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COMUNICAT DE PRESĂ

În 21 martie a fiecărui an se aniversează Ziua Internațională a Pădurilor care în anul
2022 are tema "Pădurile, producţia şi consumul durabil". Sărbătorirea acestei zile
poate fi făcută prin organizarea sau participarea la acțiuni de plantare a arborilor,
simpozioane, expoziții de artă, concursuri de fotografie sau dezbateri, comunicări.
Pădurile găzduiesc aproximativ 80% din biodiversitatea terestră a lumii și sunt formate
din peste 60.000 de specii de arbori. Biodiversitatea se află sub ameninţare gravă din
cauza degradării pădurilor şi a schimbărilor climatice. Aproximativ 1,6 miliarde de
oameni depind de păduri pentru existenţa lor, medicamente, combustibil, hrană şi
adăpost.
Media europeană a suprafețelor de pădure este de 32% iar în România fondul
forestier ocupă 27,7% din suprafața țării. Cele 13 parcuri naționale din România au
suprafețe însemnate de pădure și specii caracteristice ecosistemelor forestiere.
Parcul Național Semenic – Cheile Carașului este împădurit pe o mare suprafeță
aceasta fiind de 87% (păduri de foioase 79,5%; păduri de conifere 4,1%; păduri de
amestec 3,4%). Cea mai valoroasă pădure din parcul național este situată în Munții
Semenicului la Izvoarele Nerei, având o suprafață de pădure virgină și cvasivirgină de
aproape 5.000 ha.
Protecția și gestionarea durabilă a pădurilor precum şi refacerea acestora la nevoie
este esenţială pentru oameni, biodiversitate şi climă peste tot în lume, inclusiv în
România.
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia A/RES/67/200,
din 21 martie 2012, prin care a declarat aniversarea acestei zile începând din 2013, cu
scopul de a creşte gradul de conştientizare asupra gestionării, conservării şi
dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneficiul generaţiilor prezente şi
viitoare. Mai multe detalii la https://www.fao.org/international-day-of-forests
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