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EVALUAREA CONVENŢIONALĂ  A  ACURATEŢEI TEMATICE
A HĂRŢII FAO „ACOPERIREA/UTILIZAREA TERITORIULUI

REPUBLICII MOLDOVA”
Cantea V.

Institutul de Ecologie şi Geografi e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat

În cadrul studiului s-a evaluat, în mod convenţional (cu utilizarea matricei), acurateţea
tematică a hărţii FAO „Acoperirea/utilizarea teritoriului Republicii Moldova”. Evaluarea
acurateţei s-a făcut în baza a 5501 probe punctiforme, distribuite în mod aleatoriu
stratifi cat în cadrul hărţii, care au fost verifi care cu datele de referinţă (reprezentate, în
principal, de imagini ortofoto cu rezoluţia de 20-40 cm). Cu toate că şaptezeci de procente
din suprafaţa hărţii este ocupată de tipuri de acoperire/utilizare a terenului cu un nivel
al acurateţei de peste 60%, acurateţea totală a hărţii este nesatisfăcătoare, alcătuind doar
44%. În cadrul articolului se discută despre natura, frecvenţa şi magnitudinea erorilor
privind cartarea tipurilor de acoperire/utilizare a teritoriului ţării la diferite niveluri
taxonomice de clasifi care.
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Introducere
Cartarea utilizării sau acoperirii terenului presupune identifi carea, delimitarea şi

etichetarea unităţilor de teren relativ omogene conform unui sistem clar de clasifi care.
De regulă, după fi nalizarea procesului de cartare, se execută un program de evaluare a
acurateţei hărţii create pentru a indica modul în care unităţile de teren de pe hartă sunt
în concordanţă cu realitatea din teritoriu. Cunoaşterea acurateţei hărţii în clasifi carea
terenului este imperativă în stabilirea modului de utilizare ulterioară a hărţii. Astfel,
pentru a utiliza efi cient harta creată, trebuie să se cunoască gradul de incertitudine a
hărţii în prezentarea realităţii din teren. Totodată, rezultatele programului de evalu-
are a acurateţei sunt utile pentru planifi carea modului de îmbunătăţire a veridicităţii
clasifi cării unităţilor de teren la inventarierea ulterioară a harţii.

Cea mai recentă şi detaliată hartă tematică privind acoperirea/utilizarea terenului,
la nivel naţional, a fost realizată la sfârşitul anului 2005, în cadrul proiectului FAO
TCP/MOL/2903 (A) - „Crearea capacităţilor pentru inventarul ocupării/utilizării ter-
enului prin teledetecţie”, fi nanţat de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi
Agricultură. Harta a fost creată în baza interpretării datelor de teledetecţie (imagini satel-
itare Landsat cu rezoluţia de 30 m, achiziţionate în 2004) conform criteriilor harţilor la
scara 1:50,000 [5]. Clasifi carea hărţii a fost realizată în conformitate cu Sistemul FAO
de Clasifi care a Acoperiri Terenului - LCCS [3], iar unitatea minimă de cartare a fost
de cca 0.3 ha. La acel moment, din cauza restricţiilor fi nanciare, nu s-a putut realiza un
program de evaluarea a acurateţei tematice a harţii create.

În cadrul acestui studiu s-a evaluat acurateţea modului de clasifi care/etichetare a
unităţilor de acoperire/utilizare a terenului reprezentată de harta tematică menţionată
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mai sus. Acest lucru s-a realizat pentru a ajuta utilizatorii hărţii respective în evaluarea
scopului şi modului de utilizare a acesteia în anumite activităţi.

Materiale şi metode
Hartă tematică privind acoperirea/utilizarea terenului, supusă evaluării, reprezintă

situaţia în teren la mijlocul anului 2004. Aceasta cuprinde 52 de tipuri de bază de aco-
perire/utilizare a terenului, şi un tip ce reprezintă terenurile care nu au putut fi  clasifi -
cate din cauza norilor de pe imaginile satelitare sau din lipsa datelor de teledetecţie pe
anumite sectoare. La nivelul I, tipurile de acoperire/utilizare a terenului sunt cuprinse
în 10 clase, iar la nivelul II - în 52 clase (vezi tab. 1). Primele 5 coloane ale tabelului 1
descriu structura acestei hărţi, iar harta poate fi  accesată la adresa web: http://canteav.
blogspot.com/2012/12/date-grafi ce-privind-evaluarea.html.

Tabelul 1. Structura tipurilor de acoperire/utilizare a terenului şi distribuirea probelor
de control pentru evaluarea acurateţei hărţii.

