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Capitolul 1
introduCere şi instruCţiuni de utilizare

De ce să vorbim despre păduri?

Adunarea generală a ONU a declarat anul 2011 Anul Internaţional al Pădurilor 
pentru a susţine angajamentul de promovare a gestiunii, conservării şi dez-
voltării durabile a pădurilor din întreaga lume. 

Pădurile sunt parte integrantă din dezvoltarea durabilă globală: activităţile 
economice legate de păduri influenţează condiţiile de viaţă a 1 miliard şi 600 
de milioane de persoane din întreaga lume; de asemenea, pădurile au nu-
meroase beneficii socio-culturale şi constituie baza cunoştinţelor populaţiilor 
indigene; în cele din urmă, ca ecosisteme, pădurile joacă un rol fundamental 
în protecţia biodiversităţii şi în atenuarea efectelor schimbărilor climatice.
 
În prezent, la nivel global dispar în fiecare an circa 13 milioane de hectare de 
păduri, adică o jumătate din întreg teritoriul României, un ritm absolut nesus-
tenabil pentru menţinerea echilibrului natural al planetei. 

În plus, rata de pierdere a pădurilor primare este foarte mare, atingând într-un 
deceniu 40 de milioane de hectare, concentrate în general în America de Sud, 
Africa centrală şi Asia. 

Consecinţele acestor fenomene sunt nenumărate şi foarte grave: distruge-
rea diversităţii biologice şi a patrimoniului genetic (uman, animal şi vegetal); 
emisii de miliarde şi miliarde de tone de gaze cu efect de seră (schimbări cli-
matice); degradarea calităţii solurilor, a terenurilor, a apei şi a aerului (poluare 
şi deşertificare); creşterea sărăciei persoanelor care locuiesc în zonele fores-
tiere (exodul rural şi migraţia); ameninţarea drepturilor populaţiilor indigene şi 
a cetăţenilor lumii (la viaţă şi la sănătate).

Oamenii sunt cauza principală a distrugerii pădurilor, în special prin anumite 
sectoare economice legate de industria lemnului, de creşterea animalelor şi 
de agricultură intensivă, de construcţii, de infrastructuri şi de activităţi miniere.

Capitolul 1 - introducere şi instrucţiuni de utilizare
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(în urmă cu 8.000 de ani)
Pădurile primare de pe glob dispar într-un ritm ameţitor. În ultimii 30 de ani, 
80% din pădurile tropicale şi temperate au fost tăiate; la acestea se adaugă 
în fi ecare an o suprafaţă cuprinsă între 10 şi 16 milioane de hectare: dintre 
acestea, mai mult de 4 milioane de hectare sunt păduri primare. Distrugerea 
pădurilor este o ameninţare globală, atât din punct de vedere ecologic cât şi 
din punct de vedere socio-politic.

(azi)
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Din punct de vedere ecologic, defrişările distrug diversitatea biologică şi pa-
trimoniul genetic, diminuează capacitatea productivă a solurilor, contribuie 
la efectul de seră (FAO 2007; IPCC 2007). Din punct de vedere socio-poli-
tic, defrişările pun în pericol 90% din persoanele aflate sub pragul sărăciei 
(1.200.000.000) care depind direct de păduri pentru propria subzistenţă şi 
îndeosebi populaţiile indigene (FAO 2007; UNCTAD 2002; WB 2005). 
În general, de păduri depinde îndeaproape calitatea bună a solurilor, a apei, 
a terenurilor şi a aerului pe care îl respirăm; totuşi, de la conferinţa ONU din 
Rio de Janeiro (UNCED, 1992) la Obiectivele Mileniului (obiectivul 7, ţinta 9, 
indicatorii 25 şi 26, ONU, New York 2000) protecţia şi gestiunea pădurilor nu 
au mai apărut ca obiectiv primar al unei convenţii internaţionale, chiar dacă 
în mod sigur există diverse acorduri (ex: Convenţia pentru biodiversitate, CI-
TES) care ar trebui să protejeze ecosistemele şi speciile de maximă impor-
tanţă din lume.

De fapt, defrişările reprezintă un interes comun, în primul rând pentru ţările 
care obţin de pe urma acestora o contribuţie decisivă pentru propria lor dez-
voltare.

Două treimi din toate pădurile lumii (circa 3 miliarde de hectare) se regăsesc 
doar în 10 state: Australia, Brazilia, Canada, China, Congo, India, Indonezia, 
Peru, Rusia şi SUA. Exploatarea pădurilor este de mare interes pentru com-
paniile multinaţionale, care obţin de pe urma acestora profituri enorme în 
diverse sectoare ale economiei (lemn, apă, sol şi subsol, biodiversitate). Pă-
durile alimentează piaţa internaţională a lemnului ca material pentru produce-
rea hârtiei (300 de tone în fiecare an), obiecte pentru amenajări interioare (ex: 
mobilă), materiale de construcţii (ex: ambarcaţiuni). Pentru a vă face o idee 
este suficient să vă gândiţi la faptul că numai Italia, în 2007, a consumat 23 
de milioane de m³ de lemn, adică mai bine de un kilogram de persoană zilnic 
(state of the world’s forests, FAO 2007). Pe scurt, populaţiile rurale ale ţărilor 
din sudul globului sunt interesate să dispună de păduri, la fel ca şi mai mult 
de trei miliarde de persoane care obţin de pe urma acestora materia primă 
pentru propria subzistenţă, spaţiu pentru activitatea agricolă, energie, lemn, 
remuneraţie directă pentru tăierea arborilor. 

Ce se poate face pentru a schimba tendinţa? Se pot face împăduriri, desigur, dar 
nu este de ajuns. Împădurirea în sine nu garantează recuperarea tuturor funcţiilor 
forestiere, dimpotrivă, în anumite cazuri pune în pericol ea însăşi ecosistemele şi 
resursele naturale (ex: monoculturi pentru alte folosinţe, OMG-uri). Nici în ceea 
ce priveşte absorbţia de CO2 împădurirea nu pare a fi un instrument decisiv. Pen-
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tru a schimba tendinţa, este necesar să se taie mai puţini arbori şi într-un mod 
diferit, de exemplu renunţând la practica tăierii selective, care, deseori, precede 
arderea ariei forestiere şi începerea activităţilor agricole şi pastorale. Împădurirea 
trebuie să fie prin urmare unul dintre instrumentele de gestiune durabilă a resur-
selor forestiere, niciodată unicul.

FAO, Banca Mondială şi Comisia Europeană (printre altele) sunt de părere 
că obiectivul principal este combaterea tăierii ilegale şi comerţului ilegal de 
resurse silvice (în special de resurse primare) şi că pentru a atinge asemenea 
obiective este necesară consolidarea gestiunii durabile a pădurilor în ţările 
în curs de dezvoltare. În special se crede (WB 2005) că gestiunea durabilă 
a pădurilor depinde strict de lupta populaţiilor rurale împotriva sărăciei şi că 
dezvoltarea economică a acestor populaţii ar trebui căutată în gestiunea di-
verselor funcţii şi servicii pe care le pot oferi pădurile (economice: producţia 
de lemn, producţia alimentară, producţia fito-cosmetică şi medicinală, servi-
cii turistice; ecologice: fertilitatea solurilor, conservarea apelor, apărarea teri-
toriului, absorbţia de CO2). 

Comisia Europeană (Forest strategy, 2005-2006 şi Communication addressing 
the challenges of deforestation and forest degradation to tackle climate change 
and biodiversity loss COM (2008)645) prevede folosirea pârghiei pieţei comu-
nitare pentru a stimula gestiunea durabilă a pădurilor lumii; promovarea ace-
lor produse şi servicii forestiere (ex: lemn, biomasă, hârtie certificată) care 
contribuie la protecţia şi dezvoltarea durabilă a resurselor silvice de pe glob. 
Acest lucru presupune ca piaţa europeană să facă o cerere semnificativă de 
produse şi servicii forestiere durabile şi certificate; ca trasabilitatea filierei de 
lemn (ce este, de unde provine, cine l-a făcut şi cum) să fie o cerere similară 
celei exprimate în prezent pentru anumite filiere alimentare (ex: biologic, echi-
tabil şi solidar). 
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proieCtul

Proiectul „educaţie pentru gestiunea durabilă şi responsabilă a pădurilor lumii”, 
promovat de Cospe în colaborare cu CISV şi GVC (Italia), Kopin (Malta), 
Asociaţia Alma-Ro, Fundaţia TERRA Mileniul III, Asociaţia Rhododendron 
(România), Acsud-Las Segovias (Spania), Polish Green Network (Polonia), 
îşi propune să „sensibilizeze şi să promoveze acţiuni pentru o gestiune glo-
bală şi durabilă a pădurilor şi pentru un uz şi consum responsabil din partea 
cetăţenilor/consumatorilor europeni”, prin intermediul numeroaselor activităţi 
de informare şi educaţie. Proiectul, adresat în special şcolilor şi cetăţenilor, 
dar şi instituţiilor şi celor care lucrează în acest domeniu, îşi propune:

să promoveze cunoaşterea pădurilor lumii şi a valorii lor ecologice, cultu-• 
rale, sociale şi economice;
să informeze despre principalele probleme legate de defrişări şi alte prac-• 
tici de exploatare distructivă a pădurilor; 
să sensibilizeze cu privire la interdependenţa dintre stilul de viaţă şi im-• 
pactul de mediu şi social asupra zonelor forestiere de pe glob; 
 să contribuie la modificarea atitudinilor privind folosirea şi consumul re-• 
surselor silvice (şi nu numai) în mod preponderent echitabil şi durabil, 
promovând achiziţionarea de produse şi servicii certificate şi detectabile, 
a căror provenienţă poate fi verificată; 
să susţină şi să dirijeze politicile durabile promovate de autorităţile locale, • 
de instituţiile parcurilor, de companii.

Principalele activităţi

Kit multimedia
Kit-ul, tradus în mai multe limbi (engleză, română, poloneză, spaniolă) este 
alcătuit dintr-un suport scris şi un DVD şi aprofundează tema pădurilor lumii: 
ce sunt, unde sunt, la ce folosesc, care sunt problemele acestora şi posibilele 
soluţii. Conţine, de asemenea, propuneri educative pentru a realiza activităţi 
de lucru despre gestiunea durabilă şi despre uzul şi consumul responsabil al 
resurselor forestiere.

Cursuri de formare locale
Sunt prevăzute cursuri de formare locale în Italia, Spania, România, Malta şi 
Polonia pentru cei care vor susţine şi sprijini ulterior activităţile educaţionale 
din şcoli. 
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Activităţi educaţionale în şcoli
Activităţile educaţionale pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor lumii sunt ba-
zate pe kit-ul multimedia şi sunt realizate de formatori experţi din Italia, Spania, 
România, Malta, Polonia. Activităţile se adresează profesorilor şi elevilor de 
gimnaziu şi liceu.
 
Expoziţia
Expoziţia interactivă (tradusă în engleză, română, poloneză, spaniolă) alcătu-
ită din fotografii şi materiale audio şi video, îşi propune să introducă vizitatorii 
într-un traseu de descoperire, gândire şi experimentare a unor practici dura-
bile privind folosirea şi consumul resurselor forestiere.

Concurs pentru şcoli
În cadrul proiectului vor fi lansate două concursuri europene adresate şcolilor 
privind bunele practici de folosire durabilă a resurselor forestiere, având drept 
obiectiv implicarea nu numai a studenţilor şi profesorilor, dar şi a comunităţii 
şi autorităţilor locale, prin intermediul propunerilor studenţilor.

Schimburi de experienţă între şcoli
Sunt prevăzute schimburi de experienţă între cele 24 de şcoli implicate în 
proiect din Italia, Spania, România, Malta, Polonia, cu scopul de a promova o 
comunicare directă între şcoli şi realizarea unei reţele internaţionale de şcoli 
implicate în activităţi cu tematică ecologică.

Realizarea unei reţele europene
Proiectul prevede şi realizarea unei reţele internaţionale de asociaţii, şcoli, 
centre de formare profesională, instituţii administrative ale parcurilor, auto-
rităţi angajate în susţinerea şi protecţia pădurilor în lume, prin conferinţe şi 
seminarii în Italia, Spania, România, Malta, Polonia. 

Campanie de informare
Proiectul are în vedere o campanie de comunicare socială prin diverse instru-
mente. În primul rând, site-ul www.forestintheworld.org care va aduna toate 
materialele produse, informaţiile privind activităţile, ştirile, declaraţiile oficiale 
de poziţie. În fiecare ţară implicată vor fi realizate de asemenea campanii în 
presa scrisă şi radio. Festivalul „Terra di tutti film festival” (festivalul de film 
„Pământul tuturor”) organizat în Italia la Bologna va găzdui o selecţie de do-
cumentare pe tema pădurilor, care vor fi apoi prezentate în Spania, România, 
Malta şi Polonia. 
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parteneri

Fundaţia terra Mileniul iii - românia

Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizaţie apolitică, neguvernamentală 
şi non-profit de protecţie a mediului. Misiunea organizaţiei TERRA Mileniul III 
este de a desfăşura programe ecologice în vederea conştientizării populaţiei 
asupra efectelor schimbărilor climatice şi de a promova programe de dezvol-
tare durabilă la nivel naţional, regional şi global.

Grupurile ţintă principale sunt autorităţile centrale şi locale, comunităţile de 
ONG-uri, instituţiile financiare internaţionale, cetăţenii.

Direcţii de acţiune:
activităţi şi programe de protecţie a mediului înconjurător, la nivel local, • 
regional şi global, cu preponderenţă cele legate de reducerea efectelor 
provocate de fenomenul schimbărilor climatice; 
activităţi şi programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte • 
publice sau private asupra mediului şi comunităţilor; 
activităţi şi programe de promovare a legislaţiei şi modificărilor legislati-• 
ve în domeniul mediului şi în sectoarele conexe; 
activităţi educaţionale pentru copii şi adulţi; • 
încurajarea dezvoltării transferului de tehnologii şi tehnici nepoluante, • 
cercetarea ştiinţifică în domenii legate de protecţia mediului; 
colaborarea cu administraţiile locale şi/sau regionale şi comunităţile în • 
vederea realizării protecţiei ecosistemelor locale şi regionale; 
programe comune cu organizaţii internaţionale similare în domeniul soci-• 
al, educaţional şi al protecţiei mediului înconjurător; 
- promovarea participării cetăţenilor, în special a tinerilor, la procesul de 
luare a deciziilor şi la rezolvarea problemelor de mediu.

În cei 13 ani de activitate, TERRA III a desfăşurat peste 60 de proiecte1 finan-
ţate de către Uniunea Europeană, organizaţii americane şi româneşti, amba-
sade etc. (vezi: www.terraiii.ngo.ro).  
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Prin proiectele noastre, am contribuit la conştientizarea asupra problemelor 
de protecţie a mediului în România, efectelor schimbărilor climatice şi nece-
sităţii de a trece la tehnologii mai verzi, resurselor de energie regenerabile şi 
eficienţei energetice precum şi la îmbunătăţirea legislaţiei şi cadrului instituţi-
onal din aceste domenii.

Abordarea şi filozofia noastră sunt dialogul social, colaborarea şi networking 
cu alte ONG-uri de mediu, pentru a îmbunătăţi politici şi pentru a asigura du-
rabilitatea.
Activitatea politicii transsectoriale a fost dezvoltată în mai multe proiecte, 
precum „Un parlament mai verde!” şi „Gândeşte politici verzi” (îmbunătăţind 
calitatea legislaţiei protecţiei mediului şi monitorizarea activităţii parlamenta-
re); preocupări legate de durabilitatea sectorului ONG au apărut atunci când 
ne-am implicat în reţele naţionale şi internaţionale (Reţeaua de Acţiune pentru 
Climă, Inforse, Bankwatch etc.), când am acceptat poziţii reprezentative în 
Comitetele Naţionale de Monitorizare pentru 
Programele Sectoriale Operaţionale finanţate de UE şi când ne-am implicat în 
activitatea Fondului de Mediu (Comitetul de Aprobare a Proiectelor).

În plus, activitatea Fundaţiei din ultimii 10 ani a demonstrat angajamentul faţă 
de protecţia mediului şi dovada vie a capacităţii sale de a crea şi administra o 
reţea de ONG-uri locale (RAC-RO). TERRA III a fost, de asemenea, şi organi-
zatorul unui Forum naţional de mediu, în care s-a decis instituirea unei reţele 
informale de 60 de ONG-uri active în domeniu, denumită Coaliţia de Mediu.

Capitolul 1 - introducere şi instrucţiuni de utilizare
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asociaţia alMa-ro - românia

Asociaţia ALMA-RO s-a constituit în august 2001, ca urmare a iniţiativei unui 
grup de experţi în domeniile administraţie publică, dezvoltare durabilă şi re-
zolvarea conflictelor.

Misiunea noastră
Promovarea, susţinerea şi implementarea drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului pentru o dezvoltare durabilă viitoare a ţării şi regiunii.   

Obiectivele noastre 
Promovarea dezvoltării durabile; • 
Creşterea participării la elaborarea, implementarea şi monitorizarea poli-• 
ticilor publice. 

Domeniile noastre de activitate sunt: protecţia mediului şi schimbările cli-
matice, administraţia publică, energiile regenerabile, rezolvarea alternativă a 
conflictelor de mediu. 

Grupul ţintă principal: funcţionari de stat şi reprezentanţi locali aleşi, membri 
ai guvernului, membri ai Parlamentului, ONG-urile de mediu, tineretul (ado-
lescenţi cu vârste cuprinse între 10-19 ani), profesori, agricultori.   

Afiliere la reţele
1.  Reţeau de Acţiune pentru Climă România - RAC-RO, www.rac-ro.ngo.ro 

(membru fondator)
2. Coaliţia de Mediu - www.coalitiapentrumediu.ro
3. Forumul ONG-urilor de Mediu
4. Coaliţia Fondurilor Structurale - www.ce-re.ro/coalitiaong
5.  Reţeaua ONG-urilor din Europa de Sud-Est - www.seengo.net. 
6.  Reţea regională care susţine activitatea Pactului de Stabilitate în Europa 

de Sud-Est.

Membră a grupurilor profesionale: Asociaţia Profesională a Mediatorilor. 

Tipuri de activităţi:
Organizare şi facilitare de întruniri, dezbateri, cursuri, seminarii, conferinţe • 
naţionale şi internaţionale; 
Advocacy pentru îmbunătăţirea politicilor din domeniile protecţiei mediu-• 
lui, energiilor regenerabile, administraţiei educaţionale si publice/bunei 
guvernări; 
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Dezvoltare de activităţi cu privire la participarea cetăţenilor la procesul de • 
influenţare a opiniei publice (advocacy şi lobby în domeniu); 
Elaborarea de studii, cercetări şi traduceri;• 
Aplicarea tehnicilor alternative de rezolvare a conflictelor (facilitare, medi-• 
ere, negociere); 
Networking cu alte organizaţii care au aceleaşi obiective; • 
Editarea de publicaţii, buletine informative, studii, cărţi.• 
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asociaţia pentru protecţia Mediului şi a naturii rhododendron - românia
   

Asociaţia Rhododendron a fost înfiinţată în primăvara anului 1990 şi reorga-
nizată în 1993. 

Obiectivele organizaţiei sunt:
contribuţia la îmbunătăţirea relaţiilor om-natură prin educaţie în contex-• 
tul schimbarilor climatice;
sensibilizarea opiniei publică cu privire la problemele de mediu;• 
organizarea de acţiuni pentru prevenirea şi reducerea poluării mediului • 
si a distrugerii biodiversitatii/zonelor naturale;
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din oraşe prin acţiuni de ecologie • 
urbană;
crearea de arii protejate (elaborare documentaţie, lobby) şi implicarea în • 
conservarea zonelor naturale;
colaborarea cu autorităţile locale şi instituţiile de stat competente pen-• 
tru protejarea mediului.
contribuţia la implicarea populaţiei în procesele decizionale privind pro-• 
blemele mediului înconjurător.

Aceste scopuri/obiective sunt realizate prin programe concrete astfel:
crearea de noi arii protejate şi implicare in managementul lor;• 
programe de educaţie ecologică pentru tineri - în contextul schimbărilor • 
climatice;
activităţi de ecologie urbană în localităţile din judeţul Mureş (Tg.Mureş, • 
Sovata, etc.);
cooperare cu foruri internaţionale în elaborarea studiilor privind dezvol-• 
tarea durabilă.

Grupuri ţintă: elevi, studenţi şi cadre didactice, reprezentanţi ai autorităţilor 
locale şi a diferite instituţii, publicul larg din Tîrgu Mureş şi judeţul Mureş, 
membri ai ONG-urilor, etc.

Tipuri de activităţi:
Elaborarea de studii ştiinţifice şi lobby pentru declararea unor noi arii • 
naturale protejate în judeţul Mureş (Realizări: Parcul Naţional Călimani/
sud, Parcul Natural Defileul Mureşului, rezervaţia Scaunul Domnului, re-
zervaţia Seacă, etc.), contribuţie la delimitarea siturilor Natura2000 din 
judeţul Mureş.
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Activităţi de educaţie ecologică pentru tineri şi adulţi în colaborare cu şcoli • 
şi alte instituţii din judeţul Mureş (Tg.-Mureş, Sovata, Răstolita, Sângeor-
giu de Pădure, etc.), conştientizarea problemelor schimbărilor climatice.
Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă în limita impactului • 
redus asupra naturii. 
Organizarea de campanii pentru reducerea nivelului de poluare a aerului • 
şi apelor şi conservarea pădurilor în judeţul Mureş.
Programe de ecologie urbană - managementul spaţiilor verzi, transport • 
durabil, managementul deşeurilor, promovarea compostării, etc - în cola-
borare cu autorităţile locale. 
Networking cu organizaţii similare. • 
Editarea diferitelor publicaţii. • 

Afilierea la reţele de ONG-uri:
ANPED: The Northen Alliance for Sustainability, www.anped.org
CAN-RO: Climate Action Network Romania, www.rac-ro.ngo.ro
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Kopin - Malta

KOPIN este o organizaţie de voluntariat, autonomă, non-profit şi neguverna-
mentală (ONG) cu sediul în Malta, activând în domeniul cooperării şi educaţiei 
globale Nord-Sud. KOPIN vizează eradicarea sărăciei şi dezvoltarea completă 
şi abilitarea efectivă a comunităţilor sărace. Organizaţia desfăşoară activităţi 
de educaţie de dezvoltare şi advocacy în probleme Nord-Sud îndreptate în 
principal către politici locale şi UE. Deşi KOPIN este autonomă, este în relaţii 
bune cu mai multe organizaţii şi reţele din Malta şi alte ţări. 

De fapt, de când s-a înfiinţat în anul 2000, un obiectiv principal al KOPIN este 
de a stabili relaţii cu alte ONG-uri pentru a împărtăşi experienţe şi expertiză, 
axându-se pe cooperarea pentru dezvoltare şi educaţia globală, şi de a con-
strui o poziţie puternică pentru a pleda pentru dreptatea socială globală şi 
pentru o abordare bazată pe drepturi.

KOPIN este organizaţia fondatoare a Platformei Naţionale a NGDO-urilor din 
Malta, denumită azi SKOP, pe care a coordonat-o din octombrie 2001 până 
în mai 2007, prin mandat. KOPIN participă, de asemenea, la multe grupuri 
de lucru tematice la nivel local şi european. KOPIN este, în plus, membru al 
Forumului pentru Justiţie şi Cooperare din Malta (FJC), şi colaborează activ 
cu reţele precum EUROSTEP, Federaţia Terre des Hommes International şi în 
proiecte de networking şi advocacy precum TRIALOG şi DEEEP.

KOPIN acţionează de asemenea ca punct focal maltez pentru Social Wat-
ch International (www.socialwatch.org). Organizaţia emite un raport naţional 
pentru publicaţia anuală şi se angajează în iniţiative de advocacy cu autorită-
ţile naţionale privind politicile relevante. 

Viziune
KOPIN îşi doreşte o societate globală unde cetăţenii au drepturi egale de a 
contribui la o lume fără sărăcie şi orice altă formă de nedreptate. 

Misiune
Misiunea KOPIN este de a contribui activ la eliminarea sărăciei globale şi • 
injustiţiei sociale prin:
Angajarea în proiecte durabile împreună cu parteneri din întreaga lume;• 
Furnizarea de servicii populaţiilor vulnerabile din Malta cu o atenţie deo-• 
sebită asupra copiilor care migrează;
Promovarea şi furnizarea educaţiei de dezvoltare şi conştientizare a po-• 

Capitolul 1 - introducere şi instrucţiuni de utilizare



20

pulaţiei pentru sensibilizarea şi mobilizarea cetăţenilor de a participa la 
dezbaterea pentru dezvoltare;
Formarea de competenţe în rândul membrilor şi partenerilor săi;• 
Monitorizarea proceselor politice şi angajarea în dialogul de politici cu • 
factorii de decizie, pentru a influenţa dezbaterea pe politici malteze şi 
europene legate de dezvoltare, migraţie şi drepturile omului. 

Abordarea noastră se bazează pe drepturile omului, în toate demersurile npe 
care le facem; facem schimb de idei şi de experienţe cu parteneri locali, eu-
ropeni şi globali şi încercăm să fim inovatori prin identificarea de zone intere-
sate neglijate. 
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CisV - italia

Comunità Impegno Servizio Volontariato 
(Comunitate Angajament Serviciu Voluntariat)

CISV (www.cisvto.org) este o asociaţie comunitară angajată de 50 de ani în 
lupta împotriva sărăciei şi pentru drepturile umane. Este un ONG recunoscut 
de Ministerul Afacerilor Externe pentru dezvoltarea de activităţi de cooperare 
internaţională. Angajamentul comunităţii în Italia şi în lume se bazează pe res-
pectarea principiilor etice şi valorilor care se regăsesc în „Carta principiilor”. 

În proiectele de cooperare internaţională, CISV acţionează în scopul de a 
favoriza autodezvoltarea comunităţilor locale, în sprijinirea organizaţiilor de 
agricultori şi societăţilor civile, în diverse ţări din Africa - Benin, Burkina Faso, 
Burundi, Guinea- Conakry, Mali, Niger şi Senegal şi din America Latină - Bra-
zilia, Columbia, Guatemala şi Venezuela. Sectoarele prioritare de intervenţie 
sunt: infrasctructură - apă potabilă, irigarea câmpurilor şi lupta împotriva de-
şertificării; teritoriu - agricultură, dezvoltare şi conservare ecologică; microfi-
nanţare - case de economii şi credit în zonele rurale; dezvoltare instituţiona-
lă şi organizaţională - formare, crearea unei conştiinţe civice, recunoaşterea 
drepturilor politico-sociale, coordonare prin instituţiile locale şi asociaţiile de 
bază; drepturile copilului şi drepturi umane în general; turism responsabil. 

Cu proiectul Familia Multietnică, CISV susţine familii şi comunităţi pentru 
minori pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă. Este vorba despre un sprijin 
colectiv şi nu individual, în conştientizarea faptului că problemele sărăciei, 
nedreptăţile şi lipsa drepturilor vizează comunităţi întregi, nu doar copii în 
mod individual. 

CISV promovează iniţiative de educare a populaţiei mondiale şi campanii de 
sensibilizare locale şi naţionale, propune demersuri de formare, de animaţie şi 
dialog intercultural pentru şcoli, gestionează spaţii şi iniţiative dedicate tinerilor, 
cu propuneri de voluntariat şi de schimburi internaţionale în Europa, Africa şi 
America Latină. 

Prin VPS - Volontari per lo Sviluppo (Voluntari pentru Dezvoltare), o serie de 
publicaţii multimedia online şi documentaţii, CISV abordează din punct de 
vedere jurnalistic diverse teme: cooperare internaţională, stiluri de viaţă dura-
bile, educaţie, imigrare, turism responsabil. Revista VPS, disponibilă online la 
adresa: http://www.volontariperlosviluppo.it, publicată împreună cu alte ONG-
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uri de la FOCSIV, are la activ prima reţea de jurnalişti din Sudul lumii. Mem-
brii CISV - donatori, voluntari, angajaţi, parteneri, colaboratori, simpatizanţi 
- sunt uniţi prin valori, proiecte şi stiluri de viaţă. Asociaţia oferă posibilitatea 
de a împărtăşi principiile fondatoare - centralitatea persoanei, inspiraţie creş-
tină, pace şi dreptate, chiar şi prin experienţa vieţii comunitare de fraternitate, 
familii care împart casa, cotidianul si căminul spiritual. 
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alliance of associations polish Green network - pGn, polonia

Alliance of Associations Polish Green Network (Uniunea Asociaţiilor Poloneze 
„Reţeaua Verde”) este o reţea a celor mai puternice 10 ONG-uri de mediu şi 
dezvoltare durabilă cu sediul în cele mai mari oraşe din Polonia. Reţeaua are 
statut de organizaţie de utilitate publică/ajutor public.

