
ORDIN nr. 636 din 23 decembrie 2002 privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înfiinţarea,
îngrijirea şi conducerea vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie

În temeiul prevederilor art. 94 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale art. 35 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie,
în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Îndrumările tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei forestiere din perdelele
forestiere de protecţie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Perdelele forestiere, inclusiv cele ce se înfiinţează conform Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de
protecţie, sunt supuse prevederilor îndrumărilor tehnice silvice menţionate la art. 1.
Art. 3
Anexa la prezentul ordin se pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate de către Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 15 zile de la
publicare.
-****-

Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu

ANEXA:
*) - Anexa la prezentul ordin se pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate de către Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 104 din data de 19 februarie 2003

ANEXA
la Ordinul Nr. 636 din  23.12. 2002

    ÎNDRUMĂRI  TEHNICE SILVICE PENTRU ÎNFIINŢAREA, ÎNGRIJIREA ŞI CONDUCEREA
VEGETAŢIEI FORESTIERE DIN PERDELELE FORESTIERE DE PROTECŢIE

INTRODUCERE

Degradarea mediului înconjurător manifestată în ultimele decenii prin modificări radicale ale geosistemelor pe
spaţii mari, cu instalarea unor dezechilibre ecologice cronice impune luarea de măsuri urgente de reconstrucţie
ecologică.
Un important factor de mediu care poate fi influenţat direct şi care contribuie efectiv la prevenirea şi combaterea
degradării mediului înconjurător este vegetaţia forestieră.
Vegetaţia  forestieră  constituie  o  adevărată  barieră  biologică  atât  împotriva  poluanţilor  de  orice  fel  ,  cât  şi
împotriva factorilor climatici dăunători.
Prin crearea perdelelor forestiere de protecţie se realizeaza ameliorarea climatica, economică si estetico-sanitară  a
terenurilor.
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CAPITOLUL I
DEFINIŢII ŞI CLASIFICĂRI

Perdelele forestiere de protecţie sunt formaţiuni cu vegetaţie forestieră, cu lungimi diferite şi lăţimi relativ
înguste,  amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja
împotriva efectelor unor factori dăunători.

1.1. După scopul pentru care se creează, perdelele forestiere de protecţie se clasifică astfel:
a)  Perdele forestiere pentru protecţia terenurilor  agricole contra factorilor  climatici dăunători  şi pentru

ameliorarea condiţiilor climatice din perimetrul apărat – prescurtat: perdele forestiere de protecţie a câmpului -
simbol P.C. a.
        b) Perdele forestiere antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune - simbol P.S. din
care:
- contra eroziunii cauzată de vânt – simbol P.S.v
- contra eroziunii cauzată de apă – simbol P.S.a

       c) Perdele forestiere pentru protecţia căilor de comunicaţie şi de transport, respectiv de apărare a acestora
împotriva înzăpezirilor – simbol P.C.c.

d)  Perdele forestiere pentru protecţia  digurilor  şi  a  malurilor contra curenţilor,  viiturilor,  gheţii,  etc.  –
simbol P.A.

e) Perdele forestiere pentru protecţia localităţilor şi a diverselor obiective economice şi sociale - simbol
P.C. o.
1.2. După amplasarea faţă de direcţia de acţiune a  factorului dăunător, perdelele forestiere de protecţie se clasifică
astfel:

a) perdele principale, amplasate perpendicular pe direcţia de acţiune a factorului dăunător predominant sau
pe rezultanta factorilor daunatori dominanti;

b) perdele secundare, amplasate perpendicular pe cele principale şi care întregesc reţeaua de perdele dintr-
un perimetru dat. În funcţie de configuraţia terenului, pentru perdele secundare se pot folosi aşa  numitele perdele
alei. Acestea pot fi constituite dintr-un singur rând de arbori  sau din două rânduri.
1.3. După consistenţă sau desime, perdelele forestiere de protecţie se clasifică astfel:

a) perdele impenetrabile sau compacte care nu lasă vântul să treacă prin ele, creându-se în spatele lor o
zonă de calm absolut. Acestea sunt recomandate pentru tipul  de perdele de protecţie a căilor de comunicaţii şi de
transport (P.C.c), precum şi pentru cele de protecţie a obiectivelor economice şi sociale (P.C.o);

b) perdele semipenetrabile care lasă  vântul să treacă prin ele, acesta diminuându-şi progresiv tăria. Sunt
recomandate pentru tipul  de perdele de protecţie a câmpului (P.C.a), şi pentru cele antierozionale contra vântului
(P.S.v);

c) perdele penetrabile. Vântul pătrunde uşor prin ele, în special prin zona de sub coronamentul arborilor.
Aceste perdele sunt recomandate pentru tipul de perdele forestiere antierozionale, contra eroziunii cauzata de apa
(P.S.a) şi a celor pentru protecţia digurilor şi a malurilor ( P.A.).

CAPITOLUL II
NECESITATE SI OPORTUNITĂŢI ÎN AMPLASAREA REŢELELOR DE PERDELE FORESTIERE DE

PROTECŢIE

Reteaua de perdele forestiere de protecţie proprietate publică sau privată  formează Sistemul naţional al
perdelelor forestiere de protecţie.
Dimensionarea şi realizarea  Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie reprezintă o cauză de utilitate
publică şi cuprinde următoarele etape:

- inventarierea şi ameliorarea perdelelor forestiere de protecţie existente;
- inventarierea terenurilor ce necesită perdele forestiere de protectie;
- proiectarea şi înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie noi.
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2.1. Perdelele forestiere de protecţie a câmpului (P.C.a.), se creează cu scopul principal de a diminua efectele
secetei asupra culturilor agricole.
Instalarea reţelelor de perdele forestiere de protecţie a câmpului se impune, cu precădere, în următoarele zone:

- in regiunile cu precipitaţii reduse sau cu precipitaţii suficiente pentru dezvoltarea culturilor agricole,
însă neuniform repartizate în timp;

- in regiunile cu climat uscat, luându-se în considerare şi tipurile de sol;
- in regiunile supuse periodic la uscăciune.
- in regiunile  in  care  sunt prezente vânturile  cu frecvenţă  mare în cursul  perioadei  de vegetaţie,  iar

precipitaţiile anuale au valori sub 400 mm sau între 400 si 700 mm, dar sunt neuniform repartizate în
timp.

Indicele de ariditate de Martonne, pentru valori mai mici de 30 sau indicele Seleaninov, pentru valori mai mici sau
egale cu 1, sunt criterii care determină necesitatea  instalării retelelor de perdele forestiere de protecţie a câmpului.

2.2. Perdelele forestiere antierozionale (P.S.) se infiinţează în scopul ameliorării prin împădurire a terenurilor
aflate  în  diferite  grade  de  degradare,  identificate  în  conformitate  cu  reglementările  în  vigoare  cu  privire  la
constituirea perimetrelor de ameliorare  a terenurilor degradate.
După scopul  protectiv,  perdelele  forestiere  antierozionale  se  împart  în  două  mari  categorii:  perdele  destinate
protejării  solului  împotriva eroziunii  cauzate de vânt (P.S.v.) şi  perdele  destinate  protejării  solului  împotriva
eroziunii cauzate de  apă (P.S.a.).
Eroziunea prin vânt a solului, atât pe soluri nisipoase cât şi pe cele luto-argiloase, are efecte foarte  puternice, care
pot declanşa fenomenul de deşertificare.
În România , suprafeţele afectate de fenomenul de eroziune prin vînt se regăsesc in Oltenia sudică, Bărăgan, Delta
Dunării, bazinele râurilor Someş, Siret şi Bârlad, în nord- vestul ţării şi în sud-vest.
Reţelele de perdele forestiere de protecţie  de tipul P.S.v., corect orientate şi dimensionate reduc viteza vântului
sub 5 m/sec iar fenomenul eroziunii prin vânt al solului se reduce semnificativ şi chiar dispare.
În ce priveşte eroziunea prin apă, acest proces este cel mai periculos tip de eroziune întrucât se produce în timp,
acţiunea sa fiind aproape insesizabilă , dar cu urmări catastrofale.
Prin instalarea perdelelor forestiere antierozionale de tipul P.S.a. ,  se realizează : reducerea vitezei de scurgere a
apei  la  suprafaţa  solului,  sporirea  cantităţii  de  apă  infiltrată  în  sol,  creşterea  debitului  apelor  subterane  în
detrimentul scurgerilor de suprafaţă.
       Instalarea perdelelor forestiere antierozionale de tipul P.S.a., este necesară în toate zonele în care panta
terenului este mai mare de 5% şi unde sunt identificate fenomene de eroziune de suprafaţă, eroziune în adâncime
(ravene  şi  ogaşe)  ,  pe  depozitele  de  aluviuni  torenţiale  precum  şi  pe  terenurile  degradate  cu  fenomene  de
deplasare.
   Astfel de terenuri sunt identificate  cu deosebire în centrul şi sudul Podişului Moldovei, în zona dealurilor
subcarpatice de curbură, în Podişul Getic şi în Câmpia Transilvaniei.