Clasifi carea hărţii: Structura poligoanelor:
Distribuirea

probelor:

Tip de acoperire/utilizare a terenului Cod Nr.
Aria

mii Ha
Aria
%

Nr.
% din Nr.
poligoane

Vegetaţie cultivată şi gestionată: 1.1 15838 2049.97 60.6 1360 8.6

Culturi ierboase - parcele foarte mari
(>50 ha)

1101 1960 575.30 17.0 150 7.7

Culturi ierboase - parcele mari
(5-50 ha)

1102 6087 785.53 23.2 150 2.5

Culturi ierboase - parcele medii
(2-5 ha)

1103 969 65.74 1.9 150 15.5

Culturi ierboase - parcele mici (<2 ha) 1104 4173 441.82 13.1 150 3.6

Livadă 1105 1130 72.68 2.1 150 13.3

Vie 1106 432 31.37 0.9 150 34.7

Vie sau Livadă 1107 740 71.77 2.1 150 20.3

Sere 1108 2 0.01 0.0 2 100.0

Perdea forestieră de protecţie 1109 337 5.40 0.2 300 89.0

Parc 1110 8 0.36 0.0 8 100.0

Mixt - vegetaţie cultivată şi gestionată: 1.2 563 111.79 3.3 410 72.8

Livadă şi Culturi ierboase - parcele
mici

1201 129 13.74 0.4 129 100.0

Vie şi Culturi ierboase - parcele mici 1202 303 57.73 1.7 150 49.5

Vie sau Livadă şi Culturi ierboase -
parcele mici

1203 131 40.31 1.2 131 100.0

Vegetaţie terestră naturală şi
seminaturală: 1.3 8932 557.79 16.5 519 5.8

Pădure de conifere 1301 21 0.33 0.0 21 100.0

Pădure de foioase 1302 3443 349.27 10.3 150 4.4

Vegetaţie forestieră riverană 1303 99 3.54 0.1 198 200.0

Vegetaţie spontană ierboasă 1304 5369 204.65 6.0 150 2.8

Mixt - vegetaţie terestră (1.1 şi 1.3): 1.4 456 36.96 1.1 336 73.7
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Tabelul 1. (Continuare).

Vie şi Vegetaţie spontană ierboasă 1401 189 17.23 0.5 150 79.4

Vie sau Livadă şi Vegetaţie spontană
ierboasă 1402 36 5.44 0.2 36 100.0

Livadă şi Vegetaţie spontană ierboasă 1403 231 14.29 0.4 150 64.9

Vegetaţie acvatică: 1.5 1221 36.23 1.1 197 16.1

Mlaştină / stufăriş 1501 47 9.62 0.3 47 100.0

Teren cu exces de umiditate 1502 1174 26.61 0.8 150 12.8

Bazine acvatice naturale: 2.1 57 26.25 0.8 257 450.9

Apă curgătoare 2101 14 22.92 0.7 214 1528.6

Lac format în braţul mort al râului 2102 34 0.43 0.0 34 100.0

Lac natural 2103 9 2.90 0.1 9 100.0

Bazine acvatice artifi ciale: 2.2 3136 36.25 1.1 416 13.3

Bazin de decantare 2201 29 0.78 0.0 29 100.0

Canal 2202 20 0.68 0.0 80 400.0

Heleşteu, acumulare de apă 2203 2744 15.89 0.5 150 5.5

Rezervor 2204 336 18.58 0.5 150 44.6

Crescătorie de peşti 2205 7 0.33 0.0 7 100.0

Urban şi suprafeţe construite: 3.1 4524 323.87 9.6 712 15.7

Construit, mediu urban - oraş 3101 60 44.82 1.3 60 100.0

Construcţie agricolă 3102 2305 19.15 0.6 150 6.5

Construit (altele decât 3101, 3104
ori  3105)

3103 223 2.46 0.1 150 67.3

Construcţie industrială 3104 130 6.99 0.2 130 100.0

Construit, mediu rural - sate 3105 1734 248.41 7.3 150 8.7

Aeroport 3106 3 0.49 0.0 3 100.0

Loc de odihnă (cultură, sport,
divertisment)

3107 2 0.02 0.0 2 100.0

Cimitir 3108 23 0.18 0.0 23 100.0

Carieră 3109 40 1.11 0.0 40 100.0

Depozit de deşeuri (halde) 3110 4 0.25 0.0 4 100.0

Teren fără vegetaţie: 3.2 343 4.37 0.1 168 49.0

Teren fără vegetaţie (stânci, luturi, etc.) 3201 340 4.32 0.1 150 44.1

  Fâşie de nisip 3202 3 0.05 0.0 18 600.0

Mixt - vegetaţie spontană: 4.1 3527 186.22 5.5 1126 31.9

Vegetaţie spontană ierboasă, Tufi şuri şi
Copaci

4101 493 37.68 1.1 150 30.4

Copaci, Tufi şuri şi Vegetaţie spontană
ierboasă 4102 301 20.12 0.6 150 49.8

Copaci şi Vegetaţie spontană ierboasă 4103 744 19.63 0.6 150 20.2

Vegetaţie spontană ierboasă şi Copaci 4104 615 25.96 0.8 150 24.4

Teren fără vegetate şi Vegetaţie spontană
ierboasă 4105 92 2.22 0.1 92 100.0
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Tabelul 1. (Continuare).

