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Abstract
This paper presents some methodological aspects about using GIT in the study of the
geomorphologic parameters from the Landscape Reservation “P durea Hârbov ”. It was applied
GIT in the cartographic representation and the spatial analysis of the fallow parameters of the
relief: altitude, slope, exposition and also was evident asymmetries between left and right versants
of the rivers.

Rezumat
În acest articol se prezint aspecte privind parametrii morfometrici utiliza i cu ajutorul
tehnologiei GIS în rezerva ia “ P durea Hârbov ”. Cu ajutorul modelului numeric al terenului
au fost realiza i urm torii parametri morfometrici ai reliefului: altitudinea, înclinarea versan ilor,
expozi ia versan ilor. De asemenea, s-au pus în eviden asimetriile dintre versan ii de pe stânga
i dreapta v ilor ce sec ioneaz rezerva ia.

(

)
«

,

».
,

,
.

Introducere
Aria protejat “P durea Hîrbov ” este o suprafa de p dure valoroas , atribuit la
categoria Rezerva ii peisagistice [1].
Rezerva ia este situat în raionul Anenii Noi, comuna Hârbov . În partea de vest
se învecineaz cu comuna Bulboaca, în partea de nord – comuna Calfa, în est – comuna
Varni a, iar în sud-est cu teritoriul mun. Bender, sectorul Proteagailovca.
Din punct de vedere fizico-geografic teritoriul este situat în cadrul a dou bazine
hidrografice - râul Bîc i un afluent de dreapta al râului Nistru, ocupând interfluviul dintre
râuri i baza versantului. Suprafa a total a rezerva iei peisagistice P durea Hârbov este
de 2232,97 ha.
Rezerva ia include 56 de parcele silvice, care sunt împ ite pe 889 subparcele, cu
o bogat vegeta ie reprezentat prin diferite specii. Prin rezerva ie trece autostrada
Bender-Chi in u, care o împarte în trei sec iuni.
În apropierea rezerva iei sunt situate câteva arii protejate de stat:
1. La 1 km la nord se afl monumentul geologic „Amplasamente de faun fosil Calfa”.
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2. În 2 km la sud - monumentul de arhitectur peisajere “Parcul Hârbov ” .
3. Lâng comuna Proteagailovca i comuna Hagimus – monumentele hidrologice.
4. În comuna Fârl deni – monumentul geologic.
Rezerva ia „P durea Hârbov ” apar ine mai multor unit i geomorfologice, la
nivelul c rora structura geologic impune tipurile i formele de relief, precum i procesele
geomorfologice actuale i care sub ac iunea factorului climatic determin tipul de peisaj.

Materiale i metode
Saltul calitativ deosebit al tehnicilor i metodelor de reprezentare a formelor de
relief s-a realizat odat cu posibilitatea aplic rii informaticii în geografie, prin intermediul
Sistemelor Informa ionale Geografice (S.I.G). Suportul cartografic al sistemului
informa ional geografic l-a reprezentat h ile topografice la scara 1:25 000. Pentru
analiza morfologic i morfografic a regiunii studiate a fost utilizat un software
specializat care permite elaborarea unor h i de mare precizie în limita bazei topografice
avute ca punct de pornire. Practic toate h ile elaborate sunt realizate cu ajutorul
programelor MapInfo 9 i ArcGIS 9.3. Astfel, pe baza interpol rii curbelor de nivel
ob inute s-au realizat automat principalele h i tematice (altitudine, pant , expozi ie).
Dup harta geologic [2] a fost elaborat modelul spa ial har ii geologice.

Rezultate i discu ii
Din punct de vedere genetic, relieful rezerva iei peisagistice „P durea Hârbov ” este
reprezentat de culmi, interfluvii, terase i par ial albiile afluen ilor de dreapta ale Nistrului.
Sub aspect morfografic, zona cercetat se caracterizeaz printr-un paralelism al
culmilor interfluviale i al v ilor ce dreneaz zona, ca rezultat direct al structurii
geologice monoclinale cu orientarea stratelor NNV-SSE. Culmile sunt prelungi i cu înclinare
mic (1-30), respectând, în mare m sur , înclinarea stratelor geologice.
De modul de repartizare a stratelor de roci care alc tuiesc suprafa a Rezerva iei
“ durea Hârbov ”, de rezisten a acestora la impactul cu for ele exogene, determinat de
propriet ile fizice i chimice, depind în mare m sur caracteristicile i elementele reliefului.
Structura geologic caracterizat de aflorimentele din aceast zon , reflect prin multiplele
întreruperi în sedimentare varia iile condi iilor geologice pe parcursul timpului (fig. 1).

Fig. 1. Harta geologic (dup 2).
N1bs1, N1bs2 – forma iunile Basarabianului;N1h – subetajul Kersonian;N2ak3 – etajul Akcheagylian.
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Astfel, pentru teritoriul studiat prezint interes doar depozitele din Sarma ian
i Pliocen.
Basarabianul domin doar în partea de nord-vest a rezerva iei, având o pondere
de 2,3 % din totalul suprafe ei (fig. 2). Din punct de vedere litostratigrafic, este
reprezentat printr-o succesiune de argile, nisipuri, diatomite, dar i de calcare recifale.
Kersonianul cuprinde 18% din teritoriu i este r spândit aleatoriu pe suprafa a
arealului cercetat, caracterizându-se prin prezen a nisipurilor, a nisipurilor argiloase cu
intercala ii de calcare.
Pe altitudinile mai mari, care reprezint
aproximativ toat
suprafa a regiunii
(peste 80% din teritoriu) domin Pliocenul
superior atestat prin prezen a depozitelor
Akcheagyliene, scot la suprafa a forma iuni
nisipoase, pietri uri, dar i depozite mai
recente, respectiv aluviunile de Fârl deni
(a X-a teras ).
Distribu ia structural a depozitelor
de sedimentare basarabian-kersoniene se
caracterizeaz
printr-un
monoclin
generalizat
pe
direc ia
NNV-SSE,
determinat, pe de o parte de în area p ii
central-nordice a teritoriului, iar pe de alt
parte de influen a ariei de subsiden din
Fig.2. Ponderea depozitelor geologice
sud (fig.3).
în structura rezerva iei.

