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PRINCIPII GENERALE ȘI CADRUL DE ORGANIZARE 

A LUCRĂRILOR

INTRODUCERE

Amenajamentul  pastoral  reprezintă  documentația  care  cuprinde  măsurile  tehnice,

organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor, în conformitate cu obiectivele

de  management  al  pajiștilor  prevăzute în  Normele  metodologice  pentru  aplicare  prevederilor

Ordonanței  de urgenţă  a  Guvernului  nr.  34/2013 privind organizarea,  administrarea  și  exploatarea

pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (art. 1,

lit. A din HG nr. 1064 din 2013)

Planul  de  amenajamentul  pastoral  se  elaborează  astfel  încât  să  țină  cont  de  exigentile

economice, sociale și culturale precum și de particularitățile regionale.

Planul de  amenajamentul  pastoral  se  elaborează  astfel  incât  să  țină cont  de exigentile economice,

sociale și culturale precum și de particularitățile regionale.

Administrarea pajiștilor reprezintă managementul unei  pajiști, respectiv organizarea, administarea și

exploatarea pajiștilor permanente în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului – OUG nr.

34/2013.

Problemele existente se vor introduce în planurile de amenajamente pastorale ale pajiștelor. În

cadrul  acestuia  se  prevede  toate  măsurile  tehnice,  economice,  juridice,  de  mediu  precum  și  de

particularitățile regionale ale comunei. Utilizatorii pajiștelor vor respecta autoritatea contractanta prin

executarea  tuturor  recomandărilor,  planurilor  de  lucrări  anuale  și  pe  durata  de  minim  5  ani  din

proiectele tehnice și regulamentului de utilizare și gestionare a pajiștelor.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului - OUG nr. 3412013 (act publicat în monitorul oficial

nr.  267 din 13 mai 2013) privind - organizarea,  administrarea,  exploatarea pajiștilor permanente și

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Ordin nr. 544 din 21 iunie 2013, privind metodologia de calcul aîncărcăturii optime de animale

pe hectar de pajiște, emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (act publicat in monitorul

oficial nr. 386 din 28 iunie 2013).
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Hotarare nr.  1.064, din 11 decembrie 2013, privind Normele metodologice pentru aplicarea

prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  34/2013  privind  organizarea,  administrarea

exploatarea  pajiștilor  permanente  și  pentru  modificarea  și  completarea  Legii  fondului  funciar  nr.

1811991,  document  emis  de Guvernul  României  (act  publicat  în  monitorul  oficial  nr.  833 din 24

decembrie 2013).

CAP. 1.  SITUAȚIA TERITORIALADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZARE

1.1 AMPLASAREA TERITORIALĂ A LOCALITĂȚII

Pășunile care fac obiectul prezentului Amenajament Pastoral se regăsesc în totalitate în Județul
Tulcea, Unitatea administrativă teritoria a orasului Tulcea..

Pe teritoriul comunei si in imediata apropiere se intalnesc intr-o armonie care curge de veacuri
din  veacurile  istorice,  peisaje  mirifice  ale  Deltei  Dunarii,  a  reliefului  deluros  al  podisului  nord-
dobrogean.
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Municipiul  Tulcea  este  situat  in  Dobrogea  de  Nord,  pe  malul  drept  al  bratului  Tulcea,  la
jumatatea distantei dintre Ceatalul Chilia si Ceatalul Sf. Gheorghe, 8 km aval de prima bifurcatie a
Dunarii, la 45 grade 11' latitudine nordica si 28 grade 48'longitudine estica. Este resedinta celui de-al
patrulea judet ca marime din tara si include in teritoriul administrativ si localitatea Tudor Vladimirescu
situata in fata orasului pe malul stâng al Dunarii. Întins pe sapte coline, orasul are o suprafata de 19
kmp.

    Vecinii:          -N-Ceatalchioi + UAT Pardina

               -E -UAT Maliuc + UAT Nufaru       

               -S -Mihail Kogalniceanu 

               -SE -UAT Valea Nucarilor      

               -V -UAT Frecatei

               -NV -UAT Somova

Acces in localitate
Accesul in localitate se face terestru pe DN22/E87 cale ferata si fluvial.

Activităti.economice
Activitatea  economică  a  oraşului  Tulcea  este  reprezentată  în  principal  de:  industria  de

constructii, constructii de nave, industria metalurgică, industria prelucrării materialelor de constructii,
industria prelucrării lemnului, industria textilă (confectii şi pielărie), industria alimentară (peşte, carne,
lactate,  vin,  legume,  fructe).  Dezvoltarea  viitoare  a  municipiului  Tulcea  se  axează  pe
sectoarele/industriile  cu  cea mai  rapidă  creştere  din  comunitate,  anume:  turism, serviciile  bancare,
constructii şi industria alimentară. În opozitie, sectoarele cu cel mai rapid declin sunt reprezentate de
industria feroasă şi neferoasă.  4 Potentialul  turistic reprezintă şi pentru municipiului  Tulcea,  ca de
altfel  pentru  întreaga  Regiune  de  sud-est,  factorul/sectorul  cel  mai  competitiv  pentru  atragerea
investitiilor străine.

Puncte de interes turistic
1. Muzee  : Muzeul  de  Arta, Muzeul  de  Etnografie, Muzeul  de  Istorie  si  Arheologie, Centrul

Ecoturistic „Delta Dunarii „, Satul pescaresc traditional, Casa Avramide;

2. Lacasuri  de  cult  : Catedrala,  Biserica  Greceasca  ,  Biserica  cu  Ceas, Geamia  catedrala

“Azzizie”;

3. Piata Civica;  

4. Cetatea Aegyssus;  

5. Lacul Ciuperca  .
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Imagine: Piata civica                                              Imagine: Faleza Tulcea                                        

 

Imagine:Momnumentul eroilor                             Imagine:Satul pescaresc

1.2. DENUMIREA DEȚINĂTORULUI LEGAL

Detinatorul legal  a pasunii care urmeaza a fi amenajata este Consiliul local al comunei, cu
sediul  in  localitatea  Tulcea,  judetul  Tulcea,  reprezentata  legal  de  primarul  municipiului domnul
Stefan Ilie.

                                              Imagine Primaria Tulcea
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1.3 DOCUMENTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE 

Pășunile prezentului plan au fost dobândite de UAT   Tulcea  în baza  Hotărârii de Consiliu
Judetean  nr. 177 din 01.08.2013. Suprafata este de 982,91 ha.

ISTORICUL PROPRIETĂȚII

În  trecut,  până  la  aplicarea  acestui  amenajament,  s-au  executat  prea  puține  lucrări  de

ameliorare,  ele  constând  în  principal  în  defrișări  de  semințișuri  și  subarboret,  mărindu-se  astfel

suprafața pășunilor. S-au mai executat lucrări de elagaj artificial a arborilor izolați de pe pășune, rărirea

arboretului din pășunile împădurite. Nu s-au aplicat îngrășăminte chimice așa cum s-a propus.

Neexecutarea decât în parte a lucrărilor și nerespectarea regulilor de pășunat rațional, mai ales

prin supratârlire, dar şi datorită eroziunii solului a dus la o ușoară scădere a valorii pastorale, în sensul

că a fost diminuat procentul plantelor cu valoare nutritivă mare, în favoarea speciilor mai puțin dorite.

În viitor, prin aplicarea lucrărilor corespunzătoare și a îngrășămintelor chimice şi organice, se

va realiza o mărire cantitativă și calitativă a producției pajiștilor într-un interval destul de scurt de timp.

Nr.

Crt.
Teritoriu administrativ Trup de pajiste Bazin hidrografic Observaţii

1 2 3 4 5

1 Tulcea UAT 1 Dunare -

2 Tulcea UAT 2 Dunare -

3 Tulcea UAT 3 Dunare -

4 Tulcea UAT 4 Dunare -

5 Tulcea UAT 5 Dunare -

6 Tulcea UAT 6 Est Dunare -

7 Tulcea UAT 6 Vest Dunare -

8 Tulcea UAT 7 Vararie balta Dunare -

9 Tulcea UAT 8 Dunare -
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Pajiștile menționate în tabelul de mai jos se includ în categoria de folosință pășune. Situația
pajiștilor declarate la APIA este reflectată în următorul tabel:

Nr. crt Suprafață totală pajiște

UAT-ha

Trup de pajiște Declarată la
APIA

ha

Nedeclarată la
APIA)

1 17,47 UAT 1 - 17,47

2 318,827 UAT 2 256,5475 62,2795

3 152,4622 UAT 3 27,14 125,3522

4 63,03 UAT 4 58,46 4,55

5 80,52 UAT 5 20,17 60,35

6-E 202,2001 UAT 6 Est 184,0712 18,1289

6-V 112,383 UAT 6 Vest 65,483 46,90

7 2,942 UAT 7 Vararie balta 2,942 -

8 33,07 UAT 8 33,07 -

Total 982,91 - 647,8837 335,0506

1.4. GOSPODĂRIREA ANTERIOARĂ A PAJIȘTILOR DIN AMENAJAMENT

În lista de mai jos sunt prezentate câteva situații concrete de îmbunătățire, folosire și dotare, 
cum ar fi: 

6. combaterea eroziunii solului; 
7. eliminarea excesului de umiditate prin drenaje și desecări; 
8. defrișare vegetație lemnoasă; 
9. aplicarea amendamentelor pentru corectarea reacției extreme a solului; 
10. combaterea buruienilor; 
11. aplicarea îngrășămintelor organice din stabulație și târlirea; 
12. aplicarea îngrășămintelor chimice; 
13. supraînsămânțare sau reînsămânțare; 
14. asigurarea permanentă a apei prin amenajări specifice; 
15. plantații forestiere pentru umbră; 
16. tarlalizarea pășunilor; 
17. adăposturi pentru îngrijitori și animale; 
18. instalații de prelucrare a laptelui; 
19. alte măsuri de gospodărire și dotare a pajiștilor permanente. 

Pajiștile permanente sunt răspândite de regulă acolo unde alte culturi în arabil nu reușesc. 
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Dintre factorii limitativi ai producției actuale și cauzele degradării pajiștilor se amintesc: 

20. temperatura prea scăzută la altitudine sau prea ridicată la câmpie; 
21. excesul de umiditate sau perioadele de secetă; 
22. degradarea solului prin eroziunea pluvială sau eoliană; 
23. aciditatea sau alcalinitatea pronunțată a solului; 
24. conținutul ridicat în schelet (pietre), textură prea nisipoasă sau prea argiloasă; 
25. abandon, subîncărcare sau supraîncărcare cu animale; 
26. abandon cosire fânețe; 
27. invazie cu vegetație lemnoasă (tufărișuri, puieți, arbori); 
28. invazie de diferite buruieni; 
29. lipsa elementelor fertilizante de natură organică sau chimică;
30. lipsa corectării reacției solului; 
31. lipsa lucrărilor minime de întreținere (grăpare, cosire resturi neconsumate pe pășuni, etc.); 
32. pășunat nerațional pe vreme umedă; 
33. staționarea îndelungată în târle; 
34. circulația haotică a animalelor. 

Acestea  sunt  doar  câțiva  din  factorii  limitativi  și  de  degradare  al  covorului  
ierbos, prezenți din păcate în majoritatea cazurilor, pe pajiștile permanente.

Producția medie de iarbă a pajiștilor, determinată pe baza datelor din ultimii 5 ani se prezentă
in felul urmator:

Nr
. Specificare

Anul
1

Anul
2

Anul
3

Anul
4

Anul 
5

Media

1 Trupul de pajişte UT 1 X

2 Suprafaţa (ha) 17,47  

3
Producţia medie

(t/ha/an)
3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6

4 Producţia totală (t) 59,4 61,1 62,9 64,6 66,4 62,9

        

Nr
.

Specificare
Anul

1
Anul

2
Anul

3
Anul

4
Anul 
5

Media

1 Trupul de pajişte UT2 X

2 Suprafaţa (ha) 318,827  

3
Producţia medie

(t/ha/an)
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,4
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4 Producţia totală (t)
1020,

2
1052,

2
1084,

0
1115,

9
1147,

8
1084

        

Nr
.

Specificare
Anul

1
Anul

2
Anul

3
Anul

4
Anul 
5

Media

1 Trupul de pajişte UT3 X

2 Suprafaţa (ha) 152,4622

3
Producţia medie 
(t/ha/an)

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,5

4 Producţia totală (t) 173,1 178,4 183,6 188,8 194,1 183,6

        

Nr
.

Specificare
Anul

1
Anul

2
Anul

3
Anul

4
Anul 
5

Media

1 Trupul de pajişte UT4 X

2 Suprafaţa (ha) 63,03  

3
Producţia medie

(t/ha/an)
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,4

4 Producţia totală (t) 201,7 208 214,3 220,6 226,9 214,3

        

Nr
.

Specificare
Anul

1
Anul

2
Anul

3
Anul

4
Anul 
5

Media

1 Trupul de pajişte UT5 X

2 Suprafaţa (ha) 80,52

3
Producţia medie

(t/ha/an)
3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6

4 Producţia totală (t) 273,7 281,8 289,9 297,9 306 289,9

        

Nr
.

Specificare
Anul

1
Anul

2
Anul

3
Anul

4
Anul 
5

Media

1 Trupul de pajişte UT6-Est X

2 Suprafaţa (ha) 202,2001
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3
Producţia medie

(t/ha/an)
3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6

4 Producţia totală (t) 587,5 707,7 727,9 748,1 768,4 727,9

        

Nr
.

Specificare
Anul

1
Anul

2
Anul

3
Anul

4
Anul

5
Media

1 Trupul de pajişte UT6-Vest X

2 Suprafaţa (ha) 112,383

3
Producţia medie

(t/ha/an)
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,3

4 Producţia totală (t) 38,4 39,6 40,9 42,1 43,3 40,9

        

Nr
.

Specificare
Anul

1
Anul

2
Anul

3
Anul

4
Anul

5
Media

1 Trupul de pajişte UT7  

2 Suprafaţa (ha) 2,942

3
Producţia medie

(t/ha/an)
3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,2

4 Producţia totală (t) 8,8 9,1 9,4 9,7 10 9,4

        

Nr
.

Specificare Anul
1

Anul
2

Anul
3

Anul
4

Anul
5

Media

1 Trupul de pajişte UT8  

2 Suprafaţa (ha) 33,07

3
Producţia medie

(t/ha/an)
2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,1

4 Producţia totală (t) 95,9 99,2 102,5 105,8 109,1 102,5

Total medie=3,41To/ha
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CAP. 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1  DENUMIREA  TRUPURILOR  DE  PAJIȘTE

La acest punct sunt trecute într-un tabel trupurile de pajiște ce urmează a fi amenajate conform 

modelului 2.1.

Trup 
de 
pajiste

Proprietate Tarla Parcela Suprafata
tarla

Suprafata

UT -I

UAT Tulcea 2 13 0,12 0,12

3 15 2,70 2,7

6 36/1,48/1 1,97 1,97

15 207 0,60 0,6

16 213 12,08 12,08

Total 17,47

Proprietate 
privata

0

Total 0

ADS 0

Total 0

Total trup I 17,47

76 2174 4,55 4.55

77 2180 3,2477

16,07182193 4,3825

2191 6,9716

2196 0,66

2198 0,81

78 2200,2211,2213 9,5133 9,5133

79 2225 2,1807

2245 0,9451

2250 2,3337
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UT 2

UAT Tulcea 27,1499

2251 10,4756

2256 4,6884

2257 6,5264

96 2402, 2406 0,45 0,45

97 2430 0,1 0,1

133 2673 5,1023

9,5434

2678 0,8974

2686 1,46

2687 0,7794

2688 1,3043

Total 67,3784

Proprietate 
privata

77 11213 0,53 0,53

11 155 2,0 2,0

78 2213/1 0,8 0,8

79 2213 0,625 1,4568

0,8318

Total 4,7875

20 311,312,315,319,322,325 51,1 51,1

21 337,324  4,17  4,17

29 495,504,511 5,237 5,237

23 346/1 0,15 0,15

24 363/1,369/2 0,65 0,65

26 1450/2 1,64 1,64

28 492,485/2, 0,55 0,55

30 516 20,26 20,26

31 557/1,560/1,561 0,63 0,63

32 588,596,597,623, 1,22 1,22

33 625,626,637,658, 4,56 4,56
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ADS 34 689,695,696,697,705/1,709,711,707 12,6 12,6

35 711,713 9,08 9,08

36 723/2,727,732,723 57,32 57,32

73 2117,2122/1, 8,1 8,1

75 2148,2149/1,2158,2153,2156 14,19 14,19

76 2163,2168,2178 20,46 20,46

77 2189 6,6 6,6

117 2549/1 0,71 0,71

122 2598/1 0,15 0,15

130 2654 3,33 3,33

135 2721 0,22 0,22

136 2733,2737 0,72 0,72

134 2697,2795 0,41 0,41

139 2760 0,25 0,25

148 2833 1,28 1,28

150 2844/1,2838,2840,2850,2852,2873/1,2873/2 8,0632 8,0632

162 2947/1,2953,2970,2970/2 4,7591 4,7591

178 3121 0,5 0,5

Total 246,6608

Total trup II 318,827

UAT Tulcea 72 2109/1,2115 52,9485 52,9485

73 2121 1,63 2,91

2125 1,28

74 2135 0,25 1,12

2136 0,87

186 3167 10,3041 10,3041

187 3170 7,78

10,813172 1,66

3176 1,37
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UT III

188 3185 3,49 3,49

189

3180/1 0,25

4,583185 3,26

3190 1,07

229 3956 0,25 0,25

230 3961 0,55 0,55

231 3965 10,23

14,563966 1,15

3971 3,18

232 3973 2,25 2,25

233 3976 10,2996 10,2996

Total 114,0722

Proprietate 
privata

70 2095 2,98 2,98

71 2101 5,89

24,162104 17,17

2105 0,5

2106 0,3

2113 0,3

Total 27,14

ADS

183 3150 1,41 1,41

185 3160,3162,3163 5,72 5,72

189 3187,3189 4,07 4,07

92 2339 0,05 0,05

Total 11,25

Total trup III 152,4622

Proprietate 
privata

298 4730 18,65 18,65

4735  1,97  1,97

4730/1  1,00  1,00

Total 21,62
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UT IV

ADS 246 4176 0,26 0,26

280 4456 4,0 4,0

282 4466 0,8 0,8

283 4467,4470,4472 5,35 5,35

287 4671,4672 12,79 12,79

288 4675 6,37 6,37

268 4261 2,0 2,0

269 4264,4265 5,27 5,27

284 4481,8888,4496 3,45 3,45

285 4529,4559 1,0 1,0

286 4667 1,05 1,05

Total 41,41

Total trup IV 63,03

UT V

Proprietate 
privata

278 4426 13,59 13,59

Total 13,59

ADS

272 4278 0,22 0,22

276 4287,4290,4291,4292,4294,4296,4298,4300 9,87 9,87

278 4274,4377,4380 1,51 1,51

291 4684,4685,4686/1 10,65 10,65

292 4691/1,4693,4694,4695 14,32 14,32

293 4703,4700,4700/2 3,69 3,69

294 4708 4,0 4,0

298 4730/3 1,25 1,25

299 4742,4739/1,4739/2 3,47 3,47

300 4751/1 0,1 0,1

308 4772 2,0 2,0

309 4775 2,73 2,73
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310 4775,4777 3,5 3,5

312 4782,4783 9,88 9,88

301 4755/1 0,57 0,57

302 4757/2 0,32 0,32

Total 66,93

Total trup V 80,52

UT VI-

UAT Tulcea

62 1809 0,72 0,72

65 2013 41,14 41,14

66 2017 0,5

16,44

2021 0,42

2022 4,01

2023/1 3,91

2024 0,08

2025 0,75

2025/1 0,08

2028 6,69

68 2051 3,75

18,0889

2052 1,9

2054 2,77

2057 1,65

2058 6,9689

2059 1,05

69 2077 0,1

3,72

2078 0,17

2079 2,83

2084 0,62

Total 80,1089

Proprietate 
privata

61 1791 1,1612 1,1612

69 2085 0,15 0,15
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Est

Total 1,3112

ADS

225 3942 2,25 2,87

3944 0,62

286 4667 1,05  0,50

296 4713 30,17 35,53

4716 5,36

297 4727 5,18

8,504730/3 0,17

4742 3,15

157 2895 2,72 2,72

159

2909 0,92

14,062916 0,15

3944 12,99

152 2857/1 0,2 0,2

153

2862/1 0,2

0,472866/1 0,2

2861/1 0,07

154 2872/1 0,3 0,3

155 2875/1 0,5 0,5

156 2883 1,63 2,0

2888 0,37

165 3031/3 1,858 1,858

144 2795 0,12 0,12

60

1694 0,95

3,031719 0,5

1751 1,58

61 1778 1,02 1,02

62 1838 1,08 3,19
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62 1841 2,11

63 1849,1853/1,1855,1861,1863,1865,1867,187
1,1873,1875,1877/1,1879,1181,1883,1885/1,
1889,1891,1893/1,1895,1899,1901,1903,190
5,1907,1909/1,1911,1915, 
1917/1,1919,1921,1923,1929,1931,1933/1,19
35,1937,1939,1941/1,1943,1945,1947,1953,1
955,1957,1959/1,1963,1965.

2,52 2,52

64 1968,1968/2,1971,1973,1975,1976,1978,197
9,1979/1,1983,1984,

36,49 36,49

Total 120,78

Total trup VI-Est 202,2001

UT VI-
Vest

Proprietate 
privata

20 312 2,3 8,11

305 5,81

23 345/1 0,1 0,1

36 727 3,33

6,77723/1 2,21

723/2 1,23

29 504 0,333 0,333

Total 15,313

ADS

50 973,975,981 4,2 4,2

51 1140,1163/1,1169,1173/1 2,28 2,28

52 1210/1,1247,1249 2,38 2,38

53 1450/1 1,28 1,28

54 1269/1 0,06 0,06

57 1450,1465,1489/1 2,99 2,99

58 1509/1,1510/1,1601/1,1602/1,1607 2,47 2,47

59 1615,1617,1621,1621/3,1633,1639,1644,165
1/1,1673

9,45 9,45

191 3221 30,08 30,08

193 3229,3344/1,3341,3339/1,3335,3324/1,3319/
1,3303,3291,3290,3288,3278,3274,3266,325

17,17 17,17
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8,3257,3249,3246,3232

194 3387,3388,3371/1,3346/1,3348/1,3351/1,335
6,3358,3371

2,22 2,22

195 3391,3392,3402 4,04 4,04

196 3417/1,3457 1,89 1,89

197 3482 9,59 9,59

198 3534/1 1,03 1,03

199 3537/1,3540,3549,3562 4,04 4,04

Total 96,07

Total trup VI-Vest 112,383

UT VII

UAT Tulcea 0

Total 0

Proprietate 
privata

18 243 0,2182 0,2182

19 279 0,7766

2,7238281 1,015

284 0,9322

Total 2,942

ADS 0 0

Total trup VII 2,942

UT VIII ADS

41 571/1 0,93 0,93

42 622 2,78 2,78

43 757,765,767 3,53 3,53

44 680 0,7 0,7

47 798,819/1 0,07 0,07

48 454/1 0,3 0,3

49 905,906,926/1,938,947/1,950,958,959,964,96
7/2

2,06 2,06

200 3584,3604,3629,3647 5,63 5,63

201 3659,3675,3701,3708 4,09 4,09

202 3735,3740/1,3742/1,3756/2 3,16 3,16
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203 3768/2 0,16 0,16

204 3796,3804,3814,3827,3834/1,3840,3844, 5,13 5,13

205 3851,3852 0,41 0,41

206 3857,3858 0,58 0,58

207 3865 0,37 0,37

208 3872,3873 1,65 1,65

213 3890 0,46 0,46

216 3908 0,35 0,35

218 3921 0,71 0,71

Total 33,07

Total trup VIII 33,07

TOTAL UAT TUCEA 982,91

2.2. VECINATATI, LIMITE, HOTARE

                                                                                                                                                      Tabel 2.2.1.

LOCAL
ITATE

A

TRUP DE PAJISTE TARLALE
COMPONENTE

VECINATATI

    N                              S                        E                  V

Tulcea UT I Prop. UAT 2, 3, 6,15,16 UAT 
Ceatalchioi+arab
il+DE

Padure+Duna
rea

Arabil+pad
ure

Uat
Ceatalchioi

Prop, privata - - - - -

ADS -

Tulcea UT II Prop. UAT 76,77,78,79,969,133 Zagan UAT Tulcea Arabil+Pas
une

Arabil+Pasun
e+padure

Prop, privata 77,11,78,79 Arabil+padure Arabil Arabil Arabil+Pasun
e

ADS 20,21,29,23,24,26,28,30,3
1,32,33,34,35,36,73,75,76,
77,117,122,130,135,136,1
34,139,148,150,162,178

UAT
Somova+arabil+
pasune+padure

arabil+pasun
e

arabil+pasu
ne

arabil+pasune

Tulcea UT III Prop. UAT 72,73,74,186,187,188,189, Arabil+padure Arabil+padur Arabil+pad Arabil
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229,230,231,232,233 e ure

Prop, privata 70,71 Arabil Arabil Arabil Arabil

ADS 183,185,189,92 arabil+pasune arabil+pasun
e

arabil+pasu
ne

arabil+pasune

Tulcea UT IV Prop. UAT 298 Arabil Arabil+vie Arabil Arabil+vie

Prop, privata 0 - - - -

ADS 246,280,282,283,287, 
288,268,269,284,285,

286

arabil+ vie+curti 
constructii

arabil+pasun
e+vie

arabil+ vie arabil+pasune

Tulcea UT V Prop. UAT 0 - - - -

Prop, privata 278 UAT Tulcea UAT Tulcea UAT
Tulcea

Cimitir
orthodox
Tulcea

ADS 272,276,278,291,292,293.
295,296,297,298,299,300,
294,308,309,310,

312,301,302

arabil+ vie arabil+pasun
e+vie

arabil+
vie+curti

constructii

arabil+pasune
+vie+UAT 
Frecatei

Tulcea UT VI-
Est

Prop. UAT 62,65,66,68,69 Teren neprod.
+pasune

Cariera Pasune Pasune

Prop, privata 61,69 UAT Tulcea+NP Arabil+Pasun
e

Arabil+Pas
une

Pasune+VIE

ADS 246,268,269,280,282,

283,284,285,286,287

288

arabil

arabil+pasun
e+vie

arabil+pasu
ne

arabil

Tulcea UT vi-
Vest

Prop. UAT 0 - - - -

Prop, privata 20,23,36,29 Arabil Arabil Arabil Arabil

ADS 50,51,52,53,54,57,58,59,1
91,193,194,195,196,

197,198,199

arabil+pasune+vi
e

arabil+pasun
e+vie

arabil+ vie arabil+pasune
+vie

Tulcea UT VII
vararie-

balta

Prop. UAT 0 - - - -

Prop, privata 18,19 Arabil Arabil Arabil Arabil

ADS 0 - - - -

Tulcea UT VIII Prop. UAT 0 - - - -

Prop, privata 0 - - - -

ADS 41,42,44,47,48,49,200,

201,202,203,204,205,

206,207,208,213,216

arabil+ vie

UAT 
Somova+vie
+curti 
constructii

vie+curti 
constructii+
arabil+UA
T Frecatei

arabil+ vie+ 
curti 
constructii
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2.3  CONSTITUIREA  ȘI  MATERIALIZAREA  PARCELARULUI  ȘI
SUBPARCELARULUI

Planul parcelar folosit este conform materialului cartografic existent în cadrul UAT-ului 
Tulcea, iar numerotarea parcelelor s-a realizat pe baza hărților de cadastru funciar.