2.3. Perdele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii şi de transport (P.C.c.) , se amplasează paralel cu
căile de comunicaţie terestră, în zonele în care, din cauza orografiei terenului, sub acţiunea vântului dominant şi a
fenomenului de viscol se produce înzăpezirea acestora.
Perdelele  forestiere  de  protecţie  a  căilor  de  comunicaţii   sunt  perdele  cu  înălţime redusă  (maximum 8  m ),
compacte, impenetrabile, urmărindu-se acumularea zăpezii în spaţiul perdelelor sau în imediata lor apropiere, pe o
lăţime de 10 – 15 m.
În funcţie de gradul de înzăpezire şi de intensitatea vânturilor care o provoacă, se vor crea : perdele forestiere
parazăpezi – în zone cu vânturi de intensitate mare şi înzăpeziri puternice, sau garduri vii- în zona forestieră cu
vânturi de intensitate mai mică şi cu înzăpeziri mai reduse .
Perdelele forestiere parazăpezi , după funcţionalitate şi modul de construcţie , sunt de două tipuri:
a) perdele total acumulatoare de zăpadă, mai late şi dese, având ca scop acumularea întregii cantităţi de zăpadă în
interiorul lor, funcţionând singure ca obstacol în acţiunea de acumulare a zăpezii. Aceste perdele se vor crea acolo
unde organizarea terenului permite instalarea de perdele cu lăţimi relativ mari şi  cu preponderenţă în regiunile de
antestepă şi în zona forestieră, unde instalarea şi conducerea vegetaţiei forestiere se pot realiza mai uşor şi mai
sigur;
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b) perdele parţial acumulatoare  de zăpadă, mai înguste şi dese,  la care o parte de zăpadă se acumulează la
adăpostul lor, sub vânt, iar coama valului de zăpadă format devine ea însăşi obstacol în acţiunea de acumulare a
zăpezii. Acest tip de perdele, fiind mai înguste decât cele precedente, este recomandat în regiunile de stepă uscată,
unde  condiţiile  virtege  de  vegetaţie  pot  conduce  la  degradarea  perdelelor  prea  late  precum  şi  acolo  unde
organizarea terenului impune lăţimi mai reduse ale perdelelor parazăpezi .
2.4. Perdelele forestiere pentru protecţia digurilor şi a malurilor contra curenţilor, viiturilor, gheţii etc.
( P.A.) se instalează cu scopul de a constitui un obstacol pentru blocurile de gheaţă şi pentru a sparge valurile în
cazul inundaţiilor, lăsând în spatele lor spre dig sau mal, o apă liniştită, fără putere de distrugere.
 Se utilizează specii forestiere cu sistem radicelar puternic, rezistente la inundaţii şi cu mare putere de lăstărire şi
drajonare.

2.5. Perdelele forestiere pentru protecţia localităţilor şi a diverselor obiective economice şi sociale (P.C. o.)
se înfiinţează în jurul localităţilor urbane şi rurale, al unităţilor industriale poluante, al unor obiective economice,
sociale, culturale şi strategice, în scopul protejării acestora de acţiunea dăunătoare a factorilor climatici excesivi
ori împotriva poluării.
    Ele au de asemenea un important rol recreativ.

CAPITOLUL III
TEHNICA ÎNFIINŢĂRII SI INGRIJIRII PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECŢIE

3.1. Amplasare.
Amplasarea unei reţele de perdele forestiere de protecţie este condiţionată de trei factori:
a) scopul protectiv al perdelei;
b) direcţia factorului dăunător dominant;
c) relieful.

3.1.1. Perdelele forestiere pentru protecţia câmpului -P.C.a.- şi cele antierozionale de tipul P.S.v.  se amplasează
sub forma unor reţele de perdele principale şi secundare .
Perdelele secundare se amplasează perpendicular pe cele principale .
În funcţie de orografia terenului se disting următoarele situaţii:

a) Terenul este plan sau cu pantă de pâna la 2% , pe soluri lutoase şi lutoargiloase sau pâna la 5% pe soluri
nisipoase.
În acest caz, perdelele principale se  amplasează perpendicular pe direcţia vîntului dominant.
Pe zone climatice , aceste perdele forestiere se vor orienta astfel:
- pentru Câmpia Bărăganului : NV – SE sau E – V;
- pentru zona Brăilei : NV – SE sau E – V;
- pentru Dobrogea: E – V;
- pentru Oltenia: N- S;
- pentru Câmpia Banatului, unde caracterul dominant al vânturilor este mai puţin pregnant, fiind caracteristice
vânturile din toate direcţiile, perdelele forestiere de protecţie se amplasează sub forma unor circuite închise, care
delimitează suprafeţe arabile de cca. 250 ha, valorificându-se astfel canalele principale şi secundare de desecare
existente.
b) Terenul este puternic ondulat.
In acest caz, perdelele principale se  amplasează cu prioritate pe curbele de nivel.
La înfiinţarea reţelelor de perdele forestiere pentru protecţia câmpului se urmăreşte a se scoate din circuitul agricol
o suprafaţă cât mai mică (maximum 5%).
În  acest  scop  se  va  folosi  configuraţia  terenului  (drumuri  secundare,  drumuri  de  hotar,  drumuri  desfundate,
taluzele unor diguri, maluri de canale, terenuri neproductive pentru agricultură.

3.1.2. Perdelele forestiere pentru protecţia căilor de comunicaţii şi de transport – P.C.c. ,se amplasează de-a lungul
şi pe partea dinspre vânt a căii şi  la o distanţă faţă de aceasta , care se determină în funcţie de tipul perdelei şi de
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cantitatea maximă de zăpadă ce se acumulează pe ml de traseu la panourile mobile. Pentru cunoaşterea cantităţii
maxime de zăpadă acumulată pe ml de traseu la panourile mobile este necesar să se facă determinări în mai mulţi
ani consecutivi pentru fiecare porţiune unde se instalează perdele sau garduri vii parazăpezi.

Perdelele parazăpezi total acumulatoare se pot amplasa chiar din marginea căii de comunicaţie, dacă alte
considerente tehnice (prezenţa stâlpilor sau a altor utilităţi ) nu impun retragerea marginii perdelei la o distanţă de
5-10 m de cale.
 La perdelele parazăpezi parţial acumulatoare şi la gardurile vii, distanţa de marginea  căii se stabileşte pentru
fiecare caz în parte , în funcţie de zăpada depusă la adăpostul panourilor mobile .
  Distanţa dintre gardurile vii şi marginea căii va fi egală cu lăţimea valului de zăpadă maxim depus la panourile
mobile în zona respectivă, neputând scade sub 1-2 m de la marginea căii către vânt.

3.1.3. Perdelele  forestiere  pentru  protecţia  digurilor  şi  a  malurilor  –  P.A., se  amplasează  în  linii  paralele  cu
digurile acolo unde spaţiul liber din faţa digului permite acest lucru, şi pe faţa dinspre apă a digurilor de pământ şi
a malurilor cursurilor mari de ape.
Ele se amplasează la distanţa la care apa freatică se găseşte o parte din sezonul de vegetaţie la adâncime mai mare
de 30 cm, sub forma unor fâşii de consolidare pentru apărarea  malurilor de ape, si sub forma pereuri dese de
arbusti plantate direct pe taluz, pentru apărarea malurilor şi taluzurilor de pământ de la diguri şi baraje.
În cazul perdelelor forestiere de protecţie a lacurilor de acumulare, fâşia de consolidare se amplasează sub cota
maximă pe care o realizează oglinda lacului, neântrerupt pe conturul lacului, utilizându-se specii care suportă
inundabilitatea  de  durată.  Deasupra  fâşiei  de  consolidare  se  amplasează  ,  după  caz, fâşia  de  filtrare,  contra
aluviunilor, pe versanţii direcţi ai lacului şi transversal pe albiile cursurilor ce debuşează în lac.
Amplasarea fâşiei de filtrare se face în funcţie de pantă, folosinţă şi degradarea  terenului, conform precizărilor din
Tabelul nr.1.

