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Abstract
NECESSITY STUDY FOR INSTALLATION OF NETWORK 
SHELTERBELTS FOR FIELD PROTECTION 
IN CONSTANÞA COUNTY
The main objective of this study was to substantiate the location of a shelterbelts network

in Constanta County, using both the existing data concerning climate, relief, lithological substratum,
hydrology and also hydrogeology, soil and forest natural vegetation indicator, and relevant
cartographical information (ortorectified air images, cadastral plans, parcel plans). There were also
used technical instructions and laws in force.

The shelterbelts network was carried out using the above mentioned elements and the GIS
work technology. Only 52 localities were analyzed  (some of theme in part) from the total of 70
localities of the county because of the incomplete or lack of cadastral information. In south – west of
the county the existence of forest vegetation did not require the establishment of shelterbelts. 

Strorting from the site framing of the territory three types of afforestation compositions
were established  (for the plain forest steppe zone, for the chernozems steppe zone and chestnut
steppe soils zone) which include xerophytes oaks as the main forest species (downy oak and grayish
oak). The afforestation technology is common for all types of composition we chose the plantation
scheme that allowed the mechanization.

The total area of the shelterbelts in this county is about 3 800 ha.
Key words: shelterbelts, agricultural crops protection, site condition, afforestation

compositions and technologies.
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1. INTRODUCERE

În þara noastrã, dupã cele câteva reþele de perdele plantate dupã anii 1906 ºi
1935 pe unele proprietãþi particulare ºi de stat (Dâlga, Mãrculeºti, Ruºeþu, Râmnicelu,
Poarta Albã, Ciocârlia, Zorleni º.a.) însumând peste 1000 ha, în perioada 1947-1960
s-au mai plantat peste 5000 ha în Dobrogea, Bãrãgan ºi sudul Olteniei. În perioada
1937-1954 s-au plantat numeroase perdele de protecþie experimentale în reþele
compacte la Staþiunile experimentale agricole ºi silvice de la Mangalia, Jegãlia, Valul
lui Traian, Mãrculeºti, Chiºcani, Moara Domneascã º.a. în numeroase variante
experimentale acoperind peste 200 ha.

În perioada 1937-1961 s-au întreprins numeroase studii ºi cercetãri ºtiinþifice
referitoare la: necesitate, condiþii ºi moduri de amplasare, tehnica de instalare, îngrijire
ºi conducere, compoziþia ºi structura perdelelor ºi influenþa acestora asupra vântului,
solului, faunei, culturilor ºi producþiei agricole.

Dupã 1961 plantarea perdelelor de protecþie a fost sistatã brusc. Prin H.C.M.
nr. 257 ºi 385 din 1962 s-a oprit plantarea perdelelor de protecþie, cele existente fiind
ulterior defriºate aproape în totalitate. Plantarea perdelelor de protecþie s-a reluat dupã
anul 1970, însã numai pe nisipurile mobile din sudul Olteniei.

Dupã 1989, multe din perdelele forestiere de protecþie a solului din sudul
Olteniei, ca ºi numeroase perdele de protecþie a cãilor de comunicaþie au fost distruse
prin tãieri în delict.

În judeþul Constanþa fondul forestier ocupã o suprafaþã de 39 860 ha (din care
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Rezumat
Studiul a avut ca obiectiv fundamentarea amplasãrii reþelei de perdele forestiere de

protecþie a câmpului în judeþul Constanþa, pornind de la datele existente referitoare la elementele
cadrului natural (climã, relief, substrat litologic, hidrologie ºi hidrogeologie, sol ºi vegetaþie naturalã
forestierã  indicatoare), de la informaþia cartograficã relevantã (imagini aeriene ortorectificate, planuri
cadastrale ºi planuri parcelare) ºi de la normele tehnice ºi legile în vigoare.

Pe baza acestor elemente a fost efectiv materializatã pe planuri reþeaua de perdele forestiere
la nivelul fiecãrei localitãþi, utilizând tehnologie modernã de lucru specificã GIS. Din cele 70 localitãþi
ale judeþului au fost analizate 52 (unele din acestea parþial), datoritã caracterului incomplet sau lipsei
informaþiilor cadastrale  ºi a faptului cã în cazul a 9 localitãþi situate în sud-vestul judeþului prezenþa
vegetaþiei forestiere a exclus necesitatea amplasãrii perdelelor.

Pornind de la încadrarea staþionalã a teritoriului au fost stabilite trei tipuri de soluþii de
împãdurire (pentru zona de silvostepã de câmpie, pentru zona de stepã cu cernoziomuri ºi pentru zona
de stepã cu soluri bãlane) care conþin ca specii de bazã cvercinee xerofite (stejar pufos ºi stejar
brumãriu). Tehnologia de împãdurire adoptatã este comunã pentru cele trei tipuri de soluþii, optându-
se pentru o schemã de plantare care permite mecanizarea lucrãrilor.

Suprafaþa de perdele forestiere rezultatã la nivelul întregului judeþ este de aproximativ 3 800
ha.

Cuvinte cheie: perdele forestiere de protecþie, protecþia culturilor agricole, condiþii
staþionale, compoziþii ºi tehnologii de împãdurire
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aproape o treime reprezintã terenuri degradate preluate spre împãdurire în ultimele
douã decenii), iar suprafaþa agricolã este de 564 500 ha. Procentul de împãdurire este
de aproximativ 5%, cu menþiunea cã pãdurile sunt localizate, cu puþine excepþii, mai
ales în apropierea Dunãrii, iar terenurile degradate au putut fi împãdurite numai parþial,
restul teritoriului fiind practic lipsit de vegetaþie forestierã.

Ariditatea climatului plaseazã întregul judeþ sub aspect bioclimatic în zonele de
stepã ºi de silvostepã de câmpie. În aceste condiþii climatice ºi producþia agricolã are
de suferit, mai ales în lipsa funcþionãrii unui sistem de irigaþii adecvat.

Perdelele forestiere de protecþie a câmpului din judeþul Constanþa vor proteja
atât terenurile agricole, cât ºi sistemele de irigaþie, drumurile (naþionale, judeþene ºi
comunale) ºi alte obiective social-economice (localitãþi, ferme, livezi, vii etc.).

Accentuarea deteriorãrii condiþiilor de mediu produce efecte ireversibile
asupra vieþii ºi activitãþii umane. În cazul redresãrii condiþiilor de mediu prin acþiuni
specifice de reconstrucþie ecologicã sau ameliorare, ideea de bazã promovatã este aceea
a conexiunii dintre acestea ºi activitatea agro-industrialã desfãºuratã în vecinãtate, prin
crearea unui echilibru sãnãtos între managementul agro-industrial ºi ecologie, cu
beneficii pe termen lung aduse elementelor de mediu.