                                                                                                                                 tabel 2.3.1

Nr. Crt. Denumire parcele descriptive Suprafat
a ha

Limite de 
marcare(born
e, drumuri, 
rauri)

1. 13 0,12 Dunare

2. 15 2,70 Dunare

3. 36/1 0,3 Dunare

4. 48/1 1,67 Dunare

5. 2174 4,55 Dunare

6. 2180 3,2477 Dunare

7. 2193 4,3825 Dunare

8. 2191 6,9716 Dunare

9. 2196 0,66 Dunare

10. 2198 0,81 Dunare

11. 2200,2211,2213 9,5133 Dunare

2225 2,1807 Dunare

12. 2245 0,9451 Dunare

13. 2250 2,3337 Dunare

14. 2251 10,475
6

Dunare

15. 2256 4,6884 Dunare

16. 2257 6,5264 Dunare

17. 2402, 2406 0,45 Dunare

18. 2430 0,1 Dunare

19. 2673 5,1023 Dunare

20. 2678 0,8974 Dunare
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21. 2686 1,46 Dunare

22. 2687 0,7794 Dunare

23. 2688 1,3043 Dunare

24. 2109/1,2115 52,948
5

Dunare

25. 2121 1,63 Dunare

26. 2125 1,28 Dunare

27. 2135 0,25 Dunare

28. 2136 0,87 Dunare

29. 3167 10,304
1

Dunare

30. 3170 7,78 Dunare

31. 3172 1,66 Dunare

32. 3176 1,37 Dunare

33. 3185 3,49 Dunare

34. 3956 0,25 Dunare

35. 3961 0,55 Dunare

36. 3965 10,23 Dunare

37. 3966 1,15 Dunare

38. 3971 3,18 Dunare

39. 3973 2,25 Dunare

40. 3976 10,299
6

Dunare

41. 1809 0,72 Dunare

42. 2013 41,14 Dunare

43. 2017 0,5 Dunare

44. 2021 0,42 Dunare

45. 2022 4,01 Dunare

46. 2023/1 3,91 Dunare

47. 2024 0,08 Dunare
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48. 2025 0,75 Dunare

49. 2025/1 0,08 Dunare

50. 2028 6,69 Dunare

51. 2077 0,1 Dunare

52. 2078 0,17 Dunare

53. 2079 2,83 Dunare

54. 2084 0,62 Dunare

55. 207 0,6 Dunare

56. 213 12,08 Dunare

57. 11213 0,53 Dunare

58. 155 2,0 Dunare

59. 2213/1 0,8 Dunare

60. 2213 1,4568 Dunare

61. 2095 2,98 Dunare

62. 2101 5,89 Dunare

63. 2104 17,17 Dunare

64. 2105 0,5 Dunare

65. 2106 0,3 Dunare

66. 2113 0,3 Dunare

67. 4730 18,65 Dunare

68. 4735  1,97 Dunare

69. 4730/1  1,00 Dunare

70. 4426 18,65 Dunare

71. 1791 13,59 Dunare

72. 2085 1,1612 Dunare

73. 312 0,15 Dunare

74. 305 2,3 Dunare

75. 345/1 5,81 Dunare

76. 727 0,1 Dunare

77. 723/1 3,33 Dunare
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78. 723/2 2,21 Dunare

79. 504 1,23 Dunare

80. 243 0,2182 Dunare

81. 279 0,7766 Dunare

82. 281 1,015 Dunare

83. 284 0,9322 Dunare

84. 311,312,315319,322,325 51,1 Dunare

85. 337,324  4,17 Dunare

86. 495,504,511 5,237 Dunare

87. 346/1 0,15 Dunare

88. 363/1,369/2 0,65 Dunare

89. 1450/2 1,64 Dunare

90. 492 0,45 Dunare

91. 516 20,45 Dunare

92. 557/1,560/1,561 0,63 Dunare

93. 588,596,596,597,623, 1,22 Dunare

94. 625,626,637,658, 5,08 Dunare

95. 689,695,696,697,705/1,709,711,707 12,79 Dunare

96. 711,713 9,08 Dunare

97. 723/2,727,732,723 57,47 Dunare

98. 2117,2122/1, 8,1 Dunare

99. 2148,2149/1,2158,2153,2156 22,29 Dunare

100. 2163,2168,2178 20,46 Dunare

101. 2189 6,6 Dunare

102. 2549/1 0,71 Dunare

103. 2598/1 0,15 Dunare

104. 2654 3,33 Dunare

105. 2721 0,22 Dunare

106. 2733,2737 0,72 Dunare

107. 2697,2795 0,42 Dunare
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108. 2760 0,25 Dunare

109. 2833 1,28 Dunare

110. 2844/1,2838,2840,2850,2852,2873/1,2873/2 8,0632 Dunare

111. 2947/1,2953,2970,2970/2 4,7795 Dunare

112. 3121 0,5 Dunare

113. 3150 1,41 Dunare

114. 3160,3162,3163 5,72 Dunare

115. 3187,3189 4,07 Dunare

116. 2339 0,05 Dunare

117. 4176 0,26 Dunare

118. 4456 4,0 Dunare

119. 4466 0,8 Dunare

120. 4467,4470,4472 5,35 Dunare

121. 4671,4672 12,79 Dunare

122. 4675 6,37 Dunare

123. 4261 2,0 Dunare

124. 4264,4265 5,27 Dunare

125. 4481,8888,4496 3,45 Dunare

126. 4529,4559 1,0 Dunare

127. 4667 1,05 Dunare

128. 4278 6,22 Dunare

129. 4287,4290,4291,4292,4294,4296,4298,4300 9,87 Dunare

130. 4274,4377,4380 1,51 Dunare

131. 4684,4685,4686/1 10,65 Dunare

132. 4691/1,4693,4694,4695 11,02 Dunare

133. 4703,4700,4700/2 2,54 Dunare

134. 4711 1,0 Dunare

135. 4713,4716 35,53 Dunare

136. 4724,4726,4727 8,5 Dunare

137. 4730/3 1,25 Dunare
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138. 4742,4739/1,4739/2 4,47 Dunare

139. 4751/1 0,1 Dunare

140. 4708 4,0 Dunare

141. 4772 2,0 Dunare

142. 4775 2,73 Dunare

143. 4775,4777 3,5 Dunare

144. 4782,4783 9,88 Dunare

145. 4755/1 0,57 Dunare

146. 4757/2 6,22 Dunare

147. 4176 0,26 Dunare

148. 4261 2,0 Dunare

149. 4264,4265 5,27 Dunare

150. 4456 4,0 Dunare

151. 4466 0,8 Dunare

152. 4467,4470,4472 5,35 Dunare

153. 4481,4488,4496 3,49 Dunare

154. 4525,4559 1,0 Dunare

155. 4667 1,05 Dunare

156. 4671,4672 1`2,79 Dunare

157. 4675 6,37 Dunare

158. 973,975,981 4,2 Dunare

159. 1140,1163/1,1169,1173/1 2,28 Dunare

160. 1210/1,1247,1249 2,38 Dunare

161. 1450/1 1,28 Dunare

162. 1269/1 0,06 Dunare

163. 1450,1465,1489/1 2,99 Dunare

164. 1509/1,1510/1,1601/1,1602/1,1607 1,51 Dunare

165. 1615,1617,1621,1621/3,1633,1639,1644,1651/1,1673 9,45 Dunare

166. 3221 30,08 Dunare

31



167. 3229,3344/1,3341,3339/1,3335,3324/1,3319/1,3303,3291,3290,328
8,3278,3274,3266,3258,3257,3249,3246,3232

18,77 Dunare

168. 3387,3388,3371/1,3346/1,3348/1,3351/1,3356,3358,3371 2,24 Dunare

169. 3391,3392,3402 4,92 Dunare

170. 3417/1,3457 1,89 Dunare

171. 3482 9,59 Dunare

172. 3534/1 1,03 Dunare

173. 3537/1,3540,3549,3562 4,04 Dunare

174. 571/1 0,93 Dunare

175. 622 2,78 Dunare

176. 680 0,7 Dunare

177. 798,819/1 0,07 Dunare

178. 454/1 0,3 Dunare

179. 905,906,926/1,938,947/1,950,958,959,964,967/2 2,06 Dunare

180. 3584,3604,3629,3647 5,65 Dunare

181. 3659,3675,3701,3708 4,09 Dunare

182. 3735,3740/1,3742/1,3756/2 3,16 Dunare

183. 3768/2 0,16 Dunare

184. 3796,3804,3814,3827,3834/1,3840,3844, 5,13 Dunare

185. 3851,3852 0,77 Dunare

186. 3857,3858 0,58 Dunare

187. 3865 0,37 Dunare

188. 3872,3873 1,65 Dunare

189. 3890 0,46 Dunare

190. 3908 0,35 Dunare

191. 3921 0,71 Dunare
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Imagini: Pasune

2.4. BAZA CARTOGRAFICĂ UTILIZATĂ

Suprafața pajiștilor reprezintă practic inventarierea teritoriului pajiștii din UAT Tulcea. Pentru 
realizarea fiecărui sistem de cultură a pajiștii, s-a cerut o identificare a tuturor terenurilor de pajiște ale 
unității administrativ-teritoriale.

În acest sens s-au identificat toate parcelele folosite ca pășuni, dar și porțiunile de teren 
nefolosite, dar care pot fi folosite ca și pajiști.

Modul de determinare a suprafețelor respective s-a făcut după materialul cartografic existent la 
nivelul Primăriei UAT Tulcea (hărți, planuri de bunuri, etc.).

2.4.1. EVIDENȚA TRUPURILOR DE PĂȘUNE PE PLANURI

Tabel 2.4.1.1

Nr. crt Indicativ plan
Trup de pajiște Total

(ha)Denumire Suprafața ha

35. Cadastru funciar UAT 1 17,47 17,47

36. Cadastru funciar UAT 2 318,827 318,827

37. Cadastru funciar UAT 3 152,4622 152,4622

38. Cadastru funciar UAT 4 63,03 63,03

39. Cadastru funciar UAT 5 80,52 80,52

40. Cadastru funciar UAT 6 Est 202,2001 202,2001

41. Cadastru funciar UAT 6 Vest 112,383 112,383

42. Cadastru funciar UAT 7 Vararie balta 2,942 2,942

43. Cadastru funciar UAT 8 33,07 33,07

33



Total - 982,91 982,91

2.4.2. RIDICĂRI ÎN PLAN

Proiectantul dispune de hărți topografice necesare pentru cunoașterea teritoriilor ca poziție, 
mărime și formă.

2.5 SUPRAFAȚA PAJIȘTILOR. DETERMINAREA SUPRAFEȚELOR

Determinarea  suprafețelor  s-a  realizat  cu  ajutorul  măsurătorilor  de  teren  împreună  cu
reprezentarea  lor  pe  plan.  Rezultatul  concret  al  unei  ridicări  topografice  este  baza  topografică
constituită din planul cadastral la scara 1:10000 și planurile la scara 1:5000 cu curbe de nivel (proiecție
stereografică)  pentru delimitarea curbelor  de nivel.  Planul topografic sau harta  topografică  pe care
punctele de pe suprafața terestră  sunt redate prin trei coordonate x,y,z, adică atât  în plan cât  și în
spațiu. Ca urmare, în cadrul topografiei se disting două părți distincte: ploanemetria și altimetria.

Operațiuni de teren

Marcarea la sol cu borne si cu semnale s-a realizat prin semnale cu fluturi sau prin semnale cu 
picioare. Măsurătorile unghiulare s-au realizat cu respectarea orelor, cele orizontale dimineața iar cele 
verticale după amiază pentru a avea tot timpul soarele în spate.

Operațiuni de birou

Datorită faptului că măsurătorile unghiulare şi liniare sunt afectate de erori, condiţiile amintite 
mai sus vor fi satisfăcute numai aproximativ, ceea ce impune efectuarea unor calcule de compensare. 
Pentru ca reţeaua de triangulaţie locală să îndeplinească condiţiile enunţate, aceasta trebuie supusă 
calculelor de compensare. Compensarea unghiurilor în reţeaua de triangulaţie locală constă în 
calcularea unor corecţii care se aplică unghiurilor orizontale măsurate pe teren (funcţie de forma reţelei
de triangulaţie) astfel încât reţeaua de triunghiuri măsurată să devină o reţea geometrică în interiorul 
căreia să putem aplica relaţiile din geometrie şi trigonometria plană.

2.5.1 SUPRAFAȚA PAJIȘTILOR PE CATEGORII DE FOLOSINȚĂ

tabel 2.5.1.1

Pășuni 

(ha)

Fânețe 

(ha)

Valorificare mixtă 

(Pășune
Fâneață/ha)

Fără scopuri
productive 

(ha)

Total suprafață
(ha)

Din care la
Consiliul

Local

1 2 3 4 5 6

982,91 - - - 982,91 -
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2.5.2 ORGANIZAREA  ADMINISTRATIVĂ

Suprafețe considerabile ocupate de pajiști permanente reprezintă de fapt, terenuri foarte slab 
productive, care din diferite motive nu au avut un alt mod de utilizare. Se consideră că pajiștea 
reprezintă o suprafață de teren acoperită cu vegetație ierboasă alcătuită în cea mai mare parte din 
plante perene, ce aparțin diferitelor familii botanice și a cărei producție este utilizată în alimentația 
animalelor, prin pășunat sau cosit.

Importanța economică și ecologică a pajiștilor permanente este dată de multiplele roluri pe care
le pot avea. În acest context, pajiștile pot reprezenta:

44. Sursă importantă de nutreţuri suculente şi fibroase pentru animalele domestice; în România, se 
apreciază că pajiştile permanente asigură circa 40% din masa verde şi 25% din fânul necesar 
alimentaţiei animalelor;

45. Habitat şi sursă de hrană pentru animalele sălbatice;  în acest  fel, alături de păduri, pajiştile
devin principalele ecosisteme ce asigură supravieţuirea speciilor respective;

46. Mijloc de prevenire şi combatere a eroziunii solului; ierburile de pe pajişti au însuşirea de a
reţine cantităţi  mari de apă şi de a spori infiltrarea acesteia în sol, mergând până la oprirea
totală a eroziunii;

47. Mijloc de îmbunătăţire a structurii şi fertilităţii solului; sub vegetaţia pajiştilor naturale primare
s-au  format  soluri  fertile,  datorită  sistemului  radicular  fasciculat  al  ierburilor  care  străbat
straturile  de  la  suprafaţa  solului,  legându-l  într-o  structură  de agregate  şi  îmbogăţindu-l  în
substanţă organică; bacteriile din nodozităţile leguminoaselor contribuie la ridicarea fertilităţii
solului prin fixarea azotului atmosferic şi depozitarea lui în sol;

48. Sursă de elemente minerale,  stoc de germoplasmă locuri  de recreere;  pajiştile contribuie la
conservarea unor ecosisteme naturale în scop ştiinţific, 

Păşunile, în general vorbind, s-au bucurat de mai puţină atenţie, nu datorită importanţei lor mai
mici, ci extinderii mai mari şi accesibilităţii mai reduse. Pe de o parte, această situaţie a fost normală,
pășunile  bucurându-se de atenţie  sporită  pentru că ele  trebuiau să asigure conservarea  speciilor  în
pericol, păstrarea unor frumuseţi naturale.necesarul de furaje, uneori pentru mai bine de jumătate din
an. Pe de altă parte, însă, exploatarea pajiştilor exclusiv în regim de fâneaţă sau de păşune a determinat
unele efecte negative în ceea ce priveşte evoluţia covorului vegetal şi inclusiv a productivităţii lor.

Păşunatul a dus la dezvoltarea cu precădere a unor specii de ierburi de talie joasă, mai puţin
productive şi la înmulţirea buruienilor specifice de păşune, fie ca le-au convenit călcatul animalelor, fie
că au fost ocolite de acestea având posibilitatea să fructifice şi să se răspândească progresiv. Cositul
repetat an de an a determinat înmulţirea speciilor de plante de talie înaltă şi a buruienilor specifice
însoţitoare, îndeosebi a umbeliferelor.

La  acestea  a  mai  contribuit  şi  fertilizarea  unilaterală  cu  gunoi  şi  urină.  Această  concepţie
privind  folosirea  pajiştilor  naturale  s-a  extins  ulterior  şi  asupra  pajiştilor  semănate.  La  alcătuirea
amestecurilor, unul din criteriile de alegere a speciilor era destinaţia sau modul de folosire a pajiştilor.
În acest fel s-a procedat şi la standardizarea amestecurilor. Un amestec standard de păşune trebuie să
cuprindă  un număr  mai  mare  de  specii  de graminee  şi  leguminoase  mai  rezistente  la  păşunat,  cu
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longevitate mai mare,  specii  în general  de talie joasă sau mijlocie,  pe când un amestec de fîneaţă
trebuia să fie alcătuit din specii de talie înaltă, mai productive şi mai puţine la număr, dar şi la pajiştile
temporare s-au manifestat dezavantajele modului unilateral de folosire. Evoluţia concepţiei privitoare
la utilizarea pajiştilor a dus la apariţia folosirii mixte a pajiştilor.

În accepţia acestei teorii pentru menţinerea unui echilibru între specii a unei stări culturale bune
şi a unei productivităţi ridicate, pajiştile trebuie exploatate prin rotaţie, şi în regim de păşune şi în
regim de fâneaţă,  atât  de la  un an  la altul,  cât  şi  în cadrul  aceluiaşi  an.  Mai  mult,  această  teorie
presupune folosirea pajiştilor alternativ cu specii şi categorii diferite de animale. Întrucât modul de
păşunat al acestora şi preferinţele lor sunt diferite, se întregeşte şi mai mult dezvoltarea armonioasă a
covorului vegetal, evitându-se dezvoltarea buruienilor specifice.

Păşunatul raţional presupune împărţirea păşunii în mai multe tarlale şi folosirea lor prin rotaţie,
astfel ca animalele sa aibă la dispoziţie masa verde în tot timpul verii. În acelaşi timp, ierburile se pot
reface în condiţii optime. De fapt, aşa ar trebui să se petreacă lucrurile în mod ideal. În realitate însă,
iarba se reface cu viteze diferite în cursul perioadei de vegetaţie. Primăvara, viteza de creştere şi de
refacere a ierbii fiind foarte ridicată, la primul ciclu de păşunat, uneori şi la al doilea, se realizează un
excedent de masă verde, în timp ce către toamna  se inregistrează un deficit de furaj.

A uniformiza producţia de iarbă pe parcursul perioadei de vegetaţie este practic imposibil, dar
se poate eșalona prin doua mijloace:  administrarea de cantități  diferite  de îngrășăminte cu azot  pe
diferitele tarlale ale păşunii iar în cazul pajiştilor temporare şi prin însămânţarea de soiuri de graminee
cu precocităţi diferite. Folosind chiar şi aceste metode la primul ciclu de păşunat tot se înregistrează un
surplus de furaj.  Pe ultimele tarlale  din cadrul rotaţiei,  iarba devine prea înaltă,  calitatea ei  scade,
animalele n-o mai consumă cu plăcere,  se face risipă. Pentru a evita aceste situaţii,  se fac calcule
bazate pe dinamica creşterii ierbii în zona respectivă şi se recoltează pentru fân sau siloz câteva tarlale.

Revenind la problema în discuţie, se poate spune că în cursul aceluiaşi an, unele tarlale de
păşunat sunt cosite, în timp ce fâneţele sunt păşunate după ce se ia o coasă pentru fân. În anul următor,
se are  în  vedere  pe cât  posibil  să se schimbe modul  de folosinţă  al  pajiştii,  în  sensul  ca  tarlalele
păşunate în anul precedent să fie cosite, iar cele cosite să fie păşunate. Dacă această rotaţie nu se poate
face în fiecare an, atunci, după împrejurări, tarlalele păşunate se lasă pentru coasă o dată la 2-3 ani.

Urmând această  nouă teorie  a folosirii  mixte a pajiştilor,  la  alcătuirea amestecurilor  pentru
înfiinţarea pajiştilor temporare nu se mai face acea distincţie între specii de păşune şi specii de fâneaţă.
De altfel, aşa numitele specii "de păşune", cum ar fi Festuca rubra, Agrostis capillaris, Poa pratensis,
am vazut  că  se  folosesc  tot  mai  puţin  la  alcătuirea  amestecurilor  fiind şi  slab  productive  şi  slab
concurente faţă de celelalte specii mai valoroase.

În ultimul timp, atenţia cercetătorilor din Europa s-a oprit asupra câtorva specii de graminee
foarte  productive  cum  sunt:  Dactylis  glomerata,  Festuca  pratensis,  Festuca  arundinacea,  Lolium
perenne, Phleum pratense, din care s-au selecţionat o mulţime de soiuri cu însuşiri diferite.

Pentru  speciile  şi  soiurile  de  graminee  de  pajişti,  pe  lângă  însuşirile  de  productivitate  şi
rezistenţă la boli, ceea ce contează în mod deosebit este precocitatea. Pentru a permite o exploatare cât
mai  simplă  a  unei  pajişti,  diferitele  tarlale  se  însămânţează  cu  amestecuri  simple  de  graminee  şi
leguminoase, dar cu precocităţi diferite. 
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În acest fel, în sistemul păşunatului prin rotaţie, fiecare parcelă poate fi folosită într-un interval
de timp optim, adică de la atingerea stadiului de 10 cm până ce plantele au 35-40 cm. În cazul acestor
pajişti,  exploatarea  mixtă a lor prin coasă şi  prin păşunat este cu atât  mai mult  posibilă,  deoarece
speciile enumerate mai sus se pretează bine şi la păşunat şi dau producţii bune şi în regim de fâneaţă. 

2.6 ENCLAVE

În cadrul pășunilor studiate nu există enclave.

CAP. 3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE ȘI CLIMATICE

Din examinarea condițiilor de ansamblu a zonei studiate se descriu stațiunea și vegetația pentru
fiecare trup de pajiște, din punct de vedere al elementelor determinate, așa cum se arată în cele ce
urmează.

3.1   INDICAREA  ZONEI  GEOGRAFICE  ȘI  CARACTERISTICILE RELIEFULUI

UAT Tulcea se află amplasat în unitatea geomorfologică Dobrogea de Nord, în subunitățile
Dealurile Tulcei și Delta Dunării. 

Principalele forme de relief sunt : 

- dealurile.............. 865,8 ha.....87,82 % 

- lunca................... 120,1 ha.....12,18 % 

Ca elemente ale formei principale se individualizează: 

- suprafețe slab înclinate (panta 2,1 – 5 %)............. 2,9 ha..... 0,29 % 

- fire de vale îngustă................................................ 135,2 ha.....13,71 % 

- culmi..................................................................... 113,3 ha.....11,49 % 

- versanți neuniformi cu panta 5,1 – 50 %.............. 614,4 ha.....62,32 % 

- șes aluvial............................................................. 120,1 ha.....12,18 % 

Suprafeţe slab înclinate 

Sunt suprafeţe caracterizate prin pante de la 2,1 la 5%, solul caracteristic fiind Cernoziom 

calcaric lutic. 
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Pe aceste suprafeţe nu se înregistrează modificări ale regimurilor termic sau hidric, 

înregistrându-se valorile medii multianuale de temperatură și precipitații 

Drenajul global este bun. Ocupă 2,9 ha, reprezentând 0,29 % din amenajamentul pastoral 

Tulcea. 

 

Imagini pasune

Văile 

Ocupă  suprafețele  cu  cota  cea  mai  joasă  şi  funcționează  ca  debușee  naturale,  îndepărtând

surplusul de apă din precipitaţii. Ele sunt de regulă înguste şi flancate de versanţi scurți cu pante de

peste 15 %. Solurile specifice sunt Faeoziom cambic, Cernoziom cambic și Aluviosol coluvic molic

calcaric. 

Văile înguste sunt foarte frecvent inundate prin concentrarea scurgerilor de pe versanţi. 

Ocupă suprafaţă de 135,2 ha (13,74 %). 

 

Imagini pasune
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Culmile 

Ocupă terenurile cu cota cea mai înaltă, şi au un microclimat specific, fiind puternic expuse 

vântului, motiv pentru care sunt erodate geologic. Ocupă 113,3 ha (11,49 % din total amenajament). 

Culmile sunt foarte largi în câmpie, pe loess şi, predominant mamelonare pe dealuri. 

In multe cazuri, roca dură apare aproape de suprafaţă rezultând soluri superficiale sau puţin

profunde, gama solurilor fiind deci, mult mai variată, dar aceste soluri sunt mult mai expuse la secetă

din cauza volumului edafic util mai mic care nu le permite să-şi facă rezerve suficiente chiar şi în anii

mai ploioşi iar pierderile sunt mult amplificate de vânturile puternice la care sunt expuse. 

Drenajul global este bun în cazul culmilor cu loess şi intens sau excesiv în cazul celor pe roci

dure, cu atât mai intens cu cât solul este mai puţin profund. 

  

Imagini pasune

Versanţii 

Sunt suprafeţe de racord între două zone cu cote diferite şi se caracterizează prin panta mai

mare de 5% şi pot fi lungi (peste 200 m) sau scurţi (sub 200 m) în ambele cazuri fiind însă neuniformi. 

Pe versanţi se produc modificări importante ale regimului termic şi, mai ales, hidric ,cu repercusiuni

directe asupra favorabilităţii. 

Modificarea regimului hidric are loc ca urmare a creșterii valorilor pantei ceea ce face ca o

parte din apa căzută prin precipitaţii să nu se poată infiltra în profunzime scurgându-se la suprafaţă
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solului. Cantitatea de apă scursă la suprafaţă este direct proporțională cu panta terenului si porozitatea

solului. 

Odată cu scurgerea, apa antrenează şi particule de sol amplificând eroziunea de suprafaţă şi

adâncime pe versanţi, dar şi colmatarea firelor de vale pe care aceste materiale se depun. 

In  acest  mod,  pe  versanţi  se  formează  soluri  erodate  sau  chiar  Antrosol  erodic,  iar  pe  văi  soluri

cumulice. 

Pe versanţi plantele se comportă ca şi cum ar trăi într-un climat mai secetos, astfel , la o înclinare de

peste  5% în condiţiile  unei  porozități  moderate  se  realizează  un deficit  de  50 mm faţă  de  media

multianuală. Acest deficit poate creste pe suprafețele puternic înclinate şi permeabilitate mică la peste

100 mm faţă de media multianual.

Astfel, dacă la 400-450 mm/an plantele de cultură pot realiza până la 80% din potenţial sau mai

puţin  în  cazul  sfeclei  de  zahăr-60  %,  cartof,  in  fuior,  trifoi-70%  ,  la  mai  puţin  de  400  mm

favorabilitatea se reduce cu 10% pentru majoritatea speciilor. 

Dacă  regimul  hidric  se  modifică  într-un  singur  sens,  cel  al  diminuării,  regimul  termic  se

modifică în ambele sensuri în funcţie de expoziţia versanţilor. 

Astfel, pe versanţii cu panta mai mare de 15% cu expoziţie umbrită ( nordică sau nord-estică)

se realizează o scădere de 10 C faţă de media multianuală,( iar la pante de peste 35% o scădere de 20 C

) ceea ce înseamnă o creștere a favorabilităţii pentru majoritatea speciilor cultivate în zonă. 

Pe versanţii însoriți ( expoziţie sudică sau sud-vestică) se realizează un plus de temperatură de 1 grad

faţă de media multianuală la pante de peste 10% şi 2 grade la pante de peste 35%, ceea ce înseamnă o

înrăutățire a favorabilităţii pentru marea majoritate a speciilor. 

Pe versanţii semiînsoriți (expoziţie vestică sau sud-estică ) creşterea valorilor regimului termic

se face de la valori ale pantei mai mari de 15% cu aceleași efecte asupra favorabilităţii. 

Pe  versanţii  semiumbriţi  (expoziţie  estică  sau  nord-vestică)  nu  se  manifestă  modificări  ale

regimului termic decât la pante de peste 35% unde creste cu 10 C . 