AMPLASAREA FÂŞIEI DE FILTRARE
LA PERDELELE DE PROTECŢIE A LACURILOR DE ACUMULARE

Tabelul Nr.1

PANTA VEGETATIA
EXISTENTA

FÂŞIA DE FILTRARE RECOMANDĂRI

sub 120 fâneaţă deasă Nu este necesară Menţinerea şi îmbunătăţirea fâneţei.

pădure cu
consistenţa plină

Se delimitează fâşia de
filtrare din pădurea existentă

Se asigură permanenţa pădurii în fâşia de
filtrare

pădure cu
consistenţă sub

0,6

Se delimitează fâşia de
filtrare din pădurea existentă

Se completează pădurea până la consistenţa
normală dacă vârsta o permite, iar în caz

contrar, se reface integral .

teren arabil şi
păşune

Se amplasează fâşia de
filtrare

Lăţimea fâşiei se determină din Tabelul 2
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12 - 300 pădure cu
consistenţa plină

Se delimitează fâşia de
filtrare din pădurea existentă

Se asigură permanenţa pădurii în fâşia de
filtrare

pădure cu
consistenţă sub

0,6

Se delimitează fâşia de
filtrare din pădurea existentă

Se completează pădurea până la consistenţa
normală dacă vârsta o permite, iar în caz

contrar, se reface integral .

fâneaţă deasă,
păşune, teren

arabil

Se amplasează fâşia de
filtrare

Lăţimea fâşiei se determină din Tabelul 2

 31 - 450 în toate situaţiile Se  amplasează fâşia de
filtrare

Lăţimea fâşiei prevăzută în Tabelul nr. 2 ,se
majorează cu 50% .

peste 450 fâneaţă, păşune,
păduri cu

consistenţa redusă

Întreaga lungime a
versantului devine fâşie de

filtrare

Împădurirea întregului versant

Pe albiile largi, aproape orizontale sau foarte slab înclinate, cu aluviuni fine şi pietrişuri, lipsite de fenomene de
eroziune de suprafaţă sau de adâncime, se impune crearea numai a benzii de consolidare.
Conurile de dejecţie se împăduresc în întregime.

3.1.4.  Perdelele  forestiere  pentru  protecţia  localităţilor  şi  a  obiectivelor  economice  şi  sociale  –  P.C.o. ,  se
amplasează ca o centură protectoare în jurul localităţilor şi a obiectivelor economice şi sociale.
       Când realizarea centurii nu este posibilă , acest tip de perdele se va amplasa în partea de unde suflă vânturile
dominante dăunătoare.
      Distanţa de la perdea până la construcţiile cele mai apropiate este de 50 m în cazul perdelelor înguste  şi de 5 –
10 m în cazul perdelelor cu lăţimi peste 50 m. In cazul livezilor cu pomi fructiferi, perdelele forestiere de protecţie
se amplasează la o distanţă de minim 100 m de acestea.

3.2.Distanţa dintre perdelele forestiere de protecţie

Ca regulă generală, distanţa dintre perdelele forestiere de protecţie principale se calculează în funcţie de înălţimea
pe care o realizează arborii din compoziţie la 25 – 30 de ani , în condiţiile respective staţionale, cu formula:
D = 25 H – pe terenuri cu pantă până la 5%,
şi
D = 100 H     - pe terenuri cu pantă peste 5%,
        4 + p
unde: D = distanţa în metri dintre perdelele principale;
          H = înălţimea probabilă a arborilor la 25 – 30 de ani. Orientativ se recomandă H = 25 m în condiţii de sol cu
fertilitate bună, H = 15 m în condiţii de sol cu fertilitate mijlocie şi H = 10 m în condiţii de sol cu fertilitate
scăzută;
          p = panta terenului în procente.

 Distanţa dintre perdelele secundare este  de cca 4 ori mai mare decât distanţa dintre perdelele principale.
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  Pentru a se asigura trecerea între unităţile de cultură a utilajelor, vehiculelor, etc., la intersecţia perdelelor dintr-o
reţea se lasă deschideri cu lăţimea de 30 m dispuse în zig – zag , iar de-a lungul perdelelor principale, din 500 în
500 de metri, se lasă deschideri de 6 – 7m dispuse oblic.
a) La înfiinţarea reţelelor de perdele forestiere de protecţie a câmpului se va folosi următoarea schemă: 500m
x1000 m, respectiv 500 m între perdelele principale şi 1000 m între perdelele secundare, creându-se astfel module
în  suprafaţă  de  50  ha,  suprafaţă  optimă pentru  organizarea  asolamentului  şi  pentru  efectuarea  mecanizată  a
lucrărilor agricole.
De la caz la caz, aceste distanţe pot suferi modificări.
b) La înfiinţarea reţelelor de perdele forestiere antierozionale pe solurile supuse eroziunii prin vânt , distanţa
între perdelele principale este de  200 m pe nisipurile mobile.
Pentru celelalte categorii de terenuri erodate prin vânt se vor adopta aceleaşi  distan ţe  ca şi la perdelele forestiere
de protecţia câmpului prezentate la punctul. 3.2.a).
Pentru  protecţia  solurilor  supuse eroziunii  prin  apă,  distanţa  dintre  perdele  se  stabileşte  în  funcţie  de  panta
terenului astfel:
- panta sub 6%             - 300 m;
- panta între 6 – 10 %   - 200 m;
- panta între 11 – 15 % - 150 m;
- panta peste 15 %       - 100 m;

3.3. Lăţimea perdelelor forestiere de protecţie
Pentru perdelele forestiere de protecţia câmpului se vor folosi perdele semipenetrabile. Acestea nu schimbă
direcţia vântului dar îi slăbesc intensitatea şi favorizează depunerea uniformă a zăpezii în spaţiul protejat.
În zonele cu vânturi dominante puternice (ex. Bărăgan şi Dobrogea), lăţimea unei perdele principale este de 10,5
m iar a unei perdele secundare este de 7,5 m (distanţa între rândurile de arbori fiind de 1,5 m).
În zonele cu vânturi dominante moderate , lăţimea perdelelor principale este de 7,5 m iar a celor secundare este de
4,5 m.
Pentru fixarea nisipurilor mişcătoare, lăţimea perdelelor forestiere antierozionale principale este de 15-20 m iar
a celor secundare de 10 m.
Lăţimea perdelelor forestiere antierozionale pentru protecţia solului împotriva eroziunii prin apă se stabileşte în
funcţie de pantă şi de deschiderea versantului şi  nu trebuie să depăşească 20-25 m ;
În cazul perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii, se deosebesc două situaţii:

a) calea de rulare se află în debleu -  lăţimea perdelei = 20-30 m.
b) calea de rulare se află la nivelul solului sau în rambleu -  lăţimea perdelei  = 7,5 -10,5 m.