Vegetaţie spontană ierboasă şi
Teren gol

4106 233 12.58 0.4 150 64.4

Vegetaţie spontană ierboasă şi Tufi şuri 4107 915 61.08 1.8 150 16.4

Tufi şuri şi Vegetaţie spontană ierboasă 4108 35 2.62 0.1 35 100.0

Tufi şuri şi Copaci 4109 3 0.36 0.0 3 100.0

Copaci şi Tufi şuri 4110 96 3.99 0.1 96 100.0

Date lipsă, nori - 222 14.23 0.4 - -

Total 38819 3383.93 100 5501 14.2

Evaluarea acurateţei hărţii s-a realizat conform metodei convenţionale, care presu-
pune utilizarea unei matrice pentru a măsura nivelul de concordanţă dintre tipurile de
acoperire/utilizare a terenului reprezentate de hartă şi cele observate pe teren, în cadrul
unui set de probe distribuite în teritoriu [6].

Probele folosite în evaluarea acurateţei hărţii au constituit puncte (circumferinţe cu
diametrul de 60m), care au fost distribuite în mod aleatoriu stratifi cat (de regulă, câte
un punct per poligon) pentru fi ecare tip de acoperire/utilizare a terenului reprezentat
de hartă. În acest fel s-au generat un număr total de 5501 probe (vezi tab. 1). Urmând
indicaţiile metodologice descrise de Congalton [1, 2], s-au generat seturi sufi ciente de
probe pentru fi ecare tip de acoperire/utilizare a terenului. Astfel, setul optim pentru
fi ecare tip a constituit 150 de probe. În cazul terenurilor mai puţin răspândite (adică,
cele ce alcătuiesc mai puţin de 150 de poligoane în cadrul hărţii), s-au generat probe
pentru toate poligoanele. Totodată, pentru tipurile de acoperire/utilizare a terenului cu
poligoane liniare (1109 - perdele forestiere de protecţie, 1303 - vegetaţia forestieră
riverană, 2101 - râuri, 2202 - canale, 3202 - fâşii de nisip) s-au generat seturi de probe
suplimentare pentru o distribuire teritorială mai bună a evaluării. În consecinţă, cat-
egoriile în cauză cu puţine poligoane (1303, 2101 şi 2202, 3202) au inclus mai multe
probe per un poligon.

Verifi carea probelor s-a efectuat în baza interpretării imaginilor ortofoto, cu o
rezoluţie de 20 cm pentru oraşe şi 40 cm pentru celelalte teritorii. Imaginile în cauză
prezintă situaţia pe teren în primăvara anului 2007, atunci când au fost achiziţionate,
şi pot fi  accesate la pagina web - http://geoportal.md. Pentru teritoriile care nu au fost
acoperite de imaginile ortofoto, s-a folosit imaginile satelitare cu rezoluţie mare de pe
Google Maps - http://maps.google.com. Probele au fost verifi cate în perioada ianuarie
- aprilie 2011.

Alternativ, pe lângă verifi carea punctelor de control, s-a examinat şi modul de clas-
ifi care/etichetare a poligoanelor întregi (adică, a unităţilor de clasifi care a hărţii) în
care s-a distribuit aceste puncte de control. Acest lucru s-a făcut atât pentru a înţelege
acurateţea hărţii la nivelul unităţilor componente, cât şi pentru a identifi ca poligoanele
greşit delimitate - cele care, conform sistemului de clasifi care a acoperirii/utilizării ter-
enului abordat, trebuiau divizate mai departe în cel puţin două poligoane aparte.

Datele obţinute la evaluarea probelor (şi a poligoanelor cu probe) au fost sumate
utilizând o matrice standard, unde pe verticală se reprezintă tipurile de acoperire/ uti-
lizare a terenului reale, iar pe orizontală se prezintă tipurile terenului descrise de harta
evaluată.
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În cadrul matricei (care este prezentată la următoarea adresă web: http://canteav.
blogspot.com/2012/12/date-grafi ce-privind-evaluarea.html), datele pe diagonală
prezintă corespunderile dintre categoriile de acoperire/utilizare a terenului reprezentate
de harta tematică şi cele întâlnite pe teren la verifi carea probelor de referinţă (în formă
de puncte ori poligoane). Datele pe lângă diagonală arată necorespunderile dintre cat-
egoriile în cauză, adică erorile în clasifi carea tematică a hărţii.

Următorii parametrii statistici au fost calculaţi în cadrul matricei: acurateţea uti-
lizatorului şi producătorului pentru fi ecare tip de acoperire sau utilizare a terenului,
acurateţea totală a hărţii [6] şi coefi cientul Kappa [2].

