
CAPITOLUL IX 

DEZVOLTAREA PERDELEI FORESTIERE DE PROTEC�IE 

 

Perdelele forestiere de protec�ie sunt forma�iuni cu vegeta�ie forestier� înfiin�ate prin 
plantare cu lungimi diferite �i l��imi relativ înguste, amplasate la o anumit� distan�� fa�� de un 
obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori d�un�tori. În ultimii 17 ani o mare 
parte din perdelele existente au suferit agresiuni importante care au determinat diminuarea 
semnificativ� sau chiar anularea efectului ecoprotectiv specific al acestora.   

Perdele forestiere de protec�ie constituie o resurs� natural� important� care între�inute aduc 
beneficii nou� �i genera�iilor urm�toare. Prin procesul de fotosintez� perdelele au o contribu�ie important� 
în regenerarea rezervei de oxigen la nivel local. Un ha de p�dure produce anual aproximativ 30 t oxigen, 
din care consum� în procesul de respira�ie a arborilor cca. 13 t. 

În zonele de câmpie cu suprafe�e reduse de p�dure, perdelele de protec�ie au o influen�� 
deosebit de favorabil� asupra mediului înconjur�tor, au rol de protec�ie climatic�. Acestea reduc 
viteza vântului pe o distan�� egal� cu 5 pân� la 10 ori l��imea lor. Astfel vântul sufer� o reducere a 
vitezei �i unele modific�ri locale ale direc�iei, în special în apropierea solului �i a perdelei. 
Reducerea vitezei vântului are loc în partea din vânt începând de la o distan�� de 25-30 de ori 
în�l�imea perdelei �i unghiul pe care îl face direc�ia vântului cu perdeaua (efectul este maxim când 
vântul bate perpendicular pe perdea ). 

Perdelele determin� re�inerea �i repartizarea uniform� a z�pezii pe suprafa�a terenurilor, 
m�rind astfel rezerva de ap� a solului, îmbun�t��esc temperatura prin reducerea amplitudinilor 
zilnice, �i combat efectul inunda�iilor prin sc�derea nivelului apei freatice. 

Perdelele forestiere protejeaz� localit��ile, c�ile de comunica�ii, culturile agricole �i sunt 
surse de material lemnos într-o regiune în care p�durile sunt rare.  

Perdelele forestiere de protec�ie au rol depoluant. Referitor la fenomenul de poluare chimic� se 
men�ioneaz� c� un curent de aer poluat cu bioxid de sulf în concentra�ie de 0,1 mg/m3 poate fi complet depoluat 
prin traversarea sa lent� peste un ha de p�dure. Ele realizeaz� �i o epurare microbian� în special perdelele care 
au în componen�a lor conifere. 

Perdelele forestiere de protec�ie au rol de recreere pentru popula�ia limitrof�, ofer� un mediu 
prielnic pentru dezvoltarea faunei, ofer� condi�ii de cuib�rire p�s�rilor folositoare, creeaz� un 
microclimat favorabil în timpul verilor cu temperaturi ridicate. 

Perdelele forestiere de protec�ie sunt surse de produse industriale �i alimentare (fructe, ciuperci, 
produse medicinale �i apicole), amelioreaz� condi�iile de via��, purific� aerul, îndulcesc clima, 
înfrumuse�eaz� peisajul �i amelioreaz� regimul apelor.  

Perdelele de protec�ie pentru protec�ia localit��ilor sunt o cauz� de utilitate public�, 
fundamentate pe baza unor studii întocmite de organe de specialitate, înfiin�area, finan�area �i 
gospod�rirea lor fiind reglementat� prin Legea nr.289/15 mai 2002.  

Extinderea spa�iilor locative într-un ora� dinamic ca Timi�oara, amplasarea ora�ului în plin� 
câmpie într-o zon� cu vânturi dominante din direc�ia de NV, necesitatea de a proteja ora�ul în 
ansamblu lui, a determinat realizarea unei perdele forestiere de protec�ie. M�sura se înscrie în 
realizarea unei centuri continui de p�duri sau perdele de protec�ie în jurul ora�ului. Având în vedere 
cre�terea înceat� a arborilor, timpul relativ mare pentru realizarea efectului de protec�ie, 15-20 ani, 
lucr�rile de înfiin�are a perdelei de protec�ie au început înc� din anul 2001. 

Perdeaua s-a amplasat pe o p��une unde în trecutul nu prea îndep�rtat a fost o p�dure, p�durea 
Ciorenilor, elementele climatice fiind caracteristice silvostepei, întreaga zon� caracterizându-se prin 
excedentul de ap� sezonier. Fundamentul teritoriului este alc�tuit din �isturi cristaline, substratul 
litologic este format din pietri�uri, nisipuri �i luturi. Cuvertura superficial� este format� dintr-o p�tur� cu 
grosimi variabile de loess. Relieful este plan, caracteristic zonei de câmpie, altitudinea medie a 
teritoriului este 100 m, regimul termic al zonei este caracterizat printr-o temperatur� medie anual� de 
10,9oC. Cantitatea medie anual� de precipita�ii este de 631 mm. Condi�iile edafice sunt favorabile pentru 
stejar pedunculat �i stejar brum�riu, regimul aerohidric este bun dar se manifest� un deficit de ap� în 
sezonul estival.  



Arboretele naturale ocup� suprafe�e restrânse, alegerea speciilor într-un teren gol, unde nu 
exist� în apropiere p�duri care s� ofere ni�te indicii, s-a f�cut �inând cont de dou� criterii: 
caracteristicile solului �i func�ionalitatea. Dintre speciile importante verificate în vestul ��rii în 
condi�iile similare de sol se impune în special stejarul (Quercus borealis, Quercus robur) care a fost 
ales pentru a constitui osatura acestei benzi de protec�ie în propor�ie de 33%.   

Al doilea criteriu, cel func�ional, mai important chiar decât cel de sol, perdeaua având 
func�ia de protejare dar �i recreativ�, apropierea de o zon� intens populat�, se apreciaz� c� va 
func�iona în viitor ca o p�dure parc ceea ce a impus prezen�a unei game cât mai variate de specii: 
Acer pseudoplatanus, Tilia tomentosa, Pinus strobus, Fraxinus excelsior, împestri�ând structura 
general� �i aducând o diversitate de forme �i culori.. 

Luând în considerare caracteristicile perdelei de protec�ie, realizarea acesteia s-a f�cut în 
trepte din direc�ia vântului dominant, prin plantarea la limita nordic� a arbu�tilor care asigur�  
impenetrabilitatea prin efectul de rico�eu al vântului.  
 
 
 
 
 
 
 
 


