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Rezumat

Scopul lucrării de faţă a constat în elaborarea principiilor şi criteriilor de identiﬁcare,
clasiﬁcare şi cartograﬁere a sistemelor peisagistice din Câmpia Prutului Mijlociu, unitare
teritorială care dispune de o apreciabilă diversitate peisagistică. Metodica de analiză a
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peisajelor, ca unităţi sistemice, se sprijină pe identiﬁcarea şi descoperirea structurilor
spaţiale geograﬁce. Ca mijloc de analiză au fost folosite tehnicile de teledetecţie.
Identiﬁcarea şi cartograﬁerea peisajelor s-a realizat prin modelarea cartograﬁcă a
componentelor de mediu, rezultatele modelării ﬁind încadrate întrun sistem informaţional
geograﬁc. Delimitarea unităţilor de peisaj s-a realizat predominant după talvegul văilor,
albiile râurilor sau limitele albiei majore (luncilor) şi a teraselor ﬂuviale. Pe culmile
interﬂuviale limitele au fost trasate şi pe înşeuări, în ambele cazuri ţinându-se cont însă
de speciﬁcul solurilor, substratului geologic, de tipul de acoperire a terenului ş.a.
Cuvinte-cheie: peisaj natural - peisaj cultural - metode identiﬁcare peisaj - Câmpia
Prutului de Mijloc.
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Introducere
În secolul al XX-lea în geograﬁe s-au impus un şir de termeni, noţiuni şi concepte
noi. Printre acestea se numără şi noţiunea de peisaj, care constituie unul dintre cele mai
de valoare concepte privind unităţile teritoriale geograﬁce. Primul, care a folosit în mod
oﬁcial termenul de “peisaj cultural” la începutul sec. al XX-lea, este geograful Otto
Schluter [7]. El deosebeşte două categorii de peisaje: peisaj original (Urlandschaft )
sau peisaj care a existat înainte de modiﬁcări majore induse de om şi peisaj cultural
(Kulturlandschaft), peisaj creat de activitatea umană (Landschaftskunde). Autorul citat
menţionează, că geograﬁa are, prin studiul peisajului, un obiect speciﬁc de investigaţii
la care nu pretind alte ştiinţe [6, 10]. În acest caz, obiectivul major al geograﬁei, în concepţia lui Schluter, este de a urmări schimbările acestor două categorii de peisaje.
Ceva mai târziu, în anii 1920 şi ‘30, concepţia de peisaj cultural a fost îmbrăţişată
şi promovată insistent de profesorul Carl Sauer şi şcoala de Geograﬁe Umană Berkeley
din Statele Unite ale Americii [12]. Conform lui Carl Sauer “The cultural landscape
is fashioned from a natural landscape by a cultural group. Culture is the agent, the
natural are the medium, the cultural landscape is the result” . („Peisajul cultural este
produs dintr-un peisaj natural de către un grup cultural. Cultura este agentul, natural
este mediul, peisajul cultural este rezultatul ”).
Conceptul de peisaj, în primul rând cel de peisaj cultural, este abordat şi de Comitetul Patrimoniului Mondial (CPM) al UNESCO, care a identiﬁcat şi a adoptat trei
categorii de peisaje culturale:
1. Peisaj deﬁnit în mod clar este un peisaj conceput şi creat în mod intenţionat de
către om.
2. „Peisaj evoluat organic”, rezultat din imperative iniţiale sociale, administrative, economice, şi/sau religioase, care s-au dezvoltat în forma sa actuală, în asociere cu
mediul său natural. Aceste peisaje pot ﬁ:
a) peisaje relicte (sau fosile) care în procesul de evoluţie, la un moment dat în trecut, ﬁe brusc ﬁe într-o anumită perioadă de timp, a ajuns la faza ﬁnală. Caracteristicile