Modificarea celor două regimuri nu se face in mod independent unul faţă de celălalt ci într-o

corelație, deoarece creșterea valorilor de temperatură duce la amplificarea pierderilor de apă din sol iar

reducerea temperaturii înseamnă reducerea evapotranspiraţiei şi deci a pierderilor de apă. 
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Exploatarea corectă a versanţilor impune măsuri complexe de protecţie în care un rol de seamă îl are

agrotehnica antierozională. 

Versanţii sunt terenuri intens drenate, drenajul extern fiind cu atât mai intens cu cât panta este

mai accentuată. 

În cadrul amenajamentului pastoral Tulcea, versanţii ocupă o suprafaţă de 614,4 ha (62,32 %)

concentrată în principal în jurul martorilor de eroziune înecați în loess. 

O parte din versanţi în suprafaţă de 99,7 ha (10,11 % din amenajament) au fost terasați pentru cultura

viței de vie dar plantațiile au fost defrișate iar aceste suprafețe apar ca pășuni. 

Pe categorii de pantă, versanții sunt distribuiți astfel: 

- versanți cu panta 5,1 – 10 %............................ 30,7 ha..... 3,11 % 

- versanți cu panta 10,1 – 15 %.......................... 77,0 ha….. 7,81% 

- versanți cu panta 15,1 – 20 %.......................... 84,8 ha….. 8,60 % 

- versanți cu panta 20,1 – 25 %.......................... 99,0 ha…..10,04 % 

- versanți cu panta 25,1 – 35 %..........................165,5 ha…..16,79 % 

- versanți cu panta 35,1 – 50 %.......................... 57,7 ha….. 5,85 % 

- versanți terasați……………………………… 99,7 ha…..10,11 % 

Imagini pasune

41



Șesul aluvial 

Ocupă  suprafața  de  120,1  ha  (12,18  %  din  amenajament)  și  apare  în  partea  de  nord  a

teritoriului, în zona Deltei  Dunării,  sau la contactul acesteia cu terasa. În cadrul șesului aluvial  de

disting: 

Șesul aluvial înalt 

Ocupă terenurile cu cota cea mai înaltă și au orientarea generală nord est – vest. Pe aceste

terenuri, care ocupă 46,5 ha (41,09 % din total) s-au format Aluviosoluri. Aluviosolurile pot fi afectate

de salinizare sau alcalizare și mai puțin de gleizare (în special, partea inferioară a profilului. Textura

materialelor este grosieră, cel mult mijlocie (lutonisipoasă). 

Șesul aluvial de tranziție 

Apare de regulă între grinduri având deci aceeași orientare ca ele, est – vest. Aceste suprafețe

sunt ocupate de Aluviosoluri gleizate, salinizate sau alcalizate, apa freatică fiind situată, de regulă, la

mai puțin de 2 m. Ocupă suprafața de 48,8 ha, reprezentând 4,95 % din amenajament. Gleizarea este

puternică, iar salinizarea slabă, cel mult moderată, dar nu în orizontul de suprafață/ 

Șesul aluvial jos 

Ocupă 24,8 ha (2,52 % din amenajament)  și apare  la contactul  deltei cu terasa,  având apa

freatică la mai puțin de 125 cm. 

Ca tip de sol, predominant este Cernoziom gleic calcaric, afectat de salinizare și/sau gleizare.

Textura materialelor este, de regulă, medie, uneori poate fi medie-fină, lutoargiloasă. 

Gleizarea este foarte puternică, iar salinizarea moderată.

 

Imagini pasune
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3.2 ALTITUDINE, EXPOZIȚIE, PANTĂ

În faza de teren, au fost executate 80 profile de sol principale și secundare, precum și un număr
aproximativ egal de sondaje, rezultând o densitate de 7,6 profile/100 ha, corespunzătoare categoriei a
IV-A de complexitate.

Altitudinea trupurilor de pășune analizate sunt situate între 2-350 m.                    

În  cuprinsul  pășunilor  analizate,  expoziția  este  însorită,  unitățile  geomorfologice  dominante
sunt  dealurilor-câmpie-luncă iar configurația terenului este neuniformă.

Nr. crt. Trup de
pajişte

Tarlale descriptive Altitudine (m ) Expoziţie Pantă
(grade)

1 2 3 4 3 4

1 UT 1 200,202, 203,268,269,300,308,309,310,312, 220 Toate 15-20%

2 UT2 63,79,92,96,97,133 220 Toate 15-20%

3 UT3 30,33,34,36,43,75,76,77,78,134,225,278,287, 150 Toate 25-30%

4 UT4 21,24,28,29,31,32,189,196,197,201, 270 Toate 10-35%

5 UT5 2,3,6 1-3 0 20%

6 UT6 11,15,16,18,19, 1-5 0 15%

7 UT7 20,23,26, 0-2 - 0-2%

8 UT8 48,49,198,199,205,206,207,213,,216,218,288,291,292 150 Toate 15-20%

9 UT9 280,299, 120 Toate 15-20%

10 UT10 130,135,136,139, 0-2 0 0-2%

11 UT11 2,297,298, 240 Toate 10-35%

12 UT12 117,122,193 280 Toate 25-35%

13 UT 13 50,51,52,53,54,58,59,57,59,178,185,186,187,188,194,
204,246,276,280,282,283,284,285,286,287,288,,301,3

02

260 Toate 15-35%

14 UT 14 294,295 290 N-NE 5-15%

15 UT  15 62,,61,65,,66,68,69,202,229,230,232,233,272, 150 Toate 1-5%

16 UT  16 188,191,195,231,296, 220 Toate 5-35%

17 UT  17 73,183,292, 250 Toate 5-20%

18 UT  18 163,293 180 Toate 5-15%

19 UT  19 148,150,162 150 Toate 15-20%
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3.3 CARACTERISTICI GEOLOGICE ȘI PEDOLOGICE

Nr. crt. Trup de pajişte Suprafaţa (ha) Denumire Sol 

1 2 3 4

1 UT 1 40,80 Litosol  rendzinic  argilic,  foarte  superficial,  lutoargilos  moderat
scheletic, pe calcare, păşune

2 UT2 67,10 Litosol eutric lutic, foarte superficial, lutos moderat scheletic, pe
roci silicatice hipobazice, păşune

3 UT3 83,50 Regosol  calcaric  lutic,  calcic,  lutonisipos/  lutonisipos,  pe  loess,
păşune

4 UT4 179,9 Regosol  molic  calcaric  lutic,  lutonisipos/lutonisipos,  pe  loess,
păşune

5 UT5 13,60 Aluviosol  calcaric  psamic,  nisipolutos/nisipolutos,  pe  depozite
fluviatile grosiere, pășune

6 UT6 48,8 Aluviosol molic gleic salinic calcaric lutic, gleizat puternic, salinizat
slab, lutos/lutos, pe depozite fluviatile medii, pășune

7 UT7 38,50 Aluviosol coluvic molic gleic salinic calcaric lutic, gleizat puternic,
salinizat  slab,  lutonisipos/lutonisipos,  pe  depozite  fluv.  medii,
pășune

8 UT8 46,70 Cernoziom calcaric lutic, lutos/lutos, pe loess, pășune

9 UT9 22,7 Cernoziom epicalcaric lutic, lutonisipos/lutonisipos, pe loess, pășune

10 UT10 24,80 Cernoziom  gleic  salinic  calcaric  lutic,  gleizat  foarte  puternic,
salinizat moderat lutos/lutonisipos, pe dep. fluviatile medii, pășune

11 UT11 22,0 Cernoziom  rendzinic  calcaric  argilic,  moderat  superficial,  lutos
moderat scheletic, pe calcare, pășune

12 UT12 13,40 Cernoziom rendzinic calcaric lutic, moderat profund, lutos/lutos,  pe
calcare, păşune

13 UT 13 70,20 Cernoziom cambic,  calcic,  slab  levigat,  lutos/lutonisipos,  pe  loess,
pășune

14 UT 14 13,4 Cernoziom cambic rendzinic argilic, moderat profund, 

lutoargilos/lutoargilos, pe calcare, păşune

15 UT 15 70,2 Faeoziom cambic lutic, lutos/lutos, pe loess, pășune

16 UT 16 11,3 Eutricambosol  molic  lutic,  calcic,  moderat  levigat,
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lutoprăfos/lutoprăfos, pe loess, pășune

17 UT 17 95,50 Eutricambosol  molic  lutic,  semiprofund,lutos/lutonisipos  slab
scheletic, pe roci silicatice hipobazice, pășune

18 UT 18 11,30 Antrosol aric cernic calcaric lutic, lutos/lutos, pe loess, pășune

19 UT 19 95,50 Antrosol erodic calcaric lutic, calcic,lutonisipos/lutonisipos, pe loess,
pășune, erodat excesiv

Teritoriul Tulcea face parte din formaţiunea geografică Dobrogea de Nord, unitățile Dealurile

Tulcei și Delta Dunării. 

Din punct de vedere geologic, zona dealurilor Tulcei aparține Triasicului mediu și superior. 

Triasicul mediu este eminamente calcaros iar cel superior este caracterizat de porfire cuarțifere

care  apar  diseminate  printre  calcare.  În  apropiere  de  Nufăru,  apare  formațiunea  Devonian  din

Paleozoic, reprezentat prin gresii calcaroase. 

La est de Tulcea, către Valea Nucarilor, apare formațiunea Liasic care aparține Jurasicului și

căreia îi sunt specifice gresiile cuarţitice şi feruginoase şi șisturile argiloase. 

Cea mai mare parte a teritoriului este acoperită de o pătură groasă de loess de peste 15-20 m

grosime, depusă în Cuaternar (Pleistocen) aceasta fiind roca pe seama căreia s-au format solurile din

zonă. 

Loess-ul  a  imprimat  solurilor  însușiri  fizice  şi  chimice  bune  sau  foarte  bune,  precum

permeabilitate,  porozitate,  textură medie,  etc.  dar  şi  o  rezistență destul  de mică  la  eroziune  şi  un

conţinut de humus mai puţin ridicat. 

Textura este în cea mai mare parte medie, lutoasă, conţinutul de argilă scăzând cu adâncimea

aşa încât în profunzime textura este lutonisipoasă sau chiar nisipolutoasă. 

În zona deltei, depozitele sunt recente și pot avea textura extrem de variată, de la grosieră, la fină.

3.4  REȚEAUA HIDROGRAFICĂ

Teritoriul Tulcei este scăldat la limita sa nordică de fluviul Dunărea care a generat o luncă de

mari dimensiuni dar în interior este lipsit de cursuri semnificative de apă cu caracter permanent şi este
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drenat  de  văi  seci  care  preiau  surplusul  din  precipitaţii  şi  îl  drenează  către  balta  Saon,  limitrofă

Dunării.

Apele stătătoare apar la limita nordică a teritoriului, către Dunăre sub forma unor lacuri sau

bălți în zona inundabilă, din care cea mai importantă este Saon.

Apa freatică  este  situată  la  peste  10 m în  zona  de  horst  şi  nu a  intervenit  în  procesul  de

solificare. În lunca inundabilă, apa freatică este situată la mai puțin de 1 m, perioade destul de lungi din

an, mai ales primăvara și începutul verii fiind aproape de suprafață. În aceste condiții, gleizarea este

excesivă, cu implicații negative în ce privește favorabilitatea pentru toate speciile sau folosințele.

Drenajul global este bun, cel lateral mai slab în câmpie şi rapid pe versanţi, drenajul intern este

bun, aşa încât nu se produc băltiri decât de foarte scurtă durată. Lunca este slab drenată.

Pe ansamblu, teritoriul este bine drenat, apa fiind rapid înlăturată de la suprafața solului.

3.5 DATE CLIMATICE

Principalul curs de apă care străbate teritoriul Tulcea, este Fluviul Dunărea (brațul Tulcea și

apoi, de la al doilea ceatal, brațul SF. Gheorghe). 

Ca urmare, la nord și nord est de Tulcea, a luat naștere Delta Dunării. În zona de uscat, nu

există cursuri semnificative cu caracter permanent. 

Apele stătătoare sunt reprezentate de bălțile și lacurile care apar în zonele joase ale deltei, sau

la contactul acesteia cu uscatul. 

Solurile  din  deltă  poartă  amprenta  apei,  sub  influența  căreia  s-au  format  şi  evoluat,  fiind

afectate  în grad ridicat  de gleizare și/sau salinizare.  Șesul aluvial jos şi  fostele lacuri  şi bălți  sunt

reprezentate prin Gleiosoluri salinizate, bogate în materie organică. 

Petele de gleizare au culori diferite în funcţie de caracterul temporar sau permanent al excesului

de apă.  În  condiţiile  unui exces  temporar  se formează un orizont de glei  de oxidare (Go) care se

manifestă prin pete de culoare roșcată imprimată de compușii de oxidare ai ferului, iar în condiţiile

unui exces permanent se dezvoltă orizont de glei de reducere (Gr) de culoare vineție imprimată de

compușii  de  reducere  ai  ferului  şi  manganului.  Orizontul  de  reducere  are  proprietăți  foarte  puţin

propice pentru creșterea şi dezvoltarea culturilor agricole, iar pomii şi viţa de vie sunt excluse. Nivelul
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freatic este oscilant în perioada de cartare scăzând cu 40-60 cm şi se poate aprecia că pe parcursul unui

an poate ajunge la 1 m. 

Pentru suprafețele cu apa freatică la mai mult de 2-3 m aceasta constituie o sursă importantă

pentru completarea necesarului întrucât precipitațiile sunt total insuficiente, dar trebuie avut în vedere

de către cei care dețin astfel de terenuri că pericolul de salinizare este foarte mare, acest  fenomen

făcându-şi deja apariția pe mari suprafeţe cu intensitate, deocamdată, slabă. 

Este necesară irigarea terenurilor din deltă pe fond de drenaj foarte eficient pentru prevenirea

salinizării şi scoaterea din circuitul arabil a unor suprafeţe pentru care s-au făcut investiții foarte mari. 

Salinizarea şi alcalizarea au efecte  foarte nefavorabile pentru culturile agricole şi  se impun măsuri

specifice de amenajare şi  ameliorare prin lucrări  de amendare şi  spălarea sărurilor  şi cultivarea de

specii cu toleranță mare la salinitate. 

În cea mai mare parte a teritoriului aflat pe horst apa freatică apare la mai mult de 5 - 10 m şi

nu a avut niciun rol în procesul de solificare. 

În ansamblu, teritoriul este bine drenat, variind de la intens sau excesiv pe martorii de eroziune, bun pe

loess,  până  la  imperfect  sau  chiar  slab  pe  depozitele  aluviale  cu  apa  freatică  la  mică  adâncime

(Gleiosoluri). 

3.5.1.REGIMUL TERMIC

Regimul termic indică o temperatură medie anuală cu puţin peste 11o C. La această valoare de

temperatură inul fuior şi trifoiul pot realiza 70% din potenţial, părul, prunul şi cartoful 80%, mărul

cireşul, vişinul, sfecla soia şi cânepa 90%, restul speciilor sau folosinţelor nefiind afectate. 

Aşa după cum s-a mai menționat pe versanţii cu panta peste 10% regimul termic se modifică în

funcţie de expoziţia versantului după cum s-a menționat la subcapitolul referitor la relief. 

Pe versanţii însoriți sau semiînsoriți se realizează un plus de temperatură care , în condiţiile

zonei înseamnă o înrăutățire a favorabilităţii pentru multe specii, mai ales ca acest plus de temperatura

duce la amplificarea evapotranspiraţiei. 

La 12,5oC temperatură medie favorabilitatea scade pentru trifoi şi in fuior la 60%, cartof, păr şi

prun la 70%, sfeclă, soia, măr, cireș vișin la 80%, păşune, fâneaţa, viţa de vie pentru vin, grâu, mazăre,

fasole, in ulei, lucernă şi legume 90% celelalte specii sau folosinţe nefiind influențate. 
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Pe versanţii  umbriți  se  manifestă  un minus de temperatură care  înseamnă o îmbunătățire  a

favorabilităţii pentru majoritatea speciilor şi în principal a celor care nu suportă temperaturile ridicate 

Precipitațiile medii anuale se situează cu puţin peste 400 mm anual , insuficiente pentru toate

speciile sau folosinţele agricole. În zona limitrofă lacului Razelm se înregistrează mai puţin de 400 mm

precipitaţii pe an. Aici au fost incluse terenurile cu nisip şi delta (incinta Îndiguită)

3.5.2 REGIMUL PLUVIOMETRIC

Referitor la regimul hidric, se poate aprecia că la o valoare a precipitaţiilor de 400-445 mm

cerinţele speciilor de cultură sunt departe de a fi satisfăcute motiv pentru care se manifestă diminuări

apreciabile ale favorabilităţii. Cele mai afectate sunt fâneaţa şi păşunea care nu pot realiza decât 40

respectiv 50% din potenţial. Mărul şi sfecla de zahăr realizează 60% părul, prunul, cartoful, inul fuior,

trifoiul realizează 70% , restul culturilor realizează 80%. 

Pe versanţi datorită pantei o parte din apa căzută prin precipitaţii se scurge astfel încât valoarea

reala a precipitaţiilor este mai mică decât a terenurilor plane sau slab înclinate. 

Valoarea reală este direct proporțională cu panta şi permeabilitatea terenului, aşa după cum s-a

menționat  la subcapitolul  referitor  la relief.  Pe versanţi  se realizează un climat mai arid cu efecte

apreciabile asupra favorabilităţii. 

La mai puţin de 400 mm fâneaţa realizează 30%, păşunea, mărul 40%, părul, cartoful, soiurile

de vie pentru masă, sfecla 50% , prunul, cireșul, vişinul, piersicul, soiurile de viţa pentru vin, trifoiul

60%, caisul si cânepa 70% , restul speciilor realizând 80%. 

Cantitatea de precipitaţii nu satisface cerinţele nici unei specii sau folosinţe, motiv pentru care

irigarea se impune ca o necesitate , cu atât mai mult cu cât în ultimii ani se manifestă o tendință netă de

seceta.

3.5.3 EOLIAN

Regimul  eolian  din  această  zonă  se  află  sub  influența  circulației  generale  a  curenților  de  aer,

caracteristică pentru țara noastră. Masele de aer pierd o bună parte din umiditatea lor deasupra continentului

European,  astfel  că  ajung  deasupra  Dobrogei,  sărace  în  precipitații.  În  afara  acestor  mase  de  aer,  o  mare

importanță pentru Dobrogea de Nord o au și masele de aer termoconvecție care se dezvoltă mai ales în perioada

caldă a anului și care pot da naștere la ploi. Vânturile, prin deplasarea maselor de aer uscat sau umed, joacă un

rol deosebit în stabilirea condițiilor climatice pentru creșterea plantelor. 
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Din partea sudică, în timpul verii bate un vânt uscat ,,Morena”, dar influența acestui vânt se simte mai

puțin datorită dealurilor înconjurătoare și a pădurilor. Dinspre baltă, vara se formează curenți locali, analogi

brizelor, care transportă vapori de apă, ridicând umiditatea din atmosferă. Regimul eolian este activ, ceea ce

mărește pierderile de apă prin evapotranspirație.

3.5.4 INFLUENȚA ANTROPICĂ

Pentru luarea în cultură a terenurilor din câmpie omul a procedat la defrișarea arboretului şi/sau

desțelenire după care solul a fost cultivat cu mijloace tradiționale. Pe luncă au fost necesare lucrări

ample de îndiguire, desecare drenaj, destufizare, care au modificat substanțial peisajul și modul de

exploatare.

 Principalul efect antropic în câmpie este legat de eroziunea de suprafață care se manifestă până

la excesiv, respectiv Antrosol erodic. 

Așa cum am mai menționat, o parte din versanți  a fost  terasată iar terenurile exploatate ca

plantații viticole. Aceste plantații au fost defrișate iar terenurile lăsate pârloagă. Rezultatul a fost o

înierbare destul de slabă iar speciile predominante au rămas fostele buruieni. Pe aceste terenuri este

necesară însămânțarea unor specii adaptate condițiilor de secetă ale zonei.

Pe  traseul  unor  foste  drumuri  prost  amplasate  s-au  dezvoltat  fenomene  de  eroziune  de

adâncime,  ajunse în unele cazuri, în stadiul de ogaș adânc sau chiar ravenă.

În luncă, datorită lucrărilor menționate, au apărut și s-au amplificat fenomenele de salinizare și

alcalizare, datorate lipsei inundațiilor care produceau și o spălare a sărurilor de la suprafață solului.

Exploatarea corectă a acestor terenuri impune irigarea lor pe fond de drenaj eficient.

3.6 STUDIUL PEDOLOGIC

În vederea întocmirii amenajamentului pastoral primăria UAT Tulcea comandă executarea unui
studiu pedologic la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Tulcea. Studiul a fost executat pentru
trupurile de pajiște aparținând UAT Tulcea în suprafața de 982,91 ha.

Studiul stabilește și delimitează unitatea de sol  pe baza însușirilor morfologice, fizico-chimice
și  agroproductive  a  terenurilor.  De asemenea,  el  oferă  date  despre  condițiile  fizico-geografice  din
teritoriu, descrierea solurilor identificate în teren,  calitatea și favarabilitatea terenurilor cu folosință
pășune, abilitatea terenurilor, măsurile și lucrările ameliorative ce se impun.

În total, pe teritoriul amenajamentului pastoral al UAT Tulcea au fost identificate 19 unități de
sol, grupate în patru clase, după cum urmează :
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49. Evidența tipurilor de sol                                                                                 tabel 3.6.1

50

Nr
crt

Clasa de
soluri

Tipul de sol Subtipul de sol
Succesiunea
orizonturilor

Suprafața

ha %

1 Protisoluri

Regosol calcaric
Lutonisipos/
Lutonisipos

Ao-Cca 83,5 8,47

Regosol molic 
calcaric

Lutonisipos/
lutonisipos

Am-Ck-Cca 17,9 18,25

Aluviosol calcaric
Nisipolutos/
nisipolutos

Ao-Ck-CGrr-Ck 13,6 1,38

Aluviosol molic 
gleic

Lutos/lutos Amk- CGox-CGr sc 48.8 4,95

Aluviosol coluvic 
gleic

Lutonisipos/
lutonisipos

Am col-Amk sc-AGr
sc-CGr sc

38,5 3,91

Litosol rendzinic Lutoargilos Amt-Rp 40,8 4,14

Litosol eutric lutic Lutos A(m)t-Rp 67,1 6,81

2 Cernisoluri

Cernoziom calcaric Lutos/lutos Am-A/C-Ck-Cca 46,7 4,73

Cernoziom 
epicalcaric

Lutonisipos/
lutonisipos

Am-A/C-Ck-Cca 22,7 2,29

Cernoziom gleic 
salinic calcaric

Lutos/
lutonisipos

Amk sc-AC sc-CGo sc-
CGr sc

24,8 2,52

Cernoziom rendzinic
calcaric argilic

Lutos Am-A/C-Rp 22,0 2,23

Cernoziom  
rendzinic calcaric 
lutic

Lutos/lutos Am-A/C-Cca-Rp 13,4 1,36

Cernoziom cambic Lutos/
lutonisipos

Am-A/Bv-Bv-Ck-Cca 70,2 7,12

Cernoziom  cambic  
rendzinic  

Lutoargilos/
lutoargilos

Am-A/Bv-CR-Rp 11,3 1,15

Faeoziom cambic Lutos/lutos Am-A/Bv-Bv- Cca 95,5 9,69

3 Antrisoluri

Antrosol erodic 
calcaric

Lutonisipos/
lutonisipos

Am-ABv -Cca 27,3 2,77

Antrosol aric cernic 
calcaric

Lutos/lutos Am- Bv-BvR-R 8,4 0,85

4 Cambisoluri

Eutricambosol molic
Lutoprafos/
lutoprafos

Amdk- Ck-Cca 154,0 15,62

Eutricambosol molic
lutic

Lutos/
lutonisipos

Ao- Ck-Cca 17,4 1,76



În  continuare  prezentăm  studiul  pedologic  întocmit  de  OJSPA  Tulcea,  pentru

teritoriu administrativ al comunei Dăeni, județul Tulcea.

Menționăm că studiul pedologic prezentat se referă la suprafața de 982,91a pășunilor

aparținând comunei Dăeni identificându-se patru tipuri de  sol, prezentate în tabelul 3.6.1.

CAP. 4.  VEGETAȚIA

PRINCIPALELE  SPECII  DE  PLANTE  IDENTIFICATE  PE  RAZA  SUPRAFEŢEI

STUDIATE SUNT:

Specii  caracteristice/edificatoare  principale:  Festuca pratensis,  Festuca pseudovina,  Agropyron

cristatum  ssp.  Pectinatum,  Bromus  japonicas,  Cynodon  dactylon,  Medicago  lupulina,  Medicago

falcate.

Alte  specii:  Poa  pratensis,  Lotus  corniculatus,  Trifolium  pretense,  Achillea  millefolium,

Carduus  acanthoides,  Inula  Britannica,  Plantago  lanceolata,  Potentilla  argentea,  Taraxacum

officinale, Medicago minima, Stipa ucrainica, Astragalus ponticus, Astragalus onobrychis, Astragalus

vesicarius,  Medicago  orbicularis,  Phleum  phleoides,  Onobrychis  arenaria,  Onobrychis  gracilis,

Oxytropis  pilosa,  Achillea  nobilis  var.  ochroleuca,  Achillea   setacea,  Adonis  vernalis,  Adonis

volgensis,  Allium  moschatum,  Asperula  laumifusa,  Carduus  hamulosus,  Ceantaurea  orientalis,

Cirsium  serrulatum,  Dianthus  membranaceus,  Veronica  austriaca,  Cleistogenes  serotina

ssp.bulgarica,  Festuca  rupicola,Aster  amellus,  Centaurea  rhenana,  Cephalaria  transsilvanica,

Dianthus  capitatus,  Erysimum  diffusum,  Euphorbia  nicaeensis,  Euphorbia  seguierana,  Micropus

erectus, Cleistogenes serotina, Xerathemum annum, Xerathemum foetidum.

4.1 DATE FITOCLIMATICE

           Terenul analizat este situat în UAT Tulcea in unitatea morfostructurala Dobrogea de Nord si este

amplasata in subunitatea Dealurile Tulcei , la altitudini cuprinse între 30-280 m. Din punct de vedere al

etajului  de vegetație,  pășunea  se găsește  în  etajul  unităților  intrazonale  cu vegetație  complexe din

Dobrogea.
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           Din  punct de vedere climatic teritoriul analizat se încadrează în zona cu climă temperată, iar

regional  se  situează în climat  temperat  continental  cu influențe pontice,  individualizându-se ca  un

topoclimat deltaic.

            Precipitațiile medii anuale sunt în jur de 400 mm. Numărul mediu al zilelor cu ploi variază de 

la 80 la 100 zile, cele mai frecvente precipitații înregistrând-se în perioada aprilie-iunie.

Tipurile de pajiște identificate în acest etaj sunt pe bază de Festuca vaginata, Festuca cinerea, 

Festuca pratensis, Festuca rubra, Agrostis stolonifera, Agrostis canina , Poa pratensis, Lolium perene, 

Cynodon dactylon, Trifolium repens, Agropiron repens, Juncus maritimus, , Dactylis repens, Lolium 

perene,Lotus corniculatus, Phleum pratense, Bromus tectorum, Juncus maritimus.

4.2 DESCRIEREA TIPULUI DE STAȚIUNE

Tipul  de  stațiune  a  fost  stabilit  pentru  fiecare  subparcelă  în  parte  cu  ocazia  parcurgerii

terenului. 

Evidența lor pe productivități este prezentată în tabelul 4.2.1.

