Sf. Elena-Cărbunari, lapiezurile,
dolinele adânci și platourile din Ciucaru Mare și Ciucaru Mic, sectoarele de chei de pe râurile
interioare (Sirinia, Alibeg), peșterile (Gaura cu Muscă și Vranovăț din platoul Sf. Elena,
Ponicova, Peștera Veteranilor, Peștera lui Climente în Masivul Ciucaru, Peștera Zamonița în
bazinul Siriniei).
Date fiind poziția geografică, structura geologică complexă, relieful fragmentat și
variat, interferențele climatice, formațiunile vegetale din ccele două parcuri sunt extrem de
diversificate, fiind identificate peste 60 tipuri de pădure și asociații de arbuști, dintre care
unele relicte. Au fost identificate peste 1000 de varietăți de plante, printre care Corylus
colurna, Acer intermedium, Celtis australis, Ilex aquifolium, Ceterach officinarum, etc. De
asemenea, pot fi încă vazute specii de animale cum sunt ursul, râsul, lupul, șacalul, dar și
extrem de numeroase specii de păsări.
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Patrimoniul cultural s-a constituit prin contribuții istorice desfășurate pe o perioadă de
timp îndelungată. Lepenski Vir este situl arheologic al unei așezări importante ale cărei
începuturi sunt datate la aproximativ 7000 ani î.Chr., existând aici însă urme de locuire de
acum 8000 de ani î.Chr.. Au fost excavate 136 clădiri rezidențiale și de cult, remarcabile fiind
sculpturile megalitice descoperite, atestând o cultură excepțională. Pe malul românesc,
elementele perioadei sunt încadrate în cultura Schela Cladovei (8 000 şi 5 500 î.Chr.). În zona
celor două parcuri sunt de asemenea multiple vestigii din perioada daco-romană, cele mai
semnificative fiind cele ale așezării dacice Dierna (106 î. Chr.), castrelor romane Diana
(Kladovo), cele de la Moldova Nouă și Pojejena, podului roman al lui Traian etc. Din
perioada medievală s-au păstrat elemente arheologice în perimetrul cetăților Golubac și
Festislam (pe malul sârbesc), Orșovei, Ada-Kaleh (acoperită actualmente de apele lacului de
acumulare), Pojejena, Tri Kule (în dreptul orașului Donji Milanovac), Ladislau (lângă
Coronini), Peci, Lylka (între Dubova și Planișevița).
Foarte importantă este prezența în zonă a numeroase comunități etnice, fiecare cu
specificul său cultural. În spațiul celor două parcuri conviețuiesc în bună înțelegere români,
sârbi, cehi, rromi, germani, unguri, turci, ucrainieni, slovaci, bulgari. Un exemplu
semnificativ este al comunităților de cehi care au format satele Eibenthal (1807), Sf. Elena
(1825), Gârnic (1828), Bigăr etc și care, deși departe de zona de origine, vorbesc încă limba
cehă și și-au păstrat o parte importantă a tradițiilor.
În afară de valorile culturale imateriale create, comunitățile din zonă au amenajat în
mod activ cadrul natural, în conformitate cu necesitățile lor. Agricultura, prin cultivarea de
plante și creșterea animalelor, dar și silvicultura au adus importante modificări peisajului
natural, reducând din caraterul sălbatic al locurilor. Dintre amenajările cele mai spectaculoase
se remarcă morile de apă amplasate pe cursurile secundare. Activitățile agricole au caracter de
subzistență, motivele fiind legate de configurația reliefului, dar și de gradul redus de
mecanizare (Necșuliu 2007).
Crearea lacului de acumulare Porțile de Fier a indus de asemenea multiple modificări
în peisaj, cele mai importante fiind, din perspectiva comunităților locale, cele legate de
inundarea unor teritorii și strămutarea de localități.
3.2 Aplicarea metodologiei întocmite la nivelul celor două arii naturale protejate în
cadrul siturilor reprezentative
Evaluarea peisajelor dintr-un anumit areal presupune o ierarhizare și o gestiune a
tuturor elementelor de peisaj identificate (resurse naturale, sociale și culturale).
Evaluarea vizuală a peisajului este o metodă utilizată la nivel național, punând accent
pe evaluarea calitativă a peisajului. Are la bază fișa de evaluare vizuală propusă pentru
România și adaptată după modelul dezvoltat pentru Spania.
Evaluarea vizuală presupune prioritizarea și evaluarea mai multor aspecte definitorii:
- se începe cu evaluarea atributelor fizice şi anume: cursurile de apă, caracteristicile
suprafeței topografice, formațiile vegetale, lumea animală, gradul de utilizare a terenului,
gradul de deschidere al peisajului;
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- se continuă cu evaluarea atributelor legate de vizibilitate și elementele care alterează
percepția vizuală: deschiderea și gradul de interes, fragmentarea, acoperirea liniei orizontului,
îngrădirea vizibilității etc.;
- următorul aspect constă în punctarea și evaluarea elementelor cu caracter unic:
prezența/ absența acestora și evidențierea elementelor remarcabile.
Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea mai multor etape:
- identificarea tipurilor de peisaje reprezentative specifice celor două arii protejate
analizate și stabilirea numărului de puncte de observație pentru care se vor completa fișele de
observație;
- stabilirea pe hartă a punctelor de observație selectate (etapă de laborator);
- deplasarea pe teren în arealul analizat și stabilirea punctelor de observație (etapă de
teren). Punctele trebuie selectate astfel încât deschiderea peisajului să fie mare şi să se acopere
întreg arealul de studiu;
- completarea fișelor de observație, calcularea scorului final și raportarea valorilor
obținute la clasele de peisaj.
Pentru a aplica metodologia propusă în evaluarea vizuală a peisajelor, au fost selectate
șase puncte de observație, două dintre ele în cadrul arealului Parcului Național Djerdap, iar
celelalte trei în arealul Parcului Natural Porțile de Fier.
Punctul de observație numărul 1
Punctul de observație este localizat în Parcul Național Djerdap, la limita sa vestică, în
vecinătatea localității Golubac, având deschidere asupra cetății Golubac, în lungul fluviului
(Fig. 30 a,b).