sale distinctive sunt semniﬁcative, încă vizibile în prezent.
b) peisaje în continuă dinamică care păstrează un rol activ social în societatea
contemporană, în strânsă asociaţie cu un mod de viaţă tradiţional. Evoluţia continuă
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în timp este conﬁrmată de prezenţa caracteristicilor semniﬁcative, dovezi ale evoluţiei
sale istorice;
3. „Peisaj cultural asociativ”, care poate să ﬁ evoluat din cauza „asociaţiilor
religioase, artistice sau culturale a elementului natural”, care poate ﬁ nesemniﬁcativ
sau chiar absent.
Astfel, peisajul cultural, în concepţia CPM al UNESCO „reprezintă ... activitatea
combinată a naturii şi a omului...” [1, 11].
În prezent, în cadrul mediului academic se consideră, că orice sistem de interacţiune între activităţile umane şi habitat natural este un peisaj cultural.
Westhoff V. [13], în raport cu gradul de naturalitate, deosebeşte:
• peisajul natural este peisajul care nu este afectat de activitatea umană;
• peisajul sub-natural, este peisajul, în care, dacă activitatea umană este eliminată,
acesta revine la starea de normalitate;
• peisajul semi-natural este un peisaj care a fost modiﬁcat puternic de activitatea
umană, dar mai păstrează careva elemente naturale rămase intacte;
• peisajul agricol reprezintă peisajul care a fost complet modiﬁcat de activitatea
umană.
În ultima vreme tot mai frecvent se vorbeşte despre peisaje naturale, peisaje umanizate și peisaje antropice, sau peisaje naturale, sub-naturale și peisaje antropizate.
Convenţia Europeană a Peisajului (Florenţa, 2000) impune recunoaşterea juridică
a peisajelor ca o componentă esenţială a cadrului de viaţă, stabilirea de politici ale
peisajului şi de instrumente aferente în scopul protecţiei, managementului şi amenajării acestuia, integrarea peisajului în politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism
şi în cele culturale, de mediu, agricole, sociale şi economice, stabilirea de măsuri de
conştientizare a societăţii, de participare a populaţiei şi de formare a specialiştilor în
domeniu.
Obiectivele principale ale mediului academic şi cele care se regăsesc printre activităţile organelor de decizie de diferite niveluri, conform stipulărilor Convenţiei Europene a Peisajului, sunt:
- identiﬁcarea peisajelor, analiza caracteristicilor, dinamicii şi factorilor perturbanţi ale acestora;
- evaluarea transformărilor temporale ale peisajelor identiﬁcate, ţinând seama de
valorile particulare atribuite lor de către părţile interesate şi de populaţie;
- deﬁnirea obiectivelor de calitate a peisajelor identiﬁcate şi evaluate;
- identiﬁcarea activităţilor care au ca scop protecţia, managementul şi/sau amenajarea peisajului.
Scopul lucrării de faţă constă în elaborarea principiilor şi criteriilor de identiﬁcare,
clasiﬁcare şi cartograﬁere a sistemelor peisagistice din Câmpia Prutului Mijlociu, unitare teritorială care dispune de o apreciabilă diversitate peisagistică [3, 4, 14].
Metode şi mijloace de cercetare
Metodica de analiză a peisajelor, ca unităţi sistemice, se sprijină pe identiﬁcarea
şi descoperirea structurilor spaţiale geograﬁce. Ca mijloc de analiză au fost folosite
tehnicile de teledetecţie care permit colectarea informaţiilor necesare, fără contact ﬁzic
direct cu obiectul cercetat. Aceste tehnici reprezintă instrumentul de bază în obţinerea

