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 Introducere

Considerând vegetaţia ca un element semnificativ în evidenţierea potenţialului 
natural al mediului, ca şi al gradului de modificare antropică, analiza covorului 
vegetal reprezintă o etapă importantă în lucrările privind clasificarea şi cartografierea 
tipurilor de peisaj, ca şi studiul modificării peisajelor geografice sub influenţa activităţii 
antropice [8]. După funcţiile socio-economice şi gradul de modificare antropică a 
mediului în Republica Moldova pot fi evidenţiate peisaje agricole, silvice, de stepă, 
înmlăştinite şi peisaje urbanizate. După rolul său economic şi după suprafaţa ocupată 
fiind dominante peisajele agricole, care alcătuiesc 75% din suprafaţa totală [6]. Dar în 
trecut peisajele silvice şi de silvostepă ocupau majoritatea teritoriului Basarabiei [5, 
14]. Pădurile ofereau locuitorilor adăpost, dar în ele erau prezente şi resurse naturale 
necesare cum sunt sursele de apă potabilă, lemn, animale de vînat, pomuşoare ş.a. 
Exploatarea excesivă  a pădurilor, îndeosebi în ultimile doua secole, a contribuit la 
degradarea peisajelor silvice cu implicaţii  şi asupra gradului de stabilitate ecologica 
a mediului. Astfel apare necesitatea de a analiza dinamica peisajelor silvice în scopul 
elaborării măsurilor posibile de restabilire a acestora, care, de rând cu altele, ar asigura 
dezvoltarea durabilă a societăţii.

Obiectul de studii şi metode

Ca obiect de studiu au servit peisajele (landşafturile) silvice de pe teritoriul de 
astazi al Republicii Moldova.

Metodele de cercetare, analiză şi de reprezentare cartografică a peisajelor silvice 
sunt destul de variate. Una dintre acestea este metoda statistică, când cercetarea se 
axează pe extragerea de date numerice privind caracteristicile peisajelor silvice din 
anumite regiuni (la nivel de comună, raion (judeţ), pentru tot teritoriul ţării, sau diferite 
categorii de unităţi naturale teritoriale ş.a.), şi calcularea în baza acestora a ponderii 
acestor pesaje. 
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O metodă eficientă este metoda geografică, care cuprinde un sistem de cercetări 
de teren şi de laborator, ce se realizează în strânsă legătură cu condiţiile locale fizico-
geografice (relief, climă, reţea hidrografică, soluri, vegetaţie, faună, protecţia şi 
conservarea mediului) şi activităţile social-economice. Reprezentarea cartografică, 
în acest caz, se bazează pe amplasarea spaţială a trupurilor de pădure, cu gradul de 
detaliere în dependenţă de  scara hărţii. În cazul nostru, s-a utilizat Harta ungară a 
Basarabiei, la scara 1 : 200 000 din anul 1910.

Dezvoltarea noilor tehnologii au contribuit la apariţia teledetecţiei, care a  
aprofundat metoda geografică în prelucrarea datelor spaţiale privind utilizarea terenului. 
Evaluarea starii actuale (suprafaţa, gradul de fragmentare ş.a.) a peisajelor silvice a fost 
efectuată în baza imaginilor satelitare Landsat  anul 2001. 

Rezultate şi discuţii

Exploatarea intensa a peisajelor silvice în Basarabia datează încă din secolele 
XIV-XV, când se înregistrează creşterea numărului populaţiei şi întemeierea de noi 
aşezări. [8]. Analiza  repartiţiei spaţiale a diferitelor categorii de soluri, denotă întinderea 
cu mult mai mare de altădată a pădurilor, suprafaţa cărora depăşea 20% [12].

Către sfîrşitul secolului al XIX-lea, după Pacea de la Kuciuk-Kainargi din 1774, 
Moldova obţine dreptul de a face comerţ nu numai cu Turcia dar şi cu alte state. Ca 
urmare, o perioadă îndelungată, are loc extinderea terenurilor agricole, inclusiv a celor 
cultivate cu cereale şi, implicit, întemeierea de noi aşezări [14 p. 28].