Reþeaua de perdele forestiere a fost conceputã prin prisma realizãrii unei
împãrþiri judicioase a zonelor cu diferite activitãþi economice, agricole, industriale,
rezidenþiale, delimitate prin aceste perdele. Instalarea reþelei de perdele forestiere de
protecþie a câmpului a fost realizatã luând în considerare funcþiile ecoprotective ºi
estetico - sociale ce trebuie indeplinite de aceasta.

Crearea reþelei de perdele forestiere de protecþie a câmpului va avea ca primã
consecinþã creºterea producþiei agricole. Perdelele forestiere reduc evaporaþia ºi
transpiraþia plantelor, astfel cã producþia agricolã în câmp creºte cu pânã la 20%, chiar
dacã o porþiune din teren este ocupatã de perdele. Cercetãrile au estimat cã ponderea
optimã a suprafeþei ocupate de perdelele forestiere este între 4 ºi 6% din suprafaþa
câmpului agricol.

În acelaºi timp instalarea perdelelor forestiere constituie o premisã pentru
creºterea fondului forestier. Reþeaua de perdele forestiere de protecþie a câmpului va
constitui efectiv o bazã pentru o eventualã extindere a fondului forestier în astfel de
zone aride care se dovedesc a fi mai puþin favorabile ºi rentabile pentru utilizarea
agricolã. În viitor, perimetrul unor tarlalele delimitat de perdelele forestiere va putea fi
în întregime împãdurit, constituind trupuri de pãdure legate între ele prin restul reþelei
de perdele.

Având în vedere cunoscutele influenþe binefãcãtoare ale perdelelor forestiere
asupra culturilor ºi producþiei agricole ºi zootehnice, solului ºi apelor, diversitãþii
biologice, sãnãtãþii oamenilor ºi aºezãrilor umane, într-un cuvânt asupra mediului din
teritoriile în care acestea se instaleazã, prin adoptarea legii nr. 289/2002, înfiinþarea
perdelelor forestiere de protecþie în România a fost promovatã  ca o cauzã de utilitate
publicã, acestea constituind un bun de interes naþional. Se reglementeazã astfel
înfiinþarea unor reþele de perdele forestiere de protecþie regionale, care vor alcãtui în
final Sistemul naþional al perdelelor forestiere de protecþie.

Dãnescu et al.
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Ulterior, prin Hotãrâtea Guvernului nr. 548/2003 au fost stabilite atribuþiile
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, ca minister coordonator al
Programului de realizare a sistemului naþional al perdelelor forestiere de protecþie,
precum ºi organizarea, atribuþiile ºi modul de funcþionare ale comandamentelor
judeþene care rãspund de realizarea programului anual de înfiinþare a perdelelor
forestiere de protecþie. Totodatã, prin Hotãrârea Guvernului României nr. 155/2004 a
fost stabilit ºi conþinutul cadru al Studiului pentru fundamentarea înfiinþãtii perdelelor
forestiere de protecþie.

Acþiunea de înfiinþare a reþelei de perdele forestiere în zona terenurilor agricole
din judeþului Constanþa reprezintã, deci, o etapã a programului de realizare a sistemului
naþional al perdelelor forestiere de protecþie. Obiectivul principal al studiului este acela
de a fundamenta necesitatea -înfiinþãrii reþelei de perdelele forestiere de protecþie a
câmpului în judeþul Constanþa, precum ºi de a stabili amplasamentul acesteia.

2. MATERIAL ªI METODÃ

La evaluãrile preliminare, pentru stabilirea necesarului de perdele forestiere de
protecþie la nivelul întregului judeþ au fost luate în considerare numai terenurile arabile
ºi pãºunile, fiind excluse de la bun început livezile, viile, intravilanul localitãþilor ºi,
bineînþeles, terenurile ocupate de vegetaþie forestierã. A rezultat cã pentru amplasarea
reþelei de perdele trebuie analizatã o suprafaþã de 549 600 ha. 

Fundamentarea necesitãþii amplasãrii reþelei de perdele forestiere de protecþie
a câmpului nu a fost realizatã pentru toate cele 70 de localitaþi ale judeþului (în al cãror
teritoriu administrativ se preconiza iniþial amplasarea perdelelor), din urmãtoarele
motive: i) pentru 9 comune nu au fost primite planurile cadastrale de la OCPI Constanþa
(Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã); ii) pentru 13 comune nu s-au primit
planurile pentru întreaga suprafaþã; iii) în cazul a 9 localitãþi teritoriile administrative
cuprind zone forestiere semnificative ca pondere (sud-vestul judeþului).

Pentru amplasarea reþelei de perdele forestiere de protecþie a câmpului au fost
utilizate planurile cadastrale scara 1:10 000, ca informaþie cadastralã de bazã. Având în
vedere vechimea considerabilã a acestora (de peste 2 decenii), pentru a obþine
informaþii suplimentare ºi actuale privind limitele unitãþilor cadastrale ºi modul de
ocupare a terenurilor au fost utilizate ºi imagini aeriene ortorectificate, care au fost
folosite ºi pentru georeferenþierea planurilor cadastrale amintite.

În judeþul Constanþa, din datele furnizate de staþiile meteorologice locale
(Constanþa, Mangalia, Medgidia, Adamclisi, Cernavodã ºi Hârºova) a rezultat cã
vânturile dominante suflã din douã direcþii (nord-est ºi est). Teoretic, orientarea optimã
pentru amplasarea perdelelor principale ar fi pe direcþia Nord-Sud. Totuºi, pentru a nu
îngreuna lucrãrile agricole, perdelele au fost amplasate în general pe conturul tarlalelor
agricole (în imediata apropiere a drumurilor de exploatare). Având în vedere faptul cã
distanþele optime de amplasare a perdelelor prevãzute în normele tehnice nu au putut fi
respectate din cauza caracteristicilor locale de relief ºi cadastrale, reþeaua a fost creatã
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dintr-un singur tip de perdea (principalã – 10 m lãþime), urmãrindu-se compensarea
scãderii efectului protector datoritã creºterii distanþelor dintre perdele prin mãrirea
suprafeþelor ocupate de vegetaþia forestierã. 

Faþã de orientarea impusã de direcþia vânturilor dominante, la amplasarea
perdelelor forestiere de protecþie a câmpului din judeþul Constanþa s-a þinut seama ºi de
caracteristicile reliefului, forma suprafeþelor protejate, de condiþiile de împãrþire a
acestora în parcele de culturã, de poziþia drumurilor, a canalelor de irigaþii, a reþelelor
electrice etc. 