169

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(317) 2012

Ecologia şi Geograﬁa

datelor pe spaţii extinse prin utilizarea imaginilor satelitare şi ortofotoplanurilor. Procesul de identiﬁcare şi cartograﬁere a peisajelor s-a realizat prin modelarea cartograﬁcă a componentelor de mediu (alcătuirea geologică, morfologia suprafeţei topograﬁce
(relieful), condiţiile climatice, solurile şi modul de acoperire a terenurilor), rezultatele
modelării ﬁind realizate în sisteme informaţionale geograﬁce.
În cartograﬁerea şi delimitarea peisajelor geograﬁce s-a recurs la aplicarea sistemului tipologic al unităţilor peisagistice, prin identiﬁcarea componentelor cu rol de factori
coordonatori, care determină caracteristicile funcţionale şi ﬁzionomice ale peisajelor.
Rezultate şi discuţii
Identiﬁcarea peisajelor necesită o analiză a sistemelor de clasiﬁcare, care este o
procedură relevantă în studierea diversităţii peisagistice, utilă în special pentru elaborarea planurilor de protecţie a mediului şi în general pentru diferite tipuri de activităţi
destinate problemelor de gestionare a spaţiului geograﬁc. Nu există reguli unanim acceptate privitor la clasiﬁcarea peisajelor. Clasiﬁcările pot varia în dependenţă de scop,
de scara investigaţiei, de timp ş. a. După caracteristici dimensionale pot ﬁ deosebite
două niveluri de clasiﬁcare a peisajelor: superioare şi inferioare (tab. 1).
A. Școala franceză pune accentul în clasiﬁcare (taxonomie) pe componenta ﬁzicogeograﬁcă a peisajului, având la bază speciﬁcul geomorfologic.
Astfel, sistemul taxonomic a lui J. Bertrand (1968) cuprinde unităţi taxonomice
superioare (macrounităţi de peisaj) şi unităţile taxonomice inferioare (microunităţi de
peisaj) [2].
1. Prima categorie cuprinde: zona, domeniul, regiunea și ținutul.
Zona - primul nivel de clasiﬁcare, de mărime planetară este inﬂuenţată de dimensiunea şi forma Pământului şi se individualizează după climat, după marile biomuri
dispuse, de regulă, în mod succesiv şi, de obicei, concentric de la Ecuator către poli.
Domeniul - al II-lea nivel de clasiﬁcare cuprinde suprafeţe mari, diferenţiate prin
natura diferită a suportului ecologic; poate ﬁ reprezentat de sistemele montane, de marile câmpii, de podişuri suprapuse pe unităţi structurale (morfostructurale) majore, de
exemplu, platforma est-europeană, platforma siberiană ş.a.;
Regiunea - al III-lea nivel de clasiﬁcare, este reprezentată de un spaţiu cu un anumit
tip de relief, de climă, de vegetaţie şi soluri din cadrul unor forme majore de relief. De
exemplu, Regiunea Codrilor Bâcului din zona centrală a Republicii Moldova, Regiunea Câmpiilor de stepă ale Moldovei de Sud [3, 4].
Ținutul, unitate ce corespunde în linii mari cu subregiunea ﬁzico-geograﬁcă. Se
caracterizează cu un grad apreciabil de omogenitate structurală, morfologică şi biopedo-climatică.
2. Nivelurile inferioare (microunităţi de peisaj) cuprind: geosistemul, geofaciesul și geotopul.
Geosistemul (geocomplexul) - cel mai important nivel inferior al taxonomiei. În
cadrul geosistemului relieful şi climatul deţin rolurile principale. Geosistemul este cea
mai importantă unitate în criteriile de analiză, amenajare şi dezvoltare a oricărui spaţiu
geograﬁc. Geofaciesul este ansamblul ﬁzionomic omogen prezent în interiorul unui
geosistem. Se impune printr-un anumit potenţial ecologic şi de o exploatare biologică
bine determinată.
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Geotopul cea mai inferioară unitate ierarhică care are cea mai mică valoare spaţială
(suprafeţe de câţiva metri pătraţi sau câteva zeci de metri pătraţi). Geotopul se suprapune pe diferite microforme de relief: crovuri, văi foarte mici. Condiţiile ecologice ale