50. Evidența tipurilor de stațiune                                                                     tabel 4.2.1

Nr. crt Tip de stațiune
Productivitate Suprafața

Suprafață ha Mijlociu ha Inferior ha ha %

1

9.6.1.2 stepă, aluvial,
temporar slab umezit

freatic în substrat, rar și
scurt inundabil

-     - 982,91 982,91 100

TOTAL - - 982,91 982,91 100

% - - 100 100 -

Descrierea tipului de stațiune:

Stepă, aluvial, temporar slab umezit freatic în substrat, rar și scurt inundabil

Acest tip de stațiune ocupă întreaga suprafața a pajiștilor studiate.

Solurile  sunt  lutos  moderat,  luto  argilos,  luto-nisipoase-prăfoase  în  profunzime,  slab,  uneori

moderat humifere, bine umezite freatic, volum edafic util foarte mic - sub 10%, regim de umiditate

vernal U (7-6) și estival întreg U (3-4).
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Specificul  ecologic  și  potențialul  productiv  al  acestor  stațiuni  pentru  vegetația  forestieră  sunt

determinate esențial de regimul inundațiilor și de acela al adâncimii apelor freatice, variabile în funcție

de cota terenului din diferite sectoare și de caracterul închis sau deschis la diferite cote ale japșelor.

4.3 TIPURI DE PAJIȘTI

În situația de mai jos este prezentat tipul de pajiște identificat și suprafața aferentă.

Tipul de pajiște este indicat printr-o specie când aceasta este majoritară sau prin două specii când 
ele au avut participație < 50%.

1 Festuca pratensis - Poa pratensis ………………………………….……58,97 ha         (6%)

2 Agrostis stolonifera- Agropiron repens …………………………...........58,97 ha         (6 %)

3 Festuca cinerea - Trifolium pratense ……………………   …… ...….... 68,80 ha        (7%)

4 Agropyron cristatum-Bromus tectorum…………………......…….….... 117,95ha       (12%)

5 Dactylis repens-Ttifolium pratense…                                       ....      …. 121,78ha       (13%)        

6 Loliumj perene- Agrostis canina ……………………………...…….......117,95 ha       (12%)

7 Festuca vaginata-Lotus corniculatus…………………………..…….......275,21ha        (28 %)

8 Phleum pratense-Vicia vilosa-……………………………..…..…….......121,78ha        (13 %)

9 Trifolium pratense-Poa pratensis………………..……………………..... 19,55 ha        (2 %)

10 Juncus maritimus-Agrostis giganteea…………………………….……....9,82 ha         (1%)    

TOTAL………………………… …………………………………...982,91 HA

 În continuare prezentăm descrierea tipurilor de pajiște menționate mai sus.

Vegetația este caracteristică zonei de stepă–câmpie propriu-zisă, luncă; este dominată de specii
ierboase de talie mică și mijlocie în mare parte vegetația naturală fiind înlocuită prin culturi, unde cresc
numai plante ierboase de talie mică și mijlocie rezistente la secetă ca: firuța, păiușul, negara, pelinița,
coada  șoricelului,  scaiul  dracului,  cimbrisorul,  pipirigul  ,  patlagina,  rostogolul.  Stepa formează  un
spațiu de tranziție între vegetația de luncă-câmpie și cea forestieră. Plantele ierboase sunt cele specifice
pajiștilor: păiușul, negara, firuța, trifoiul alb, osul iepurelui. În pajiștile de câmpie se întâlnesc sporadic
ierbuțele înalte cu spic. Printre acestea cresc plante cu flori viu colorate ex. macul). Unele plante au
frunze cu limb îngust sau răsucit, altele au frunzele acoperite cu perișori.

Vegetația pajiștilor este alcătuită în mare parte din plante perene:  gramineele, leguminoasele,

rogozuri și specii din alte familii botanice(diverse).
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FESTUCA PRATENSIS - POA PRATENSIS

       AGROSTIS STOLONIFERA- AGROPIRON REPENS

       FESTUCA CINEREA - TRIFOLIUM PRATENSE

Aceste tipuri de pajiști ocupă 186,75 ha (19 %) din suprafața pajiștilor analizate și au luat naștere

ca urmare a exploatării neraționale a pajiștilor naturale, în urma căruia Festuca pratensis, a invadat în

mare parte suprafețele respective. În acest tip de pajiște se întâlnesc specii însoțitoare precum: Festuca

rupicola,  Festuca  valesiaca,  Adonis  vernalis,  Anthllis  vulneraria,  Asperula  cynanchica,  Astragalus

monspessuulanus, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus. Vegetația este foarte bine încheiată, în

care se întâlnesc totuși specii fără valoare furajeră (bărboasa,  obsiga, osul iepurelui),  dăunătoare și

toxice (aliori, scaieți, piciorul cocosului).

Producția acestor pajiști este de 3-4 t/an/ha masă verde, cu un grad de consumabilitate de 85 % în

stadiul  tânăr,  iar  în  faza  matură  producția  crește  până  la  4  t/an/ha  masă  verde,  iar  gradul  de

consumabilitate scade la 3-5%. Pentru mărirea  lor la compoziția  naturală  și producția normală se

impun aplicarea unor lucrări de ameliorare pentru îmbunătățirea compoziției floristice. Este indicat a

se realiza  un pășunat tarlatizat, încărcătura optimă cu animale, aplicarea de îngrășăminte organice în

vederea îmbunătățirii compoziției floristice a acestor pajiști și defrișarea arboretului.

AGROPYRON CRISTATUM-BROMUS TECTORUM

        DACTYLIS REPENS-TTIFOLIUM PRATENSE

        LOLIUMJ PERENE- AGROSTIS CANINA

        Aceste tipuri de pajiște ocupă 366,63 ha (37,3 %) din suprafața pajiștilor analizate și sunt tipuri de

pajiști naturale. În acest tip de pajiște pe lângă speciile amintite se întâlnesc specii însoțitoare precum:

Schenoplectus lacustris, Pulicaria dysenterica, Cichorium Igropyron cristatum-bromus inermisntybus,

Mentha  aguatica,  Limonium  meyerii,  Plantago  conoropus,  Salicornia  herbaceea,  Dichostilis

micheliana,  Carex  vulpine,  Malva  neglecta,  etc.,  în  proporții  de  5-30%  dar  și  plante  toxice  și

dăunătoare:  Juncus  maritimus,  Juncus  articulates,  Euphorbia  seguieriana,  Cirsium sp.,  Cynanchum

acutum, etc. Vegetația este foarte bine încheiată, în care se întâlnesc totuși specii fără valoare furajeră,

dăunătoare și toxice.
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Lucrări de mărire a potențialului productiv (aplicarea de îngrășăminte organice) se poate spori

producția de masă verde la 3-4-t/an/ha.

                 FESTUCA VAGINATA-LOTUS CORNICULATUS

                PHLEUM PRATENSE-VICIA VILOSA

                TRIFOLIUM PRATENSE-POA PRATENSIS

                JUNCUS MARITIMUS-AGROSTIS GIGANTEEA

             Aceste pajiști ocupă 415,04 (42,7%) ha din suprafața pajiștilor analizate. Agrostis giganteea,

Festuca  arundinaceea,  Juncus  maritimus  și  Poa  pratensis,  specile  care  domină,  au  o  plasticitate

ecologică foarte mare, fiind adaptate la condițiile de umiditate și temperaturi diferite, la 100 m, pe

soluri neaerisite, oligobazice și oligotrofice. Valoarea furajeră este foarte scăzută. Vegetația pajiștilor

de Agrostis giganteea și Poa pratensis este degradată și de o productivitate scăzută. Valoarea pastorală

este de asemenea foarte scăzută cu producții  de 6-7,5 t/ha MV, cu o consumabilitate de 80% și o

capacitate medie de 0,3 uvm/ha.

Vegetația pajiștii, deși eterogenă pe suprafețe mari, este formată din grupuri de plante omogene

din punct de vedere floristic. Prezentăm o listă de 80 specii de graminee și leguminoase perene.

PRINCIPALELE  SPECII  DE  PLANTE  IDENTIFICATE  PE  RAZA  SUPRAFEŢEI

STUDIATE SUNT:

Indice de calitate furajeră:

 0– neînsemnată; 1 – slabă; 2 – mijlocie; 3 – bună; 4– foarte bună; 5– excelentă

Tabelul 4.1.

Nr
.

Denumirea
ştiinţifică(populară)

Formaţii depajişti
şicondiţiileecologiceunde

trăieşte

Însuşiri morfologice

şi biologice

Producti
-

vitate

Indicede

calitate

0 1 2 3 4 5

GRAMINEE

1. Agropyron cristatum

(pir cristat)

Pajiști de câmpie și deal din zona
de stepă și silvostepă

Tufă rară, de 30-40 cm,
timpurie,foarte

rezistentă la secetă

Mijlocie 3

2. Agropyron repens Fâneţe de luncă pe soluri Plantă cu stoloni, înaltă, Mare 2
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(pirtârâtor) nisipoase rezistentă la secetă

3. Agrostis capillaris

(iarba câmpului)

Pajişti de deal şi munte pe soluri
sărace

Tufe rare, de 40- 60 cm,
înfloreşte târziu şi otăveşte bine

Mijlocie 3

4. Agrostis stolonifera

(moleaţă)

Pajişti de lunci cu exces de
umiditate şi soluri bogate

Plantă cu stoloni, de70-80 cm,
foarte rezistentă la inundaţii,

sensibilă la secetă

Mare 3

5. Agrostis rupestris

(iarba stâncilor)

Păşuni din etajul alpin pe soluri
scheletice acide

Plantă scundă (10 15 cm)cu tufă 
rară, rezistentă la geruri

Foarte

mică

1

6. Alopecurus pratensis

(coada vulpii)

Fâneţe de lunci cu soluri revene şi
bogate

Înălţime70-80 cm. Rezistentă la
ger şi inundaţii, sensibilă la

secetă.

Mare 4

7. Anthoxantum odoratum

(viţelarul)

Pajişti de deal şimunte, soluri
sărace

Tufă rară, scundă (20-30cm),
înfloreşte timpuriu, are miros

specific de cumarînă

Mică 1

8. Arrhenatheumelatius

(ovăscior)

Fâneţe cu soluri profundeşi
bogate

Tufă rarăde1-1,3 m,
tipicădefâneaţă

Foarte

mare

4

9. Beckmaniaerucaeformis

(becmanie)

Pajiștide câmpiepesoluri umede,

moderat sărăturate

Plantă cu stoloni80-130 cm,
rezistentă la

sărăturare

Mijlocie 3

10.Botriochloa ischaemum

(bărboasă)

Pajiştidedeal pe soluri uscate,
erodate

şi pante însorite.

Taliemijlocie (40-50 cm), foarte

rezistentă lasecetă

Mică 0

11.Brachipodium pinnatum

(obsigă)

Pajiștidedeal șimunte, marginide

pădure, coaste însorite

Plantă cu rizomi, înaltă de60-
100cm

Mijlocie 1

12. Briza media

(tremurătoare)

Pajiştidedeal şimunte, pesoluri
mai

sărace

Tufă rară cu talie mijlocie,
rezistentă la

ger, ornamentală

Slabă 1

13. Bromus erectus

(obsigă)

Pajiștidedeal însorite pesoluri
bogate

în calciu

Tufă rarăde70-80 cm, rezistentă
lager și

secetă

Mijlocie 2

14. Bromus inermis

(obsigănearistată)

Pajiştidesilvostepăpesoluri mai

bogate, cultivată

Plantăstoloniferă, 80-100 cm
înălţime,

rezistentă lasecetăşi ger

Foarte

mare

4

0 1 2 3 4 5

15. Calamagrostis În păduri rărite sau defrişate
pesoluri

Plantă cu rizomi, înălţime70-130
cm,

Mare 0
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arundinacea

(trestiadepădure)

afânate revene frunze aspreotăveştegreu

16. Calamagrostis

epigeios

(trestiedecâmp)

Pajiștide câmpieși deal, tăieturi
și

marginidepădure

Plantă cu rizomi, înaltă de60-150
cm,

rezistentă lasecetă

Mare 0

17. Chrysopogon

gryllus

(sadină)

Pajiștide deal, însorite
dinzonade

stepă, silvstepăși stejari

Plantă cu rizomiscurți, 80-100 cm,

profundă

Mijlocie 0

18. Cynodon  dactylon

(pirul gros)

Pajiștide câmpie, dealuri și
pârloage

stepizate

Plantă cu stoloniferă
foarterezistentă lasecetă

și ger

Mică 1

19. Cynosurus

cristatus

(pieptănariţă)

Pajiştidedeal şimunte cu soluri

reveneşi relativ bogate

Tufă rară cu talie mijlocie,
pretenţioasăla umezeală, otăveşte

bine

Mijlocie 3

20. Dactylis

glomerata

(golomăţ)

Pajiştidedeal şi lunci cu soluri

revene, bogate, cultivate

Tufă rară cu înălţime de80-120 cm
foarte

timpurie, otăveşte bine după
coasăşi păşunat

Mare 5

21. Danthonia 

provincialis

Pajiștidedeal șimunte,
luminișuri de

pădure

Tufădeasăde30-60 cm,rezistentă
la

secetă

Mică 0

22. Deschampsia

caespitosa

(târsă)

Pajiştide munte, soluri acide,

bătătorite cu umezeală ridicată

Tufădeasă, 60-120cm înălţime, nu
rezistă

la secetă, suportăbine păşunatul

Mare 0

23. Deschampsia

flexuosa

(păiuş de munte)

Pajiştidemunte cu soluri
sărace,

acide, revene

Tufă rară, 50-60cm înălţime,
rezistăbine

la păşunat, otăveştegreu

Mică 0

24. Elymus sabulosus

(perișor)

Pajiștidenisipuri maritime Tufeizolate cu rizomiputernici
80– 130

cm, forte rezistentă lasecetă

Mică 0

25. Festuca airoides

(F. supina)
(păruşcă)

Păşuni alpine, soluri foarte
acide

Tufămixtă, foartemică15-20 cm,

rezistentă lager şi păşunat

Mică 1

26. Festuca

arundinacea

(păiuş înalt)

Pajiştideluncăpesoluri cu
umezeală

multă, cultivată

Tufă rară, 60-100cm înălţime,
frunze aspre,

rezistentă lapăşunat, sensibilă
lasecetă

Mare 3
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27. Festuca nigrescens

(F.rubra ssp.

commutata)

(păiuş

montan)

Pajiștidin etajulsubalpin- alpin Tufămixtă, 40-50 cm, rezistentă
lager și

pășunat

Mijlocie 2

28. Festuca pratensis

(păiuş de livezi)

Fâneţedeluncă, cu soluri
profunde,

bogate, cultivată

Tufă rară, 50-70cm înălţime,
sensibilăla

secetă, otăveşte bine

Mare 5

29. Festuca pseudovina

(păiuşuloilor)

Păiuş de câmpieşi dealuri
pânăla

premontane

Tufădeasă, 20-30cm, rezistentă
lasecetă

şi păşunat

Mică 1

30. Festuca rubra

(păiuş roşu)

Pajiştidedeal şimuntepesoluri
mai

acide, permeabilă,cultivată

Tufămixtă, 50-70 cm, sensibilă
lasecetă,

foarterezistentă lager şipăşunat

Mare 3

0 1 2 3 4 5

31. Festuca

rupicola

(F.sulcata)

(păiuş
desilvostepă)

Păşuni
decâmpiepânălapremontane

pesoluri uscate

Tufădeasă, 20-30cm, rezistentă
lageruri,

secetă şi păşunat

Mică 2

32. Festuca

vaginata

(păiuş de nisip)

Pajiștidenisipuri Tufădeasă, 20-30cm
foartetimpurieșirezistentă

Mică 1

33. Festuca

valesiaca

(păiuş stepic)

Pajiștide câmpieși dealuri
stepice

Tufădeasă, talie 20-30cm
foarterezistentăla secetă și timpurie

Mică 2

34. Glyceria 

aquatica

(rourică)

Pajiștiînmlăștinate Tufă rară, 1-2 m, sepoateînsiloza Foarte

mare

2

35. Holcus lanatus

(flocoşică)

Fâneţepesoluri cu regimhidric
bogat

Tufă rară, 50-80cm, plantă
păroasă,sensibilă lasecetă, otăveşte

bine

Mijlocie 2

36. Lolium

multiflorum

Sălbăticită, pesoluri fertile cu
regim

Tufă rară, 40-60cm, foarte
sensibilă la

Mare 5
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(rai gras italian) hidricbun, cultivată secetă şiger

37. Lolium perenne

(raigrasenglez)

Păşuni de câmpieşi dealuri pe
soluri

profundeşi bogate,cultivată

Tufă rară, 30-50cm, sensibilă
lauscăciune

şi ger,rezistă foartebinela
păşunat şi  călcare

Mare 5

38. Molinia

coerulea

(iarbă albastră)

Pajiştipesoluri turboase cu
exces de

umezeală

Tufădeasă, 80-100cm, frunze
foarteaspre

Mijlocie 0

39. Nardus stricta

(părul porcului,
ţăpoşică)

Pajiştimontaneşi subalpine
pesoluri

acide, sărace

Tufădeasă, 20-30cm,
frunzeţepoase,aspre

Mică 0

40. Phalaris

arundinacea

(ierbăluţă,
iarbăalbă)

Fâneţedelunci sau soluribogate,

umede, cultivatărecent

Plantă cu rizomi1,5-2 m, rezistentă
lager,

otăveşte bine, sensibilă lapăşunat

Foarte

mare

3

41. Phleum

alpinum

(timofticădemu
nte)

Păşuni subalpine cu soluri
acide,

sărace

Plantă cu rizomiscurţi, 20-40 cm,

rezistentă lager

Mică 2

42. Phleum

phleoides

(timofticădedeal
)

Pajiștidedeal din
zonadesilvostepăși

stejari

Tufă rară, 50-70cm, rezistentăla
secetă

Mijlocie 2

43. Phleum

pratense

(timoftică)

Pajiştidedealuri umedeşi
montane,

soluri fertile, cultivată

Tufă rară, 60-120cm, sensibilă
lasecetă

Foarte

mare

5

44. Phragmites

australis

(trestia)

Pajiştidemlaştini şi bălţi Plantă cu rizomipeste 2 m,
otăveşte bine

după coasă

Foarte

mare

1

45. Poa alpina

(firuța alpină)

Pășuni din etajulalpin–
subalpin, pe

soluri pietroase

Tufă rară, 15-40cm Mică 2

46. Poa annua

(firuţamăruntă)

Păşuni alpine, pesoluri acide,
târlite

Plantădetalie mică (50cm)
rezistentăla

păşunat

Mică 2
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47. Poa bulbosa

(firuța cu bulbi)

Pajișticu
pârloagedestepăși

silvostepă cu soluri
uscate

Tufă rară, 10-20cm, foarte
rezistentă la

secetă

Slabă 3

48. Poa nemoralis

(firuţădepădure)

Poieni umbritedin
păduripesoluri

mai bogate

Tufă rară, 50-70cm,
rezistentăla umbrire,

otăveşte maigreu

Mică 2

49. Poa pratensis

(firuţă)

Păşuni dedeal şimontane,
preferă

soluri bogate,cultivată

Tufămixtă, 40-60 cm, rezistentă
lasecetă,

ger, păscut şi călcat

Mare 4

50. Poa trivialis

(şovar demunte)

Fâneţedin lunci şi
zoneumede, pe

soluri mai bogate

Tufă cu stoloni, înaltă, 80-120 cm,

sensibilă lasecetă,regenereazăbine

Mare 3

51. Puccinellia distans

(iarbădesărătură)

Pajiștidesărătură Tufă rară, 30-50cm, rezistentăla
secetă

Mică 3

52. Sesleria coerulans

(coadaiepurelui)

Pășuni alpineși
subalpinepesoluri

pietroase

Tufă rarăpânăla densă,15-40 cm Mică 1

53. Sieglingia

decumbens

Pajiștile dedeal șimunte,
pesoluri

sărace, acide umede

Tufădeasă, 20-40cm, rezistentă la
ger

Mică 0

54. Stipa capillata

(colilie)

Pajiștistepicede câmpieși
dealuri

Tufădeasă, 50-80cm, rezistentă
lauscăciune

Mică 0

55. Stipa pennata

(colilie)

Pajiștistepicede câmpieși
dealuri

Tufădeasă50-80cm,foarte
rezistentă la secetă

Mică 0

56. Trisetum flavescens

(ovăsciorul auriu)

Fâneţededeal şilunci
pesoluri mai

umedeşi bogate

Tufă rară40-80cm, sensibilă
lasecetă,

otăveşte puternic după coasă

Mare 4
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LEGUMINOASE

57. Anthyllis

vulneraria(vătămăt
oare)

Pajişti montane, pesoluri
pietroase,

calcaroaseînsorite

Tulpini de 50-60 cm, rezistentă
lager şi

uscăciune

Mijlocie 2

58. Coronilla varia

(coroniște)

Pajiștide câmpieși dealuri
mai uscate

Plantăde20-120 cm, rezistentă
lasecetă

Mijlocie 2

59. Galega officinalis

(ciumărea)

Fâneţedeluncăsau alte
zoneumede,

bogate

Tulpini de 60-100 cm, otăveşte
slab,

suspect otrăvitoarepentru oi

Mare 2

60. Genista sagittalis

(grozamă)

Pajiştidedealuri
şimuntepesoluri

acide, sărace, uscate

Tulpini de 40-80 cm, flori galbene Mică 0

61. Genista tinctoria

(drobiţă)

Pajiştidedealuri
şimuntepesoluri

acide, sărace

Subarbust de30-40 cm Mică 1

62. Lathyrus pratensis

(linteapratului)

Fâneţedin
zonapăduroasămai umedă

Tulpini urcătoare60-70 cm,
longevitate

mare

Mare 4
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63. Lotus corniculatus

(ghizdei)

Pajiştidinzonadedeal
şimontanăpe

soluri foartediferite
cafertilitateşi

reacţie,cultivată

Tulpinăînaltă de20-40 cm,
rezistentă la

secetă,aciditate, otăveştebine, nu
produce meteorizaţii la animale

Mare 4

0 1 2 3 4 5

64. Medicago falcata

(lucerna galbenă)

Fâneţe din zona de deal şi
premontană

pe coaste uscate

Tulpinăînaltă de40-70 cm, foarte

rezistentă lasecetăşi ger,otăveşte
mai slab

Mijlocie 4

65. Medicago

lupulina

(lucerna
măruntă)

Pajişti şi pârloage din zonele de
deal şi

montană

Plantă anuală, 15-20cm, rezistentă
la

secetă

Mică 4

66. Medicago sativa

(lucerna albastră)

Sălbăticită în fâneţe pesoluri
bogate,

profunde, cultivată

Tulpină înaltă de60-80 cm, foarte

rezistentă lasecetă, otăveşte
foartebine

Foarte

mare

5

67. Melilotus albus

(sulfina albă)

Făneţeşi pârloagemai umededin

zonele dedeal şimunte,cultivată

Plantăbianuală, foarteînaltă1,2-1,5
m,

rezistentă lager, otăveştemai slab

Foarte

mare

2

68. Melilotus

officinalis

(sulfinagalbenă)

Fâneţeşi pârloagepeterenuri mai

uscate din zonele dedeal

Plantă bianuală, 

1-1,2m,rezistentă lager

şi secetă

Mare 2

69. Onobrychis

viciifolia

(sparceta)

Pajiştidedeal şipremontane, cu

soluri calcaroase,cultivată

Tulpinăde40-60 cm, foarte
rezistentă la

secetă,otăveşte slab,nu
producemeteorizaţii

Mare 4

70. Trifolium

alpestre

(trifoi alpin)

Păşuni demunţi înalţi,
pestâncării şi

coaste

Tulpinăde20-40 cm, rezistentă
lager şi

uscăciune, otăveşte slab

Mijlocie 2

71. Trifolium

campestre

(trifoi galben)

Păşuni dedealuri şimunte,
pediferite

soluri

Plantă anuală, 15-20cm, se
preteazăla

păşunat

Mijlocie 2

72. Trifolium

fragiferum

(trifoi fragifer)

Pajiștide câmpiedin
zonadestepăși

silvostepă cu sărături moderate

Tulpina de10-30 sensibilă lager,
suportă

pășunatul

Mică 3
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73. Trifolium

hybridum

(trifoi corcit)

Fâneţedin zonadedeal şi
montană

mai umedă, pesoluri bogate,
cultivat

Tulpini de 40-50 cm, sensibilă
lasecetă,

rezistentă lager, otăveşteslab

Mare 4

74. Trifolium

montanum

(trifoi demunte)

Fâneţededeal şimuntepe coaste

însorite, cu soluri sărace

Tulpini de 30-50 cm, rezistent
lasecetă,

otăveşte maigreu

Mijlocie 2

75. Trifolium

pannonicum

(trifoi panonic)

Fâneţededeal şimuntepesoluri

sărace

Tulpinăde30-50 cm, frunzepăroase,

otăveştegreu după coasă

Mijlocie 3

76. Trifolium

pratense

(trifoi roşu)

Pajiştideluncă, deal şimunte, pe

soluri mai bogate,cultivat

Talia50-60 cm, sensibil lager şi
secetă,

otăveşte puternic după coasă

Foarte

mare

5

77. Trifolium repens

(trifoi alb)

Pajiştideluncă, deal şimunte, pe

soluri mai bogate şi umiditate
optimă,

cultivat

Tulpini târâtoare, sensibil lasecetă,

otăveşte foarteputernicdupă
coasăşi păşunat

Mare 5

78. Trifolium

resupinatum

(trifoi persan)

Fâneţedeluncă, pesoluri bogate
şi

regimhidric optim, cultivat

Plantă anuală, 40-80cm, sensibil
lasecetă,

otăveşte maigreu dupăcoasă

Foarte

mare

4

79. Vicia cracca

(măzăriche)

Pajiştidelunci, dealuri, cu soluri

foartediferite, cultivată

Tulpinăurcătoare, 40-100 cm,
longevivă

Mare 3

80. Vicia villosa

(măzăriche

păroasă)

Pajiștidedeal șimunți mijlocii,
pe

soluri mai bogate

Plantăînaltă cu flori în raceme Mare 3
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SPECII FURAJERE DIN ALTE FAMILII BOTANICEALE VEGETAȚIEI PAJIȘTILOR             

Tabelul4.2.