   Lăţimea perdelelor forestiere de protecţie a malurilor şi a digurilor se stabileşte în funcţie de orografia
terenului, variind între 10-50 m.
In cazul perdelelor forestiere de protecţie a lacurilor de acumulare, lăţimea benzii de consolidare se determină în
funcţie de înălţimea de oscilaţie a apelor şi de rezistenţa la inundaţie a speciilor.
     Lăţimea benzii de filtrare se stabileşte în funcţie de lungimea versantului şi de vegetaţia existentă, conform
Tabelului nr. 2

Lăţimea fâşiei filtrante a perdelor forestiere de protecţie  a lacurilor de acumulare
                      - m -                                                            Tabelul nr. 2
Lungimea
versantului (m)

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Teren descoperit,
păşuni, fâneţe

60 60 90 120 130 160 190 220 240

Teren acoperit cu păduri cu consistenţă sub 0,4 60 60 60 70 85 100 120 135 150

3.4. Lucrările obligatorii pentru înfiinţarea
perdelelor forestiere de protecţie
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3.4.1. Delimitarea în teren
  Marcarea perimetrului perdelei forestiere de protecţie se face prin borne de beton sau piatră cioplită amplasate pe
platforme de pământ sau piatră.
Bornele au formă de trunchi de piramidă cu secţiune pătrată, latura bazei mari de 16 cm ,a bazei mici de 12 cm,
înălţime de 60 cm şi se îngroapă în pământ cu baza mare, pe o adincime de 40 cm, rămânând deasupra solului 20
cm.
Bornele de piatră naturală se admit  numai în locurile unde nu pot fi transportate  bornele de beton sau piatră
cioplită.
Bornele  se amplasează în vârful  unghiurilor perimetrului  perdelelor  în reţelele  rectangulare , la intersecţia  cu
limita pădurii în cazul cordoanelor forestiere, şi în punctele de contur caracteristice în cazul reţelelor de perdele
nerectangulare.
  Bornele se înscriu cu simbolul tipului de perdea forestieră de protecţie şi se numerotează cu cifre arabe în ordine
crescătoare de la sud la nord şi de la vest la est.

3.4.2. Alegerea speciilor forestiere si stabilirea schemelor de
    plantare

       Indiferent de rolul pe care îl au în perdea, fie că sunt specii principale, de amestec , ajutor sau arbusti, speciile
forestiere folosite trebuie să corespundă din mai multe puncte de vedere următoarelor criterii:

- să corespundă din punct de vedere staţional;
- să aibă o creştere cât mai rapidă, astfel încât perdeaua să devină funcţională într-o perioadă cât mai scurtă

de timp;
- să fie longevive şi să asigure o bună regenerare naturală;
- să nu adăpostească dăunători ai culturilor agricole din suprafeţele pe care le protejează;
- să ofere şi alte avantaje adiacente din punct de vedere economic.

Pentru aceleaşi condiţii staţionale, în condiţii egale de creştere şi dezvoltare, se vor prefera speciile longevive,
astfel încât efectul perdelei să fie asigurat pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Referitor la condiţiile staţionale, se comportă foarte bine în perdelele forestiere de protecţie, următoarele specii :
- stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejarul (Quercus robur),stejarul pufos (Quercus pubescens),

mărul  pădureţ  (Malus  silvestris),  frasinul  de  Pennsylvania  (Fraxinus  pennsylvanica)  şi  caragana
( Caragana arborescens) - pe soluri alcaline, cu pondere mare de carbonaţi;

- ulmul de Turkestan ( Ulmus pumila var. pinnato-ramosa),  glădiţa (Gleditsia triacanthos), dudul (Morus
alba),  arţarul  tătărăsc (Acer tataricum), scumpia (Cotinus coggygria),  sălcioara (Eleagnus angustifolia),
lemnul câinesc (Ligustrum vulgare),  mălinul american (Prunus serotina), amorfa             ( Amorpha
fruticosa) - pe soluri slab alcaline şi slab sărăturoase.

  Speciile forestiere se vor alege şi se vor asocia, dupa caz, ţinându-se cont de pretenţiile acestora faţă de condiţiile
staţionale, urmărindu-se obţinerea efectului protectiv maxim în timp cât mai scurt şi pentru o perioada cât mai
lungă, orientativ din Lista speciilor din Anexa nr.1.

Pentru a nu adăposti dăunători ai culturilor agricole, se va  evita folosirea următoarelor specii, numai acolo
unde este  cazul:

- dracila (Berberis vulgaris) şi spinul cerbului (Rhamnus cathartica) – întrucât pe frunzele lor se dezvoltă
ciuperca rugina grâului;

- sângerul (Cornus sanguinea)- intrucât favorizează dezvoltarea păduchilor verzi;
- salba râioasă ( Euonymus verucosa)- care adăposteşte păduchele sfeclei de zahăr;
- păducelul (Crataegus monogyna)- care adăposteşte o serie de dăunători ai pomilor fructiferi.

    La înfiinţarea perdelelor forestiere cu specia de bază stejar brumăriu se va folosi schema de 2 x 0,75 m  pe
terenuri care permit mecanizarea lucrărilor de întreţinere între rândurile de puieţi . Pe rândurile marginale se vor
instala : măceş, porumbar, corn, păducel , iar pe rândurile interioare : sânger, lemn câinesc, etc.
    Se vor evita amestecuri de tipul: stejar sau stejar brumăriu  cu salcâm, frasin, glădiţă şi ulm.
    Perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie , având rolul de a acumula zăpada în interiorul şi la
adăpostul lor, vor fi formate din specii  cu ramificaţie bogată, cu frunziş des. Se vor folosi scheme de plantare de
1,0 x 1,0 m pentru formula de salcâm cu arbuşti sau 1,5 x 1,0 m pentru formula cu stejar,  cu menţiunea că
procentul de participare al arbuştilor va fi substanţial mărit pe rândurile marginale.  În zona forestieră unde pot
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vegeta răşinoasele, se vor introduce în compoziţia perdelelor parazăpezi parţial şi total acumulatoare , specii de
răşinoase care măresc mult efectul acumulator, reducând prin aceasta lăţimea necesară a perdelelor.
Gardurile vii parazăpezi vor fi formate din două rânduri plantate în chincons cu distanţa între rânduri de 1 m şi
0,30 – 0,40 m între puieţi pe rând în cazul utilizării foioaselor (sălcioara,dudul,  ulmul de Turkestan,  maclura,
vişinul turcesc, liliacul).
 Gardurile vii parazăpezi din răşinoase (ex. molid ) se vor planta la distanţa de 1,0 – 2,0 m între rânduri şi 0,50 –
0,60 m între puieţi pe rând. Înălţimea gardurilor vii se va menţine la 1,50 – 2,0 m.
    La perdelele forestiere antierozionale, având în vedere rolul lor funcţional, se vor folosi într-un procent ridicat
arbuştii         (scumpie, lemn câinesc, sânger, păducel), care au înălţimi mici şi prin frunzişul consistent contribuie
la formarea stratului de litieră, precum şi a altor specii care se regenerează uşor şi drajonează abundent .
    La lucrările de împădurire se vor folosi următoarele formule de împădurire cu caracter general:

- pentru condiţii staţionale extreme  ( terenuri puternic erodate , maluri de reazem):
                         100% arbusti;

- pentru majoritatea condiţiilor staţionale , funcţie de panta terenului:
50% P + 25% A  + 25 % a sau:

                      25% P + 25% A  + 50 % a sau:
25% P + 50% A  + 25 % a

unde: P = specii principale de bază,
         A= specii principale de amestec ,iar
         a = arbuşti.
La înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a malurilor şi a digurilor se vor alege specii care rezistă la inundaţii
periodice,  de  preferinţă:  plopii,  sălciile,  frasinul  comun,  frasinul  pufos,  frasinul  american  şi  chiar  stejarul
pedunculat. Ca arbuşti se vor alege în primul rând sălciile arbustive, apoi sângerul, cătina roşie.
    Exemple de formule de împădurire şi scheme de plantare pentru  înfiinţarea reţelelor de perdele forestiere de
protecţie sunt prevăzute în Anexa nr.2 .

               3.4.3. Pregătirea solului
     Pentru executarea  împăduririlor  la  înfiinţarea  perdelelor  forestiere  de protecţie,  se va executa pregătirea
integrală a solului pe toată lăţimea perdelei printr-o arătură la adâncimea de 28 – 31 cm, urmată de discuire.
     La  înfiinţarea  perdelelor  forestiere  antierozionale  pentru  protecţia  solului  împotriva eroziunii  prin  apă  ,
pregătirea solului se face manual în tăblii sau în vetre.