S-a evitat pe cât a fost posibil fragmentarea parcelelor de culturã, astfel cã ºi
distanþele (orientative) dintre perdele au fost modificate în funcþie de condiþiile locale.

Þinând seama de considerentele menþionate, s-a impus cu atât mai mult
necesitatea realizãrii unor reþele de perdele forestiere de protecþie, astfel încât
poziþionarea acestora faþã de direcþia vântului dominant sã nu mai fie hotãrâtoare în
modul de dispunere a perdelelor. 

Distanþa între perdele a fost condiþionatã în mod direct de dimensiunile
tarlalelor ºi în unele situaþii de modul de subîmpãrþire a tarlalelor. Perdelele forestiere
pentru protecþia câmpului au fost amplasate la urmãtoarele distanþe faþã de: drumuri de
tarla – în imediata apropiere; canale de irigaþie – în imediata apropiere a drumurilor ce
le deservesc; reþele electrice - 30 m. 

În cazul în care drumurile naþionale ºi judeþene au constituit limite de tarla, a
fost evitatã amplasarea perdelelor forestiere de protecþie a câmpului, deoarece
-instrucþiunile Agenþiei Naþionale a Drumurilor privind plantaþiile rutiere prevãd o
distanþã minimã de amplasare faþã de drum de 30 m, ceea ce ar conduce la fragmentarea
nejustificatã a proprietãþii (fâºia de teren rãmasã între drum ºi perdea nu ar mai putea fi
utilizatã corespunzãtor pentru culturile agricole).

În cazul intersectãrii liniilor electrice, s-a þinut seama de prevederile în vigoare
în sensul cã perdelele forestiere sã fie alcãtuite numai din arbuºti sub acestea ºi pe o
distanþã de 20 m faþã de marginea proiecþiei liniilor electrice.

Pentru stabilirea soluþiilor tehnice de realizare a perdelelor a fost necesarã
încadrarea staþionalã a teritoriului analizat. În cadrul acestei etape o fazã importantã a
constituit-o stabilirea tipurilor de sol dominante la nivelul localitãþilor din întregul
judeþ, cu menþiunea cã încadrarea preliminarã a fost fãcutã pe baza informaþiilor oferite
de harta pedologicã scara 1:200 000, întocmitã de ICPA (Institutul de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie). În acest scop a fost necesarã georeferenþierea hãrþii
pedologice, utilizând imaginile aeriene ortorectificate.

Lucrarea a necesitat ºi utilizarea planurilor parcelare scara 1:2 000 sau 1:5 000,
în special pentru a stabili natura proprietãþii terenurilor pe care se vor amplasa
perdelele, dar ºi pentru a aduce unele corecturi reþelei de perdele provocate mai ales de
neconcordanþele rezultate din punerea în posesie a proprietarilor. Pentru proiectarea
reþelei de perdele forestiere din judeþul Constanþa s-a þinut seama atât de experienþa
anterioarã dobânditã în cadrul altor proiecte similare, cât ºi de  îmbunãtãþirea
tehnologiei ºi a surselor de date geografice digitale disponibile. 

Astfel, au fost utilizate ortofotoplanurile digitale realizate în cadrul proiectului

Dãnescu et al.
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LPIS (Land Parcel Information Sistem) dezvoltat de MAPDR (Ministerul Agriculturii
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale) prin APIA (Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã), necesare în vederea integrãrii europene a agriculturii României. Acestea
sunt imagini digitale foarte recente, în culori naturale, de înaltã rezoluþie spaþialã (0,5
metri), care au permis vizualizarea în detaliu a zonelor vizate. Au fost utilizate de
asemenea planurile cadastrale scara 1:10 000 la nivel de comunã, achiziþionate în
format digital de la filiala judeþeanã a ANCPI  (Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Public-
itate Imobiliarã). Aceste imagini raster nu erau -georeferenþiate, fiind puse în coordo-
nate ulterior pe baza ortofotoplanurilor digitale menþionate anterior, cu ajutorul softului
ArcGIS 9.x.

Proiectele GIS au fost lucrate la nivel de comunã, fiind creat iniþial un model
de fiºier GIS (de tip shapefile) care conþinea toate câmpurile de date ce trebuiau
completate în vederea identificãrii perdelelor forestiere (adicã indicativul ºi tipul
perdelei, numãrul parcelei cadastrale sau tarlalei, comuna, judeþul, codul SIRUTA al
localitãþii, lãþimea, lungimea, suprafaþa, tipul de sol ºi de unitate staþionalã). 

Proiectarea la nivel de comunã a fost realizatã ºi din motive practice, pe baza
experienþei anterioare, proiectele fiind astfel mai uºor de abordat de cãtre agenþii
economici ºi administraþiile locale de la nivel de comunã ºi judeþ. Pentru evidenþierea
comunelor au fost utilizate limitele administrative oficiale în format digital obþinute de
la CRUTA (Centrul Român Pentru Utilizarea Teledetecþiei în Agriculturã).

În cadrul proiectului GIS au fost suprapuse straturile cu limite de comunã cu
ortofotoplanurile care acopereau suprafaþa comunei. Apoi au fost suprapuse planurile
cadastrale scanate, georeferenþiate pe baza detaliilor comune identificate pe
ortofotoplanuri ºi au fost asamblate. Pentru a putea vizualiza simultan ortofotoplanurile
ºi planurile cadastrale a fost necesarã transparentizarea acestora prin opþiunile softului
utilizat. Ulterior a fost realizatã vectorizarea (proiectarea în format vectorial) perdelelor
forestiere ºi completarea datelor de identificare conform modelului de shape file creat
pentru a se efectua editarea. S-a convenit ca perdelele forestiere sã pãstreze numãrul
tarlalei sau parcelei cadastrale, urmat de un indicativ care reprezintã numerotarea
perdelelor, în cazul în care sunt mai multe perdele în cadrul aceleiaºi parcele (tarlale)
cadastrale. 

Dupã aceastã operaþiune au fost calculate lungimile ºi suprafeþele perdelelor
forestiere vectorizate, care au fost utilizate ulterior pentru evaluarea cheltuielilor. În
final au fost tipãrite hãrþile perdelelor forestiere la nivel de comunã, cu planurile
cadastrale georeferenþiate ca fundal.