La începutul sec. XIX, pînă la alipirea oficială a acestui teritoriu la Rusia, apar 
primele hărţi şi date statistice mai veridice privitor la repartiţia teritorială a pădurilor. 
Primele inventarieri de acest gen s-au efectuat în anul 1809. Către anul 1812 suprafaţa 
pădurilor Basarabiei a fost estimată la 547 mii ha, gradul de împădurire fiind de 12,1% 
(fig. 1) [14]. Unii autori menţionează, că „…din noile gubernii ale Rusiei, Basarabia era 
cea mai împădurită…” [3, p. 21].

Tăierile pentru flota rusă din Marea Neagră se efectuau iniţial selectiv, alegându-
se de obicei cei mai buni arbori, mai calitative fiind considerate pădurile din judeţul 
Orhei. Potenţialul agricol înalt al Basarabiei a contribuit şi la tăieri rase. Terenurile 
eliberate, iniţial erau destinate păşunatului, ulterior fiind transformate în terenuri 
arabile [14]. O bună parte din lemnul exploatat în această perioadă este exportat sub 
formă de cherestea şi mangal [2]. În consecinţă, către anul 1861, suprafaţa pădurilor 
se diminuează până la 325 mii ha, ceea ce alcătuieşte 59,41% din suprafaţa totală a 
pădurilor Basarabiei din anul 1812.

Degradarea catastrofală a peisajelor silvice continuă şi în anii 1861-1881, când 
suprafaţa acestora s-a micşorat cu 42 mii ha. Despăduririle intense din această perioadă 
au loc îndeosebi în partea centrală a Basarabiei, unde, în consecinţă, are loc intensificarea 
proceselor erozionale şi a alunecărilor de teren, care contribuie şi la colmatarea unor 
lacuri naturale [15, p. 163].

O altă cauză, care a stimulat procesul de despădurire, a fost forma de proprietate a 
resurselor funciare. Către anul 1870, 80% din suprafaţa pădurilor se aflau în proprietate 
privată, iar 17%  aparţineau în majoritatea sa mănăstirilor, predominant celor străine (în 
special a mănăstirilor din Grecia).     Proprietarii acestora, dorind să obţină profituri mari 
din teama exproprierii în cît mai scurt timp, exploatau extrem de intens pădurile. Dar 
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şi după anul 1873, cînd are loc exproprierea pădurilor, starea peisajelor silvice nu s-a 
ameliorat. La aceasta a contribuit şi faptul ca, începînd cu anii 1871-1876, s-a permis 
oficial păşunatul în zonele defrişate, deoarece „…veniturile din această activitate se 
echivalau cu cele obţinute din vînzarea pădurilor…” [14, p. 32-35].

În consecinţă, la începutul sec. XX, suprafaţa pădurilor a coborîât la 239,5 mii 
ha, gradul de împădurire fiind de 6,9% (fig. 2). În această perioadă se fac primele 
încercări de ameliorare a terenurilor silvice. Din anul 1906 încep să fie percepute 
taxe pe defrişări [14], iar, odată cu începerea proceselor de inventariere a ravenelor 
şi hîrtoapelor (alunecărilor de teren) în anii 1911-1915, se iniţiază şi unele măsuri de 
ameliorare a stării pădurilor, cum sunt, de exemplu, împăduririle efectuate în judeţul 
Orhei [15].

Figura 1. Dinamica suprafeţelor cu păduri şi a gradului de împădurire  (după: Proca 
V., 1981; Cadastrul funciar general (1980-2005)).

