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Descrierea succintă a metodei: 
 

 Am folosit un sistem de aparate de zbor teleghidate (drone) Mavic Pro II 
echipat cu o camera Hasselblad de 20 de MP pentru a efectua fotografii sistematice 
conform unui plan de zbor construit într-un software dedicat și compatibil PIX4D. 
Pix4D este o companie elvețiană care din 2011 dezvoltă o suită de produse software 
care utilizează fotogrametrie și algoritmi de vizualizare pe computer pentru a 
transforma  diferite tipuri de imagini (DSLR, fisheye, RGB), imagini termice și 
multispectrale în hărți 3D și modelare 3D. Liniile sale de software funcționează pe 
platforme desktop, cloud și mobile.  
 Cu ajutorul acestui software dedicat, fotografiile obținute la aceeași rezoluție 
au fost asamblate într-un tablou general prin lipirea automată a fiecărui cadru.  
Corelând datele GPS în coordinate x,y,z atașate fiecărei fotografii sistemul reușește să 
asambleze o imagine 3D a zonei de investigat. Prin suprapunerea proiectului astfel 
obținut cu modele digitale ale terenului se pot calcula suprafețele de habitat cu o 
anumită înclinație și/sau expunere. Lucrând în acest fel putem modela și evalua un 
anumit tip de habitat caracteristic unei anumite specii în funcție de parametrii 
ecologici ai habitatului tip (respectiv locus tipicus)  pentru această specie. 
 Folosim această metodă pentru a cartografia distribuția habitatelor dar şi a 
speciilor rare la nivelul habitatului, aceste date sunt corelate cu unii factorii externi 
precum condițiile staționare de mediu. Am început acest studiu pentru a cartografia 
habitatele câtorva specii endemice de plante din Carpații Orientali. În prezent lucrăm 
la aplicarea acestei metode pentru cartarea habitatelor şi a distribuţiei la nivel de 
habitat a unor specii extrem de rare, considerate endemice, aflate în zone 
inaccesibile (Astragalus pseudopurpureus - Gusul., Andryala levitomentosa (E. I. 
Nyarady) P. D. Sel). 
 Metoda poate fi folosită pentru crearea de modelări 3D cu imagini în spectru 
vizibil cât și infrarosu prin folosirea unor camere cu senzor termice, sau a filtrelor 
de spectru pentru a surprinde diferiți parametri ai habitatelor (temperatură, 
reflecție-absorbție RGB) la un anumit moment dat; date necesare pentru analiza 
ulterioară. Deși metoda în sine nu este nouă, metodologia de implementare poate fi 
originală în funcție de tipul de habitat studiat și parametrii săi specifici; ea poate 
deveni un instrument util de lucru atunci când este aplicată unor habitate saxicole, 
forestiere sau palustre greu sau extrem de inaccesibile. 
 Concluzii: Evoluția continuă a sistemelor de drone din ultimii ani, 
accesibilizarea lor cât și faptul că unele sunt extrem de performante fac ca studiul 
unor astfel de habitate să devină din ce în ce mai facil. În condiții meteo ideale 
dronele se pot apropia extrem de mult (sub un metru) de suprafețele investigate, 
fapt care poate duce la o analiză extrem de exactă ( și prin folosirea de software 
specializat) a habitatelor. Măsurarea suprafețelor devine facilă și se poate face prin 
folosirea de fotografii calibrate cât și imagini satelitare (Google images), (Agenția 
Spatiala Europeană, ESA ), importate și prelucrate cu aplicația ESA-SNAPtool. Desigur 
metoda are neajunsul de a nu putea fi aplicată deocamdată în cazul unor specii 
extrem de mici sau a indivizilor extrem de rari, care nu pot fi încadrați unui anumit tip 
de habitat. 
  
 Multumiri speciale colegului nostru Silviu Covaliov, INCDDD Tulcea,care ne-a 
ajutat cu expertiza tehnică necesară învațării și aplicării corecte a metodei de lucru. 
Mulţumim de asemenea conducerii celor două instituţii pentru sprijinul acordat. 
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Pix4Dmapper software în timpul lucrului, operațiunea de validare și compilare fotografii; în acest caz fotografiile au fost 
luate de la distanțe diferite pentru a experimenta metoda. 

Pix4Dmapper, reprezenatrea grafică parțială a habitatului luat în studiu; versant Cheile Șugaului 

Imagine termică în spectru vizibil; versant Cheile Șugaului 

Imagine RGB sistem drona Mavic 2 Pro; versant 
Cheile Șugaului 

Imagine termică în spectruinfraroșu; versant Cheile 
Șugaului 

Imagine RGB sistem drona Mavic 2 Pro; versant 
Cheile Șugaului 
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