Pentru întocmirea devizelor estimative privind costurile instalãrii reþelei de
perdele forestiere de protecþie a câmpului în judeþul Constanþa au fost utilizate
urmãtoarele norme ºi reglementãri: i) estimarea cheltuielilor de manoperã a fost
realizatã pe baza “Normelor de timp ºi producþie unificate pentru lucrãri din
silviculturã” (1997), dar luând în considerare salariul mediu orar din luna septembrie
2006 pe ramura “Silviculturã” (publicat în pagina WEB a Institutului Naþional de Statis-
ticã – www.insse.ro); ii) estimarea cheltuielilor implicate de întocmirea documentaþiilor
cadastrale a fost fãcutã pe baza HG 527/2006 (pentru evaluarea terenului agricol
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extravilan), Ordinului M.A.I. nr.456/2004 (pentru avizarea ºi recepþia lucrãrilor de
cadastru), Ordinului M.A.P.58/2002 (pentru întocmirea documentaþiilor cadastrale în
cazul suprafeþelor de 0,5-1,5 ha), luând în calcul tarifele unice sau maximale din
normativele menþionate; de asemenea s-a pornit de la premisa acoperitoare cã
documentaþiile vor efectuate pentru toþi proprietarii (întrucât nu poate fi cunoscutã în
prezent ponderea proprietarilor care îºi vor da acordul pentru amplasarea perdelelor).

2.1. Caracteristicile cadrului natural

E l e m e n t e  d e  g e o l o g i e ,  g e o m o r f o l o g i e .  Podiºul Dobrogei
Centrale se desfãºoarã pe aria ºisturilor verzi, deci între -aliniamentele faliilor
Peceneaga-Camena (culoarul vãilor Aiorman-Slava Rusã) ºi Topalu-Taºaul în sud.
Ultima are contur uºor neregulat, cu pãtrunderi în bazinetele de la obârºia generaþiei de
vãi ce aparþin de bazinul Carasu.

Structural, peste ºisturile verzi urmeazã discordant formaþiuni jurasice (calcare
ºi conglomerate calcaroase), apoi depozite loessoide ºi loessuri.

În Dobroga de Sud, peste cristalinul proterozoic apar mai importante calcarele
cretacice ºi sarmaþiene, iar la suprafaþã mantia de loess. Miºcãrile neotectonice
cuaternare au ridicat sectorul sud-vestic mai mult, determinând înãlþimile actuale (150-
200 m), caracterul antecedent al majoritãþii vãilor dunãrene ºi indirect fragmentarea
mai accentuatã a acestui sector (Ielenicz, 1999).  

Sub aspect geomorfologic, judeþul Constanþa se încadreazã în podiºul
Dobrogei, care are o altitudine medie de 125 m, constituind o unitate de relief joasã.
Aproximativ 42% din podiº (precumpãnitor în centrul ºi sud-vestul acestuia) se
desfãºoarã între 100 ºi 200 m, iar circa 47% se aflã sub 100 m (cu dezvoltare mai mare
în partea de est ºi între Cernavodã ºi Constanþa).

Înãlþimile mai mari din vecinãtatea fluviului fac ca energia de relief sã
înregistreze valori mari în nord ºi vest (între 200 ºi 300 m) pe când spre mare ºi în sud
ea este sub 50 m. Valori reduse ale energiei de relief (sub 100 m) sunt ºi în lungul vãilor
principale.

Diversitatea petrograficã, varietatea pantelor ºi condiþiile climatice determinã
manifestarea intensã a câtorva procese (ºiroire, torenþialitate, spãlare în suprafaþã pe
versanþii cu pantã mai mare, tasare pe loessuri, alunecãri, prãbuºiri ºi surpãri), care
conduc la procese de degradare a terenurilor. Se adaugã procesele din lungul þãrmului,
diferenþiate în sectoarele de falezã ºi de plajã (Ielenicz, 1999).  

C o n d i þ i i  h i d r o l o g i c e .  Caracteristicile hidrografice, hidrologice ºi
hidrogeologice sunt influenþate, în mod deosebit, de climatul excesiv continental
(precipitaþii puþine ºi cu repartiþie extrem de neuniformã) ºi de rocile permeabile pe
grosimi mari (asigurã o infiltraþie rapidã ºi cantonarea apei la adâncime în diferite
nivele de carstificare). În ultimii 50 de ani, prin lucrãrile efectuate pentru irigaþii ºi
transport fluvial, s-au produs unele modificãri de esenþã, având efecte preponderent
negative asupra regimului hidrologic ºi implicit hidrogeologic.
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Marea majoritate a râurilor au un curs intermitent. Cele mai mari au o albie
îngustã prin care în intervalele secetoase se scurge o cantitate micã de apã, dar care la
viituri sunt neîncãpãtoare, apele revãrsându-se ºi provocând inundaþii. La averse se
transportã cantitãþi importante de nãmol, curgerea de apã cu noroi transformându-se
într-un agent care realizeazã o eroziune puternicã (seluri).

Densitatea reþelei hidrografice este una din cele mai reduse din þarã (sub 0,1
km/km2). Dintre cursurile de apã mai importante se pot aminti: Carasu, Albeºti,
Casimcea, Nuntaºi, Urluia, Ceair, Þibria etc. (Ielenicz, 1999). 

C o n d i þ i i  c l i m a t i c e .  Podiºul Dobrogei are un climat continental, cu
nuanþe de excesivitate accentuate. Cea mai mare parte a sa se încadreazã în þinutul
climatic de podiº jos (cu aspect de câmpie). Doar sectoarele nordic ºi nord-vestic (unde
înãlþimile depãºesc 300 m) fac parte din þinutul climatic al dealurilor joase.

Se pot deosebi trei unitãþi cu caracteristici climatice distincte: topoclimatul de
dealuri joase, topoclimatul de podiº jos ºi topoclimatul litoralului. Judeþul Constanþa se
încadreazã în cea mai mare parte în climatul de podiº jos ºi într-o mãsurã mai redusã în
cel de litoral. 

C o n d i þ i i  p e d o l o g i c e .  În judeþul Constanþa ponderea cea mai mare o au
cernoziomurile tipice (± carbonatice) aflate uneori în complex ºi cu cernoziomuri
cambice, rãspândite pe aproximativ 75% din teritoriu, urmate de solurile bãlane (cca.
20%) ºi de rendzine, litosoluri, regosoluri, soluri aluviale, soluri hidromorfe ºi
halomorfe (5%).

(i) Cernoziomurile tipice (cernoziomurile tipice ºi calcarice) au o largã
rãspîndire în Dobrogea, în general, ºi în judeþul Constanþa în special, fiind întîlnite mai
ales în estul, sudul ºi sud-vestul judeþului. Acestea apar pe terenuri plane (câmpuri,
terase) sau în microdepresiuni, culmi domoale, versanþi slab înclinaþi, suprafeþe de
podiºuri joase, la altitudini cuprinse între 15-20m ºi 150-200m. 