Misiunea noastră este dezvoltarea în acord cu natura. 
Constituim sprijin public pentru dezvoltare durabilă.• 
Realizăm o monitorizare independentă a fondurilor publice. • 
Promovăm comportamente/modele de consum responsabil.• 
Sprijinim dezvoltarea durabilă în regiunile din Sudul globului.• 
Sprijinim societatea civilă în ţările europene de est.• 

Multe din acţiunile noastre sunt întreprinse la nivel regional şi local de mem-
brii organizaţiilor din reţea. De asemenea, cooperăm cu o gamă largă de or-
ganizaţii naţionale şi internaţionale. 

Reţeaua Verde Poloneză este membră a reţelelor de ONG-uri internaţionale 
precum: Bankwatch Network, ANPED, SFTEAM, CODACTION, precum şi re-
ţele naţionale: Fair Trade Coalition, Clean Clothes Poland, Zagranica Group, 
Climate Coalition, Coalition of Polish Environmental NGOs for EU Funds, Po-
lish NGO Federation.

„Cumpără responsabil” este o campanie pentru consumul şi producţia 
durabile derulată de Reţeaua Verde Poloneză din 2002. 

Prin diverse mijloace, încercăm să influenţăm comportamentul consumatori-
lor polonezi pentru a transforma lumea într-un loc mai curat, mai corect, mai 
sigur şi mai bun. 

Noi arătăm cine şi în ce condiţii de muncă produce bunurile/produsele zil-
nice pe care le cumpărăm. Încercăm să aflăm dacă procesul de producţie a 
dăunat oamenilor, animalelor şi mediului. Împreună cu consumatorii, căutăm 
alternative etice şi ecologice. 

Promovăm informaţii şi campanii educaţionale, cooperăm cu profesori, cu 
alte ONG-uri, facem apel la sectorul de business şi la guvern. 

Publicăm actualizări constante în poloneză pe site-ul: www.ekonsument.pl 
şi facebook.com/kupujodpowiedzialnie. 
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GVC

GVC, Grupul de Voluntariat Civil (www.gvc-italia.org), este o organizaţie 
neguvernamentală înfiinţată în 1971 la Bologna, recunoscută de Ministerul 
Afacerilor Externe şi de Uniunea Europeană, care se ocupă cu cooperarea 
internaţională pentru dezvoltare. 
GVC este astâzi prezentă activ în alte 20 de ţări din lume. Împreună cu  
forţele sociale, cu guvernele şi administraţiile locale, realizează programe 
pentru reconstrucţie şi dezvoltare care vizează diverse sectoare. 

Pentru a realiza o cooperare internaţională bună trebuie avute în vedere 
numeroase aspecte, toate foarte importante: apă, minori, drepturi, educaţie, 
muncă, lupta împotriva SIDA, şi multe altele. GVC gestionează şi proiecte 
de urgenţă umanitară pentru Comisia Europeană, Ministerul Afacerilor Ex-
terne şi Naţiunilor Unite. 
Obiectivul GVC este de a promova o dezvoltare economică şi socială 
durabilă care să aducă beneficii concrete persoanelor. 

Complexitatea şi multitudinea de activităţi a GVC şi prezenţa personalului 
nostru în numeroase zone, reprezintă un patrimoniu de experienţe care ne 
permite să avem o capacitate de intervenţie diversificată şi directionată 
către nevoile zonei. 
Datorită acestui patrimoniu, azi, putem să contribuim şi să susţinem strate-
gii de intervenţie şi acţiuni integrate pentru promovarea activităţilor care 
favorizează creşterea economică a comunităţilor în care ne desfăşurăm 
activitatea. 
GVC este de părere că dezvoltarea este un proces dinamic practicat atât 
de Nord cât şi de Sud deoarece se bazează în mod esenţial pe formarea 
sau crearea de relaţii mai echitabile între popoare, state şi economie la nivel 
global. 
Din acest motiv, înafară de programele de cooperare pentru dezvoltare din 
ţările terţe, GVC acordă o importanţă maximă acţiunilor de educare pen-
tru dezvoltare care vor să stimuleze gradul de conştientizare şi să crească 
nivelul de interes al opiniei publice italiane şi europeane asupra dezvoltării şi 
problemelor statelor din Sud.

Capitolul 1 - introducere şi instrucţiuni de utilizare



25

Cospe

COSPE, Cooperare pentru dezvoltarea ţărilor în curs de dezvoltare (www.co-
spe.org), este o organizaţie privată, neafiliată, non-profit (Onlus), recunoscută 
ca Organizaţie Non-Guvernamentală (ONG) de către Ministerul Afacerilor Ex-
terne şi Uniunea Europeană.

De la înfiinţarea sa în 1983, COSPE activează în tările dezvoltate, în Italia şi 
în Europa pentru un dialog intercultural, o dezvoltare echitabilă şi durabilă, 
drepturile omului, pace şi justiţie între popoare.

Misiunea COSPE este de a implementa peste 190 de proiecte în 30 de ţări din 
întreaga lume, prin parteneriat cu societatea publică şi privată.

Domeniile principale de acţiune:

Cooperare internaţională•	
  COSPE nu acţionează în caz de urgenţă, dar sprijină economia durabilă şi 

procesele de dezvoltare socială din ţările sărace care oferă o abordare in-
terdisciplinară şi o partiparea activă a partenerilor locali şi beneficiarilor.

Educaţie pentru dezvoltare (educaţie globală)•	
  Se referă la acumularea şi transferul de informaţii, competenţe şi acţiuni 

de conştientizare a relaţiilor dintre Nordul/Sudul lumii, cu accent pe opinia 
publică italiană şi europeană, şcoli, mass media şi instituţii guvernamen-
tale pentru a declanşa o schimbare în comportament şi norme şi pentru a 
modifica elementele de dezechilibru dintre Nord şi Sud.

Interculturalism şi drepturile cetăţeniei multiple •	
  COSPE implementează programe pentru a promova drepturile cetăţeni-

lor, făcând referire la includerea în şcoli, societate şi pe piaţa muncii a 
persoanelor imigrante. În paralel, preocupările COSPE sunt proiectele şi 
iniţiativele din domeniul educaţiei pentru a contribui la transformarea in-
terculturală a societăţii. 

Din 2007, COSPE publică un raport anual şi a obţinut certificarea EN ISO 
9001:2000. 

COSPE are o structură organizaţională complexă care funcţioneză în Italia şi în 
străinătate conform scopurilor asociaţiei. În Italia, COSPE are sediul naţional în 
Florenţa şi patru birouri descentralizate în Bologna, Genova, Verona şi Pesaro. 
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prezentarea Kit-ului eduCatiV

Această carte s-a născut cu intenţia de a fi un instrument de lucru, un fel de trusă 
de unelte. Nu vrea şi nu poate să fie o publicaţie exhaustivă despre toate proble-
mele privind gestiunea pădurilor lumii, dar îşi propune să furnizeze toate informa-
ţiile necesare pentru realizarea programelor educative destinate elevilor din şcolile 
generale şi în mod special elevilor de liceu.

Publicaţia se adresează profesorilor şi formatorilor care vor să realizeze activităţi 
educative pe teme legate de gestiunea durabilă a pădurilor lumii şi este transpu-
nerea scrisă a unui kit educativ multimedia, disponibil în limba italiană la adresa 
de web http://forestedelmondo.pbworks.com.

Capitolul doi cuprinde un dosar introductiv despre pădurile lumii: ce sunt, unde se 
găsesc, la ce folosesc, care sunt problemele lor şi care sunt soluţiile posibile ale 
acestor probleme. Este vorba, mai precis, despre un rezumat sintetic ce are drept 
scop schiţarea conţinutului general care poate fi util pentru a începe prezentarea 
în clasă şi/sau pentru a stimula discuţia, căutarea de informaţii şi aprofundarea.

Capitolul trei prezintă câteva propuneri educative care pot fi utilizate pentru a rea-
liza activităţi practice privind gestiunea pădurilor lumii, utilizarea şi consumul res-
ponsabil al resurselor forestiere. Este vorba despre activităţi şi laboratoare care 
pot fi făcute în ordinea în care sunt prezentate, sau se pot descompune şi rea-
sambla în altă ordine, în funcţie de nivelul de aprofundare dorit şi de timpul avut 
la dispoziţie.

Capitolul patru propune o serie de activităţi ce pot fi făcute cu ajutorul fotografiilor 
şi documentarelor video, care au fost realizate în Chile, Burkina Faso, Camerun 
şi Brazilia, în cadrul proiectului sviluppo sostenibile delle risorse forestali e comunità 
locali („dezvoltarea durabilă a resurselor forestiere şi a comunităţilor locale”) şi care 
sunt disponibile pe DVD-ul ataşat kit-ului.

Capitolul cinci este un decalog de bune practici pentru o gestiune durabilă a pă-
durilor şi pentru utilizarea şi consumul responsabil al resurselor forestiere.

Capitolul şase prezintă o selecţie de surse multimedia, la care se poate face refe-
rire pentru o aprofundare a temelor tratate în acest kit educativ.

Acest material reprezintă traducerea şi adaptarea kit-ului educativ pentru învăţământul 
gimnazial şi liceal „SE NON LA PIANTI FINISCE”, coordonat de Giordano Golinelli. 

Capitolul 1 - introducere şi instrucţiuni de utilizare



27

Capitolul 2
dosar introduCtiV

2.1. Ce sunt pădurile?

Pădurile sunt zone vaste necultivate unde vegetaţia creşte în mod spontan, în 
special copacii înalţi. O pădure poate să fie naturală sau artificială şi prezintă 
un aspect diferit în funcţie de climă şi de caracteristicile hidrografice şi oro-
grafice (ce ţin de formă) ale unui teritoriu. Atunci când o pădure are o întindere 
limitată şi copaci aparţinând în mare parte aceleiaşi specii, este vorba despre 
un crâng. Pădurile se găsesc în toate regiunile de pe glob care sunt în măsură 
să susţină creşterea copacilor, fie datorită condiţiilor climatice adecvate, fie în 
absenţa limitărilor (ex: incendii, defrişări, urbanizare). Latitudinile ecuatoriale 
sunt în mare parte acoperite de păduri tropicale, în timp ce în nord se găsesc 
păduri boreale. Atunci când suprafeţele forestiere sunt vaste se pot găsi, de 
asemenea, multe specii de arbori pe o suprafaţă mică, de exemplu în pădurile 
tropicale şi temperate sau în pădurile de foioase. Pădurile reprezintă habi-
tatul multor specii animale şi vegetale, prin urmare, biomasa pe unitate de 
suprafaţă este mai mare decât în oricare alt ecosistem terestru. O mare parte 
din această biomasă se află sub pământ, descompusă de-a lungul mileniilor. 
Pădurile pluviale sunt pădurile cele mai bogate în biodiversitate, în special 
pădurile primare din zonele tropicale. 

Pădurile pluviale se caracterizează prin înălţimea arborilor, cantitatea mare de 
precipitaţii şi clima caldă umedă stabilă; se găsesc în zonele intertropicale ale 
Africii, Asiei, Australiei, Americii Centrale şi de Sud, dar mai ales în regiunile 
temperate din Canada, SUA şi Rusia. Cea mai mare pădure pluvială din lume 
este pădurea Amazoniană, aflată pe teritoriul mai multor ţări ale Americii de 
Sud (Brazilia, Venezuela, Peru, Columbia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam 
şi Guyana Franceză). În pădurea pluvială, cel mai mare număr de plante şi 
animale nu se găseşte la nivelul solului, ci la 30 de metri înălţime faţă de sol, 
în aşa numitul etaj al lianelor, care în realitate include şi ramuri şi frunze din 
abundenţă. Ceea ce înseamnă că viaţa în pădurea pluvială se desfăşoară mai 
mult în copaci şi printre copaci decât pe sol, asta nu înseamnă însă că nivelul 
solului nu are importanţa sa. Tocmai aici are loc descompunerea întregului 
material organic ce provine din straturile superioare, ceea ce face terenul fertil 
şi permite creşterea vegetaţiei.
Pădurile pluviale sunt adeseori numite şi păduri primare, chiar dacă nu toate 
se pot numi astfel. O pădure primară este un ecosistem intact, care există în 
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forma sa naturală, fără modificări evidente datorate activităţii umane (situaţie 
care se întâlneşte în pădurile secundare). Pădurea primară se caracterizează 
printr-o suprafaţă vegetală verticală completă, adică la sol aproape că nu 
ajunge lumina soarelui. Pădurea primară este tipul de pădure cu cea mai 
mare biodiversitate.

Au fost definite două tipuri principale de păduri tropicale pluviale: pădurile 
permanent verzi ale ecuatorului şi cele umede, printre care figurează cele din 
zone musonice şi pădurile montane bogate în precipitaţii. Pădurile permanent 
verzi ale ecuatorului sunt păduri în adevăratul sens al cuvântului şi sunt loca-
lizate în Amazonia, în bazinul fluviului Congo, în Indonezia şi în Papua Noua 
Guinee. La acestea se adăugă şi pădurile umede din America de Sud, din In-
sulele Caraibe, din Africa de Vest şi din Asia de Sud-Est (Thailanda, Birmania, 
Vietnam şi Sri Lanka). La aceste două mari categorii se adăugă multe altele, 
care alcătuiesc împreună panorama globală a pădurilor pluviale, printre care 
se numără:

Pădurea pluvială montană: prezentă la înălţimile mai joase ale Anzilor (în • 
Ecuador, Peru, Columbia şi Venezuela), în America Centrală (în special 
în Monte Verde din Costa Rica), în Borneo (Muntele Kinabalu) şi în Africa 
(Etiopia, Kenya, Rwanda, Zair, Uganda);

Pădurea sezonieră sau musonică: prezentă în principal în Asia (din Sri • 
Lanka până în China, trecând prin India şi prin Asia de Sud-Est), Africa de 
Est şi Vest, Australia de Nord, Brazilia de Est;

Pădurea de turbă: prezentă mai ales în Borneo şi Sumatra şi într-o măsură • 
mai mică în alte zone din Asia de Sud-Est, Africa şi nord-estul Americii 
de Sud;

Pădurea de mangrove: prezentă în zonele costiere din întreaga zonă tro-• 
picală mondială, în general în vecinătatea marilor delte ale fluviilor (ape 
salmastre).
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2.2. Unde se afl ă pădurile?

Africa

Continentul african cuprinde 58 
de state, 14% din populaţia glo-
bului şi o gamă largă de ecosis-
teme naturale. Pădurile din Africa 
acoperă 645 milioane de ha (de 
27 de ori cât suprafaţa Români-
ei), aproximativ 20% din terito-
riul african. Pădurile din bazinul 
fl uviului Congo alcătuiesc cea 
de-a doua mare pădure tropicală 
din lume după cea amazoniană. 
Pădurile africane reprezintă 16% 
din totalul pădurilor lumii şi se 
afl ă într-o continuă descreştere. 
Între anii 2000 şi 2005, au fost 
defrişate 4 milioane de hectare 
de pădure (cât Oltenia şi Dobro-
gea la un loc), circa un sfert din 
toate pădurile lumii defrişate în 
acea perioadă. 
Cele mai multe pierderi au avut loc în statele unde suprafaţa forestieră este 
încă relativ mare (Congo, Camerun etc.). Şi în prezent, motivul principal al 
defrişărilor este reprezentat de transformarea ariilor forestiere în zone agrico-
le la scară mică, dar, în viitor, principalul factor al defrişărilor ar putea deveni 
agricultura la scară mare, legată de biocombustibili sau de fi liera de carne 
bovină. Conform FAO (Food and Agriculture Organization - Organizaţia Naţi-
unilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură), pierderea suprafeţei forestiere 
va continua probabil în acest ritm chiar dacă cererea crescută de produse 
alimentare şi energie ar putea să agraveze situaţia, la fel cum creşterea de 
investiţii în infrastructură ar putea da startul la colonizarea agricolă de noi teri-
torii. Schimbările climatice se vor adăuga la determinarea creşterii frecvenţei 
secetei, la diminuarea resurselor hidrologice şi la creşterea inundaţiilor, cu 
toate consecinţele pe care le implică acestea.
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Previziunile pentru subregiunile africane sunt următoarele:
 În Africa septentrională, îmbunătăţirea situaţiei economice şi a ajutoare-1. 
lor internaţionale ar putea reduce presiunea asupra pădurilor şi ar putea 
schimba tendinţa către defrişări, în special în Sudan. Cu toate acestea, 
investiţiile străine în agricultură, dirijate de creşterea preţului alimentelor, ar 
putea avea un efect extrem de negativ asupra pădurilor;
 În Africa orientală şi meridională, este probabil ca suprafaţa forestieră să se 2. 
reducă ulterior din cauza creşterii populaţiei, a conflictelor ce subminează 
protecţia speciilor mai valoroase, din cauza puternicei dependenţe eco-
nomice faţă de agricultură, din cauza posibilităţii limitate de diversificare 
economică;
 În Africa centrală, densitatea scăzută a populaţiei combinată cu disponibi-3. 
litatea mare de teren şi păduri ar putea încuraja şi mai mult transformarea 
ariilor forestiere în zone agricole comerciale şi/sau de subzistenţă. Îmbună-
tăţirea posibilităţilor de vânzare a speciilor forestiere, datorată şi creşterii 
cererii de lemn tropical, va duce fără îndoială la o creştere a defrişărilor, 
inclusiv a celor ilegale;
 În Africa occidentală, cererea de terenuri agricole şi cea de lemn pentru foc 4. 
este în creştere, cu o rată constantă de pierdere a suprafeţei forestiere.
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America Latină şi Caraibe

Zona cuprinde 47 de state, 7% 
din populaţia globului, 14% din 
suprafaţa de uscat a globului 
şi 22% din suprafaţa forestieră 
mondială. Regiunea cuprinde cea 
mai vastă arie forestieră tropicală 
din lume: bazinul amazonian. În 
statele unde suprafaţa forestie-
ră este relativ extinsă şi unde se 
asistă la expansiunea industria-
lizării, situaţia este deosebit de 
gravă. Între 1990 şi 2005, regiu-
nea a pierdut circa 65 milioane 
de ha, adică o treime din pierde-
rea mondială anuală înregistrată 
între 2000 şi 2005. Acest lucru 
a vizat toate ţările din America 
Latină, excepţie făcând Chile şi 
Uruguay, care au avut o rată po-
zitivă datorată creşterii plantaţii-
lor industriale la scară mare. 
Cererea mondială de alimente, 
combustibili şi fi bre, în continuă creştere, face ca statele Americii Latine, de-
ţinătoare de resurse forestiere, să continue să defrişeze, pentru a face loc 
agriculturii industriale şi creşterii animalelor la scară mare. Noile plantaţii fo-
restiere în scopuri industriale, în special în Argentina, Uruguay şi posibil în 
Columbia, ar putea să compenseze parţial pierderea de păduri naturale, dar 
nu pe plan ecologic. În majoritatea statelor Americii Centrale, pierderea netă 
de păduri a scăzut faţă de trecut. Cu toate acestea, procentual vorbind, Ame-
rica Centrală înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de pierdere de 
suprafaţă forestieră. Pierderea ar putea să scadă pe măsură ce agricultura la 
scară mică ar deveni mai puţin profi tabilă, ca urmare a abandonării terenurilor 
agricole mai puţin productive. Acest lucru ar deschide însă drumul către o 
mai mare urbanizare, cu toate consecinţele pe care le implică aceasta. Zona 
Caraibelor înregistrează o uşoară creştere a suprafeţei forestiere, acest lucru 
datorându-se abandonării terenurilor agricole, ca urmare a prăbuşirii preţuri-
lor la produsele agricole tradiţionale (ex: banane), dar şi din cauza interesului 
crescut pentru ecoturism, care implică protecţia ariilor forestiere de valoare. 

Capitolul 2 - dosar introductiv



32

Asia şi Pacifi c

Zona Asiei şi Pacifi cului cuprin-
de 47 de state şi mai mult de 
jumătate din populaţia globului, 
fapt datorat prezenţei celor două 
state cu cea mai mare populaţie 
din lume: China şi India. Aceste 
ţări cuprind aproximativ 19% din 
suprafaţa forestieră mondială şi o 
gamă largă de ecosisteme: păduri 
tropicale şi temperate, mangrove 
costiere, munţi şi deşerturi.
Schimbările socio-economice 
foarte rapide din ultimii zece ani 
au avut un impact profund asu-
pra tuturor sectoarelor, inclusiv 
asupra celui forestier. Cererea 
de produse şi servicii forestiere 
se afl ă într-o puternică creştere. 
În 2005, Asia şi Pacifi c deţineau 734 milioane de hectare de pădure (aproxi-
mativ de 31 de ori suprafaţa României), circa 3 milioane în plus faţă de anul 
2000. Acestă creştere, însă, se datorează ratei mari de reîmpădurire din Chi-
na, care maschează pierderea reală de suprafaţă forestieră din diverse ţări: 
37 milioane de hectare anual între 2000 şi 2005 (cât Banat şi Dobrogea la un 
loc). Ţinând cont de creşterea economică constantă de tip industrial şi de ce-
rerea de terenuri şi produse agricole, pădurile vor continua probabil să scadă 
în ritmul actual sau chiar într-unul mai mare. Expansiunea culturilor comercia-
le la scară mare va deveni factorul principal al defrişărilor în regiune, mai ales 
din cauza răspândirii culturii uleiului de palmier, pentru a răspunde cererii de 
biocombustibili şi de produse alimentare. Unele ţări au schimbat tendinţa, dar 
nu cele în care defrişările au fost mai accentuate în trecut (Indonezia, Malae-
zia) şi unde persistă problemele legate de tăierea ilegală de specii protejate şi 
răspândirea păşunilor pentru producţia de carne.
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Asia centrală şi occidentală

Este regiunea care cuprin-
de 25 de ţări şi care are cele 
mai puţine păduri din lume, 
doar 4% suprafaţă forestieră, 
adică doar 1% din pădurile 
mondiale. Aproximativ 75% 
din teritoriu este arid şi se ca-
racterizează printr-o produc-
tivitate scăzută de biomasă. 
Vegetaţia este de tip subde-
şertic în Asia Centrală şi în 
Peninsula Arabică, cu puţine 
zone de mangrove pe coas-
tele Golfului Persic şi câteva 
zone alpine în Asia Centrală. 
Având în vedere defi citul de 
păduri, puţinii copaci afl aţi în 
afara acestora, în special în 
zonele agricole, îndeplinesc 
funcţii foarte importante de 
producţie şi protecţie. 
Între anii 1990 şi 2005, supra-
faţa forestieră a crescut uşor 
şi este probabil ca această 
tendinţă să continue, excepţie făcând acele ţări care au venituri scăzute şi 
depind foarte mult de agricultură. Rata anuală de reîmpădurire este foarte 
modestă, în jur de 80.000 de ha. Diminuarea pădurilor înregistrată în Kaza-
hstan, datorată în principal incendiilor, a fost compensată de plantaţiile des-
tinate producţiei în Turcia şi Iran, singurele două ţări care fac reîmpăduriri în 
scop de producţie.
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America de Nord

America de Nord cuprinde doar 
trei state, dar reprezintă 7% din 
populaţia mondială şi mai bine 
de 16% din suprafaţa totală a 
globului şi tot atâta (17%) din 
cea forestieră: 667 milioane de 
ha (mai mult de 28 de ori su-
prafaţa României). Un sfert din 
suprafaţa Americii de Nord este 
împădurită. Condiţiile climati-
ce favorizează prezenţa multor 
ecosisteme, de la tropical umed 
la boreal. Aici se afl ă câteva din-
tre pădurile cele mai productive 
din lume. 
Suprafaţa forestieră este stabilă 
şi aici au loc doar 2% din defri-
şările mondiale, în special în Me-
xic, unde se extinde agricultura 
extensivă în paralel cu transfor-
marea industrială a societăţii. 
O creştere a veniturilor ar putea 
favoriza creşterea suprafeţelor 
forestiere, în timp ce o reducere a creşterii economice ar putea avea efecte 
negative. Canada, pe de altă parte, reprezintă o rezervă forestieră impresionan-
tă, iar creşterea incendiilor din cauza schimbărilor climatice şi invazia de noi 
paraziţi nu reprezintă o ameninţare imediată pentru patrimoniul total.
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Europa şi Rusia

Zona Europei şi Rusiei cuprinde 48 de state şi reprezintă 25% din suprafa-
ţa forestieră mondială (circa 1 miliard de hectare de pădure), din care, însă, 
peste 80% aparţin Federaţiei Ruse. Europa are o îndelungată tradiţie în ex-
ploatarea polivalentă a pădurilor, cu o atenţie deosebită acordată furnizării de 
servicii sociale şi ecologice. În Europa, suprafaţa forestieră reprezintă o parte 
importantă din pământurile disponibile şi este în continuă creştere în ultimii 
ani. Volumul total pe hectar este uşor inferior faţă de media globală, dar rămâ-
ne ridicat în unele ţări europene (Austria şi Elveţia) şi în Europa de Est unde, 
până nu de mult, tăierea copacilor era modestă şi practicile silvice favorizau o 
acumulare puternică de stoc. Diferenţa dintre ariile forestiere naturale şi plan-
taţii este mai puţin evidentă în Europa decât în alte regiuni, deoarece aproape 
toate pădurile primare au fost tăiate cu mulţi ani în urmă. Dezvoltarea actuală 
a suprafeţei forestiere este explicată mai ales prin expansiunea pădurilor pe 
fostele zone agricole şi prin plantarea de păduri seminaturale alcătuite din 
specii locale. Tranziţia continuă către o societate post industrială ar trebui să 
atenueze presiunea asupra pădurilor, în special în Europa de Est. Principalele 
ameninţări care planează asupra pădurilor europene sunt cele  „ecologice”: 
incendii (legate de interese speculative asupra terenurilor), paraziţi şi inunda-
ţii. Aceste ameninţări ar putea să se agraveze din cauza schimbărilor climati-
ce. FAO prevede o creştere semnifi cativă a intensităţii incendiilor în Peninsulă 
Iberică şi Federaţia Rusă, dar şi în Italia şi Grecia. 
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Italia

Suprafaţa forestieră din Italia 
este de circa 10 milioane de 
hectare (9,98 milioane), egală cu 
o treime din teritoriul naţional. O 
asemenea suprafaţă reprezintă 
5% din întreaga suprafaţă fo-
restieră europeană şi îi conferă 
Italiei locul şase în topul ţărilor 
europene cu cea mai mare în-
tindere forestieră, alături de Su-
edia, Finlanda, Spania, Franţa 
şi Germania (excluzând Rusia). 
Suprafaţa forestieră italiană este 
în continuă expansiune, cu un 
ritm de circa 100.000 de hec-
tare pe an. Această expansiune 
planifi cată a suprafeţei forestiere 
se datorează abandonului pro-
gresiv al agriculturii, mai ales în 
zonele montane şi transformării 
naturale a păşunilor şi terenurilor 
cultivate în păduri. 65% din pă-
durile italiene sunt în proprietate 
privată, pe când cele publice aparţin în special domeniului statutului. 
În perioada 1990-2005, suprafaţa forestieră destinată conservării şi protec-
ţiei biodiversităţii a crescut considerabil până a ajuns la cele 3 milioane de 
hectare din prezent, egale cu 30% din suprafaţa forestieră naţională. Pădurile 
primare, adică acele zone de pădure unde nu sunt semne de modifi care an-
tropică şi în care procesele ecologice rezultă nemodifi cate, se ridică la circa 
160 de mii de hectare şi sunt alcătuite în special din rezervaţii forestiere inte-
grale şi din alte arii protejate.
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România

Pădurile spaţiului carpato-danubian s-au format, în principal, în timpul holoce-
nului, cu o predominanţă iniţială a pinilor (Pinus sylvestris, Pinus mugo, Pinus 
cembra), mestecenilor şi sălciilor. În refugiile glaciare care s-au constituit, se 
relevă prezenţa molidului, a stejarului pedunculat, a teiului cu frunza mică, a ul-
mului şi uneori a fagului, a carpenului, a bradului şi a pinului negru. De-a lungul 
perioadei boreale (7000-6000 î.Cr.) şi perioadei subatlantice (1000 î.Cr.) au avut 
loc extinderi masive ale unor specii de arbori spre altitudini mari, dar şi spre 
altitudini joase, datorită climatului rece sau cald. 

