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Stimate domnule Ministru László Borbély, Ministrul Mediului si Padurilor,

  

Soarta padurilor din Romania se afla pe agenda publica de ani de  zile, dar, in ciuda eforturilor
de pe toate planurile, rezultatele  intarzie sa apara. Probleme precum disparitia unor paduri
valoroase,  reducerea si degradarea biodiversitatii sau fragmentarea  habitatelor ne sunt
aduse la cunostinta din ce in ce mai frecvent.

  

Desi majoritatea discutiilor despre padurile din Romania se  concentreaza pe aspecte negative,
nu trebuie sa uitam ca avem si motive  de mandrie. in timp ce majoritatea tarilor din Europa
si-au distrus  padurile virgine, platind un pret scump pentru modernizarea lor, Romania 
gazduieste o buna parte a ultimelor paduri virgine de pe
continent.

  

Padurile virgine ale Romaniei, care reprezinta 65% din acest ti de paduri ramase in Europa
(exceptand Rusia), sunt bunuri cu valoare de  patrimoniu pentru tara noastra
si pentru Europa. Importanta acestor  paduri sub aspect stiintific, peisager, educativ,
ecoprotectiv și al bi
odiversitatii
, este agreata de toții practicienii, specialiștii si  cercetatorii din domeniu si din domeniile
inrudite.

  

In secolul XIX, padurile virgine reprezentau aproximativ 30% din  suprafata totala a padurilor
din Romania. La finele secolului XX mai  erau doar 6%. Astazi au ramas mai putin de 3%.
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Dintre acestea, doar 18% se bucura de un statut de protectie.  Restul, de 82%, pot fi distruse
fara a fi incalcate prevederile legale.

  

Prin aceasta petitie, va solicit luarea unor masuri urgente pentru  protejarea eficienta a ultimelor
paduri virgine
ale Romaniei, respectiv  modificarea cadrului legislativ pentru protectia lor si asigurarea de 
fonduri pentru plati compensatorii catre proprietarii privati de padure a patrimoniului.

  

Sper ca dumneavoastra, garantul si reprezentantul mediului in  Guvernul Romaniei, veti
intelege si aprecia aceasta initiativa si o veti  sustine cu toate mijloacele legale pe care le aveti
la indemana.

  

Pentru a semna aceasta petitie, accesati acest link .

  

Pentru a citi si despre misterul apelor pierdute din Dobrogea, accesati aceasta sectiune  a
site-ului nostru.

  

Sursa: www.padurivirgine.ro
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http://padurivirgine.ro/semneaza-petitia/
ro/articole/1903-misterul-apelor-pierdute-din-dobrogea-.html
http://www.padurivirgine.ro/