              3.4.4. Înstalarea  propriu- zisă a perdelelor forestiere de protecţie
   La înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie se utilizează toate metodele de instalare pe cale artificială a
culturilor forestiere şi anume: prin plantaţii, semănături directe şi butăşiri.
   Metoda principală de lucru este plantarea cu material săditor de calitate superioară .
   Dimensiunile şi calitatea puieţilor forestieri care se vor utiliza la plantare se stabilesc în conformitate cu STAS-
urile în vigoare.
     Se va avea în vedere utilizarea de puieţi cu rădăcini protejate, cu deosebire la cvercinee şi în general la toate
speciile cu micoriză.
     Plantarea puieţilor se execută în gropi de 30/30/30 cm - puieţi de talie mică, 50/50/50 cm - salcia şi 60/60/60
cm - plop euramerican. Gropile pot fi efectuate manual sau mecanic;
   Instalarea culturilor prin semănături directe se recomandă în cazul stejarului, folosind ghindă preîncolţită care se
introduce în cuiburi simple sau grupate.
    Prin butăşire se pot introduce plopii negrii, sălciile, caprifoiul şi alte specii care butăşesc uşor.

            3.4.5. Controlul anual al regenerărilor
      Această  lucrare tehnică se execută în conformitate  cu reglementările  silvice în vigoare,  cu scopul de a
determina reuşita regenerărilor şi modul în care acestea s-au dezvoltat, precum şi de a stabili lucrările ce trebuie
executate în continuare, în vederea realizării compoziţiei – ţel.

           3.4.6. Lucrările de întreţinere a plantaţiilor
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       În fiecare an, până la încheierea stării de masiv, se vor executa lucrările de întreţinere a plantaţiilor: manual pe
rândul de puieţi şi mecanic sau hipo printre rânduri.

Principalele lucrări de întreţinere sunt, după caz: retezarea puieţilor de foioase cu excepţia celor de frasin şi de
ulm de Turkestan, revizuirea plantaţiilor, mobilizarea solului, descopleşirile şi se execută în conformitate cu
reglementările silvice în vigoare .
În zonele cu vânat se va asigura protectia puieţilor contra vânatului.

Acolo unde este necesar şi posibil  se va proceda la irigarea culturilor în primii ani de la înfiinţare.

      3.4.7. Lucrările de îngrijire a perdelelor forestiere de protecţie
a) Perdelele forestiere de protecţie cu specia de bază stejar brumăriu

     Conducerea perdelelor  forestiere de protecţie de acest tip ridică probleme deosebite încă de la înfiinţare,
întrucât  stejarul  brumăriu,  având  un  temperament  de  lumină  şi  crescând  foarte  încet  în  tinereţe,  tinde  să  fie
copleşit  de speciile  de amestec şi  ajutor,  care  înregistrează o adevărată  explozie de creştere în  primii  ani  de
vegetaţie.
 Avînd în vedere şi condiţiile climatice extreme în care vegetează acestea, intervenţiile vor avea intensităţi mai
mari decât cele care se execută în păduri.
   Ca regulă generală se va urmări  asigurarea proporţionării  amestecului de specii, ponderea având-o stejarul
brumăriu, formarea de arborete multietajate, protejarea subarboretului.
-Degajările se execută cu periodicitate anuală şi urmăresc în primul rând degajarea stejarului brumăriu de celelalte
specii repede crescătoare în primii ani, degajarea  speciilor de amestec  din compoziţia ţel şi menţinerea speciilor
de ajutor şi arbuşti.
-  Curăţirile încep la 12-15 ani, când stejarul depăşeşte în înălţime celelalte  specii  .  Se extrag exemplarele  cu
defecte, bolnave şi rănite, protejându-se exemplarele bine conformate. Deschiderea coronamentului se va face cu
prudenţă, astfel încât să nu se producă o dezvoltare a coroanei în detrimentul creşterii în înălţime.
Intensitatea intervenţiei va fi slabă.
Periodicitatea : 2-3 ani.
- Rariturile Vârsta începerii răriturilor nu trebuie să depăşească 20-25 ani. Se va executa o răritură combinată : de
sus la speciile de amestec dominante şi selectivă, cu caracter de jos la stejarul brumăriu, astfel încât să se asigure
buna menţinere a speciei de bază şi o multietajare a perdelei.
Intensitatea intervenţiei va fi slabă.
Periodicitate: 4-5 ani.
În intervalul dintre intervenţii se vor executa tăieri de igienă pentru extragerea arborilor uscaţi, rupţi ori doborâţi
de vânt sau zăpadă.

b) Perdelele forestiere de protecţie  cu specia de bază salcâm.
     Necesitatea refacerii perdelelor de protecţie şi a realizării stării lor funcţionale într-un interval de timp cît mai
scurt şi cu un efort financiar cât mai mic recomandă folosirea salcâmului la înfiinţarea perdelelor forestiere mai
ales  în zonele cu nisipuri necalcice.
      Deşi salcâmul nu suportă alte specii de amestec, pentru asigurarea aceluiaşi grad de penetrabilitate pe toată
înălţimea perdelei, se vor folosi în formula de împădurire şi specii de ajutor şi arbuşti: soc negru, mălin american,
sălcioară, păducel, porumbar, ş.a. În acest caz speciile de ajutor se amplasează numai pe rândurile marginale ale
perdelei  fiind  denumite  impropriu  “de  ajutor”,  rolul  lor  fiind  acela  de  a  uniformiza  penetrabilitatea  pe  toată
înălţimea perdelei.

Salcâmul fiind o specie exigentă faţă de lumină, repede crescătoare, cu o mare putere de lăstărire şi drajonare ,
tăierile de îngrijire se  diferenţiază în funcţie de provenienţa perdelelor forestiere de protecţie.

-Degajările Aceste lucrări nu sunt necesare în culturile de salcâm provenite din plantaţii.
În perdelele forestiere de protecţie regenerate în crâng simplu, degajările sunt necesare în primii ani de vegetaţie şi
au ca scop apărarea drajonilor de concurenţa lăstarilor.
Periodicitatea : 1- 2 ani.
- Curăţirile încep la 3-5 ani.
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În perdelele tratate în crâng simplu se extrag exemplarele provenite din lăstari păstrându-se cele provenite din
drajoni.
Selectiv, se extrag lăstarii dezghiocaţi, insuficient consolidaţi, rupţi de zăpadă, dar în aşa fel încât să nu se afecteze
penetrabilitatea perdelei.
Se execută două intervenţii:

- în plantaţii la vârsta de 4-5 ani şi 7-9 ani.
- În regenerări naturale la vârsta de 3-4 ani şi respective 7-8 ani.

- Rariturile . În perdelele  provenite din plantaţii, răriturile au caracter selectiv şi încep la 9-11 ani, cu intensitate
slabă şi cu o periodicitate de 4-5 ani.
   În perdelele tratate în crîng simplu, răriturile încep mai devreme, respectiv la 8-10 ani, cu un grad de intervenţie
mai mare decât în primul caz, accentul punându-se pe lăstarii de cioată, menţinându-se exemplarele provenite din
drajoni.
Pentru menţinerea unei stări fitosanitare bune, perdelele forestiere de protecţie vor fi parcurse cu tăieri de igienă
ori de câte ori este nevoie.

3.5 Recomandari generale

- Cele mai eficace perdele sunt perdelele penetrabile, a căror penetrabilitate nu trebuie sa depaseasca 50%
din profil. Cea mai puternica rărire sa fie in partea de jos a perdelei,  iar cea mai mica, sus in dreptul
coronamentului.

- Pentru vanturile uscate, cu viteze mari, de 4-6 m/sec la 0,5 m de la sol, cele mai eficace sunt perdelele dese
de 7-8 randuri, din arbori care au coroana deasă ca: ulmul, acerineele (fara artar american).

- Efectele perdelelor forestiere de protectie sunt proportionale cu inaltimea acestora si cu viteza vantului, de
care de altfel depinde si penetratia.

- In perdeaua de constructie penetrabila, micsorarea maximă de 70% a vitezei vantului, pentru o viteză de
5m/sec se realizează la distanta de 10 H. Ea se pastreaza destul de mare pana la distanta de 20 H, unde este
de 50% si de unde apoi viteza creste tinzând spre 100%. (H este inaltimea perdelei).

- La perdelele penetrabile, zona maxima de liniste se afla la 20-25 m de la perdea, în partea protejată.
- Efectul de protectie al perdelelor scade când unghiul de atac al vântului faţă de perdea este mai mic de

450 .

