
                                                           Viață, nu bani! 

 

Din goana omului pentru bani, acesta uită de consecințele care vor urma. Astfel de 

oameni încet, încet distrug tot ce însemnă natural, tot ceea ce însemnă verde. 

Cu toții știm că pădurea este denumită ca fiind ,,Plămânul pământului". La oameni 

plămânul este unul dintre organele fără de care nu poate trăi, deci planeta și întreaga omenire 

nu pot rezista fără oxigenul dăruit de pădure. 

Pădurea, reprezintă podoaba planetei noastre întinzându-se ca un imens brâu verde 

de-a lungul munților, dealurilor, câmpiilor și al malurilor apelor. Acestea acoperă aproape 

1/3 din suprafața pământului. Lemnul dăruit de pădure constituie combustibilul care ne 

asigură nouă căldura, constituie hârtia care ajută în educația noastră, constituie o viață 

comodă. Unii văd în asta un adevărat câștig și înlocuiesc ideea de necesitate, cu ideea de 

profit, fără a se mai gândi că pun în pericol atât viața lor, cât și a celorlalți, prin tăierea 

exagerată a copacilor. 

Un alt factor care duce la dispariția pădurii este fumul poluant al fabricilor, al 

mașinilor etc. Pentru protecția mediului înconjurător, constituie cel mai important factor 

natural, eficient, stabil, inepuizabil. Aceasta are rolul de a stabiliza clima locală și a conserva 

calitatea solului. Distrugând pădurile, omul a deschis calea aridității și secetei favorizând 

instalarea dezolantelor peisaje deșertice pe vaste întinderi. Defrișările excesive, fără 

discernământ, au dus la eroziunea solului. Cicloanele, incendiile forestiere, bolile arborilor, 

alunecările de teren si alți factori naturali au, în prezent, o influență minimă în comparație cu 

defrișările.  

Pădurile conțin cea mai mare diversitate de plante și animale de pe Terra. Astfel, pot 

reprezenta surse de medicamente, de origine vegetală sau animală. Substanțele medicinale 

deja descoperite, în special în pădurile ecuatoriale reprezintă o garanție pentru succese 

terapeutice şi mai mari în viitor.  

  Pădurea trebuie  protejată, pentru a-și putea manifesta și dezvolta rolurile sale 

benefice. Nu trebuie să vedem pădurea ca un bancomat, ci ca sursa principală a existenței 

noastre. 

 

Life, not money! 

 

From the human quest for money, it looks consequences that will follow. Such people, 

bit by bit destroy all that natural things mean, all that is green. 

We all know  that the forest is named as being "the lungs of the earth". For people, 

lungs are some of the organs without which they can't live, so the planet and all of humanity 

can't resist without the oxygen given by the forest. 

The forest, other wise is the crown jewel of our planet, stretching like an grand green 

girdle along the mountains, hilts, fields and shores of the rivers. The forest cover nearly a 

third of the surface of the Earth. The wood given by the forest is the fuel that provides us with 

heat, make up the paper that helps in our education, gives us a comfortable life. Some see in 

that a true income and replace the idea of necessity with the idea of profit without thinking 

that they put at risk coth their lives and those of others via the exaggerate deforestation. 

Another factor that leads to the disappearance of forest is the polluting smoke of 

factories, cars, etc. For the protection of the environment, this is the most important natural 

factor, an effective and inexhaustible one. This has the role of stabilizing the local climate and 

it preserves the quality of the soil. Destroying the forest, man opened the way for eradiation 

and drought, favourising desolate desert landscapes everywhere. Excessive deforestation, 

without measure, lead to soil erosion. Cyclones, forest fires, tree diseases, landslides and other 

factors have a minimal influence in the present compared to deforestation. 

Forests contain the most plants and animals on Earth. Thus, they can represent sources 

of medicine, of vegetable or animal origin. Medicinal substances already discovered, especially 



in rainforests represent a warrant for therapeutic successes that will be even greater. 

The forests need protection to manifest and develop its beneficial function. We mustn’t 

see forests as an ATM, but as the principal source of our existence. 
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