Nr

crt

Denumire Răspândire Însuşiri Consumat Indice

calitate

furajeră

81. Achillea millefolium

(coadaşoricelului)

Pajiştidin toate

zonele, foarte

răspândit

Perenă, cu

rizomi, aromată

Verdeşi

fân

2

82. Alchemilla vulgaris

(creţişoară)

Pajiştidin etajul

montan

Perenă, frunze

palmate

Verdeşi

fân

2

83. Carexcurvula

(coarnă)

Păşuni alpine Tufădeasă,

perenăcu rizom

Verde 3

84. Carum carvi Fânețededeal şi Bianuală, 40-60 Verdeşi 2
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(chimion)

munte

cm fân

85. Cichorium inthybus

(cicoare)

Pajiştidedeal şi

munte

Perenă, tulpina

30-70 cm

Verde 1

86. Filipendula

hexapetala (aglică)

Pajiştiuscate, poieni Perenă, 30-80cm Verde 1

87. Geranium pratense

(ciocul berzei)

Pajiştidedeal şi

munte

Perenă curizomi

30-60 cm

Verdeşi

fân

1

88. Ligusticum mutellina Păşuni  subalpine Perenă curizomi Verde 3

89. Polygonum bistorta

(coadaracului)

Păşuni umededin

Zonamontană

Perenă curizomi Verde 2

90. Potentilla erecta

(cinci degete)

Pajiştiumededin

zonadedeal şimunte

Perenă curizomi Verde 1

91. Plantago lanceolata

(pătlagina)

Pajiştidin toate

zonele

Perenă, frunze

înguste

Verdeşi

fân

2

92.Prunella vulgaris

(busuiocsălbatic)

Păşuni din zonede

deal şimunte

Perenă, 

15-20cm

Fân 1

93. Rumexacetosa

(măcriş)

Fâneţedeluncă, deal

şi munte

Perenă, talie

înaltă

Verdeşi

fân

1

94. Taraxacum officinale

(păpădie)

Pajiștidin toate

zonele

Perenă, frunzeîn

rozetă

Verdeşi

fân

3

95. Thymus montanus

(cimbrişor)

Pajiștidedeal şi

munte

Perenă, miros

penetrant

Verdeşi

fân

1

PLANTE NECONSUMATE SAU CU UN GRAD REDUS DE CONSUMABILITATE

(PLANTE DE BALAST)

 Tabelul 4.3

Nr.crt. Denumireaştiinţific
ă

Denumirea

populară

Răspândire

96. Ajugagenevensis Vineriţa Fâneţe de deal

97. Amaranthusalbus Ştir Terenuripărăsite
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98. Arnicamontana Arnică Pajiştimontane

99. Cardariadraba Urda vacii Pajiștide câmpie șideal

100. Carex praecox Rogoz Pajiștide deal,uscate

101. Carex vulpina Rogoz Fânețe înmlâștinate

102. Carlinaacaulis Turtă Păşunide deal, uscate

103. Capsellabursapastoris Traista ciobanului Pajiştide luncişideal

104. Centaureasp. Mături Pajiştide dealşimunte

105. Chrysanthemumleuc. Margarete Fâneţe degradate

106. Daucuscarota Morcovsălbatic Pajiștide deal,uscate

107. Dianthuscarthusianorum Garofiță Pajiștide deal,uscate

108. Echiumvulgare Iarbaşarpelui Pajiştide deal

109. Eryngiumcampestre Scaiuldracului Păşunide luncişideal

110. Heracleumspondyllium Crucea pământului Terenuriumede

111. Juncusconglomeratus Pipirig Pășuniumede

112. Juncuseffusus Pipirig Pășuniumede

113. Juncustrifidus Pipiriguț Pășunialpine

114. Leonuruscardiaca Talpagăștii Fâneţe de deal

115. Limoniumgmelini Ridichioară Pășunisărăturate

116. Linaria  genistifolia Linariţă Pajiştide deal,uscate

117. Luzulacampestris Mălaiulcucului Pășunisupratârlite

118. Lysimachianummularia Dreţe Fâneţe umede

119. Origanumvulgare Sovârv Pajiştide dealşimunte

120. Rumex alpinus Șteviastânelor Pășunisupratârlite

121. Salviapratensis Jaleş Fâneţe de dealşimunte

122. Symphytumofficinale Tătăneasă Pajiştiumede

123. Verbenaofficinalis Urzicuţe Pajiştiumede

124. Verbascumphlomoides Lumânărica Pajişti uscate,degradate

125. Veronicachamaedrys Șopârlița Pajişti de dealşimunte
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PLANTE TOXICE ŞI VĂTĂMĂTOARE DIN PAJIŞTILE PERMANENTE

                                                                                                                               Tabelul 4.4

Nr. Denumireştiinţifică

(populară)

Răspândire Substanţa toxică

Speciide

animale ce pot fi
intoxicate

Acţiunetoxică

126. Aconitum  toxicum

(omag)

Păşuni subalpine Alcaloidul

aconitină

Toate

speciile

Sistemulnervos

127. Adonis vernalis

(ruşcuţă)

Păşuni dedeal Glucozidul

adonidina

Toate

speciile

Diaree, sistem

cardiovascular

128. Caltha laeta

(calceacalului)

Păşuni umede Toate

speciile

129. Chelidonium majus

(rostopasca)

Tufişuri, locuri

umbroase

Chelidonină Porci,

capre

Vărsături, colici,

etc.

130. Colchicum autumnale

(brânduşadetoamnă)

Pajiştidedeal şi

munte

Alcaloidul

colchicină

Toate

speciile

Aparatuldigestiv
şi

respirator

131. Conium maculatum

(cucută)

Pajiştiumede,

tufişuri

Conhidrină,

coniină

Toate

speciile

Sistem nervos şi

digestiv

132. Cicuta virosa

(cucuta de apă)

Locuri

mlăştinoase

Cucuroxină şi

uleiuri eterice

Toate

speciile

Salivaţie, diaree,

frisoane, etc.

133. Cynanchum

vincetoxicum

(iarbafiarelor)

Tufişuri Glicozidul,

vincetoxina

Oi Rinichiişi căile

urinare

134. Delphinium consolida

(nemţişorul)

Locuri părăsite Delfininadin

seminţe

Bovine şi

ovine

Sistemulnervos

135. Equisetum palustre

(coadacalului)

Pajişticu exces

deumiditate

Alcaloidul

equisetină

Bovine şi

cai

Sistemulnervos,

ficat, rinichi, etc.

136. Euphorbia

cyparissias

(laptelecâinelui)

Pajiştiuscate de

deal

Euforbină Toate

speciile

Sistemulnervos,

Aparatuldigestiv

137. Gratiola officinalis

(vaninariţa)

Fâneţeumede Glucozidul

graţiolina

Cai şi

bovine

Aparatuldigestiv
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138. Hypericum

perforatum (pojarniţă)

Pajiştidedeal Uleiuri eterice Toate

animalele

Aparatuldigestiv

139. Papaver rhoeas

(macul roşu)

Terenuri părăsite Narcotic

puternic

Bovine Amorţeală şi

Simptomedeturbar
e

140. Pteridium aquilinum

(feriga)

Pajiştidedeal şi

munte

- Cai Cancer

141. Ranunculus acer

(piciorul cocoşului)

Pajiştiumede Uleiuri eterice Cai şi

bovine

Irităpielea

142. Ranunculus

sceleratus (boglari)

Păşuni umede Uleiuri eterice Cai şi

bovine

Sistemulnervos,

mucoasadigestivă

143. Stellaria graminea

(rocoţea)

Fâneţededeal şi

munte

- Cai Febră,
tremurături,

salivaţie, astenie

144. Thalictrum

aquilegifolium

(rutişorul)

Pajiştidedeal şi

munte

Alcaloizi Porci Aparatul
respirator

şi sistemulnervos

145. Veratrum album

(ştirigoaie)

Păşuni montane

şi subalpine

Protoveratrină

jervinină

Cai,bovine

şi uneori oi

Sistemulnervos şi

cardiovascular

PLANTELE CE DĂUNEAZĂ PRODUSELOR ANIMALIERE

                                                                                                                                 Tabelul4.5.

Nr

crt

Denumirea ș�ințifică

(populară) Răspândire Prin cedăunează

146. Alliaria officinalis(usturoița) Pășuni umbrite lângă

păduri

Imprimălaptelui gust deusturoi

147. Allium ursinum(dragavei) Fânețeumedededealși munte Schimbă   gustul   și   culoarea

laptelui

148. Arc�um lappa(brusturul) Locuri părăsite Impurificălâna

149. Artemisia austriaca(pelinița) Pășuni  degradate de

deal

Imprimălaptelui gust amar

150. Bidens tripar�tus(den+ță) Terenuricu  excesde Impurificălâna
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umiditate

151. Carduus acanthoides (spini) Pajiș+umede Impurificălâna

152. Lepidium ruderale

(păducherniță)

Pajiș+uscate dedeal Depreciază calitateacărnii

153. Onopordon acanthium

(scaiulmăgăresc)

Pajiș+uscate dedeal Impurificălâna

154. Thlaspi arvense (punguliță) Terenuri părăsite Imprimălaptelui gust neplăcut

155. Xanthium sp. (cornuți) Terenuri părăsite Impurificălâna

Brusture  (Arctium lappa)

Carduus nutans (scaiete, ciulin)

Rumex acetosella (Măcrişul mărunt, măcrişul iepurelui)-planta toxică

CAP. 5. CADRUL DE AMENAJARE

5.1. PROCEDE DE CULEGERE A DATELOR DIN TEREN

Datele privind descrierea vegetaţiei erbacee și forestiere au fost culese cu ocazia parcurgerii
terenului, în conformitate cu normele tehnice în vigoare de amenajarea pajiștilor și a pădurilor. Astfel,
pentru determinarea corectă a diametrului mediu şi a înălţimii medii s-au amplasat în teren pieţe de
probă în zone reprezentative

Toate  datele  culese  din  teren,  atât  pentru  vegetația  forestieră  cât  și  pentru  pajiști  au  fost
înregistrate în fișele de descriere parcelară.

5.2 OBIECTIVE SOCIAL-ECONOMICE ȘI ECOLOGICE

Obiectivele sociale și economice urmărite prin prezentul amenajament pastoral sunt următoarele:

1.   asigurarea și sporirea capacității de pășunat pentru suprafețele destinate acestui scop. 

De asemenea, în cadrul proiectului s-au avut în vedere și următoarele obiective specifice:

2.    Îmbunătățirea calității aerului prin reținerea carbonului;

51. Refacerea și îmbunătățirea calității solului;
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52. Refacerea echilibrului hidrologic;

53. Asigurarea permanenței și stabilității biodiversității;

54. Combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei;

55. Protecția  solului,  diminuarea  intensității  proceselor  de  degradare  a  terenurilor  și  ameliorarea
progresivă a capacității de producție a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;

56. Ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate sau inapte altor
folosințe;

57. Asigurarea  standardelor  de  sănătate  a  populației  și  protecția  colectivităților  umane  împotriva
factorilor dăunători, naturali și antropici;

58. Îmbunătățirea aspectului peisagistic;

59. Informarea populației și a organelor de decizie cu privire la beneficiile acestui ,,proiect social” în
vederea atragerii de voluntari și realizării în viitor a unor programe similare de protecție a mediului;

60. Educarea și conștientizarea cetățenilor privind protecția mediului prin producerea și difuzarea de
materiale în diverse mijloace media, cu scopul mobilizării societății civile și administrațiilor naționale
și locale în vederea inițierii și organizării de programe pentru îmbunătățirea calității mediului;

61. Conștientizarea  opiniei  publice  asupra  importantei  identificării  și  aplicării  de  soluții  pentru
prevenirea unor catastrofe în viitor.

Prin realizarea prevederilor prezentului proiect contribuim la respectarea obligațiilor asumate de
către România prin semnarea protocolului de la Kyoto, conform Art. 2, alin. 1, par. a-II-a, protecția și
sporirea mijloacelor de absorbție și a rezervoarelor de acumulare a gazelor cu efect de seră.

5.3 STABILIREA MODULUI DE FOLOSINȚĂ A PAJIȘTILOR

Stabilirea categoriilor funcționale s-a făcut în conformitate cu normele în vigoare prezentate în
ordinal nr. 264/26.03.1999 al M.A.P.P.M. Suprafețele corespunzătoare acestor terenuri sunt evidențiate
în tabelul 2.5.1.1. pe natura de folosință. În continuare, prezentăm categoriile funcționale și simbolurile
care s-au folosit în prezentul studiu.

Menționăm că pajiștile analizate  se suprapun peste suprafața  ariei  naturale protejate de interes
comunitar  și  anume  situl  de  interes  comunitar  ROSCI0065  -  Delta  Dunării  si  arii  de  protectie
avifaunistica ROSPA0031.

F.P—pășuni cu funcție prioritară de producție………………...982,91 ha(100%)

TOTAL GENERAL………………………………....……………982,91 ha (100%)
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5.3.1 FUNCȚIILE PE CARE LE ÎNDEPLINESC PĂȘUNILE

Pe lângă rolul principal de asigurare a necesarului de furaje pentru cel puțin 60% din efectivul de
bovine și 80% din efectivul de ovine, pajiștile au o serie de funcții importante în dezvoltarea rurală și a
mediului înconjurător:

62. funcție  economică  care  o  constituie  folosirea  și  valorificarea  pajiștilor,  apicultura,  prelucrarea
produselor animaliere, colectarea florei medicinale;

63. funcție de protecție a mediului înconjurător prin conservarea biodiversității speciilor de animale și
plante;

64. protecția  solului  împotriva  eroziunii,  prin  combaterea  fenomenelor  ce  conduc  la  declanșarea
acesteia;

65. protecția apelor și capacitatea de reținere a apei;

66. funcție de recreere, asigurată prin diversitatea speciilor de plante și animale de pe pajiști;

67. fixarea anuală a azotului în agroecosistemele de pajiști și culturi de leguminoase, în jur de 80
kg/an/ha;

68. funcția de stocare a CO2, în jur de 4,7 t/an/ha în agroecosistemele de pajiști permanente și 4,2
t/an/ha în cele temporare.

5.4 BAZELE DE AMENAJARE

5.4.1.DURATA SEZONULUI DE PĂȘUNAT

Momentul începerii pășunatului rațional se face când: 

69. înălțimea covorului ierbos este de 8-15cm;

70. înălțimea apex-ului este de 6-10cm;

71. înflorește păpădia in primăvara, care este un adevărat fitotermometru. 

 Având in vedere altitudinea medie a teritoriului analizat și zona în care este amplasat, perioada de
pășunat recomandată de literaturi de specialitate este de cca. 210 zile. Sezonul de pășunat începe la 1
aprilie și se sfârșește la 31 octombrie.

Încetarea pășunatului se face cu 3-4 săptămâni înainte de apariția înghețurilor permanente la sol,
în jur de 10 noiembrie.

72



5.4.2 NUMĂRUL CICLURILOR DE PĂȘUNAT

Numărul ciclurilor de pășunat este egal cu numărul cosirilor de iarbă matură, care se  poate face.
Ciclul de pășunat reprezintă perioada de timp de la începutul pășunatului pe o tarla până la începutul
pășunatului următor și include atât perioada de pășunat, cât și perioada de refacere a ierbii. Pentru
pășunile analizate, cu sezonul de vegetație de 180 zile, se consideră posibile 5-6 cicluri de pășunat de
cca. 40 zile fiecare, din care 5-6 zile pentru pășunat și 30-35 zile pentru refacerea ierbii.

5.4.3 PRODUCȚIA DE MASĂ VERDE

Producția de masa verde la total suprafața pășune este în medie de 3,41to/ha iar totală medie
3351,72 to.

Cantitățile menționate reprezintă producția globală de masă verde medie, ce trebuie diminuată cu
coeficientul  de  consumabilitate,  pentru  a  obține producția  reală.  Acest  coeficient  a  fost  stabilit  în
funcție  de  tipul  de  pajiște  (compoziția  floristică)  după  normele  în  vigoare  și  după  indicațiile
specialiștilor pratologii și are valoare de  45 %.

Prin lucrările propuse în prezentul studiu, se estimează ca în următorii ani producția de masă verde
la hectar va ajunge la 4,6 to/ha iar totală 4522 to, iar coeficientul de consumabilitate mediu la 90 %.

5.4.4 CAPACITATEA DE PĂȘUNAT

Aceasta reprezintă numărul de animale care se pot repartiza la 1 ha pășune în funcție de producția 
acesteia și de calitatea nutrețului. La baza determinării capacității de pășunat stau normele actuale de 
furajare a animalelor și se calculează cu relația:

Cp = P-p/R x D  în care: 

Cp = capacitatea de pășunat

        P   = producția totală de masă verde la hectar 3,41

P   = productia neconsumata

R   = necesarul de iarbă verde pentru o unitate vită mare (UVM)-65KG/ZI)

D  = durata optimă de pașunat-180 zile

S-a considerat necesarul de iarbă pe zi pentru o unitate vită mare de 65 kg , producția de masă
verde  totală  3410 kg/ha,  de unde rezultă  capacitatea  de pășunat  actuală  de 0,20 UVM/HA pentru
sezonul de pășunat de cca. 180 zile.

Pt/ha – P neconsumată = 3,41to/ha -0.7 to/ha = 2,711to/ha productia de masa verde utila

Cp(UVM/HA) = 2,711to x 75% :180 x 65 x 100 = 0,20 UVM
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În UAT Tulcea încărcătura UVM se prezintă astfel:

tabel 5.4.4.1

Categoria de animale
Coeficient de

conversie
Capete/UVM

Efectiv de
animale

Total UVM

Bovine total. 0,8 228 182

Oi și capre de toate
vârstele

0,15 7 1673+1125=1798 270

Cai de toate vârstele 0,8 1,3 8 6

Total - - 2034 458

Stabilirea cat mai exactă a capacitații de pășunat are o importanță deosebită în ceea ce privește
buna și raționala exploatare a pajiștilor. Se știe că o pajiște prea încărcata duce la degradarea ei, în timp
ce, sub încărcarea cu animale, este generatoare de pierderi. Deciziile cu privire la numărul de animale
care pasc se stabilesc in funcție de:

-rata anuala de creștere a plantelor si curba de variație din anii anteriori

-variabilitatea de creștere a pajiștii pe baza de date istorice si meteorologice

-necesarul de furaje pentru fiecare categorie de animale si stare fiziologica.

Imagini: Suprafață de pășunat
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Pentru suprafața de pășune din cadrul amenajamentului pastoral s-au realizat următoarele calcule:

tabel5.4.4.2

Denumire UAT
Producția

totală
(PT)

Resturi
neconsumate

Coeficientul de
folosire %

Necesarul
zilnic de iarbă

pe cap de
animal kg/zi

Nz

DZP-nr.
zilelor de
pășunat

CP capacitatea
de pășunat
UVM/ha

Tulcea 3,41 0,7 85 65 180 0,20

            982,91HA X 0,20 UVM = 197 UVM

În studiul prezent, pășunea de 982,91 ha poate susține o  încărcătura de 197 UVM și din calculul
animalelor din registrul agricol, în baza cererilor de atribuire, din RNE, rezultă o încărcătură de  458
UVM.  Această suprafață de 982,91 ha, va fi atribuită crecătorilor de animale care nu sunt detinători de
pășuni particulare sau de pășuni particulare insuficient de mari pentru a acoperi necesarul zilnic de
furaje al animalelor.

Pentru a satisface încărcătura de animale de  458 UVM ce a rezultat din calcul, se recomandă
creșterea potențialului pășunilor prin lucrări ce sunt prezentate în capitolul de lucrări tehnice pentru
mărirea producției de masă verde a pășunilor.

Planificarea succesiunii de pașunat a tarlalelor se face astfel încat pașunea să rămână în limitele
productive stabilite cantitativ și calitativ. Pentru a preveni reducerea potențialului productiv al pașunii
și afectarea calității acesteia se planică pașunatul tuturor tarlalelor. 

Pentru  a  preveni  pasunatul  excesiv,  care  conduce  la  reducerea  ratei  de  refacere  a  pașunii,
trebuie  să  se  asigure  o  densitate  optimă  pe  întreaga  suprafață.  Orice  nerespectare  în  gestionarea
pajiștilor produce reduceri cantitative și calitative de masă verde și creste riscul degradării pășunii.

Încărcătura redusă de animale pe pașune conduce la:

- nerealizarea potențialului economic al pajiștii;

- pajistile care nu sunt utilizate li se modifică compoziția floristică și le scade productivitatea;

- unele specii de plante furajere dorite pot fi înlocuite de altele fără valoare nutritivă;

- biodiversitatea se reduce datorită pășunatului redus.

Depășirea încărcăturii optime de animale pe pajiște conduce la:

- performanțe economice și productive reduse la animale;

- furaje de calitate inferioară si cantitate redusă;

- înlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritivă mare, cu specii mai puțin valoroase;

- apariția și creșterea golurilor în zonele de pășunat preferat;
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- distrugera vegetației și a texturii solului prin călcarea de către animale și prin transportul de
furaje suplimentare.

Numărul de animale trebuie sa fie suficient pentru a asigura utilizarea maximă a productiei de
masă verde. Necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masă verde.

Semnalăm  faptul  că  prin  lucrări  de  ameliorare  se  poate  mări  producția  cu  15-
25%.Utilizatorii de pășuni au obligața sa respecte încarcatura minimă de animale pe hectar (0,3
UVM)

În aceasta situație asa cum s-a calculat,  dacă producția de masă verde crește la 4,60 to iar
coeficientul de folosire al ierbii crește la 90 % poate crește și capacitatea de pășunat la 0,30 UVM.

Trup de pajiște
Producția 
totală (PT)

Resturi 
neconsumate

Coeficientul 
de folosire %

Necesarul 
zilnic de iarbă 
pe cap de 
animal kg/zi 
Nz

DZP-nr. 
zilelor de 
pășunat

CP 
capacitatea de 
pășunat 
UVM/ha

Tulcea 4,6 to 0,7 to 90 65 180 0,30

Dar  și  în  aceste  condiții  nu  se  poate  acoperi  necesarul  de  458 UVM  calculat  conform
Registrului  Agricol  și  RNE. Prin  lucrări  de supraînsămânțare  a  locurilor  nivelate  în  urma stricării
mușuroaielor  și  în  urma  scoaterii  cioatelor,  se  poate  îmbunătăți  compoziția  floristică  și  creșterea
încărcăturii la 295 UVM.

              982,91HA X 0,30 UVM = 295 UVM

6. ORGANIZAREA, IMBUNATATIREA, DOTAREA SI FOLOSIREA
PAJISTILOR

6.1  LUCRĂRI  PRELIMINARE  OBLIGATORII  DE  PUNERE  ÎN  VALOARE  A
PAJIȘTILOR

Lucrările tehnice ce urmează a fi executate pe pajiștile în studiu sunt prezentate pe larg în ,,Planul
decenal al lucrărilor de pe pășuni’’. El cuprinde, supraînsămânțări, fertilizarea pajiștilor cu gunoi de
grajd și defrișări. De asemenea, se dau indicații asupra dozelor de îngrășăminte organice ce se aplică,
norma  de  semănat  și  formula  floristică  pentru  reiînsamânțări  și  supraînsămânțări.  Supervizarea
execuției lucrărilor propuse se face de către administratorul pajiștilor.

La data întocmirii amenajamentului suprafața pășunilor este de 440,0454ha. Prin aplicarea unui
complex  de  lucrări  (distrugerea  mușuroaielor  și  curățirea  pajiștilor,  combaterea  eroziunii  solului,
combaterea plantelor dăunătoare și toxice combaterea vegetației lemnoase nevaloroase de pe pajiști),
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privind mărirea capacității de pășunat, se estimează ca la sfârșitul deceniului suprafața pășunilor se va
îmbunătăți cu 50 ha, ceea ce va însemna un spor important de masă verde.

Înainte  de  a  se trece  la  îmbunătățirea  covorului  ierbos  prin  diferite  lucrări  cunoscute,  sunt
necesare eliminarea factorilor limitativi majori ai productivității pajiștilor cum sunt: eroziunea solului,
excesul  sau  lipsă  de  umiditate,  reacția  extremă  a  solului  acidă  sau  bazică,  invazia  de  vegetație
lemnoasă și buruieni, denivelarea terenului, etc.

Lucrările se vor efectua conform specificatiilor întocmite de catre OSPA TULCEA prin Studiul
Pedologic anexat.

Lucrari

Combaterea vegetatiei lemnoase nevalorase

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 

Supraînsămânțarea / reînsămânțarea pajistilor

Combaterea buruienilor 

Fertilizare cu ingraseminte chimice si organice

Lucrari agropedoameliorative si ameliorative speciale

Amendare cu gips

Spalare sarurilor

Fertilizare ameliorativa ( radicala)

Regularizare curs

UAT Unitate de pajiste Tarla Suprafata

Tulcea UT 1 2, 3, 6,15,16 17,47

Sol
Cernoziom rendzinic calcaric argilic, moderat
superficial, lutos moderat scheletic, pe calcare,

pasune.
Expozitie toate

Inclinatie
(grade)

10-15 %

Incarcatura cu animale -

Vegetatei lemnoasa % 4,00%

Lucrari propuse combaterea plantelor dăunătoare și toxice
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Fertilizare cu ingraseminte chimice si organice

Combaterea vegetatiei lemnoase nevalorase

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 

Lucrari
agropedoameliorative

si ameliorative
speciale

Fertilizare ameliorativă (radicală)

 

 

UAT Unitate de pajiste Tarla
Supraf

ata

Tulcea UT2
76,77,78,79,96,97,133,11,20,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,73,75,76,77,
117,122,130,134,135,136,139,148,150,178,162.

318,8
27

Sol

Regosol 
molic - 
calcaric, 
calcic,  
carbonatic, 
lutonisipos/l
utonisipos, 
pe loess 
grosier

Exp
oziti

e
toate Inclinatie (grade)

10-35
%

Incarcatura
cu animale

-

Vegetatei
lemnoasa %

2,00%

Lucrari
propuse

combaterea plantelor dăunătoare și toxice

Fertilizare cu ingraseminte chimice si organice

Combaterea vegetatiei lemnoase nevalorase

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 
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Lucrari
agropedoam
eliorative si
ameliorative

speciale

Fertilizare ameliorativă (radicală)

 

 

UAT Unitate de pajiste Tarla Suprafata

Tulcea UT3
72,73,74, ,186,187,188,189,229,230,231,232,23
3.

120,1

Sol

Aluviasol molic gleic salinic
calcaric lutic, gleizat 
puternic, salinizat slab, 
lutos/lutos,pe depozite 
fluviatile medii, pasune

Expozitie plana Inclinatie (grade) 1-2 %

$ -

Vegetatei
lemnoasa %

2,00%

Lucrari
propuse

Supraînsămânțarea / reînsămânțarea pajistilor

combaterea plantelor dăunătoare și toxice

 

Combaterea vegetatiei lemnoase nevalorase

Fertilizare cu ingraseminte chimice si organice

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 

Lucrari
agropedoam
eliorative si
ameliorative

speciale

Fertilizare ameliorativă (radicală)

Plantare linie de protectie compusa din arboreti (pomi) 
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UAT Unitate de pajiste Tarla Suprafata

Tulcea UT3 70,71,183,185,189,92 32,3622

Sol

Cernoziom cambic, calcic, 
slab levigat, 
lutos/lutonisipos, pe loess, 
pasune

Expozitie Toate Inclinatie (grade) 5-20 %

Incarcatura
cu animale

-

Vegetatei
lemnoasa %

2,00%

Lucrari
propuse

combaterea plantelor dăunătoare și toxice

 

Combaterea vegetatiei lemnoase nevalorase

Fertilizare cu ingraseminte organice

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 

Lucrari
agropedoam
eliorative si
ameliorative

speciale

Fertilizare ameliorativă (radicală)

Plantare linie de protectie compusa din arboreti (pomi) 

 

UAT Unitate de pajiste Tarla Suprafata

Tulcea UT4
246,280,282,283,287,288,268,269,284,285,286,
298

63,03

Sol
Faeoziom cambic 
lutic, lutos/lutos, pe 
loess, pasune

Expozitie Toate Inclinatie (grade) 1-5 %

Incarcatura cu
animale

-
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Vegetatei
lemnoasa %

0,00%

Lucrari propuse

combaterea plantelor dăunătoare și toxice

Fertilizare cu ingraseminte organice

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 

 

Lucrari
agropedoamelior

ative si
ameliorative

speciale

Îndepărtarea pietrelor

Fertilizare ameliorativă (radicală)

 

UAT Unitate de pajiste Tarla
Supraf

ata

Tulcea UT5
272,276,278,291,292,293.295,296,297,298,299,300,294,308,309,310
,312,301,302,278.

80,52

Sol

Regosol molic - 
calcaric, calcic,  
carbonatic, 
lutonisipos/lutonis
ipos, pe loess 
grosier

Expozi
tie

N+NE Inclinatie (grade) 1-5 

Incarcatura cu
animale

-

Vegetatei
lemnoasa %

2,00%

Lucrari propuse Fertilizare cu ingraseminte organice

Combaterea vegetatiei lemnoase nevalorase

combaterea plantelor dăunătoare și toxice

 

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 
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Lucrari
agropedoameliora

tive si
ameliorative

speciale

Fertilizare ameliorativă (radicală)

Plantare linie de protectie compusa din arboreti (pomi) 

 

UAT Unitate de pajiste Tarla Suprafata

Tulcea UT 6-Est
61,62,65,66,68,69,246,268,269,280,282,283,284,285,286,28728
8.

