
DEFRIȘAREA 

 

Defrișarea, sau despădurirea este înlăturarea totală, fie prin tăiere, fie prin 

ardere a plantelor lemnoase de pe o anumită suprafață. Ce efecte poate avea 

despădurirea?   

Defrișarea este, în unele cazuri– dacă este făcută cu cap– utilă, deoarece acea 

suprafață poate apoi fi folosită în alte scopuri, ca agricultură, pășunat, 

construcții și de asemenea, materialul lemnos rezultat este foarte util în multe 

industrii. Problemele apar când despăduririle se fac într-un mod irațional și 

lipsit de sustenabilitate. 

Astfel de defrișări, la scară masivă, duc la deteriorarea calității solului și 

deși pădurile înca mai acoperă undeva la 30% din suprafața planetei, în fiecare 

an 75.000 de km² de păduri dispar, conform National Geographic. Rata 

despăduririi este foarte ridicată la tropice și dacă nu se iau măsuri drastice, în 

maxim 100 de ani pădurile tropicale vor dispărea complet, spune aceeași sursă. 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/


 Printre cele mai negative efecte este distrugerea habitatului a milioane de 

specii de floră și faună. Aproximativ 70 la sută din plantele și animalele terestre 

trăiesc în păduri, iar majoritatea nu pot supraviețui distrugerii caselor lor. 

De asemenea, fără copaci– care în timpul zilei țin umbră, iar noaptea 

păstrează mai bine căldura– rezultă schimbări de temperaturi mari, care sunt 

dăunătoarea plantelor și animalelor din acea zonă. 

În ultimii ani rata defrișării a scăzut un pic, iar mai multe țări de pe glob au 

inițiat proiecte de reîmpădurire, dar despăduririle rămân în continuare o 

problemă. O problema căreia ar trebui să-i acordăm mai multă atenție și mult 

mai multă considerație. 

Cât despre situația actuală din România, unde s-au distrus mii de hectare, 

mare parte din ele ilegal, ne-a adus în situația în care suntem, codașa Europei la 

capitolul păduri. Sper să schimbăm această situație curând. Cu cât mai repede 

cu atât mai bine. 
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