
Defrișările pădurilor 
 “Sângerează pădurea în zăpadă 

Când venele-i tăiem cu fierăstrăul, 

Ţipă oxigenu-n lumea toată, 

În păduri se instalează hăul.” 

   Pădurile oferă numeroase servicii ecosistemelor: ele ajută la protejarea solului împotriva 

eroziunii, fac parte din ciclul apei, protejează biodiversitatea oferind un habitat pentru 

numeroase specii și reglează climatul local. Pădurile sănătoase sunt, de asemenea, cruciale 

pentru combaterea schimbărilor climatice globale, deoarece captează dioxidul de carbon din 

atmosferă. Odată Pamantul era acoperit in majoritate de pădure, dar odată cu creșterea 

populației umane acestea au trebuit sa fie tăiate. 

   Încălzirea globală este, fără nicio îndoială, cea mai dezbătută problema de mediu la ora 

actuală la nivel mondial, însă problema de mediu cu adevărat serioasă o reprezintă dispariția 

pădurilor, ea fiind atât o cauză a încălzirii globale, cât și o consecință a acesteia, căci pădurea 

absoarbe cantități imense de dioxid de carbon, iar în momentul defrișărilor toată cantitatea 

absorbită revine în atmosferă, sporind astfel cantitatea de gaze cu efect de seră. 

   Modul în care a fost și este exploatată pădurea, mai ales despăduririle excesive a condus la 

reducerea substanțială a suprafețelor împădurite la nivel mondial. 

   Datele statistice pentru perioade mai îndelungate de timp sunt de asemenea semnificative. 

Spre exemplu, SUA mai are aproximativ 1-2% din suprafața inițial împădurită, Europa mai 

puțin de 50%, iar datele statistice arată ca la nivel mondial, 80% din pădurile planetei au fost 

deja. 

   Conform cercetătorilor, tăierea pădurilor lumii ar elibera mai mult de 3 trilioane de tone de 

dioxid de carbon, mai mult decât cantitatea stocată în rezervele gloabale de petrol, cărbune și 

gaze. Conservarea și restaurarea pădurilor ar putea contribui cu 18% la reducerea emisiilor 

necesară până în 2030 pentru a îndeplini țintele Acordului de la Paris. 

   Cele mai mari păduri ale lumii sunt în grav pericol. Jumătate din suprafața originală de pădure 

a fost distrusă și lucrurile sunt pe cale sa se înrăutațească dacă rata actuală de deforestare nu 

este încetinită. În fiecare minut 26 de hectare de pădure sunt pierdute – și nu e greu de văzut că 

dacă continuăm vom avea o planeta lipsită de pădure. Acest lucru ar fi catastrofic nu numai din 

pricina faptului că multe specii de animale îsi au habitatul in pădure, ci și deoarece pădurile 

joacă un rol important în reglarea climei planetei.   

   Omenirea pierde anual păduri de circa 20 de milioane de hectare, o suprafață egală cu 

teritoriul Marii Britanii, defrișări care au drept consecință emiterea a milioane de tone de dioxid 

de carbon. Deși ritmurile de despădurire sunt diferite în diverse regiuni ale lumii, specialiștii 

sunt unanimi în a prognoza că dacă nu se vor lua măsuri și ritmul actual al despăduririlor se va 

menține, dispariția completă a acestora va avea loc până la sfârșitul acestui secol, urmările 

asupra mediului si chiar asupra vieții pe Terra fiind inestimabile. 



   Peste 43 de milioane de hectare de pădure, o suprafață de aproape două ori mai mare decât 

cea a României, au fost defrișate pe cele 24 de fronturi majore ale despăduririlor din întreaga 

lume între 2004 şi 2017, arată un raport al World Wide Fund for Nature (WWF). 

   Fragilizarea lor pune în pericol ecosistemele vulnerabile pe care aceste păduri le adăpostesc 

şi, prin urmare, habitatele multor specii, favorizează contactul dintre speciile sălbatice şi 

oameni şi, în consecinţă, trecerea către oameni a bolilor de origine animală (zoonoze), aşa cum 

a ilustrat-o pandemia de COVID-19. 

   Despădurirea, înțelegând prin acest termen, defrișarea unor mari suprafețe de pădure, fie ca 

urmare a exploatării lemnului, fie datorită incendiilor de pădure provocate sau naturale, poate 

determina intensificarea unor fenomene climatice naturale, cum sunt frecvența inundațiilor 

masive, secetă excesivă, perioadele foarte reci în sezonul de iarnă. 

