
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protejarea mediului înconjurător a 

devenit unul dintre angajamentele 

ferme ale Agendei 2020. În plus, 

este și un obiectiv transversal 

privind calitatea vieții cetățenilor 

europeni. 

CAREFOREST 

Taking care of forest for 
protecting local and global 
ecosystems and human life 
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană 
pentru elaborarea acestui document nu 
constituie o aprobare a conținutului, care 
reflectă doar opiniile autorilor, iar 
Comisia nu poate fi trasă la răspundere 
pentru orice utilizare a informațiilor 
conținute în acesta. 
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Proiectul CAREFOREST 

 
Proiectul oferă posibilitatea elevilor de a 

dobândi cunoștințe și competențe cu privire 

la păduri și impactul schimbărilor climatice 

asupra acestora. Pe lângă aceste competențe 

cheie, implicarea elevilor în activități de 

diseminare a informațiilor privind 

conservarea pădurii și creșterea gradului de 

conștientizare a societății cu privire la 

soarta pădurilor le va oferi acestora 

posibilitatea de a dobândi competențe 

complementare. 

Câștigătorii concursului de 

scurtmetraje Careforest 

Premiul I: Spania 

„Treat the forest as it treats you” Manuel 

Alonso Bernal Herrero 

https://youtu.be/_4zrOkiPc5A 

Premiul II: România 

„Disintegration” 

Ioana Șogorăscu 

https://cutt.ly/9m2mrAQ 
 

Premiul III: Spain 

„My grandfather’s forest” 
 

Rocío Fernández Álvarez 

https://youtu.be/7OkhiKGqIC 

 
 

Obiective 
 

 
Creșterea gradului de conștientizare a 
tinerei generații cu privire la îngrijirea și 
protejarea pădurilor, în special cu privire la 
incendiile forestiere. 

Protejarea populației în cazul catastrofelor 

provocate de incendiile forestiere. 

 

 
 

 

Rezultate 
 

 
E-book: Viața în pădure. Impactul 
incendiilor de vegetație asupra naturii și a 
societății 

 
Platformă web 

 
Concurs internațional de scurtmetraje/video 

 
Activități de teren 

 
Seminarii 

 
Newsletter pentru diseminarea proiectului 
și a rezultatelor sale. 

https://youtu.be/_4zrOkiPc5A
https://cutt.ly/9m2mrAQ
https://youtu.be/7OkhiKGqIC


 

 

 
Gospodărirea apelor, 

prevenirea incendiilor 

forestiere și comunitățile 

beneficiare 
Milene Matos și Ana Maria Pereira 

Municipalitatea din Lousada 

 
Municipalitatea Lousada din Portugalia 

promovează un mod inovator de educație 

pentru un mediu durabil. Educația pentru 

mediu este încorporată informal în 

numeroase politici publice locale, astfel 

încât practicile de mediu devin naturale și 

necesare, fără a eticheta acele inițiative ca 

fiind „verzi”. Tranziția către sustenabilitate 

include și lucrări publice și intervenții 

semnificative la nivel teritorial. 

Localitatea este străbătută de râul Sousa 

care, în localitatea Pias, în perioadele cu 

cantități mari de precipitații se revarsă cu 

repeziciune peste câmpurile agricole din 

jur, erodându-le. De asemenea, Piasul este 

înconjurat de păduri și tufișuri care, în 

zonele cu relief mai înalt, prezintă pe timpul 

verii un risc relativ ridicat de incendiu. 

Pentru a atenua riscurile și impactul 

acestora și pentru a regla debitul râului, mai 

ales în contextul schimbărilor climatice în 

care sunt previzionate înmulțirea 

episoadelor de ploi abundente și, de 

asemenea, a celor de secetă severă, au fost 

realizate trei intervenții ecologice: 

 
1. Construirea unui iaz care poate reține 

aproximativ 3.500 m3 de apă și asigură apa 

necesară în perioadele secetoase când și 

riscurile de incendiu sunt ridicate. Iazul a 

devenit treptat și o zonă de atracție pentru 

viața sălbatică. 

