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Știrile false și puterea lor



Postările cu cel mai mare impact în ultima lună



Număr de fani în ultimele 6 luni

Pagini cu cea mai mare creștere în România



Adevăr sau fakenews?

• Rămânem fără păduri,se “defrișează 
peste tot”

• Pierdem 3 hectare de pădure pe oră

• Tot bușteanul pleacă la export,nu 
există importuri

• Peste tot se taie,nimic nu se plantează

• Defrișăm pădurile din Parcurile 
Nationale si zonele protejate

• Jumătate din lemnul de pe piață este 
taiat ilegal-20 milioane de metri cubi. 



• Institutul internațional pentru 
silvicultură și economie forestieră
Thünen- Hamburg Germania

“În UE în anul 2000, numai 
Finlanda, Suedia și România 
aveau peisaje forestiere 
intacte relativ mici. În 2013, 
deja aceste zone dispăruseră 
în România”
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Suprafață hectare fond forestier

Conform IFN – 7 037 606 hectare suprafață pădure

Rămânem fără păduri, se “defrișează peste tot”



Pierdem 3 hectare de pădure pe oră

Se parcurg anual cu tăieri definitive, adica tăieri 

prin care se regenerează pădurea, in medie   

27.043  ha/an , ceea ce înseamnă 3,08  ha/oră. 

Se exploatează 18mil cubi/an

1an → 8760ore = 2054 mc/ora

IFN → 340 mc/ha 

2054/340 = 6 hectare/ora – și este 

normal

Padurea crește într-o oră 6692m3
Volum care ar ocupa 19,6 ha



Tot bușteanul pleacă la export, nu există importuri



Peste tot se taie,nimic nu se plantează

• Silvicultura românească a fost gândită in mod 
sustenabil,pădurea are capacitatea de a se 
regenera natural într-o mare măsură.

• Proprietarul este obligat să planteze acolo 
unde pădurea nu se poate regenera in maxim 
2 ani după exploatare.

• Se platează anual aproximativ 50 de milioane 
de puieti, de la platare la pădure este cale 
lungă(în comparație, Bergenbier a sponsorizat 
platarea a 50 000 de brazi).

gis.rosilva.ro - 2020



Defrișăm pădurile din Parcurile Nationale si zonele protejate

-Parcuri Naționale-16 buc

-Parcuri Naturale-16 buc

-Păduri virgine și cvasivirgine-

43.823,36 ha(noiembrie 2020)

-Situri UNESCO-13 buc

-Situri NATURA 2000- 41%din 

pădurile României

-Rezervații naturale-939 buc

-Rezervații științifice-32 buc

-Monumente ale naturii-169 buc

-Rezervatii ale biosferei-3 buc

-Geoparcuri-2 buc

-Zone umede de importanță 

internațională-12 buc

Este legal să exploatăm lemnul 

din zona tampon a parcurilor.



Jumătate din lemnul de pe piață este taiat 

ilegal - 20 milioane de metri cubi. 

• Conform IFN pădurea crește cu 58 milioane metri cubi/an,starea pădurilor 
este bună.

• Peste 500 000 hectare sunt ocupate de pădure cu vârsta peste 120 de ani, 
ceea ce Europa de vest nu mai are

• Conform IFN 38,7 milioane metri cubi dispar din pădure anual (incluzând 
exploatări legale,ilegale,lemn mort care putrezeste în pădure)

• In 2019 s-au exploatat legal 17,5 milioane metri cubi conform Institutului 
Național de Statistică(INS)

Unde este diferenta de 21 milioane de metri cubi?

Încă nu avem o explicație oficială!



≠
-se referă la volumul brut comercializabil

-se bazează pe raportări ale operatorilor 
economici intr-un chestionar statistic
-se raportează la fondul forestier-6.2mil hect.

-volumul raportat este o sumă de estimări

-biomasa aeriană totală dispărută ca medie  
între două cicluri IFN
-studiu bazat pe masurători pe teren

-se raportează la suprafața totală de 7mil hect.

-este contestat de unii experți privind modul în 
care procesarea datelor a fost realizat.

Diferențe există în toate țările care au realizat Inventare Forestiere



Există și adevăr



Ce putem face?

• Schimbați unghiul din care priviți

• Verificați sursa,folosiți rațiunea

• Nu comentați postările cu știri false

• Când explicați,folosiți cuvinte simple

• Recunoașteți și reparați greșelile

• Condamnați si eliminați abuzurile


