
 

Una dintre pădurile străvechi ale Europei urmează să fie 
tăiată 
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CAMPANII INTERNAȚIONALE 
 
Auzim de defrișări în Africa de Sud și Indonezia, dar cât știm despre tăierile care au loc 
în ultimele și prețioasele păduri străvechi ale Europei? Paul White, reprezentantul 
proiectului Transylvanian Wildlife luptă împotriva defrișării pădurilor străvechi de 
stejar, fag și conifere din zonele Marii Păduri Carpatine care-ți taie răsuflarea. 
 

 



 
De Paul White, director al proiectului Transylvanian Wildlife  
 
Una dintre mărețele, sălbatice și intacte păduri din Europa este amenințată. Un loc în care 
râșii, lupii și urșii încă mai cutreieră. 
 
Pădurile din Transilvania au avut norocul să fie ocolite de defrișările care au ras 
majoritatea pădurilor Europei. Managementul Sustenabil al Pădurilor (SFM) este acum 
ferm instalat, iar cele mai multe păduri ale Europei se află acum sub administrare. Este 
pur și simplu de neconceput să se aprobe tăieri în zonele pădurilor străvechi. 
 
Gigantul prelucrător de cherestea Holzindustrie Schweighofer dorește să înceapă tăierea 
pădurii străvechi transilvănene. Această acțiune este o mare greșeală și te îndemnăm să 
semnezi aceasă petiție împotriva propunerii. 
 
Explorează ecosistemul virgin al Europei și află mai multe urmărind acest film scurt... 
 
VIDEO 
 
De ce e ecosistemul Munților Carpați atât de important pentru toată Europa și de ce 
trebuie protejat? 
 
Iată patru factori despre care ar trebui să știți: 
 

1. Munții Carpați sunt o resursă vitală de apă pentru Europa Centrală, alimentând 
marile râuri din această zonă. 

2. Munții Carpați acționează ca o punte între pădurile din nord și cele din sud-vest, 
creând un coridor biologic necesar răspândirii plantelor și animalelor prin Europa. 

3. Deși aproximativ 16% din acest ecosistem este protejat, tăierile de pădure, 
vânătoarea și dezvoltarea amenință să întrerupă acest coridor. 

4. Pădurile de pe pantele abrupte ale Munților Carpați oferă un habitat pentru cele 
mai mari populații de urs brun, lup și râs, dar și pentru o treime din toate plantele 
existente în Europa. 

 
Adaugă-ți vocea pentru a salva una dintre ultimele noastre păduri străvechi 
 
[UPDATE: Există acum o petiție și pe AVAAZ. O găsești dâdn click AICI] 
 

http://www.transylvanianwildlifeproject.com/
http://www.causes.com/actions/1749245-save-the-unique-forests-of-transylvania
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1t8-BxrfutE#!
http://www.causes.com/actions/1749245-save-the-unique-forests-of-transylvania
http://www.avaaz.org/en/petition/Save_the_ancient_forests_of_Transylvania/?twi


 
 
 
 
Vă mulțumim pentru ajutor cu traducere Volunteer Romania, Corina, 
Octavian, Nicoleta! 