 
2. Cursul râului a fost regularizat, iar inițial 

malurile râului au fost consolidate cu 

piatră. Ulterior, piatra a fost îndepărtată, 

recreându-se profilul natural al râului. 

3. Împădurirea albiei râului și a zonelor din 

apropiere pentru a controla debitul și 

infiltrarea apei. 

Regularizarea râului a determinat beneficii 

atât pentru comunitate, cât și pentru 

biodiversitate. 

Comunitatea a beneficiat prin faptul că s- 

au redus semnificativ consecințele ploilor 

 

 
 

Iazul din Pias 

 
abundente și a crescut disponibilitatea apei 

în caz de secetă sau incendii forestiere. În 

plus, datorită gospodăririi corecte a pădurii 

riverane, umiditatea în terenurile de cultură 

din apropiere a crescut corespunzător. Iazul 

și albia râului au transformat localitatea 

Pias într-un peisaj rural armonios, un fel de 

atracție turistică locală care stimulează 

micile afaceri, precum restaurantele și 

cafenelele. De asemenea, localnicii au de 

câștigat și de pe urma programelor de 

educație pentru mediu derulate pentru a 

explica intervențiile realizate. La rândul 

său, biodiversitatea beneficiază prin modul 

ecologic în care a fost regularizat cursul 

râului, prin controlul debitului apelor, 

pădurea riverană și crearea unui luciu de 

apă generos în iaz. Toate acestea contribuie 

atât la prevenirea incendiilor în zonele 

înconjurătoare, cât și la crearea unor 

microhabitate ce au fost deja ocupate de o 

serie de insecte, amfibieni, mamifere mici și 

păsări. 



 

 

 
Plămânii din Chandebrito 
Asesoramiento, Tecnología Investigación S.L. 

Ana Jorquera 

 
În octombrie 2017, regiunea Galicia a ars în 
flăcări. În numai două zile, peste 160 de 
incendii au afectat o parte din Galicia, 
aproximativ 50.000 de hectare. Pământul 
Galiciei s-a înnegrit, iar aceste două zile au 
făcut din 2017 cel mai distructiv an pentru 
pădurile din Galicia dintr-un deceniu. 

 
Doi ani mai târziu, în anul 2019, a fost 
inaugurat monumentul „O Rexurdimento” 

(Renașterea), mai cunoscut sub numele de 

„Los Pulmones de Chandebrito” (Plămânii din 

Chandebrito), o lucrare realizată de grupul 

Arte no Queimado. Această sculptură, ce are 
o înălțime de trei metri, prezintă doi 
plămâni, construiți din lemn negru rezultat 
în urma incendiilor, uniți de niște bronhii, 
iar deasupra, unde ar fi traheea, încolțesc 
niște ramuri care simbolizează modul în 
care viața își croiește drum după tragedie. 

Această lucrare a fost instalată lângă 

„Castro de Chandebrito”, cu estuarul Vigo 

în fundal, și lângă „Bosque da Memoria” 

(Pădurea Memoriei). Acesta este un loc 

care te face să reflectezi, o comunitate care 

renaște cu putere din propria-i cenușă, 

conturându-și cu hotărâre viitorul, pe care 

odată ce ai vizitat-o nu o vei uita. 

 
 

Chandebrito. Locul unde 

natura își face drum prin 

viață. 
 

 
După cum simbolizează și sculptura, după 
incendiul din Chandebrito natura își vede 
de drum orice s-ar întâmpla. Puterea sa de 
a se autoregla, de a se vindeca ... stăpânind 
tot ceea ce ar putea-o amenința, chiar și 
atunci când noi, oamenii, suntem cea mai 
mare amenințare. Acest loc, plin de 
simbolism și emoție, ne îndeamnă să 
gândim și să fim conștienți de importanța 
naturii și de modul în care micile noastre 
acțiuni demonstrează respectul pe care 
natura îl merită și grija pe care i-o datorăm. 

