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Land use types and forested surfaces control many interrelations in 
the geosistem. The present paper analyses the evolution of the forested 
surfaces from Ciurea and Podu Iloaiei forest perimeters, using topographic 
maps (editions 1893-1894, 1961-1962, 1983-1985) and satellite images 
(2000). GIS methods were used so as to pinpoint the changes occurred in the 
forested surfaces. 
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Modul de folosinţă al terenului, şi ca parte integrantă a acestuia, suprafaţa 
ocupată cu păduri joacă un rol important în inter-relaţiile din cadrul geosistemului 
[6]. Există legături evidente între schimbarea modului de folosinţă a terenului şi 
schimbările climatice [2] sau cele hidrologice [5]. Monitorizarea schimbărilor în 
modul de folosinţă a terenului presupune utilizarea pentru perioade mai vechi a 
hărţilor topografice, iar pentru perioade mai noi a imaginilor satelitare [7].  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru urmărirea evoluţiei suprafeţelor ocupate de pădure s-au folosit materiale 

topografice şi imagini de teledetecţie satelitară. Hărţile topografice scara 1:50 000, 
ediţia 1893-1894, scara 1:25 000, ediţia 1961-1962, scara 1:25 000, ediţia 1983-1985 
au fost scanate şi georeferenţiate în sistemele de proiecţie aferente. Imaginile satelitare 
Landsat 7 path182raw27 din 10.04.2000 şi path183raw27 din 06.05.2000 [12], deja 
ortorectificate, au primit puncte adiacente de control al georeferenţierii pentru a 
corespunde cât mai corect cu hărţile topografice.  

Programul TNTMips 6.9 a fost folosit pentru georeferenţierea materialelor 
topografice şi de teledetecţie satelitară şi vectorizarea poligoanelor ce reprezintă 
suprafeţele ocupate de pădure.  

Au fost considerate suprafeţe ocupate de pădure suprafeţele delimitate prin 
semne convenţionale şi prescurtări de pe materialele topografice [3,8] şi prin 
interpretare de pe imaginile compozit color obţinute folosind benzile 7,4,1 ale imaginilor 
satelitare Landsat 7.  
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Poligoanele ce reprezintă suprafeţele ocupate de pădure obţinute prin 
metodele menţionate şi pentru seriile de timp menţionate sunt reprezentate în fig. 2 
şi fig. 3. Suprafeţele aferente (în km2) sunt prezentate în tab. 1, alături de suprafaţa 
fondului forestier din O.S. Ciurea şi O.S. Podu Iloaiei conform datelor Direcţiei 
Silvice Iaşi.  

Analizând poligoanele din seriile de timp şi datele din tabel se observă 
reducerea semnificativă a suprafeţei acestora, între 1893-1894 şi 1961-1962. După 
1961-1962, până în 1983-1985 se observă o uşoară creştere a suprafeţei ocupate de 
păduri. Între 1983-1985 şi 2000 creşterea suprafeţelor ocupate cu pădure este 
nesemnificativă. 

Zona studiată se suprapune pe două arii cu însuşiri fizico-geografice şi mod 
de utilizare diferite: la sud şi la nord de valea Bahluiului, în imediata apropiere a 
acesteia, unde defrişarea intensă a avut loc mai devreme, dar şi fondul vegetaţiei a 
fost unul de silvostepă, şi unde mai sunt rămase aşa numitele redii, şi partea sudică 
a zonei suprapusă pe Coasta Iaşilor, unde defrişarea este mai recentă şi fondul 
vegetaţiei este de masive de pădure de stejar, unde caracteristice sunt poienirile şi 
retragerea pădurilor. 
 

 
Figura 1 Așezarea geografică a zonei studiate 
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Evoluţia suprafeţelor ocupate de pădure dintre 1893-1894 şi 1961-1962 se 
suprapune sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX, perioadă dominată 
de dispariţia pădurilor prin poienire şi prin defrişare pentru introducerea terenului 
în circuitul agricol [4,1]: 

 
Figura 2 Răspândirea suprafeţelor ocupate cu pădure în O.S. Ciurea şi O.S. Podu 

Iloaiei în anii 1893-1894 şi 1961-1962 
 
- Poiana Schiopului (12,33 ha), situată la nord-vest de localitatea Nistria, în 

masiv de pădure, care apare pe harta din 1894, având o suprafaţă mai 
mare (12,53) şi fiind folosită ca păşune cu sălaşe în anul 1961; 
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- poienile în care se află localităţile Slobozia-Cantemir şi Poieni; 
- retragerea pădurii prin tăiere în perimetrul localităţii Slobozia, pe valea 

Stavnicului, pentru extinderea localităţii, a unor vii şi a unor terenuri 
agricole; 

 
Figura 3 Răspândirea suprafeţelor ocupate cu pădure în O.S. Ciurea şi O.S. Podu 

Iloaiei în anii 1983-1985 şi 2000 
 

- retragerea pădurii prin tăiere în perimetrul localităţilor Mădârjac, 
Frumuşele şi Frumuşica pentru extinderea localităţii, a unor vii, a unor 
terenuri agricole şi a unor păşuni; 
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- tăierea pădurii pe valea Lunca şi pe valea Călugărul (pădure care apărea pe 
harta din 1984) situată la sud-vest de localitatea Cristeşti, zone pe care 
ulterior s-au produs alunecări de teren (degradări de teren care apar abia 
pe harta din 1985). 
 