acestor microforme de relief sunt total diferite de cele ale geosistemului căruia îi sunt
integrate ierarhic. Structurile ecologice au caracter relict şi endemic şi dispun de valoare peisagistică importantă.
B. Școala anglo-saxonă delimitează unităţile taxonomice pe criteriul funcţionalităţii şi valoriﬁcării antropice. Acest sistem, în concepţia lui Christian şi Stewart
(1953) include: unităţi elementare de peisaj (land units) şi sistemul peisagistic (land
system) [5].
Unitatea elementară de peisaj (UEP) este identiﬁcată pe baza omogenităţii ﬁzionomice a unui suport geomorfologic peste care se suprapune un anumit tip de înveliş
(natural sau antropic). De exemplu, un sector de versant împădurit diferit de alte sectoare cultivate sau afectate de anumite procese distructive (alunecări de teren, eroziune
torenţială etc.).
Sistemul peisagistic (SP) reprezintă un areal individualizat pe baza repetării aceloraşi unităţi elementare de peisaj. Ca exemplu poate servi un areal deşertic cu ﬁzionomie
speciﬁcă derivată din asocierea unui ansamblu de UEP (dune, depresiuni interdunale
etc.). În tabelul 1 sunt prezentate sistemele ierarhice de clasiﬁcare a peisajelor după
diferiţi autori.
După speciﬁcul alcătuirii geologice, reliefului (altitudinea, energia reliefului, panta ş.a.), solurilor, valorilor medii ale scurgerii de versant şi al modului de acoperire a
terenurilor în Câmpia Prutului Mijlociu au fost identiﬁcate variate sisteme peisagistice
(ﬁg. 1, 2). Delimitarea unităţilor de peisaj s-a realizat predominant după talvegul văilor,
albiile râurilor sau limitele albiei majore (luncilor) şi a teraselor ﬂuviale. Pe culmile
interﬂuviale limitele au fost trasate şi pe înşeuări, în ambele cazuri ţinându-se cont însă
de speciﬁcul solurilor, substratului geologic, de modul de acoperire a terenului ş.a.
Fiecare dintre sistemele peisagistice dispune de caracteristici speciﬁce, care le imprimă o anumită structură, funcţionalitate şi aspect ﬁzionomic. O inﬂuenţă deosebită
asupra structurii şi aspectului ﬁzionomic al peisajelor în aria de studiu exercită caracteristicele morfologice şi morfometrice ale reliefului, substratul geologic şi modul de
acoperire/utilizare a terenului.
Speciﬁcul morfologic al reliefului a fost apreciat după metodologia propusă de
Hammond (1954; 1964) [8, 9], care clasiﬁcă relieful după câteva criterii: ponderea
suprafeţelor plane şi uşor înclinate (panta sub 8%), adâncimea fragmentării şi tipul proﬁlului reliefului care reprezintă proporţia relativă a ariilor plane şi uşor înclinate din regiunile mai proeminente. Conform acestor criterii în cadrul Câmpiei Prutului Mijlociu
au fost identiﬁcate patru categorii morfologice de relief care au stat la baza identiﬁcării
sistemelor tipologice de peisaje: câmpii plane, câmpii slab și moderat fragmentate,
câmpii cu dealuri joase și podișuri.
Peisajele câmpiilor plane (șesurilor), corespund luncii Prutului şi a aﬂuentului Camenca pe alocuri cu mlaştini şi bălţi, cu zăvoaie, păşuni, parţial culturi agricole cu
soluri aluviale şi, pe arii restrânse, cu soluri halomorfe. (ﬁg. 1, SP 07, 14). Altitudinea
absolută este sub 60 m (SP 07) şi sub 40 m (SP 14). Ponderea peisajelor naturale
(silvice şi acvatice) este de 45,0% şi respectiv de 28,5%, a peisajelor antropizate (a
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arabilului, plantaţiilor multianuale şi a pajiţtilor) de 47,7% şi 46,3% şi a celor antropice
(a intravilanului) este de 7,4 şi respectiv 25,2%. Ponderea mare a peisajelor naturale în
aceste SP, îndeosebi în SP 07, se explică prin prezenţa aici a peisajelor silvice, acvatice,
inclusiv a Rezervaţiei ştiinţiﬁce „Pădurea Domnească”. Menţionăm ponderea mare a
vetrelor localitţilor situate în luncile râurilor susceptibile la inundaţii în peisajul 14.