Condiþiile climatice (T.m.a. 10.7-11.30C, P.m.a. 450mm, I.ar. 21.7-21.1, E.t.p.
>700 mm) reflectã practic încadrarea teritoriului respectiv în zona de stepã,
caracterizatã prin temperaturi ridicate ºi deficit foarte puternic de precipitaþii, în special
în perioada estivalã, dar ºi la nivel anual. Ca urmare, regimul hidric al solurilor este tot
parþial percolativ (stepic), dar cu o cantitate ceva mai mare de apã care se infiltreazã în
sol. Substratul este alcãtuit predominant din loessuri ºi depozite loessoide ºi are
caracter bazic.

Vegetaþia sub care s-au format cernoziomurile tipice a fost mai bogatã, de
pajiºti mezoxerofite, care erau întrerupte mai des de pîlcuri de vegetaþie forestierã
naturalã alcãtuitã din specii caracteristice zonei, precum stejarul pufos ºi stejarul
brumãriu. Arboretele care mai existã în prezent au în general o consistenþã redusã (0.5-
0.6), golurile pe care le prezintã fiind înierbate.

(ii) Solurile bãlane - kastanoziomurile tipice (calcarice) sunt reprezentative
pentru Dobrogea, unde se întîlnesc în sectorul Medgidia-Cernavodã, în jurul
complexului de lacuri Razelm, de-a lungul Dunãrii ºi al litoralului Mãrii Negre (la nord
de Constanþa). Condiþiile climatice (T.m.a. 10.7-11.30C, P.m.a. 400-450mm, I.ar. 19.3-
21.1, E.t.p. >700mm) reflectã practic încadrarea teritoriului respectiv în zona de stepã,
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caracterizatã prin temperaturi ridicate ºi deficit foarte puternic de precipitaþii, în special
în perioada estivalã, dar ºi la nivel anual. Ca urmare, regimul hidric al solurilor este
parþial percolativ (stepic).

Solurile bãlane se întîlnesc pe versanþi prelungi, în general slab  înclinaþi (5-
100), culmi domoale sau chiar terenuri plane, la altitudini ce nu depãºesc 150 m.
Substratul, în general uniform, este alcãtuit predominant din loessuri ºi depozite
loessoide ºi are caracter bazic.

Vegetaþia sub care s-au format solurile bãlane a fost în general cea de pajiºti
xerofite, care erau însã întrerupte pe alocuri de pîlcuri de vegetaþie forestierã naturalã
alcãtuitã din specii xerofite caracteristice zonei: stejarul pufos, stejarul brumãriu,
mojdreanul, pãrul. Arboretele care mai existã în prezent au în general o consistenþã
redusã (0.5-0.6), golurile pe care le prezintã fiind practic înierbate. În prezent, specia
predominantã în compoziþia arboretelor este stejarul pufos, pãtura erbacee fiind
bineînþeles alcãtuitã din specii caracteristice pajiºtilor  uscate.

(iii) C e r n o z i o m u r i l e  c a m b i c e . Aceste soluri apar în proporþie mai
redusã, fie în complex cu cernoziomurile tipice (în areale depresionare cu un plus de
umiditate), fie la contactul cu zona forestierã, ca urmare a unui plus de precipitaþii. Se
caracterizeazã prin levigarea carbonaþilor la o adâncime mai mare decât în cazul
cernoziomurilor tipice (sub adâcimea de 70-90 cm). 

Condiþiile climatice generale sau relieful au favorizat în mai mare masurã
alterarea, argilizarea ºi levigarea, conducînd la apariþia orizontului diagnostic Bv.
Solurile au textura slab diferenþiatã sau chiar nediferenþiatã pe profil, iar orizontul
carbonatoiluvial Cca apare începând de la adâncimea de 90-100 cm. Profilul este de
tipul Am-Bv-Cca. Orizontul Am are grosimea de 35-40 cm. Între 40-70 cm existã
orizontul Bv (diagnostic), iar sub adîncimea de 90-100 cm apare orizontul Cca
(carbonatoiluvial).

Soluri morfologic ºi fiziologic profunde (0,7-0,9 m), edafic foarte mari (1,00
m3/m2), practic nediferenþiate textural, lutoase în ansamblu, cu drenaj intern moderat
rapid, slab compacte. Reacþie slab acidã - neutrã în orizontul Am ºi neutrã-slab alcalinã,
în profunzime (pH 7-7,8), sol slab necarbonatic pânã la 70-80 cm, moderat carbonatic-
carbonatic între 75-95 cm ºi puternic carbonatic sub adîncimea de (90) 100 cm,
moderat humifer-humifer (Ht 3-6 % în primii 40 cm) (harta pedologicã scara
1:200 000, întocmitã de Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie).

Cele trei tipuri de sol prezentate anterior sunt folosite în mod curent pentru
agriculturã, ºi în consecinþã pe aceste soluri va fi instalatã ºi reþeaua de perdele
forestiere de protecþie a câmpului.

Ve g e t a þ i a  d i n  z o n ã .  Deºi ocupã un teritoriu restrâns, Podiºului Dobrogei
se încadreazã în douã provincii biogeografice: ponticã, din nord ºi pânã în sud, ºi
moesicã, în sud-vest.

Aceastã situaþie a fost determinatã de patru factori:  desfãºurarea reliefului între
0 ºi 1 467 m, condiþiile climatice cu unele variaþii semnificative ale umiditãþii
atmosferice ºi ale regimului termic, evoluþia florei ºi faunei în pliocen ºi cuaternar ºi
prezenþa Mãrii Negre. Un rol foarte mare l-a avut intervenþia antropicã, care în ultimele
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douã secole, prin defriºare ºi desþelenire, a redus enorm suprafaþa cu vegetaþie naturalã,
locul acesteia fiind luat de culturile agricole.

Pãdurea dobrogeanã (silvostepa deluroasã) acoperã Munþii Mãcin, Dealurile
Tulcei, podiºurile Babadag ºi Casimcei, precum ºi sud-vestul Dobrogei. În nord,
predominã gorunul, teiul ºi carpenul care, dupã N. Doniþã (1969), alcãtuieºte un etaj
mezofil de tip balcanic; în centru (Casimcea) dominã stejarul brumãriu ºi stejarul
pufos; în sud, în Podiºul Oltinei, se întâlnesc stejarul pufos, stejarul brumãriu, cerul,
gârniþa, cãrpiniþa, mojdreanul.