Procesul de despădurire a contribuit şi la fragmentarea trupurilor de pădure. (fig. 
2). Astfel, dacă la începutul sec. XIX, trupurile de pădure aveau în suprafaţă câteva mii, 
unele zeci de mii de hectare, fiind în număr de câteva zeci, către anul 1900 numărul 
acestora a atins 690, iar în 1920 – 1215. Acest fenomen a afectat gradul de stabilitate 
ecologică a peisajelor silvice. Despădurirea se intensifica cu mult în timpul primului 
război mondial. În consecinţă, către anul 1920, suprafaţa pădurilor a scăzut la 230 mii 
ha, iar gradul de împădurire – la 5,2%. În perioada interbelică nu au avut loc modificări 
esenţiale în suprafaţa pădurilor. Aceasta se explică atît prin exproprierea pădurilor în 
urma reformei agrare din anul 1921, cît şi prin efectuarea în anii ’30 a unor lucrări 
de împădurire şi de amenajări silvice. Astfel, în anii 1930-1937 s-au plantat 21,2 mii 
ha de arbori, din care 13,8 mii ha – de salcîm alb şi peste 7 mii ha de stejar, frasin, 
mesteacăn [11, 4]. În scopul ameliorării stării pădurilor, departamentul silvic român 
oferea doritorilor terenuri agricole pe 1-2 ani, cu condiţia împăduririi ulterioare a 
acestora [14].

Măsurile întreprinse s-au dovedit a fi însă ineficiente, suprafaţa pădurilor 
continuă să scadă, ajungând în anul 1940 la 197,4 mii ha sau 4,4% din suprafaţa totală 
a Basarabiei. Cauzele principale ale diminuării suprafeţelor pădurilor în prima jumătate 
a secolului XX au fost tăierile rase, efectuate în anii primului război mondial, îndeosebi 
în anii 1916-1918, dar şi utilizarea tot mai intensă de către populaţie a lemnului ca 
combustibil [15, p.165].
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Figura 2. Repartiţia peisajelor silvice în Basarabia în anul 1910.

În perioada postbelică fondul silvic a suferit modificări esenţiale. Au fost efectuate 
lucrări de studiere şi reabilitare a fondului forestier; a fost înfiinţat Fondul Silvic de 
Stat, organizate gospodării silvice şi pepiniere [14]. În perioada anilor 1945-1961 au 
fost împădurite circa 35 mii ha, în special pe contul terenurilor agricole degradate. În 
decurs de 45 de ani, suprafaţa fondului silvic a crescut cu circa 200 mii ha, ajungând 
în anul 1990 la 416 mii ha sau 12,3% din suprafaţa republicii. Ameliorarea peisajelor 
silvice se datorează şi creşterii ponderii ariilor silvice protejate.

În ultimii 15 ani suprafaţa peisajelor silvice s-a majorat cu 23,5 mii ha, ajungând 
în 2005 la 439,7 mii ha sau 13% din suprafaţa republicii [6].

În structura fondului silvic (fig. 3), predomină pădurile, care alcătuiesc 88% din 
suprafaţa peisajelor silvice. Se extind suprafeţele perdelelor forestiere de protecţie, 
care în anul 2005 deţineau peste 30 mii ha (7% din suprafaţa împădurită). Suprafeţele 
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ocupate de arbuşti alcătuiesc circa 20 mii ha, ceea ce reprezintă 5% din suprafaţa 
peisajelor silvice

Pădurile actuale, în marea lor majoritate, reprezintă păduri secundare, cele 
primare constituind doar 4% din suprafaţa totală. Vîrsta medie a arborilor este de 45 de 
ani. Predomină pădurile de foioase specifice Europei Centrale, în componenţa cărora se 
evidenţiază stejarul, carpenul, fagul, frasinul, teiul, arţarul, etc. [10, p. 33-36]

Gradul de împădurire diferă foarte mult pe teritoriul republicii (fig. 4), fiind în 
funcţie, atît de factorii naturali cît şi de cei antropici. Peisajele silvice, de regulă, se 
situiază la altitudini de peste 200-250 m (datorită cantităţilor mai mari de precipitaţii) 
şi pe terenurile cu un grad ridicat de fragmentare (datorită imposibilităţii valorificării 
acestora în scopuri agricole). Dintre unităţile naturale, printr-un grad mai ridicat de 
împădurire, se evidenţiază regiunile de podiş, cum sunt Podişul Codrilor – 25,7%, 
Podişul Podoliei – 11,8%, Colinele Tigheciului – 11,6%, Podişul Cogâlnicului de 
Mijloc – 11,2% şi unele sectoare ale văilor Nistrului şi Prutului, Depresiunea Săratei – 
11,9%, Podişul Nistrului – 11,0%, Câmpia Prutului de Mijloc – 11,1%.

