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Descriere generală:
Tehnologiile de reabilitare ecologică prin metode silvotehnice a terenurilor ravenate
şi alunecătoare din zona Moldovei (Podişul Moldovei şi Subcarpaţii de Curbură) au fost
elaborate pe baza cercetărilor privind caracteristicile staţionale ale terenurilor afectate
procese de degradare şi comportarea lucrărilor (silovotehnice) efectuate anterior în raport
cu condiţiile staţionale, în scopul îmbunătăţirii tehnologiilor existente de împădurire a
terenurilor degradate (Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de
regenerare a pădurilor şi împădurire a terenurilor degradate nr. 1/2000).
Încadrarea terenurilor pe tipuri de staţiuni s-a făcut după “metoda de cartare
staţională unitară a terenurile degradate” (I. Ciortuz, V. Păcurar, 2004) iar pentru
corelarea cu îndrumările tehnice existente, pe lângă simbolul actual al tipului de staţiune
a fost trecut şi simbolul grupei staţionale din ultimele îndrumări tehnice.
Tehnologiile de reabilitare ecologică a terenurilor ravenate şi alunecătoare au fost
stabilite pentru tipuri stationale de interes silvotehnic si cuprind:
- Lucrări de amenajare a terenurilor ravenate şi alunecătoare în vederea împăduririi,
respectiv: lucrări de amenajare/stabilizare a terenurilor; lucrări de consolidare a
terenurilor.
- Lucrări de împădurire (compoziţii, scheme de amestec, tehnici de instalare)
- Lucrări de îngrijire a culturilor (completări, întreţinere), până la realizarea stării de
masiv (4-6 ani).

Terenuri ravenate în perimetrul Bârseşti, jud. Vrancea, în anul 1977, în
timpul execuţiei lucrărilor de amenajare

În cadrul tipului de staţiune au fost separate subtipuri/faciesuri, în funcţie de
caracteristicile terenului şi solului, pentru care au fost prevăzute soluţii şi tehnici diferite
de împădurire.
Speciile, proporţia de participare şi modul lor de asociere, lucrările de pregătire a
terenului şi solului precum şi cele de îngrijire a culturilor tinere s-au stabilit urmarindu-se
realizarea concordanţei între cerinţele ecologice ale diferitelor specii forestiere şi
condiţiile staţionale (de vegetaţie), ameliorarea condiţiilor staţionale concomitent cu
realizarea unei eficienţe tehnice sau funcţionale cât mai ridicate a culturilor de protecţie
care urmeaza a se instala pe aceste terenuri.

Praguri din zidărie uscată în perimetrul Scaune, Valea Sării, jud. Vrancea
Principalele caracteristici:
•
Încadrarea uşoară a terenurilor degradate într-un tip de staţiune de interes
silvoameliorativ.
•
Stabilirea soluţiilor corespunzătoare (optime) de împădurire/valorificare
ecologică a terenurilor afectate de procese complexe de degradare.
•
Realizarea de culturi forestiere din specii adaptate condiţiilor staţionale, ceea
ce asigură o reuşită mai bună a culturilor, biodiversitate şi stabilitate ecologică.

Eficienţa economică:
• Creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor de proiectare şi exploatare a lucrărilor
îmbunătăţiri funciare din bazine hidrografice cu folosinţă predominant agricolă.

• Valorificarea unor suprafeţe importante de terenuri degradate, conservarea
fertilităţii solurilor, a resurselor de apă.
• Realizarea de produse diversificate (fructe de pădure, miere ş.a.) şi de cantităţi
sporite de masă lemnoasă în zone deficitare
• Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, stocarea carbonului, efecte peisgistice
Raportul mediu beneficiu/cost calculat pentru împădurirea unui hectar de terenuri
degradate, rezultat din raportul între veniturile realizate la vârsta exploatabilităţii
arboretelor instalate, V = 17,43 mii lei (venituri din valorificarea masei lemnoase = 16,16
mii lei şi din stocarea carbonului = 1,27 mii lei) şi costul realizării culturii CT = 15,54
mii lei: V/CT = 1,12.
Domenii de aplicabilitate:
•

Valorificarea terenurilor degradate din zone afectate de procese de eroziune
sau alunecare
•
Proiectarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate
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•
•
•
•
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