Silvostepa (de câmpie) ocupã culmile ºi podurile interfluviale mai înalte (100-
150 m). În jumãtatea nordicã a Dobrogei apare în Podiºul Babadag, în Dealurile Tulcei,
sudul Podiºului Niculiþel ºi în Podiºul Casimcei; vegetaþia forestierã este alcãtuitã din
stejar brumãriu, stejar pufos, mojdrean, cãrpiniþã, precum ºi ºibleacuri. În sud-vestul
Dobrogei abundã elementele submediteraneene (stejar pufos, stejar brumãriu, cãrpiniþã,
mojdrean, cer, gârniþã, tei, alun ºi ºibleacuri (formate din scumpie, mojdrean, cãrpiniþã
ºi pãliur).

Stepa ocupã cea mai mare parte a provinciei, desfãºurându-se larg în centru ºi
est, la altitudini mai mici de 100 m. Vegetaþia tipicã apare în prezent pe areale mici,
întrucât cele mai multe terenuri au fost luate în culturã. În aceastã zonã bioclimaticã au
fost instalate în ultimele decenii pe suprafeþe semnificative salcâmete ºi pinete (pin
negru) (Ielenicz, 1999).  

Principalele tipuri naturale de pãdure din judeþul Constanþa sunt:
8115 – Stejar brumãriu din silvostepa de deal dobrogeanã (m);
8221 – Stejar pufos pur din silvostepã pe substrat de loess sau lut (i);
8223 – Stejar pufos pur din silvostepa dobrogeanã pe sol superficial (i);
8224 – Stejar pufos cu cãrpiniþã din silvostepã (i);
8311 – Amestec de stejar brumãriu ºi pufos (m);
8442 – Amestec de stejar brumãriu ºi stejar pufos cu cer (m);
8521 – Stejãreto- ºleau dobrogean cu stejar brumãriu ºi pufos (i);
8531 – Stejãreto-ºleau dobrogean cu stejar pufos (m).

2.2. Încadrarea staþionalã a teritoriului în care se va amplasa 
reþeaua de perdele forestiere

Încadrarea staþionalã a fost realizatã prin analiza integratã a elementelor
cadrului natural, în corelaþie cu vegetaþia naturalã existentã, rezultând trei situaþii
dominante. 

(i) În cazul a r e a l e l o r  c u  c e r n o z i o m u r i  tipice din zona de stepã,
condiþiile staþionale determinã productivitatea foarte scãzutã - scãzutã a puþinelor
arborete de tip natural care mai existã (speciile principale realizeazã clasa de producþie
IV-V, V). 

În aceastã situaþie, condiþiile climatice generale (de stepã ceva mai umedã)
constituie principalul factor limitativ. Solul, prin troficitatea ridicatã, dar ºi prin
volumul edafic  foarte mare ºi profunzimea fiziologicã mijlocie, compenseazã parþial
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condiþiile climatice foarte deficitare, dar într-o mãsurã redusã, astfel încît potenþialul
staþional este scãzut-foarte  scãzut.

Pentru a încadra staþional cît mai corect arealele de stepã cu cernoziomuri
tipice, s-a recomandat un nou tip de staþiune: „Stepã de cîmpie  dobrogeanã (stejar
pufos, stejar brumãriu), Pi, versanþi prelungi slab  înclinaþi, culmi domoale sau terenuri
plane, cernoziom  tipic (cernoziom tipic ºi calcaric) edafic foarte mare, fiziologic
mijlociu profund". Pentru aceastã situaþie staþionalã s-a propus utilizarea urmãtoarei
compoziþii de împãdurire: 20Stb 20Stp 20Ult 20Sl 20arb.

(ii) În cazul a r e a l e l o r  c u  s o l u r i  b ã l a n e  tipice din zona de stepã,
condiþiile staþionale existente determinã productivitatea foarte scãzutã a puþinelor
arborete de tip natural (speciile principale realizeazã clasa de producþie V). Bineînþeles
cã ºi vegetaþia forestierã care va fi utilizatã pentru realizarea perdelelor din aceastã zonã
va evolua în aceleaºi condiþii staþionale ºi va avea o dezvoltare asemãnãtoare vegetaþiei
din zona respectivã.

În aceastã situaþie, condiþiile climatice generale (de stepã) constituie
principalul factor limitativ. Solul, prin troficitatea medie, dar ºi prin volumul edafic
foarte mare ºi profunzimea fiziologicã mijlocie, compenseazã parþial condiþiile
climatice foarte deficitare, dar într-o mãsurã foarte redusã, astfel încît potenþialul
staþional este foarte  scãzut.

Pentru a încadra staþional cît mai corect arealele cu soluri bãlane în care se vor
amplasa perdele forestiere, a fost recomandat un nou tip de staþiune: „Stepã de cîmpie
dobrogeanã (stejar pufos ± stejar brumãriu), Pi, versanþi prelungi slab  înclinaþi, culmi
domoale sau terenuri plane, sol bãlan  tipic (kastanoziom tipic (calcaric)) edafic foarte
mare, fiziologic mijlociu profund". Pentru aceastã situaþie staþionalã s-a propus
utilizarea urmãtoarei compoziþii de împãdurire: 40Stp 20Ult 20Sl 20arb.

(iii) În cazul a r e a l e l o r  c u  c e r n o z i o m u r i  tipice ºi cambice din zona de
silvostepã (de câmpie) ºi din depresiunile din zona de stepã (crovuri, padine), condiþiile
staþionale determinã productivitatea scãzutã a arboretelor de tip natural (speciile
principale realizeazã clasa de producþie IV-V).

În aceastã situaþie, condiþiile climatice generale (de silvostepã de câmpie sau
depresiuni din zona de stepã)  constituie principalul factor limitativ. Solul, prin
troficitatea ridicatã, dar ºi prin volumul edafic  foarte mare ºi profunzimea fiziologicã
mijlocie, compenseazã parþial condiþiile climatice deficitare, dar într-o mãsurã mai
redusã, astfel încît potenþialul staþional este scãzut.