Rezultatul acestor modificări a dus la formarea mai multor zone de vegetaţie 
forestieră prezente în peisajul contemporan al României şi anume: în funcţie 
de latitudine, se observă prezenţa zonei de stepă, silvostepă cu subzonele 
de stepă sudică şi stepă nordică, zona pădurilor de stejari cu subzona pă-
durilor de cer şi gârniţă şi cea a pădurilor de stejar pedunculat; în funcţie de 
altitudine, există etajul pădurilor de foioase cu subetajul pădurilor de gorun 
şi de amestec cu gorun, subetajul pădurilor de fag şi subetajul pădurilor de 
amestec de fag şi răşionoase, etajul pădurilor de molid, etajul subalpin şi 
etajul alpin. De asemenea, pe teritoriul României se găsesc numeroase uni-
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tăţi extrazonale şi intrazonale de vegetaţie forestieră. În compoziţia pădurilor 
actuale ale României se regăsesc răşinoase în proporţie de 29,9%, fag în pro-
porţie de 31,5%, stejar în proporţie de 18,0%, diverse alte specii tari 15,7% 
şi diverse alte specii moi 4,9%. 

Fondul forestier naţional al României ocupa în 2010 o suprafaţă totală de 6.733 mii 
ha (reprezentând 29.28% din suprafaţa ţării, conform statisticilor Eurostat din 2010, 
media europeană fiind de 36%). Din totalul fondului forestier, 3.396 mii ha aparţin 
statului, iar 2.020 mii ha aparţin persoanelor fizice şi juridice şi 1.079 mii ha unităţilor 
administrativ-teritoriale. Pădurile proprietate privată, retrocedate după anul 1990,  
reprezintă 3,0 mil. ha. Având în vedere că o parte însemnată a pădurilor retrocedate 
nu sunt gospodărite după principiile dezvoltării durabile, o soluţie dezirabilă, legife-
rată şi practicată în perioada interbelică, constă în trecerea în administraţia statului 
a ocoalelor private, dar cu respectarea dreptului de proprietate. Răspândirea pădu-
rilor în teritoriul ţării este neuniformă, în zona de câmpie înregistrându-se procente 
mici de împădurire, iar la munte procentele cele mai mari. La nivelul judeţelor, pro-
centul de împădurire variază în limite foarte mari, de la 4% în judeţul Călăraşi până 
la 49,2% în judeţul Suceava.

În trecut, pădurile ocupau circa 80% din suprafaţa ţării (18 milioane hecta-
re), diferenţa fiind ocupată de pajişti de stepă (15%), de vegetaţie alpină, 
subalpină, acvatică şi palustră (5%). Au existat mai multe perioade când s-a 
intervenit la nivelul pădurilor şi au avut loc despăduriri masive, de exemplu 
în epoca fierului, în timpul lui Burebista şi Decebal şi apoi după ce Dacia a 
devenit provincie romană, însă cele mai importante modificări s-au produs 
în perioada lungii dominaţii turceşti, între secolul XVI şi secolul XIX, în speci-
al dupa liberalizarea comerţului exterior al Principatelor Romane, în a doua 
jumătate a secolului XIX. Perioada cu cel mai mare impact asupra fondului 
forestier al ţării a fost cea dintre cele două războaie (1918-940). La sfârşitul 
secolului XIX, suprafaţa împădurită reprezenta 40% din teritoriul naţional, 
iar la sfârşitul celui de-al doilea război mondial aceasta era de numai 28%. 
În perioada comunistă, în schimb, nu s-a înregistrat o diminuare semnifica-
tivă. Faţă de anul 2008, suprafaţa fondului forestier naţional a înregistrat o 
creştere de cca. 25 mii ha (aproximativ 0,4%), în principal datorită includerii 
suprafeţelor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier în fondul fo-
restier naţional.  

În perioada 1990-2009, s-au împădurit la nivel naţional, în vederea extinderii 
suprafeţelor de pădure, 30.586 ha terenuri degradate (cca 1.529 ha/an). În 
perioada 1990-2000, s-a împădurit o suprafaţă de 5.250 ha terenuri degrada-
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te, proprietate publică a statului, preluate în administrare de Regia Naţională 
a Pădurilor - Romsilva de la Agenţia Domeniilor Statului. Faţă de o medie de 
477 ha/an împădurite în perioada 1990-2000, în perioada 2001-2009 s-au 
realizat 25.336 ha împăduriri pe terenuri degradate (2.815 ha/an). În anul 2009 
s-au plantat 2.485 ha terenuri degradate, din care 266 ha proprietate publi-
că a statului, preluate în administrare de la Agenţia Domeniilor Statului sau 
cumpărate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi 2.056 ha pe terenurile 
deţinute de unităţile administrativ teritoriale şi persoanele fizice. 

România are în prezent peste 1300 de arii protejate, dintre care 13 parcuri 
naţionale, (Domogled-Valea Cernei, Ceahlău, Cozia, Defileu Jiului, Buila-
Vânturariţa, Semenic-Cheile Caraşului, Retezat, Cheile Bicazului-Hăşmaş, 
Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa, Munţii Măcinului, Piatra Craiului, Că-
limani, Munţii Rodnei) cu o suprafaţă de 315.000 ha, 14 parcuri naturale, 
(Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Gradiştea Muncelului - Cioclovina, 
Porţile de Fier, Vânători-Neamţ, Apuseni, Geoparcul Platoul Mehedinţi, Co-
mana, Bucegi, Munţii Maramureşului, Putna-Vrancea, Balta Mică a Brăilei, 
Lunca Mureşului, Lunca Joasă a Prutului Inferior, Defileul Muresului Superior) 
cu o suprafaţă de 756.000 ha, 3 rezervaţii ale biosferei, (Delta Dunării, Rete-
zat şi Munţii Rodnei), în programul “Omul şi Biosfera” (MAB - UNESCO), 5 
zone umede de importanţă internaţională, (Delta Dunării, Insula Mică a Bră-
ilei, Lunca Mureşului, Complexul piscicol Dumbrăviţa şi Lacul Techirghiol, 
conform Convenţiei Ramsar), rezervaţii naturale, ştiinţifice, monumente ale 
naturii şi 273 Arii de Importanţă Comunitară, reprezentând 13,21% din su-
prafaţa ţării, şi 108 Arii Speciale de Protecţie Acvifaunistică, reprezentând 
11,89% din suprafaţa ţării, declarate conform Programului european în Re-
ţeaua Natura 2000. Primele arii protejate de pe teritoriul României au fost 
braniştile, iar prima atestată documentar în 1467 a fost braniştea dăruită de 
Mircea cel Bătrân Mânăstirii Cozia. Braniştile sunt locuri oprite sau rezerva-
te care au apărut probabil prima dată în secolul XIV, în care nimeni nu avea 
voie să intre pentru a tăia lemne, a cosi fân, a paşte vite, a prinde peşte sau 
a culege fructe fără acordul stăpânului. În anul 1904 se constituie prima 
rezervaţie naturală din spaţiul românesc, şi anume Codrul secular Slătioara, 
iar în anul 1935 se înfiintează primul parc naţional, parcul Naţional Retezat. 
În anul 2009, din totalul de 28 de parcuri naţionale şi naturale, inclusiv Delta 
Dunării, cu o suprafaţă de cca. 1,6 mil. ha, Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva administra 847.433 hectare, suprafaţa pădurilor fiind de 573.144 
ha. Suprafaţa de fond forestier inclusă în zona de protecţie integrală a par-
curilor naţionale şi naturale administrate de către RNP-Romsilva este de 
cca. 152 mii ha, adică 26% din suprafaţa totală de fond forestier din parcuri. 
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Toate parcurile naţionale şi naturale administrate de RNP-Romsilva sunt şi 
situri Natura 2000, constituite în Situri de importanţă comunitară (SCI-uri) 
sau Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA-uri). 

Conform estimărilor direcţiilor silvice, exceptând parcurile naţionale şi natu-
rale, suprafaţa de fond forestier de stat inclusă în siturile Natura 2000 este 
de 600.000 ha. Reprezentativă pentru România este prezenţa carnivorelor 
mari aflate într-o stare de conservare favorabilă. Astfel, populaţia de lup 
(Canis lupus) este estimată la 4,000 de exemplare, adică aproape 40% din 
populaţia aflată pe teritoriul Uniunii Europene, populaţia de râs (lynx lynx) 
este estimată la 2,000 exemplare, iar cea de urs brun (Ursus arctos arctos) 
la 5,500 exemplare, adică peste 60% din populaţia europeană. Aceste trei 
specii de carnivore reprezintă un simbol şi un indicator al stării de sălbăticie 
a habitatelor. 
Din suprafaţele acoperite de pădure, o treime sunt păduri primare (păduri 
cu compoziţie şi structură naturală, fără sau cu un nivel scăzut al interven-
ţiei antropice, care nu au dus la modificarea esenţială a structurii; conform 
Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor pădurile primare sunt tipuri 
de pădure natural fundamentale, neafectate de intervenţia umană)  şi din 
aceste păduri 400.000 ha sunt păduri virgine şi cvasivirgine (cea mai mare 
suprafaţă din Europa, după Rusia), iar 40.000 hectare de pădure deţinute 
de 23 comunităţi din Maramureş şi Covasna au primit certificarea FSC (Fo-
rest Stewardship Council) de grup. FSC este o organizaţie independentă, 
neguvernamentală şi nonprofit care oferă un program de acreditare inter-
naţională pentru organisme de certificare independente şi o schemă de eti-
chetare pentru produsele pădurii, ce serveşte ca o garanţie credibilă că 
produsele provin dintr-o pădure bine gospodărită, în conformitate cu stan-
dardele FSC. 

Există 30 de zone de păduri virgine în România care sunt localizate în cele 
trei tipuri mari de relief, după cum urmează: în regiunea de câmpie există 
1.600 ha, mai puţin de 0,6% din suprafaţa totală a celor 30 de zone; în re-
giunea de dealuri există 3.000 ha, adică 12% din suprafaţa totală a celor 
30 de zone iar în regiunea de munte sunt localizate 27 de zone de pădure 
virgină cu o suprafaţă de 242 100 ha, adică 98,2% din suprafaţa totală a 
zonelor. În regiunea de câmpie, aceste zone sunt localizate în Delta Dunării 
şi Câmpia Vlăsiei. În regiunea de dealuri, ele se regăsesc doar în Zarand-
Drocea. În regiunea de munte, zona cu cea mai mare suprafaţă,de 28.800 
ha, este localizată în Domogled-Valea Cernei, iar zona cu cea mai mică 
suprafaţă, de 500 ha, în Cheile Bicazului-Hăşmaş.
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2.3. La ce folosesc pădurile? 

Producţia de oxigen
Datorită activităţii constante a plantelor, pădurile sunt nişte imenşi produ-
cători/purificatori ai aerului pe care îl respirăm. O pădure pluvială absoarbe 
tone de bioxid de carbon în timpul procesului de fotosinteză clorofiliană şi 
eliberează volume enorme de oxigen. Doar plantele terestre şi marine, sunt 
cele care produc oxigenul pe care îl respirăm. Un copac sănătos poate să 
producă zeci de litri de oxigen pe zi şi să fixeze carbonul rezidual în sol.

Epurarea apei
Deasupra solului, plantele creează şi reţin imense cantităţi de apă, pe care 
le eliberează, urmărind ciclurile atmosferice, sub formă de umiditate nouă, 
adică ploaie/ninsoare. Acest lucru dă naştere fluviilor, lacurilor şi straturilor 
acvifere, care devin apoi surse de apă dulce pentru uz şi consum uman.

Fertilitatea solurilor
Sub nivelul solului, rădăcinile plantelor creează o reţea densă, în interiorul 
căreia rămân captive şi se amestecă substanţele nutritive (organice, mine-
rale) prezente în sol, creând un fel de filtru umed, în interiorul căruia apa 
este tratată, epurată şi îmbogăţită cu substanţe minerale. Accest lucru ge-
nerează fertilitate pentru terenul forestier şi pentru toate terenurile legate de 
acesta (ex: suprafeţe agricole aflate în aval).

Siguranţă şi protecţie
Copacii reduc pierderea fertilităţii solului şi prin urmare favorizează şi pro-
tejează creşterea altor plante tinere, evitând în special eroziunea acestuia 
cauzată de agenţii atmosferici, cum ar fi ploaia şi vântul. Rădăcinile copacilor 
compactează solul şi contribuie la prevenirea şi/sau la combaterea efectelor 
inundaţiilor, alunecărilor de teren, surpărilor şi altor calamităţi „naturale”. Pă-
durile costiere, în special mangrovele, reduc eroziunea costieră şi impactul 
evenimentelor naturale extreme (ex: tsunami) şi împiedică, în cele din urmă, 
salinizarea solurilor hinterlandului, permiţând cultivarea plantelor şi păşunatul. 
În plus, lemnul este utilizat în construcţii, pentru a face clădiri antiseismice.
  
Echilibrul climei
Pădurile influenţează clima globală pentru că generează mai puţină căldură 
în atmosferă spre deosebire de alte ecosisteme; copacii absorb căldura şi 
generează, prin urmare, un efect de răcire. În schimb, în timpul sezonului 
rece, pădurile filtrează şi deviază vântul, ridicând temperaturile. Datorită influ-
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enţei pe care o au asupra circuitului apei, pădurile influenţează clima, adică 
vremea, aducând umezeală şi ploaie chiar şi în zone foarte îndepărtate de 
acestea. Prezenţa pădurilor garantează echilibrul climei şi al anotimpurilor, 
reglează pluviozitatea, fertilitatea solurilor şi bogăţia biologică a teritoriului.

Rezervoare de carbon
Prin intermediul procesului de fotosinteză clorofiliană, pădurile au capacita-
tea de a fixa bioxidul de carbon (CO2) prezent în aer şi de a-l înmagazina în 
sol. Mare parte din petrolul pe care îl folosim azi provine din descompunerea 
ariilor forestiere antice. Pădurile mature sunt imense rezervoare de carbon, 
care a fost capturat de către plante în timp şi înmagazinat în cantităţi foarte 
mari în sol. Se consideră că o pădure aflată în creştere este în măsură să 
„captureze” milioane de tone de carbon (chiar şi 5 milioane de tone pe hec-
tar pe an) contribuind la limitarea prezenţei excesive de CO2 în atmosfera 
planetei. Carbonul înmagazinat în pădurile lumii (definite în mod generic) ar fi 
superior celui prezent deja în atmosferă.

Casă a biodiversităţii
Pădurile adăpostesc, şi în prezent, aproximativ două treimi din speciile vii, 
animale şi vegetale, cunoscute nouă. Este vorba de peste un milion de specii 
diferite, printre care se numără şi cei mai vechi locuitori ai pământului. La 
aceasta, trebuie adăugat faptul că cel puţin alte 30 de milioane de specii (dar 
se vorbeşte de 100 de milioane) sunt încă necunoscute. Într-un hectar de 
pădure tropicală primară pot exista mii de plante, sute de animale şi milioane 
de insecte diferite.

Sprijin pentru supravieţuire
Datorită pădurilor trăiesc sute de milioane de persoane şi animale, care obţin 
din acestea hrană, energie, muncă, sănătate şi alte bunuri şi servicii. Se esti-
mează că există 60 de milioane de indigeni care depind în totalitate de păduri 
pentru supravieţuirea lor; 1,6 miliarde de persoane beneficiază, în schimb, de 
acestea în mod direct (muncă, hrană, sănătate, energie), în timp ce în mod 
indirect (oxigen) beneficiază întreaga omenire.

Patrimoniu de cunoştinţe
Există persoane ale căror origini, în pădure, se pierd în istorie, popoare indi-
gene care trăiesc de milenii în păduri şi care de-a lungul timpului au acumulat 
cunoştinţe extraordinare şi au învăţat să obţină totul de la acestea. Pădurile 
sunt pentru ei casa, biserica, munca, spitalul, şcoala, supermarketul, bibliote-
ca... Acest patrimoniu de cunoştinţe este inestimabil şi recunoscut prin Con-
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venţia ILO 169 privind drepturile popoarelor indigene şi tribale (www.ilo.org): 
Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Coun-
tries - Convenţia privind populaţiile tribale şi indigene în ţările independente).

Rezervă de medicamente  
Pădurea este cel mai mare laborator de cercetare medicală din lume. În isto-
ria medicinei, plantele şi produsele lor au fost indispensabile şi, în mare par-
te, sunt încă şi azi. Multe dintre medicamentele pe care toţi le folosim zilnic 
s-au născut datorită cercetărilor făcute asupra principiilor active derivate din 
plante şi animale, care se găsesc în păduri cu milioanele. Cercetarea ştiinţifi-
că continuă să descopere plante cu puteri realmente miraculoase şi tratarea 
multor boli îşi pune speranţele în păduri, pentru găsirea unei căi de ieşire.

Sursă de energie
Lemnul a fost utilizat dintotdeauna pentru a produce energie, în special energie 
termică. Înainte de a fi descoperiţi combustibilii fosili, copacii erau sursa princi-
pală de energie şi în prezent populaţii întregi depind de lemn pentru a putea găti, 
încălzi, lucra.
Din plante se pot obţine diverse tipuri de combustibili, de la clasicul buştean 
de sobă la cărbunele vegetal, până la obţinerea unor forme mai sofisticate 
şi eficiente (peleţi, brichete, biomasă, biogaz). Pădurile bine gestionate sunt 
surse de energie regenerabilă, în cea mai mare parte a cazurilor şi curată.

Cămară de alimente
Dintotdeauna pădurile au fost un loc de vânătoare şi de recoltă, date fiind 
cantitatea şi concentraţia mare de specii vegetale şi animale. Şi în prezent 
multe produse alimentare sunt extrase din păduri şi nu numai, în aşa-numite-
le zone sărace ale planetei, este suficient să ne gândim la castane, vânat, la 
fructele de pădure... În afară de acestea, prezenţa pădurilor este importantă 
pentru agricultură şi creşterea animalelor, acestea de fapt întreţin şi generea-
ză materie organică în cantitate mare (fertilitate) şi o pun la dispoziţie teritorii-
lor limitrofe sau corelate (ex: aflate în aval). În afară de aceasta, plantele aduc 
umiditate (ploi) dar şi umbră (importantă pentru anumite culturi), animale şi 
insecte (biodiversitate).

Sprijin pentru dezvoltare
Unul dintre cel mai vechi obiecte realizate manual este un vârf de săgeată care 
datează de acum 250.000 de ani. Lemnul este un material uşor, ductil şi rezis-
tent cu caracteristici specifice. Utilizările acestuia în activităţile economice sunt 
nenumărate, de la cele directe, în construcţia de clădiri, mijloace de transport, 
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unelte de lucru şi produse artizanale, mobilier si decoraţiuni, până la prelucrările 
industriale realizate cu toate produsele derivate din prelucrarea lemnului (hârtie, 
ţesuturi, materiale de construcţie, combustibili, pentru a numi doar câteva din ele). 
Dar economia forestieră nu este legată doar de exploatarea lemnului: în pădure 
sunt prezente industrii de tip extractiv (ex: minerale, cauciuc, fosile); pădurile sunt 
un teren de cercetare pentru multe industrii (ex: farmaceutică, alimentară); în jurul 
pădurilor se învârte mare parte din economia agricolă locală; pădurile sunt unul 
din locurile simbol pentru turismul naturalistic înfloritor. 
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2.4. Care sunt problemele pădurilor (şi ale noastre)?

Defrişarea

Tăierea programată a copacilor pentru uzul uman se numeşte despădurire şi 
a existat dintotdeauna în istoria umanităţii, fără să aibă o semnificaţie nega-
tivă puternică. În fiecare zi, persoanele responsabile cu îngrijirea pădurilor, în 
orice colţ al lumii unde acestea există, au grijă să taie şi/sau să îndepărteze 
plantele bolnave, vechi, uscate, arse sau pur şi simplu „gata” pentru a fi tăia-
te, ceea ce ar trebui să însemne că sunt pregătite pentru a fi înlocuite cu alte 
plante. Prin urmare, prin despădurire se înţelege totalitatea operaţiunilor care 
ţin de silvicultura pe baze naturalistice, care, dacă se efectuează prin inter-
mediul unei selecţionări atente a plantelor de tăiat, poate avea grijă de păs-
trarea sănătăţii suprafeţelor forestiere existente şi de dezvoltarea plantelor 
tinere, conservându-le pentru viitor conform unei logici a echilibrului. Atunci 
când despădurirea este făcută pe suprafeţe mari, este de durată sau definiti-
vă şi este efectuată în scopuri pur comerciale directe (vânzarea de lemn) sau 
indirecte (înlocuirea cu suprafeţe agricole), se vorbeşte de defrişare.

(Imagine satelitară a Amazonului, cu negru avansarea defrişărilor)

Defrişarea şi despădurirea sunt două feţe ale aceleiaşi monede: relaţia dintre 
necesitatea umană şi capitalul natural disponibil. 
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Despădurirea ia în considerare necesitatea resurselor de a se regenera, pen-
tru a menţine disponibil capitalul natural. Defrişarea elimină această preocu-
pare şi foloseşte resursele atât timp cât sunt disponibile, fără a se preocupa 
de regenerarea lor în acel loc, căpătând prin urmare o semnificaţie negativă 
puternică. Defrişarea nu este o invenţie a zilelor noastre, a existat dintotdea-
una, dar în ultimele decenii a luat proporţii impresionante. În prezent, pădurile 
dispar într-un ritm de aproximativ 13 milioane de hectare pe an, un ritm ab-
solut insuportabil pentru menţinerea echilibrului natural a întregii zone de pe 
planetă. Fiinţele umane sunt cauza principală a distrugerii pădurilor, în special 
anumite sectoare economice legate de: industria lemnului, creşterea anima-
lelor şi agricultura intensivă, construcţii, infrastructuri şi activităţile miniere.

La toate acestea se adăugă despădurirea zilnică făcută de sute de milioane 
de persoane care locuiesc la marginea ariilor forestiere, mai ales în ţările în 
curs de dezvoltare. Defrişarea constă în anumite practici deja consolidate 
care urmăresc faze bine stabilite, pe care vom încerca să le rezumăm într-un 
traseu „tip”. Primul stadiu este deschiderea de căi de comunicaţie (stradale 
şi navigabile), aceasta permite accesul în pădure a utilajelor folosite la tăiatul 
şi transportul lemnului, sau pentru extracţii miniere. Între timp, în jurul căilor 
de comunicaţie se instalează aşezările umane, cu tot ceea ce implică acestea 
(ex: poluare, braconaj). Odată ce a fost epuizat stocul de resurse valoroase 
(ex: arbori centenari), ariile forestiere exploatate sunt incendiate şi când flă-
cările se sting rămâne un teren fertil datorită cenuşei care se depune pe sol. 
Acest teren devenit agricol este utilizat pentru producţia de monoculturi (ex: 
soia, palmier oleaginos) sau pentru păşunatul bovinelor, o plagă în adevăratul 
sens al cuvântului în Amazonia. După ce efectul fertilizator al incendiului înce-
tează (după câţiva ani) terenul rămâne sterp, expus la lumina soarelui, la ploi, 
la vânt şi devine incapabil să producă fertilitate nouă. În realitate, acest teren 
a fost deşertificat şi pentru a putea continua să producă are nevoie de doze 
masive de fertilizatori de sinteză şi produse fitosanitare. Deseori se întâmplă 
tocmai acest lucru, cu toate implicaţiile de rigoare legate de poluare, dar şi 
mai des se întâmplă ca agricultura şi creşterea animalelor să se mute în alte 
arii forestiere care nu au fost încă „incendiate”.

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, cunoscută mai 
bine sub numele de FAO, este responsabilă din 1946 cu monitorizarea stării 
pădurilor lumii. În ultimul raport mondial din martie 2010, FAO fixează pier-
derea de păduri la 13 milioane de hectare pe an, o suprafaţă cât jumătate 
din suprafaţa României, care este distrusă în fiecare an, în principal pentru a 
face loc terenurilor agricole şi plantaţiilor. Cifra este inferioară celei din dece-
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niile precedente (16 milioane de hectare pe an), dar rămâne oricum enormă; 
în plus, trebuie luat în considerare faptul că din numărul total de păduri noi, 
câteva milioane de hectare sunt în realitate plantaţii de monoculturi. În con-
cluzie, rata de pierdere a pădurilor primare rămâne foarte ridicată, ajungând 
într-un deceniu la 40 de milioane de hectare, concentrate mai ales în America 
de Sud, Africa centrală şi Asia de Sud.

Consecinţele tuturor acestor acţiuni sunt nenumărate şi foarte grave: dis-
trugerea diversităţii biologice şi a patrimoniului genetic (uman, animal şi 
vegetal); emisii de miliarde şi miliarde de tone de gaze cu efect de seră 
(schimbări climatice); degradarea calităţii solurilor, pământului, apei şi aeru-
lui (poluare şi deşertificare); creşterea sărăciei persoanelor care locuiesc în 
zonele forestiere (exodul rural şi emigraţia); ameninţarea drepturilor popula-
ţiilor indigene şi cetăţenilor lumii (la viaţă şi sănătate).

Tăierea ilegală

Tăierea ilegală a unor specii de copaci este un adevărat business internaţi-
onal care pune în mişcare sute de miliarde de dolari anual. În jurul unor spe-
cii simbol precum Mahon, Teck, Raman, Wenge se învârt interesele multor 
companii multinaţionale interesate să obţină cel mai mare profit posibil, chiar 
dacă încalcă legile naţionale şi internaţionale care ar trebui să reglemente-
ze ridicarea, transportul şi vânzarea lemnului. Se numeşte ilegală tăierea de 
specii protejate sau introduse în planuri de exploatare controlată. Fenomenul 
vizează multe ţări din lume, concentrate mai ales în fâşia tropicală a plane-
tei, unde se înregistrează procente de ilegalitate mai mari de 50% din totalul 
extras. Deseori, tăierea selectivă a copacilor din pădurile foarte valoroase 
este folosită la modificarea valorii acestora, provocând un fel de declasifica-
re, care deschide calea pentru înlocuirea lor cu o zonă agricolă capabilă să 
aducă plus valoare, adică profituri. 

Fiind vorba de o componentă importantă a defrişării, tăierea ilegală aduce cu 
sine aceleaşi consecinţe, la care se adăugă însă unele mai specifice:

diferite acte de corupţie ale administraţiei publice şi ale organizaţiilor po-• 
litice;
transformarea ilegală a lemnului în scopuri de tăinuire, fraudă, evaziune va-• 
mală;
evaziunea taxelor şi contribuţiilor către ţările producătoare şi de tranzit al lem-• 
nului;
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fenomene de spălare a banilor murdari, de trafic de arme şi de droguri;• 
finanţarea ilegală a războaielor sau dictaturilor militare;• 
concurenţă neloială faţă de companiile care operează în conformitate cu • 
legea;
concurenţă neloială faţă de varietăţile forestiere autohtone din teritoriile • 
de comercializare;
declasificarea ariei forestiere de la „pădure primară” la „alt tip de pădure”.• 

Monoculturi şi plantaţii

Monocultura este o tehnică de producţie agricolă care constă în cultivarea 
unei singure varietăţi vegetale pe o suprafaţă vastă de teren. Apariţia acestei 
tehnici datează din perioada colonială, când ţările colonizatoare au destinat 
zone întregi din lume producţiei de varietăţi care nu puteau fi cultivate pe 
propriul teritoriu, dar care erau deja consumate la nivel larg în Europa: cafea, 
cacao, ceai, trestie de zahăr, banane etc. Şi în prezent aceste produse sunt 
denumite „coloniale” şi producţia lor are loc în general pe plantaţii extinse în 
zonele tropicale din America, Africa şi Asia. În ultimele decenii la monoculturi-
le „coloniale” s-au alăturat alte monoculturi de tip agroindustrial, precum soia 
sau porumbul, destinate hranei animalelor (bovine în special) sau palmierul 
oleaginos pentru industria alimentară (faimoasele „uleiuri vegetale”). Pe scurt, 
se cultivă tot mai mult ceea ce este rentabil pe pieţele internaţionale, fapt ce 
înseamnă puţine specii, dintre care cercetarea ştiinţifică a reuşit să aleagă 
(sau să creeze) varietăţi cu randament foarte mare. Multe dintre acestea sunt 
OMG-uri (organisem modificate genetic) şi multe altele nu ar fi crescut fără 
fertilizatori de sinteză şi produse fitosanitare utilizate în cantităţi mari.