Rezultate şi discuţii
Un număr de 5501 probe punctiforme, distribuite în mod aleatoriu stratifi cat pen-

tru toate cele 52 de tipuri de acoperire/utilizare a terenului descrise de hartă la nive-
lul II de clasifi care, au fost verifi cate de evaluatori în vederea evaluării acurateţei de
clasifi care a hărţii. Distribuirea probelor în cauză se prezintă în tab. 1 şi harta aco-
periri/utilizării terenului ce poate fi  accesată la următoarea adresă web: http://canteav.
blogspot.com/2012/12/date-grafi ce-privind-evaluarea.html. Proporţia dintre numărul
probelor evaluate şi numărul poligoanelor hărţii a constituit cca 14.2% (vezi tab. 1).

Pe lângă probele punctiforme, s-a verifi cat şi corectitudinea clasifi cării/etichetării
a unui număr de 5007 poligoane în cadrul cărora au fost distribuite aceste probe. Aria
totală a poligoanelor supuse evaluării a constituit cca 13.4% din totalul hărţii.

Conform analizei probelor punctiforme din cadrul matricei de evaluare a acurateţei,
harta evaluată dispune de o acurateţe totală, la nivelul II de clasifi care, de 44%, cu
indicele K de 0.42. Totodată, în cazul verifi cării corectitudinii clasifi cării suprafeţei
totale a poligoanelor, în cadrul cărora au fost distribuite probele, acurateţea totală a
hărţii a constituit 36.6%, cu indicele K de 0.35. Nivelul acurateţei, în modul al doilea
de evaluare, este mai jos din cauza nerespectării condiţiilor de delimitare a poligoanelor
stabilite de sistemul de clasifi care abordat. De altfel, acurateţea hărţii, obţinută în am-
bele modalităţi de evaluare, este nesatisfăcătoare. În mod normal, o hartă tematică de
calitate înaltă trebuie să dispună de o acurateţe totală de cel puţin 85%, cu valoarea lui
K mai mare de 0.80 [2]. Cu toate acestea, un nivel înalt al acurateţei de clasifi care a
unei hărţi este destul de greu de atins, mai ales atunci când clasifi carea tematică a hărţii
este foarte amănunţită, cu multe categorii care se aseamănă între ele [4], cum este, de
altfel, şi cazul nostru.

Indicatorul acurateţei totale a unei hărţi tematice este un indicator ce caracterizează
calitatea totală a hărţii, cu toate acestea acurateţea identifi cării şi cartării fi ecărui tip de
acoperire/utilizare a terenului în parte, caracterizată de acurateţea utilizatorului (Au)
şi producătorului (Ap), este esenţială în înţelegerea modului de utilizare ulterioară a
hărţii în diferite activităţi, precum şi pentru îmbunătăţirea modalităţilor de cartare a
categoriilor tematice.

În acest studiu, se va discuta doar acurateţea utilizatorului, prezentându-se viitorilor
utilizatori ai acestei hărţi informaţii cu referire la caracterul, frecvenţa, magnitudinea
şi sursa erorilor comise în clasifi carea categoriilor de acoperire/utilizare a terenului.
În acest scop, în tabelul 2 se prezintă acurateţea utilizatorului pentru fi ecare tip de
acoperire/utilizare a terenului, la nivelul I şi II de clasifi care a hărţii, calculată atât în
baza probelor punctiforme cât şi în baza poligoanelor în cadrul cărora au fost distribuite

Ecologia şi Geografi a



175

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013

probele. Totodată, aici se prezintă şi ponderea poligoanelor greşit delimitate (Pg),
rezultat obţinut anume la evaluarea corectitudinii clasifi cării/ etichetării poligoanelor
cu probe.

Chiar dacă acurateţea totală a hărţii la nivelul II de clasifi care este nesatisfăcătoare,
în urma analizei matricei de evaluare a acurateţei în baza probelor punctiforme, se
constată că cca 70% din suprafaţa hărţii este, de fapt, compusă din categorii de acoper-
ire/utilizare a terenului cu un nivel acceptabil al acurateţei de clasifi care (vezi tab. 2).

O clasifi care excelentă (Au ≥ 85%) au înregistrat rezervoarele, terenurile construite
ocupate de sate, oraşe şi construcţii agricole, care alcătuiesc în total 10% din suprafaţa
hărţii. Clasifi care bună (70% ≤ Au < 85%) exprimă râurile, lacurile formate în braţul
mort al râului, perdelele forestiere de protecţie , culturile agricole ierboase pe parcele
mici şi carierele, care ocupă cca 14% din aria hărţii.

Tabelul 2. Acurateţea utilizatorului (Au) şi proporţia poligoanelor greşit delimitate
(Pg) pentru fi ecare categorie de acoperire/utilizare a terenului.