În Regiunea Centrală suprafaţa pădurilor atinge 201 mii ha sau 45,7% din 
suprafaţa totală a pădurilor, majoritatea cărora sunt localizate în Podişul Codrilor, 
inclusiv în raioanele Hînceşti (37,4 mii ha), Străşeni (26,1 mii ha), Orhei (23,8 mii ha) 
şi Călăraşi (22,7 mii ha). Ponderea înaltă a pădurilor se explică aici atîât prin condiţiile 
naturale mai favorabile (relief mai înalt, climă mai umedă), dar şi printr-o intervenţie 
antropică mai redusă. Gradul de împădurire din regiune este de 20,1%, variind de la 
8,9% în r-nul Dubăsari până la 35,8% în r-nul Străşeni, valoare maximă din cadrul 
republicii. În multe raioane din regiune, gradul de împădurire depăşeşte de circa 2 
ori (Hînceşti şi Nisporeni) sau de 3 ori (Străşeni şi Călăraşi) media pe republică (de 
13%).

Regiunea de Nord deţine 109,5 mii ha sau 24,9% din suprafaţa totală a pădurilor. 
Gradul de împădurire este relativ mic – 9,7% şi doar pe alocuri depăşeşte media pe 
republică (Şoldăneşti – 18,8%, Rezina – 15,5% şi Ocniţa – 13,3%). Ponderea foarte 
mică a pădurilor este caracteristică pentru Cîmpia Cuboltei (sub 5%), evidenţiindu-se 
în această privinţă raionul Drochia cu 2,9% (valoare minimă pe republică). Această 
regiune are şi cel mai înalt grad de utilizare agricolă a teritoriului ce alcătuieşte 
77,6%.

În Regiunea de Sud pădurile ocupă 91,4 mii ha sau 20,8% din suprafaţa totală. 
Printr-un grad mai ridicat de împădurire aici se evidenţiază Colinele Tigheciului (raioanele 
Cantemir şi Leova – cîte 14,1% fiecare). Regiunea de Sud-Est se caracterizează cu un 

Figura 3. Structura fondului silvic 
(după: Cadastrul funciar, 2005)
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grad mic de împădurire – 8,6%, deţinând în total 37,8 mii ha de păduri. Ponderea mică 
a pădurilor în aceste regiuni se explică atît prin condiţiile naturale nefavorabile (climă 
mai uscată, altitudini mai joase), cît şi prin ponderea înaltă a terenurilor agricole.

Figura 4. Repartizarea peisajelor silvice în Republica Moldova în anul 2001.

La nivel de comune, gradul de împădurire variază în limite foarte mari: de la 
0% (or. Crasnoe) pînă la 77,9% în comuna Căpriana (raionul Străşeni). În 6 comune 
(Căpriana, Scoreni – r-nul Străşeni, Teleşeu, Vatici – r-nul Orhei, Cigîrleni – r-nul 
Ialoveni, Rădenii Vechi – r-nul Ungheni, Stolniceni – r-nul Hînceşti), ponderea 
pădurilor depăşeşte 60%, toate aceste comune fiind amplasate în Podişul Codrilor. Încă 
în 9 comune (6 din care se află de asemenea în Podişul Codrilor), ponderea pădurilor 
este între 50% şi 60%, iar în 14 comune ea se încadrează în valoarea de 50- 42%. Valori 
cuprinse între 25% şi 42% se înregistrează în 81 de comune (8,2% din numărul total), 
inclusiv în 44 de comune ea fiind între 30%-42%.
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Un grad de împădurire între 15% şi 25% se înregistrează în 181 de comune 
(18,4% din numărul total). În ansamblu, valori mai mari decît media pe republică de 
13% se înregistrează în 355 de comune sau 36,1% din numărul total al acestora, din 
care 35,5% se află în Podişul Codrilor, 13,2% - în Podişul Nistrului, 10% - în Podişul 
Moldovei de Nord, 7,6% - în Depresiunea Săratei, 7% - în Colinele Tigheciului etc. 
În 37 comune (3,8% din numărul total) gradul de împădurire este sub 1%, inclusiv 9 
comune din Cîmpia Cuboltei, 8 comune din Cîmpia Nistrului Inferior şi 7 din Podişul 
Moldovei de Nord, din regiunile în care se înregistrează cea mai mare pondere a 
terenurilor agricole.

