MANIFEST PENTRU PROTEJAREA PĂDURILOR PERIURBANE
Nu-i așa că nici nu îți mai aduci aminte când ai simțit
miros de aer proaspăt? Și tu ștergi praful de pe
mobilă în fiecare zi și te întrebi îngrijorat cum arată
plămânii tăi și ai copiilor tăi? Ceea ce este însă cu
adevărat trist este că avem deja o fabrică imensă de
oxigen, care are integrată și o secție specială de
aspirare a prafului din aer. Și în loc să ne dăm peste
cap să o protejăm și să o extindem, privim cum este
tăiată legal, copac cu copac, zi după zi. Dar dacă este
ceva ce banii nu pot cumpăra, acel ceva este
sănătatea. Și da, stă în puterea noastră, a tuturor, să
ne asigurăm că pădurile periurbane din jurul
Bucureștiului rămân sursă de aer, nu de lemne de foc
și materie primă.

Locuitorii regiunii București-Ilfov au nevoie, poate în vremurile acestea mai mult decât oricând, să
se bucure de păduri în scop social și recreativ, având în vedere importanța socială a acestora,
pentru sănătate, petrecerea timpului liber, asigurarea echilibrului ecologic, protecția biodiversității,
educație și pentru asigurarea funcțiilor de recreere.
Nu putem ignora urbanismul excesiv care sufocă regiunea și proasta calitate a aerului. Nu putem
ignora nici faptul că aceste păduri din jurul Bucureștiului reprezintă adevărații plămâni pentru
aproximativ 3 milioane de români ce locuiesc în zona metropolitană, zona cu cea mai mare
creștere a populației din România din ultimii 10 ani. În contextul în care capitala României se află
în procedură de infringement în ceea ce privește calitatea aerului, soluția care este cea mai la
îndemână este protejarea pădurilor deja existente din jurul ei, chiar înainte de a vorbi despre
centuri verzi și replantare. Toți decidenții trebuie să înțeleagă faptul că tăierea pădurilor din jurul
marilor aglomerări urbane înseamnă practic punerea în pericol a sănătății noastre, a tuturor.
Situația actuală este mai gravă decât v-ați putea imagina. Majoritatea pădurilor din jurul
Bucureștiului sunt încadrate în categoria „păduri de producție”, astfel că se taie la nivelul maximal
permis de amenajamentele silvice, cu accent pe rolul economic, prin valorificarea lemnului
rezultat din tăieri. Astfel, „refugiul” bucureștenilor pentru aer curat, relaxare și liniște urmează să
devină istorie într-un viitor foarte apropiat, având în vedere ritmul în care se taie. În timp ce
normele europene și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă 26 de metri pătrați de
spațiu verde pe cap de locuitor, și chiar 50 m2, în ultimii ani, fiecărui bucureștean îi revin
momentan sub 9 metri pătrați și suprafața continuă, din păcate, să scadă.
Situația s-a degradat în ultimii ani, cu tăieri în ritm accelerat și cu distrugerea potecilor de acces în
aceste păduri. Sub diferite forme și cu justificări diverse, se taie în Pădurea Tunari, extensia
Pădurii Băneasa, în pădurile dintre Balotești și Moara Vlăsiei, în pădurile din Corbeanca, Valea
Mocanului și în Pădurea Snagov, în care ar trebui extinsă rezervația naturală.
Scopul acestui manifest este acela de a susține pe termen scurt schimbarea încadrării pădurilor
din zonele limitrofe Bucureștiului din categoria păduri de producție, în păduri cu funcții speciale
de protecție iar pe termen lung crearea unei noi categorii protejate la nivel național: pădurile
periurbane din preajma marilor aglomerări. Prioritizarea acestei încadrări trebuie să ia în
considerare zonele de păduri cu arbori seculari și cu o biodiversitate deosebită.

Pentru a veni în sprijinul comunităților, vă supunem atenției următoarele măsuri, pe care
considerăm că autoritățile competente trebuie să le pună în aplicare:
1. Stoparea tăierilor pădurilor din București și localități limitrofe din Ilfov, prin
suspendarea actualelor amenajamente silvice și reîncadrarea lor în grupa I – păduri cu
funcții speciale de protecție, categoria 1.4 B.
2. Includerea integral a Pădurii Snagov și a Lacului Snagov în Lista ariilor naturale
protejate din România (anexa 1 la Legea 5/2000), conform proiectului de Hotărâre de
Guvern care a fost în dezbatere publică în septembrie 2020.
3. Crearea Parcului Natural Codrii Vlăsiei și conectarea ariilor protejate existente, a
pădurilor și lacurilor prin coridoare verzi și prin trasee turistice, poteci pietonale și de
bicicletă neasfaltate.
4. Redefinirea la nivel național a categoriei 1.4.B, cu includerea pădurilor urbane și
periurbane, drept o categorie în care să se permită doar lucrări de igienă pentru
eliminarea pericolelor pentru vizitatori și pentru înlăturarea efectelor unor calamități, în
care să fie încadrate pădurile din apropierea localităților, al căror scop principal să fie
cel recreativ, educativ, de petrecere a timpului liber în natură într-un mod sănătos, de
asigurare a microclimatului sănătos pentru orașe.
5. Interzicerea distrugerii potecilor turistice sau normale, folosite pentru agrement și a
traseelor care leagă diferite sate, mănăstiri, palate și zone turistice și naturale. Potecile
sunt protejate și utile pentru accesul și intervenția în caz de incendiu, după cum este
specificat și în regulamentele ISU și normele tehnice silvice.
Politica europeană actuală prin Pactul Ecologic European, semnat și de România, reconfirmă
rolul important al pădurii și biodiversității urbane și periurbane în combaterea efectelor crizei
generate de schimbările climatice. Aceste păduri sunt mult mai valoroase din perspectiva
asigurării beneficiilor sociale decât din cea a exploatării lemnului, mai ales în contextul în care
poluarea atmosferică din București este atât de serioasă încât a dus la declanșarea de către Comisia
Europeană a unei proceduri de infringement.
Parlamentarii semnatari ai acestui demers își manifestă disponibilitatea de a contribui la
soluționarea urgentă a problemelor semnalate împreună cu toți factorii decizionali și de a
participa la o masă rotundă cu scopul de a găsi soluții, împreună cu reprezentanți ai
Ministerului Mediului, organizațiile neguvernamentale, reprezentanți Romsilva și ANPM.
Totodată, în calitate de parlamentari, vom demara inițiative legislative prin care să extindem
categoria de protecție pentru pădurile periurbane, situate la limita unor mari aglomerări, care
să aibă destinație socială și nu de producție masă lemnoasă.
Hai să ne trezim și să oprim masacrul! Hai să tragem aer în piept și să ne gândim că aerul acesta
poate fi mai curat dacă NOI facem ceva azi, acum!
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