Fig. 3. Profil transversal geomorfologic în perimetrul rezerva iei P durea Hârbov .
Pentru evaluarea indicatorilor morfometrici a fost realizat modelul numeric al
terenului [3, 4]. Astfel, sub aspect morfometric, microrelieful cartat în limitele rezerva iei
peisagistice “P durea Hârbov ” apare ca un relief plan-întins, care înclin foarte u or de
la nord-vest spre sud-est (fig. 4, 5). Altitudinea medie este de 135-145 m în
partea central a rezerva iei. Altitudinile cele mai mari se înregistreaz în partea de
nord nord-vest, având valori de 150-160 m. Acestea scad treptat, aproape neobservat,
tre sud-sud-est, unde se înregistreaz valori în jur de 50-75 m, dar i în partea de
vest-nord-vest, valori ce ajung sub 25 m.
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Fig. 4. Histograma reparti iei procentuale a claselor de altitudine”.

Fig. 5. Harta hipsometric a rezerva iei „ P durea Hârbov ului.

Fig. 6. Harta pantelor a rezerva iei „ P durea Hârbov ului”.
Datorit fragment rii slabe a zonei, pe ansamblu, se remarc dominan a terenurilor
cu valori ale pantei cuprinse între 0-50. Pante cu valori mai mari de 100 se întâlnesc în
partea de sud i sud-vest a rezerva iei (fig.6). Astfel, înclinarea terenurilor influen eaz
procesele geomorfologice la nivelul versan ilor prin poten area progresiv a
pluviodenud rii, valorile mari ale pantei determinând o accelerare a procesului de
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eroziune în adâncime i ale deplas rilor de teren, iar valorile mai mici ale pantei
favorizând o extindere în lateral a organismelor toren iale [5-7].
Expozi ia versan ilor este dependent de tiparul general al fragment rii terenului.
Dat fiind configura ia general a re elei hidrografice care în partea de nord-est este de tip
subsecvent, iar în partea de sud, sud-vest este de tip consecvent, expozi ia versan ilor
domin net pe dou componente (fig.7, 8).

Fig. 7. Harta expozi iei versan ilor a rezerva iei „ P durea Hârbov ului”.
Prima component cuprinde versan ii cu expozi ie nordic i nord-estic , având o
suprafa de 33,19% din teritoriu, iar în cea de-a doua component se reg sesc versan ii
cu expozi ie sudic i sud-vestic , ocupând 29,93 % din suprafa a total a rezerva iei[8].
Rezerva ia peisagistic „P durea Hârbov ”, este situat pe altitudini i pante ale
versan ilor, vulnerabili la procesele geomorfologice actuale. Cu toate acestea, num rul i
intensitatea lor este destul de sc zut , neafectând esen ial rezerva ia.
Dintre procesele geomorfologice actuale care se
manifest în perimetrul rezerva iei enumer m
urm toarele[9-12]:
Eroziunea în adâncime – este r spândit în
partea de sud, în limitele rezerva iei, pe
versantul stâng al afluentului de dreapta al
Nistrului, îns fenomenul nu cunoa te o
amploare deosebit
Eroziunea fluvial este caracteristic micilor
afluen i
care
intersecteaz
rezerva ia,
intensitatea acestui proces fiind una destul de
slab .
Alunec rile de teren – reprezint un proces
geomorfologic
continuu, îns stabil din punct de
Fig. 8. Orientarea versan ilor
vedere
morfologic.
Datorit
suprafe ei
din cadrul rezerva iei
reprezentat
în
mare
parte
de
p
dure,
alunec
rile
„ P durea Hârbov ului”.
de teren sunt r spândite pe versantul drept al v ii
Hârbov ului, afectând localitatea i infrastructura localit ii cu aceea i denumire.
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Concluzii
Utilizarea tehnicilor SIG pentru studiul particularit ilor geomorfologice prezint
numeroase avantaje, prin supravegherea i verificarea permanent a situa iei concrete din
teren, folosirea unui num r mare de informa ii i posibilitatea ad ug rii în permanen de date
noi, integrarea foarte u oar cu alte proiecte de tip SIG din alte domenii. Analiza i
prelucrarea bazei de date a condus la generarea multiplelor utilit i: vizualizarea configura iei
suprafe ei rezerva iei în vederea în elegerii reliefului de ansamblu corelate cu elementele
structurii geologice i morfologice, determinarea i vizualizarea cartografic a unor elemente
morfometrice (hipsometrie, expunerea versan ilor, declivitatea etc.) i trasarea de profile pe
diferite sec iuni în vederea determin rii i eviden ierii unor fenomene i procese
geomorfologice i geologice (aspectul interfluviilor, v ilor, etc.)
Pentru administrarea i valorificarea cu succes a ariilor protejate de stat sunt
necesare utilizarea elementelor geologice i geomorfologice atât pentru evaluarea
distribu iei complexelor de plante cât i pentru gestionarea diversit ii lor.
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