Ariile forestiere tropicale sunt ameninţate în special de acest tip de culturi, dat 
fiind că celelalte terenuri fertile sunt puţine şi deja supraexploatate. Rezultatul 
este că imense arii forestiere sunt înlocuite de plantaţii de monocultură, dese-
ori urmând traseul tipic care în America Centrală se numeşte „roza, tumba y 
quema”: taie, doboară şi incendiază. Răspândirea monoculturilor se află la 
originea unei mari părţi din defrişări şi aduce cu sine toate daunele pe care 
acestea le provoacă, dar nu se limitează numai la atât. Monocultura este un 
peisaj care nu există în natură şi nu ar putea exista fără intervenţia umană, 
adică fără doze masive de fertilizatori chimici şi produse fitosanitare, precum 
şi fără apă. Aceasta duce la poluarea pânzelor freatice, eroziunea solurilor, 
modificări ale climei locale şi a ploilor, pericol pentru speciile autohtone.
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În concluzie, printre cei care ameninţă pădurile se numără aşa-numitele „de-
şerturi verzi”, care sunt întinderi infinite de copaci din aceeaşi specie. La prima 
vedere par păduri, dar în realitate nu sunt. Sunt plantaţii silvice, adică fabrici 
imense de lemn, hârtie, ulei, cauciuc... toate produsele destinate pieţelor in-
ternaţionale. Şi în acest caz este vorba despre specii cu un randament foarte 
mare şi cu o rată de creştere rapidă (deseori sunt OMG) care utilizează mai 
multă apă decât resursele disponibile, alterează caracteristicile fizico-chimi-
ce ale solului, diminuează fertilitatea şi poluează cu pesticide şi fertilizatori, 
necesari, de exemplu, pentru a reduce vulnerabilitatea la boli şi la paraziţi, 
foarte mare în cazul producţiilor intensive.

Agrocombustibilii

Îl numim biocombustibil, dar nu este deloc ceva biologic, aşa cum crede con-
sumatorul tipic. Prefixul „bio” indică doar că este vorba despre un combusti-
bil de origine vegetală şi nu fosilă. Se răspândeşte în întreaga lume deoarece 
piaţa de energie este o piaţă în continuă creştere, adică într-o continuă cău-
tare de alternative valide la combustibilii fosili. Aşa-numiţii biocarburanţi sunt 
combustibili realizaţi plecând de la produsele agricole: porumb, grâu, trestie 
de zahăr, sfeclă şi multe alte varietăţi mai puţin cunoscute la noi. Nu sunt în 
totalitate biologici, întrucât necesită o producţie de materie primă de tip agro-
industrial: monoculturi şi plantaţii nesfârşite destinate producţiei de energie, 
lucru care aduce mediului mai multe daune decât beneficii.

Cât priveşte efectul de seră, agrocarburanţii produc deseori mai mult CO2 
decât economisesc, de fapt, plantaţiile înlocuiesc ariile forestiere, care sunt 
incendiate, eliberând în atmosferă o cantitate enormă de gaze cu efect de 
seră. Se vorbeşte de milioane de hectare de pădure doborâte în fiecare an 
pentru a face loc cultivaţiilor de „aur verde”.

În concluzie, afacerile cu biocombustibili pun în mare pericol supravieţuirea a 
populaţii întregi, sustrăgând de pe piaţa alimentelor cantităţi enorme de ce-
reale care, altfel, ar fi fost destinate consumului uman, sau înlocuind terenuri 
fertile pretutindeni în lume pentru a semăna plantaţii de monoculturi destinate 
exportului, eliminând astfel spaţiul pentru agricultură în sens strict.
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Creşterea animalelor la scară industrială

Adevăratul duşman al pădurilor este vaca pentru tăiere. De fapt, vacile, pen-
tru că sunt mai mult de un miliard şi numărul lor continuă să crească, odată 
cu creşterea consumului de carne în lume. Carnea de bovine este o aface-
re deoarece este o industrie foarte profitabilă, extinsă la nivel global, unde 
există cei care proiectează în laborator carnea mai rentabilă, cei care produc 
tone de cereale ieftine pentru a îngrăşa animalele, cei care le cresc şi apoi 
cei care le „termină” în grajd în cel mai scurt timp posibil. „Terminare” în jar-
gonul tehnic înseamnă a îngrăşa depăşind orice limită naturală. În plus, mai 
este nevoie de antibiotice şi de alte medicamente pentru ca animalele să nu 
se îmbolnăvească şi apoi de abator, de lanţul de transformare şi de vânzare 
în întreaga lume. Se zice că din acea vacă rămâne la sfârşit doar mugetul. 
Creşterea bovinelor pentru carne ameninţă pădurile globului pentru că are 
nevoie de tot mai mult spaţiu agricol, pentru păşunatul animalelor sau pentru 
a produce cereale destinate hranei acestora. Se calculează că pentru a face 
un kilogram de carne de vită dezosată (cea pe care o mâncăm) este nevoie 
de 6,5 kg de grâu, 36 kg de furaje şi 155 de litri de apă. Această cantitate 
enormă de cereale are nevoie de spaţiu, care este de asemenea sustras altor 
culturi agricole destinate consumului uman local. Creşterea foametei pe glob 
este deseori determinată de transformarea culturilor agricole locale în pro-
ducţia de cereale pentru hrana animalelor şi pentru a înţelege impactul, este 
suficient să ne gândim că numărul de persoane hrănite într-un an pe hectar 
variază de la 22 pentru cartofi la 19 pentru orez, până la o persoană pentru 
carnea de vită [WHO/FAO 2002]. 

Dar nu este vorba doar despre vaci. Pădurile sunt ameninţate şi de răspândi-
rea altor forme de creştere a animalelor la scară industrială, industrie ce are 
nevoie de pământ şi resurse pentru hrănirea a miliarde şi miliarde de porci, 
caprine, ovine, păsări şi... creveţi. Aceştia din urmă sunt crescuţi tot mai mult, 
de circa douăzeci de ani, mai ales în zonele pădurilor de mangrove, care sunt 
doborâte pentru plasarea instalaţiilor de acvacultură pentru export, cu con-
secinţe dezastruoase şi pentru terenul din jur (salinizare, eroziune) şi pentru 
mare (diminuarea cantităţii de peşte, poluare).
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Boli şi paraziţi

Speciile invazive, împreună cu bolile, paraziţii şi fenomenele atmosferice extre-
me determină în fiecare an daune foarte grave pădurilor de pe glob, în special 
în zonele temperate şi boreale. Se consideră că numai paraziţii forestieri ar fi 
responsabili de distrugerea a 35 de milioane de hectare de pădure în fiecare an. 
Gândacul de pin a devastat peste 11 milioane de hectare de pădure în SUA şi 
în Canada, din ‘90 până în prezent şi răspândirea sa este în creştere, favorizată 
de creşterea temperaturilor în timpul sezonului de iarnă. Un alt flagel este cel al 
speciilor invazive, a căror răspândire este favorizată de creşterea schimburilor 
internaţionale şi al căror impact poate fi foarte negativ pentru sănătatea şi vitali-
tatea esenţelor forestiere autohtone.

Infrastructurile şi industriile

Inaugurarea unei noi străzi este motiv de sărbătoare, deoarece străzile scurtează 
timpul, apropie resursele, facilitează schimburile... pe scurt, aduc dezvoltare. În 
realitate, nu este întotdeauna aşa şi dacă vorbim despre păduri, deschiderea de 
noi străzi se poate transforma într-un dezastru ecologic. Primul pas către dis-
trugerea pădurilor tropicale este tocmai construirea unei străzi, care este întot-
deauna suficient de mare pentru a permite trecerea utilajelor grele care servesc 
la transportul lemnului, mineralelor, cerealelor, bovinelor, cauciucului... pe scurt, 
toate acele produse pe care omul le obţine din păduri. Datorită străzilor şi a altor 
infrastructuri (ex: energetice) uneori chiar industriile sunt cele care se mută în 
pădure - turnătorii, instalaţii petroliere, fabrici de hârtie, diguri energetice - cu un 
impact distructiv de proporţii îngrozitoare. Ultima, dar nu mai puţin dăunătoare, 
este industria turismului, care, într-o continuă căutare de peisaje necontaminate 
pentru stabilirea propriilor reşedinţe de vis, nu ezită să intre în pădurile de mare 
valoare, provocând deseori grave impacturi ecologice şi socio-economice.

Extincţia speciilor animale şi vegetale

Distrugerea pădurilor este cauza extincţiei forţate a nenumăratelor cantităţi de 
specii vegetale şi animale. Aici, selecţia naturală contează prea puţin, dacă ne 
gândim că intervenţia umană a multiplicat de mii de ori rata de extincţie natu-
rală, conform estimărilor. În fiecare zi dispar odată cu pădurile sute de specii 
(vegetale, animale, insecte) şi multe dintre acestea nu au fost încă descoperite şi 
studiate. La toate acestea se adăugă exodul forţat a sute de mii de indigeni care 
trebuie să-şi părăsească, fără a avea vreo vină, teritoriile unde trăiesc de milenii 
sau să se plece în faţa intereselor economiei mondiale.
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Sărăcia comunităţilor rurale

Pentru multe ţări sărace din lume, resursele naturale sunt - se zice - ca-
pitalul pe care să îşi bazeze propriile posibilităţi de dezvoltare. A da o va-
loare economică resurselor naturale ar permite acestor ţări atragerea de 
investiţii străine şi/sau comercializarea pe pieţele internaţionale a propriilor 
producţii. Acest lucru ar trebui să genereze muncă şi bogăţie de reinvestit 
în binele public şi privat. Dar lucrurile nu stau întotdeauna aşa, dimpotrivă, 
în majoritatea cazurilor defrişarea care precede sosirea investiţiilor străine 
duce la creşterea sărăciei comunităţilor locale şi limitrofe. Sfârşitul pădurii 
aduce puţină muncă şi mari profituri, care însă sfârşesc în mâinile celor pu-
ţini (politicieni, latifundiari, antreprenori) şi oricum „grosul” businessului nu 
rămâne pe teritoriul exploatat, ci se concentrează în lanţul de transformare 
şi distribuţie globală, pe scurt, se duce în altă parte. Acest lucru explică de 
ce printre exportatorii de lemne şi alte materii prime agricole figurează încă 
multe din ţările cele mai sărace din lume.

Pentru comunităţile locale, impacturile negative ale industriilor forestiere sunt 
de departe superioare celor pozitive. Străzile deschid calea pentru urbaniza-
rea teritoriului, care transformă în scurt timp sate mici în oraşe de frontieră, 
care se populează cu muncitori imigranţi de pretutindeni. Ca în toate zonele 
de frontieră, legea întârzie să apară, în timp ce se răspândesc repede corup-
ţia, contrabanda, armele, violenţa, braconajul, prostituţia, SIDA, alcoolismul... 
Structura socială, culturală şi economică a comunităţilor originare se pră-
buşeşte şi din cauza faptului că sosirea industriilor aduce cu sine o creşte-
re a preţurilor terenurilor şi bunurilor de primă necesitate (ex: alimente, apă, 
energie). În afară de plata pentru concesiunile extractive şi a taxelor vamale, 
guvernele impun firmelor străine să angajeze forţă de muncă locală şi asta 
ar trebui să aducă venituri populaţiilor locale. Dar mâna de lucru este, mai 
ales, adusă din altă parte şi este vorba de muncitori „sezonieri” care nu lăsa 
nimic în teritoriu. Populaţiile indigene care nu se resemnează sunt excluse şi 
în afară de pierderea pădurilor suportă impacturile asupra mediului datorate 
defrişării şi expansiunii frontierei agricole de monoculturi. Toate acestea pro-
voacă o nouă defrişare din partea ţăranilor reduşi la mizerie şi la căutarea unui 
mic teren fertil de cultivat; acest fenomen devine o catastrofă atunci când 
milioane şi milioane de ţărani săraci se mută dintr-o regiune în alta în căutare 
de noi pământuri.
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2.5.  Ce se poate face pentru rezolvarea problemelor pădurilor (şi 
alor noastre)?

Respectarea acordurilor internaţionale

Pe parcursul ultimelor decenii, a fost recunoscută de mai multe ori la nivel 
internaţional legătura strânsă de interdependenţă care există între om şi me-
diu, între activităţile umane şi transformarea ecosistemelor naturale. În ciu-
da acestui fapt, nu există un tratat sau o convenţie internaţională dedicată 
explicit pădurilor, poate va exista în viitor, având în vedere că de un deceniu 
Naţiunile Unite au creat Forumul internaţional pentru păduri şi că anul 2011 a 
fost declarat Anul Internaţional al Pădurilor. Până acum, însă, se înregistrează 
doar foarte multe dezamăgiri, iar „mama” tuturor dezamăgirilor este cea din 
1992, de la Conferinţa din Rio de Janeiro, când s-a pornit de la ideea unei 
Convenţii internaţionale pentru păduri şi s-a ajuns la o simplă „Declaraţie 
prestigioasă de principii, fără statut juridic, pentru un consens global privind 
gestiunea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a oricărui tip de pădure”. 

De fapt, pentru multe ţări ale lumii, pădurile au fost şi continuă să fie o resursă 
de exploatat pentru satisfacerea propriilor nevoi de bunuri/servicii şi a propri-
ilor aspiraţii de dezvoltare, fără prea multe interferenţe internaţionale. Situaţia 
va rămâne la fel până când gestiunea durabilă nu va fi definită şi remunerată 
într-un mod acceptabil pentru toţi. În afară de asta, există însă câteva con-
venţii şi acorduri internaţionale care fac din noţiunea de pădure un element 
fundamental al propriei realizări. La acestea se poate face referire pentru a 
promova gestiunea durabilă,  utilizarea şi consumul responsabil al resurselor 
silvice.

Convenţia privind diversitatea biologică (CBD) a fost semnată de 191 de 
state şi a intrat în vigoare în 1993. Obiectivele convenţiei sunt conservarea 
diversităţii biologice prezente pe glob, utilizarea durabilă a resurselor naturale 
şi împărţirea corectă şi egală a beneficiilor provenite în urma utilizării resurse-
lor genetice existente în natură. Convenţia afirmă dreptul fiecărui stat de a fi 
suveran pe propriul teritoriu, adică de a putea face ceea ce crede cu propriile 
resurse naturale, dar obligă toţi semnatarii de a nu cauza daune mediului altor 
state sau teritorii internaţionale (ex: oceane, Polul Sud). Fiecare stat semnatar 
s-a angajat să pună în funcţiune un proces de identificare, studiere şi moni-
torizare a propriilor resurse biologice urmat de o activitate de conservare, re-
facere şi exploatare durabilă a acestora, în colaborare cu toate celelalte sta-
te semnatare. Ecosistemele forestiere au fost recunoscute de CBD în 2002, 
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atunci când a fost adoptat un program de lucru specific privind biodiversitatea 
forestieră - bazat pe o abordare de tip ecosistemic - care a pus în relief câteva 
probleme importante, cum ar fi impactul negativ posibil al răspândirii copaci-
lor OMG, conflictul dintre răspândirea biocombustibililor şi protecţia pădurilor, 
legătura între industria lemnului şi tăierea ilegală a speciilor protejate.

Convenţia internaţională privind zonele umede de importanţă internaţională, 
mai ales în calitate de habitat al păsărilor acvatice, a fost semnată de 160 de 
state şi a intrat în vigoare în 1975. Cunoscută mai mult sub numele de Con-
venţia Ramsar, aceasta este un tratat internaţional ce vizează conservarea 
şi utilizarea raţională a zonelor umede ale planetei şi a resurselor acestora. 
Prin zone umede, convenţia se referă la o gamă largă de ecosisteme naturale, 
multe dintre ele fiind prezente în ariile forestiere (lacuri, fluvii, bălti, mlaştini 
etc). Statele semnatare se angajează să realizeze trei tipologii de acţiuni: să 
identifice, să studieze şi să monitorizeze  zonele umede prezente pe propriul 
teritoriu; să acţioneze pentru folosirea raţională a zonele umede cărora să le 
menţină caracteristicile ecologice; să coopereze cu celelalte state pentru a 
gestiona în mod raţional zonele umede transfrontaliere şi sistemele de zone 
umede aflate în folosinţă comună (ex: bazine fluviale).

Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră 
pe cale de dispariţie, cunoscută mai mult sub numele de Convenţia de la 
Washington sau CITES, este un acord internaţional semnat de 175 de state 
şi intrat în vigoare în 1975. A apărut din nevoia de a reglementa comerţul 
internaţional cu specii animale şi vegetale pe cale de dispariţie, o afacere de 
miliarde de dolari pe an care include şi produse derivate din plante şi animale, 
cum ar fi instrumente din lemn, suveniruri pentru turişti, extracte medicinale 
şi multe altele. În prezent, această convenţie asigură protecţia a mai mult de 
30.000 de specii sălbatice, care din păcate au devenit obiectul unei pieţe 
ilegale înfloritoare.

Convenţia privind combaterea deşertificării şi secetei (UNCCD) a fost sem-
nată de 193 de state şi este în vigoare din 1996. Odată cu intrarea în vigoare 
a acestei convenţii, comunitatea internaţională a recunoscut faptul că de-
şertificarea există şi că generează impacturi economice, sociale şi ecologice 
dezastruoase, în mod special pentru acele ţări care sunt expuse la un risc 
major legat de problema fragilităţii mediului şi a sărăciei. Statele semnatare 
s-au angajat să identifice şi să realizeze programe de acţiune grupate pe plan 
regional (ex: bazinul Mediteranean septentrional) şi să elaboreze programe 
de cooperare internaţională cu ţările lovite în special de deşertificare şi secetă 
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(ex: bazinul Mediteranean meridional). În cadrul convenţiei a fost recunoscut 
impactul direct al defrişării asupra calităţii solurilor (şi a apelor) şi contribuţia 
sa la schimbările climatice şi la pierderea biodiversităţii; ca răspuns, a fost 
lansat un program financiar pentru a face faţă împreună problemelor privind 
gestiunea durabilă a pădurilor şi gestiunea durabilă a teritoriului.

Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) 
este cunoscută pentru realizarea protocolului de implementare - protocolul 
de la Kyoto - care după multe incertitudini a intrat în cele din urmă în vigoa-
re în 2005, după semnătura Rusiei. În prezent, statele semnatare sunt în nu-
măr de 184 şi contribuie cu aproape 61% la toate emisiile globale de gaze 
cu efect de seră (bioxid de carbon, metan, oxid de azot, hidrofluorocarburi, 
perfluorocarburi, hexafluor de sulf). În esenţă, tratatul vizează reducerea 
emisiilor de gaze nocive pentru mediu, obligând pe cei care emit prea mult 
să reducă şi pe cei care emit puţin să nu mărească emisiile. Dat fiind că 
ceea ce contează este cantitatea totală de gaze cu efecte de seră prezentă 
în atmosferă, Protocolul de la Kyoto (şi toate modificările sale ulterioare şi 
neîncheiate) a prevăzut o serie de posibilităţi care permit achiziţionarea şi 
comercializarea certificatelor de emisii. Cu alte cuvinte, o ţară care trebuie 
să reducă emisiile de gaze cu efect de seră poate să facă acest lucru şi in-
vestind în altă ţară, de exemplu în proiecte de reîmpădurire care pot absorbi 
dioxidul de carbon (CO2) în exces. 

Ţările europene sunt mari importatoare de lemn şi, printre acestea, câteva 
figurează pe primele locuri la nivel mondial. Se estimează că cel puţin 20% 
din întreaga cantitate de lemn care intră în Europa a fost tăiată ilegal. Pentru 
a face faţă acestei probleme, Comisia Europeană a promovat din anul 2003 
un plan de acţiune - al cărui acronim este FLEGT - care vizează consolida-
rea eficacităţii legilor care reglementează gestiunea pădurilor în multe state 
producătoare (Africa Centrală, Rusia, America Latină şi Asia de Sud-Est) 
şi comerţul cu specii de plante pe piaţa europeană. Planul se realizează 
printr-o implicare voluntară a statelor şi a importatorilor care sunt dispuşi să 
pună sub control propriile activităţi forestiere (în cazul în care sunt legale), 
în schimbul unui beneficiu economic şi comercial.
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Realizarea de arii protejate şi parcuri naturale

Funcţiile principale pe care le îndeplinesc ariile naturale protejate sunt con-
servarea diversităţii biologice, protejarea resurselor naturale (soluri, aer, apă) 
şi conservarea patrimoniului cultural în beneficiul comunităţilor locale şi al ce-
lei internaţionale. Suprafeţele împădurite aflate sub protecţie reprezintă 13% 
din suprafaţa totală (circa 500 milioane de hectare), cu o importantă creştere 
a extinderii acestora din 1990 şi până în prezent (mai mult de 90 milioane de 
hectare).

Organizaţia mondială pentru conservarea naturii a identificat diverse tipologii 
de arii protejate (IUCN, 1994), fiecare cu caracteristici şi funcţii specifice.

În România, adoptarea s-a făcut prin legislaţia specifică regimului ariilor natu-
rale protejate (Legea 49/2011),  prin definirea categoriilor ce compun reţeaua 
naţională de arii protejate:

Rezervaţie ştiinţifică. • Arie naturală protejată al cărei scop îl repezintă pro-
tecţia şi conservarea unor habitate naturale terestre şi/sau acvatice, cu-
prinzând elemente reprezentative de interes ştiinţific sub  aspect floristic, 
faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natu-
ră.
Rezervaţie naturală integrală. Arie protejată destinată doar pentru cerce-• 
tare ştiinţifică şi pentru monitorizarea condiţiilor de mediu.
Rezervaţie naturală. Arie naturală protejată al cărei scop îl repezintă • 
protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub 
aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, pale-
ontologic, pedologie. Mărimea lor este determinată de arealul necesar 
asigurării integrităţii elementelor protejate.
Wilderness Area Zonă de sălbăticie. Arie extinsă de pământ/mare care • 
şi-a păstrat caracteristicile naturale originare, fără modificări permanente 
sau semnificative, care este protejată şi gestionată astfel încât să-şi păs-
treze starea naturală.
Parc Naţional. Arie protejată destinată protecţiei unui ecosistem de mare • 
valoare ecologică şi culturală, cu posibilitatea folosirii în scop turistic. 
Arie naturală protejată al cărei scop îl repezintă protecţia şi conservarea 
unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cu-
prinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-ge-
ografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, 
pedologie sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin-
ţifice, educative, recreative şi turistice.
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Parc natural. Arie naturală protejată al cărei scop îl repezintă protecţia • 
şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea acti-
vităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, 
cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare 
diversitate biologică.
Monument Natural. Arie protejată instituită pentru conservarea unor ele-• 
mente naturale specifice considerate de mare valoare pentru raritatea lor, 
reprezentativitatea sau pentru calităţile estetice deosebite sau semnifica-
ţiile culturale. Aceste elemente naturale pot fi reprezentate de specii de 
plante sau animale sălbatice rare, endemice ori ameninţate cu dispariţia, 
arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice, fenomene geologice - peş-
teri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte manifestări 
şi formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum şi alte elemente natu-
rale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor.
Rezervaţiile biosferei. Arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protec-• 
ţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice 
specifice. Rezervaţiile biosferei se întind pe suprafeţe mari şi cuprind un 
complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice, lacuri şi cursuri de apă, 
zone umede cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice unice, cu 
peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradiţională a 
teritoriului, ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care pot fi rea-
duse la starea naturală, comunităţi umane a căror existenţă este bazată 
pe valorificarea resurselor naturale, pe principiul dezvoltării durabile şi ar-
monioase. Mărimea rezervaţiilor biosferei este determinată de cerinţele 
de protecţie şi conservare eficiente ale mediului natural şi ale diversităţii 
biologice specifice.
Arie pentru conservarea de habitat şi specii. Arie protejată, obiect de in-• 
tervenţie activă din partea omului, destinată să garanteze menţinerea ha-
bitatelor şi/sau a speciilor specifice.
Peisaj terestru/marin protejat. Arie protejată destinată să protejeze şi să • 
fructifice arii marine sau terestre, în care interacţiunea dintre populaţii şi 
natură a dat viaţă, în timp, unor elemente de o deosebită valoare estetică, 
ecologică şi/sau culturală.
Arie protejată pentru gestiunea sustenabilă a resurselor. Arie protejată • 
pentru utilizarea durabilă a ecosistemelor naturale în care conservarea 
biodiversităţii se uneşte cu producţia de produse naturale în măsură să 
satisfacă exigenţele populaţiilor locale.

Indiferent de tipologia ariei protejate, este important ca aceasta să nu rămână 
doar pe hârtie (cum, din păcate, se întâmplă uneori); adică, de naşterea unui 
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Parc să se ocupe o instituţie, care să aibă capacităţile şi mijloacele de a ur-
mări propriile obiective. Multe ţări din lume au fost încurajate de comunitatea 
internaţională să-şi pună sub protecţie propriile păduri, dar acestea nu se află 
în mod obiectiv în condiţia de a putea garanta acest lucru din cauza proble-
melor economice. Aceasta nu înseamnă doar că nu au banii necesari pentru 
investiţii, dar mai ales că economia merge în direcţia exploatării şi monetizării 
la maximum a resurselor forestiere.
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Gestiunea durabilă a pădurilor

Gestiunea durabilă a pădurilor, numită şi gestiune ecosistemică, este un mo-
del de gestiune care vizează menţinerea biodiversităţii biologice prezente în 
păduri, a capacităţii lor productive şi de regenerare a resurselor biologice, 
pe scurt a posibilităţii pădurilor de a furniza acele bunuri şi servicii necesare 
comunităţii umane, prezente şi viitoare. În acest sens, în multe tratate şi acor-
duri internaţionale, se face referire la gestiunea durabilă a pădurilor ca la un 
instrument de realizare a acestora, dată fiind importanţa pe care o acoperă 
ariile forestiere pentru buna calitate a pământului, a aerului, a climei, a apei. 
În sens larg, gestiunea pădurilor vizează aspectele administrative, juridice, 
tehnice, economice, sociale şi ecologice ale conservării şi utilizării pădurilor. 
Comportă intervenţii umane de diverse tipuri, de la acţiuni îndreptate doar 
spre păstrarea patrimoniului forestier şi a funcţiilor sale, până la folosirea unor 
esenţe sau grupuri de esenţe care prezintă un interes economic deosebit 
pentru producţia de bunuri şi servicii. 