Pentru a încadra staþional cît mai corect arealele de stepã ºi silvostepã cu
cernoziomuri tipice ºi cambice, s-a recomandat reformularea tipului de staþiune, astfel:
„Silvostepã de cîmpie  dobrogeanã ºi depresiuni din stepã (stejar brumãriu +/- stejar
pufos), Bm-i, versanþi prelungi slab  înclinaþi, culmi domoale, terenuri plane ºi zone
depresionare, cernoziom  tipic ºi cernoziom cambic (cernoziom tipic ºi cambic), slab
decarbonatat, edafic foarte mare, fiziologic mijlociu profund". Pentru situaþia staþionalã
prezentatã s-a propus utilizarea urmãtoarei compoziþii de împãdurire: 40Stb 20Mj(Pã)
20Sl 20arb.
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3. REZULTATELE

3.1. Caracteristicile tehnice ale reþelei de perdele forestiere de
protecþie a câmpului

C a r a c t e r i s t i c i l e  d i m e n s i o n a l e  a l e  r e þ e l e i .  Având în vedere
faptul cã distanþele optime de amplasare a perdelelor prevãzute în normele tehnice nu
au putut fi respectate din cauza caracteristicilor locale de relief ºi cadastrale, reþeaua a
fost creatã dintr-un singur tip de perdea (principalã – 10 m lãþime), urmãrindu-se
compensarea scãderii efectului protector datoritã creºterii distanþelor dintre perdele prin
mãrirea suprafeþelor ocupate de vegetaþia forestierã. 

În cadrul suprafeþei analizate (de 549 600 ha teren agricol), reþeaua de perdele
forestiere va avea o lungime de aproximativ 3 800 km, deci va ocupa o suprafaþã totalã
de 3 800 ha (fig. 1).
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Fig. 1. Distibuþia reþelei de perdele forestiere pentru protecþia câmpului în judeþul Constanþa
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C o m p o z i þ i i ,  s c h e m e  º i  t e h n o l o g i i  d e  î m p ã d u r i r e  a d o p t a t e
Pentru cele trei situaþii staþionale identificate au fost adoptate urmãtoarele

soluþii tehnice.
(i) În cazul arealelor cu cernoziomuri tipice din zona de stepã 
Compoziþia de împãdurire: 20Stb 20Stp 20Ult 20Sl 20arb 
Numãr de puieþi / ha: 5000
Schema de plantare: 2 x 1 m
Modul de asociere:
arb St b Ult St p arb
Sl St b Ult St p Sl
arb St b Ult St p arb
Sl St b Ult St p Sl
Arbuºtii (arb) utilizaþi vor fi: scumpie, pãducel.
(ii) În cazul arealelor cu soluri bãlane tipice din zona de stepã 
Compoziþia de împãdurire: 40Stp 20Ult 20Sl 20arb
Numãr de puieþi / ha: 5000
Schema de plantare: 2 x 1 m
Modul de asociere:
arb St p Ult St p arb
Sl St p Ult St p Sl
arb St p Ult St p arb
Sl St p Ult St p Sl
Arbuºtii (arb) utilizaþi vor fi: scumpie, pãducel.
(iii) În cazul arealelor cu cernoziomuri tipice ºi cambice din zona de silvostepã

(de câmpie) ºi din depresiunile din zona de stepã (crovuri, padine).  
Compoziþia de împãdurire: 40Stb 20Mj(Pã) 20Sl 20arb
Numãr de puieþi / ha: 5000
Schema de plantare: 2 x 1 m
Modul de asociere:
arb St b Mj(Pã) St b arb
Sl St b Mj(Pã) St b Sl
arb St b Mj(Pã) St b arb
Sl St b Mj(Pã) St b Sl
Arbuºtii (arb) utilizaþi vor fi: scumpie, pãducel, corn
Tehnologia de împãdurire este comunã pentru cele trei soluþii propuse: plantare

în gropi executate cu motoburghiul montat pe tractor U650; completãri în anul II 20 %,
în anul III 10 %; întreþineri - (i) mobilizarea manualã a solului pe rândul de puieþi (40%
din suprafaþã): anul I de 3 ori; anul II de 3 ori; anul III de 3 ori; anul IV de 1 ori;  anul
V de 1 ori; anul VI de 1 ori, (ii)  praºila mecanizatã între rândurile de puieþi (60 % din
suprafaþã): anul I de 3 ori; anul II de 3 ori; anul III de 3 ori, (iii)  descopleºirea manualã
a puieþilor de ierburi ºi specii lemnoase, între rândurile de puieþi (60 % din suprafaþã);
anul IV de 1 ori; anul V de 1 ori; anul VI de 1 ori.

Având în vedere faptul cã în cazul soluþiilor propuse pot exista probleme legate
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procurarea materialului sãditor pentru speciile de bazã (cvercinee xerofite), au fost
propuse ºi soluþii alternative, care vor fi adoptate numai în situaþia insuficienþei
puieþilor prevãzuþi în soluþia de bazã. Trebuie menþionat însã faptul cã perdelele
forestiere create pe baza soluþiilor alternative nu vor putea asigura un efect protector
echivalent cu cel preconizat în cazul soluþiilor de bazã, ci evident unul mai redus.

(i) Soluþie alternativã pentru z o n a  d e  s t e p ã  c u  c e r n o z i o m u r i  tipice:
compoziþia: 40Ult 40 Sl 20 arb, numãr de puieþi/ha: 5000, schema: 2 x 1 m, modul de
asociere:

arb Ult Sl Ult arb
Sl Ult Sl Ult Sl
arb Ult Sl Ult arb
Sl Ult Sl Ult Sl
(ii) Soluþie alternativã pentru z o n a  d e  s t e p ã  c u  s o l u r i  b ã l a n e tipice:

compoziþia: 40Ult 20 Sl 40 arb, numãr de puieþi/ha: 5000, schema: 2 x 1 m, modul de
asociere

arb Ult Sl Ult arb
arb Ult Sl Ult arb
arb Ult Sl Ult arb
arb Ult Sl Ult arb
(iii) Soluþie alternativã pentru z o n a  d e  s i l v o s t e p ã de câmpie: compoziþia:

20Ult 40 Sl 40 arb, numãr de puieþi/ha: 5000, schema: 2 x 1 m, modul de asociere:
arb Sl Ult Sl arb
arb Sl Ult Sl arb
arb Sl Ult Sl arb
arb Sl Ult Sl arb
Faþã de prevederile “Îndrumãrilor tehnice silvice pentru înfiinþarea, îngrijirea ºi

conducerea vegetaþiei forestiere din perdele forestiere de protecþie” (Ordinul MAAP
636/23.12.2002), în cazul amplasãrii reþelei de perdele forestiere de protecþie a
câmpului în judeþul Constanþa, ca ºi în alte cazuri abordate deja (judeþul Teleorman) sau
care urmeazã a fi abordate, intervin o serie de modificãri. Astfel, distanþele
recomandate, de 500 m între perdelele principale ºi 1000 m între perdelele secundare,
au fost mãrite în concordanþã cu dimensiunile tarlalelor, fãrã ca acestea sã fie divizate,
respectându-se strict conturul acestora. Mãrirea distanþelor dintre perdelele forestiere a
fost compensatã parþial prin creºterea lãþimii perdelelor secundare pânã la dimensiunea
celor principale (10 m), rezultând o simplificare ºi sub aspectul execuþiei. Distanþele
între rândurile de puieþi au fost mãrite la 2 m, pentru a permite mecanizarea lucrãrilor. 
Recomandarea de a amplasa perdelele forestiere perpendicular pe direcþia vânturilor
dominante nu este aplicabilã, întrucât orientarea unitãþilor cadastrale este
întâmplãtoare.