Clasifi carea hărţii:

Au evaluată în baza
probelor puncti-

forme:

Au evaluată în baza poli-
goanelor cu probe:

Tip de acoperire/utilizare a terenului Cod Nr. pr. Au, % Nr. pl. Au, % Pg, %

Vegetaţie cultivată şi gestionată: 1.1 1360 82.7 1240 71.0 20.8

Culturi ierboase - parcele foarte mari
(>50 ha)

1101 150 62.0 150 59.3 8.7

Culturi ierboase - parcele mari
(5-50 ha)

1102 150 65.3 150 59.3 20.7

Culturi ierboase - parcele medii
(2-5 ha)

1103 150 23.3 150 22.0 17.3

Culturi ierboase - parcele mici
(<2 ha)

1104 150 71.3 150 62.7 16.7

Livadă 1105 150 54.7 150 50.7 26.7

Vie 1106 150 41.3 150 34.7 34.7

Vie sau Livadă 1107 150 0.0 150 0.0 50.0

Sere 1108 2 100.0 2 100.0 0.0

Perdea forestieră de protecţie 1109 300 73.3 180 72.2 16.7

Parc 1110 8 87.5 8 87.5 0.0

Mixt - vegetaţie cultivată şi
gestionată: 1.2 410 37.1 410 14.1 52.9

Livadă şi Culturi ierboase - parcele
mici

1201 129 27.9 129 14.7 40.3

Vie şi Culturi ierboase - parcele mici 1202 150 40.0 150 17.3 56.7

Vie sau Livadă şi Culturi ierboase -
parcele mici

1203 131 0.0 131 0.0 61.1

Vegetaţie terestră naturală şi
seminaturală: 1.3 519 64.0 420 61.4 12.4

Pădure de conifere 1301 21 47.6 21 47.6 4.8

Pădure de foioase 1302 150 69.3 150 68.7 7.3

Vegetaţie forestieră riverană 1303 198 46.0 99 46.5 6.1

Ecologia şi Geografi a



176

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013

Tabelul 2. (Continuare).

Vegetaţie spontană ierboasă 1304 150 66.0 150 54.0 22.7

Mixt - vegetaţie terestră (1.1 şi 1.3): 1.4 336 17.9 336 9.5 50.6

Vie şi Vegetaţie spontană ierboasă 1401 150 8.7 150 4.7 53.3

Vie sau Livadă şi Vegetaţie spontană
ierboasă 1402 36 0.0 36 0.0 77.8

Livadă şi Vegetaţie spontană
ierboasă 1403 150 31.3 150 14.0 41.3

Vegetaţie acvatică: 1.5 197 56.9 197 48.7 26.9

Mlaştină / stufăriş 1501 47 55.3 47 53.2 17.0

Teren cu exces de umiditate 1502 150 37.3 150 32.0 30.0

Bazine acvatice naturale: 2.1 257 76.7 57 66.7 5.3

Apă curgătoare 2101 214 78.5 14 64.3 21.4

Lac format în braţul mort al râului 2102 34 70.6 34 70.6 0.0

Lac natural 2103 9 44.4 9 44.4 0.0

Bazine acvatice artifi ciale: 2.2 416 83.9 356 81.7 8.7

Bazin de decantare 2201 29 51.7 29 48.3 20.7

Canal 2202 80 66.3 20 50.0 40.0

Heleşteu, acumulare de apă 2203 150 40.7 150 36.0 6.7

Rezervor 2204 150 92.0 150 90.7 4.7

Crescătorie de peşti 2205 7 85.7 7 85.7 0.0

Urban şi suprafeţe construite: 3.1 712 94.1 712 87.4 8.3

Construit, mediu urban - oraş 3101 60 93.3 60 91.7 1.7

Construcţie agricolă 3102 150 87.3 150 84.0 6.7

Construit (altele decât 3101, 3104 ori
3105)

3103 150 27.3 150 26.0 12.0

Construcţie industrială 3104 130 54.5 130 49.2 13.1

Construit, mediu rural - sate 3105 150 98.0 150 93.3 4.7

Aeroport 3106 3 100.0 3 100.0 0.0

Loc de odihnă (cultură, sport, divert-
isment)

3107 2 100.0 2 100.0 0.0

Cimitir 3108 23 91.3 23 91.3 4.3

Carieră 3109 40 70.0 40 60.0 15.0

Depozit de deşeuri (halde) 3110 4 25.0 4 25.0 0.0

Teren fără vegetaţie: 3.2 168 6.6 153 2.6 16.3

Teren fără vegetaţie (stânci, luturi,
etc.)

3201 150 1.3 1.3 1.3 16.7

Fâşie de nisip 3202 18 50.0 66.7 66.7 0.0

Mixt - vegetaţie spontană: 4.1 1126 52.4 1126 34.7 39.8

Vegetaţie spontană ierboasă, Tufi şuri
şi Copaci 4101 150 12.7 150 6.0 59.3

Copaci, Tufi şuri şi Vegetaţie spontană
ierboasă 4102 150 8.7 150 7.3 40.0
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Tabelul 2. (Continuare).