Fig. 1. Sistemele peisagistice evidenţiate în baza
categoriilor de relief. Cîmpia Prutului Mijlociu.

Peisajele câmpiilor slab fragmentate (ﬁg. 1, SP 02, 04, 08, 11, şi 13) cu altitudini medii sub 120 m (SP 11,13), 132 m (SP 04) şi altitudinea medie de 152 m a
SP 08, care ocupă culmea interﬂuviului Şoltoaia-Răuţel şi a Ciulucurilor. Majoritatea
suprafeţelor acestor peisaje sunt antropizate, ﬁind terenuri agricole cu cernoziomuri
carbonatice, cernoziomuri tipice şi cernoziomuri vertice, ponderea cărora, în ﬁecare
dintre sistemele peisagistice menţionate, depăşeşte 80% din suprafaţa totală. Culmile
interﬂuviale în cadrul acestor câmpii sunt alcătuite în acoperiş din argile bogate în săruri de vârsta Sarmaţianului mediu (basarabianului). În aceste sisteme se înregistrează

173

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(317) 2012

Ecologia şi Geograﬁa

diminuarea drastică a peisajelor naturale, care variază, ca exemplu, de la 7,7% în SP 13
şi până la 5,0% în SP 08. Utilizarea excesivă a spaţiului a determinat activizarea proceselor destructive pedo-geomorfologice, îndeosebi a alunecărilor de teren şi a eroziunii
solului (ﬁg.3).
Peisajele câmpiilor moderat și puternic fragmentate, ocupă bazinul râului Şoltoaia
(ﬁg. 1, SP 15, 16) şi obârşiile râurilor Gârla Mare, Ciulucului Mic şi a altor râuri mai
mici din bazinul Răutului (ﬁg. 1, SP 08). Structura peisagistică a acestor sisteme, pe
exemplul SP 15, este prezentată în ﬁg. 2.

Fig. 2. Structura peisagistică a câmpiilor slab şi moderat fragmentate, SP 15.

Peisajele podișurilor joase ocupă interﬂuviile râurilor Ciuhur-Camenca, Camenca-Căldăruşa (ﬁg. 1 SP 01, SP 03) cu altitudinile medii de 168 şi respectiv, 167m. La
acestea, după structura peisagistică, se atribuie şi SP 06 şi 12 cu altitudini medii mai coborâte (138 şi respectiv 140 m) în comparaţie cu sistemele peisagistice ale podişurilor
menţionate mai sus. Necătând la unele deosebiri în speciﬁcul morfometric al reliefului,
toate sistemele peisagistice ale podişurilor se evidenţiază prin anumite caracteristici
comune. Dintre acestea menţionăm omogenitatea relativă a depozitelor din acoperiş,
a solurilor, a ponderii mai apreciabile a peisajelor naturale, în raport cu peisajele de
câmpie ş.a.
Astfel, suprafeţele mai proeminente ale reliefului din aria acestor peisaje sunt alcătuite din nisipuri şi pietrişuri, care constituie terasele vechi ale râului Prut (SP 02, 03,
06, 12) sau depozite mai vechi ale seriei de Stolniceni (SP 02,05). Aceste categorii de
peisaje se caracterizează şi cu ponderea mare a solurilor de pădure (cenuşii, cernoziomuri argiloiluviale şi cernoziomuri levigate) şi cu o structură peisagistică speciﬁcă, cu
ponderea relativ mare a peisajelor naturale în comparaţie cu SP ale câmpiilor (ﬁg. 4) în
care predomină cernoziomurile carbonatice, cernoziomurile tipice şi cele vertice şi cu
un grad de antropizare ce poate depăşi 82%. Şi doar SP 10, care ocupă obârşiile râului
Şoltoaia şi ale Ciulucurilor, este alcătuit în acoperiş din argilele basarabiene, care, în
concepţia noastră, şi au condiţionat dezvoltarea peisajelor de stepă pe cernoziomuri
carbonatice şi cernoziomuri tipice.
Structura peisagistică a acestei categorii de peisaje este, astfel, condiţionată de un
şir de factori naturali. Dintre aceştia un rol deosebit revine structurii geologice (nisipurilor şi pietrişurilor), care a inﬂuenţat dezvoltarea vegetaţiei silvice cu soluri cenuşii şi
cernoziomuri argiloiluviale şi cernoziomuri levigate (ﬁg. 5).
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Fig. 3. Gradul de afectare a sistemelor peisagistice de eroziune şi alunecări
de teren.