Tabelul 1 
Evoluţia suprafeţelor ocupate cu pădure în O.S. Ciurea şi O.S. Podu Iloaiei obţinute 

pe baza materialelor topografice, de teledetecţie satelitară şi datelor Direcţiei 
Silvice Iaşi 

Sursa şi anii Suprafaţa ocupată cu pădure (km²) 
Hărţile topografice 1893-1894 404,51 
Hărţile topografice 1961-1962 366,66 
Hărţile topografice 1983-1985 383,88 
Amenajamentul Silvic, 1998 326,17 
Imagini satelitare 2000 395,56 

Totuşi, între cele două perioade a avut loc şi apariţia unor suprafeţe ocupate 
cu păduri, mai ales pe fondul acţiunilor de plantare şi regenerare a pădurilor, sub 
regimul comunist:  

- prin plantare, cazul versantului nord-estic al Dealului Galata, plantat 
anterior anului 1961 cu salcâm şi plop pentru stabilizare, sau al 
versantului nord-vestic al Dealului Holm, plantat anterior anului 1961 cu 
salcâm, pentru a stabiliza alunecările figurate pe harta din 1894;  

- prin schimbarea modului de folosinţă, cazul Dealului Harbuzărie, situat la 
nord de localitatea Hărpăşeşti, pe care în 1894 apare o livadă, iar în anul 
1961 (pe această hartă denumit Dealul Chişcani) apare Pădurea 
Hărpăşeşti, pădure de stejar;  

- prin creştere şi regenerare naturală, cazul Rediului Chiciura (pe harta din 
1984) pădure de stejar situată la nord-est de localitatea Sârca, care îşi 
măreşte suprafaţa până în anul 1961; 

- multe poieni care apar pe harta din 1894 au suprafeţe mai mici pe hărţile 
din 1961. 

Evoluţia suprafeţelor ocupate de pădure dintre 1961-1962 şi 1983-1985 se 
suprapune perioadei de tăiere controlată şi cu replantare, dar şi de plantare pentru 
stabilizarea terenului, din perioada comunistă: 

- plantaţii de salcâm pe versantul situat la est de localitatea Uricani, care 
apar pe harta din 1984; 

- plantaţii de salcâm pe versantul intens degradat de est de localitatea 
Lungani. 

Evoluţia suprafeţelor ocupate de pădure dintre 1983-1985 şi 2000 se 
suprapune pe fondul unor tăieri urmate de replantare şi o creştere uşoară a 
suprafeţelor împădurite. Un fapt ce poate fi remarcat pentru această perioadă este 
discrepanţa dintre datele Direcţiei Silvice Iaşi şi datele obţinute de pe sursele 
topografice şi de teledetecţie satelitară. 

Pe fondul general de reducere a suprafeţei ocupate de pădure întâlnim şi 
regenerări ale pădurii: 
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- poienile Valeirea şi Mănărătamare situate la sud-est de Sineşti-Osoi, care 
apar pe harta din 1894, dar pe harta din 1961 mai apare doar un colţ 
nord-estic din poiana Mănătamare, iar pe harta din 1985 nu mai apar 
deloc; 

CONCLUZII 

Urmărind evoluţia suprafeţelor ocupate de pădure din O.S. Ciurea şi O.S. 
Podu Iloaiei în perioada 1893-2000 de pe surse topografice şi de teledetecţie se pot 
extrage următoarele concluzii: 

- pentru perioada 1893-1962 se remarcă două etape, prima etapă (cea 
dinaintea regimului comunist) fiind marcată de micşorarea suprafeţelor 
ocupate de pădure prin poieniri şi defrişări pentru câştigarea de teren 
agricol sau teren pentru locuire, iar cea dea doua (etapa din timpul 
regimului comunist), în timpul căreia au loc tăieri controlate, urmate de 
plantări şi plantaţii pentru stabilizarea terenurilor; 

- pentru perioada 1962-1985 se remarcă politica de tăierea controlată, 
urmată de plantări, şi plantări pentru stabilizarea terenurilor; 

- pentru perioada 1985-2000 se poate separa o etapă intermediară, 1985-
1989, cu aceleaşi caracteristici ca şi perioada anterioară şi etapa 
postcomunistă pentru care nu se pot extrage cu claritate însuşiri 
specifice. 
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