202,02

Sol

Litosol 
rendzinic 
argilic,foarte 
superficial, 
lutoargilos 
moderat 
scheletic,  pe 
calcare 
pasune

Expozitie Toate Inclinatie (grade) 0 %

Incarcatura cu
animale

-

Vegetatei lemnoasa
%

0,00%

Lucrari propuse

Supraînsămânțarea / reînsămânțarea pajistilor

combaterea plantelor dăunătoare și toxice

 

Fertilizare cu ingraseminte organice

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 

Lucrari
agropedoameliorative

si ameliorative
speciale

Fertilizare ameliorativă (radicală)

 

Plantare linie de protectie compusa din arboreti (pomi)

82



 

UAT Unitate de pajiste Tarla Suprafata

Tulcea UT 6-Vest 50,51,52,53,54,57,58,59,191,193,194,195,196,197,198,199 112,383

Sol

Litosol eutric, 
foarte superficial, 
lutos moderat 
scheletic,  pe roci 
silicatice 
hipobazice, pasune

Expozitie Toate Inclinatie (grade)  %

Incarcatura cu
animale

-

Vegetatei
lemnoasa %

0,00%

Lucrari propuse

Supraînsămânțarea / reînsămânțarea pajistilor

combaterea plantelor dăunătoare și toxice

 

Fertilizare cu ingraseminte organice

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 

Lucrari
agropedoamelio

rative si
ameliorative

speciale

Îndepărtarea pietrelor

Fertilizare ameliorativă (radicală)

Regularizare curs

UAT Unitate de pajiste Tarla Suprafata

Tulcea UT 7 18,19 2,942

Sol
Cernozipm calcaric
lutic, lutos/lutos, pe
loess, pasune

Expozitie Toate Inclinatie (grade) 5-25 %
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Incarcatura cu
animale

-

Vegetatei
lemnoasa %

0,00%

Lucrari propuse

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 

combaterea plantelor dăunătoare și toxice

 

Fertilizare cu ingraseminte organice

Lucrari
agropedoamelio

rative si
ameliorative

speciale

Îndepărtarea pietrelor

Fertilizare ameliorativă (radicală)

Regularizare curs

UAT Unitate de pajiste Tarla Suprafata

Tulcea UT 8

41,42,44,47,48,49,200,201,202,203,204,205,206,207,  
208,213,216, 218. 33,07

Sol

Eutricambosol 
molic lutic, 
semiprofund, 
luos/lutonisipos 
slab scheletic, pe 
roci silicatice 
hipobazice, pasune.

Expozitie Toate Inclinatie (grade) 5-35 %

Incarcatura cu
animale

-

Vegetatei
lemnoasa %

0,00%

Lucrari propuse combaterea plantelor dăunătoare și toxice
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Fertilizare cu ingraseminte organice

Distrugerea muşuroaielor

Strângerea cioatelor 

Lucrari
agropedoamelio

rative si
ameliorative

speciale

Îndepărtarea pietrelor

Fertilizare ameliorativă (radicală)

Regularizare curs

6.1.1 COMBATEREA PLANTELOR DĂUNĂTOARE ȘI TOXICE

În alcătuirea covorului ierbos al pajiștilor alături de gramineele și leguminoasele perene participă
și speciile din grupa ,,diverse” unele dintre acestea au valoare furajera scăzută, iar unele sunt practic
neconsumate de animale sau prezintă un grad ridicat de toxicitate.

Apariția și înmulțirea buruienilor în vegetația pajiștilor este favorizată de manifestarea în exces și
au  un  deficit  a  unor  factori  ecologici,  precum  și  de  gospodărirea  necorespunzătoare  pajiștilor
(neexecutarea lucrărilor de curățire, nefolosirea unei încărcături cu animale adecvate producției pajiștii,
fertilizarea neuniformă cu îngrășăminte organice sau chimice,  neschimbarea locurilor de odihnă și
adăpost pentru animale).

Lucrarea se va executa pe o suprafață de 50 ha.  Dintre plantele dăunătoare și toxice cele mai
frecvente  sunt:  Juncul  maritimus,  Cynanchum acutum,  Typha angustifolia,  Typha latifolia,  Alisma

plantago  aquatic,  Oenanthe  aquatic.  Aceste  plante  nefiind  consumate  pot  deveni  un  concurent
periculos pentru plantele valoroase. Din acest motiv se impun măsuri prompte și permanente pentru
eliminarea lor.

Combaterea  individuală  a  plantelor  este  măsura  cea  mai  eficientă,  dar  ea  necesitaă  urmărirea
atentă a compoziției botanice și intervenția operativă în momentul în care se constată că unele specii de
buruieni încep să se instaleze și să domine în covorul ierbos.

 Pentru  pajiștile analizate cea mai importantă lucrare de combatere o reprezintă cosirea repetată în
timpul sezonului de vegetație mai mulți ani la rând. Prin aceasta, buruienile sunt împiedicate să ajungă
la maturitate și să se înmulțească, încet-încet ele dispărând din compoziția floristică.

6.1.2. ELIMINAREA EXCESULUI DE UMIDITATE

Consideraţii generale 

Pajiştile care au în structura lor exces de umiditate (aprox. 60%) sunt situate de tipuri de sol
pseudogleice şi pseudogleizate. Excesul de apa poate proveni din: precipitaţii, din pânză freatică aflată
la mică adâncime, din Topolog de coastă şi din inundaţii sau infiltraţie din râuri.
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Excesul de umiditate apare atât pe formele joase de relief (depresiuni, luncile râurilor şi baza
versanţilor) unde predomina solurile hidromorfe, subtipuri gleizateale celorlalte tipuri de sol şi solurile
turboase, cât şi pe formele înalte ale reliefului (terase, piemonturi, culmi, etc) în condiţiile solurilor cu
drenaj intern şi extern slab.

          Pe pajiştile cu exces de umiditate predomina speciile cu valoare pastoral foarte mică, din
familiile botanice Cyperaceae şi  Juncaceae  şi specii hidrofite şi higrofite (neconsumate de animale),
Deschampsia caespitosa, Sesleria uliginoasa, Succisa pratensis, etc.

        Pe pajiştile cu exces de umiditate, chiar dacă solul este aprovizionat în elemente nutritive, nutriţia
plantelor are de suferit din cauza regimului aerohidric defectuos.

        Pentru identificarea excesului de umiditate permanenta sunt câteva plante indicatoare ca:
trestia (Phragmites australis), papură (Typha sp.), rogozurile (Carex sp.), coada calului (Equisetum sp.)
şi pentru excesul temporar: pipirigul (Juncus sp.), târsa (Deschampsia caespitosa) şi altele.

Factorii favorizanţi

Factorii favorizanţi al excesul de umiditate pot fi: precipitaţiile abundente căzute în perimetrul
desecabil afectat de excesul de umiditate, într-o perioadă cu evapotranspiraţie redusă, afluxul apelor de
scurgere de pe versanţi, de pe terenurile mai înalte înconjurătoare, sau sub forma apelor de inundaţie
cauzate de viituri,  existenţa unui  nivel  ridicat  permanent  său temporar  al  apei  freatice sau afluxul
subteran de la baza teraselor şi a versanţilor, o sursă artificială de apă de infiltraţii, datorate exploatării
neraţionale a unor lucrări hidroameliorative (sistemele de irigaţii, lucrările de acumulare, etc), panta
insuficientă a terenului pentru a asigura drenajul extern (prin scurgere la suprafaţă),  forme închise,
respective  microdepresiuni  fără  scurgere  şi  inexistenta  unor  albii  de  scurgere  a  excesului  de  apă
(privale, gârle etc.).O altă cauză poate fi textura solului care prin prezenţa orizonturilor genetice de
acumulare  a  argilei,  diminuează  apreciabil  permeabilitatea  solului  care  influenţează  nefavorabil
drenajul intern (capacitatea solului de infiltrare în adâncime).

Lucrări de eliminare a apei 

Pajiştile permanente suporta submersiunea timp de 16-32 ore, fără diminuarea producţiei, dar
poate ajunge până la 7 zile (durata admisibilă economic).

Pentru îmbunătăţirea şi sporirea calităţii pajiştilor care se afla situate pe terenuri cu exces de
umiditate, o primă condiţie obligatorie este eliminarea surplusului de apă, după care se aplică lucrările
de ameliorare propriu-zisă.

Lucrările de eliminare a surplusului de apă diferă în funcţie de condiţiile de sol şi de natura
excesului de umiditate. Astfel,  atunci când excesul de umiditate este de natură freatică,  se impune
coborârea nivelului pânzei freatice prin drenaj subteran în funcţie de tipul de sol predominant (Tab.
6.2.1).
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6.1.3 DISTRUGEREA MUȘUROAIELOR SI CURĂȚIREA PAJIȘTILOR

În marea lor majoritate, pajiștile naturale au suprafața denivelată datorită mușuroaielor, eroziunii

și alunecărilor de teren, lucrărilor de defrișare a vegetației lemnoase, scoaterea cioatelor. Distrugerea

mușuroaielor se face primăvara sau toamna prin lucrările obișnuite de grăpare a pajiștilor. Prin lucrări

de curățire se îndepărtează de pe pajisti pietrele, cioatele rămase după defrișare arborilor și alte resturi

vegetale aduse de ape și alte lucrări.

6.1.4 COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

Pentru combaterea eroziunii solului se vor lua următoarele măsuri:

1.    limitarea sezonului de pășunat la cel optim;

2.    evitarea pășunatului pe pante pe timp ploios și sol umed;

3.    respectarea încărcării cu animale, evitarea suprapășunatului și supratârlirii;

72. fertilizarea cu îngrășăminte organice și chimice pentru îndesirea covorului ierbos;

73. supra-însamânțarea golurilor de pășune. 

Eroziunea de adâncime este reprezentată de rigole ce au adâncimi de 20-50 cm, de ogaşe care
au adâncimea de 0,5-3 m şi lăţimi de 5-8m şi de ravene care pot atinge adâncimi de până la 30 m şi
lăţimi de până la 50m. 

Eroziunea de adâncime este în strânsă corelaţie cu scurgerile de pe versanţi acestea antrenând
cantităţi mari de pământ, afectând formaţiunile geologice în profunzime.

Eroziunea de adâncime se poate manifesta simultan cu eroziunea de suprafaţă şi cu procesele
de  alunecări  de teren şi  de aici  rezulta  deteriorarea  excesivă  nu numai  a  solului  ci  şi  a  terenului,
afectând construcţii şi căi de acces, modificând în final relieful.

Fig 6.2.2  Apariţia eroziunii în adâncime
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Acţiuni de combatere 

În  general  se  urmăresc  măsuri  de  prevenire  ca  la  eroziunea  de  suprafaţă,  pentru  a  evita
eroziunea  de  adâncime  (îmbunătăţirea  compoziţiei  floristice  împăduririle  de  protecţie,
supraînsămânţarea, fertilizarea, scarificarea, etc).

Față de eroziunea de suprafaţă (şănţuleţe sau rigole), eroziunea de adâncime nu mai poate fi
desfiinţată prin lucrări simple ale solului, ci implică măsuri inginereşti, lucrări de terasamente, lucrări
hidrotehnice  constructive,  ori  de  stopare,  corespunzătoare  formelor  de  manifestare  a  eroziunii  de
adâncime. 

În cazul în care s-a ajuns la stadiul de ogaş sau ravenă sunt necesare lucrări de îmbunătăţiri
funciare ca: cleionajele simple sau duble din garduri de nuiele, pozate pe firul văii formate de ogaş sau
ravenă. 

Cleionajele simple (Fig.6.2.3) sunt confecţionate din garduri de 50-70 cm înălţime, aşezate pe
direcţia curbelor de nivel la distanţa de 2-4 m unul de altul în funcţie de mărimea pantei, fixate la cel
puţin 30 cm sub nivelul solului. 

În  amonte  şi  aval  se  plantează  primăvara  devreme  arbuşti/pomi.
Care vor consolida şi mai bine terenul. Cleionajele duble (Fig. 6.2.4) sunt făcute din 2 rânduri de gard
cu înălţime de 0,8-1 m deasupra nivelului solului. Spaţiul liber dintre cele 2 rânduri se umple cu pietriş
sau bolovani, devenind astfel mai rezistente. 

Parii gardului dublu se întăresc transversal şi longitudinal cu moaze şi longrine. Lucrări mai
ample de stăvilire a eroziunii de adâncime constau din praguri şi baraje confecţionate din lemn, piatră,
plasă de sârmă cu piatră (gabioane), zidărie, beton, etc. Asupra cărora nu insistăm. După efectuarea
acestor lucrări de artă antierozională, terenul se înierbează sau se împădureşte în siguranţă, fără pericol
major de declanşare a unor noi procese erozionale.

                 

          Fig.6.1. Cleonaj simplu                   Fig.6.2. Cleonaj dublu
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Stăvilirea  alunecărilor  de teren  necesită  la  rândul  lor  proiecte  şi  execuţie  de lucrări  de strictă
specialitate. Primă măsură împotriva alunecărilor de teren constă din captarea izvoarelor de coastă şi
eliminarea prin drenaj  a stagnărilor de apă din glimee, după care se execută lucrări  mai ample de
modelare a terenului şi consolidare, urmate de lucrări specifice de instalare a vegetaţiei ierboase şi
forestiere care sunt cele mai viabile soluţii de protecţie pentru o perioadă lungă de timp.

6.1.5. ÎNDEPARTAREA VEGETAȚIEI LEMNOASE

În absenţa lucrărilor curente de îmbunătățire și îngrijire şi în urma folosirii neraţionale şi în
special  abandonul  sau  subîncărcarea  cu animale,  speciile  lemnoase  se  instalează  treptat  pe pajişti,
mărindu-şi gradul de acoperire de la un an la altul. Pe această cale se micșorează suprafața pășunilor și
se deteriorează compoziția floristică cu plante adaptate la condițiile de creștere din pădure.  După un
număr mai mare de ani de absenţă a lucrărilor de îngrijire, se instalează şi se dezvoltă o vegetaţie
lemnoasă a cărei defrişare se poate efectua pe bază de studii şi documentaţii în care se prevăd toate
detaliile  privind  organizarea,  execuţia  lucrării  şi  valorificarea  materialului  lemnos,  conform
normativelor.

Se va respecta normele de ecocondiționalitate referitoare la aspectul: Peisaj, nivelul minim de
întreţinere,GAEC  7  -  Păstrarea  elementelor  de  peisaj,  incluzând  arborii  izolaţi  şi  terasele
existente  pe  terenul  agricol,  luând  măsuri  adecvate  pentru  a  preveni  instalarea  vegetaţiei
nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol.

Caracteristic pentru arbuştii din grupa foioaselor este faptul că ei lăstăresc foarte puternic şi
chiar în condiţii neprielnice, din colet şi rădăcini - porumbarul, măceşul, murul, păducelul.

O parte din arboretele existente pe pajişti situate pe terenuri cu panta mai mare de 30  o  , cu sol
mai subţire de 10 cm, precum şi cele din jurul ravenelor şi al ogaşelor, nu se vor defrişa, pentru a se
evita  declanşarea  proceselor  de  eroziune,  fiind  necesare  ca  zonă  de protecţie  antierozională.  De
asemenea,  sunt  exceptate  de la  defrişare speciile lemnoase rare  şi  cele  declarate  monumente ale
naturii, ocrotite de lege: Pinus silvestris (pin silvestru), Pinus cembra (zâmbru), Taxus baccata (tisă),
Larix  decidua  ssp.  Carpatica  (larice,  zadă),  Rhododendron  kotschyi  (smârdar,  bujor  de  munte).
Arboretele exceptate de la defrişare se supun regimului silvic. 

Pe pajiştile situate pe terenuri cu panta până la 12  o   se poate menţine un număr redus de arbori  
solitari (stejar, gorun, mesteacăn, fag etc.) sau pâlcuri de arbori, care constituie zone de refugiu pentru
animale în perioadele cu intemperii sau cu temperaturi ridicate. Îndepărtarea vegetației lemnoase se
efectuează fără restricții numai pe pășuni situate pe terenuri plane cu panta mai mică de 10(18%).

Combaterea lor se face pe cale mecanică.

Scoaterea cioatelor.   După îndepărtarea vegetației lemnoase rămân buturugi, cioate care se
îndepărtează relativ ușor după uscare.

Pentru scoaterea lor se folosesc mijloace manuale prin săpare sau pentru cioate mai mari se
poate folosii tractorul prin tracțiune directă sau se folosește troliul de scos cioate acționat de tractor.
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Imagine: Crengi rupte

6.2 FERTILIZAREA CU GUNOI DE GRAJD SI INGRASAMINTE ORGANICE

Plantele care cresc pe pășuni extrag din sol cantități însemnate de azot, fosfor, potasiu, calciu și
macroelemente, microelemente. Realizarea de producții mari si de calitate necesită a fi susținute prin
fertilizare și după caz, prin amendare.

Mărimea exportului de elemente nutritive crește odată cu producția pășunii. Astfel pentru 1
tonă de s.u. echivalentul a 4-5 tone de iarbă prin recoltă (fân sau iarbă păscută), din sol se extrag în
medie 20 – 25 kg azot, 2 – 3 kg fosfor, 22 – 25 kg potasiu şi 4 – 5 kg calciu(dupa Gh. Motcă și
altii,1984).

De  aceea,  se  impune  suplimentarea  rezervelor  solului  cu  elemente  nutritive  sub  forma
îngrășămintelor chimice și organice. Aplicarea îngrășămintelor conduce la următoarele efecte pozitive:

-crește producția, în mod deosebit ținând cont că terenurile cu pășuni au în general o clasă de
calitate coborâtă.

-îmbunătățirea compoziției floristice a pajiștilor (creșterea participării gramineelor valoroase)

-creșterea cantității de proteină brută din plante, a digestibilității și consumabilității acestora.

Unele particularități ale aplicării îngrășămintelor pe pășuni. În aplicarea îngrășămintelor se ține
seama de o serie de particularități, determinate de:

- perenitatea culturii;

- complexitatea vegetației;

- numărul de cicluri de îndepărtare permanentă prin păscut într-un sezon de vegetație;

- menţinerea unui echilibru optim între gramineele perene (50-60 %) leguminoase (35-40 %),
specii din alte familii (5-10 %) şi pe cât posibil absenţa buruienilor şi vegetaţiei lemnoase dăunătoare ;

- aplicarea fracţionată,  pe cicluri de recoltă (cosit sau păscut), a îngrăşămintelor chimice pe
bază de azot, pentru eşalonarea producţiei şi evitarea pierderilor prin levigare;
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  - conservarea biodiversităţii, în unele cazuri cu respectarea unor reguli stricte de agromediu
privind  limitarea  cantităţii  de  fertilizanţi,  întârzierea  datei  optime  de  cosit,  încetarea  timpurie  a
păşunatului şi altele;

-efectul remanent al îngrășământului;

-eficiența economică;

Pe pășunile permanente devine necesară folosirea pe suprafețe cât mai mari a îngrășămintelor
organice  și  a  fertilizării  prin  târlire,  deoarece  acestea  reprezintă  metodele  cele  mai  eficiente  de
fertilizare.

Cine neglijează sau refuză să aplice îngrăşăminte chimice pe pajişti se condamnă singur şi sigur
la subdezvoltare, producţii reduse, în actualele condiţii concurenţiale globale din domeniul agricol.

Cunoștințe minime pentru o fertilizare corectă. Având în vedere diversitatea mare a speciilor
componente din covorul ierbos al pajiştilor şi raportul variat dintre ele, în primul rând pentru fertilizare
trebuie să se cunoască: 

-  compoziţia  floristică  a  covorului  ierbos,  cel  puţin  a  speciilor  dominante  din  familia
gramineelor, leguminoaselor şi altele; 

- caracteristicile agrochimice principale ale solului cum este pH-ul, gradul de saturaţie în baze
(V%), conţinutul în humus, P, K, Ca, aluminiu mobil, sodiu, etc.;

Pajişti care nu se recomandă a fi fertilizate sunt:

- pajiştile invadate peste 20-30 % de vegetaţie ierboasă (buruieni) şi lemnoasă (tufărişuri şi
puieţi arbori) nevaloroase care necesită a fi înlăturate prin diferite metode, înainte de a fi fertilizate.

  - pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor spontane
care pot înăbuşi tinerele plante ce apar din sămânţă, fertilizarea urmând a se face după prima coasă sau
un ciclu de păşunat. 

- pajiştile supratârlite, eutrofizate din toate zonele, invadate de vegetaţie nitrofilă.

Planul de fertilizare este un instrument util pentru:

- stabilirea dozelor deîngrășămintele organice și minerale;

-  alegerea  de  momente  propice  pentru  procurarea  necesarului  cantitativ  și  calitativ  de
îngrășămintele organice și minerale ;

- stabilirea tipului de îngrășământ folosit,cantitatea,epocile și tehnicile de aplicare;

- inventarierea surselor de îngrășăminte existente și disponibile;

- aplicarea de tehnologii diferențiate de la un an la altul, în funcție de schimbările care au loc în
sol și vegetație;

- pentru a uniformiza volumul de lucrări și folosire rațională a pășunilor;
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- se valorifică efectul  remanent al îngrășămintelor cu fosfor și potasiu și al  îngrășămintelor
organice.

Îngrășămintele minerale și rolul elementelor nutritive

Îngrășămintele  minerale,  se  remarcă  prin  concentrația  mare  de  substanță activă  și  multiple
posibilități de combinare. Se produc sub formă: solidă, lichide clare sau suspensii.

În general sunt manipulate cu ușurință, cu excepția azotatului de amoniu, iar administrarea lor
se face mecanizat și cu precizie.

Se vor respecta normele de ecoconditionalitate referioare la aspectul apă :

SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole    

 GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de
suprafaţă 

GAEC 2  -  Respectarea  procedurii  de  autorizare,  în  cazul  utilizării  apei  pentru  irigaţii  în
agricultură

GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării

O cerință  a  bunelor  practici  agricole  este  să  se aplice  recomandările  privind modul  de utilizare  a
diferitelor tipuri de îngrășământ chimice și organice și să cunoască foarte bine condițiile și perioadele
de  aplicare  a  acestora.  Utilizând  un  bilanț  al  nutrienților  se  realizează  adaptarea  administrării
îngrășămintelor, atât la nevoile plantelor, cât și la condițiile meteorologice, care au o influență decisivă
asupra nitrificării amoniului și a solubilizării nitraților.

   

Fertilizarea pășunilor cu îngrășăminte organice

Acestea  reprezintă  cele  mai  echilibrate  îngrășăminte  folosite  pe  pajiști.  Pe  lângă  efectul
fertilizant are rol în îmbunătățirea însușirilor fizice și chimice ale solului.

Se vor respecta normele de ecoconditionalitate referioare la aspectul apă :

SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole    

 GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de
suprafaţă 

GAEC 2  -  Respectarea  procedurii  de  autorizare,  în  cazul  utilizării  apei  pentru  irigaţii  în
agricultură GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării

           Fertilizarea cu îngrășăminte organice este cea mai economică metodă de fertilizare.

Pe pășuni se folosesc toate tipurile de îngrășăminte organice și îngrășarea prin târlire.
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6.2.1. TÂRLIREA PAJIŞTILOR CU ANIMALELE

Reprezintă  îngrășarea  unor  suprafețe  îngrădite,  care  servesc  drept  locuri  de  odihnă  pentru
animale, de obicei noaptea. Este cea mai simplă și economică metodă de fertilizare.

Pentru o îngrășare corespunzătoare trebuie evitarea acumulării unor cantități mare de dejecțiile
determină îmburuienarea pășunii. De aceea animalele trebuie să rămână pe aceeași suprafață un număr
limitat de nopți, în funcție de starea de degradare și întreținere a pășunii.

Unele elemente necesare executării îngrășării prin târlire

Specia
de animal

Suprafața
necesară pe

animal
()

Timpul de târlire(număr nopți)
Dimensiunea

suprafeței îngrădite
pentru 100 capete

Pășuni
bune

Pășuni
mediocre

Pășuni
degradate

Ovine 1-2 2-3 3-4 5-6  (10) 10  X  10  (20)

Bovine 2-3 20  X  10  (20)

Îngrădirea suprafețelor ce se fertilizează prin târlire se face cu garduri mobile (porți de târlire)
ușoare și rezistente, confecționate din lemn, metal (aluminiu), plastic sau garduri electrice, mai înalte
pentru bovine și mai scunde pentru ovine.

Este necesar ca metoda să fie extinsă și integrată în măsurile de îmbunătățire a pășunilor. La fiecare
stână ar trebui să existe şi amestecuri complexe de ierburi perene cu îngrăşăminte chimice fosfatice,
păstrate în pungi de polietilenă care să fie aplicate pe târle cu 1 – 2 zile înainte de a fi mutate în alt loc,
alături

6.3  METODE  DE  ÎMBUNATĂȚIRE  PRIN  SUPRAÎNSĂMÎNȚARE  ȘI
REÎNSĂMÂNȚARE A PAJIȘTILOR DEGRADATE

6.3.1. PRINCIPII DE REFACERE PARȚIAL A COVORULUI IERBOS

Pentru ca  sa se  faciliteze  refacerea parțială  a unei pajiști prin mecanizare trebuie să existe în
covorul ierbos specii furajere valoroase pe 30-50% și se execută după combaterea plantelor dăunătoare
și toxice, nivelarea mușuroaielor și alte măsuri preliminare care să faciliteze mecanizarea lucrărilor de
înființare, întreținere și folosire a pajiștilor în anii următori.

O situație aparte o constituie pajiștile cu covor ierbos valoros, dar cu o densitate scăzută care
necesită  a  fi  autoînsămânțate.  În  acest  caz,  odată  la  4-6 ani  prin  rotație,  se  recoltează  prin  cosire
covorul  ierbos  mai  târziu,  după  coacerea  și  scuturarea  semințelor  care  cad  pe  sol,  încolțesc  și
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înlocuiesc plantele care au îmbătrânit și în cele din urmă au pierit, lăsând goluri care trebuie să se facă
de la sine prin procesul de autoînsămânțare.

În acest caz înlocuirea covorului ierbos se face de la sine prin procesul de autoînsămânțare, acesta
fiind unul din cele mai eficiente mijloace de îmbunătățire a densității pajiștilor, cu condiția ca plantele
componente să aibă valoare  furajeră  corespunzătoare.  Daca  avem un covor ierbos  îmburuienat  nu
putem apela la autoînsămânțare întru-cât am stimula și mai mult extinderea buruienilor nedorite.

6.3.2 AMESTECUL DE IERBURI

După ce ne-am hotărât ce metodă de refacere totală sau parțială să alegem în funcție de condițiile
naturale  și  scopul  propus,  pasul  următor  este  stabilirea  unui  amestec  de  graminee  și  leguminoase
perene de pajiști, care implică informații despre alte specii.