Dacă ar fi doar o chestiune tehnică, ştiinţa de azi ar şti foarte bine cum să pro-
tejeze biodiversitatea forestieră şi resursele de bunuri şi servicii pentru om. Ar 
fi vorba doar de o chestiune de finanţare. Şi tocmai aceasta este problema. 
Gestiunea durabilă a pădurilor lumii trebuie să se confrunte cu necesităţile 
umane de a obţine din ele bunuri şi servicii necesare propriei dezvoltări, lucru 
care astăzi, din păcate, înseamnă că este în măsură să creeze plus valoare, 
câştig, profit. Problema principală este că în timp ce este uşor să stabileşti 
valoarea unui copac ca lemn de parchet, este mult mai dificil să stabileşti cât 
valorează acesta „de viu” şi în ce măsură furnizează bunuri şi servicii de tip 
ecologic, dar şi social şi cultural. Iată, prin urmare, de ce durabilitatea gesti-
unii forestiere capăta un înţeles diferit în funcţie de punctul de vedere al celui 
ce vorbeşte despre aceasta. Pentru Naţiunile Unite, este vorba de a limita 
dezastrele ecologice şi umanitare care apar an de an, în special de a limita 
efectele schimbărilor climatice care în previziunile făcute, vor fi în măsură 
să producă în următoarele decenii mai mulţi refugiaţi ca niciodată în istoria 
umanităţii. Pentru guverne, este vorba de a proteja pădurile fără a-şi distruge 
propriile interese economice şi condiţiile de viaţă ale propriei populaţii, lucru 
dificil de făcut dat fiind dezechilibrul de putere între cele două finalităţi. Pentru 
Agenţiile Internaţionale, este vorba de a înţelege ce valoare să se dea bunu-
rilor şi serviciilor forestiere de tip necomercial (sau a daunelor derivate din 
distrugerea acestora), astfel încât să se dea o valoare economică conservării 
unei arii de pădure. Pentru întreprinderi, este vorba de a face afaceri fără a 
distruge prea mult mediul şi, prin urmare, dacă durabilitatea o permite atunci 
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e bine, dacă nu, nu au de ales. Pentru cetăţenii europeni, este vorba de a 
trăi într-un mediu sănătos, dar fără a altera prea mult stilurile de viaţă. Pentru 
consumatori, este vorba de a consuma bunuri şi servicii care să fie produse 
în mod echitabil/ecologic şi la un cost acceptabil. Pentru popoarele indigene 
şi pentru săracii lumii, este vorba de supravieţuire. În mijlocul tuturor acestor 
interese te poţi pierde şi, cum se întâmplă deseori, durabilitatea rămâne mai 
mult o teorie decât o practică, deşi nu lipsesc exemple foarte bune de apli-
cabilitate concretă. Şi totuşi, pădurile sunt resurse regenerabile, în măsură să 
pună la dispoziţie bunuri şi servicii pentru om fără să-şi compromită propria 
durabilitate în timp.

Gestiunea durabilă a pădurilor pleacă tocmai de la acest argument şi încear-
că să acţioneze pe mai multe fronturi. FAO a identificat şapte dintre ele:

Identificarea, catalogarea şi studierea resurselor forestiere de-a lungul tim-1. 
pului şi a tuturor serviciilor ecologice pe care acestea le aduc la nivel local 
şi internaţional;
Conservarea şi gestiunea biodiversităţii ecosistemelor (a peisajelor), a fie-2. 
cărei specii în parte şi genetica: acest lucru este posibil prin instituirea de 
arii protejate care să fie în măsură să protejeze şi, pe cât posibil, să crească 
diversitatea genetică (care devine capacitate productivă) prezentă în păduri, 
în beneficiul generaţiilor viitoare;
Grija pentru sănătatea şi vitalitatea pădurilor, care înseamnă minimizarea riscu-3. 
rilor ca acestea să devină obiectul unor atacuri din partea paraziţilor, a speciilor 
invazive, a bolilor, a incendiilor naturale, a poluării atmosferice, care pot com-
promite capacitatea de a furniza servicii sociale, ecologice şi economice;
Utilizarea durabilă a funcţiilor productive ale pădurilor, în special a celor de 4. 
tip primar (indispensabil) pentru a da şi o valoare economică pădurii şi pen-
tru a o face mai puţin vulnerabilă la atacurile altor interese economice (in-
dustria extractivă, industria agricolă);
Recunoaşterea şi valorizarea funcţiilor de protecţie pe care le furnizează pă-5. 
durile în echilibrul sistemelor pedologice, hidrologice şi acvatice în beneficiul 
mediului (ex: biodiversitatea), populaţiilor, (ex: siguranţa teritoriului) şi eco-
nomiei (ex: agricultură);
Recunoaşterea şi valorizarea funcţiilor socioeconomice pe care le îndepli-6. 
nesc pădurile, ale căror resurse stau la baza unei economii forestiere care 
creează muncă, energie, comerţ, investiţii şi ale căror peisaje au o înaltă 
valoare culturală şi spirituală, care trebuie apărată recunoscând drepturile 
populaţiilor indigene, ale comunităţilor locale şi ale sistemelor de gestiune 
tradiţională şi comunitară pe care acestea le-au dezvoltat în timp;
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Punerea în operă a mecanismelor juridice, strategice şi instituţionale care pot 7. 
susţine realizarea primelor şase puncte, în special prin promovarea respon-
sabilităţii, participării, unei bune guvernări (transparenţă, legalitate, evaluare). 
Aceasta vizează şi teme de o mai mare amploare, precum justiţia şi echitatea 
în repartiţia beneficiilor derivate din păduri (lupta împotriva sărăciei); promova-
rea cercetării ştiinţifice; sprijinul acordat sectorului forestier durabil; transferul 
de tehnologii, formarea, informarea şi comunicarea publică.

În Uniunea Europeană, gestiunea durabilă a pădurilor pune un accent mare şi 
pe păstrarea biodiversităţii, baza stabilităţii şi menţinerii pădurilor pe termen 
lung. Cele mai importante foruri sunt :

Strategia de Silvicultură pentru Uniunea Europeană, comunicată de Comi-
sia Europeană Consiliului şi Parlamentului European (1998).
Liniile directoare pentru conservarea biodiversităţii sunt:

măsuri ecologice de adaptare a sitului Natura 2000 prin diferite tehnici ale • 
silviculturii, combinate cu măsuri colaterale (menţinerea lemnului uscat şi 
a altor micro-habitate cheie existente în pădure);
menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere prin creşterea • 
capacităţii de regenerare, de rezistenţă şi de adaptare a acestora; 
îmbunătăţirea tehnicilor de recoltare pentru reducerea la minimum a de-• 
gradării provocate în cursul recoltării;
măsurile de împădurire să nu afecteze negativ situri, habitate şi ecosis-• 
teme interesante din punct de vedere ecologic (speciile de arbori trebuie 
alese în funcţie de condiţiile şi ecosistemele locale; vor fi specii autohto-
ne, de provenienţă locală); 

Ghidul Natura 2000 şi pădurile, ghid de interpretare apărut sub emblema 
Comisiei Europene - care conţine liniile directoare ale gospodăririi pădurilor 
în siturile Natura 2000, extrase din rezoluţiile Conferinţelor Ministeriale pen-
tru Protecţia Pădurilor din Europa (MCPFE - Anexa II) de la Helsinki (1993) 
şi Lisabona (1998).
Pentru menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure, trebuie 
luate în considerare următoarele: 

Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structu-• 
rile şi procesele naturale şi să folosească măsuri biologice preventive ori de 
câte ori este posibil şi cât de mult permite economia, pentru a întări sănătatea 
şi vitalitatea pădurilor. Existenţa unei diversităţi genetice, specifice şi structu-
rale adecvate întăreşte stabilitatea, vitalitatea şi rezistenţa pădurilor la factori 
de mediu adverşi şi duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare. 
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Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca re-• 
generarea naturală, completări prin împăduriri cu specii şi provenienţe 
de arbori adaptate sitului precum şi tratamente, tehnici de recoltare şi 
transport care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului. 
Scurgerile de ulei în cursul operaţiunilor forestiere sau depozitarea nere-
glementară a deşeurilor trebuie strict interzise.
Utilizarea pesticidelor şi erbicidelor trebuie eliminată cu alternative silvice • 
potrivite şi măsuri biologice.
Amenajamentele silvice, inventarierea terestră şi cartarea resurselor pă-• 
durii trebuie să includă biotopurile forestiere importante din punct de ve-
dere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, 
sensibile sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele umede, arii 
ce conţin specii endemice şi habitate ale speciilor ameninţate, ca şi resur-
sele genetice in situ periclitate sau protejate.
Se va prefera regenerarea naturală, cu condiţia existenţei unor condiţii • 
adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii.
Practicile de management forestier trebuie să promoveze diversitatea • 
structurilor, atât orizontale cât şi verticale, ca de exemplu arboretul de 
vârste inegale şi diversitatea speciilor, ca arborete mixte. Unde este po-
sibil, aceste practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisa-
jului.
Arborii uscaţi, căzuţi sau în picioare, arborii scorburoşi, pâlcuri de arbori • 
bătrâni şi specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea 
şi distribuţia necesare protejării biodiversităţii, luându-se în calcul efectul 
posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor înconjură-
toare.
Biotopurile cheie ale pădurii, ca de exemplu surse de apă, zone umede, • 
aflorimente trebuie protejate şi, dacă este cazul, refăcute în cazul în care 
au fost degradate de practicile forestiere.
Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodări-• 
rea pădurii (mai ales solul şi apa).
Suprafeţele recunoscute care îndeplinesc funcţii specifice de protecţie vor • 
fi înregistrat , cartate şi incluse în planurile de management al pădurii.
Se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate pe soluri • 
sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune, ca şi celor efectuate în 
zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de 
apă. În aceste zone, se va evita utilizarea tehnicilor necorespunzătoare. 
Se va acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestie-• 
re cu funcţie de protejare a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra 
calităţii şi cantităţii surselor de apă.
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Ca măsuri concrete pentru păstrarea biodiversităţii, se recomandă :

conservarea arborilor izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere care • 
constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte 
şi numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc);
conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de • 
către păsări şi mamifere mici; 
conservarea arborilor mari şi a zonei imediat înconjurătoare, dacă se do-• 
vedeşte că sunt ocupaţi cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritu-
lui;
menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, • 
mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în 
ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea 
fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi po-
luării apei;
zonarea adecvată, atât pentru operaţiunile forestiere cât şi pentru activi-• 
tăţile de turism/recreative, a marilor suprafeţelor forestiere, în funcţie de 
diferitele niveluri de intervenţie şi crearea unor zone tampon în jurul ariilor 
protejate;
după dezastre naturale cum ar fi furtuni puternice sau incendii pe su-• 
prafeţe mari, deciziile manageriale să permită desfăşurarea proceselor 
de succesiune naturală în zonele de interes, ca posibilităţi de lărgire a 
biodiversităţii;
adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să • 
se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sen-
sibile, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale 
păsărilor de pădure
păstrarea unor distanţe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau • 
periclitate a căror prezenţă a fost confirmată;
rotaţia ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenţie în timp şi spaţiu.• 
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Certificarea produselor şi serviciilor forestiere

Certificarea forestieră are sarcina de a proteja producţiile de bunuri şi servicii 
forestiere realizate după criterii de durabilitate. Protecţia are valoare pentru 
consumatorul final, care vrea să ştie unde şi cum au fost făcute bunurile pe 
care le achiziţionează şi vrea, tot mai mult, ca ele să fie făcute într-o manieră 
corectă şi durabilă din punct de vedere ecologic, economic şi social; dar pro-
tecţia are valoare şi pentru producător (sau producători), care a decis să se 
supună uneia sau mai multor reguli de producţie, transformare şi comerciali-
zare a propriilor produse. Există diverse tipologii de certificare (produs, filieră, 
componentă, producător), dar toate au în comun cel puţin trei caracteristici:

definiţia de standard de gestiune (indicatori), adică acele calităţi care • 
trebuie îndeplinite de cel care gestionează pădurea; 
un proces de certificare ce stabileşte dacă standardele sunt respectate • 
sau nu; 
un mecanism de acreditare care să asigure că cel care certifică este • 
competent, credibil şi la rândul său controlat (este vorba de „controlul 
controlorului”). 

Al patrulea element este deseori prezent, acolo unde certificarea are finalităţi 
de tip comercial. În acest caz, intervine un sistem de urmărire a produsului 
şi de etichetare a acestuia, garanţie a faptului că un produs provine sau nu 
dintr-o pădure certificată. Acesta este unul din punctele foarte controversate, 
dat fiind că etichetarea poate să orienteze foarte mult alegerile privind consu-
mul şi prin urmare să genereze beneficii pentru producătorii certificaţi.

Există două tipologii principale de certificare: a produsului şi a procesului. 
Prima tipologie se concentrează asupra produsului şi a caracteristicilor sale, 
garantând că acesta provine dintr-o pădure gestionată în conformitate cu 
standardele stabilite. Cea de-a doua vizează întregul proces de producţie, 
toate pasajele intermediare care au dus de la materia primă la consumatorul 
final. În timp ce, în teorie, este posibil să certifici, ca produs, un articol fa-
bricat manual, durabil doar datorită materiei prime folosite, acest lucru este 
imposibil de făcut în certificarea unui proces. Între aceste două categorii se 
integrează multe altele, cum ar fi, de exemplu, certificarea parţială (doar un 
procent din totalul produsului), sau cea care prevede doar un registru de 
producători şi nu de produse, sau cea care priveşte doar un singur pasaj sau 
componentă a produsului (ex: hârtia ambalajului final).

Iată de ce, atunci când este vorba de certificări, trebuie să fim foarte atenţi. 
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Principiile inspiratoare sunt deseori foarte asemănătoare între ele, dar prac-
ticile pot fi foarte diferite. Mulţi vorbesc, de exemplu, despre participarea 
comunităţilor locale în gestiunea pădurii, dar ceea ce înseamnă concret acest 
lucru, poate să facă diferenţa; pentru unii participarea poate însemna simpla 
consultare a instituţiilor naţionale şi locale în scopul de a obţine concesiuni 
şi autorizaţii; pentru alţii acest lucru poate să însemne consultarea tuturor 
subiecţilor interesaţi (stakeholder): instituţii locale şi naţionale, organizaţii ale 
societăţii civile, asociaţii ecologice, universităţi, întreprinderi şi să prevadă, 
pentru fiecare din acestea, spaţii pentru a putea să-şi exprime propria poziţie. 
Diferenţa între cele două practici este substanţială, deşi, în principiu, se poate 
vorbi de participare în ambele cazuri.

Altă chestiune determinantă sunt standardele, care pot fi principii genera-
le, cărora producătorul trebuie să se conformeze fără să-şi stabilească, din 
acest motiv, obiective definite, sau obligaţii specifice, care spun ce se poate 
face şi ce nu, în gestiunea pădurilor. Deseori se întâmplă să se facă o com-
binaţie din amândouă, cu o atenţie sporită asupra standardelor ecologice şi 
una, mai generală, pentru cele de tip socio-economic.

Concluzie. Când se priveşte o schemă de certificare trebuiesc puse unele 
întrebări înainte de a exprima o judecată: definesc standardele în mod clar 
obiectivele de gestiune forestieră durabilă? câţi subiecţi au fost implicaţi în 
definirea standardelor? care sunt procedurile de monitorizare şi verificare 
în respectarea standardelor? cine efectuează verificările şi cine controlează 
schema? este schema de certificare suficient de transparentă? care sunt ga-
ranţiile pentru consumatorul final?
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Educaţie pentru dezvoltare durabilă

În anul 2002, a fost lansat de Naţiunile Unite (UNCED, Johannesburg 2002) 
un deceniu internaţional pentru dezvoltare durabilă (UNESCO-DESS 2005-
2014). Naţiunile Unite au considerat că sensibilitatea cetăţenilor lumii faţă 
de problemele mediului este încă prea scăzută, iar conştientizarea legăturii 
între stilul de viaţă (practici de comportament şi consum) şi respectul faţă 
de resursele naturale şi drepturile omului sunt chiar şi mai scăzute.

Conform Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite (UNECE, 2005), 
educaţia pentru dezvoltare durabilă (EDD) este instrumentul pentru „îmbu-
nătăţirea şi întărirea capacităţii indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor, a or-
ganizaţiilor şi naţiunilor de a formula judecăţi şi decizii în favoarea dezvoltării 
durabile” şi trebuie, prin urmare, să fie implementată mai mult în programele 
educative formale, informale şi nonformale. EDD este reelaborarea critică 
a educaţiei ecologice, adică integrarea acesteia cu teme mai apropiate de 
educaţia pentru dezvoltare înţeleasă „la propriu”: lupta împotriva sărăci-
ei, democraţia şi buna guvernare, dreptul internaţional, drepturile omului, 
dreptul la sănătate, egalitatea între sexe, intercultura, economia solidară, 
producţia şi consumul critic, responsabilitatea socială şi faţă de mediu, 
gestiunea durabilă şi participativă a resurselor naturale, suveranitatea ali-
mentară (CONCORD, 2004).

Aceasta presupune o apropiere mai complexă faţă de tema dezvoltării du-
rabile, adică integrarea sa în toate materiile şi locurile de învăţare formală 
şi nonformală. Din punct de vedere metodologic, impune un traseu de con-
strucţie a cunoaşterii, care pleacă de la local (de la noi înşine şi de la pro-
priul teritoriu) pentru a ajunge la global, adică participarea activă a tuturor 
subiecţilor: docenţilor, elevilor, personalului de conducere, conducătorilor 
politici, familiilor; EDD tinde să modifice comportamentele în sens durabil şi 
participativ (Agenda 21, UNCED Rio 1992).

EDD poate fi instrumentul pentru îndrumarea cetăţenilor către modele de 
consum al resurselor naturale - şi, prin urmare, al pădurilor - atente la di-
mensiunile ecologice şi la cele sociale ale propriilor comportamente, de la 
local la global. Un proces educativ eficace nu se poate limita la transfe-
rul de noţiuni, ci trebuie să fie capabil să integreze diverse tematici într-un 
proces de descoperire şi experimentare directă a legăturii între atitudini, 
comportamente, alegeri şi condiţii ecologice şi sociale pe propriul teritoriu 
şi în lume.
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Şi pentru ca descoperirea de informaţii „noi” să fie urmată de apariţia unei 
anume sensibilităţi, EDD trebuie să facă posibile experienţele semnificative 
de învăţare, explorare şi integrare a diverselor limbaje de comunicare; să 
aibă o dimensiune teritorială şi publică (inclusiv mass-media); să favorizeze 
parteneriatul între subiecţii din teritoriu, în special între agenţiile educative 
(şcoli), administraţiile publice şi organizaţiile societăţii civile, cum ar fi ONG-
urile (UNECE, 2005); să contribuie concret, prin atitudini şi prin consumuri 
la lupta împotriva sărăciei şi la gestiunea durabilă a resurselor naturale, 
începând cu pădurile primare (MDG, UN, NY 2000).
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Consumul critic, comerţul echitabil şi economia verde

Tendinţa către consumul critic este rezultatul unui parcurs de tip educativ, mai 
mult sau mai puţin lung şi structurat, care duce la dezvoltarea unei anumite sensi-
bilităţi faţă de raportul între propriile obiceiuri de consum şi impactul pe care diver-
se produse îl au asupra mediului şi asupra societăţii în general. Consumul critic nu 
este altceva decât concretizarea acestei sensibilităţi, conştientizarea faptului că în 
actul de cumpărare se „votează” un anumit model de producţie şi consum şi că 
tocmai prin intermediul cumpărării se intenţionează susţinerea de modele diferite, 
nu numai de consum, ci şi de organizare socială şi economică. Consumatorul cri-
tic, prin urmare, îşi organizează cumpărăturile după criterii speciale, care vizează 
în general: durabilitatea ecologică a întregului proces productiv (ex: produse eco-
logice, agricultura biologică) şi respectarea drepturilor muncitorilor şi ale comuni-
tăţilor locale de origine (ex: comerţul echitabil şi solidar, turismul responsabil). Dar 
nu este vorba doar de cumpărare. Consumul critic vizează însuşi actul de consum 
care, în general, se caracterizează printr-o anume sobrietate şi responsabilitate 
(ex. produse locale la 0 km distanţă, economie de energie şi apă, mobilitate dura-
bilă, reciclare şi refolosire, finanţare etică). Una dintre caracteristicile distinctive ale 
formelor de consum critic este atenţia la filiera de producţie, care se vrea a fi cât 
mai scurtă şi transparentă posibil. Acest lucru derivă din conştientizarea faptului 
că în comerţul tradiţional filiera tinde să fie exact invers, în general în defavoarea 
celor două extreme, producătorul şi consumatorul.

Comerţul echitabil şi solidar a fost prima formă «contemporană» de comerţ in-
ternaţional cu caracteristici diverse. Apare odată cu obiectivul de a promova un 
schimb comercial de produse agricole „coloniale”, între Nordul şi Sudul lumii, 
fondat pe principii de dreptate şi echitate între părţi, în special în avantajul popu-
laţiilor rurale din ţările în curs de dezvoltare (care sunt, de fapt, săracii lumii). Şi 
fără distrugerea resurselor naturale, inclusiv cea a pădurilor.
Achiziţionând un produs al comerţului echitabil (alimentar, artizanal, textil, cos-
metic), consumatorul are garanţia că în procesul de producţie:

nu au existat forme de exploatare a muncii, ceea ce înseamnă nu numai că • 
muncitorii au fost plătiţi în mod corect, ci, mai ales, faptul că muncitorii nu 
sunt doar forţa de muncă locală, ci chiar protagoniştii propriului traseu de 
dezvoltare (uniţi în cooperative, asociaţii sau altă formă);
procesul productiv nu distruge resursele naturale ale teritoriului ci, dimpo-• 
trivă, contribuie la o gestiune corectă a acestora, în beneficiul comunităţilor 
locale, al consumatorilor finali (multe produse sunt biologice) şi, în sens larg, 
al comunităţii internaţionale.

În prezent, formele de producţie şi comerţ „verde” şi/sau „social” sunt multe 
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şi continuă să mai apară; se vorbeşte, de fapt, de o întreagă economie verde 
(sau ecologică). Economia verde este un model economic care ia în conside-
rare şi impactul asupra mediului şi impactul social al procesului productiv, şi 
anume: extracţia/producţia de materii prime; transportul şi prelucrarea; ma-
nufactura produselor finite; economia, reciclarea şi refolosirea. Obiectivele 
modelului sunt: 

adaptarea (sau reducerea) consumului de energie şi de capital natural • 
(pământ, apă, hrană, energie, păduri, biodiversitate);
promovarea autosuficienţei (reducerea vulnerabilităţii şi dependenţei);• 
reducerea poluării (ex: a deşeurilor) şi emisiilor de gaze nocive pentru • 
mediu (efectul de seră);
promovarea eficienţei (ex: reciclarea) şi utilizarea resurselor regenerabile • 
(ex: solară, eoliană, biomasă).

O formă interesantă de susţinere a economiei verzi este practica green public 
procurement („Achiziţii publice verzi”), care constă în posibilitate introducerii 
criteriilor de calitate a mediului în cererea pe care administraţiile publice o fac 
la data achiziţionării de bunuri şi servicii, cu scopul de a diminua impactul lor 
asupra mediului şi pe cel social şi de a exercita un efect pozitiv asupra creş-
terii produselor şi serviciilor ecologice şi solidare.
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Capitolul 3
SugeStii de aCtivităţi eduCative

Următoarele activităţi şi laboratoare au nevoie de prezenţa unui singur conducător 
(deşi este mai bine să fie doi) şi de o sală suficient de mare pentru a lucra în grup. 
Durata activităţilor variază între 50 şi 120 de minute, în funcţie de cât timp se alocă 
analizei şi aprofundării conţinuturilor şi dinamicii de lucru. Durata laboratoarelor poate 
să fie de câteva ore (minim 4/6 ore pentru a avea rezultate semnificative), dar e mai 
bine să fie structurată pe o perioadă medie sau lungă, care poate coincide cu un cva-
drimestru sau cu un an şcolar întreg în timpul căruia să fie prevăzute 10/15 întâlniri.

3.1. Activităţi de informare şi sensibilizare

omul vs. Natura?

Descriere: această activitate reprezintă desfăşurarea unui clasic brainstor-
ming orientat, care permite adunarea cunoştinţelor însuşite anterior şi a idei-
lor pe care le au participanţii, referitoare la legătura dintre drepturile omului şi 
drepturile ecologice şi lecturarea lor în lumina unei scări de valori.

Participanţi: minim 8 persoane.

Material: un număr suficient de post-it-uri şi de pixuri, două coli de format mare.

Pregătire: se agaţă cele două coli mari pe perete, astfel încât să fie vizibile pentru toţi.

Desfăşurare: 
li se cere participanţilor să se gândească la drepturile omului şi i se cere fiecăruia 
să numească unul, maxim trei, pe care le consideră a fi cele mai importante şi să 
le scrie clar pe un post-it (câte unul pe fiecare post-it). Se adună post-it-urile şi 
se lipesc pe o coală pe măsură ce sunt înmânate. La sfârşit se citesc şi se scot 
dublurile (fără a se face comentarii asupra conţinuturilor). Li se dă participanţilor 
posibilitatea de a sugera noi drepturi, care vor fi scrise şi lipite de conducător.

Discuţie: după ce se adună post-it-urile, li se cere participanţilor să se gândească la 
drepturile care sunt legate mai mult de disponibilitate, accesibilitate şi/sau de calitatea 
uneia sau a mai multor resurse naturale. Se poate recurge la completarea unui tabel în 
care să se indice legăturile între resursele naturale şi drepturile umane specifice. 
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pădurile de dopuri

Descriere: această activitate permite stabilirea cantităţii şi distribuţiei pădu-
rilor în lume şi vizualizarea pierderii de suprafaţă forestieră în istoria trecută 
şi recentă a lumii. 

Participanţi: minim 8 persoane.

Material: o hartă Peters, 74 de dopuri de plută.

Pregătire: aranjarea hărţii Peters pe o masă de dimensiuni potrivite şi poziţi-
onarea celor 74 de dopuri pe margine (la întâmplare).

Desfăşurare: prezentarea hărţii Peters şi a importanţei dopurilor de plută, 
fiecare reprezentând echivalentul a 1 milion de km² de pădure, adică o su-
prafaţă de patru ori mai mare decât cea a României (care se poate vedea pe 
harta Peters).

Se împart participanţii în şase grupe neomogene (Africa, Asia şi Pacificul, Asia 
Centrală, Europa şi Rusia, America de Nord, America Centrală şi de Sud). În 
cazul în care sunt dificultăţi în delimitarea zonelor, se va folosi harta Peters.

Se cere fiecărei grupe (pe rând) să indice câte dopuri trebuiesc poziţionate 
pe propriul continent şi eventual în care din zonele acestuia. În cazul în care 
dopurile se termină, se folosesc cele deja poziţionate. La sfârşitul turului, se 
întreabă dacă sunt propuneri de modificare (mutare de dopuri) şi se supune 
aprobării grupului (majorităţii).

Odată poziţionate dopurile, se va reconstrui suprafaţa forestieră de acum 
8000 de ani (răspândirea agriculturii în Europa).

Se propune purtarea unei discuţii despre cele mai importante perioade is-
torice din 6000 î.Hr. până la Revoluţia industrială (se pot aduce exemple ci-
tând Grecia antică, Imperiul Roman, Evul Mediu, Renaşterea, descoperirea 
Americii, Colonialismul etc.).
Discuţia se va concentra asupra progresului material constant al societăţi-
lor occidentale şi, în timp ce se poartă discuţia, se scot unul sau mai multe 
dopuri de pe planisferă, până când rămân 60, şi se ajunge la Revoluţia 
industrială. Se face o pauză şi se subliniază diminuarea vizibilă a dopurilor 
(de la 74 la 60).
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Se încearcă prezentarea de ipoteze privind cauzele şi eventual stabilirea res-
ponsabilităţii pentru diminuarea dopurilor.
Se reia discuţia şi se face o listă cu progresele materiale care au avut loc după 
Revoluţia industrială, încercând să se ajungă până în zilele noastre (industrie, 
energie, transport, agricultură, urbanizare, tehnologie, consumism etc.). Între 
timp se continuă înlăturarea dopurilor până când rămân 40.

