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PROIECT PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI APROFUNDAREA 
EDUCAȚIEI  ECOLOGICE A ELEVILOR DIN JUDEȚUL 

PRAHOVA 
Gândește verde, gândește curat! 

Think green, think clean! 
 

COORDONATOR AL CONCURSULUI LA NIVEL JUDETEAN  
AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA 

 

 

 

 Importanța pădurilor  
                                                     Moț D. Patricia Alexandra,elevă clasa a IX - a C  

 

Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii importante. Adăpostesc peste 

jumătate din speciile care trăiesc pe pământ, ajută, de asemenea, la încetinirea încălzirii 

globale, prin stocarea şi reţinerea carbonului, sunt surse de produse lemnoase ajută la reglarea 

căderilor de precipitaţii, sunt surse esenţiale de hrană şi apă şi aduc în acelaşi timp enorme 

avantaje estetice, spirituale şi de agrement pentru milioane de oameni. 

Încă de la apariţia lor, pădurile au jucat un rol important în viaţă planetei noastre, 

contribuind de multe ori hotărâtor la dezvoltarea societăţii omeneşti. 

La apariţia omului, pădurile constituiau sursa principală de hrană şi adăpost, precum şi 

prima sursăde energie. Mai târziu, ele au fost preţuite de către omul vânător sau crescător de 

animale datorită cantităţii şi calităţii vânatului adăpostit ori după fructele sau iarba produse. 
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Luna pădurii (15 martie - 15 aprilie) este unul din cele mai importante evenimente 

silvice și ecologice. Este luna în care este subliniată importanța pădurilor, a rolului esențial pe 

care îl au în menținerea echilibrului ecologic. 

Această sărbătoare îți are începuturile înca din 1872, când a debutat organizarea 

sărbătorii sădirii arborilor în Statele Unite, ca urmare a despăduririlor tot mai accentuate. În 

România, prima dată a fost organizată în 1902 de către Spiru Haret, pe atunci ministru al 

Cultelor și Instrucției Publice, sub denumirea ,,Sărbătorii sădirii arborelui”. 

Prin Declaratia de la Paris, în cadrul celui de-al X-lea Congres Forestier Mondial din 

1991, s-a conturat conceptul de dezvoltare durabilă a pădurilor, deosebit de important în a 

combate efectele negative ale impactului oamenilor asupra pădurilor. Acest concept urmărește 

găsirea unor metode durabile de gestionare a pădurilor și evitarea interdicțiilor radicale care 

nu ar face decât să accentueze presiunea oamenilor asupra pădurilor. Gestionarea durabilă 

înseamnă tăierea planificată a arborilor, în funcție de starea pădurii, de funcțiile sale și de 

capacitatea de refacere. 

În România, majoritatea ecositemelor naturale sunt specifice pădurilor și prezintă o 

mare diversitate faunistică și floristică, favorizată de poziția geografică, de varietatea 

reliefului, de condițiile hidrologice, climatice și evoluția solului. 

Pădurea reprezintă baza economica a producției de lemn și alte produse specifice 

forestiere, dar la fel de importante sunt și funcțiile speciale de protecție a mediului prin 

protecția solului împotriva eroziunii, a alunecărilor de teren și deșertificării; prin 

îmbunătățirea bilanțului hidric și asigurarea purității apelor; prin ameliorarea factorilor 

climatici dăunători. 

Fondul forestier cuprinde o serie de arii protejate forestiere, reprezentative din punct 

de vedere al biodiversității, cu numeroase tipuri de habitate de pădure, de silvostepă și stepă, 

habitate protejate la nivel european care adăpostesc specii lemnoase de o valoare ecologică 

excepțională. Foarte multe dintre ariile protejate fac parte din rețeaua ecologică europeană, 

Natura2000, a cărui scop principal este de a opri declinul diversității biologice prin 

conservarea pe termen lung a celor mai valoroase și periclitate specii de habitate de interes 

european. 

 

 

Surse: 

   -http://www.milioanedecopaci.ro/rolul-pădurilor.html 

   -http://www.agriculturaromânească.ro 
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Eu împreună cu colegii mei am participat la acțiunea desfășurată în cadrul 
Proiectului, sărbătorind Luna Pădurii prin plantarea în spațiul verde din școală a 
materialului săditor din specia Castanea sativa. 

 

 

 