Fig. 4. Structura peisagistică a podişurilor joase cu peisaje forestiere, SP 12
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Fig. 5. Categorii de soluri în SP 12.

Concluzii
Folosind tehnicile de teledetecţie şi cercetările pe teren au fost apreciaţi factorii
naturali (relieful, alcătuirea geologică, speciﬁcul hidro-climatic, solurile) şi antropici
(modul de gestionate a terenurilor, construcţiile etc.) care au determinat diferenţierea
în Câmpia Prutului Mijlociu a diferitelor categorii de peisaje geograﬁce. În rezultat
au fost identiﬁcate, cartograﬁate şi caracterizate succint patru categorii de sisteme peisagistice: câmpii plane, câmpii slab şi moderat fragmentate, câmpii cu dealuri joase
şi podişuri. Fiecare categorie de sisteme peisagistice se caracterizează cu o anumită
structură peisagistică, cu un anumit mod de funcţionare şi cu un anumit grad de stabilitate ecologică. Cele mai intens au fost modiﬁcate (prin utilizarea terenului în scopuri
agricole, construcţii de locuinţe, drumuri şi baraje) sistemele peisagistice ale câmpiilor
slab şi moderat fragmentate şi cele ale câmpiilor deluroase, gradul de antropizare ale
cărora depăşeşte 80%.
Ponderea mare a arabilului în peisajele de câmpie, de rând cu speciﬁcul morfometric şi geologic al regiunii, a condiţionat dezvoltarea intensă a proceselor geomorfologice destructive (eroziunii şi alunecărilor de teren). După intensitatea şi amploarea alunecărilor de teren Câmpia Prutului Mijlociu deţine primul loc printre regiunile de câmpie
din Republica Moldova. De aceea, se impune necesitarea de cartograﬁere detaliată a
proceselor naturale destructive din toate categoriile de peisaje, în primul rând din cele
antropice şi antropizate. Sistemele peisagistice de podiş, reprezentate în mare parte de
podurile teraselor pliocene ale râului Prut, care, ﬁind alcătuite din nisipuri şi pietrişuri,
au servit ca suport pentru dezvoltarea peisajelor silvice cu soluri cenuşii, cernoziomuri
argiloiluviale şi cernoziomuri levigate.
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EVALUAREA IMPACTULUI DEŞEURILOR ASUPRA ECOSISTEMULUI URBAN CHIŞINĂU (INDICI, DEPENDENŢE ŞI LEGITĂŢI)
Bulimaga C.
Institutul de Ecologie şi Geograﬁe al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat

A fost evidenţiată legitatea conform căreia masa de poluanţi care este introdusă în oraş
de apele r. Bîc, cea deversată în râu de pe teritoriul or. Chişinău şi cea evacuată din oraş
de apele râului în toate 3 cazuri depinde de volumul apei, iar volumul de apă corelează
cu cantitatea depunerilor atmosferice. Cercetările impactului deşeurilor evaluat prin determinarea indicelui de diversitate ﬂoristică a algelor după Margalef a permis stabilirea
legităţii privind dependenţa acestui indiciu de gradul de poluare a sectorului investigat.
Studiul impactului deşeurilor asupra ecosistemelor a demonstrat legitatea privind dependenţa valorii impactului de gradul de poluare a sectorului dat.
Cuvinte cheie: impact - dinamica impactului – deşeuri - indice de similitudine - plante
vasculare.
Depus la redacţie 03 mai 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa pentru corespondență: Bulimaga Constantin, Institutul de Ecologie şi Geograﬁe
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD 2028 Chişinău, Republica
Moldova, e-mail: cbulimaga@yahoo.com, tel.: (+373 22) 72 35 44

Introducere
Biodiversitatea reprezintă condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane şi
asigură suportul vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. În ecosistemele
naturale şi seminaturale există conexiuni intra – şi interspeciﬁce, prin care se realizează
schimburile materiale, energetice şi informaţionale, ce asigură productivitatea, adapta-
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