Se cere grupelor să indice câte din dopurile rămase trebuiesc poziţionate 
pe propriul continent, obţinând astfel o distribuţie finală, respectând aceeaşi 
procedură de la prima distribuţie. Odată terminată distribuţia, se comunică 
soluţia sau se distribuie în mod corect dopurile conform următoarei liste:

Africa 6 dopuri (16%)
Asia şi Pacific 8 dopuri (19%)
Asia Centrală 0 dopuri (1%)
Europa şi Rusia 10 dopuri (25%), din care 8 doar în Rusia
America de Nord 7 dopuri (17%)
America Centrală şi de Sud 9 dopuri (22%)

În acest punct, se solicită o reflecţie asupra diminuării evidente între situaţia 
iniţială şi cea finală şi în special asupra diferenţei mari între rata de defrişare 
din prima fază (de la 74 la 60 de dopuri, cu 1 dop mai puţin la fiecare 450 de 
ani) şi cea de-a doua (de la 60 la 40, cu 1 dop mai puţin la fiecare 6 ani). Şi în 
acest caz se pot face ipoteze asupra cauzelor şi responsabilităţilor. 
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arraffa arraffa! 2

Descriere: Arraffa Arraffa3 este un simplu joc de simulare, care permite sti-
mularea discuţiilor şi a aprofundărilor asupra conceptului de resursă naturală 
limitată şi asupra strategiilor de folosire individuală şi/sau colectivă. Jocul 
permite, prin urmare, evidenţierea importanţei comportamentelor durabile în 
relaţia dintre om şi natură, la fel ca şi necesitatea de cooperare între persoane 
ca instrument pentru a le realiza.

Jucători: 20/25, cu vârste de la 10/12 ani în sus.

Material: un număr ridicat de dopuri de plută (sau scobitori).

Pregătire: se pregăteşte o masă sau mai multe în centrul sălii, creând o insulă 
în jurul căreia participanţii să se poată mişca comod. Se tipăreşte (scrie) şi se 
agaţă pe perete un afiş cu regulile jocului.

Desfăşurare: se dispun 8/10 jucători în jurul mesei. Alţii vor fi observatori şi 
vor sta în spatele celor care joacă. Conducătorul pune pe masă 2n+2 dopuri 
de plută, care reprezintă punerea în joc (n este numărul de jucători, ex: dacă 
jucătorii activi sunt 10, dopurile de plută sunt 22). Se citesc împreună regulile 
jocului şi se începe la semnalul animatorului.

Regulile jocului
Câştigă cine adună 2n+4 dopuri de plută.
La semnalul „start” al animatorului, fiecare jucător trebuie să încerce să ia cât 
mai multe dopuri.
La semnalul „stop”, va fi dublat numărul de dopuri prezente pe masă fără a 
se depăşi numărul lor iniţial.
Animatorul nu poate răspunde la întrebările jucătorilor.
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Dacă la primul start toate dopurile de plută vor fi luate, animatorul declară 
încheiat jocul şi retrage dopurile. Motivul se va evidenţia recitind regulile. Apoi 
li se dă jucătorilor o nouă şansă. În mod normal, jucătorii se pun de acord 
pentru a dubla numărul de dopuri. În acest caz, se aşteaptă ca cineva să ia 
dopurile sau să dubleze, sperând că nimeni nu va reuşi să ia atâtea încât să 
câştige. În acest punct, grupul ar putea să continue de comun acord sau 
echilibrul între cine are deja mult şi cine are puţin ar putea să se rupă şi să 
apară conflicte. Animatorul poate decide să întrerupă discuţiile şi să strice 
echilibrul dând pe neaşteptate startul şi poate face mai multe tentative pentru 
a provoca diverse dinamici. Se mai poate încerca şi un schimb de roluri între 
jucători şi observatori.

Discuţii: la sfârşitul jocului fiecare jucător activ va trebui să-şi împărtăşească 
propriile impresii asupra jocului, să-i comenteze dinamica şi rezultatele şi să-
şi motiveze comportamentele avute în timpul desfăşurării. O părere asupra 
jocului şi a comportamentelor avute va fi cerută şi observatorilor. Pentru a 
stimula şi a conduce gândirea, animatorul poate introduce întrebări specifice: 
care este strategia câştigătoare într-un joc de acest gen? ce anume facilitea-
ză sau stă în calea realizării sale? care sunt analogiile între joc şi realitate?
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pentru a purta o discuţie…

Descriere: această activitate propune un brainstorming orientat spre identifica-
rea şi evaluarea produselor şi serviciilor de provenienţă forestieră. Obiectivul este 
acela de a le stabili pe cele indispensabile/necesare şi de a reflecta asupra valorii 
pe care fiecare din ele o au pentru un individ sau pentru un grup. 

Participanţi: minim 8 persoane.

Material: un număr suficient de post-it-uri şi de pixuri, patru coli de format mare.

Pregătire: se agaţă cele patru coli pe perete, astfel încât să fie vizibile pentru toţi.

Desfăşurare: li se cere participanţilor să se gândească la utilizarea produselor 
şi serviciilor forestiere şi i se cere fiecăruia să stabilească unul, maxim trei, pe 
care le consideră a fi cele mai importante şi să le scrie clar pe un post-it (câte 
unul pe fiecare post-it).

Se adună post-it-urile şi se lipesc pe o coală pe măsură ce sunt înmânate. La sfârşit 
se citesc şi se scot dublurile (fără a se face comentarii asupra conţinuturilor). Se 
dă participanţilor posibilitatea de a sugera noi utilizări, care vor fi scrise şi lipite de 
conducător.

După ce se adună, se împart şi se grupează post-it-urile în următoarele cate-
gorii. Care produs sau serviciu forestier este:

Indispensabil (cum ar fi respirarea aerului, băutul apei);• 
Necesar (cum ar fi aerul sănătos, apa potabilă);• 
Util (cum ar fi aerul comprimat, apa distilată);• 
Superfluu (cum ar fi aerul parfumat, apa minerală).• 

Cu siguranţă vor fi multe discuţii referitoare la locul unde să se pună un post-it sau al-
tul. Acest lucru ar putea să pună în discuţie categoriile propuse şi/sau să se dorească 
prezentarea lor doar dintr-un singur punct de vedere (ex: pentru un vulcanizator aerul 
comprimat este necesar). Este important, în acest caz, să fie condusă discuţia ţinând 
cont de valoarea universală a fiecărui bun sau serviciu şi, dacă este cazul, să se spe-
cifice mai bine graniţele între diversele categorii. Acest lucru nu va evita discuţiile şi 
este important să fie exprimate diverse opinii ale participanţilor. În caz de blocaj va 
avea câştig regula consensului unanim (al majorităţii).

Discuţie: în încheiere, fiecare participant va trebui să-şi exprime propriile im-
presii asupra muncii făcute şi asupra dinamicilor create în timpul desfăşurării 
jocului şi să reflecteze asupra tipului şi numărului de produse şi servicii foresti-
ere incluse în primele două categorii.
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o chestiune de etichetă

Descriere: această activitate propune o reflecţie comparativă  asupra câtor-
va scheme de certificare forestieră, prin analizarea unor produse certificate 
prezente pe piaţă. Obiectivul este acela de a pune în evidenţă caracteristicile 
lor comune şi particularităţile fiecărei scheme de certificare şi întocmirea unei 
clasificări în baza valorilor stabilite de către grup. 

Participanţi: minim 8 persoane.

Material: 
Unele produse de folosinţă comună (hârtie Xerox, batiste de hârtie, şer-• 
veţele, hârtie igienică, rame de tablouri, cutii de carton şi tetrapak, ma-
teriale textile, chibrituri, ustensile de lemn) certificate FSC (www.fsc.org) 
sau PEFC (www.pefc.org) sau Ecolabel (www.ecolabel.eu) sau Fair trade 
(www.equo.it sau www.altromercato.it). Produsele pot fi achiziţionate în-
tr-un supermarket sau pot fi căutate pe Internet (pe site-urile de vânzări 
online ale marilor supermarketuri sau pe www.achizitiiecologice.dualmind.
ro şi www.achizitiiverzi.ro) printând o fişă de descriere a produsului;
Posibilitatea de conectare la Internet pentru a face o căutare, mai bine pe • 
mai multe computere;
Multe coli de hârtie, post-it-uri şi pixuri. • 

Pregătire: se pun la vedere produsele certificate (sau fişele acestora).

Desfăşurare: se cere întregului grup să spună ce au în comun produsele prezen-
tate. Răspunsul corect este că sunt toate obţinute din lemn şi ar fi bine să se ajun-
gă împreună la acest răspuns prin discuţii. Se cere participanţilor să ia în mână 
produsele şi să analizeze informaţiile ce se găsesc pe ambalaj: cuvinte, imagini, 
grafică, numere, logo. Din această primă analiză ar trebui să rezulte că este vorba 
de produse într-o anumită măsură durabile, cu siguranţă printre informaţii vor găsi 
referiri la mediu, reciclare, biologic, social şi alte forme de sustenabilitate. Ar trebui 
să rezulte că din unele informaţii găsite ştim puţin sau nimic, printre acestea se 
numără referirile privitoare la legislaţie sau legate de logo. 
Stabilind că este vorba de produse ecologice, se distribuie participanţilor unul 
sau două post-it-uri de persoană şi li se cere să scrie care sunt caracteristicile 
unui produs ecologic/sustenabil/echitabil (câte una pe fiecare post-it). Se adună 
răspunsurile şi se grupează după omologie numind trei, patru caracteristici care 
definesc un produs sustenabil (se scriu cu litere mari pe tablă sau pe o coală mare 
de hârtie). Grupul hotărăşte, de comun acord, să numească aceste caracteristici 
prin termenul „standard”.

Capitolul 3 - Sugestii de activităţi educative



77

Capitolul 3 - Sugestii de activităţi educative

Se iau din nou produsele şi se cere să se stabilească unde anume pe ambalaj 
se află informaţia care garantează că acel produs este în mod efectiv durabil. 
Alegerea logo-ului ar putea să se facă imediat, dar deseori se pleacă de la 
informaţiile scrise: „Ah, scrie că e hârtie reciclată, deci este!”. Odată ajunşi 
la faza de alegere a logo-ului ca element de garanţie, i se cere grupului să îl 
privească bine şi să descrie imaginile/conceptele la care face aluzie.

În acest punct se începe o căutare online (făcută, mai bine, în grupuri mici) pe 
site-urile de Internet la care se referă logo-urile şi se cere să se caute: care 
standarde sunt prezente (şi care nu) în descrierea diverselor logo-uri?; care 
alte standarde sunt prezente pe site-urile de Internet care fac obiectul cerce-
tării? Se adună toate informaţiile într-o matrice de sinteză, de exemplu într-un 
tabel ca cel de mai jos.

STANDARD FSC PEFC ECO      
LABEL

FAIR 
TRADE ALTUL

Discuţie: după completarea tabelului, se solicită o reflecţie finală asupra ana-
logiilor şi diferenţelor între diverse mărci de garanţie şi o evaluare a fiecăreia 
în baza unor criterii: marca defineşte în mod clar standardele de respectat? 
cine beneficiază de respectarea acestor standarde (consumatorul, producă-
torul, mediul)? care sunt garanţiile pentru consumatorul final?
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3.2. Laborator de cercetare critică

În această secţiune, se propune un traseu de lucru pentru realizarea unei 
cercetări critice asupra problemelor legate de gestiunea pădurilor din lume şi 
asupra utilizării şi consumului responsabil al resurselor forestiere.

Etapa I: Identificarea şi limitele subiectului

Se face într-o primă fază cercetare liberă, înmânând fiecărui participant un 
articol, un film scurt, un dosar, un site sau orice alt produs informativ pe tema 
pădurilor. Se adună în urma unei discuţii sau a unui brainstorming orientat 
toate temele relevante evidenţiate în urma lecturii/vizionării şi completării unei 
liste sau a unei mape pe diverse teme şi subteme ordonate după importanţă. 
Se alege la final, tema de cea mai mare importanţă/interes.

Se identifică cuvintele cheie care pot dirija o cercetare mai aprofundată asu-
pra temei. Se propun unele semnificaţii ale cuvintelor cheie (ex: sinonime) şi 
câteva definiţii clare ale conceptelor mai importante.
Se stabilesc apoi întrebările la care cercetarea vrea să dea un răspuns şi se 
fac ipoteze asupra celor mai probabile răspunsuri (rezultatul cercetării).

Se stabileşte un plan de lucru provizoriu şi un calendar al activităţilor.

Planul de lucru va trebui să ţină cont de diverse figuri (roluri):
cine caută informaţiile (presă, audiovizual, internet);• 
cine caută opiniile (interviuri, vox populi);• 
cine ordonează materialele (arhivare, clasificare);• 
cine elaborează textele (scriitor, editor);• 
cine face cercetare iconografică (fotografii, grafice);• 
cine organizează munca (secretariat, director);• 
cine (eventual) se va ocupa de editare (grafică, audio-video);• 
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Etapa 2: Identificarea resurselor şi găsirea informaţiilor

Crearea unei liste de resurse (directe şi indirecte, oficiale şi neoficiale, ge-
nerale şi speciale), de exemplu: cărţi şi publicaţii, articole de ziar, reviste şi 
periodice, site-uri de internet, documentare şi reportaje televizate şi radi-
ofonice, lungmetraje, conferinţe şi seminarii, întâlniri cu experţi, interviuri 
tematice, experimente, mărturii directe la faţa locului, etc.

Se identifică şi se grupează un număr corespunzător de surse de încredere 
(directe şi indirecte, oficiale şi neoficiale, generale şi speciale) şi accesibile 
în timp şi spaţiu.

Se începe faza de cercetare definind fişele de analiză/sinteză ale conţinutu-
rilor fiecărui produs.

Etapa 3: Analiza materialelor

Se începe faza de cercetare, stabilind o schemă de analiză a conţinuturi-
lor fiecărui produs. Schema de analiză va trebui să identifice conţinuturile 
esenţiale ale fiecărui produs şi prin urmare să permită schimbul de informa-
ţii între toţi membrii grupului. La sfârşit este important să se organizeze o 
arhivă ordonată a fişelor de analiză (ex: cuvinte cheie, data).
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Model FiŞă de aNaliZă
(articol, dosar, audiovizual)

Numele elevului: 

Titlu: 

Autor, data, editor: 

Tipologie (articol, video etc): 

Tema principală: 

Teme secundare: 

Fapte prezentate: 

Date furnizate: 

Concluzii prezentate: 

Opinii raportate: 

Mesajul principal: 

Relaţii cauză/efect: 

Soluţii posibile: 

Surse: 

Implicaţiile cititorului/privitorului (personale, colective): 

Avantaje/dezavantaje (personale, colective): 

Etichete (cuvinte cheie): 

Capitolul 3 - Sugestii de activităţi educative
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Faza 4: Lucrul cu materialele

Crearea unei liste de răspunsuri la întrebările principale şi secundare, pe baza 
a ceea ce a rezultat din faza de analiză a materialelor.
Stabilirea celor mai frecvente răspunsuri (opinii autorizate, împărtăşite) şi a 
celor mai contradictorii, paradoxale şi bizare.

Se corelează fapte, păreri, idei, cauze, efecte, asemănări, relaţii ajungând la 
crearea unei hărţi, care să pună în centru tema principală şi să construiască în 
jurul acesteia o reţea de legături (relaţii, cauze, efecte, sinergii, conflicte, etc).

Capitolul 3 - Sugestii de activităţi educative
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Faza 5: Pregătirea lucrării (ex: un articol) şi verificarea

În această fază se alege punctul de plecare al propriei lucrări (care poate 
pleca din centru, de la întrebarea principală, la fel ca şi de la periferie, de la 
părerea cea mai paradoxală) şi se dezvoltă un traseu al conţinutului.

Obiectivul este acela de a ajunge la un produs, care să răspundă întotdeauna 
afirmativ la următoarele întrebări:

Este tema principală a lucrării bine stabilită?• 
Sunt mesajele principale expuse într-o manieră clară?• 
Se bazează pe documentaţii şi surse verificabile?• 
Este publicul de referinţă al lucrării bine identificat?• 
Se pretează conţinutul şi altor forme de comunicare?• 

Pe scurt:
Limitele lucrării şi ale temelor (subiect, definiţii, cuvinte cheie, semnificaţii, • 
discuţii deschise, întrebări);
Stabilirea problemei centrale;• 
Plan de lucru;• 
Cercetarea şi selecţionarea surselor (directe, indirecte) şi informaţiilor (ve-• 
rificarea definiţiilor, înţelesurilor, etc);
Arhivarea materialelor selecţionate;• 
Analizarea şi clasificarea informaţiilor (criterii);• 
Schimbul informaţiilor (fişe informative);• 
Căutarea de răspunsuri la întrebări şi discuţii deschise, identificarea • 
problemei centrale;
Legături între fapte, opinii, idei, cauze, efecte, asemănări etc;• 
Construirea unei hărţi plecând de la problema centrală;• 
Alegerea unei linii de naraţiune şi redactarea unui text (fapte, opinii, date, etc).• 

Capitolul 3 - Sugestii de activităţi educative
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3.3. Laborator de comunicare socială

În această secţiune, este sugerată o modalitate de lucru pentru realizarea 
unui produs de comunicare socială (grafic, audiovizual, radiofonic) despre 
gestiunea durabilă a pădurilor şi despre utilizarea şi consumul responsabil 
al resurselor forestiere. 

Faza 1: Introducere în comunicarea socială

Pentru a aborda un laborator de comunicare socială, este util să se înceapă 
de la o simplă introducere în teoria comunicării. Aceasta permite participanţi-
lor de a începe să  se obişnuiască cu anumiţi termeni şi concepte, care sunt 
de importanţă fundamentală pentru a putea realiza un bun produs de comu-
nicare socială.

Primul pas este analiza elementelor comunicării, folosind ca exemplu tocmai 
comunicarea între profesor/formator şi elev/student. Obiectivul este acela de 
a identifica: un context (sală de curs), o sursă (capul celui care vorbeşte), un 
mesaj (ex: o întrebare), un transmiţător (gura celui care vorbeşte), un cod (lim-
ba română vorbită), un canal (vibraţia corzilor vocale), un receptor (urechea 
care ascultă), un mesaj (ex: întrebarea aşa cum o înţelege cel care ascultă), 
un destinatar (capul celui care ascultă), un eventual feedback (ex: răspunsul 
celui care a ascultat).

După ce a fost făcut acest exemplu, se aplică schema la analiza altor fluxuri 
de comunicare, folosindu-se, dacă este cazul, exemplificări concrete (ex: 
video, radio, presă, telefonie, artă).

Capitolul 3 - Sugestii de activităţi educative

CoNteXt
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SurSă       traSMiţător reCeptor       deStiNatar

mesaj

FeedBaCK
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Important este de a identifica în mod clar:    
Diferite tipuri de context: reale (ex: o sală de curs), virtuale (ex: un blog), în • 
direct (ex: o convorbire telefonică), o înregistrare (ex: un mail);
Diverse tipuri de coduri: limbaj, muzică, video, fotografie, text, gest, sem-• 
ne, etc. şi diverse combinaţii ale acestora (ex: fotografie + text);
Diferite caracteristici ale comunicării: interpersonală (ex: o convorbire te-• 
lefonică), de masă (ex: un telejurnal), de grup (ex: un blog);
Diferite interpretări posibile ale mesajului dintre sursă şi destinatar, ţinând  • 
cont nu numai de importanţa caracteristicilor proprii fiecărei persoane 
în parte, dar şi de anumiţi factori concreţi care pot să altereze sensul 
aceluiaşi mesaj: contextul (pe stradă, în casă); caracteristicile limbaju-
lui (ex: volumul, tonul, ritmul vocii); suprapunerea între diverse fluxuri de 
comunicare sau coduri (ex: cuvinte şi gesturi); diverse forme de răspuns 
sau feedback (ex: imediate, ca într-o discuţie, sau înregistrate, ca într-un 
schimb de sms-uri, sau şi mai îndepărtate în timp, ca în cazul achiziţionă-
rii unui produs, după ce s-a urmărit spotul publicitar).

La acest ultim punct, este bine să mai adăugăm câteva cuvinte, utilizând 
tema comunicării comerciale ca exemplu paradigmatic al faptului că fiecare 
flux de comunicare este condiţionat de aşteptarea unui răspuns (feedback) 
pozitiv din partea destinatarului.

În această fază, grupul este gata pentru a face un alt exerciţiu, adică să ana-
lizeze unele fluxuri de comunicare publicitară urmărind obiectivele acestora 
şi modul în care mesajul este structurat pentru a le atinge. Schema propusă 
pentru analiză permite de fapt o reflecţie asupra următoarelor aspecte: cine? 
(sursa, directă şi/sau indirectă), ce spune? (forma şi conţinutul mesajului, tex-
tul), cui? (destinatarul mesajului, direct şi/sau indirect), când? (timpul şi locul 
în care mesajul ajunge la destinatar), prin care mijloc? (diverse tipuri de co-
municare folosită, video, audio, foto, etc. şi combinaţii între ele), în ce scop? 
(obiectivele directe şi cele indirecte şi/sau ascunse).

Cine? Ce spune? Cui? Când? prin Ce 
mijloC? În Ce sCop?

Capitolul 3 - Sugestii de activităţi educative
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Se sugerează utilizarea pe cât posibil a mesajelor legate de consumul direct 
şi indirect al resurselor forestiere, selecţionând anunţuri publicitare din presă, 
radio, televiziune, pe următoarele domenii merceologice: hârtie (ex: produse 
editoriale, birotică, obiecte de uz casnic), amenajări (ex: bucătărie, sufragerie, 
cameră), ustensile (ex: pentru bricolaj de bucătărie), instrumente muzicale 
(ex: chitare, viori), logistică (ex: transporturi, ambalaje), casă (ex: scări, to-
cărie, parchet), alimentaţie (ex: conserve de carne, carne de vită, fast-food), 
materiale (ex: placaj, pal, mdf), încălzire (ex: şemineuri, lemne), divertisment 
(ex: turism, navigaţie), decoraţiuni (ex: grădini, rame).

În concluzie, se propun grupului câteva mesaje de comunicare socială, sau 
publicitate socială şi se începe o discuţie despre principalele diferenţe şi/
sau asemănări între publicitatea comercială şi cea socială. Se găsesc multe 
informaţii pe internet, tastând „publicitate socială” sau „comunicare socială”, 
împreună cu „păduri” în oricare motor de căutare. Aici propunem căutarea a 
trei spoturi video în engleză: „Stop deforestation”, „Julien Temple per salvare 
le foreste” şi „Vanishing Species”.

Trebuie să fie evidenţiate două puncte:
publicitatea socială este înainte de toate publicitate şi, ca atare, trebuie să • 
aibă obiective, destinatari, conţinuturi şi forme bine calibrate;
obiectivele comunicării sociale sunt deosebite şi se leagă de sfera com-• 
portamentelor de tip social, nu de cea a consumurilor.

Faza 2: Realizarea unui produs de comunicare

Pentru a realiza un bun produs de comunicare este necesar, înainte de toate, 
să fie clar conţinutul care se vrea a fi comunicat, adică despre ce se va vorbi. 
Într-un demers  de tip educativ, alegerea subiectelor de tratat poate fi făcută 
în diverse momente şi moduri; se poate forma un grup la începutul activităţii 
(brainstorming orientat iniţial) sau, dimpotrivă, la finalul unei munci de cerce-
tare critică, recuperând conţinuturile principale ale acestuia.

În faza iniţială, este mai bine să se aleagă mai multe teme de discuţie (toate 
bine definite) pentru a avea un evantai mai mare de posibilităţi şi eventual 
pentru a împărţi clasa în mai multe grupe de lucru (pe teme). Chiar şi în cazul 
unei singure teme, se poate împărţi grupul în subgrupe (pe criteriul mijlocului 
de comunicare, pe criteriul destinatarului mesajului, etc).
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După alegerea temei, aceasta trebuie pusă în centrul unei munci de analiză 
care precede realizarea fizică a produsului şi care trebuie să răspundă la ur-
mătoarele întrebări:

Care este obiectivul pe care vrem să-l atingem vorbind despre tema noas-1. 
tră (ex: informare despre..., sensibilizare asupra..., mobilizare pentru...)? 
Cine sunt destinatarii principali cărora vrem să ne adresăm (ex: tineri, fe-2. 
mei, bătrâni, voluntari, politicieni, donatori, firme, consumatori)?
Care este rezultatul concret pe care vrem să-l atingem în cazul destina-3. 
tarilor noştri?
Care este mesajul (sau care sunt mesajele) pe care vrem să-l transmi-4. 
tem?
Care sunt (sau care este) mijloacele de comunicare cele mai potrivite pen-5. 
tru a ajunge la destinatari?

Alegerea mijlocului de comunicare trebuie să aibă în vedere:
eficacitatea sa în vehicularea mesajului principal al comunicării;• 
capacitatea sa de a ajunge la destinatarii vizaţi;• 
accesibilitatea şi utilizabilitatea din partea grupului (instrumente, compe-• 
tenţe şi timpul avut la dispoziţie).

După alegerea mijlocului de comunicare este indicat să se facă o scurtă cău-
tare online pentru a se verifica existenţa altor produse similare, deja realizate 
de alţii, care pot servi drept inspiraţie sau model pentru realizarea lucrării.

Ca ultimă etapă înainte de a intra în producţie (chiar dacă sfatul este acela de 
a proba în mod constant producerea de schiţe) constă în redactarea fişei de 
realizare a lucrului final care trebuie să cuprindă cel puţin:

Obiective, destinatari, rezultate, mesaj principal (răspunsurile la întrebă-• 
rile de mai sus);
Structura produsului, adică: traseul conţinutului (un fel de cronogramă), • 
elemente utilizate (imagini în mişcare, muzică, imagini statice, text scris, 
text vorbit, elemente grafice, efecte sonore, etc), interacţiuni între ele-
mente (ex: suprapuneri, simultaneitate, evanescenţă etc.);
Sloganul final, adică sinteza extremă a mesajului şi, prin urmare, punctul • 
central al produsului.

Se propune aici utilizarea instrumentelor informatice gratuite pentru realizarea 
de produse de comunicare audiovizuală, pentru care sunt disponibile online 
numeroase servicii de suport (manuale, tutoriale, forum-uri, etc).
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Open office (http://it.openoffice.org)
Open office este un pachet de programe pentru birou care cuprinde un pro-
gram de scriere video (cum este Word din Windows) şi un program de pre-
zentare (cum este PowerPoint din Windows) simplu de folosit şi în măsură 
să exporte conţinuturile şi în PDF. Programul este disponibil pentru sistemele 
operative Linux, Mac OS X şi Windows. 

Audacity (http://audacity.sourceforge.net) 
Audacity este un program simplu pentru a înregistra şi modifica fişierele au-
dio, disponibile pentru sistemele operative Linux, Mac OS X şi Windows.
 
Gimp (http://www.it.gimp.org/index.html)
GNU Image Manipulation Program este un program care permite gestiona-
rea şi modificarea imaginilor, la fel cum se poate face folosind Photoshop. 
Programul este  disponibil pentru sistemele de operare Linux, Mac OS X şi 
Windows.

Virtual dub (http://www.virtualdub.org) 
Virtual Dub este un program de editare video care a devenit foarte renumit şi 
apreciat pentru simplitatea în folosire, eficienţă şi pentru diversele funcţii de 
conversiune, extragere şi modificare, deşi nu este un program făcut pentru 
uz profesional. Programul este  disponibil pentru sistemele de operare Linux, 
Mac OS X şi Windows.

Avidemux (http://avidemux.berlios.de) 
Avidemux este un program asemănător cu Virtual Dub şi este destinat forma-
telor video comune (.avi, .Mpg, .mov etc.). Programul este  disponibil pentru 
sistemele de operare Linux, Mac OS X şi Windows.

Google Earth (http://earth.google.com/intl/it)
Google Earth este un software (care nu este open source) care generează 
imagini virtuale ale Pământului folosind imagini satelitare, fotografii aeriene şi 
date topografice memorate într-o platformă GIS. Programul este  disponibil 
pentru sistemele de operare Linux, Mac OS X şi Windows. Se semnalează 
posibilitatea de a descărca un nou fişier KML (Disappearing forest of the 
world) care permite monitorizarea defrişărilor din lume (http://david.tryse.net/
googleearth).
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Capitolul 4
FilMe Şi FotograFii deSpre pădurile luMii

Folosirea imaginilor, fie ele statice sau în mişcare, reprezintă astăzi un pas 
fundamental în traseul educaţiei pentru dezvoltare. Imaginile pot într-adevăr 
stimula capacitatea de analiză şi interpretare a unei teme date, mai ales da-
torită capacităţii lor evocative. Fotografiile, de fapt, nu povestesc doar ceea 
ce se vede în mod informativ şi descriptiv, ci povestesc şi întâmplări, pornind 
de la intenţia celui care le-a făcut până la sensibilitatea celui care le priveşte. 
Prin urmare, imaginile nu sunt niciodată obiective, ci reprezintă, prin definiţie, 
nişte puncte de vedere, care trebuiesc puse în discuţie înainte să tindă spre 
adevăruri şi să devină stereotipuri sau prejudecăţi comune. 