Copaci şi Vegetaţie spontană
ierboasă 4103 150 44.7 150 34.0 32.0

Vegetaţie spontană ierboasă şi
Copaci

4104 150 22.7 150 10.7 51.3

Teren fără vegetaţie şi Vegetaţie
spontană ierboasă 4105 92 13.0 92 13.0 21.7

Vegetaţie spontană ierboasă şi
Teren gol

4106 150 30.0 150 24.0 34.7

Vegetaţie spontană ierboasă şi
Tufi şuri 4107 150 2.0 150 1.3 37.3

Tufi şuri şi Vegetaţie spontană
ierboasă 4108 35 0.0 35 0.0 31.4

Tufi şuri şi Copaci 4109 3 0.0 3 0.0 66.7

Copaci şi Tufi şuri 4110 96 1.0 96 1.0 34.4

Total 5501 44.0 5007 36.6 26.3

Notă: Nr. pr. - număr probe punctiforme; Nr. pl. - număr poligoane cu probe.

Canalele, terenurile cu vegetaţie spontană ierboasă, terenurile agricole cu vegetaţie
ierboasă pe parcele mari şi foarte mari, care ocupă 46% din suprafaţa hărţii, au înregis-
trat o clasifi care rezonabilă (60% ≤ Au < 70%).

Circa 30% din suprafaţa hărţii este ocupată de categorii de acoperire/utilizare a ter-
enului cu un nivel nesatisfăcător al acurateţei. În mod special, categoriile mixte şi cele
cu terenuri fără vegetaţie posedă un nivel extrem de jos al acurateţei.

Atunci când analizăm matricea de evaluare a acurateţei în baza poligoanelor în-
tregi, în cadrul cărora au fost distribuite probele punctiforme, constatăm că nivelul Au
înregistrat de majoritatea categoriilor de acoperire/utilizare a terenului este ceva mai
mic, efect amplifi cat anume de erorile comise în delimitarea unui număr important de
poligoane (vezi tab. 2). S-a înregistrat o corelaţie strânsă între nivelul Au şi Pg din tab.
2. Astfel, la evaluarea acurateţei în baza probelor punctiforme şi în baza poligoanelor
de control, gradul de corelare este respectiv de 0.71 şi 0.78. Din acest fapt rezultă că
nivelul Pg a avut un impact important asupra nivelului Au, cu o anumită amplifi care
atunci când acurateţea este evaluată în baza poligoanelor de control.

Utilizatorii acestei hărţi trebuie să fi e extrem de atenţi asupra utilizării în diferite
activităţi a categoriilor de acoperire/utilizare a terenului cu valori nesatisfăcătoare ale
acurateţei, deoarece acestea reprezintă în mică măsură realitatea pe teren. Totodată,
utilizarea categoriilor de acoperire/utilizare a terenului cu valori rezonabile pentru Au
trebuie să fi e analizată amănunţit, luându-se în vedere acurateţea de reprezentare a
acestora pe hartă. În fi nal, categoriile ce reprezintă terenurile cu un nivel bun şi exce-
lent al acurateţei pot fi  folosite cu încredere în majoritatea activităţilor deoarece acestea
reprezintă în mare măsură realitatea pe teren.

Tipul şi structura (caracterul, frecvenţa şi magnitudinea) erorilor hărţii date pot
fi  înţelese dacă analizăm datele înregistrate în celulele de pe lângă diagonala matri-
cei. În urma analizei respective, se poate stabili cum a fost afectată acurateţea tipu-
rilor de acoperire/utilizare a terenului şi cum sunt distribuie erorile între categoriile
de clasifi care a hărţii. Matricele de evaluare a acurateţei hărţii, atât în baza probelor
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punctiforme cât şi în baza poligoanelor de control, pot fi  accesate la următoarea adresă
web: http://canteav.blogspot.com/2012/12/date-grafi ce-privind-evaluarea.html.

Spre exemplu, conform matricei de evaluare a acurateţei, erorile în delimitarea
categoriilor ce descriu terenurile agricole cu vegetaţie ierboasă (cele pe parcele mici,
medii, mari şi foarte mari, care ocupă împreună 55.2% din aria hărţii) au fost cauzate,
în mare măsură, de incapacitatea de diferenţiere dintre mărimea parcelelor ocupate de
culturile date. Astfel, au existat probleme în diferenţierea clară între categoriile 1101 şi
1102, şi între categoriile 1103, 1104 şi 1102. Ţinând cont de faptul că deosebirile dintre
aceste 4 categorii ţin doar de mărimea parcelelor, se poate anticipa ca mulţi utilizatori ai
acestei hărţi să nu aibă nevoie de o astfel de diferenţiere dintre categorii. La agregarea
categoriilor respective, acurateţea utilizatorului pentru categoria agregată va creşte la
87.2%, reprezentând o acurateţe excelentă.