Fig. 30 Cetatea Golubac, Parcul Național Djerdap (a); Localizarea punctului de observație nr. 1 (b)

Peisajul evidențiat este de tip cultural, materializat prin prezența cetății Golubac, dar și
un peisaj natural indus de relieful structural și petrografic, materializat de Valea Dunării
(Defileul Dunării).
Punctajul obţinut în urma completării fişei de observație propuse este de 70 de puncte.
Această valoare încadrează acest peisaj în categoria de peisaje în stare foarte bună.
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Punctul de observație numărul 2
Punctul de observație selectat este localizat la extremitatea sudică a Parcului Național
Djerdap, în arealul localității Majdanpek (Fig. 31 a,b). Peisajul reprezentat și analizat este de
tip urban (peisajul centrelor urbane).
Punctajul obţinut în urma completării fişei de observație propuse este de 56 puncte.
Această valoare încadrează acest peisaj în categoria de peisaje în stare bună.

Fig. 31 Orașul Majdanpek, situate în proximitatea Parcului Național Djerdap (a); Localizarea punctului de
observație nr. 2 (b)

Punctul de observație numărul 3
Acest punct de observație este localizat în arealul Parcului Natural Porțile de Fier
(sectorul estic), în cadrul teritoriului administrativ al municpiului Orșova (Dealul Moșului),
având deschidere asupra Golfului Orșova și a municipiului Orșova (Fig. 32a,b). Peisajul
reprezentat și analizat este de tip urban (peisajul centrelor urbane).
Punctajul obţinut în urma completării fişei de observație propuse este de 82 puncte.
Această valoare încadrează acest peisaj în categoria de peisaje remarcabile.

Fig. 32 Municipiul Orșova, Parcul Natural Porțile de Fier (a); Localizarea punctului de observație nr. 3 (b)
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Punctul de observație numărul 4
Punctul de observație este localizat în partea sud- vestică a Parcului Natural Porțile de
Fier, în cadrul localității Coronini (platoul Coronini), pe drumul de legătură dintre această
localitate și localitatea Sfânta Elena (Fig. 33 a,b).

Fig. 33 Platoul Coronini, Parcul Natural Porțile de Fier (a); Localizarea punctului de observație nr. 4 (b)

Sunt evidențiate trei tipuri de peisaje: peisaj rural (peisajul satelor mari), indus de
localitatea Coronini, peisaj industrial, materializat de prezența parcului eolian, precum și
peisaj agricol, respectiv peisajul terenurilor cultivate.
Punctajul obţinut în urma completării fişei de observație propuse este de 58 de puncte.
Această valoare încadrează acest peisaj în categoria de peisaje în stare bună.
Punctul de observație numărul 5
Acest punct de observație este localizat în vestul localității Eșelnița, Parcul Natural
Porțile de Fier, având deschidere asupra localității Eșelnița și asuprea dealului Moșului, ce
desparte această localitate de municipiul Orșova (Fig. 34 a,b).