În perioada anilor 1812-2005 s-a modificat substanţial şi gradul de asigurare a 
populaţiei cu resurse forestiere. Dacă în anul 1812, acest indice era de 2,14 ha/locuitor, 
atunci către mijlocul sec. XIX el a scăzut pînă la 0,4 ha/loc. Cele mai mici valori acest 
indice l-a înregistrat în sec. XX, cînd valoarea lui variază de la 0,13 ha/loc., la începutul 
secolului, pînă la 0,07 ha/loc. în perioada anilor ’60-70.

Spaţial gradul de asigurare cu resurse silvice variază foarte mult. În Regiunea 
de Sud, datorită densităţii mai reduse a populaţiei, unui locuitor îi revine 0,16 hectare 
de terenuri împădurite, valoare maximă pentru teritoriul republicii. Aici se evidenţiază 
raioanele Cantemir şi Leova (câte 0,19 ha/loc.). În Regiunea Centrală gradul de asigurare 
cu resurse silvice este egal cu media pe republică – 0,11 ha/loc. (raioanele Hînceşti – 
0,29, Călăraşi şi Străşeni – câte 0,28, care sânt şi cele mai împădurite).

Regiunea de Nord, deşi deţine suprafeţe considerabile de peisaje silvice, dispune 
de un grad de asigurare cu resurse silvice cu valoarea sub media pe republică – 0,10 ha/
loc. Aceasta se explică prin presiunea antropică ridicată şi gradul înalt de valorificare 
agricolă a resurselor funciare. Dintre raioane cu un grad mai ridicat de asigurare se 
caracterizează raionul Şoldăneşti (0,25 ha/loc.), iar în raionul Drochia se înregistrează 
cea mai mică valoare pe republică – 0,03 ha/loc.

În Regiunea de Sud-Est gradul de asigurare cu resurse silvice este de 2 ori mai 
mic (0,05 ha/loc.) în raport cu media pe republică. 

  Un rol deosebit în ameliorarea stării ecologice revine şi perdelelor forestiere. 
Pe lângă importanţa sa ecologică, acestea au şi un rol economic deosebit. Îmbunătăţind 
condiţiile de dezvoltare a plantelor, perdelele forestiere contribuie la creşterea 
productivităţii terenurilor agricole. Conform cercetărilor, pe terenurile amenajate cu 
perdele de protecţie, sporul mediu al recoltei la cereale şi floarea-soarelui a înregistrat 
2,8 q/ha, la sfecla de zahăr şi legume – 50 q/ha, iar la fîneţe şi păşuni – 3,0 q/ha, 
în comparaţie cu terenurile neprotejate. În cazul terenurilor arabile irigate, prezenţa 
perdelelor de protecţie contribuie la creşterea productivităţii în medie cu 15 % faţă de 
cele neprotejate [16].

Concluzii

Astfel, în ultimile două secole peisajele silvice au suferit modificări esenţiale. În 
această perioadă suprafaţa pădurilor iniţial s-a diminuat de 2,8 ori (de la 547 mii ha în 
anul 1812 până la 197 mii ha în anul 1940). Ulterior se înregistrează o creştere de 2,2 
ori (de la 197 mii ha în anul  1940 pînă la 439,5 mii ha în anul 2005). Pe lîngă modificări 
cantitative, au loc schimbări şi în calitatea peisajelor silvice: se înregistrează creşterea 
gradului de fărîmiţare a trupurilor de pădure, se înrăutăţeşte componenţa specifică a 
pădurilor, scade mult ponderea pădurilor seculare naturale, care constituie numai 4% 
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din suprafaţa totală; se diminuează substanţial (de circa 20 ori) gradul de asigurare a 
populaţiei cu resurse silvice.