Cu  ocazia  lucrărilor  de  supraînsămânțări  prevăzute  a  se  executa  se  vor  folosi  amestecuri
standardizate de ierburi din speciile și cantitățile indicate mai jos:

      - Festuca arundiceea (păiuș înalt)…………………………………………..…….15 kg/ha

.Phalarisarundinaceea………………………………………….…………………10 kg/ha

-Dactylisglomerata(golomăț)………………………………………………///…..10 kg/ha

-Bromusinermis…………………………………………………………………...3 kg/ha

Agropyrointermedium……………………….……………………………………3 kg/ha

TOTAL………………………………….…………………………..……..…….35 kg/ha

În continuare prezentam câteva specii din amestecurile folosite pentru supraînsămânțări:

Festuca arundinacea (păiuș înalt).  Graminee perena cu tufa rară,  de taliă înaltă (70-150cm).
Sistemul radicular este fascicular, robust și adânc înfipt în sol (până la 2 m). Inflorescența este un
panicul  lax,  cu  două  ramificații.  Se  regăsește  în  zona  pădurilor  de  foioase,  lunci  și  suportă  bine
umiditatea în exces, temperaturile înalte, dar și cele scăzute. Se comportă bine pe soluri permeabile și
fertile, dar și pe cele grele cu exces temporar de apă. Se dezvoltă pe soluri cu pH-ul cuprins între 4,5-
9,5.  Are un grad ridicat de adaptabilitate pentru diferite condiții ecologice și o perenitate foarte bună
(8-10 ani).

În  condiții  favorabile,  realizează  15-20 t/ha  substanță  uscată.  Din punct  de  vedere  al  calității
furajului  acesta  are  un conținut  în  proteină  de  10-13% iar  fibra  bătută  este  de  24-28%.  Calitatea
plantelor tinere este mult superioară celei înspicate, ceea ce face ca în faza tânără să fie bine consumată
de animale, în special oi. 

Poate fi folosită pentru alcătuirea amestecurilor simple și complexe de pajiști. Modul de utilizare
poate  fi  fâneață,  mixt  sau  pășunat.  Tulpina  atinge  frecvent  înălțimea  de  2-3  specie  bună  pentru
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combaterea eroziunii solului, datorită atât sistemului radicular puternic dezvoltat cât și al cerințelor
foarte reduse pentru sol.

Phalaris arundinacea (ierbăluța). Tulpina atinge frecvent înălțimea de 2-3m, poate fi apreciată
ca cea mai înaltă graminee perenă furajeră din țara noastră. Sistemul radicular este fasciculat, format
din rădăcini subțiri a căror adâncime variază în funcție de condițiile de creștere. Limbul este lat de 8-
33mm, brăzdat de numeroase linii albe, paralele, este linear lanceolat, cu o lungime de până la 45 cm.
Teaca frunzei este netedă, trunchiată, lipsită de perișori. Ligula atinge 8 mm lungime, este trunchiata
sau acută.

Crește pe soluri cu umiditate ridicată, din majoritatea luncilor râurilor, atât în zonele secetoase cât
și în cele umede și reci. Preferă solurile slab acide și neutre. Se pretează în amestecuri pentru fâneață și
siloz.

Producția de substanță este cuprinsă între 16-20 t/ha SU, calitatea furajului este relativ scăzută,
conținutul în proteină este cuprins între 8-11% iar coeficienții de digestibilitate sunt cuprinși între 53-
56 %.

Este recomandat să se folosească pentru reconstrucția terenurilor supuse eroziunii solului și a altor
terenuri  degradate,  dar  are  și  calități  deosebite  astfel  încât  poate  fi  folosită  și  pentru  biomasă,  în
vederea obținerii de biocombustibil.

Pentru furaj se recomandă în amestecuri cu leguminoase perene precum trifoiul roșu sau lucerna,
în vederea îmbunătățirii calității furajului, acolo unde alte graminee perene consacrate nu se pretează.

SOIUL PREMIER - omologat în anul 2004, 5 clone selecționate din populații și soiuri autohtone. Este
un soi timpuriu, înflorește în jurul datei de 20 mai, are calitate medie, este rezistent la iernare, secetă,
boli și dăunători, este destinat cultivării pentru furaj și biomasă. Potențialul de producție a solului este:
60-80 t/ha masă verde, 16-20 t/ha substanță uscată și 700-800 kg/ha sămânță.

Dactylis glomerata (golomat). Plantă perenă, cu tufa rară, de talie înaltă, cu lăstari erecți sau ușor
ascendenți, cu baza comprimată protejată cu teci netede, închise, cele din treimea superioară deschise.
Inflorescența este un panicul  cu ramuri  solitare  și ramificații  secundare  scurte,  având în vârful  lor
spiculețe multifilare strânse în glomerule. 

Se găsește răspândită pe pajiștile de pe terenurile argiloase sau nisipos-argiloase, profunde, bogate
în substanțe nutritive.  Aria de cultură este din zona de câmpie până la limita superioară a etajului
nemoral și subetajul pădurilor de fag. Suportă seceta, este mijlociu rezistentă la iernare, dar sensibilă la
oscilații de temperaturi primăvara. Nu suportă excesul de umiditate și este destul de sensibilă la rugina
galbenă. Reacționează bine la fertilizare pe baza de azot. În condiții optime se pot produce 10-14 t/ha
SU, cu un conținut în proteină de 13-16 % și coeficienții de digestibilitate cuprinși între 60-62 %.

Este  recomandat  a  se  folosi  în  alcătuirea  amestecurilor  simple  și  complexe  de  graminee  și
leguminoase perene atât pentru pășune cât și pentru fâneață. Un furaj de excelentă calitate rezultă dacă
specia este folosită în amestec cu lucerna. După apariția inflorescențelor, calitatea golomățului scade,
de aceea se recomandă recoltatul pentru fân, imediat după înspicare, iar silozul de golomăț este de cea
mai bună calitate.
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Bromus inermis (obsiga nearestata). Plantă stoloniferă, cu lăstari medii și înalți, talia ajungând
1,6-1,8 m. Este rezistentă la seceta, nu suportă umiditatea în exces, ploi de durată. Crește pe soluri
sărace,  pe soluri  supuse fenomenului  de eroziune,  din zona de silvostepă și  subetajul  pădurilor  de
gorun. Potențialul productiv este de 10-14 t/ha substanță uscată,  iar din punct de vedere al calității
furajului obținut acesta poate să aibă un conținut în proteină brută de 9-12 %.

Este recomandat  să  se  utilizeze  în  amestec  cu  sparceta,  pentru  fâneața  și  mixt,  dar  și  pentru
înierbarea terenurilor în panta în vederea prevenirii și combaterii eroziunii solului.

Agropyron intermedium. Cunoscută în mod obișnuit ca grâul intermediar, este o iarbă perenă de
formare a drojdiei în tribul Triticeae de Pooideae. Este parte dintr-un grup de plante denumite în mod
obișnuit grâu, din cauza asemănării capetelor lor de semințe sau a "urechilor" cu grâul comun. Iarba
este nativă în Europa și Asia de Vest.

6.3.3 SUPRAÎNSĂMÂNȚAREA PAJIȘTILOR

Prin supraînsămânțarea unei pajiști se introduc în compoziția floristică unele specii sau soiuri de
leguminoase  și  graminee  perene  bianuale  sau  anuale  pentru  asigurarea  unei  densități  și  proporții
optime în scopul sporirii producției și calității furajelor.

Din punct de vedere al suprafeței pe care se execută, se distinge o supraînsămânțare locală sau
totală. Supraînsămânțarea parțială se execută anual pe locurile unde s-a defrișat vegetația lemnoasă,  s-
au adunat pietre,  s-a nivelat terenul,  iar supraînsămânțarea totală se executa mecanizat  pe întreagă
suprafața unei pajiști care prezintă covorul ierbos degradat.

După supraînsămânțare cu amestecuri de ierburi propuse de prezentul studiu se urmărește pe lângă
redarea în circuitul pastoral a unor importante suprafețe de pajiște și restaurarea ecologică a vegetației
secundare valoroase în vederea practicării unei zootehnii intensive și raționale.

6.4. FOLOSIREA PAJIȘTILOR

După  aplicarea  metodelor  de îmbunătățire  a  pajiștilor  permanente  în  continuare  se acordă  o
atenție la fel de mare folosirii producției de iarbă, atât prin pășunat direct cu animalele, cât și prin
cosire în vederea conservării ei pentru sezonul rece sub forma de fân, siloz sau a utilizării masei verzi
pentru furajare la iesle.

6.4.1 DETERMINAREA VALORII PASTORALE

Valoarea pastorală este un indice sintetic de caracterizare a calității unei pajiști, determinate prin
metode  floristice  de  apreciere.  Compoziția  floristică  a  pajiștilor  analizate  a  fost  determinată  prin
metoda  pratologică,  care  pune  accent  pe  aprecierea  participării  procentuale  în  biomasă  a
componentelor  botanice  pe  grupe  economice  (graminee,  leguminoase,  ciperacee  și  juncance,  alte
familii,  mușchi  și  licheni,  specii  lemnoase),  fiind  cea  mai  recomandată  metodă  rapidă  pentru
determinarea vegetației pajiștilor.
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6.4.2 STABILIREA ÎNCĂRCĂTURII CU ANIMALE

Ritmul  neuniform de repartizare a producției de iarbă pe pășuni face ca animalele să aibă de
regulă un surplus de hrană la începutul pășunatului și să fie în criză la sfârșitul sezonului.

Rezolvarea  acestui  neajuns  pe  pășunile  neamenajate  se face  pe două  căi  și  anume,  reducerea
treptată a efectivelor de animale scoase la pășunat sau hrănirea cu nutrețuri produse în arabil (porumb
verde, sfeclă, dovlecei) sau alte furaje însilozate.

În condițiile unui pășunat pe tarlale, aceasta problemă se poate rezolva mult mai ușor în sensul că
pe o parte din tarlale, la primul ciclu de pășunat, producția excedentară se cosește pentru prepararea
fanului sau însilozare. La fel se procedează și la ciclul doi de pășunat.

Abia  la  ciclul  al  3-lea  ,  producția  pășunii  se  valorifică  numai  prin  păscut  cu  animalele  și
completarea după caz pentru vacile de lapte cu furaje recoltate în primele cicluri de recoltă sau din
afara pășunii.

Stabilirea încărcăturii cu animale a unei pășuni se face în baza determinării repetate în mai mulți
ani a producției pășunii prin cosire, respectiv a producției de iarbă pe cicluri de pășunat cât și stabilirea
coeficientului de folosire a ierbii.

Producția totală de iarbă se determină prin cosire și cântărire pe 2-4 mp din tarlaua ce urmează să
fie pășunată sau pe o suprafață de probă îngrădită.

Coeficientul  de  folosire  exprimat  în  procente  se  stabilește  prin  cosirea  și  cântărirea  resturilor
neconsumate pe 5-10 mp, după scoaterea animalelor din tarla și raportarea ei la producția totală.

Pe pășuni se calculează încărcarea posibilă cu animale în funcție de nivelul de fertilizare a pajiștii,
durata de pășunat și alte criterii.

Capacitatea de pășunat

tabel 6.4.2.1

Tip de
pajiște

Suprafața
–ha-

Producția
de masă

verde t/ha

Coeficientul
de

consumabilita
te %

Producția
de

M.V.UTIL
A T/HA

Producția
totală

M.V.tone

Încărcarea U.V.M.

1 ha Total

I 982,91 3,41 85 2,71 3352 0,20 197

Din tabelul de mai sus se observă că prin îmbunatățirea pășunii pentru suprafața totală a pășunii de
982,91ha , încărcarea este de 0,20 U.V.M./ha, adică  197 U.V.M. pentru întreaga suprafață a pășunilor.

În urma aplicării măsurilor de îmbunătățire propuse prin prezentul studiu în următorii 5-10 ani se
va ameliora atât compoziția floristică a pajiștilor cât  și  producția de masă verde la hectar,  care va
ajunge la 4,6 to/ha. Prin creșterea coeficientului de consumabilitate la 90 %, se va mări producția utilă
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de la 2,71to/ha, căt este în prezent,  la 3,9 to/ha. În final se va ajunge la o încărcare medie de 0.3
U.V.M. /ha pentru întreaga suprafața pășunabilă, mai mare decât în prezent ajungând la 295 UVM.

Tip de
pajiște

Suprafața
–ha-

Producția
de masă

verde t/ha

Coeficientul
de

consumabilita
te %

Producția
de

M.V.UTIL
A T/HA

Producția
totală

M.V.tone

Încărcarea U.V.M.

1 ha Total

I 982,91 4,6 90 3,9 4521 0,3 295

1. Stabilim coeficientul de folosire  a ierbii astfel:

      - Calculăm utilizând următoarea formulă: PT/ha - RN

       Coeficientul de conversie a animalelor erbivore în UVM                                                           

                                                                                                    tabelul6.4.2.2

Categoria de animale
Coeficientul de transformare

în UVM
Nr. capete /1 UVM

Tauri și boi de muncă 1,0-1,2 0,8-1,0

Vaci de lapte 1,0 1,0

Bovine de toate vârstele 0,7-0,8 1,3-1,4

Tineret bovin peste 1 an 0,5-0,7 1,4-2,0

Tineret bovin sub 1 an 0,2-0,3 3,3-5,0

Oi și capre de toate vârstele 0,14 7,1

Oi și capre mature 0,15-0,16 6,3-6,7

Cai de toate vârstele 0,8 1,3

Cai de tracțiune 1,0-1,1 0,9-1,0

Tineret cabalin peste 1 an 0,5-0,7 1,4-2,0

Tineret cabalin sub 1 an 0,2-0,3 3,3-5,0
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                          Imagini:pasune

6.5. CONSTRUCȚII ȘI DOTĂRI ZOOPASTORALE

6.5.1. DRUMURI ȘI CĂI DE ACCES

În vederea gospodăririi intensive și raționale a pajiștilor, căile de acces reprezintă o importanță
deosebită.  La  fiecare  trup  de pajiște  trebuie  să  existe  un drum de  acces  pe  care  să poată  circula
mijloace auto și mecanizate, care să efectueze în bune condiții toate transporturile necesare, inclusiv
mersul animalelor la pășune.

În cazul pajiștilor analizate, accesibilitatea din comună la trupurile de pășune este asigurată de
drumuri amenajate /  existente, iar  în interiorul  acesteia  există drumuri de pământ sau căi  de acces
simple,  până  la  stâne  sau  la  sursele  de  apă  existente:  pârâuri,  izvoare  etc.  Unele   drumuri  devin
inaccesibile  parțial  când plouă însă altele  nu,  fiind pietruite.  La proiectarea și  execuția  drumurilor
pastorale se va ține seama de unele criterii:

- să ofere posibilități de acces la o cat mai mare suprafață de pajiști;

- să fie folosite și în scop forestier, turistic;

- să fie pietruite de la drumul de legătură până la trupul de pajiște;

- să solicite un cost redus pe km.

În cazul pajiștii analizate am constatat că există drumuri de acces însă nu pietruite, pe care se
poate circula cu mijloace auto și mecanizate. De la drumul de acces principal, la corpul de pajiște, se
vor deschide și amenaja drumuri în continuare, pe cat posibil la toate trupurile de pajiști din zona
deluroasă iar în interiorul fiecărui trup se vor amenaja căi de acces simple, până la adăposturile de
animale, stâne, la adăpători, depozite de furaje.

Activitatea şi viaţă pastorală solicită o serie de construcţii şi amenajări fără de care rezultatele
economice pot avea un nivel scăzut sau se pot ivi unele fenomene negative.
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   Drumuri

La fiecare corp de pajişti trebuie să existe un drum de acces pe care să poată circula mijloace
auto  şi  mecanizate,  ca  să  efectueze  în  bune  condiţii,  în  sezonul  primăvara-vară-toamnă,  toate
transporturile necesare, inclusiv pentru mersul animalelor la şi de la munte. Un corp de pajişti din zona
forestieră fără un asemenea drum nu poate fi exploatat decât extensiv şi fără perspectiva economică.

În majoritatea masivelor muntoase au fost construite drumuri forestiere. De la acestea se pot
amenaja, în continuare, drumuri de acces, până la corpurile şi trupurile de pajişti. Desigur că traseul
unui asemenea drum pastoral va fi uneori destul de greu, pentru că va trebui ca pe o distanţă relativ
scurtă să se cuprindă o diferenţă de altitudine destul de mare. Dar o asemenea investiţie se impune cu
prioritate,  mai  ales  pentru  pajiştile  care  se  exploatează  intensiv  şi  unde  sunt  şi  suprafeţe  mari  de
amenajat şi îmbunătăţit.

De la drumul  principal  de acces la corpul de pajişti  se vor deschide şi amenaja drumuri în
continuare,  pe cât  posibil la toate trupurile de pajişti,  iar în interiorul fiecărui  trup se vor amenaja
drumuri sau căi de acces simple, până la adăposturile de animale, la stane, la adăpători, depozite de
furaje,  silozuri  etc.

La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale se ţine seama de unele criterii:

  - drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice etc.;

-să  ofere  posibilităţi  de  acces  la  o  cât  mai  mare  suprafaţă  de  pajişti;
- să traverseze cât mai puţine vai şi paraie, în vederea reducerii volumului lucrărilor de artă, poduri,
podete etc. şi să evite complet locurile inmlastinate;

 - să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişti cel puţin pe porţiunile cu pantă;

  - să solicite un cost redus pe fiecare kilometru, spre a se putea cu aceleaşi investiţii, în timp mai scurt,
să se facă mai multe drumuri, ţinând seama că astăzi sunt foarte multe corpuri de pajişti montane,
izolate complet de orice cale de comunicaţie.

             

Imagini: Drum de acces
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POTECI 

Nu în toate cazurile  şi  în toate  locurile  se simte nevoia existenţei  unui drum carosabil,  cu

deosebire în etajul alpin inferior şi chiar în zona forestieră, deoarece circulaţia oamenilor şi animalelor

de la un trup de pajişte la altul sau de la un punct la altul din cadrul aceluiaşi trup se poate face pe

poteci simple. Circulaţia pe poteci scurtează distanţa dintre două puncte pentru că poteca poate trece

prin pădurile de fag sau molid, plantaţii, tufişuri de ienupăr sau jip, peste grohotişuri şi alte locuri mai

puţin accesibile. Peste toate acestea se deschide traseu în aşa fel ca să poată circula cel puţin un cal cu

samar, adică cu înălţimea până la 2-2,20 m şi o lăţime de 0,80-1,20 m, îndepărtându-se tufişurile şi

tăindu-se crengile arborilor.

La amenajarea de noi poteci se ţine seama că acestea să fie cât mai uşor de executat, să fie uşor

de parcurs, prin evitarea pantelor mari, recurgându-se la un traseu cu mai multe serpentine, care să

îndulcească  panta,  atât  pentru  oameni  cât  şi  pentru  animale.  Se va  evita,  de asemenea,  că  traseul

potecilor să meargă pe marginea unor abrupturi sau prăpăstii, fiind periculos pentru mersul animalelor.

Potecile de munte construite şi amenajate sunt deseori blocate de arbori căzuţi, pietre etc., de

aceea ele trebuie întreţinute. În unele cazuri, când ele traversează plantaţii sau păduri, cu timpul se

acoperă cu ramurile şi crengile arborilor, ceea ce impune ca, periodic, să se facă degajarea acestor

poteci.

6.5.2. ALIMENTĂRI CU APĂ

Se cunoaşte că nu se poate face o valorificare superioară a masei verzi prin păşunat, fără ca

animalele de toate vârstele şi categoriile să aibă la dispoziţie apă de băut în cantităţi îndestulătoare, de

bună calitate şi în orice perioadă a zilei. 

Prin  apă  bună  de  băut  se  înţelege  o  apă  curată,  lipsită  de  orice  impurităţi  fără  

miros  sau  gust  deosebit.  În  zona  montană  şi  alpină  în  general  nu  se  pune  problema  că  

nu  există  apă,  adăpatul  animalelor  se  face  la  ape  curgătoare,  pâraie  şi  la  adăpători  

amenajate. 

În cele mai multe cazuri însă este nevoie ca să se amenajeze adăpători fie prin aducerea apei

din pâraie, fluviu etc.

Apoi apa se conduce prin şanţ deschis sau închis sau prin conductă la un bazin colector sau

recipient de captare sau direct prin conductă la jgheaburile de adăpat.
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Deasemeni apa se aduce cu cisterna de la locul de captare (in cazul UAT Tulcea)de unde se

descarca in bazine sau cu ajutorul furtunelorvdirect in jgheaburi.

Bazinul de apă, casa de apă sau recipientul de captare, atât în cazul aducerii apei din pâraie cât

şi direct de la izvoare, se construieşte din lemn îmbinat, din piatră cu mortar de ciment sau din beton,

pietruit sau betonat pe fund şi margini şi acoperit cu blăni de lemn, cu lespezi de piatră sau cu plăci de

beton, peste care adesea se aşează un strat de pământ sau se pun brazde. 

Jgheaburile sau ulucile de adăpat trebuie să îndeplinească unele condiţii şi anume: 

- să aibă în totalitatea lor o lungime care să asigure adăpatul tuturor animalelor care sunt pe acea

păşune; 

  - fiecare jgheab să aibă o poziţie perfect orizontală; 

  - să nu fie aşezate direct pe pământ, ci pe suporţi la o înălţime de 30-50 cm; 

  - să poată fi golite integral pe perioada de iarnă sau pentru igienizare. 

Amplasarea jgheaburilor de adăpat se face pe un loc deschis, mai larg, pentru ca cireada să se

poată deplasa şi adăpa cu mai multă uşurinţă. De dorit este ca adăparea să se facă pe ambele părţi ale

jgheaburilor, dar dacă acest lucru nu este posibil, se poate face şi numai pe o singură parte. 

Pentru ca în jurul adăpătorii şi în mod deosebit în faţa jgheaburilor să fie terenul curat, fără

noroi, platforma se nivelează, se bătătoreşte şi se pavează cu piatră. Pavajul are o lăţime de cel puţin

2,5-3 m şi o grosime de 15-20 cm, precum şi o înclinaţie de 5% pentru scurgerea apei şi a urinei. 

Din această ocnă apa este condusă printr-un canal la o distanţă de 12-15 m, de unde apoi curge

spre o vale sau un pârâu. 

În cazurile când adăparea animalelor la jgheaburi se face numai pe o singură parte, spre a evita

intrarea vitelor de pe partea opusă, care de obicei este o pantă pronunţată, se construieşte pe acea parte

un gard de lemn. 

Aceeaşi împrejmuire de protecţie se face şi la locul unde se captează izvoarele şi la bazinul

colector. 

Buna funcţionare a adăpătorilor cere, ca în fiecare primăvară, acestea să fie revăzute, reparate şi

întreţinute în tot timpul verii iar paznicii de vite au obligaţia de a curăţa jgheaburile, cel puţin o dată pe
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săptămână. 

6.5.3.  LOCUINŢE ŞI ADĂPOSTURI PENTRU ANIMALE                    

Activitatea pastorală montană cere încă destul de multe braţe de muncă, atât pentru lucrările de

îmbunătăţire a pajiştilor, cât mai ales pentru exploatarea lor, inclusiv recoltatul fanului şi îngrijirea şi

deservirea animalelor. Păstorul de vite sau ciobanul are un rol important în cadrul activităţii pastorale

montane, de aceea lor trebuie să li se creeze condiţii de locuit corespunzătoare. 

Pentru  personalul  care  deserveşte  animalele,  încăperile  de locuit  se  pot  construi  ataşate  de

celelalte construcţii zoopastorale, stâne, grajduri, tabere de vară, magazii sau amenaja că adăposturi

speciale. Asemenea tipuri sau modele de locuinţe sau adăposturi pot varia de la un etaj altitudinal la

altul,  după zone, după numărul oamenilor ce urmează să locuiască în ele şi după felul  şi numărul

animalelor ce le deservesc. Este de dorit ca asemenea locuinţe de munte să-şi păstreze din punct de

vedere arhitectural întregul specific local. Pentru muncitorii care lucrează la îmbunătăţirea pajiştilor se

construiesc adăposturi  ţinând seama de numărul de ani  în care se va lucra cu un număr sporit de

muncitori şi de destinaţia ce urmează a se da adăpostului (va rămâne ca atare sau se va transforma în

magazie, adăpost pentru tineretul taurin, grajd pentru tauri sau pentru vaci înainte de fătare etc).

GRAJDURI

La munte se construiesc grajduri pentru adăpostirea animalelor de muncă, pentru adăpostirea

taurilor sau a vacilor în timpul fătării. 

Grajdurile  pentru  tauri  se  construiesc  pe  păşunile  unde  păşunează  vaci  și  

juninci,  deservind  şi  animalele  din  păşunile  învecinate.  Mărimea  lor  este  în  raport  cu  

numărul  taurilor  ce  vor  fi  adăpostiţi  in  timpul  perioadei  de  păşunat,  adăugându-se  o  

încăpere  pentru  3-4  vaci  pentru  fătare.  La  unul  din  capetele  grajdului  sau  la  ambele  

capete  se  construiesc  două  încăperi  ce  au destinaţia,  una  de  magazie  şi  alta  ca  

locuinţă a îngrijitorului, dacă pentru acesta nu este o altă locuinţă în apropiere. 

Lângă grajdul pentru tauri se amenajează un padoc cu 4-5 parcele, pentru păşunatul şi plimbatul

taurilor. Când se preconizează ca un număr de animale să ierneze la munte, la locul de producere a

fânului şi a ierbii însilozate, se construiesc grajduri după tipul celor din fermele de jos, care să satisfacă

toate cerinţele unei astfel de exploatări, să fie călduroase, construcţia executându-se din lemn, piatră

sau cărămida şi în mod obligatoriu tencuită. Atât la grajdurile pentru tauri şi maternitate cât şi la cele
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permanente, se amenajează bazine de colectare a bălegarului şi a urinei sub formă de tulbureală de

bălegar. 

STÂNE 

Sunt construcţii unde se face prepararea laptelui de oaie și a brânzeturilor și unde au ciobanii

locuinţa de vară. Se amplasează construcţia lângă posibilitatea de a aduce apa la Stâna sursa de apă sau

se are în vedere prin conducte sau forarea de fântâni. Amplasarea stanei este legată și de existenţa unei

căi de acces, drum sau potecă. De la stână trebuie, pe cât posibil, să fie vedere largă spre trupul de

pășune. Stâna se aşează cu spatele către vântul dominant și cu celarul orientat către nord sau nord-est,

nord-vest, pentru că e necesar ca în această încăpere să fie în permanenţă răcoare, să nu fie în bătaia

directă  a  razelor  solare.  La  Stână  şi  în  jurul  ei  este  necesară  în  permanenţă  o  mare  curăţenie.

Activitatea la stânele cu oi mulgătoare este legată de așa numită strungă, amenajare pentru muls și

pentru separarea oilor mulse de cele nemulse. Se consideră că sistemul strungilor fixe nu este bun,

pentru că stând prea mult într-un loc, se distruge complet vegetaţia ierboasă şi nu mai cresc decât

buruieni nitrofile că: urzici (Urtica dioica), ştevii (Rumex sp.), şi altele. 

Strunga trebuie să fie mutată și ea la fiecare 2-4 zile în alt loc, toate porţiunile de pajiște din

apropierea stanei putând fi fertilizate prin târlire, pun mutarea strungii. Pentru muncitorii care lucrează

la îmbunătăţirea pajiştilor se construiesc adăposturi ţinând seama de numărul de ani în care se va lucra

cu un număr sporit de muncitori și de destinaţia ce urmează a se da adăpostului (va rămâne ca atare sau

se va transforma în magazie, adăpost pentru tineretul taurin, grajd pentru tauri sau pentru vaci înainte

de fătare etc). În general în zona de câmpie, locuinţele pentru oameni nu se amenajează În pajișţi,

muncitorii care lucrează pe pajiște seara se retrag, având case în sat. Excepţie fac ciobanii care rămân

şi peste noapte lângă oi. În zona de câmpie, bovinele sunt duse vara la păşune și nu au în general

nevoie de adăposturi, pentru că stau în permanenţă în parcela unde păşunează, făcând în acelaşi timp şi

fertilizarea prin târlire, iar pe timpul unor intemperii se adăpostesc de obicei sub arbori.

