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CAPITOLUL VI
PĂDURILE

VI.1. Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe
VI.1.1. Evoluţia suprafeţei fondului forestier
Suprafaţa forestieră totală a judeţului Dolj este de 84.700 ha .Din această suprafaţă,
în proprietatea statului şi administrarea Direcţiei Silvice Dolj se află 60.299 ha, restul de
24.401 ha fiind atribuite diverşilor proprietari (persoane fizice sau juridice) în baza legilor
fondului funciar (Legea 18/1991 si Legea 1/2000).
VI.1.2. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief
Din acest punct de vedere al repartizării pe forme de relief, distribuţia pădurilor din
judeţul Dolj se prezintă astfel:
păduri din zona de câmpie ( silvostepă şi câmpie forestieră) – 100%.
VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor
Referindu-ne doar la pădurile de stat, se poate afirma că starea de sănătate a
acestora este bună.

Pentru a menţine această stare de sănatate, în cursul anului 2014 Direcţia
Silvică Dolj a făcut unele eforturi financiare pentru combaterea dăunătorilor defoliatori
(Lymantria dispar)pe 14.150 ha.
În pădurile statului administrate de Direcția Silvică Dolj, în anul 2014 s-a manifestat
fenomenul de uscare pe suprafața de 4822 ha din care 882 ha cu intensitate mare, în mod
deosebit în arboretele de pin.
VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate
În anul 2014 au fost regenerate pe cale naturală 285 ha, iar artificial prin împăduriri
223 ha.
VI.1.5. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire
Județul Dolj este deficitar în păduri, procentul de împădurire este 11%, iar pentru
asigurarea unui echilibru climatic și a factorilor de mediu procentul pădurilor este de 30. În
județul Dolj sunt terenuri degradate proprietate privată care pot fi împădurite însă lipsa
cadastrului nu permite asocierea în vederea constituirii perimetrelor de ameliorare.
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VI.2. Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor
VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri
În pădurile administrate de Direcția Silvică Dolj au fost parcurse cu tăieri de
regenerare 1261 ha, tăieri de conservare aplicate în pădurile cu rol deosebit de protecție pe
suprafața de 641 ha, tăieri accidentale pe 1006 ha, tăieri de igienă pe 3639 ha, iar lucrări de
îngrijire a arboretelor tinere pe 1579 ha, toate efectuate conform prevederilor
amenajamentelor silvice.
VI.2.2. Schimbarea utilizării terenurilor
În anul 2014 a fost schimbată destinația terenurilor pentru 6 ha în scopuri de utilitate
publică (supralărgirea amprizei drumului European Craiova-Calafat).

VI.2.2.1. Fragmentarea ecosistemelor
În anul 2014 în pădurile statului nu au fost fragmentate ecosistemele forestiere
VI.2.3. Schimbările climatice
Se manifestă prin lipsa fructificației la specia gârniță și fenomenul de uscare
puternică a arboretelor de pin
VI.3. Tendinţe, prognoze şi acţiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor
Având în vedere acţiunile întreprinse de Direcţia Silvică Dolj privind gestiunea
durabilă a pădurilor: respectarea amenajamentelor silvice, intensificarea acţiunilor de pază
privind tăierile ilegale de arbori, împădurirea tuturor terenurilor goale din fondul forestier de
stat, monitorizarea atentă a stării de sănătate a pădurii, apreciem că starea fondului
forestier aflat în administrarea Direcţiei Silvice Dolj are o tendinţă pozitivă de evoluţie.
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