Fig. 34 Comuna Eșelnița, Parcul Natural Porțile de Fier (a); Localizarea punctului de observație nr. 5 (b)

În ceea ce privește tipul de peisaj analizat, acesta este reprezentat de un peisaj rural,
respectiv peisajul satelor mari și foarte mari, coroborat cu peisaje agricole și forestiere.
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Punctajul obţinut în urma completării fişei de observație propuse este de 49 puncte.
Această valoare încadrează acest peisaj în categoria de peisaje obișnuite.
Punctul de observație numărul 6
Punctul de observație este situat în arealul orașului Moldova Nouă, județul CarașSeverin, inclus în Parcul Natural Porțile de Fier, în apropierea iazului de decantare (Fig. 35
a,b). Peisajul analizat este un peisaj industrial rezidual al fostelor exploatări de minereuri
neferoase.
Punctajul obţinut în urma completării fişei de observație propuse este de 33 puncte.
Această valoare încadrează acest peisaj în categoria de peisaje obișnuite, dar cu tendință spre
un peisaj degradat.

Fig. 35 Combinatul de minereuri complexe, Moldova Nouă, Parcul Natural Porțile de Fier (a); Localizarea
punctului de observație nr. 6 (b)

Analizând cele șase fișe de observație întocmite la nivelul celor două arii protejate,
Parcul Național Djerdap, respectiv Parcul Natural Porțile de Fier, s-a constatat existența unui
număr de două peisaje obișnuite, două peisaje în stare bună, un peisaj în stare foarte
bună și un peisaj remarcabil.
Peisajul remarcabil a fost identificat în arealul municipiului Orșova (Golful Orșova),
în timp ce peisajul în stare foarte bună a fost localizat în arealul cetății Golubac. Aspectele ce
au influențat pozitiv peisajele în aceste cazuri au fost reprezentate de prezența fluviului
Dunărea (Defileul Dunării), a golfului Orșova, culmilor montane, o deschidere panoramică,
precum și un grad ridicat de interes. De asemenea, elementele cu caracter unic au fost și ele
prezente, contribuind la creșterea valorii peisajelor descrise și analizate.
În ceea ce privește peisajul obișnuit, acesta este localizat în arealul localității Moldova
Nouă, în proximitatea iazului de decantare și a combinatului de prelucrare a minereurilor
complexe. Valoarea acestui peisaj a fost diminuată de prezența redusă a formațiilor vegetale
naturale și starea avansată de degradare a acestora, lipsa elementelor de patrimoniu cultural,
absența corpurilor de apă (fluviul Dunărea, inclusiv zona de defileu), gradul redus de interes
din punct de vedere al activității turistice, lipsa elementelor cu caracter unic, precum și
prezența suprafețelor aflate într- o stare avansată de degradare.
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Concluzii
Prezentul raport sintetizează principalele noțiuni și concepte metodologice cu care se
operează în studierea peisajelor, dar realizează și o tipologie primară a acestora în funcție de
elementele de interes. De asemenea, în raport sunt sintetizate definițiile peisajului, provenite
din surse și domenii multiple.
Raportul prezintă de asemenea elementele legislative privind înființarea și
administrarea ariilor naturale protejate la nivel naţional şi european, cu privire specială
asupra categoriilor și tipologiilor de arii protejate naturale din prezentul contract, și prin
menționarea diferențierilor între cele două state.
Elementele legislative privind protecţia şi conservarea peisajului sunt prezentat la
nivel naţional şi global, atât în legătură cu specificul legislației naționale în domeniu, dar și
prin prisma elementelor de concordanța cu prevederile Convenției europene a peisajului.
Prezentarea cantitativă și calitativă a peisajelor a permis realizarea unei clasificări
sugestive a tipurilor de peisaje din cele două arii naturale analizate. Metodologia de evaluare
sugerată poate fi aplicată la scară regională, pentru diferite tipuri de peisaje identificate.
Această metodă ce are la bază evaluarea vizuală a peisajelor este o metodă subiectivă, iar
rezultatele depind foarte mult de percepția individuală a fiecărui observator.
Se recomandă utilizarea unui număr mai mare și variat de metode de identificare,
caracterizare, prioritizare și evaluare a peisajelor din cadrul ariilor protejate, aând la bază o
serie de surse cartografice, imagini satelitare, imagini fotografice, precum și date statistice
privind aspectele climatice și socio-economice.
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