CAPITOLUL IV
REFACEREA , REGENERAREA SI AMELIORAREA PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECTIE

    Principalele cauze care conduc la degradarea unei perdele forestiere de protecţie  sunt :  tăierile ilegale de
material  lemnos,  păşunatul,  incendiile,  defolierile  repetate,  calamităţile  naturale,  greşeli  tehnice  de  instalare
,îngrijire şi conducere, etc.

Perdelele forestiere care nu mai corespund rolului pentru care au fost create , fiind supuse fenomenului de
degradare , se parcurg cu lucrări de regenerare sau ameliorare.

              4.1. Refacerea perdelelor forestiere de protecţie

   În vederea asigurării în permanenţă a rolului funcţional, perdelele forestiere de protecţie se  regenerează  cu
preponderenţă în crâng simplu.
Se disting următoarele situaţii:

4.1.1. Perdele forestiere  degradate , cu consistenţa 0,3- 0,5 , cu cioate viabile.
Succesiunea operaţiilor:
- Exploatarea arboretului in perioada de repaus vegetativ. Tăierile de regenerare se execută divizând perdeaua în
fâşii longitudinale (2-4 în funcţie de lăţimea perdelei).
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Aceste tăieri încep în fâşia situată în marginea apărată de vânt  şi se continuă numai după ce lăstarii din fâşia
exploatată iniţial au atins înălţimea de 3-4 m.

- Toaletarea cioatelor existente.
- Completarea golurilor prin plantaţii cu pregătirea solului în tăblii sau vetre şi mecanic în fîşii.
- Scarificarea solului între rânduri pentru stimularea drajonării în cazul speciilor care drajonează.

4.1.2. Perdele forestiere  degradate , cu consistenţa 0,5 - 0,7

     Aceste perdele prezintă goluri cu diametrul de 1-2 h (h = înăltimea arborilor din perdea).
Succesiunea operaţiilor:

- Toaletarea cioatelor existente in perioada de repaus vegetativ.
- Completarea golurilor prin plantaţii cu pregătirea solului în tăblii sau vetre.
- Scarificarea solului între rânduri pentru stimularea drajonării în cazul speciilor care drajonează.

   4.1.3. Perdele forestiere  complet degradate

      În această categorie intră perdelele forestiere cu consistenţă sub 0,3 precum şi cele cu consistenţa 0,3-0,5 cu
cioate neviabile.
Succesiunea operaţiilor:

- Exploatarea arboretului prin tăieri rase in perioada de repaus vegetativ.
- Pregătirea terenului  prin: dezrădăcinare, evacuarea cioatelor, nivelare, scarificare pe două direcţii.
- Pregătirea solului prin arătură la 30 cm şi discuire.
- Plantarea puieţilor  în gropi efectuate manual sau mecanic.
- Întreţinerea plantaţiilor pînă la închiderea stării de masiv.

4.2. Ameliorarea perdelelor forestiere de protecţie

       Lucrările de ameliorare a structurii perdelelor forestiere de protecţie se execută acolo unde acestea nu-şi mai
îndeplinesc în totalitate rolul funcţional pentru care au fost create datorită apariţiei golurilor de diferite mărimi.
      În funcţie de mărimea golurilor, se va proceda conform celor prevăzute la punctul 4.1. dar, în principal se vor
executa următoarele lucrări:

- toaletarea cioatelor în vederea stimulării lăstăririi (în cazul perdelelor de salcâm se execută scosul cioatelor
prin căzănire);

- pregătirea solului în benzi printr-o arătură la adâncimea de 28- 31 cm;
- plantarea puieţilor în gropi de 40/40/40 cm executate manual sau mecanic la schema şi compoziţia iniţială;
- revizuirea culturilor şi executarea completărilor necesare;
- descopleşirea anuală a puieţilor de buruieni şi specii forestiere copleşitoare;
- 2-3 mobilizări ale solului anual, în tăblii sau vetre;
- tratarea puieţilor de stejar cu sulf pentru combaterea făinării;
- tratarea în fiecare iarnă cu substanţe repelente a puieţilor pentru protejarea lor contra vânatului;
- conducerea culturilor după încheierea stării de masiv.

      În perdelele forestiere de protecţie tinere cu consistenţa peste 0,7 , unde proporţia arborilor valoroşi şi sănătoşi
este suficientă pentru a  forma baza viitorului  arboret,  ameliorarea  structurii  se  face prin executarea corectă a
tăierilor de îngrijire.

                                       CAPITOLUL V
                                 DISPOZITII GENERALE

  5.1.  Perdelele  forestiere de protecţie se vor înfiinţa pe baza documentaţiilor tehnico-economice întocmite şi
avizate conform  legii.
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5.2. Proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu de perdele forestiere de protecţie au obligaţia să asigure paza acestora
împotriva  tăierilor  ilegale  şi  păşunatului,  să  ia  măsuri  de  prevenire  şi  stingere  a  incendiilor,  să  respecte
reglementările în vigoare cu privire la protecţia pădurilor , cu privire la circulaţia materialelor lemnoase, şi să
execute lucrările de îngrijire conform prezentelor îndrumări tehnice.

Anexa nr.1
la Îndrumări tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea

vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie

L I S T A
speciilor recomandate pentru înfiinţarea perdelelor forestiere

1
.

STEJARUL (QUERCUS
ROBUR)

Longevitate foarte mare ,puţin pretenţios la condiţiile climatice, însă este exigent
la condiţiile de sol. Preferă solurile fertile, profunde şi cu pânză de apă freatică la
suprafaţă, dar rezistă bine la secetă datorită înrădăcinării pivotante. Se dezvoltă
bine pe soluri argilo – nisipoase sau nisipo-argiloase, aluvionare şi chiar pe
aluviunile nisipoase, cu un orizont de argilă în adâncime. Suportă inundaţiile
scurte, dar nu şi apa stagnată. Alcalinitatea ridicată a solului, ca şi aciditatea
pronunţată nu sunt favorabile vegetaţiei stejarului.Temperament pronunţat de
lumină. Poate fi întrebuinţat ca specie principală la crearea perdelelor forestiere de
protecţie a câmpului.

2
.

STEJARUL
BRUMĂRIU
(QUERCUS
PEDUNCULIFLORA)

Datorită caracterului xerofit, stejarul brumăriu pătrunde adânc în stepă, formând
arborete pure pe cernoziomuri degradate sau pe dune, în condiţii de umiditate
redusă, cu precipitaţii sub 400 mm/an, fiind specia cea mai recomandată pentru
perdelele forestiere de protecţie a câmpului.

3
.

STEJARUL PUFOS
(QUERCUS
PUBESCENS)

Este specia cea mai termofilă şi mai rezistentă la uscăciune dintre foioasele
arborescente din ţara noastră , putând suporta şi gerurile extreme de iarnă. Prezintă
avantajul de a vegeta mai bine decât celelalte specii de quercinee pe soluri
erodate, cu substrat calcaros, bogate în carbonat de calciu, la limita extremă a
silvostepei şi în stepă.

4
.

CERUL (QUERCUS
CERRIS)

Este puţin pretenţios faţă de sol datorită marii amplitudini ecologice de care
dispune faţă de umiditatea din sol. Rezistă pe soluri argiloase grele, compacte şi
dispune de o mare capacitate de absobţie a apei în exces , contribuind la drenarea
biologică a solurilor.Este repede crescător, fructifică timpuriu şi abundent, fiind
mai uşor de regenerat decât stejarul, însă este sensibil la geruri atât în stare de
puiet cât şi ca arbori vârstnici.

5
.

STEJARUL ROSU
(QUERCUS
BOREALIS)

Specie exotică, repede crescătoare, cu fructificaţie abundentă şi cu periodicitate
mică, cu o largă amplitudine ecologică, foarte rezistentă la geruri şi puţin exigentă
faţă de sol. Nu suportă apa stagnantă. Întrucât vegetează bine şi în zone poluate şi
are un aspect  decorativ, se recomandă la înfiiţarea perdelelor forestiere de
protecţie a localităţilor şi a obiectivelor .

6
.