În continuare, sunt propuse câteva activităţi de lectură, analiză şi interpretare 
a produselor fotografice şi audiovizuale, care au drept obiectiv transforma-
rea celui care le priveşte într-un subiect activ şi nu unul pasiv al comunicării. 
Imaginile de la care se porneşte vor trebui să fie descompuse, modificate, 
mărite, contaminate, integrate, pe scurt personalizate chiar de beneficiar, in-
terpretate în funcţie de propriile scheme, transformate în funcţie de propriile 
interpretări. 

Activităţile care urmează propun diverse soluţii de utilizare a fotografiilor şi 
a filmelor şi au fost gândite pentru a favoriza schimbul şi dezbaterea între 
participanţi, fiecare în calitate de protagonist al unui traseu. Fotografiile şi 
filmele propuse pot fi integrate altor produse de comunicare de tip editorial, 
televizat, muzical sau de alt fel. 

În afară de facilitarea activităţii, conducătorul are două sarcini importante: de 
a evidenţia şi analiza dinamicile participării şi punctele diferite de vedere; de 
a găsi pretextele pentru discuţii şi legăturile între joc şi realitate. 
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4.1. Kit-ul fotografic

Burkina Faso

Republica Burkina Faso este un stat din Africa occidentală, puţin mai mare 
decât România, aflat între deşertul Sahara şi cele mai fertile pământuri sub-
tropicale. Pădurile din Burkina Faso sunt mai mari decât ne putem imagina, 
ocupă circa un sfert din suprafaţa ţării, dar se găsesc mai ales în sud către 
tropic, în timp ce la nord, în zona de graniţă cu Sahara, situaţia este foarte 
diferită. În orice caz, nu este vorba despre păduri în adevăratul sens al cuvân-
tului, ci de păduri de savană cu copaci mai mult sau mai puţin înalţi şi deşi. 

Prezenţa pădurilor este indispensabilă pentru supravieţuirea populaţiilor rura-
le, care folosesc din ele tot ceea ce le este necesar pentru propria întreţinere: 
combustibil casnic, alimente şi vânat, pământ pentru păşuni, materiale de 
construcţie, unelte artizanale, ierburi şi esenţe medicinale şi servicii preţioa-
se, cum este apa potabilă, pământul fertil, sau o barieră împotriva avansării 
deşertului. 

O bună clasificare şi gestiune a acestei păduri este o necesitate urgentă, mai 
ales într-o ţară foarte săracă cum este Burkina Faso. Trebuie mers pe limita-
rea presiunii umane şi animale, pe interzicerea tăierilor ilegale, pe sprijinirea 
reîmpăduririlor, pe o bună integrare a activităţii forestiere şi agricole şi pe 
valorizarea culturilor/cultivaţiilor locale. 

imagini din Burkina Faso incluse pe DVD
(fotografii de Marco Bello)

Meşteşugar de bastoane de plimbare (Ouahigouya, 2010)• 
Meşteşugar de mătănii din abanos (Ouahigouya, 2010)• 
Meşteşugar de sape (Bassi, 2010)• 
Tâmplar (Ouagadougou, 2010)• 
Lemn pentru gătit (Ouitigué Bassi, 2010)• 
Vraci (Ouitigué Bassi, 2010)• 
Transportul lemnelor (Sandba Bassi, 2010)• 
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Chile

Republica Chile se întinde pe o fâşie de pământ mai lungă de 4.000 de km, 
cuprinsă între Cordiliera Anzilor şi Oceanul Pacific şi este împărţită în mai multe 
zone climatice, printre cele mai aride, dar şi cele mai ploioase de pe planetă. În 
partea central-sudică a ţării se află Regiunea Lacurilor, care cuprinde una dintre 
cele mai importante păduri pluviale temperate din lume: pădurea Valdivia. Aici 
se găseşte laricele, a doua dintre cele mai longevive fiinţe, care, cu ai săi 4.000 
de ani de viaţă, reprezintă un termometru important pentru măsurarea schim-
bărilor climatice. Exploatarea pădurilor din Chile de către societăţile forestiere 
durează de decenii şi include tăierea pentru export, dar şi înlocuirea pădurilor 
cu plantaţii de monoculturi alohtone cu creştere rapidă, cum ar fi pinul şi eu-
caliptul, în timp ce pădurile native mor, puţin câte puţin, otrăvite de deşeurile 
chimice ale fabricilor de hârtie. Culturile intensive de pin şi eucalipt provoacă 
eroziunea solului şi sărăcirea resurselor hidrice. Protejarea acestor păduri tre-
buie să treacă printr-o gestiune sustenabilă a patrimoniului existent şi aceasta 
nu se poate face fără participarea comunităţilor locale, a populaţiei mapuche, 
care au folosit întotdeauna din pădure cât era necesar pentru propria întreţi-
nere şi care pot găsi, în pădure, o oportunitate de dezvoltare, care să-i facă să 
rămână pe propriile teritorii de origine. Mapuche este o cultură milenară cu o 
limbă, un stil de viaţă şi o organizare socială proprie, pe care dispariţia culturilor 
tradiţionale şi sărăcirea solurilor o împinge tot mai mult către oraşe. 

imagini din Chile incluse pe DVD
(fotografii de Massimiliano şi Gianluca De Serio)

Tăierea controlată a lemnului (Mellilanca Mampui, 2010)• 
Transportul lemnului (Mellilanca Manpui, 2010)• 
Transportul local cu căruţa (Mellilanca Mampui, 2010)• 
Trasformarea lemnului pentru construcţii (Osorno, 2010)• 
Cărbunele (Osorno, 2010)• 
Livrare la domiciliu (Osorno, 2010)• 
Artizanat (Osorno, 2010) • 
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Camerun

Republica Camerun este un stat din Africa ecuatorială, cu o sprafaţă de două 
ori cât România. Peisajul prezintă multe regiuni climatice specifice Africii: 
coastă, deşert, munţi, podişuri, pădure şi savană. Pădurile din Camerun sunt 
foarte întinse şi aparţin marii păduri tropicale central africane, a doua din 
lume ca întindere. Circa 12 milioane de persoane locuiesc în aceste păduri şi 
printre aceştia sunt Pigmeii, care au fost primii ei locuitori. Pentru ei pădurea 
este casă, hrană, sursă de îngrijiri medicale şi multe altele, 
Numai în Camerun se află mai mult de 8.000 de specii vegetale şi exploatarea 
lor, de câţiva ani, este o afacere în adevăratul sens al cuvântului, care antre-
nează multe firme internaţionale. De fapt, unele esenţe sunt foarte căutate de 
consumatorii care aleg tot mai mult pentru propria casă produse realizate cu 
lemn wenge, iroko sau mahon african în locul celor mai comune - şi mai puţin 
rentabile - specii locale. Camerun este printre primii exportatori din lume de 
lemn tropical. 

Ceea ce deseori consumatorii nu ştiu este că „sub parchetul casei” se pot as-
cunde adevărate crime ecologice, cum ar fi tăierea ilegală de specii protejate 
sau tăierea selectivă, care deschide strada unei adevărate defrişări, braco-
najului şi extinderii frontierei agricole. În jurul industriilor lemnului se învârte o 
economie locală săracă, ale cărei urmări sunt resimţite mai ales de copii.

imagini din Camerun incluse pe DVD
(fotografii de Alessandro Rocca)

Drum (Libongo, 2005)• 
Zonă cu pădure şi fără pădure (Libongo, 2005)• 
Tăierea copacului (Libongo, 2005)• 
Transportul lemnelor (Libongo, 2005)• 
Utilaj pentru prelucrarea lemnului (Libongo, 2005)• 
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Brazilia

Republica federală a Braziliei este al cincilea stat din lume ca întindere şi găz-
duieşte două treimi din pădurea amazoniană, care se întinde pe o suprafaţă 
mai mare decât întreaga Uniune Europeană. 

Exploatarea resurselor vegetale ale pădurii amazoniene este o afacere de 
proporţii mondiale şi include aproape toate practicile distructive cunoscute: 
incendii, defrişări, tăiere selectivă, tăiere ilegală, transformare agricolă, bra-
conaj etc.

Se vorbeşte deseori despre pădurea amazoniană din punct de vedere ecolo-
gic şi pe bună dreptate - dar rareori se vorbeşte despre aceasta din punctul 
de vedere al populaţiei, de parcă ar fi un teritoriu fără persoane. În Amazonia 
trăiesc, în schimb, milioane de persoane şi printre acestea sute de etnii indi-
gene, cum ar fi Yanomami. Probabil că Yanomami locuiesc în pădure încă de 
la apariţia primelor populaţii, cu aproape 50.000 de ani în urmă. Aceste po-
poare au acumulat, de-a lungul mileniilor, cunoştinţe profunde asupra pădurii 
şi au învăţat să convieţuiască fără să o distrugă. 

Ele sunt primele victime ale asaltului. Când încep operaţiunile de tăiere, po-
pulaţia se măreşte şi deseori satele se transformă în oraşe. Odată cu sosirea 
industriilor - de lemn, hârtie, soia, cauciuc, petrol, minerale etc - apar prosti-
tuţia, bolile, alcoolismul, corupţia, delincvenţa, drogurile, inflaţia, iar structura 
socială şi culturală a populaţiilor indigene intră în colaps.

imagini din Brazilia incluse pe DVD
(fotografii de Alessandro Rocca)

Transformarea pădurilor în terenuri agricole (Roraima, 2006)• 
Defrişarea (Roraima, 2006)• 
Pădurea (Roraima, 2006)• 
Populaţie indigenă (Roraima, 2006)• 
Popoare indigene: Yanomami (Roraima, 2006)• 

Capitolul 4 - Filme şi fotografii despre pădurile lumii



93

4.2. Activităţi pornind de la fotografii

interpretul

obiective: oferirea propriei interpretări a unei imagini. Desfăşurare: i se dă 
fiecărui participant o imagine (sau îşi alege fiecare una) şi i se cere fiecăruia să 
dedice câteva minute observării atente a acesteia. Apoi, i se cere fiecăruia să 
răspundă în scris la următoarele întrebări: unde a fost făcută această fotogra-
fie? când? care este persoana reprezentată? ce face aceasta? cine a făcut 
fotografia? care este mesajul pe care îl transmite? cui îi este adresată? ce alt 
mesaj ar putea transmite? ce explicaţie aţi da fotografiei?. Fiecare participant 
trebuie să prezinte la final propria fotografie şi propriile răspunsuri. La sfârşitul 
activităţii se comunică grupului informaţiile referitoare la fiecare fotografie în 
parte (loc, dată, autor).

puncte de vedere

obiective: punerea în evidenţă a punctului de vedere personal al observato-
rului, stabilirea temelor comune unui grup de fotografii. Desfăşurare: se aran-
jează toate fotografiile pentru a fi vizibile în mod uniform. I se cere fiecărui 
participant să aleagă una (sau mai multe) pentru a o observa cu atenţie şi 
pentru a-i atribui un titlu şi un rezumat (o scurtă descriere). După circa 5 min, 
i se cere fiecăruia să-şi prezinte fotografia şi, după ce au fost prezentate toa-
te, se încearcă găsirea unui titlu general ansamblului de fotografii. În cazul în 
care aceeaşi fotografie a fost aleasă de mai multe persoane, se evidenţiază 
motivaţiile, diferenţele şi analogiile în interpretare. La sfârşitul activităţii se 
comunică grupului informaţiile referitoare la fiecare fotografie în parte (loc, 
dată, autor).

Cauză şi efect

Obiective: evidenţierea relaţiilor de cauză şi de efect şi a factorilor de inter-
pretare. Desfăşurare: se aranjează fotografiile pe o masă şi se invită partici-
panţii să aleagă două, care pot fi puse în relaţia de cauză şi efect, atribuind 
uneia un titlu corespunzător cauzei şi celeilalte pe cel corespunzător efectu-
lui. Fiecare participant este invitat să expună fotografiile una câte una şi să 
argumenteze relaţia dintre ele.
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Carpe diem

obiective: evidenţierea diferenţei dintre o viziune statică şi una dinamică a 
imaginilor. Desfăşurare: se prezintă participanţilor o selecţie de imagini şi li 
se cere, individual sau în grup, să aleagă una din ele. Se aşează imaginea în 
centrul unei coli destul de mari, pe care să mai încapă încă două fotografii, 
una în dreapta şi una în stânga celei alese. Se cere să se observe cu atenţie 
imaginile şi apoi să se deseneze în stânga ce reprezintă imaginea înainte de 
fotografie şi în dreapta ce va reprezenta după. Se cere autorilor să-şi justifice 
alegerea celor două desene şi să evidenţieze analogii sau divergenţe în inter-
pretare. La sfârşitul activităţii, se comunică grupului informaţiile referitoare la 
fiecare fotografie în parte (loc, dată, autor).

a fost odată...

Obiective: evidenţierea valorii evocative a imaginilor şi a capacităţii de po-
vestire prin intermediul acestora. Desfăşurare: fotografiile se aranjează pe o 
masă şi participanţii (sau grupele) sunt invitaţi să aleagă cel puţin 4 care pot 
fi dispuse într-o serie consecutivă (în funcţie de o anumită cheie de lectură: 
timp, loc, analogii, diferenţe). Grupele sunt invitate să analizeze fiecare poză 
şi să stabilească elementele lor semnificative (cine, ce, când, unde, de ce 
etc.), notând ideile pe o foaie. Se cere grupelor să pună fotografiile în sec-
venţă şi să construiască o mică poveste, atribuind fiecărei imagini o scurtă 
explicaţie şi la final să monteze secvenţa şi explicaţiile pe o singură foaie (sau 
afiş). Fiecare grup este invitat să-şi relateze propria poveste: a fost odată... 
La sfârşitul activităţii se comunică grupului informaţiile referitoare la fiecare 
fotografie (loc, dată, autor).

De la parte la întreg

Obiective: evidenţierea faptului că fiecare poză este în realitate o parte dintr-un 
întreg, că este punctul de vedere al unei persoane, ea însăşi parte din peisajul pe 
care îl fotografiază. Desfăşurare: se fotocopiază câteva imagini (mai bine color) şi 
se rup în două sau mai multe bucăţi. Se împart participanţii pe grupe şi se înmâ-
nează fiecărui grup o bucată dintr-o fotografie. Grupul este invitat apoi să spună 
care este personajul fotografiei, unde se află, ce face etc. şi apoi să completeze 
fotografia desenând ceea ce cred ei că se află în jurul detaliului. După ce au fost 
adunate toate desenele se cere grupelor să spună care au fost criteriile care au 
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stat la baza alegerii şi să se gândească la cât de mult un indiciu poate să orienteze, 
în mod corect sau greşit, interpretarea unui detaliu. În timpul sau la sfârşitul discu-
ţiei, se arată imaginile întregi şi detaliile (loc, dată, autor). 

Fabrica de ştiri

obiective: reflecţie asupra influenţei pe care o are sursa unei comunicări asu-
pra conţinuturilor acesteia. Desfăşurare: fotografiile se aranjează pe o masă 
şi participanţii, împărţiţi pe grupe, sunt invitaţi să aleagă câteva cu care să 
construiască un scurt buletin de ştiri. Fiecare imagine va fi fundalul unei ştiri 
prezentate pe scurt, care trebuie făcută arătând poza. Se evidenţiază asemă-
nările şi divergenţele în interpretarea aceleiaşi imagini. La sfârşitul activităţii 
se comunică grupului informaţiile referitoare la fiecare fotografie în parte (loc, 
dată, autor).
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4.3. Documentarele video

pădurea iMpoSiBilă
de Alessandro Rocca (8’26’’, Italia, 2010). 

Relatarea/denunţarea modului în care sunt exploatate resursele forestiere ale 
Camerunului de către companiile internaţionale ale industriei lemnului, inclusiv 
cele ale italiei.

Textul documentarului

Călătoria pentru descoperirea Camerunului, a animalelor sale şi a pădurii care 
le găzduieşte începe de aici, din portul Douala, cel mai important din această 
regiune a Africii; de aici începe tranzitul lemnului din bazinul fluviului Congo şi din 
acest port, lemnul este transportat în Asia, în Europa şi, de asemenea, în Italia. 
Dar pentru a înţelege cum funcţionează exploatarea pădurii trebuie să lăsăm ora-
şul. Călătoria este deseori riscantă, deoarece străzile din Camerun sunt printre 
cele mai periculoase din toată Africa, mai ales din cauza multor camioane care 
transportă lemnul. Pădurea primară care acoperă bazinul fluviului Congo este a 
doua ca întindere, după cea amazoniană. Este unul dintre cei mai importanţi plă-
mâni ai globului, dar nu numai: fauna şi flora, care proliferează la umbra acestei 
imense umbrele verzi, au garantat hrana oamenilor şi animalelor timp de secole. 
Dar de câteva decenii încoace lucrurile se schimbă: se pare că în prezent inte-
resul omului faţă de pădure se rezumă doar la lemn. În Camerun, zonele în care 
este permisă tăierea copacilor au crescut peste măsură în ultimii 40 de ani şi unul 
dintre principalii importatori este chiar Italia. Conform Naţiunilor Unite, pădurile 
din Camerun sunt cele mai tăiate din întregul continent african şi se înregistrează 
multe cazuri de tăiere ilegală, aşa cum a fost documentat de multe organizaţii 
internaţionale. Aceşti buşteni au fost tăiaţi în afara zonele permise de lege. Dintr-
un studiu condus de Banca Mondială, se pare chiar că 50% din lemnul extras 
din pădurile Camerunului a fost tăiat ilegal. Intrăm într-una din zonele în care este 
permisă tăierea lemnului. Acesta este unul din corturile unde dorm bărbaţii care 
lucrează în pădure. Aici este loc pentru 10, dar în toată tabăra sunt 45. Aceşti 
bărbaţi petrec perioade lungi fără a se întoarce în satul lor, trăind în pădure ca şi 
cum ar fi un şantier. Ei reprezintă forţa de muncă locală, ce este impusă de gu-
vern companiilor străine. Acest copac care urmează să fie tăiat are aproape un 
secol. Probabil că acest teren nu a fost niciodată expus la lumina soarelui, deoa-
rece era protejat de o imensă umbrelă naturală de pădure pluvială. Acestea sunt 
consecinţele defrişării. Aici ne aflăm într-o zonă a pădurii identificată cu numărul 
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2, lotul de tăiere 10072. Este una dintre zonele de tăiere dată în concesiune 
firmei SEFAC, cea mai mare firmă italiană care se ocupă de tăierea lemnului în 
Camerun. Sefac, ca toate firmele care lucrează aici în Camerun, a deschis sute 
şi sute de kilometri de drumuri, în pădure, pentru a merge să taie lemnul. În unele 
cazuri chiar ilegal, aşa cum a demonstrat o anchetă independentă din mai 2009. 
Iată cum sfârşesc copacii după ce au fost doborâţi. Aceasta este fabrica de che-
restea Sefac, unde ajung între 8 şi 10 mii de copaci pe an şi unde lucrează apro-
ximativ 600 de persoane. Fluviul Sanga, care marchează graniţa dintre Camerun 
şi Republica Centrafricană, este o importantă cale de comunicaţie, unde, în afară 
de lemn, tranzitează des şi braconierii cu carne de vânat, pentru a o transporta 
către pieţele din oraş. În fiecare an, în pădurile pluviale din Africa, sunt capturate 
(aproape întotdeauna ilegal) aproximativ cinci milioane de tone de carne. Aceas-
tă «recoltă» tristă ar putea cauza golirea pădurilor, extincţia unor animale şi, în 
cele din urmă, foametea pentru multe fiinţe umane. Pentru unii africani, vânatul 
este singura sursă de proteine. Pentru alţii, vânarea şi vânzarea cărnii foloseşte 
la completarea veniturilor mici. Controalele sunt severe şi guvernul împreună cu 
asociaţiile pentru protecţia mediului încearcă să combată fenomenul. Carnea de 
vânat sechestrată este vândută la licitaţie, dar este o licitaţie specială. Animalele 
sunt vândute la un preţ mai mic decât cel de piaţă, sau sunt oferite cadou, pen-
tru a descuraja braconajul. Consumul acestui tip de carne, în pădure, răspunde 
deseori nevoilor de supravieţuire. Dar atunci când ajunge în oraş, această carne 
devine un lux, pe care şi-l permit mai ales cei înstăriţi. Şi nu numai. Această carne 
ajunge în bucătăriile multor capitale occidentale, unde este tot mai la modă. Şi 
pigmeii Baka vânează în pădure, dar este vorba de o vânătoare de subzistenţă, 
adică de hrana necesară pentru ca o familie să supravieţuiască şi aceasta este 
permisă prin lege. Omul goleşte pădurile de animalele sale şi de imensele sale 
bogăţii, poate ar trebui să luăm exemplu de la acest mic pigmeu baka.
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PăDuREA BAssI
de Koffi Ametepe, Paraté şi Dimanche Yameogo 
(Manivelle productions, 7’36’’, Burkina Faso, 2010). 

Echilibrul dificil între exigenţele comunităţilor rurale din Sahel şi pădurile sale delicate.

Textul documentarului

Situat în inima Africii occidentale, Burkina Faso este o ţară saheliană fără ieşire 
la mare. Se întinde pe o suprafaţă egală cu cea a Italiei, fără Sicilia. Populaţia 
actuală este estimată la 14 milioane de locuitori. Pământurile fertile sunt puţine 
şi multe dintre acestea sunt puţin exploatate. Un sfert din teritoriu este acoperit 
de păduri clasificate sau protejate. Regiunea de Nord, unde se află Provincia 
Zondoma, este cea mai puţin împădurită din ţară din cauza secetelor repetate. 
Vegetaţia sa este alcătuită exclusiv din savane arboricole şi din savane lemnoa-
se. Din 1997, a fost lansat un program de clasificare a pădurii Bassi cu scopul 
de a preveni focurile abuzive, păşunatul excesiv şi tăierea necontrolată a pădurii. 
Trei sate se învecinează cu pădurea Bassi. Este vorba despre satele Sandeba, 
Keneko şi Ouetigue.

Abdoulaye Gouem, directorul Agenţiei de Mediu şi Calitate a Vieţii din pro-
vincia Zondoma
De-acum 12 ani, sătenii au simţit nevoia a proteja aceasta pădure. Ei înşişi au redactat 
un plan de gestionare a pădurii. Având în vedere importanţa problemei, ne-am hotă-
rât să îi sprijinim. Şi, astfel, am început să gestionăm măcar pădurea existentă. 

Voce de fundal
Populaţiile care trăiesc la graniţele pădurii, mai ales agricultorii, depind foarte mult 
de resursele pe care aceasta le oferă. Alidou Belem este meşteşugar. Vine regulat 
în pădure pentru a lua lemn verde, pe care îl foloseşte pentru fabricarea sapelor 
tradiţionale (manche de daba), o unealtă indispensabilă pentru muncile agricole.

Alidou Belem, meşteşugar, producător de sape tradiţionale
Când vin să iau crengile pentru fabricarea sapelor, sunt atent să nu distrug plan-
tele tinere, astfel şi copiii noştrii vor avea posibilitatea să cunoască anumite spe-
cii. De fapt, astăzi multe specii de arbori nu mai există. Noi nu am avut ocazia 
să cunoaştem plantele care au existat pe timpul bunicilor noştri. Este datoria 
noastră să facem tot posibilul pentru a proteja plantele şi a le face cunoscute 
copiilor noştri. Medicii tradiţionali cunosc utilitatea plantelor şi fac acelaşi lucru. 
Aşa putem să privim spre viitor cu încredere.
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Voce de fundal
Isso Belem chiar este un vraci. Locuitorii din satul lui şi cei din satele vecine 
apelează la el în caz de dizenterie, malarie şi pentru alte boli care se pot trata cu 
plante şi scoarţă de copac. Pădurea Bassi este pentru el un loc privilegiat unde 
caută materia primă pentru pregătirea remediilor sale tradiţionale.

Isso Belem, vraci
Plantele au dispărut cam peste tot. Aici găsesc cea mai mare rezervă de plan-
te, deoarece tăierea abuzivă a fost interzisă. Aproape că trebuie să mă ascund 
pentru a veni aici să iau puţina scoarţă de care am nevoie pentru a pregăti me-
dicamentele tradiţionale pentru sat.

Naba sigiri, şeful satului Pella, viceprimarul din Bassi
Ne-am hotărât să ne protejăm pădurea, ca să nu dispară. O facem pentru copiii 
noştri şi pentru nepoţii noştri. În caz contrar, ei riscă să piardă totul şi să nu cu-
noască nimic din această pădure, care nouă ne este foarte dragă.

Voce de fundal
Toate femeile din satele care înconjoară Pădurea Bassi folosesc lemnul ca unica 
sursă de combustibil. Este firesc ca femeile să apeleze la pădure pentru a se 
aproviziona.

Kadisso sawadogo, casnică
În pădure găsim lemn pentru foc. Venim aici să-l luăm pentru a găti. Pentru a 
compensa tot ceea ce tăiem ne întoarcem, din când în când, pentru a planta 
copaci noi, pentru a reînnoi suprafaţa pădurii.

Voce de fundal
Lemnul adunat nu este folosit doar la gătit, ci şi pentru a construi locuinţe, ham-
bare. Pe scurt, lemnul este prezent în viaţa de zi cu zi. Iar exploatarea acestuia 
determină o presiune enormă asupra pădurii. În ciuda tuturor acestor riscuri, 
primarul comunităţii rurale din Bassi nutreşte multe speranţe pentru activitatea 
de clasificare a pădurii. Intenţionează, de asemenea, să înceapă o exploatare 
mai raţională a pădurii, făcând loc şi activităţilor noi, precum turismul ecologic şi 
apicultura.

Palinguédé Mathias Ouédraogo, primarul comunităţii rurale din Bassi
În ceea ce priveşte protecţia pădurii, vă spun că, chiar dacă primarul nu s-ar fi 
angajat să o pună pe ordinea de zi a obligaţiilor sale, populaţia ar fi fost oricum în 
măsură să o protejeze, pentru că este vorba de voinţa sa, o voinţă populară.
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oSorNo, Chile. o CoMuNitate grupată îN jurul leMNului
de Massimiliano şi Gianluca De Serio (Italia, 2010).

Povestea filierei lemnului în comunităţile Mapuche din Chile, de la gestionarea 
pădurii până la vânzarea produselor la domiciliu.

Textul documentarului

Pădurea nativă
- ce s-a întâmplat, aici? s-a ars? 
- da, da s-a ars...  
- acum vreo 20 de ani s-a ars..  
- s-a ars copacul „lingue” 
- acesta este un „lingue” 
- era un „lingue” 
-  acesta este un copac mañio”, se foloseşte pentru a face mobilă, se foloseşte 

şi pentru artizanat, iar lumea foloseşte scândurile pentru a tăia carnea şi, de 
asemenea, pentru izolarea internă a caselor 

- acesta se foloseşte special 
- pentru produsele secundare din lemn 
- de ce este nevoie de un plan de gestiune? 
-  după cum explică legea 70 a guvernului, planul este necesar pentru a şti cum să 

ne descurcăm mai departe, conservând pădurea viitoare şi cu o gestiune gradată, 
conservând o anumită cantitate de pădure pentru întregul an fără ca aceasta să 
se degradeze, asta spune planul de gestiune, asta urmăreşte de fapt. Pe acest 
„mañio” îl lăsăm, în schimb, pe acest „tineo” îl doborâm, pentru că e slab şi distrus 

Planul de gestiune al pădurilor
- 17.. „ tineo”!
- crezi că planul de gestiune este important?
-  da, este important... pentru că altfel riscăm să muncim într-un mod greşit, se 

taie unde nu trebuie să se taie... şi, mai ales, facem rău pădurii
-  când ai învăţat să foloseşti drujba erai foarte mic?
-  de când eram copil, de nevoie, pentru că nu aveam tată
-  de ce? mama ta nu era căsătorită?
- nu de asta, tatăl meu a murit în timp ce lucra cu drujba
- a murit aici în pădure?
-  da... la opt ani am învăţat să lucrez cu o drujbă mai mare, mai veche şi mai grea
- cât de grea? 40 de kg?
- da
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Tăierea lemnelor
- această bucată de lemn are 30 de cm lungime, este perfectă, deci nu o să 
avem - probleme să o transportăm
- pentru vânzare
- opt metri jumate...

sosirea camionului
...