   CAUZE ALE DEFRIȘĂRILOR PĂDURILOR 

    Defrișările au loc într-un ritm alarmant în întreaga lume și duc la eliberarea de gaze cu efect 

de seră și la pierderea biodiversității. Se estimează că peste jumătate dintre pădurile tropicale 

din lume au fost distruse începând cu anii ’60. Agricultura comercială este principala cauză a 

acestor defrişări - se taie păduri pentru a face loc culturilor şi creşterii animalelor -, în special 

în America de Sud, potrivit ONG-ului. 

   Defrişările se produc din diferite motive: 

• valorificarea masei lemnoase brute sau semiprelucrate; 

• fabricarea mangalului (cărbunele de lemn); 

• deschiderea şi extinderea unor obiective industriale (de ex: carierele de lignit din 

Bazinul Olteniei); 

• construcţia, modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere şi feroviare; 

• extinderea terenurilor arabile şi desinate păşunatului; 

• plantaţii pomicole, viticole etc.; 

• construcţii industriale şi civile; 

• extinderea sau crearea zonelor rezidenţiale; 

• extinderea sau crearea zonelor de agrement (parcuri, staţiuni montane, grădini 

zoologice etc.). 

    În afară de metodele obişnuite utilizate pentru defrişare (tăierea arborilor) în unele cazuri se 

recurge la incendierea pădurilor. Acest procedeu se aplică atunci când terenul ce urmează a fi 

defrişat este greu accesibil utilajelor sau când valoare economică a masei lemnoase ce urmează 

a fi îndepărtate nu justifică aplicarea metodelor tradiţionale (care presupun consum de 

combustibili, energie şi efort fizic). Totuşi această metodă este tot mai puţin utilizată, pe de-o 

parte pentru că prezintă riscuri (extinderea incendiilor, accidente etc.) iar pe de alta datorită 

constrângerilor impuse prin semnarea tratatelor internaţionale cu privire la conservare, 

gospodărire durabilă dar şi cu privire la emisiile de dioxid de carbon în atmosferă. 

   Cele mai mari probleme din punct de vedere al mediului, dar şi economic sunt cauzate de 

defrişările ilegale şi de incendiile de pădure provocate de om, mai mult sau mai puţin 

accidental. Spre deosebire de defrişările efectuate cu un scop anume, acestea din urmă produc 

pagube economice irecuperabile sau în mică parte recuperabile şi pentru că în urma lor rămân 



terenuri descoperite reprezintă un factor declanşator pentru fenomene cu impact major negativ 

şi uneori ireversibil asupra mediului. 

   Dacă la începutul secolului al XX-lea, România era acoperită de păduri în proporție de 

40,8%, în prezent acest procent a scăzut la doar 26,7%, din acest punct de vedere România 

fiind codaşă în topul ţărilor europene privind suprafaţa împădurită (statisticile arată că în 

Europa suntem pe ultimul loc la capitolul suprafaţă împădurită) (EcoAssist, 2013). România a 

devenit un gater uriaş, peste 350.000 de hectare de pădure fiind rase ilegal de pe faţa pământului 

în doar 15 ani. 

   EFECTE ALE DEFRIȘĂRII PĂDURILOR 

   Pădurile oferă un cămin pentru o colecție diversă de viețuitoare. Ele sunt, de asemenea, o 

resursă foarte importantă pentru mulți oameni. Spre exemplu, în țări precum Uganda, oamenii 

se bazează pe copaci pentru lemn de foc, cărbune si cherestea. Potrivit Reuters, Uganda a 

pierdut în ultimii 25 de ani aproximativ 63% din suprafața sa de pădure. 

   În această zonă, familiile își trimit copiii, în special fetele, să facă rost de lemne pentru foc. 

Băieții sunt trimiși să caute copaci. Acest lucru durează adesea toată ziua și, astfel, copiii sunt 

puși în situația de a lipsi de la scoală. 

  De asemenea, defrișările elimină copacii și vegetația. Astfel, abilitatea pădurilor de a absorbi 

dioxidul de carbon este considerabil diminuată. Este estimat faptul că arborii din zona 

tropicelor sunt responsabili de absorbția a 23% din dioxidul de carbon din atmosferă. 

   PĂDUREA ECUATORIALĂ  

   Zona pădurilor ecuatoriale este o zonă fascinantă, plină de mister și promisiuni pentru mulți 

oameni care trăiesc în zona temperată. Așa că ar fi un dezastru ca aceasta să dispară. Odată 

distrusă pădurea, solul, care se acumulează în peste 1000 de ani, ar dispărea într-o singură 

decadă ducând la inundații nemaiîntalnite din pricina faptului că nu mai există sol să acumuleze 

apa.   