SALCÂMUL (ROBINIA
PSEUDACACCIA)

Întrucât prezintă o mare amplitudine ecologică, salcâmul se poate planta foarte
bine pe nisipuri, pe depozite argilo-nisipoase, pe soluri brun-roşcate de pădure şi
cernoziomuri. Nu se recomandă pe solurile compacte, grele, argiloase, sărăturate
sau cu exces de calcar. Salcâmul este considerat specia cea mai indicată pentru
perdelele forestiere de protecţie a câmpului,  pentru fixarea nisipurilor mişcătoare
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şi chiar pentru perdelele antierozionale, la o schemă deasă,  cu arbuşti şi specii “de
ajutor” pe rândurile marginale pentru reglarea penetrabilităţii. Pe cât posibil se va
urmări întroducerea subarboretului şi în interiorul perdelei  pentru a împiedica
înierbarea solului. Pentru aceasta se recomandă mălinul american, socul negru ş.a.

7
.

GLĂDIŢA (GLEDITSIA
TRIACANTHOS)

Este o specie meliferă, nu este pretenţioasă la condiţiile de sol, rezistă foarte bine
şi la secetă. Deşi preferă solurile afânate, umede, se dezvoltă bine şi pe solurile
compacte şi chiar pe cele sărăturate. Poate suporta inundaţii de scurtă durată. Este
o specie calcifugă, lăstăreşte abundent, dar nu drajonează.

8
.

ULMUL DE
TURKESTAN (ULMUS
PUMILA)

Este  un arbore de stepă, foarte rezistent la secetă şi geruri. Are o mare
amplitudine de adaptare la condiţiile edafice. Rezistă bine pe solurile grele,
compacte, uscate şi pietrose, putând vegeta şi pe terenuri calcaroase, marnoase sau
pe sărături, precum şi pe solurile crude degradate. Nu suferă de ciuperca ulmilor
(Ophiostoma ulmii)
Se recomandă pentru perdele forestiere de protecţie a câmpului, fiind destul de
rezistent la dăunători, chiar şi în condiţii aride de vegetaţie, dar nu în amestec cu
stejarul pe care-l domină şi îl copleşeşte în primii ani de vegetaţie.
Poate fi folosit la împădurirea terenurilor degradate, mai ales compacte şi
calcaroase, acolo unde salcâmul nu poate vegeta. Este indicat ca specie de amestec
pe soluri uscate şi sărături.

9
.

PLOPUL
EURAMERICAN

Deşi este o specie repede crescătoare, rămâne sensibil la condiţii de climă şi sol.
Preferă solurile fertile, afânate, nesărăturate şi neînţelenite. Dă rezultate şi pe
solurile nisipoase, dar cu pânză de apă freatică la suprafaţă. Se recomandă pentru
perdelele tip alee şi în perdelele de protecţie a apelor în zona dig –mal.

1
0
.

PINUL NEGRU (PINUS
NIGRA)

Este o specie puţin pretenţioasă din punct de vedere ecologic. Se dezvoltă bine în
condiţiile unor veri călduroase şi a unui climat uscat, secetos, pe soluri nisipo-
lutoase, mijlociu profunde, cu substrat calcaros şi cu umiditate redusă.
Se utilizează cu bune rezultate la plantaţii în terenuri degradate, în special cu
substrat calcaros, protejând şi ameliorând solul mai bine decât pinul silvestru.

1
1
.

NUCUL (JUGLANS
REGIA)

Este indicat pentru perdele tip alee, împreună cu arbuşti. Este o specie exigentă la
căldură, preferând solurile profunde, fertile deşi se dezvoltă bine şi pe soluri
pietroase sau calcaroase, într-un climat umed.

1
2
.

MARUL PADUREŢ
(MALUS

SILVESTRIS)

Specie indigenă, destul de rezistentă la umbrire, preferă soluri nisipo-lutoase,
permeabile,cu umiditate moderată,evitând pe cele calcaroase,uscate sau nisipoase,
sărace ori prea compacte, argiloase.

1
3
.

PALTINUL DE CÂMP
(ACER
PLATANOIDES)

Specie indigenă, pretinde un climat mai călduros în timpul verii  decât paltinul de
munte , dar rezistă mai bine decât acesta la geruri excesive. Nu suportă sărăturile
şi nici solurile erodate. A fost introdus cu succes în perdelele forestiere din
Dobrogea , în stepă, pe soluri bine pregătite.

1
4
.

PALTINUL DE MUNTE
(ACER
PSEUDOPLANTANUS)

Deşi preferă un climat mai rece şi mai umed, se dezvoltă foarte bine şi în stepă.
Nu se recomanda ca specie de amestec cu stejarii întrucât  în primi ani de
vegetaţie îi copleşeşte . Preferă soluri profunde de tip brun de pădure sau
cernoziom castaniu tipic cu carbonaţi.

1
5
.

TEIUL (TILIA
CORDATA. TILIA
TOMENTOSA,

Deşi nu este pretenţios faţă de sol, preferă solurile fertile cu textură uşoară de la
nisipo-lutoasă la lutoasă, evitându-le pe cele sărăturate, compacte sau inundabile.
Fiind o specie de umbră se poate utiliza ca specie principală de amestec în

14



TILIA PLATIPHYLOS) perdelele forestiere de protecţie a câmpului cu specia principală stejar brumăriu.

1
6
.

MĂLINUL AMERICAN
(PRUNUS SEROTINA)

Este o specie repede crescătoare care lăstăreşte şi drajonează puternic. Rezistă la
secetă şi destul de bine la geruri. Deşi preferă soluri bogate, profunde, poate creşte
şi pe soluri sărace, uscate şi chiar pe terenurile degradate. Nu suportă excesul de
umiditate în sol.
Destul de rezistent la umbră. Pe soluri crude, rămâne de dimensiuni arbustive.
A fost utilizat cu succes în împădurirea nisipurilor şi solurilor aluvionare, unde a
fost introdus în scopul creării subarboretului în plantaţiile de salcâm.

1
7
.

OŢETARUL ROŞU
( RHUS TYPHINA)

Specie adaptabilă la variatele condiţii de climă şi sol din zona temperată.    Rezistă
la secetă, la geruri şi suportă bine fumul. Poate creşte şi pe soluri nisipoase,
sărace, pe maluri de râuri şi chiar pe solurile puţin sărăturose. Lăstăreşte, dar mai
ales drajonează extrem de abundent.

1
8
.

SĂLCIOARA
(ELEAGNUS
ANGUSTIFOLIA)

Are o mare amplitudine ecologică, de la zonele umede până la cele aride de stepă,
vegetând chiar şi pe soluri grele, crude şi sărăturate .A dat bune rezultate în culturi
forestiere pe soluri brun-deschise de stepă, pe nisipuri marine şi pe sărături. Se
recomandă la înfiinţarea perdelelor forestiere antierozionale datorită vigorii de
drajonare a sistemului radicelar trasant şi, totodată, bogat în bacterii fixatoare de
azot. Se recomandă şi ca specie de însoţire în perdelele de protecţie a câmpului cu
baza salcâm, astfel încât să se regleze penetrabilitatea  la nivelul trunchiurilor de
salcâm.

1
9
.

JUGASTRUL (ACER
CAMPESTRE)

Deşi este o specie exigentă la căldură şi la sol, vegetează destul de bine şi pe soluri
uscate şi puţin sărăturate. Se va utiliza ca specie de ajutor în perdelele forestiere de
protecţie a câmpului unde specia principală este stejarul sau stejarul brumăriu.

2
0
.

ARŢARUL
TĂTĂRĂSC (ACER
TATARICUM)

Rezistă la secetă şi ger. O specie puţin pretenţioasă la sol, suportând solurile puţin
sărăturate. Având temperament de umbră se recomandă ca specie de ajutor în
perdelele forestiere cu stejari.

2
1
.

VIŞINUL TURCESC
(PRUNUS MAHALEB)

Este rezistent la secetă şli se dezvoltă bine chiar şi pe solurile erodate, fiind
considerat alifia terenurilor degradate. Fiind o specie de lumină se recomandă
participarea sa în formula de împădurire pe rândurile marginale.

2
2
.

CENUŞER
(AILANTHUS
ALTISSIMA)

Pretinde un climat mai călduros şi un sezon lung de vegetaţie. Are o creştere
foarte rapidă . Exemplarele provenite din drajoni pot depăşi în primul an 2 m
înălţime şi 5 cm grosime.          Rezistă bine la secetă, fum şi gaze. Are
temperament de lumină, foarte puţin pretenţios faţă de sol, vegetând bine chiar pe
nisipuri marine.   Lăstareşte, dar mai ales drajonează foarte puternic.