Un alt exemplu util este analiza erorilor ce au afectat mult nivelul acurateţei cat-
egoriilor mixte dinte vegetaţie spontană lemnoasă şi ierboasă, şi dinte terenuri fără
vegetaţie şi cele cu vegetaţie spontană. Aceste categorii ocupă 5.5% din suprafaţa hărţii
şi au înregistrat valori foarte joase pentru Au. Astfel, analizând matricea de evaluare a
acurateţei, putem observa anumite tendinţe în distribuirea erorilor de etichetare a cat-
egoriilor mixte: 1. există o confuzie în diferenţierea clară dintre categoriile mixte (mai
ales în cazul categoriilor 4101, 4102, 4103, 4104, 4106 şi 4110); 2. multe poligoane
atribuite categoriilor mixte care au în componenţă lor o parte semnifi cativă de vegetaţie
spontană ierboasă (în special categoriile 4101, 4104, 4106, 4107 şi 4108) aparţin în
realitate terenurilor cu vegetaţie spontană ierboasă (1304); 3. o parte din poligoanele
atribuite categoriilor mixte în care domină vegetaţia spontană lemnoasă (4102, 4103,
şi 4110) aparţin în realitate terenurilor cu păduri de foioase (1302); 4. un anumit număr
de terenuri agricole (în special cele ierboase pe parcele mici - 1104) au fost incorect
clasifi cate ca şi categorii mixte cu vegetaţie spontană (în principal categoriile 4103,
4104, 4107 şi 4108). Totodată, aceste erori au fost amplifi cate de delimitarea greşită a
poligoanelor atribuite categoriilor date. Proporţia poligoanelor greşit delimitate este în
medie de aproape 40% pentru aceste categorii (vezi Tab. 2).

Alte erori esenţiale ţin de neputinţa cartatorilor acestei hărţi de a delimita clar viile
de livezi pe anumite porţiuni ale imaginelor de teledetecţie folosite. În rezultat  aceștia
au inclus categorii de terenuri suplimentare (1107 - vii sau livezi, 1203 - vii sau livezi
şi culturi ierboase parcele mici, 1402 - vii sau livezi şi vegetaţie spontană ierboasă) ce
nu pot fi  întâlnite în realitate pe teren. Desigur că acurateţea acestor categorii este nulă
în cadrul matricei.

Conform analizei celor 5007 poligoane, în cadrul cărora au fost distribuite probele
punctiforme, s-a constatat că cca 26.3% din poligoanele hărţii au fost delimitate greşit.
Conform sistemului de clasifi care a terenurilor abordat, poligoanele în cauză trebuiau
divizate în cel puţin 2 categorii aparte de acoperire/utilizare a terenului, deoarece fi e-
care dintre acestea ocupă o parte importantă (peste 20%) din poligon, cu arii (parcele)
ce depăşesc unitatea minimă de cartare. Acest lucru a afectat esenţial acurateţea
hărţii fi nale.

În rezultatul analizelor, s-a constatat că în componenţa poligoanelor greşit delimi-
tate (Pg) cel mai des se întâlnesc câte 2 sau 3 categorii de acoperire/utilizare a terenului,
valoarea medie fi ind de 3.5 categorii per Pg. Important este faptul că tipul dominant de
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acoperire/utilizare a terenului din cadrul a 20% din poligoanele greşit delimitate core-
spund cu cel atribuit poligoanelor în cauză de cartatori. Acest fapt denotă, că erorile în
identifi carea şi clasifi carea terenului pentru aceste 20% din Pg nu sunt extrem de grave.
Acest lucru a făcut, de fapt, ca nivelul acurateţei obţinut în baza probelor punctiforme
să fi e mai mare decât acel obţinut în baza poligoanelor de control.

Analizând datele din tab. 2, se observă că cele mai multe poligoane greşit delimitate
au fost atribuite majorităţii categoriilor mixte şi categoriilor ce caracterizează terenurile
agricole cu vegetaţie lemnoasă, terenurile cu exces de umiditate şi canale.

Explicaţiile privind numărul mare de Pg pentru categoriile mixte ţin, în principal,
de faptul că la delimitarea şi etichetarea acestora nu s-a luat în consideraţie unitatea
minimă de cartare. Conform sistemului de clasifi care abordat, sistemul FAO de clasi-
fi care a acoperiri terenului - LCCS [3], la categoriile mixte se includ terenurile unde
se întâlneşte un mozaic de tipuri de acoperire/utilizare a terenului cu arii (parcele) sub
unitatea minimă de cartare, ce face, astfel, imposibilă separarea acestora. În cazul hărţii
evaluate, cartatorii nu au luat în consideraţie acest detaliu important, incluzând, dese-
ori, în componenţa categoriilor mixte terenuri ce puteau fi  divizate mai departe în mai
multe categorii separate.

Erorile în delimitarea terenurilor agricole cu vegetaţie lemnoasă şi a celor cu exces
de umiditate se pot explică prin confuzia spectrală, care a infl uenţat, deseori, cartatorii
în delimitarea corectă dintre diferite terenuri cu vegetaţie agricolă şi a celor cu vegetaţie
spontană. Confuzia spectrală apare atunci când mai multe categorii de acoperire/utili-
zare a terenului au o refl ecţie spectrală similară pe imaginele de teledetecţie, ori atunci
când un anumit tip de acoperire/utilizare a terenului are refl ecţii spectrale diverse în dif-
erite sectoare din cauza diferenţelor regionale în dezvoltarea fenologică a plantelor sau
a practicilor de utilizare a terenurilor. Erorile în delimitarea canalelor au fost cauzate,
în principal, de includerea în această categorie nu numai a oglinzii apei, dar şi a unei
părţi importante din terenurile alăturate, care puteau fi , atât margini de terenuri agricole
cât şi arii cu vegetaţie spontană. Probleme în acest sens au fost provocate şi de rezoluţia
imaginelor Landsat folosite (formate din celulele de 30x30m), care a reprezentat canal-
ele (şi alte structuri liniare, precum râurile şi perdelele forestiere de protecţie) mai late
decât sunt acestea in realitate pe teren.

