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 Când spunem Bucovina, gândurile noastre zboară la Putna lui Vodă Ştefan, la Suceviţa, 

Moldoviţa sau Voroneţ, la legendarul Bogdan şi zimbrul de pe stema Moldovei, ne gândim la 

codrii falnici ce au servit ca adăpost şi hrană, leagăn şi mormânt, unde cerbul carpatin, ursul brun, 

râsul, cocoşul de munte trăiau în voie pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, “unde 

printre stânci bătrâne, curg izvoare cristaline” şi unde păstrăvul, lipanul, lostriţa şi cleanul 

populau din belşug aceste ape. Frumuseţea unică a obcinelor Bucovinei se îmbină armonios cu 

arhitectura satelor de munte, cu oameni harnici şi primitori, ceea ce face să transforme Bucovina 

într-o zonă turistică deosebită pentru diversitatea şi ambianţa oferită celor ce ne vizitează. În 

zilele de week-end sute de maşini multicolore cu copii, saltele, mingi, grătare şi diferite băuturi îşi 

descarcă portbagajele la iarbă verde, pentru o gură de aer sănătos şi o ambianţă de vis. 

 În zilele noii democraţii, peisajul unor principale zone turistice s-a modificat cu 

numeroase case de vacanţă, adevărate palate de miliarde, cu garaje moderne, piscină şi cramă, au 

apărut baruri şi discoteci pentru cei cu mulţi bani. Pentru cei întreprinzători, care au văzut că 

pădurea este un izvor nesecat de profit şi bunăstare, depăşind legislaţia silvică şi bunul simţ, au 

căutat să profite în mod abuziv de aurul verde. Mii de drujbe, cu sunetul lor metalic, au muşcat cu 

lăcomie din falnicii arbori ai Bucovinei. Culcaţi la pământ, încărcaţi în uriaşe remorci, mai ales 

noaptea, se duc. Unde ? … Adevărul este că cei care ar trebui să ocrotească, privesc pasiv acest 

jaf naţional, nu o fac, sau nu pot, sau nu vor, sau sunt implicaţi. Sute de gatere lucrează zi şi 

noapte la prelucrarea parţială a masei lemnoase, unele dintre ele ilegal; munţi de rumeguş stau 

mărturie dezastrului ecologic. Tot mai mulţi se luptă pentru a primi o felie cât mai mare de 

pădure, multe feţe bisericeşti vor chiar sute de mii de hectare. De unde ? 

 La pădure nu se mai vorbeşte despre mediul natural, ci despre mediul de afaceri, de orice 

fel, numai să aducă profit cât mai mare şi într-un timp cât mai scurt. Braconierii, care cu mijloace 

moderne, care cu puşti cu lunetă şi cu infraroşii au distrus fauna din Codrii Bucovinei. 

 Tisa, laricea şi alte specii rare, aproape că au dispărut din cauza unor comenzi speciale de 

mobilier de lux, trofee de mulţi râvnite sunt descoperite cu precizie, cu mijloace numai de ei 

ştiute, părăsind patrimoniul naţional pe căi ilicite. 

 Asemenea fenomene antisociale, de dezastre ecologice nu le vedem şi în Elveţia, Austria, 

sau chiar în Polonia, unde pădurea este ocrotită şi respectată de cei în drept să o facă şi orice 

atitudine ostilă este dezaprobată şi sancţionată chiar de cei ce trăiesc în aceste zone. Lipsa unei 

educaţii ecologice se poate vedea, la noi, nu numai la populaţia satelor de munte, ci şi la poliţie, 

justiţie şi primării care, în loc să stopeze aceste fenomene, se fac, uneori, complici la diverse 

afaceri dubioase, fără să ţină cont de legislaţia silvică sau de consecinţele ecologice şi naturale de 

degradare a mediului, lucrând uneori sub protecţia unor persoane de seamă. În perioada 

SOVROMULUI, eram determinaţi de o putere străină să devastăm pădurile patriei, acum, goana 

după profit pentru o îmbogăţire rapidă face să se ajungă la fenomene de “orbire” şi agresivitate, 

având ca scop final – banul. Ritmul în care continuă jaful forestier, cu toate consecinţele ce vor 

urma, atât pentru climă, cât şi pentru mediul de viaţă şi social al Bucovinei, necesită de urgenţă ca 

"Sfatul Ţării" să intervină energic pentru a-l stopa. Nu exagerez dacă propun ca, un număr de ani, 

pădurea să primească un concediu de odihnă binemeritat, să se interzică orice tăieri pentru 

refacerea fondului forestier. 

 Şi reţeaua hidrografică este permanent infestată cu numeroşi agenţi care, în final, duc la o 

poluare excesivă. Din lipsa unor gropi ecologice în satele de munte, deşeurile sunt aruncate în 
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pădure. Cioburile de sticlă, bidoanele, sutele de mii de recipienţi din plastic şi alte deşeuri 

respinse de gospodării formează un substrat pe care apa îl spală şi-şi urmează drumul, ducând cu 

ea toxinele şi miliardele de microbi în râurile din zonă. Cine îşi asumă riscul ca, din pâraiele 

aparent limpezi de munte, să consume apă nefiartă, sau să-şi adape animalele fără risc 

epidemiologic ? Fără a mai socoti că unele IMM-uri, legale sau nu, deversează substanţe toxice 

sau chimice în râuri, iar în aval aceste ape sunt folosite pentru consumul zilnic, al lor şi al 

animalelor, de către gospodarii locului. 

 Braconajul, cu substanţe chimice sau electrice, a distrus fauna acestor ape, capcanele sau 

alte improvizaţii, adevărate crime împotriva naturii şi umanităţii, sunt trecute cu vederea de 

poliţie, justiţie şi opinia publică. Consecinţele ecologice sunt incalculabile, sănătatea omului este 

în pericol, oricând pot izbucni epidemii ce nu pot fi prevenite. Şi numai din lipsa unei educaţii 

ecologice a tuturor ! 

 În condiţiile integrării în U.E., trebuie să dăm dovadă de mai mult simţ patriotic, aplicând 

o ecologie modernă, aceste minunate zone turistice să le valorificăm în mod civilizat şi 

responsabil, să sancţionăm, fără menajamente, infracţionalitatea şi agresivitatea asupra mediului 

natural şi să nu aşteptăm ca muntele să vină peste case şi oameni, pentru a ne pedepsi. 

 