2
3
.

SOCUL NEGRU
(SAMBUCUS NIGRA)

O specie exigentă faţă de căldură. Este o plantă nitrofilă, cu temperament de
semiumbră. Destul de rezistent la fum şi gaze. Este recomandat ca arbust în
alcătuirea subarboretului pădurilor de salcâm, întrucât prin sistemul său de
înrădăcinare împiedică dezvoltarea pirului iar prin frunzişul ce se descompune
uşor, contribuie la ameliorarea solului.

2
4
.

MACLURA
(MACLURA
POMIFERA)

Este o specie rezistentă la secetă şi este un arbore de talia a doua în arealul său. În
condiţiile de secetă din Bărăgan rămâne sub formă de tufă, fiind recomandată
pentru rândurile marginale in perdelele forestiere de protecţia câmpului.

2
5

PĂDUCELUL
(CRATAEGUS

Este o specie nepretenţioasă faţă de sol şi climă, vegetează bine pe o gamă mare
de soluri, până la cele mai uscate şi compacte, ameliorând solul prin litiera sa
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MONOGYNA) bogată.

2
6
.

SÂNGERUL (CORNUS
SANGUINEA)

Rezistă bine la secetă având o mare amplitudine ecologică. Face parte din formula
de împădurire a stejarului brumăriu pe cernoziumuri degradate. Suportând
umbrirea se poate planta pe rândurile interioare ale perdelelor forestiere de
protecţie a câmpului.

2
7
.

LEMNUL CÂINESC
(LIGUSTRUM
VULGARE)

Vegetează bine pe o gamă largă de soluri de la cernoziomuri degradate la
podzoluri secundare. Are o amplitudine ecologică mare, putând fi întâlnit de la
deal până în regiunile de stepă extremă. Rezistă la secetă şi la umbrire este specia
arbustivă cea mai indicată în formula de împădurire a perdelelor forestiere de
protecţie a câmpului.

2
8
.

SCUMPIA (COTYNUS
COGGYGRIA)

Vegetează bine pe soluri brun roşcate,pe cernoziomurile degradate din stepă, cu
substrat de calcar. Deşi suportă umbrirea, se recomandă pentru rândurile
marginale ale perdelelor, având în vedere şi aspectul decorativ dat de inflorescenţa
sa.

2
9
.

LILIACUL (SYRINGA
VULGARIS)

Deşi drajonează puternic, se recomandă folosirea sa în cadrul perdelelor forestiere
de protecţie a câmpului, având în vedere nu numai aspectul decorativ deosebit, dar
este rezistent la ger şi creşte  pe soluri cu un conţinut bogat de carbonaţi.

3
0
.

CARAGANA
(CARAGANA
ARBORESCENS)

Ameliorează solul prin bacteriile fixatoare de azot. O mare amplitudine edafică:
vegetează bine pe nisipuri,  pe cernoziom, pe soluri uscate dar şi sărăturate.
Suportând bine umbra, se recomandă plantarea pe rândurile interioare ale
perdelelor forestiere de protecţie.

3
1
.

CĂTINA ROŞIE
(TAMARIX
RAMOISISSIMA)

Arbust indigen , până la 4 m înălţime, cu înrădăcinare mult ramificată, pătrunzând
adânc în sol. Suportă bine seceta, rezistă la praf şi fum, nepretenţios faţă de sol.
Recomandat pentru perdelele forestiere antierozionale destinate ameliorării
terenurilor sărăturoase, a nisipurilor marine, la fixarea malurilor de ape.
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Anexa nr. 2
                                                                                                                      la Îndrumări tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea

vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie

Formulele de împădurire si schemele de plantare recomandate pentru înfiinţarea vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie

T
ip

ul
 p

er
de

le
i

Formulă de împădurire Lă
ţim

e 
pe

rd
ea

(m
)

N
r.

râ
nd

ur
i

Distanţa
între rânduri

(m)

Dist.
între

puieţi pe
rând
(m)

Număr
puieţi la
ha total pe specii D

IS
PO

Z
IT

IV

D
E

PL
A

N
T

A
R

E

P = 1427 Arb P Arb P Arb P Arb
Princi- 22 P 14 Am 14 Aj 50 Arb 14,0 7 2,0 0,75 6666 Am = 953 Aj Arb Am Arb Am Arb Aj

pală

P= stejar brumăriu, cer, stejar roşu, stejar
pedunculat  Am = tei, cireş, paltin de

câmp    Aj = jugastru, arţar tătărăsc, ulm
de Turkestan, măr pădureţ    Arb = măceş,

păducel, scumpie, etc.

Aj = 953 Arb P Arb P Arb P Arb
Arb = 3333 Aj Arb Am Arb Am Arb Aj
P = 1427 Arb P Arb P Arb P Arb

10,5 7 1,5 1,0 6666 Am = 953 Aj Arb Am Arb Am Arb Aj
Aj = 953 Arb P Arb P Arb P Arb

Arb = 3333 Aj Arb Am Arb Am Arb Aj
57 P 14 Aj 29 Arb 10,5 7 1,5 1,0 6666 P = 3806 Arb P P P P P Arb

P= salcâm sau glădiţă Aj = 953 Aj Arb P P P Arb Aj
Aj = arţar tătărăsc,păducel, Arb = 1907 Arb P P P P P Arb

Arb = mălin american,soc negru Aj Arb P P P Arb Aj
70 P 10 Aj 20 Arb 10,0 10 1,0 1,0 10000 P = 7000 Arb P P P P P P P P Arb

P= salcâm sau glădiţă Aj = 1000 Aj Arb P P P P P P Arb Aj
Aj = arţar tătărăsc, păducel Arb =2000 Arb P P P P P P P P Arb

Arb = mălin american, soc negru Aj Arb P P P P P P Arb Aj
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20 P 10 Am 20 Aj 50 Arb 10,0 5 2,0 0,75 6666 P = 1333 Arb P Arb P Arb

P= stejar brumăriu, cer, stejar roşu, stejar
pedunculat                  Am = tei, cireş,
paltin de câmp    Aj = jugastru, arţar

tătărăsc, ulm de Turkestan, măr pădureţ
Arb = măceş, păducel, scumpie

Am = 667 Aj Arb Am Arb Aj
Aj =1333 Arb P Arb P Arb

Arb = 3333 Aj Arb Am Arb Aj
7,5 5 1,5 1,0 6666 P = 1333 Arb P Arb P Arb

Am = 667 Aj Arb Am Arb Aj
Aj =1333 Arb P Arb P Arb

Arb = 3333 Aj Arb Am Arb Aj
Secun- 17 P 33 Aj 50 Arb 6,0 3 2,0 0,75 6666 P = 1111 Arb P Arb

dară (varianta redusă) Aj = 2222 Aj Arb Aj
P= quercinee Arb = 3333 Arb P Arb

Aj = ulm de Turkestan,păducel 4,5 3 1,5 1,0 6666 P = 1111 Arb P Arb
Arb = măceş,păducel,etc Aj = 2222 Aj Arb Aj

Arb = 3333 Arb P Arb
60 P 20 Aj 20 Arb 7,5 5 1,5 1,0 6666 P = 4000 Arb P P P Arb

P= salcâm sau glădiţă Aj = 1333 Aj P P P Aj
Aj = arţar tătărăsc,păducel, Arb = 1333 Arb P P P Arb

Arb = mălin american,soc negru Aj P P P Aj
34 P 33 Aj 33 Arb 4,5 3 1,5 1,0 6666 P = 2222 Arb P Arb
(varianta redusă) Aj = 2222 Aj P Aj

P= salcâm sau glădiţă Arb = 2222 Arb P Arb
Aj P Aj

Perdea 17 Nu.c 33 Aj 50 Arb 6,0 1 0 1,0 1666 Nu.c = 277
alee Aj = 556 Nu.c Arb Aj Arb Aj Arb Nu.c

Arb = 833
25 Pl e.a. 25 Aj 50 Arb 8,0 2 4,0 1,0 2500 Pl ea = 625 Pl ea Arb Aj Arb Pl ea Arb Aj

Aj = 625 Aj Arb Pl ea Arb Aj Arb Pl ea
Arb = 1250
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