 

 
 

Rexurdimento plaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puterea educației pentru mediu în 

prevenirea incendiilor forestiere 

Conceição Colaço 

Cercetător la CEABN al Instituto Superior de Agronomia, University of Lisbon. 

Voluntar la Asociația ASPEA. 

 

Incendiile de pădure se pot declanșa cu ușurință în perioadele cu temperaturi 

ridicate, uscăciune și vânt. Cauzele pot fi la fel de simple ca cele ale unui 

accident rutier: neatenția (comportament de risc) sau chiar o aprindere 

intenționată a unui incendiu într-un loc cu vegetație rarefiată (combustibil), 

extinderea acestuia în zonele împădurite sau tufărișuri (vegetația din teritoriu) 

și creșterea în intensitate. Astfel, prevenirea incendiilor forestiere înseamnă 

modificarea comportamentelor de risc, mai ales atunci când condițiile meteo 

o impun, și intervențiile în teren prin managementul vegetației. 

În mod tradițional, Educația pentru Mediu s- 

a concentrat pe comportamentele de risc, 

subliniind, printre alte mesaje cheie, 

necesitatea de a nu arde, nu fuma, nu face foc 

de tabără sau de a nu arunca gunoiul în 

pădure. Totuși, deși toate acestea pot 

conduce la declanșarea incendiilor, ele 

pornesc doar dacă vegetația este foarte 

uscată, ceea ce depinde în întregime de 

vreme. Astfel, trebuie să trecem la un alt nivel 

și să creștem gradul de conștientizare asupra 

studiului fenomenelor meteo și efectelor acestora asupra vegetației, întrucât 

uscăciunea vegetației este cea care favorizează declanșarea incendiilor, care 

pot conduce la arderea unor suprafețe vaste cu impact major asupra societății 

și ecosistemelor. 

Recunoașterea semnalelor pe care meteorologia le oferă (lipsa umidității, 

temperatura și vântul), înțelegerea alertelor de risc la nivel național sau 

regional și înțelegerea stării vegetației pot avea ca efect reducerea numărului 

de incendii. Activitățile educaționale ar trebui realizate înainte de „lunile de 

vară”, dar nu trebuie să uităm că uscăciunea și vântul, chiar și iarna sau 

primăvara, pot da naștere unor incendii. 

În același timp, este necesară creșterea gradului de conștientizare cu privire la  

păduri, atât cele native cât și cele plantate, cu o viziune holistică asupra 

beneficiilor pe care le oferă mediului, societăților și economiilor. Într-o 

populație preponderent urbană educația pentru mediu joacă un rol crucial în 

înțelegerea nevoilor lumii rurale și a practicilor acesteia. Consumul de 

produse din activități care promovează managementul vegetației este ceva ce 

ar trebui promovat și în domeniul educației pentru mediu. De exemplu, 

crescătorii tradiționali de caprine, ovine și bovine asigură în mod natural 

gestionarea vegetației, reducând riscurile de incendii. Astfel, achiziționarea 

produselor din carne sau lactate de la aceste ferme ajută producătorul să 

mențină o activitate care gestionează vegetația într-un teritoriu din ce în ce 

mai depopulat. 
 

Pompieri portughezi (sursa: SicNoticias) 



Și, pentru că sunt numeroase teritorii depopulate, depinde și de Educația 

pentru Mediu să încurajeze populația portugheză să se informeze despre locul 

în care se află proprietățile ei, astfel încât să își poată asuma responsabilitatea 

de a gestiona vegetația de pe terenurile pe care le deține. 

Cunoașterea pădurii portugheze, a valorii acesteia, a oportunităților pe care le 

oferă, a ceea ce o pune în pericol și a modului de a-și consolida rezistența și 

adaptabilitatea înseamnă și prevenirea incendiilor forestiere. Acestea nu apar 

dintr-o singură cauză, așa că trebuie să avem cunoștințe suficiente și o viziune 

pentru acțiune. Schimbările climatice pot fi declanșatorul care favorizează 

condițiile pentru declanșarea a tot mai multe incendii în teritoriile rurale și 

depinde de noi toți să reînvățăm cum să trăim cu focul, dar în cel mai sigur 

mod posibil. Acesta este un alt rol al Educației pentru Mediu, acela de a 

promova cunoașterea și acțiunea informată pentru o pădure și un teritoriu 

rural din ce în ce mai rezistent la incendii. 
 