Sporirea gradului de împădurire, în urma plantării perdelelor forestiere, a jucat un 
rol benefic atît în agricultură, cît şi în menţinerea stabilităţii ecologice a peisajelor. Însă 
gradul actual de împădurire (13%) rămîne a fi insuficient pentru asigurarea stabilităţii 
ecologice a landşafturilor. Pentru această este necesar ca ponderea pădurilor să atingă 
cel puţin 24% [13, p. 141].

Extinderea suprafeţei împădurite reprezintă o schimbare calitativă optimă în 
structura fondului funciar al republicii. Peisajele silvice contribuie nu numai la menţinerea 
stabilităţii ecologice a peisajelor geografice, dar reprezintă şi un important factor de 
ameliorare a condiţiilor hidroclimatice, pedologice şi a habitatului în ansamblu.

Bibliografie:
1. Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2006, Departamentul Statistică şi Sociologie, Chişinău, 

2007, 703 pag.
2. Arbore Zamfir, Dicţionarul geografic al Basarabiei, Colecţia Testament, Museum, Fundaţia Culturală 

Română, Chişinău, 2001, 236 pag.
3. Berg L.S. Bassarabia, Chişinău, Universitas, 1993, 196 pag.
4. Boboc N., Terzi D., Cozma V., Ursu P., Consideraţii cu privire la modificările antropice ale peisajelor 

silvice în Republica Moldova, Acta et commentationes, Vol. II, Ştiinţe biologice, geografice, geologice, 
economice…, Chişinău, 2003, p. 26-33

5. Borza A. Basarabia noastră. Extr. Din rev. „Societatea de mâine”, vol. XIII, Nr. 2, pag. 27-8 şi Nr.3, 
pag. 57-61, Bucureşti, 1936, 20 pag. 

6. Cadastrul funciar al R. Moldova la 1.01.2005, Agenţia de Stat pentru Relaţii Funciare şi Cadastru, 
Chişinău, 2005, 864 pag.

7. Cantemir Dimitrie Descrierea Moldovei, Chişinău, Literatura artistică, 1988, 234 pag.
8. FAO, Statistical Yearbook 2004,  www.fao.org 
9. Muică Cristina, Popova-Cucu Ana, Contribuţia Institutului de Geografie la studiul covorului vegetal 

în perspectivă geografică. Rev. Geogr., an. L, Nr.1, seria nouă. Bucureşti, 1994, pag. 66-72.
10. Postolache Gheorghe, Vegetaţia Republicii Moldova, Chişinău, Ştiinţa, 1995, 340 pag.
11. Sabău V. Statistica pădurilor în România pe anul 1929. Bucureşti, Regia M.O. Imprimeria 

Naţională, 1931, 25 p.
12. Атлас Молдавской ССР, Главное управление Геодезии и Картографии СССР, Москва,  1978, 

стр. 29-36, 131 стр.
13. Волков С., Хлыстун В., Улюкаев В., Основы землеведения и землепользования, Москва, 

Колос, 1992, 145 стр.
14. Гейдеман Т., Остапенко В., Типы леса и лесные ассоциации Молдавской ССР, Картя 

Молдовеняскэ,    Кишинэу, 1965, 183 стр.
15. Прока В.Е.  и др. Прогноз возможных изменений в природной среде под влиянием 

хозяйственной   деятельности на территориии Молдавской ССР, Кишинёв, «Штиинца», 1981, 360 
стр.

16. Лесные защитные насаждения. Издательство сельскохозяйственной литературы. Москва, 
1963, 600 стр.

/	Articolul	este	preyentat	de	academicianul	T.	constantinov	/