 SILOZURI 

Pentru pregătirea semisilozului din iarba de pe pajişti se amenajează silozuri de suprafaţă. Deşi

însilozarea se poate face şi pe o platformă de pământ, fără nici o amenajare sau construcţie, este mai

puţin recomandabil însă, pentru că pierderile de nutreţ sunt destul de mari, ajungând până la 15%. De

aceea, se consideră necesar ca să se construiască silozuri la suprafaţa pământului din materiale locale

sau din beton, acest fel de siloz constând dintr-o platformă şi pereţi laterali. Dacă se construieşte din
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materiale locale, platforma este bine bătătorită ca să fie tare, i se dă înclinaţie pentru scurgerea apelor,

are dimensiunile 6-10 m lăţime şi lungimea după cantitatea de siloz ce se va pregăti, având pe margini

doi pereţi protectori, în înălţime de 1,5-2 m, confecţionaţi din lemn – stâlp şi împletituri de nuiele. Şi la

acest tip de siloz pierderile se ridică la 10-15%. Cele mai bune silozuri sunt, însă, cele construite din

piatră sau beton. Atât platforma cât şi pereţii laterali protectori se fac din piatră cu mortar de ciment

sau din beton, având dimensiunile de 6-10 m lăţime, 1,5-2,5 m înălţime şi 20-40 m lungime. Mărimea

acestor silozuri se calculează în raport cu animalele ce se vor hrăni şi cantitatea de nutreţ însilozat

necesară, socotind că la un m 3 siloz construit se poate depozita 650-700 kg masă verde sub formă de

semisiloz. Asemenea silozuri din piatră sau din beton asigură o bună conservare a nutreţului, reducând

pierderile până la 5%, tasarea şi eliminarea aerului făcându-se în condiţii mai bune, obţinându-se un

semisiloz de o mai bună calitate.

 Silozurile se construiesc pe terenuri uscate, lângă o cale de acces pe unde se transportă masa

verde pentru însilozare şi în imediata vecinătate a grajdului, a taberei de vară sau a adăpostului pentru

furaje. 

6.6. ÎMPREJMUIRI ŞI PORŢI DE TÂRLIRE

ÎMPREJMUIRI

Pe pajiştile din etajul fagului şi etajul molidului, unele împrejmuiri sunt deosebit de necesare

pentru o mai bună exploatare a covorului ierbos. Aceste împrejmuiri sub formă de garduri servesc la

delimitarea de tarlale, la separarea unor fâneţe de păşuni, la împrejmuirea stanelor, taberelor de vară, a

locuinţelor,  plantaţiilor,  terenurilor  degradate,  a  prăpastiilor,  a  terenurilor  mlăştinoase  etc.  Într-o

economie  montană  prosperă,  nu  se  poate  renunţa  la  asemenea  amenajări.

Împrejmuirile se execută,  în general, din materiale locale, din piatră sau din lemn. Cele din

piatră se fac acolo unde aceasta există din abundenţă şi nu se transporta din alte locuri şi unde nu este

necesar ca să se facă împrejmuiri de lungimi prea mari. La împrejmuirile din lemn, esenţele preferate

sunt  molidul,  fagul  şi  mesteacănul,  sub formă  de  stâlpi  şi  manele  sau  sub  formă  de  margini  sau

scânduri cioplite, în diferite moduri şi sisteme. 

Folosindu-se  mult  material  lemnos,  aceste  împrejmuiri  devin  costisitoare,  având  şi  o

durabilitate relativ scurtă, de cca. 6-10 ani, sunt totuşi destul de rentabile pe lungimi mai mici. Se pot

face împrejmuiri de lungă durată sub formă de garduri vii, prin plantarea a 3-4 rânduri de molid la

distanţă de 40-50 cm pe rând şi 40-50 cm între rânduri, plantaţie care după 6-8 ani formează un gard
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aproape impenetrabil, dar care necesită protejare până la înălţimea de 1,5-2 m. Astfel de împrejmuiri se

pretează mai ales pentru separarea pajiştilor de păduri, în fixarea hotarelor şi în jurul construcţiilor.

 În  ultimul  timp  a  început  să  se  introducă  şi  în  zona  de  munte  uzanţa  de  a  se  executa

împrejmuiri din stâlpi de beton cu sârmă ghimpată. Este considerată ca cea mai bună împrejmuire,

durabilă  şi  cea  mai economică.  Se poate  executa rapid,  uşor  şi  serveşte  scopurilor  şi  necesitaţilor

montane,  mai ales la delimitarea tarlalelor  de păşunat pe suprafeţele  unde se practică o exploatare

intensivă.

CAP. 7 DIVERSE

7.1  DATA  INTRĂRII  ÎN  VIGOARE  A  AMENAJAMENTULUI  ȘI  DURATA
ACESTUIA

Prezentul studiu intră în vigoare la data de ........................... și are o aplicabilitate de 10 ani.

7.2 COLECTIVUL DE ELABORARE A LUCRĂRII DE AMENAJARE

A Redactarea amenajamentului:

- Ing. VĂDUVA CULINA

B Descrieri parcelare:

                      -Ing.CIOBANU ANA MARIA

C Inspector Compartiment Cadastru Imobiliar, Banca De Date Urbana:

                      -    Ing. SIMILIU ANCUTA

D Primar:                         -    D-ul STEFAN ILIE

7.3 INDICAREA HĂRȚILOR AMENAJAMENTULUI

Acest studiu are anexate următoarele hărți:

Harta generală la scara 1:20000 pe care sunt figurate trupurile de pășune, parcelele, cursurile de
apă, culmile mai importante și căile de acces.
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CAP. 8 DESCRIERE PARCELARĂ

Trupul de pajiste

UAT Trup de 
pajiște

Parcele descriptivă Suprafața Categoria de 
folosința

Unit. Rele. Config

Tulcea UT 1 2, 3, 6,15,16. 17,47 pășune versant inclinat

Inclin 0 %                                             Exp:    Toate                    alt:200 m

Date stationale suplimentare:

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium pratense, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
vaginata,Phleum pratense, Vicia vilosa, festuca pratansis, Festuca cinerea,

Graminee:Agroypirum repens,Poa pratensis ,Bromus tectorum,Phleum pratensis,Cynorusus 
cristatus ,Deschampsia flexuosa ,Festuca rubra, lolium perene, Agrostys stolonifera, 

Leguminoase:Coronila variia ,Medicago lupulina ,Trifolium repens ,Trifolium campestre, Trifolium 
pratense, Vicia vilosa, Lotus corniculatus
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Div .pl :achilea setacea,potentila argintea,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium 
serrulatum, Adonis vernalis

Val. Pastorala;mijlocie-17,47 ha

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Date compl:         -

Lucrări executate:     -

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate..Fertilizări cu îngrășăminte
organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare,distrugerea musuroaielor, strangerea cioatelor..

Trupul de pajiste

UA
T

Tru
p de
paji
ște

Parcele descriptivă Supra
fața

Categ
oria 
de 
folosi
nța

Unit
. 
Rele
.

Con
fig

Tul
cea

UT 2
76,77,78,79,96,97,133,11,20,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,73,75,76,77,117,
122,130,134,135,136,139,148,150,178,162.

318,82
7

pășun
e

vers
ant

incli
nat

Inclin 0 %                                             Exp:    Toate                    alt:150 m

Date stationale suplimentare:

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium pratense, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
vaginata,Phleum pratense, Vicia vilosa, festuca pratansis, Festuca cinerea,

Graminee:Agroypirum repens,Poa pratensis ,Bromus tectorum,Phleum pratensis,Cynorusus 
cristatus ,Deschampsia flexuosa ,Festuca rubra, lolium perene, Agrostys stolonifera, 

Leguminoase:Coronila variia ,Medicago lupulina ,Trifolium repens ,Trifolium campestre, Trifolium pratense, 
Vicia vilosa, Lotus corniculatus

Div .pl :achilea setacea,potentila argintea,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium 
serrulatum, Adonis vernalis

Val. Pastorala;mijlocie-318,827 ha

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Date compl:         -

Lucrări executate:     -

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate..Fertilizări cu îngrășăminte 
organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare,distrugerea musuroaielor, strangerea cioatelor..
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Trupul de pajiste

UAT Trup de
pajiște

Parcele descriptivă Suprafața Categoria de
folosința

Unit. Rele. Config

Tulcea UT 3 72,73,74, ,186,187,188,189,229,230,23
1,232,233.

120,1 pasune Ses aluvial plana

Inclin 0 %                                             Exp:    însorita                     alt:0-2 m

Date stationale suplimentare:

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium repens, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
arundinaceea, Typia angustifolia.

Graminee:agroypirum cristatum ,botriochloa ischaemum ,bromus inermis ,cynorusus 
cristatus ,deschampsia flexuosa ,festuca rubra, poa pratensis lolium perene

Leguminoase:coronila variia ,medicago lupulina ,trifolium repens ,trifolium campestre, vicia vilosa, lotus
corniculatus

Div .pl :geranium pratense ,potentila erecta ,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium s. 
cinanchum acutum

Val. Pastorala;mijlocie-120,1 ha

Veg. Forestiera arbuști salix

Date compl:         -

Lucrări executate:     -

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate. 
Supraînsămânțarea .Fertilizări cu îngrășăminte organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare, 
indepartarea pietrelor, strangerea cioatelor.

Trupul de pajiste

UAT Trup de
pajiște

Parcele descriptivă Suprafața

ha

Categoria de
folosința

Unit. Rele. Config

Tulcea UT 3 70,71,183,185,189,92 32,3622 pasune versant plana

Inclin 5-25  %                                             Exp:    însorita                     alt:120 m

Date stationale suplimentare:

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium pratense, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
vaginata,Phleum pratense, Vicia vilosa, festuca pratansis, Festuca cinerea,

Graminee:Agroypirum repens,Poa pratensis ,Bromus tectorum,Phleum pratensis,Cynorusus 
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cristatus ,Deschampsia flexuosa ,Festuca rubra, lolium perene, Agrostys stolonifera, 

Leguminoase:Coronila variia ,Medicago lupulina ,Trifolium repens ,Trifolium campestre, Trifolium 
pratense, Vicia vilosa, Lotus corniculatus

Div .pl :achilea setacea,potentila argintea,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium 
serrulatum, Adonis vernalis

Val. Pastorala;mijlocie-32,3622 ha

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Date compl:         -

Lucrări executate:     -

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate..Fertilizări cu îngrășăminte
organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare,distrugerea musuroaielor, strangerea cioatelor..

Trupul de pajiste

UAT Trup de
pajiște

Parcele descriptivă Suprafața

ha

Categoria
de

folosința

Unit.
Rele.

Config

Tulcea UT 4 246,280,282,283,287,288,268,269,284,285,286,298
63,03 pășune

Fund 
vale

plana

Inclin 0-5  %                                             Exp:    însorita                     alt:1-5 m

Date stationale suplimentare:

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium pratense, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
vaginata,Phleum pratense, Vicia vilosa, festuca pratansis, Festuca cinerea,

Graminee:Agroypirum repens,Poa pratensis ,Bromus tectorum,Phleum pratensis,Cynorusus 
cristatus ,Deschampsia flexuosa ,Festuca rubra, lolium perene, Agrostys stolonifera, 

Leguminoase:Coronila variia ,Medicago lupulina ,Trifolium repens ,Trifolium campestre, Trifolium 
pratense, Vicia vilosa, Lotus corniculatus

Div .pl :achilea setacea,potentila argintea,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium 
serrulatum, Adonis vernalis

Val. Pastorala;mijlocie-63,03 ha

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Date compl:         -
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Lucrări executate:     -

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate..Fertilizări cu îngrășăminte
organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare,distrugerea musuroaielor, strangerea cioatelor..

Trupul de pajiste

UAT
Trup de 
pajiște

Parcela descriptivă Suprafața
Categoria

de
folosința

Unit.
Rele.

Config

Tulcea UT 5 246,280,282,283,287,288,268,269,284,285,286,298
80,52 pășune

Fund 
vale

plana

Inclin 0-5  %                                             Exp:    însorita                     alt:1-5 m

Date stationale suplimentare:

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium pratense, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
vaginata,Phleum pratense, Vicia vilosa, festuca pratansis, Festuca cinerea,

Graminee:Agroypirum repens,Poa pratensis ,Bromus tectorum,Phleum pratensis,Cynorusus 
cristatus ,Deschampsia flexuosa ,Festuca rubra, lolium perene, Agrostys stolonifera, 

Leguminoase:Coronila variia ,Medicago lupulina ,Trifolium repens ,Trifolium campestre, Trifolium pratense, 
Vicia vilosa, Lotus corniculatus

Div .pl :achilea setacea,potentila argintea,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium serrulatum,
Adonis vernalis

Val. Pastorala;mijlocie-63,03 ha

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Date compl:         -

Lucrări executate:     -

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate..Fertilizări cu îngrășăminte 
organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare,distrugerea musuroaielor, strangerea cioatelor..

Trupul de pajiste

UAT
Trup 
de 
pajiște

Parcela descriptivă Suprafața
Categoria

de
folosința

Unit.
Rele.

Config

Tulcea UT 6 - 61,62,65,66,68,69,246,268,269,280,282,283,284,285,286,287288. 202,02 pășune culmi inclinat
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UAT
Trup 
de 
pajiște

Parcela descriptivă Suprafața
Categoria

de
folosința

Unit.
Rele.

Config

est

Inclin. 0%                                                    Exp:  Toate                                               alt:150 m

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium pratense, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
vaginata,Phleum pratense, Vicia vilosa, festuca pratansis, Festuca cinerea,

Graminee:Agroypirum repens,Poa pratensis ,Bromus tectorum,Phleum pratensis,Cynorusus 
cristatus ,Deschampsia flexuosa ,Festuca rubra, lolium perene, Agrostys stolonifera, 

Leguminoase:Coronila variia ,Medicago lupulina ,Trifolium repens ,Trifolium campestre, Trifolium pratense, 
Vicia vilosa, Lotus corniculatus

Div .pl :achilea setacea,potentila argintea,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium serrulatum,
Adonis vernalis

Val. Pastorala;slaba  202,02 ha

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Date compl:         -

Lucrări executate:     -

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate..Fertilizări cu îngrășăminte 
organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare,distrugerea musuroaielor, strangerea cioatelor..

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Trupul de pajiste

UAT
Trup de
pajiște

Parcela descriptivă Suprafața
Categoria

de
folosința

Unit.
Rele.

Config

Tulcea
UT 6-
Vest

50,51,52,53,54,57,58,59,191,193,194,195,196,197,198,199
112,383 pășune culmi inclinat

Inclin. 0%                                                    Exp:  toate                                                      alt:170 m

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium pratense, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
vaginata,Phleum pratense, Vicia vilosa, festuca pratansis, Festuca cinerea,

Graminee:Agroypirum repens,Poa pratensis ,Bromus tectorum,Phleum pratensis,Cynorusus 
cristatus ,Deschampsia flexuosa ,Festuca rubra, lolium perene, Agrostys stolonifera, 

Leguminoase:Coronila variia ,Medicago lupulina ,Trifolium repens ,Trifolium campestre, Trifolium pratense, 
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UAT
Trup de
pajiște

Parcela descriptivă Suprafața
Categoria

de
folosința

Unit.
Rele.

Config

Vicia vilosa, Lotus corniculatus

Div .pl :achilea setacea,potentila argintea,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium serrulatum,
Adonis vernalis

Val. Pastorala;slaba  112,383 ha

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Date compl:         -

Lucrări executate:     -

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate..Fertilizări cu îngrășăminte 
organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare,distrugerea musuroaielor, strangerea cioatelor..

Trupul de pajiste

UAT
Trup de 
pajiște

Parcela descriptivă Suprafața
Categoria

de folosința
Unit.
Rele.

Config

Tulcea UT 7 18,19 2,942 pasune versant plana

Inclin 5-25  %                                             Exp:    însorita                     alt:120 m

Date stationale suplimentare:

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium pratense, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
vaginata,Phleum pratense, Vicia vilosa, festuca pratansis, Festuca cinerea,

Graminee:Agroypirum repens,Poa pratensis ,Bromus tectorum,Phleum pratensis,Cynorusus 
cristatus ,Deschampsia flexuosa ,Festuca rubra, lolium perene, Agrostys stolonifera, 

Leguminoase:Coronila variia ,Medicago lupulina ,Trifolium repens ,Trifolium campestre, Trifolium 
pratense, Vicia vilosa, Lotus corniculatus

Div .pl :achilea setacea,potentila argintea,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium 
serrulatum, Adonis vernalis

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Date compl:         -

Lucrări executate:     -
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UAT
Trup de 
pajiște

Parcela descriptivă Suprafața
Categoria

de folosința
Unit.
Rele.

Config

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate..Fertilizări cu îngrășăminte 
organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare,distrugerea musuroaielor, strangerea cioatelor..

Trupul de pajiste

UAT
Trup de 
pajiște

Parcela descriptivă Suprafața
Categoria

de folosința
Unit.
Rele.

Config

Tulcea UT 8 41,42,44,47,48,49,200,201,202,203,204,205,206,207,  
208,213,216, 218.

33,07

pasune versant inclinata

Inclin 5-35  %                                             Exp:    toate                  alt:120 m

Date stationale suplimentare:

Tipul de pajiste:Agropirom repens, Tryfolium pratense, Agrostys stolonifera, Carex caniculata, Festuca 
vaginata,Phleum pratense, Vicia vilosa, festuca pratansis, Festuca cinerea,

Graminee:Agroypirum repens,Poa pratensis ,Bromus tectorum,Phleum pratensis,Cynorusus 
cristatus ,Deschampsia flexuosa ,Festuca rubra, lolium perene, Agrostys stolonifera, 

Leguminoase:Coronila variia ,Medicago lupulina ,Trifolium repens ,Trifolium campestre, Trifolium pratense, 
Vicia vilosa, Lotus corniculatus

Div .pl :achilea setacea,potentila argintea,plantago lanciolata, taraxacum officinalis.

Plante dăunătoare =toxice:hypericum pereforatum, stelaria gramineea,euphorbia seguieriana cirsium 
serrulatum, Adonis vernalis

Veg. Forestiera arbuști salix caprea, Rosa canina, Crataegus monogyna...

Date compl:         -

Lucrări executate:     -

Lucrări propuse: combaterea plantelor dăunătoare si toxice prin cosiri repetate..Fertilizări cu îngrășăminte 
organice . Defrișarea vegetației lemnoase nefolositoare,distrugerea musuroaielor, strangerea cioatelor..
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CAP. 9 EVIDENȚA LUCRĂRILOR DE EXECUTAT ÎN URMĂTORII 10 ANI

Pentru trupurile de pajiște care sunt sub incidenta ariilor protejate se vor respecta următoarele

măsuri de conservare:

- să nu fie schimbată categoria de folosință a terenurilor cu vegetație erbacee;

- să nu fie arate, scarificate terenurile;

- să nu fie folosite îngrășăminte chimice, amendamente și substanțe de protecție a plantelor;

- îngrășămintele naturale pot fi aplicate până la echivalentul a maxim 30 kg/ha numai în perioadele

fără îngheț;

- să nu fie incendiate terenurile;

- să nu fie folosite utilaje de cosit rotative;

- să nu fie pășunate cu un efectiv mai mare de 0,3 UVM/ha;

- pășunatul se efectuează între 1 aprilie și 30 septembrie a fiecărui an;

- să fie îndepărtate speciile de plante exotice invazive;

- fiecare turmă are dreptul la un singur câine însoțitor care va purta obligatoriu jujeu la gat;

- amplasarea stanelor se face la o distanță de minim 150 m de malul apelor;

- pot fi efectuate supraînsămânțări, doar cu specii de plante existente în zonă.

Alte măsuri care se vor executa anual:

- lucrări de întreținere ale fântânilor și adăposturilor;

- lucrări de întreținere la adăposturi de animale;

- amenajarea de adăposturi pentru păstor și de adăpători pentru în cazul în care acestea nu există;

- evitarea sub încărcării/supraîncărcării cu animale.
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UAT TULCEA

    Trup de pajiște 

         Evidenta lucrărilor de executat în următorii 10 ani.

Întru-cât în islazul comunal al UAT Tulcea s-a constatat o pășune cu  un mare grad de 
acoperire cu vegetație lemnoase nefolositoare propunem:

74. defrișări treptate în 8-10  ani a arboretului nefolositor, ținând cont ca să se lase arboreți pentru 
animale și adăpost;

75. strângerea crengilor, ramurilor;

76. taiere și valorificarea materialului lemnos de pe pajiștile împădurite sau de pe terenurile de 
pășuni se face de către inspectoratele silvice pe baza unui plan întocmit de organele județene .

De aceea propunem combaterea vegetației lemnoase pe o perioada de 10 ani in procent  10%

Trup de
pajiste

Supr.ha

Combaterea 
plantelor 
daunatoare si 
toxice

Strângerea 
cioatelor 
pietrelor si 
nivelarea 
mușuroaielor

Defrisar
ea 
vegetati
ei 
nevalor
oase

     
Suprainsamant
are

             Fertilizarea     cu
gunoi de grajd          

Per 
ani

Supraf. ha
Per.. 
ani

Supraf. ha
Per 
ani

Supraf.h
a

Per.a
ni

Supraf.ha
Per.a
ni

Supraf. ha

UAT 1 17,47 10 17,47 10 17,47 10 1,747 - - 10 17,47

UAT 2 318,827 10 318,827 10 318,827 10 31,8827 - - 10 318,827

UAT 3 152,4622 10 152,4622 10 152,4622 10 15,2462210 152,462210 152,4622

UAT 4 63,03 10 63,03 10 63,03 10 6,303 - - 10 63,03

UAT 5 80,52 10 80,52 10 80,52 10 8,052 - - 10 80,52

UAT 6 Est 202,2001 10 202,2001 10 202,2001 10 20,22001- - 10 202,2001

UAT 6 Vest 112,383 10 112,383 10 112,383 10 11,2383 - - 10 112,383

UAT 7 
Vararie balta

2,942 10 2,942 10 2,942 10 0,2942 - - 10 2,942

UAT 8 33,07 10 33,07 10 33,07 10 33,07 - - 10 33,07

TOTOL 982,91 982,91 - 982,91 - 98,291 - 152,4622- 982,91
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CAP. 10 Ecoconditionalitatea și măsurile de mediu și climă finanțate prin

PNDR 2014-2020

Prevederile  legislației  europene  și  naționale,  precum  și  ale  Programului  de  acțiune  pentru
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, sunt obligatorii pentru toți fermierii
care dețin sau administrează exploatații agricole, astfel:

SMR 1 - Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

Cerințe obligatorii pentru fermieri:

În scopul protecției tuturor resurselor de apă împotriva poluării cu nitriți proveniți din surse
agricole, fermierii au următoarele obligații:               

- minim de întreținere a terenului agricol;

- să dispună de capacitați de depozitare a gunoiului de grajd;

- să nu depășească cantitatea de 170 kg Azot;

- să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul  de
interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice, în conformitate cu prevederile Codului de bune
practici agricole care este prezentat în tabelul de mai jos:

Perioada de interdicție

Îngrășăminte organice solide Teren arabil si pășuni 1 noiembrie-15 martie

Îngrășăminte organice lichide si 
îngrășăminte minerale

Teren arabil
Culturi de toamna 1 noiembrie-1 martie

Alte culturi
1 octombrie-15 martie

Pășuni

GAEC 1 - Crearea/menținerea benzilor tampon în vecinătatea apelor de suprafață. 

Cerințe obligatorii pentru fermieri

Se mențin fâșiile de protecție existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de
protecție a apelor de suprafața stabilite în conformitate cu prevederile legislației în domeniu. Fâșiile de
protecție  sunt  suprafețe  de  teren  înierbate,  împădurite  sau  cultivate  cu  graminee  sau  leguminoase
perene,  situate  în  vecinătatea  apelor  de  suprafață  sau  a  crăpăturilor  de  apă  potabilă,  pe  care  este
interzisă utilizarea îngrășămintelor chimice și organice sau a produselor de protecție a plantelor.

GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolați și terasele existente pe terenul
agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetației nedorite și asigurarea unui
nivel minim de întreținere a terenului agricol.

Cerințe obligatorii pentru fermieri:
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Arborii izolați sau grupurile de arbori existenți pe teritoriul exploatației nu trebuie tăiați fără
aprobarea  ocolului  silvice  raza  căreia  se  află  exploatația.  Fermierii  trebuie  să  prevină  instalarea
vegetației nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat.

Obiectivul acestui standard este menținerea unui nivel minim de întreținere a terenului agricol
prin evitarea instalării vegetației nedorite.

În  contextul  acestei  condiții,  vegetația  nedorită  este  reprezentată  de  unele  specii  de  plante
erbacee  sau  lemnoase,  anuale  sau  perene,  care  invadează  în  mod  spontan  terenurile  agricole,
diminuând capacitatea de producție a culturilor agricole. Tot în această categorie intră și unele specii
vegetale de pe pajiști, fără valoare furajeră sau toxice pentru animale.

Parcelele de pajiști permanente concesionate de  la consiliul local (cod 603, 605, 608) pentru
care nu se asigură încărcătura de 0,3 UVM vor fi excluse de la plată.

Nr.

crt

Categ .de folosință a

terenului
Cultură GAEG care trebuie respectat

SMR care trebuie

respectat

1 Pajiș+ permanente
Pășuni naturale

Fânețe naturale

GAEC 5.2, GAEC 7.1-3, GAEC

6.2, GAEC 2, GAEC 3

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12,

13

Măsurile de mediu și climă finanțate prin PNDR 2014-2020

Începând cu anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeana, pe lângă obligațiile
care deriva din statutul de Stat Membru, fermierii români au putut beneficia de unele drepturi similare
cu  fermierii  europeni.  Între  acestea,  un  rol  important  l-au  avut  fondurile  adresate  agriculturii  și
dezvoltării rurale, o componentă importantă a acestor fonduri fiind constituită din alocările financiare
ale măsurilor Axei 2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013.

Și pentru noua perioadă de programare (2014-2020), pentru a evita efectele secundare negative
ale anumitor practici agricole, UE prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și
dezvoltării rurale, oferă Statelor Membre posibilitatea acordării unor plăți compensatorii fermierilor
care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Pentru UAT Tulcea se poate accesa măsura 10 pentru pajiști permanente.

Măsura 10 agro-mediu și climă / pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări

Sub-pachetul 3.2-Lanius minor și Fălcos vespertinus:

- cositul trebuie efectuat cel mai târziu pana la data de 1 iulie;

- pășunatul se va efectua cu maximun 1 UVM/ha;

- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament cu
excepția  celor  operate  cu forța  animală sau lucrările  se  pot  efectua  cu utilaje  mecanizate  de mică
capacitate fiind interzisă folosirea utilajelor grele.

Pentru ambele sub-pachete ale P3:
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- utilizarea fertilizanților chimici si a pesticidelor este interzisă;

- utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până la echivalentul a maxim 40 kg
Nsa/ha (1 UVM/ha);

- necesitatea unei bezi, lată de 3 metri, ce va fi lăsata pe marginile fiecărei parcele (poate fi
cosită după data de 1 septembrie).

Cerințe specifice:

Pentru toate pachetele/variantele aplicabile pe pajiști:

- o masă vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament, nu mai
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului (P1, P2, P3, P6, cu excepția P8);

- o pajiște inundată nu va fi pășunată mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor
(pentru p1, p2, p3, p6, p8);

- nu vor fi realizate însămânțări de suprafața sau supraînsămânțări, putând-se face însămânțări
numai cu specii din flora locală și doar în cazurile în care unele suprafețe sunt afectate accidental (P1,
P2, P3 și P6 cu excepția P8);

-  pentru  toate  pachetele/variantele  M10  (P1-8),  este  interzis  aratul  sau  discuitul  pajiștilor
existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.
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