Capre păscând în tufărișuri mediteraneene (sursa: ISA) 

Peisaje forestiere 
 



Mitologie forestieră 
Radu Colț, Agenția Metropolitană Brașov 

 
Prin dimensiune, caracteristici și 

importanța sa pentru viața omului, pădurea este 

unul dintre principalele elemente ale naturii pe 

care omul l-a inclus în preocupările sale culturale. 

Pădurea este vie, crește, se adaptează, poate fi 

deschisă, luminoasă și îmbietoare sau, 

dimpotrivă, închisă, întunecată și amenințătoare, 

însă este totodată stabilă, fiind fixată de pământul 

pe care crește. În esență, pădurea este imaginea 

vegetală a umanității: arbori de diverse specii, 

vârste și forme, luminișuri sau zone întunecate, 

liniște deplină sau o simfonie de sunete, 

triumful vieții și tragedia morții, toate acestea 

sunt echivalentul societății umane în oricare 

dintre ipostazele ei. Suprafețele mari pe care se 

întindeau pădurile, dimensiunile arborilor, dar și 

lumina difuză de la sol datorată arbuștilor, 

precum și abundența animalelor de pradă 

impresionau în mod deosebit, astfel că pădurile 

au fost privite ca un spațiu aparte, necunoscut, în 

care locuiesc ființe cu puteri fantastice care pot 

influența, în bine sau rău, viața omului. Pădurea 

era sanctuar, loc de rugăciune și/sau lăcaș al 

divinității, dar și loc de adăpost în caz de 

primejdii, astfel că oamenii au învestit pădurea 

(arborii) cu funcții magice, au creat mituri, 

legende și povești despre și cu păduri/arbori, 

animale și/sau ființe fantastice care trăiesc în 

pădure. 

Pentru omul pre-modern mitul are valoare 

de adevăr absolut a unei întâmplări petrecute la 

începuturile lumii. Cel mai adesea subiectele 

miturilor sunt cosmogonia (crearea Universului) 

și antropogonia (apariția/crearea omului), 

apariția plantelor și a animalelor, întemeierea 

unor așezări/state, fapte ieșite din comun ale 

unor personaje fantastice sau istorice. Pentru 

omul pre-modern mitul este real și sacru în egală 

măsură, este un model de urmat, astfel că el este 

repetabil prin intermediul riturilor periodice. 

Imitând faptele zeului/eroului sau doar 

povestind despre ele, omul recrea condițiile sacre 

de timp și spațiu cu scopul de a conferi 

sens și valoare existenței sale. În 

mitologia antică pădurile erau 

consacrate anumitor zei, fiind atât locul 

în care primeau jertfele și rugăciunile, cât 

și locul de odihnă, interzis muritorilor. 

Poate cel mai cunoscut exemplu este cel 

al zeiței Artemis (Diana) din mitologia 

greco-romană: zeița naturii și a vânătorii, 

veșnic neîmblânzită, ea avea în grijă 

animalele sălbatice, însuflețea creșterea 

copacilor, a ierburilor și a florilor, 

binecuvânta nunta, căsnicia și nașterea. 

Locul ei favorit era în adâncul pădurii, 

atât pentru căutarea vânatului, cât și ca 

loc de odihnă. Intrarea unui muritor în 

spațiul    sacru,    interzis,    se    pedepsea 

drastic, așa cum este reflectată și de povestea lui 

Acteon, tânărul vânător care, despărțit de 

prietenii cu care plecase la vânătoare, a ajuns din 

întâmplare într-o vale închinată zeiței. Toate 

versiunile acestui mit descriu locul ca fiind o vale 

cu platani, arbori de mirt și brazi argintii, cu 

chiparoși ce se înălțau zvelți și flori frumos 

mirositoare, deci toate ingredientele puterii, 

măreției și frumuseții. Pentru că a intrat în spațiul 

interzis, Acteon este transformat în cerb, fiind 

ulterior vânat chiar de către prietenii săi. 