   Defrișarea pădurii îi lasă pe oamenii care trăiesc în pădure fără adăpost și fară hrană, și duce 

la dispariția unui stil de viață care a existat neschimbat pentru mii de ani. Însă efectul cel mai 

dezastruos pe care l-ar putea avea defrișarea este impactul asupra climei planetei. Cu toții am 

auzit de pericolele încălzirii globale și a efectului de sera, cauza principală a acestor fiind 

acumularea de dioxid de carbon în atmosferă. Copacii și alte plante verzi absorb dioxidul de 

carbon și produc oxigen prin fotosinteză, în timp ce animalele consumă oxigenul și expiră 

dioxid de carbon. Distrugerea pădurii ecuatoriale ar produce un imens dezechilibru în cantitatea 

de dioxid de carbon produs și reciclat, lucru care ar duce la acumularea acestuia în atmosferă 

și schimbării majore de climă. În plus, mulți copaci tăiați pentru a face loc agriculturii au fost 

arși sau lăsați să putrezească eliberând astfel mult mai mult dioxid de carbon în atmosferă. 

Toată natura este un sistem vast care acum există într-un stadiu mai mult sau mai puțin balansat. 

Jucându-ne cu factori de o importanță majoră cum e pădurea ecuatorială ar putea duce la 

dispariția lumii cum o știm noi.     

   SOLUȚII PENTRU COMBATEREA DEFRIȘĂRILOR PĂDURILOR 



   Dezvoltarea de soluții alternative defrișărilor poate ajuta la micșorarea nevoii tăierii 

copacilor. De exemplu, extinderea unei zone care poate fi folosită pentru agricultură, poate fi 

redusă daca oamenii ar adopta niște practici agricole mai moderne care să fie sustenabile. 

    Pădurile pot fi restaurate și prin replantarea de copaci în zonele în care aceștia au fost tăiați 

sau pur și simplu prin propria regenerare în timp. Cu cât o pădure își repopulează copacii mai 

repede, cu atât ecosistemul își va începe procesul de reparare. Important de reținut este că toată 

lumea poate să ajute la reducerea defrișărilor. Și putem face asta prin alegeri mici pe care le 

facem în viața de zi cu zi. Spre exemplu, putem să folosim hârtia pentru print doar atunci când 

este strict necesar. Ne putem limita consumul de produse care conțin ulei de palmier și putem 

recicla materiale precum lemn, metal, carton sau hârtie. 

    De asemenea, probabil că cea mai eficientă acțiune pentru a ajuta la reducerea defrișărilor 

este simpla acțiune a plantării unui copac. 

   Probabil însă că cel mai important pas este educarea si informarea acelor oameni a căror 

decizii influențează direct sau indirect soarta pădurilor. Indigenii pot fi ajutați de organizații de 

conservare pentru a face cel mai bine uz de resursele lor naturale. La celălalt capăt al firului, 

consumatorii din țările dezvoltate trebuie sa înțeleagă impactul negativ pe care îl are 

cumpărarea produselor din pădurile ecuatoriale. De aceea organizațiile de conservare încearcă 

să-i educe să cumpere alternative asupra acestor produse și îi încurajează să facă decizii 

informate asupra stilului lor de viață. Numai în acest fel putem opri și, eventual, întoarce 

degradarea pădurilor ecuatoriale.   

   Defrişările şi implicit degradarea ecosistemelor forestiere au fost încurajate printr-o serie de 

stimulente economice care conduc la ideea că valorificarea masei lemnoase şi utilizarea 

terenurilor ocupate de păduri în alte scopuri este mult mai profitabilă decât conservarea 

pădurilor. Multe funcţii importante ale pădurilor nu pot fi cuantificate, nu au o piaţă de 

desfacere, şi, prin urmare, nicio valoare economică intrinsecă pentru proprietarii acestora sau 

pentru comunităţile a căror bunăstare se bazează pe valorificarea lemnului. 

   Niciun alt ecosistem terestru nu asigură un echilibru mai complex şi o mai mare stabilitate, 

decât pădurea. Spaţiile verzi, indiferent de apartenenţă şi destinaţie, servesc la îmbunătăţirea 

calităţii mediului și menţinerea echilibrelor ecologice. 

 

 

  Dacă noi am fost cauza, tot noi putem fi soluţia. Tehnologiile necesare există deja. 



 

Și nu uita: 

   Natura nu are nevoie de oameni. Oamenii au nevoie de natură. 
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