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• Indici de specializare:
• Indicii de specializare a speciilor
• Indicii de specializare a comunitățiilor

• Diversitate: Indicele Shannon (vegan)



Date disponibile: intensitate de agricultură

• Tempo-online:
• Date între 1990 – 2018
• Nivel de județe:

• Fond funciar
• Producție:

• Vegetală
• Animală

• Pesticide
• Îngrășăminte
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Rezultate: specializare și diversitate
p-value < 2.2e-16
r: -0.540248



Rezultate: specializare și numărul habitatelor
p-value < 2.2e-16
r: -0.6155839 



Rezultate: diversitate și numărul habitatelor
p-value = 2.372e-13
r: 0.4472186



Rezultate: culturi dominante
p-value = 5.185e-11
r: 0.4050751



Rezultate: culturi dominante
p-value = 0.005066
r: -0.1792641



Rezultate: producția de cereale
p-value = 1.161e-05
r: 0.2771771



Rezultate: producția de cereale
p-value = 0.0004205
r: -0.2245097



Rezultate: fertilizatori
p-value = 1.028e-07
r: -0.3332943



Rezultate: fertilizatori
p-value = 3.564e-06
r: 0.2923411



Rezultate: pesticide
p-value = 0.0005583
r: -0.2198065



Rezultate: pesticide
p-value = 0.008476
r: 0.1685349
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cunoscute până acum în literatura
relevantă
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Concluzii

• Rezultatele preliminare coincid cu cele
cunoscute până acum în literatura
relevantă

• Intensificarea agriculturii afectează în
mod semnificativ comunitățile de păsări
agricole

• Analizele trebuie efectuate cu date mai 
detaliate pe nivel de UAT



Mulțumesc pentru atenție!
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