Concluzia este simplă: spațiul sacru din pădure 

nu poate fi încălcat decât cu riscul unei pedepse 

drastice. De altfel, orice activitate în pădure era 

precedată în societățile antice de ritualuri 

specifice de îmbunare a zeilor/spiritelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Moartea lui Acteon” – operă a pictorului renascentist 

Titian (mijlocul secolului XVI). Tabloul este expus la 

National Gallery din Londra. 

Sursa: Wikipedia 



Nu numai lumea greco-romană privea 

pădurea ca pe un spațiu sacru. Popoarele celtice, 

a căror arie de existență s-a întins în toată Europa 

Centrală și Vestică, venerau o divinitate, numită 

Nemetona, iar spațiul sacru – nemeton – era 

delimitat în interiorul pădurii. 

Pădurea este, de asemenea, căminul unor 

personaje fantastice: zânele (pot fi bune sau rele), 

căpcăunii, trolii, piticii ș.a.m.d. Unele dintre cele 

mai cunoscute personaje fantastice întâlnite în 

culturile țărilor partenere în proiect sunt: 

Basajáun (personaj mitologic din  Țara Bascilor, 

Spania; numele său înseamnă „Stăpânul pădurii”), 

Trolii personaje specifice mitologiei scandinave, 

spirite ale pădurii (Trolii din Pădurea Heddal), 

Muma Pădurii (personaj des întâlnit în basmele 

românești, ca și în majoritatea mitologiilor est 

europene; se înfățișează sub diverse nume - 

Muma Pădurii, Vidma Pădurii, Pădureana etc – și 

diferite ipostaze: femeie în vârstă foarte urâtă sau 

tânără foarte frumoasă care își poate schimba 

aspectul sau ca arbore cu aspect uman), Homem 

do chapéu de ferro (Omul cu pălărie de fier, 

personaj specific mitologiei portugheze). 

Miturile au fost transformate în epoca 

modernă în simple povești. Acestea descriu 

arbori cu frunze (sau fructe) fermecate care cresc 

în ținuturi „îndepărtate”, adică într-o altă lume, 

păzite de tot felul de ființe fantastice. Eroul 

trebuie să-și depășească condiția umană și să le 

învingă (fie prin forța și abilitățile fizice pe care le 

posedă, fie prin istețimea sa deosebită, fie cu 

ajutorul altor ființe fantastice „bune”) pentru a 

obține ceea ce este rezervat doar zeilor. În acest 

model se înscriu povești precum: Prâslea cel 

voinic și merele de aur (basm răspândit din zona 

Caucazului și până în Peninsula Balcanică), 

Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte 

(basm românesc). Un alt set de povești are ca 

subiect încercările ființelor malefice de a face rău 

personajelor pozitive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acțiunea are loc în păduri dese, întunecate, unde 

personajele pozitive sunt trimise/atrase, iar în 

confruntarea cu personajele negative sunt ajutate 

de animale, ființe semi-fantastice sau eroi: Albă 

ca Zăpada, Frumoasa din pădurea adormită, 

Hansel și Gretel, Scufița Roșie etc. Ceea ce au în 

comun toate aceste mituri, legende și povești este 

faptul că indiferent de pericolele pe care 

eroii/eroinele le înfruntă, de cât de multe sau de 

puternice sunt personajele malefice sau de cât de 

ostilă și înspăimântătoare poate părea pădurea în 

anumite momente, binele nu poate fi învins, iar 

viața care generează ciclul naturii va triumfa 

mereu. Chiar dacă epoca modernă a eliminat 

sacrul din viața cotidiană, iar miturile și 

legendele și-au pierdut din importanță, ele 

rămân prezente în conștiința umană prin 

intermediul poveștilor: autori precum Frații 

Grimm, Charles Perrault, Petre Ispirescu, Hans 

Christian Andersen au preluat poveștile din 

folclorul popular și le-au transmis mai departe 

prin intermediul literaturii. 