Având în vedere caracteristicile cadastrale ale terenurilor agricole din zona de
câmpie ºi experienþa acumulatã pânã în prezent în acest domeniu, putem aprecia faptul
cã la nivel naþional procentul de ocupare a terenului cu perdele forestiere nu poate
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depãºi 1,5% în condiþiile respectãrii prevederilor anterioare, decât în situaþia creºterii
lãþimii perdelelor, care de altfel ar fi de dorit sub aspect funcþional. Pe de altã parte,
menþinerea procentului de ocupare a terenului cu perdele sub nivelul de 1,5% este în
concordanþã cu recomandarea de a scoate din circuitul agricol o suprafaþã cât mai micã.
Armonizarea celor douã principii aparent antagonice se va putea realiza numai prin
elaborarea unor politici de mediu coerente. Distribuþia reþelei de perdele forestiere
precum ºi compoziþia la nivelul localitãþilor din judeþ sunt prezentate în tabelul 1.
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Tabelul 1. Suprafeþele ocupate ºi compoziþia perdelelor forestiere pe localitãþi
Surfaces coverd with forest shelterbelts and their composition

Nr. crt. Localitatea Suprafa a total
perdele -ha-

Compozi ia perdelelor 

40Stp 20Ult 20Sl 
20arb 

20Stb 20Stp 20Ult 
20Sl 20arb

40Stb 20Mj(P ) 20Sl 
20arb 

1 23 August 106,63 x 
2 Agigea 32,97 x 
3 Albesti 132,24 x 
4 Amzacea 23,87 x 
5 Baraganu 84,91 x 
6 Basarabi 28,86 x 
7 Castelu 57,99 x 
8 Chirnogeni 104,29 x 
9 Ciobanu 19,6 x 

10 Ciocirlia 173,59 x 
11 Cobadin 114,95 x 
12 Cogealac 77,69 x 
13 Comana 159,46 x 
14 Constanta 45,47 x x 
15 Corbu 86,38 x 
16 Costinesti 22,81 x x 
17 Cumpana 24,45 x 
18 Deleni 57,41 x 
19 Fantanele 108,79 x 
20 Ghindaresti 17,17 x 
21 Girliciu 9,36 x 
22 Gradina 64,49 x x 
23 Harsova 35,36 x 
24 Horia 15,63 x 
25 Independenta 110,84 x 
26 Limanu 99,75 x x 
27 Mangalia 40,75 x 
28 Medgidia 60,15 x 
29 Mereni 90,6 x 
30 Mihai Viteazu 68,52 x 

31 
Mihail

Kogalniceanu
132,99 x 

32 Mircea Voda 70,73 x 
33 Navodari 20,01 x 
34 Negru Voda 168,46 x 
35 Nicolae Balcescu 197,81 x 
36 Ovidiu 54,61 x 
37 Pecineaga 94,19 x 
38 Pestera 55,66 x x 
39 Poarta Alba 59,94 x 
40 Sacele 43,28 x 
41 Saligny 29,24 x 
42 Saraiu 54,63 x 
43 Seimeni 60,2 x 
44 Silistea 38,37 x x 
45 Targusor 64,47 x 
46 Techirghiol 45,56 x 
47 Topalu 33,57 x 
48 Topraisar 177,19 x 
49 Tortoman 50,64 x 
50 Tuzla 34,11 x 
51 Valu lui Traian 69,79 x 
52 Vulturu 142,62 x 

 TOTAL 3773,05
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4. CONCLUZII

Fundamentarea necesitãþii amplasãrii reþelei de perdele forestiere de protecþie
a câmpului în judeþul Constanþa a fost realizatã pentru 52 de localitaþi, rezultând o
suprafaþã totalã de 3800 ha. 

Distribuþia suprafeþei totale a reþelei de perdelele forestiere pe cele trei tipuri de
soluþii este urmãtoarea: (i) soluþia din zona de stepã cu cernoziomuri tipice: 2390 ha,
(ii) soluþia din zona de stepã cu soluri bãlane tipice: 590 ha, (iii) soluþia din zona de
silvostepã de câmpie: 820 ha. Suprafaþa ocupatã de perdele forestiere la nivelul
localitãþilor din judeþ variazã în limite largi, între 10 ºi 200 ha, dar în mod frecvent între
50 ºi 100 ha (media -situându-se la 70 ha).

Studiul de fundamentare finalizat deschide calea celorlalte etape de realizare a
reþelei de perdele forestiere din judeþul Constanþa (SF, PT, CS ºi execuþie), care vor
putea fi abordate pe localitãþi, în funcþie de posibilitãþile de finanþare.

Având în vedere soluþiile adoptate, necesarul de puieþi pentru realizarea reþelei
de perdele forestiere de protecþie a câmpului în judeþul Constanþa este urmãtorul: (i)
soluþia din zona de stepã cu cernoziomuri tipice: Stb - 2930000 buc.; Stp - 2930000
buc.; Ult - 2930000 buc.; Sl - 2930000 buc.; arb - 2930000 buc.; (ii) soluþia din zona
de stepã cu soluri bãlane tipice: Stp - 1180000 buc.; Ult - 590000 buc.; Sl - 590000
buc.; arb - 590000 buc.; (iii) soluþia din zona de silvostepã de câmpie: Stb - 1640000
buc.; Mj(Pã) - 820000 buc.; Sl - 820000 buc.; arb - 820000 buc.

La nivelul studiului de fundamentare estimarea numãrului de puieþi necesar, pe
specii, este: Stb - 4570000 buc.; Stp - 4110000 buc.; Ult - 3520000 buc.; Mj(Pã) -
820000 buc.; Sl - 4340000 buc.; arb - 4340000 buc, rezultând un total general de
217000000 puieþi. Chiar dacã valoarea are deocamdatã numai un caracter orientativ,
urmând a fi definitivatã la fazele de SF-PT, aceasta este utilã pentru dimensionarea
capacitãþii de producere a materialului de împãdurire. O analizã preliminarã ne indicã
faptul cã producerea puieþilor necesari poate fi realizatã pe o suprafaþã de aproximativ
100 ha pepinierã, care trebuie sã fie disponibilã cu cel puþin un an înainte de începerea
lucrãrilor de instalare.
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