
Prezentarea celebrării Zilei Internaționale a Pădurilor în perioada 18-23 

martie 2019 cu genericul ,, Pădurea și educația” la Î.S. Glodeni 

Pădurea, “Plămânii verzi” ai planetei  

Datorita multiplelor sale funcţii, padurea are un rol hotărîtor în   menţinerea 

echilibrului ecologic. Astăzi , cînd problema mediului înconjurător a devenit o 

problemă globală, ea ar trebui conştientizată.    

Pădurea a constituit , în tot  timpul, un adevărat prieten al oamenilor, le-a 

oferit hrană şi adăpost, sursa de inspiraţie pentru poeţi, scut în faţa duşmanilor, loc 

de agrement pentru turişti. Acest ecosistem complex, numit pădure, împiedică 

inundaţiile şi alunecările de teren, eroziunea solului, micşorează puterea vîntului, 

menţine umiditatea şi moderează temperaturile extreme, oferă hrană şi adăpost 

pentru multe animale. “Plămânii verzi” ai planetei, cum pe bună 

dreptate este supranumită pădurea, îmbogăţeşte atmosfera cu oxigen, fără de care 

viaţa ar fi imposibilă, contribuind astfel la menţinerea compoziţiei constante a 

aerului.  Ea elimină de 50 de ori mai mult oxigen decat o suprafaţă similară 

cultivată cu grâu, fiind deci principala sursa de oxigen. Pădurea exercită cea mai 

puternică acţiune purificatoare asupra aerului. Din cele  14-16 miliarde de tone de 

bioxid de carbon lansate anual în atmosferă prin arderile combustibililor, plus cele 

provenite din respiraţia oamenilor şi animalelor, două treimi sunt absorbite de 

păduri, acei plămâni verzi ai planetei, cărora le datorăm atît de mult.  

Este bine cunoscută  funcţia recreativă şi terapeutică a pădurilor, mai ales 

astăzi,  când efectele negative ale aerului poluat se simt tot mai mult.  

Acum, cînd pe plan mondial pădurile  ocupă doar o treime din suprafaţa 

uscatului, ceea ce dupa opinia specialistilor reprezintă un minim necesar, în multe 

locuri din lume s-a tras semnalul de alarmă în privința micșorării suprafețelor cu 

păduri şi mulţi strigă într-un glas:” SALVAŢI PĂDUREA”. 

O masură esenţială şi urgentă care ar trebui luată în vederea protejarii 

“aurului verde”al planetei, este  educarea cetăţenilor de a păstra şi respecta 

pădurea, de a iubi toate darurile naturii prin: păstrarea curăţeniei, a nu tăia 

neautorizat arbori, a nu permite păşunatul ilicit, a nu distruge flora şi fauna mai 



ales pe acele exemplare de flori şi animale care sânt scrise în cartea roşie a 

Republicii Moldova, etc.  

Cu toate că toţi dorim ca în fiecare localitate să dispunem de o suprafaţă cît 

de mică de pădure, pentru a domina un aer curat, petru a face faţă consumului de 

lemn, pentru a avea un loc de odihnă, întreg personalul Întreprinderii pentru 

Silvicultură Glodeni duc o muncă enormă pentru a gopodări pădurea cît mai 

efficient, totodată  îşi fac griji pentru viitorul pădurilor raionului Glodeni,Fălești, 

Rîșcani,Drochia  din punct  de vedere a stării sanitare. 

Suprafața Î.S.Glodeni constituie – 15178,7 ha din care: o.s. Glodeni – 4163,9 

ha, o.s. Fălești – 6442,2 ha, o.s. Rîșcani – 4572,6 ha. 

 La ora actuală pădurile  sînt într-o  stare satisfăcătoare însă  acele  gunoaie 

ramase din nepăsarea fiecărui cetăţean, care uita că atunci cînd  paraseşte pădurea 

s-o lase aşa cum ar dori să o găsească cînd se reîntoarce,  aceste efecte negative pe 

care noi oamenii le pricinuim pădurii fără a ne gîndi la consecinţe,  pot duce la 

poluarea solului, a apelor subterane şi a aerului, mai pot cauza o situaţie deloc 

dorită, aşa un fenomen numit” moartea lentă a pădurii”. Mai grav este  faptul ca 

o bună parte din aceste deşeuri, îndeosebi materialele plastice, sunt foarte 

rezistente la acţiunea bacteriilor şi practic, nu se reciclează pe cale naturală. 

Odată cu venirea sezonul cald majoritatea dintre voi plecaţi în pădure la 

odihnă, nu uitaţi să păstraţi curăţenia, să dispuneţi de careva măsuri antiincendiare, 

nu fiţi indiferenţi la tot ce se întîmplă în jurul vostru. 

Stimaţi (elevi) locuitori ai raionului, vin cu o rugăminte în adresa d-stră, să 

aveţi grijă de pădurile plaiului nostru. 

 Pădurea constituie o sursa de frumuseţe şi bogăţie pe care nu numai 

silvicultorii, dar şi fiecare cetăţean are datoria să o ocroteasca, pentru ca şi noua 

generaţie să se bucure de un “mediu” sănătos. 

 

 