La fel a făcut și cinemato- 

grafia care a preluat teme 

din mitologie (inclusiv cea 

forestieră) și le-a transpus 

în filme (seria Harry Potter 

este unul dintre cele mai 

cunoscute exemple - 

Pădurea Interzisă și 

locuitorii săi). 

Modernitatea și apoi 

dezvoltarea tehnologică 

din ultimele decenii nu au schimbat relațiile 

culturale dintre om și pădure, ci doar le-au 

adaptat noului mod de a gândi și a cunoaște 

lumea. Funcția mitico-religioasă a fost înlocuită 

cu emoția estetică sau funcțiile recreativ-sportive. 

Omul de astăzi nu mai privește pădurea ca pe un 

loc sacru, ci o privește rațional, bazându-se pe 

argumentele științifice. Însă, ca și omul pre- 

modern, el manifestă față de ea aceeași simpatie 

și se bucură de aceleași beneficii, așadar 

protejarea și păstrarea patrimoniului natural și 

cultural, din care și pădurile fac parte, este 

esențială pentru o viață echilibrată. 



Hambarul nostru. Gaterul este situat în dreapta clădirii 

Silvicultura nu mai este importantă 

pentru Dezvoltarea Rurală - în același 

timp valoarea Pădurii pentru 

Comunitățile Rurale crește 
Johan Barstad 

Senior researcher 

Høgskulen for Grøn Utvikling, Norway 

 
Am crescut într-o fermă mică din vestul Norvegiei. În anii `50 și `60 ai secolului 

trecut tatăl meu era fermier cu normă întreagă. Deși nu a fost niciodată bogat 

în bani, el nu a fost sărac în resurse. Mica sa pădure mixtă (conifere precum 

molid, pin silvestru și ienupăr și foioase, în principal mesteacăn și arin) și 

gaterul construit de el i-au furnizat cherestea pentru construcții, stâlpi pentru 

gard și alte utilizări în cadrul fermei, precum și lemn de foc. Mica producție 

rezultată din prelucrarea lemnului bazată pe resursele sale locale i-a adus 

venituri suplimentare pentru ceea ce era în mare parte o activitate de 

subzistență. Când a îmbătrânit și a ieșit la pensie, în mod firesc depindea de  

mine continuarea activității în cadrul fermei familiale. Dar, la acel moment (în 

jurul începutului noului mileniu), aceasta nu a fost o opțiune viabilă. De ce? 

De ce nu mai era realist pentru mine să continui o lungă tradiție de familie ca 

mic  fermier/pădurar? 

Copacii au nevoie de timp pentru a crește până la maturitate. În regiunea mea 

obișnuim să spunem că, dacă un tată plantează, fiul său va îngriji, iar nepoata 

va recolta buștenii. Întrucât proprietățile sunt de mici dimensiuni, iar 

parcelele în care copaci de vârste diferite nu sunt rentabile, exploatarea 

forestieră este mai degrabă o singură experiență pe parcursul vieții. La 

începutul mileniului, mica fermă a familiei mele nu mai exista, fiind sacrificată 

în cadrul procesului local de extindere a orășelului meu – dar noi deținem în 

continuare pădurea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Așadar, ce s-a întâmplat începând cu anii 1950? 

În ceea ce privește dezvoltarea economică, în special, și trecerea de la 

societățile rurale și agrare la cele urbane, orientate spre servicii, perioada 

dintre anii 1950 și până la începutul mileniului III a fost poate cea mai 

dinamică și inovatoare perioadă de până acum – atât în Europa, cât și pe 

întreaga planetă. Acest lucru s-a întâmplat într-un ritm și o amploare pe care 

nimeni nu și le-ar fi putut imagina ca fiind posibile. Dintre fenomenele 

importante petrecute în această perioadă, cele mai importante sunt: 

 Silvicultura s-a transformat dintr-o piață de mărfuri locală sau regională 

într-una internațională și globalizată. Acest lucru s-a întâmplat treptat 

și inegal în întreaga Europă, cu primele încercări în urma instituirii 

Pieței Comune Europene și continuând cu negocierile la nivel global 

pentru reducerea taxelor și tarifelor vamale. Pentru silvicultură aceasta 

a însemnat apariția unei piețe integrate de mărfuri bazată în întregime 

pe preț, o economie a volumelor de mărfuri. În aceste condiții, originea 

resurselor nu a mai avut nicio semnificație. 