Încărcarea lemnelor
-  lucrez în domeniul lemnului, în perioada asta a anului în vânzare-cumpărare, în 

apropierea iernii se câştigă bine, pentru că lumea face provizie de lemne pentru 
încălzirea pe timp de iarnă, de aceea se merge la ţară, se cumpără şi se vinde 
micilor consumatori

-  eu sunt căsătorit şi am o fată de nouă ani şi am investit mult în acestă afacere 
cu lemne

-  pentru că aici, în această zonă, lucrăm aproape toţi în domeniul lemnului şi încer-
căm întotdeauna să aducem lemn din pădurea inclusă în planul de gestiune

Vânzarea-cumpărarea în oraş
- bună seara. Câţi metri doriţi?
- aceeaşi comandă ca de dimineaţă
- o să le aşezăm în ordine
- lemn de ulm?
- Da
- terminăm de umplut ţarcul?
- cât?
- 10 metri
- cu 17 mii metrul,
- deci zece metri vin 170 de mii
- de unde vine acest lemn, tinere?
- din Cascadas
- din Cascadas?
- Da
- e departe Cascadas?
- da, vreo 85 km
-  noi, ca şi cumpărători şi consumatori de lemn, în mod normal, aici în sud, preferăm
-  lemnul de ulm, pentru că dă mai multă căldură pentru a încălzi locuinţele noas-

tre, aici se cumpără întotdeauna lemn în cantităţi mari, de obicei de la 10, 15 
metri în sus, pentru a avea întregul an încălzirea asigurată
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„Piqueria” (Depozit de lemne)
-  de obicei lumea vine aici, sună şi noi mergem să le ducem lemnele, lumea vine 

să vadă dacă lemnul este într-adevăr uscat, sau dacă e umed şi dacă le convi-
ne tipul de lemn, umiditatea, îşi iau de la un sfert de metru, care este cantitatea 
minimă, până la cinci, zece metri.

-  Procesul prin care trece lemnul înainte să ajungă aici, din pădurea unde se ob-
ţin lemnele din copaci. Eu nu sunt patronul lemnelor, există un proprietar şi cu 
acest proprietar facem 50% pentru el, 50% pentru mine

Cărbunar mapuche
-  Don Florindo, ce este acesta?
- acesta este un cuptor
- la ce foloseşte?
- Este un „carbonero” pentru a face cărbuni
- şi cum se pun lemnele?
- în picioare
- mergem în vârf, unde se află ceea ce numim „copo”
- dar această gaură se astupă?
- când terminăm să umplem cuptorul, îl închidem cu un fel de uşă
- aceste găuri la ce folosesc?
- se folosesc pentru a lăsa aburul să iasă
- ah, aburul de la lemnul care arde...
- ... se stinge, fără acestea nu ar arde, s-ar stinge...
- în cât timp e gata cărbunele?
- aproape trei zile
- 36 de ore...
- în 36 de ore lemnul se consumă în întregime

Cărbunele în oraş
-  persoanele care transportau cărbunele, pe vremea mea, au murit toate, acum 

este multă lume nouă care produce cărbune, acum este mai multă modernizare, 
există cuptoare de cărămidă şi acolo fac cărbunele, înainte, în schimb, se făcea 
sub pământ.

-  Acest Orsono este foarte mare, are atâţia locuitori veniţi de pe-aici, de pe-aco-
lo, de peste tot. Orsono este un oraş imens acum, există supermarket-uri, care 
înainte nu erau, apoi mai avem Bigger şi celălalt care am uitat cum se numeş-
te…  se măreşte mult Orsono.

-  Nu mai avem cărbune. Vine din Pucatrihue, din comunitatea Mapuche, don Ar-
turo Ruiz este producătorul... acest cărbune vine din pădurea nativă, o pădure 
veche de sute de ani, foarte bine, îl luăm.
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-  Acest copac este vechi, când am sosit noi, era deja aici, or fi mai mult de 
cincizeci de ani de când cunosc acest copăcel, aceşti arbuşti nici nu mai cresc 
în felul în care ar trebui, dar lipseşte pământul, noi suntem de-acum bătrâni şi 
copacii la fel, venim să îi vedem aici şi în fiecare an este acelaşi lucru

- aceştia sunt larici?
- da, sunt larici noi
- aceştia sunt frumoşi şi verzi
- aici trebuiau să crească toţi
- dar nu a fost aşa

Atelierul de meşteşugărit
-  eu mă ocup cu adunatul lemnelor moarte, care nu sunt folosite pentru vânzare, 

cu timpul m-am dedicat creării acestor farfurii, asta îmi oferă şi o identitate de-
oarece această activitate se practică, din antichitate, în poporul meu

-  astea se foloseau pentru a mânca
- acesta este făcut din „lingue”?
- da, este din „lingue”.
- şi lemnul acesta mai deschis la culoare?
- acesta mai deschis este „nugal”
- cine face băscuţele astea?
-  sunt făcute pe câmp, de „ñaña”, de femei, cum le numim noi, pe asta o fac cu 

lâna vopsită cu o culoare extrasă din aceeaşi plantă
- cu planta fac tinctura?
- da, exact, cu rădăcinile...
-  se folosesc rădăcini, frunze şi, de asemenea, barba copacului, pe copacul bă-

trân creşte un fel de „barbă”, femeile o smulg şi o fierb, apoi adăugă lâna
-  acum e gata pentru a pune lâna, după cum se vede culoarea portocalie e gata, 

noi lucrăm cu acest tip de lână, mergem în pădure să căutăm tinctura.
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oaMeNii pădurii
de Alessandro Rocca (8’10’’, Italia, 2010)

Oamenii pădurii, locuitori, de milenii, ai Amazoniei, ameninţaţi de marile interese 
ale industriei extractive şi de multinaţionalele din agricultură.

Textul documentarului

„Acest teritoriu este al nostru. Noi cunoaştem pădurea; pădurea ne cunoaşte pe 
noi. Ne respectăm reciproc. Albii, nu. Garimpeiros au poluat cursurile de apă, 
madereiros continuă să doboare copacii, fazendeiros incendiază hectare de pă-
dure pentru a extinde păşunile care sunt destinate cirezilor lor, industriile miniere 
râvnesc la subsolul nostru. Noi, pur şi simplu, vrem să fim lăsaţi în pace”.
Machadâo, şaman Yanomami

Se sprijină pe Ecuator. Se învecinează la nord cu Venezuela şi Guyana. Statul 
Roraima, cel mai nordic din Republica Federală a Braziliei, are valoare pentru 
ceea ce produce pământul şi pentru ceea ce păstrează în măruntaiele sale, în 
prezent, tantalul, în mod special, un mineral utilizat, printre altele, la fabricarea te-
lefoanelor şi computerelor. Din cei peste 300 de mii de locuitori care o populea-
ză, aproximativ 50 de mii sunt indios. Statul Roraima seamănă un pic cu Vestul 
Sălbatic, fără legi şi fără şerifi. Exemplele nu lipsesc. La câţiva kilometri de centrul 
oraşului Boa Vista, capitala, o carieră abuzivă de nisip erodează malurile lui Rio 
Branco, privând astfel râul de malurile sale naturale. Gaterele continuă să pre-
lucreze lemnul valoros sustras din pădure. Mulţi ştiu că despădurirea sălbatică 
va determina creşterea temperaturii, care, la rândul ei, va transforma progresiv 
pădurea amazoniană în savană. Dar puţini se preocupă de combaterea acestui 
fenomen. Dar speranţa se află la mai puţin de o oră şi jumătate de zbor de Boa 
Vista, în sud-vestul statului Roraima, în inima pădurii amazoniene, unde se pot 
găsi primele aşezări ale indienilor Yanomami. Cuvântul Yanomami înseamnă a fi 
uman în limba lor. În întregul stat Roraima, Yanomami sunt în total 9-10 mii. Po-
pulaţia este a doua după cea a indienilor Macuxi, care numără 16.500 de indivizi. 
Pe Rio Catrimani se află un mic sat, avanpost a cel puţin unei duzini de alte sate 
aflate pe o rază de 40 km. Locuiesc chiar şi la poalele munţilor Parama, la est 
de râul Batau şi în apropierea râurilor Padamo, Ocame, Manaviche şi Orinoco în 
Venezuela; sunt prezente grupuri şi în statul brazilian Amazonas, pe afluenţii lui 
Rio Negro. Noi ştim cu exactitate de cât timp locuiesc pe aceste teritorii, dar este 
posibil ca acestea să fie locuite de când au sosit în America primele popoare, cu 
mai mult de 50.000 de an în urmă. Comunităţile Yanomami locuiesc în „yano”, o 
mare casă comună, capabilă să găzduiască până la 400 de persoane. Yano, nu-
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mită şi „sciabono”, are forma unui mare inel. În centru se află un spaţiu larg des-
chis, destinat dansurilor şi ceremoniilor: circumferinţa, în schimb, este acoperită 
şi acolo sunt dispuse, în jurul focului, hamacele în care dorm Yanomami şi care 
delimitează spaţiul fiecărei familii. „Sciabon”» sunt construite cu materiale care 
provin din pădurea înconjurătoare, cum ar fi frunze, liane şi trunchiuri de copaci. 
Acest lucru face ca structura să fie expusă la distrugerile produse de ploaie, vânt 
şi insecte. Prin urmare, o dată la 1-2 ani, satul trebuie să fie reconstruit, deseori 
mutat, pentru a exploata o nouă bucată de pădure şi de a permite celei de abia 
lăsate să crească din nou, aceasta şi pentru că solul amazonian nu este foarte 
fertil. Supravieţuirea indienilor Yanomami depinde în totalitate de pădurea unde 
cultivă fructe, pescuiesc şi vânează. Se mută frecvent pentru a evita suprapolu-
area unei zone. 
Niciun bărbat nu mănâncă carnea animalului pe care l-a omorât, ci o împarte 
rudelor şi prietenilor; în schimb, va primi carne de la un alt vânător. În general, 
cultivă vreo 60 de plante, unele folosite ca sursă de hrană, cum sunt tuberculii 
sau bananele. Din altele, în schimb, obţin medicamente şi unelte de uz cotidia,n 
iar unele sunt folosite şi în ceremoniile religioase. Între anii ’70 şi ’80, indienii 
Yanomami au suferit de pe urma invaziei masive a pământului lor din partea că-
utătorilor de aur brazilieni. „Garimpeiros” ucideau, distrugeau satele şi expuneau 
comunităţile la boli pentru care acestea nu aveau protecţie imunitară. În doar 
şapte ani a murit 20% din populaţie. Datorită presiunilor internaţionale, în 1992 
teritoriul a fost demarcat sub numele de „Parcul Yanomami” şi căutătorii au fost 
expulzaţi. Datorită demarcaţiei, indienii Yanomami au putut să îşi revină, dar vi-
itorul lor rămâne incert. Brazilia refuză să recunoască Indigenilor dreptul deplin 
de proprietate asupra pământului lor, de fapt, sunt proprietarii pământului, nu şi 
ai subsolului. Din cauza aceasta, multinaţionalele şi căutătorii de aur încalcă în 
continuare acordurile, intrând în conflict cu micile comunităţi indigene.

Capitolul 4 - Filme şi fotografii despre pădurile lumii



106

pădurea diN CoMoe-leraBa
de Koffi Ametepe, Paraté şi Dimanche Yameogo 
(Manivelle productions, 8’24’’, Burkina Faso, 2010)

Povestea unui exemplu african fericit, de gestiune comunitară a pădurii, relatată 
prin vocea protagoniştilor.

Textul documentarului

Situată în extremitatea sud-vestică a statului Burkina Faso, pădurea protejată şi 
rezervaţie naturală din Comoe-Leraba este una dintre cele mai vechi formaţiuni 
forestiere din ţară. Prima sa clasificare datează din 1937. Din 2001, statul Burkina-
be a acordat gestiunea patrimoniului naţional Asociaţiei de sate pentru gestiunea 
participativă a resurselor naturale ale faunei şi anume AGEREF. De atunci a fost 
iniţiat un proiect de gestiune participativă, pentru a face în aşa fel încât populaţiile 
care locuiesc în jurul pădurii să poată conserva bogăţiile mediului. Vegetaţia din 
Comoe Leraba este una de savană, cu 302 specii vegetale catalogate, din care 
37 aparţin pădurii dense umede. Există 123 de specii de mamifere, 464 de specii 
de păsări şi 62 de specii de reptile.

Mamadou Karama
secretar executiv AGEREF
Iniţial am avut două păduri: cea din Diefoula şi cea din Logogniegue. În anul 
1996, când s-a intervenit, pădurea protejată din Logogniegue era locuită şi ex-
ploatată în proporţie de 60%. Existau activităţi umane până în albia râului. A tre-
buit să se negocieze cu populaţiile pentru a se ajunge, mai apoi, la stabilirea unei 
fâşii adânci de 5 kilometri, care trebuia eliberată de orice activitate umană.

Voce de fundal
Apropierea câmpurilor şi zonelor de păşunat puteau provoca conflicte între inte-
resele sătenilor şi cele ale protecţiei mediului. Din această cauză a fost creată o 
zonă „tampon” peste tot în jurul pădurii.

Mamadou Karama
secretar executiv al AGEREF
Conceptul de zonă tampon este acela al unei zone de protecţie pentru o rezer-
vaţie propriu-zisă, care se află sub protecţie totală, adică unde nu trebuie să se 
desfăşoare nici o activitate umană. Dar rezervaţia este înconjurată de populaţii, 
din această cauză a fost creată o fâşie de protecţie, care permite populaţiilor să 
nu afecteze rezervaţia.
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Voce de fundal
AGEREF a fost creată în anul 1999. Este o asociaţie ONLUS, alcătuită din 102 
membri, adică 6 reprezentanţi pentru fiecare din cele 17 sate aşezate la grani-
ţele pădurii. Este administrată de un birou, alcătuit din 17 membri şi un secretar 
executiv; aceştia sunt personalul tehnic de sprijin pentru punerea în funcţiune a 
planului de dezvoltare a pădurii şi gestiunii zilnice. Pentru o protecţie mai efici-
entă a resurselor naturale, statul Burkinabe a simţit nevoia asocierii şi implicării 
populaţiilor. Această abordare participativă a permis nu numai să-i facă pe săteni 
mai responsabili de patrimoniul lor natural, dar îi va conduce către o utilizare mai 
raţională a potenţialului pe care îl oferă rezervaţia.

Dénis Héma
Preşedinte AGEREF
Primul proiect GEPRENAF, finanţat de Banca Mondială, ne-a ajutat să realizăm 
infrastructuri precum şcoli, dispensare, centre de alfabetizare, puţuri. Pornind 
de la aceste fapte concrete, oamenii au devenit mai conştienţi de faptul că păs-
trând pădurea îşi puteau mări veniturile şi puteau face mai durabilă dezvoltarea 
locală.

Voce de fundal
Apicultura face parte din activităţile noi care generează venituri, fără a distruge 
resursele forestiere. La fel şi creşterea şobolanilor de trestie de zahăr, rozătoare 
de talie mare (până la 10 kg) tipici pentru Sahel: creşterea acestui animal, în ge-
neral vânat în pădure, permite contrastarea braconajului, unul dintre fenomenele 
cele mai dăunătoare care ameninţă patrimoniul faunistic. În afară de sprijinul din 
partea statului şi al diverşilor parteneri tehnici şi financiari, AGEREF beneficiază 
de susţinerea instituţiilor italiene: Regiunea Piemonte, Provincia Vercelli şi Parcul 
Natural Lame din Sesia. Un sprijin care permite o conservare mai bună a re-
surselor naturale şi deschiderea de noi perspective socio-economice, cum ar fi 
turismul şi ecomuzeul.

Antoine Ouattara
Responsabil cu mişcarea şi educaţia pentru mediu
Ideea creării acestui ecomuzeu a venit datorită faptului că asociaţia noastră func-
ţionează pentru a îmbina protecţia mediului cu dezvoltarea locală. S-a pornit 
de la o constatare: a existat dintotdeauna o legătură între om şi natură. Trebuie 
valorizate şi făcute cunoscute obiectele şi instrumentele pe care omul a ştiut să 
le folosească pentru a valorifica resursele naturale. De aceea am creat acest 
ecomuzeu.
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Voce de fundal
După mai bine de 10 ani de conservare reuşită a pădurii din Comoe-Leraba, ex-
perienţa gestiunii comunitare constituie o bună practică ce atrage mii de vizitatori 
din ţările vecine, savanţi, cercetători, studenţi şi chiar turişti europeni.

Denis Hema
Preşedinte AGEREF
Există turişti care vin din ţări străine, avem persoane care vin în călătorii de 
studiu. Acest lucru ne încurajează mult. Persoane care vin de pe Coasta de 
Azur, din Benin, Niger, Togo şi se opresc la noi, pentru a învăţa din experienţa 
noastră. Avem sprijinul guvernului. Noi suntem ţărani, agricultori, nu suntem 
tehnicieni în protecţia mediului, dar statul, datorită proiectului PAGEN, ne-a 
dat mijloacele pentru a însărcina un secretariat executiv, care ne ajută în toate 
aspectele tehnice.

Voce de fundal
Gestiunea şi protecţia pădurii din Comoe-Leraba este făcută, în deplin acord, 
între celula tehnică şi asociaţia AGEREF. Aceasta din urmă contribuie, astfel, la 
protecţia şi conservarea resurselor naturale pentru generaţiile viitoare.
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4.4. Activităţi pornind de la documentare

Înainte de vizionare
Vizionarea unui documentar, cum este cea a unui lungmetraj, poate şi chiar 
trebuie să fie pregătită. Asta poate însemna fie o pregătire detaliată a conţinu-
turilor (temă, locuri, personaje etc.) care poate fi realizată printr-o cercetare de 
tip bibliografic, fie prin furnizarea de chestionare care pot stimula întrebările şi 
curiozitatea studenţilor, cu privire la conţinutul documentarelor. Întrebările pot 
avea caracter general şi se pot referi la ţările care fac obiectul documentarelor 
(Chile, Burkina, Camerun, Brazilia) sau la conţinuturi (valoare socială, econo-
mică, culturală, ecologică a pădurilor etc.); sau pot avea un caracter specific, 
adică pot fi extrase direct din informaţiile furnizate în documentare. În ambele 
cazuri, vizionarea acestora devine o ocazie pentru a confirma şi/sau pentru a 
dezminţi propriile idei, pentru a stimula reflecţia şi aprofundarea.

În timpul vizionării şi după

Cu excepţia unor cazuri rare, este bine ca durata secvenţelor video să nu • 
depăşească 5/6 minute consecutive; 
În cazul unor documentare mai lungi, acestea trebuiesc împărţite în sec-• 
venţe scurte (ex: după tematică);
Pentru a asimila mai bine conţinuturile şi informaţiile fiecărei secvenţe, • 
aceasta trebuie vizionată cel puţin de două ori (vizionare emotivă, vizio-
nare analitică/critică);
În cazul unei vizionări duble, între prima şi a doua pot fi adresate întrebări • 
asupra conţinuturilor documentarului. În cazul în care acest lucru este 
stabilit înainte de prima vizionare, este probabil că elevii să se concentre-
ze doar pe informaţiile de tip conceptual, pierzând astfel partea emotivă 
a vizionării;
Se recomandă alternarea secvenţelor video de tip conceptual cu secven-• 
ţe de tip emotiv (o altă posibilitate este aceea de a viziona un documentar 
fără sunet sau cu un sunet diferit faţă de cel original);
La finalul vizionării unei secvenţe, se poate începe o discuţie, care să ple-• 
ce de la imagini sau de la informaţiile care au avut cel mai mare impact, 
pentru a vorbi despre ceea ce s-a vizionat;
În cazul mai multor secvenţe ale aceluiaşi documentar, se pot formula • 
ipoteze despre cum va evolua povestea, despre ce va urma lucrurilor abia 
vizionate.

Capitolul 4 - Filme şi fotografii despre pădurile lumii
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Capitolul 5
deCalog

ENTRU O GESTIUNE DURABILĂ A PĂDURILOR
PENTRU UN UZ ŞI CONSUM RESPONSABIL ALE RESURSELOR FORESTIERE

1 Aprofundează şi răspândeşte cunoştinţele tale despre păduri
 şi învaţă să foloseşti bine mijloacele de informare de care dispui

2  Pretinde o gestiune publică şi participativă 
 pădurile sunt un bun comun al umanităţii

3  Respectă drepturile comunităţilor locale/populaţiilor indigene
 ei sunt paznicii pădurilor, de milenii

4  Angajează-te la o gestiune durabilă a pădurilor
  şi adu-ţi contribuţia, consumă hârtie şi lemn certificate, respectă obligaţia ca 

fondul forestier să fie administrat de ocoale silvice private sau de stat, mixte

5  Opreşte defrişările prin toate mijloacele
  ştiai că producţia de carne de vită se află printre primele cauze? defrişarea 

păşunilor împădurite nu duce la obţinerea de suprafeţe agricole bune?

6  Combate tăierea ilegală a pădurilor naturale/primare
  taie numai atâta pădure cât creşte anual, speciile exotice sunt un business, 

fii atent la ce cumperi

7  Redu consumul şi risipa de hârtie şi lemn
 este vorba de simple gesturi cotidiene, cum este reciclarea...

8  Combate efectul de seră şi schimbările climatice 
  participă la campanii de împădurire organizate de societatea civilă, lemnul 

este o sursă regenerabilă, e de ajuns să-l foloseşti bine

9  Promovează folosirea speciilor de arbori autohtoni, mai puţin cunoscute
 nu te lăsa influenţat de publicitate... şi economiseşte bani

10 susţine campaniile pentru salvarea pădurilor lumii
 cine le promovează o face în interesul tuturor

CAPITOLUL 5 - Decalog
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CAPITOLuL 6
suGEsTII PENTRu APROFuNDARE

Prezentăm în această secţiune o selecţie de surse la care se poate face refe-
rire pentru aprofundarea subiectelor tratate în acest kit educativ. Este vorba 
(mai precis) de resurse disponibile online. Multe din acestea au fost folosite 
ca punct de plecare şi aprofundare în elaborarea acestei publicaţii. Acestea şi 
multe alte link-uri, au fost selecţionate şi puse la dispoziţie pe adresa: 
www. forestintheworld.org.

Resurse on-line

http://www.mmediu.ro
Ministerul Mediului şi Pădurilor

http://www.certificareforestiera.ro
Asociaţia pentru Certificare Forestieră

http://romania.panda.org
WWF România

http://propark.ro
Fundaţia pentru Arii Protejate

http://www.icas.ro
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice

http://www.rosilva.ro
Regia Naţională a Pădurilor

www.fao.org/forestry
Departamentul FAO responsabil de tema pădurilor 
(engleză, franceză, spaniolă)

www.globalforestwatch.org
Global Forest Watch (engleză, franceză, spaniolă)

www.wrm.org.uy
World Rainforest Movement (engleză, franceză, spaniolă, portugheză)

Capitolul 6 - Sugestii pentru aprofundare
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http://ec.europa.eu/environment
Comisia europeană DG mediu (engleză, franceză)

www.unep.org/billiontreecampaign
UNEP Billion Tree Campaign 
(engleză, franceză, spaniolă, portugheză, rusă, chineză, arabă) 

www.etfrn.org
European Tropical Forest Research Network (engleză) 

www.itto.int
International Tropical Timber organisation (engleză, franceză, spaniolă) 

www.cifor.cgiar.org
Center for International Forestry Research (engleză) 

www.iufro.org
Global Network for Forest Science Cooperation (engleză) 

www.cbd.int
Convention on Biological Diversity (engleză, franceză, spaniolă)

www.unccd.int
United Nations Conference on Desertification 
(engleză, franceză, spaniolă, germană) 

http://unfccc.int
United Nations Framework Convention on Climate Change 
(engleză, franceză, spaniolă) 

www.unep.org
United Nations Environment Programme (engleză, franceză) 

www.worldagroforestry.org
World Agroforestry Centre (engleză)

www.fsc-watch.org
An independent observer of the Forest Stewardship Council (engleză)

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
Schema de certificare europeană

Capitolul 6 - Sugestii pentru aprofundare
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Materiale audiovizuale

Forests and Climate Change. Video realizat de FAO şi de Comisia Foresti-
eră din Marea Britanie pentru a demonstra cât pot să contribuie pădurile la 
diminuarea schimbărilor climatice.
(ftp://ext-ftp.fao.org/FO/Reserved/MM/VeritaOpportunoItalian.wmv)

An Inconvenient truth. Laureatul Nobel Al Gore expune o serie de date 
ştinţifice inatacabile, tabelare, previziuni asupra viitorului nostru apropiat 
şi răspunsuri la întrebarea privind modul de abordare a procesului de în-
călzire globală a plantei. (www.climatecrisis.net)

The story of stuff. Annie Leonard ne relatează povestea obiectelor şi ne 
explică de ce suntem toţi ignoranţi în privinţa lucrurilor simple din viaţa de 
zi cu zi. (www.storyofstuff.com)

The Meatrix. Un scurtmetraj de animaţie umoristică care parodiază 
celebra serie Matrix aducând la cunoştinţa spectatorului problemele cau-
zate de industria agroalimentară. (www.themeatrix.com)

Forests of Ecstasy. Adam Yamaguchi conduce o investigaţie cu privire la 
modul în care consumul masiv de ecstasy este responsabil de defrişările 
din Asia. 
(http://current.com/items/91535411_foreste-di-ecstasy.htm)

Green Film. Regizat de regizorul Moez, filmul povesteşte prin intermediul 
amintirilor unui urangutan, care este pe moarte, despre vitalitatea excep-
ţională a pădurilor pluviale din Indonezia şi despre avansarea distrugerii 
acestora pentru a face loc plantaţiilor de salcâm şi ulei de palmier, pentru 
producţia de hârtie şi biodiesel. (www.greenthefilm.com/)

A silent Forest. Acest film documentar foarte premiat explorează ame-
ninţarea globală în creştere pe care arborii modificaţi genetic o reprezintă 
pentru mediul nostru şi pentru sănătatea umană. (www.silentforest.org) 

Nos enfants nous accuseront. În fiecare an în Europa mor 100.000 de 
copii din cauza bolilor legate de condiţiile ecologice. 
(http://nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com)

Mine. story of a sacred Mountain. Claudio Santamaria povesteşte împreună 
cu Survival despre lupta intensă a tribului Dongria Kondh pentru a-şi salva 
propria pădure. (http://www.survival.it/film/mine)

Capitolul 6 - Sugestii pentru aprofundare
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Capitolul 7
aCroNiMe, SiMBoluri, deNuMiri

CBD 
Convenţia privind diversitatea biologică

CITEs 
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră 
pe cale de dispariţie

CO2 
Formula chimică a dioxidului de carbon

CONCORD 
Confederaţia Europeană a ONG-urilor pentru Ajutor Umanitar şi Dezvoltare

DEss 
Deceniu pentru dezvoltare durabilă

FAO 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură

FLEGT 
Planul de acţiune privind aplicarea legislaţiei în domeniul forestier,
guvernanţa şi liberul schimb

IPCC 
Panelul Internaţional pentru Schimbări Climatice

IuCN 
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturi

MDG 
Obiective de Dezvoltare ale Mileniului

OMG 
Organism Modificat Genetic

CAPITOLUL 7 - Acronime, simboluri, denumiri
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CAPITOLUL 7 - Acronime, simboluri, denumiri

ONu 
Organizaţia Naţiunilor Unite

PVs 
Ţări în curs de dezvoltare

uNCCD 
Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările care se 
confruntă cu seceta gravă şi/sau cu deşertificarea, în special în Africa

uNCED 
Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea

uNCTAD 
Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare

uNECE 
Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa

uNEsCO 
Organizația Naţiunilor Unite pentru Educaţie , Stiinta şi Cultură

uNFCCC 
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

WB 
Banca mondială

WHO 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
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