La nivelul I de clasifi care, harta respectivă dispune de o acurateţe totală de 65.4%
(K = 0.59) conform matricei de evaluare a acurateţei în baza probelor punctiforme.
Acest nivel al acurateţei este mai mic atunci când se evaluează în baza poligoanelor
de control, fi ind de 53.3% (K = 0.47). Chiar şi la acest nivel de clasifi care a hărţii,
acurateţea tematică nu este foarte bună. Acurateţea hărţii, la nivelul I de clasifi care, a
fost redusă, în mare măsură, de numărul mare de poligoane greşit delimitate, în special
în cazul categoriilor mixte.

Concluzii şi recomandări
Conform metodei convenţionale (matricei) de evaluare a acurateţei de clasifi care

a hărţilor tematice, harta privind acoperirea/utilizarea teritoriului Republicii Moldo-
va, creată în cadrul proiectului FAO la sfârşitul anului 2005, are o acurateţe totală
nesatisfăcătoare la nivelul detaliat de clasifi care. Nivelul precar al acurateţei hărţii a
fost infl uenţat de următoarele momente: 1) gradul de detaliere a acoperirii/utilizării
terenului ales este prea mare pentru a putea fi  realizat cu succes în baza produselor de
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teledetecţie folosite - Landsat cu rezoluţia de 30m; 2) comiterea numeroaselor erori
în delimitarea categoriilor mixte de acoperire/utilizare a terenului, atât din cauza con-
fuziei spectrale în interpretarea datelor de teledetecţie, cât şi din nerespectarea de către
cartatori a condiţiilor obligatorii (cu luarea în consideraţie a unităţii minime de cartare)
în delimitarea categoriilor în cauză; 3) instituirea unor categorii de acoperire/utilizare a
terenului (1107, 1203 şi 1402) ce nu pot fi  întâlnite în realitate pe teren, dar care au fost
determinate de incapacitatea diferenţierii dintre poligoanele cu vii şi livezi pe anumite
porţiuni ale imaginelor de teledetecţie utilizate.

Chiar dacă acurateţea totală a hărţii este foarte joasă, un şir de categorii de acoper-
ire/utilizare a terenului au înregistrat, totuşi, valori destul de bune ale acurateţei, pre-
cum: terenurile construite ocupate de sate, oraşe şi construcţii agricole, rezervoarele,
perdelele forestiere de protecţie. Pe de altă parte, toate categoriile mixte de acoperire/
utilizare a terenului şi terenurile lipsite de vegetaţie au înregistrat valori foarte joase ale
acurateţei.

Este important de menţionat că delimitarea greşită a unui număr important de po-
ligoane, cauzat de nerespectarea condiţiilor impuse de sistemul de clasifi care a ter-
enurilor, a fost un factor esenţial ce a redus nivelul acurateţei hărţii. Acest efect a fost
amplifi cat anume la analiza acurateţei hărţii în baza poligoanelor de control.

Pentru a îmbunătăţi acurateţea totală a hărţii evaluate, precum şi a acurateţei cat-
egoriilor individuale de acoperire/utilizare a terenului, utilizatorilor li se recomandă să
reclasifi ce harta dată prin agregarea categoriilor de terenuri apropiate după structură,
reducându-se, astfel, gradul de detaliere a hărţii. O abordare în acest sens este prezentată
la următoare adresă web: http://canteav.blogspot.com/2012/12/date-grafi ce-privind-
evaluarea.html. Cu toate acestea, chiar şi la o astfel de reclasifi care a hărţii, o parte
din categoriile de acoperire/utilizare a terenului (în special cele mixte) vor continua să
înregistreze valori joase ale acurateţei.

Pe termen lung, în vederea revizuirii hărţii, se impune de întreprins măsuri pentru
a exclude erorile de cartare a categoriilor mixte de acoperire/utilizare a terenului prin
reclasifi carea poligoanelor greşit delimitate, în special din cauza nerespectării unităţii
minime de cartare la delimitarea acestora. Totodată, se impune reclasifi carea categori-
ilor 1107, 1203 şi 1402, precum şi agregarea tipurilor de acoperire/utilizare a terenului
cu un număr extrem de mic de poligoane (ex. 1108, 2205, 3202, 3107). Considerăm, că
acest efort ar îmbunătăţi mult acurateţea totală a hărţii.
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