 Extinderea modelului economiei de piață în care volumul de produse 

este esențial, favorizând un număr redus de fabrici mari de procesare 

situate, de preferință, mai aproape de utilizatorii finali decât de locul de 

origine al materiei prime. Dacă în trecut costurile relativ ridicate ale 

transportului unor volume mari de produse au impus amplasarea 

fabricilor de celuloză și hârtie, a fabricilor de cherestea, a celor de 

mobilă etc mai aproape de resurse, ulterior, tendința de scădere a 

costurilor de transport pe distanțe lungi (deopotrivă în plan intern și 

internațional) a încurajat mutarea unităților de producție mai aproape 

de utilizatorii finali/piețele finale. 

 Efectele pozitive ale boom-ului economic general au încurajat oamenii 

să migreze din zonele rurale înspre cele urbane și au favorizat 

dezvoltarea unor sectoare economice noi în societățile noastre. 

 Dezvoltarea tehnologică și invențiile au diminuat nevoia de muncă 

manuală și au înlocuit-o cu echipamente și utilaje mecanice și 

electronice. Astfel, nevoia de forță de muncă în mediul rural a scăzut. 

 Diferența de venituri dintre lucrătorii din agricultură și silvicultură și 

cei din sectorul în extindere al serviciilor a făcut neatractive, atât din 

punct de vedere economic, cât și social, traiul și munca în mediul rural. 

 

De mulți ani am putut observa – și la nivel micro și macro – cum s-a schimbat 

importanța silviculturii: de la una locală, rurală, la una cu o valoare națională. 

În economia forestieră obișnuiau să activeze localnici care își exploatau 

resursele locale. În Norvegia, până în anii 1980, cea mai mare parte a 

exploatării forestiere era făcută de fermier/proprietarul pădurii. Astăzi, 

partea dominantă a exploatării forestiere este realizată de echipe profesionale 

– antreprenori care operează la scară regională, națională sau chiar 

internațională. Aceștia pot proveni chiar dintre localnici – multe dintre 

companii s-au dezvoltat din firme locale mici a căror evoluție a fost de succes. 

Dar, și acesta este factorul important aici, teritoriul în care lucrează nu se 

limitează la cel de origine. Ele au devenit elemente într-un lanț de resurse 

forestiere nelocalizate – un sistem extrem de specializat și eficient în care 

utilaje scumpe au înlocuit munca manuală costisitoare. Și, în același timp, o 

 

 

Produse forestiere: ciuperci din pădurea noastră 

 
țară precum Norvegia se luptă să-și păstreze ultimele fabrici de celuloză și 

hârtie operaționale, încercând să-și mențină echilibrul pe linia profitabilității. 

În multe privințe, situația poate fi descrisă ca arborii care cresc încă în zonele 

rurale, dar tot ceea ce ține de utilizarea lor comercială provine și este controlat 

din zonele urbane și centrale. 

În ultima perioadă se poate observa o cerere în continuă creștere pentru 

servicii ecologice și sociale în zonele noastre naturale. Oamenii le folosesc mai 

intens pentru a practica mișcare fizică și a-și menține sănătatea; de asemenea, 

există o atenție nouă și sporită asupra altor tipuri de resurse legate de pădure, 

cum ar fi nutrețul, ciupercile și fructele de pădure; utilizarea sporită a 

suprafețelor forestiere pentru pășunat, activități turistice și în aer liber etc. 

Există noi modalități de a obține valoare adăugată a pădurii fără exploatare 

forestieră sau, cel puțin, cu un accent mult mai mic pe aceasta. 
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