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SALVATI SINAIA
DESPRE DEFRISARILA PLIMBARE PRIN ORA{

MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate

Nici faptul c\ este o specie protejat\ [i
nici amplasarea lui `ntr-o zon\ protejat\
nu au putut salva acest platan. Falnicul
copac e la pamânt [i vom afla curând 
ce anume ”va r\s\ri” `n locul lui.

Parcul central din Sinaia, este de mai
mult\ vreme ”`nfrumuse]at” prin ac]iuni
constante de defri[are necontrolat\. ~n
locul ierbii apar platforme de beton iar 
copacii t\ia]i devin suport de jardiniere.

La `nceput s-a t\iat un copac, peste un timp au disp\rut 10 arbori din parc
pentru ca mai t`rziu s\ se defri[eze f\r\ mil\ câteva mii de metrii p\tra]i. Se
pare c\ scopul acestei ultime defi[\ri era realizarea unui cartier de vile. Dar 
`ntre timp vremurile s-au schimbat, afacerile imobiliare s-au blocat [i `n final
proiectul a fost abandonat. Cele câteva sute de copaci au r\mas `ns\ t\ia]i.

CONSECINTE
defri[are masiv\ `n cartierul Cump\tu

Pe masura ce oamenii cresc si generatiile 
se succed, tot mai multi uita ca demult, ei au 
fost cei care au invadat un teritoriu strain, ca 
la inceput padurea le-a fost adapost si le-a 
asigurat mult timp existenta si ajung azi sa 
se comporte ciudat, devenind dusmani 
inversunati ai padurii.

UN FALS CONFLICT: Sinaia ultimilor ani 
intretine o situatie tensionata, un conflict 
artificial aparut intre cadrul construit si 
cadrul natural. Cadrul construit este 
reprezentat de dorinta, nu de nevoia, de 
dezvoltare si expansiune continua a 
orasului,intetita de presiunile investitionale. 
Cadrul natural este cel ce ne da viata, fiind 
reprezentat in primul rand de peisaj si de 
factorii de mediu care, prin calitatea lor 
exceptionala, au transformat, in cazul 
Sinaiei, o localitate oarecare intr-o statiune 
turistica de interes international. 

REALITATEA este ca si azi in Sinaia sunt 
taiati copaci sanatosi si fara nici un motiv, 
imediat dupa cumpararea unui teren 
vegetatia este taiata inainte sa aflam ce 
anume se va construi si cand iar pentru 
locurile ramase goale nu se iau nici un fel de 
masuri compensatorii, toate acestea intr-un 
tavalug al unor actiuni ce nu mai pot fi 
controlate sau limitate cantitativ.

E C H I L I B R U  s i  C O N V I E T U I R E :  
convietuirea bazata pe respect reciproc, 
cea dintre om si natura ca si cea dintre 
cladiri si copaci reprezinta singura solutie 
durabila a acestei probleme. Convietuire 
inseamna ca atat orasul cat si padurea, sunt 
sortite, prin forta imprejurarilor, sa creasca 
si sa se dezvolte impreuna iar respectul 
reciproc semnifica recunoasterea rolului 
important pe care fiecare dintre cei doi 
parteneri il detin in acest intreg.

UN COPAC poate indeplini multiple 

functiuni: este o umbrela pentru pamantul 
de dedesubt, 

marind stabilitatea acestuia deoarece mare 
parte din apa de ploaie este retinuta la 
nivelul frunzisului; este stalp de sustinere 
pentru orice teren in panta datorita 
radacinilor ramificate care asigura legatura 
intre diferite straturi ale solului; este o 
adevarata pompa de apa, extragand in 
continuu umezeala din sol si eliminand-o 
prin intermediul coronamentului.

APARENTELE INSALA: se intampla sa 
credem uneori ca am devenit suficient de 
puternici, ca suntem cei mai importanti si 
deci indreptatiti sa taiem padurea. Nici un 
copac nu mai poate rezista astazi tehnicii si 
tehnologiei pe care le detinem. Pe acelasi 
principiu, oamenii au reusit in cateva sute 
de ani sa extermine zeci de specii de 
animale rezultate in urma unei evolutii de 
milioane de ani. Natura lucreaza insa cu 

alte unitati de timp si are de la inceputuri un 
sens foarte clar: NORMALITATEA. Nimic 
nu a rezistat fortei naturii daca nu a fost 
gandit temeinic si cu buna credinta. Sinaia 
nu este si nu va fi nici ea scutita de urmarile 
unei comportari iresponsabile fata de cadrul 
natural: tot mai des apele ies din albie si 
inunda strazile, zonele defrisate haotic 
devin instabile iar in oras este din ce in ce 
mai cald si tot mai putin aer curat.

ORASUL TREBUIE SA FACA PACE CU 
NATURA, oamenii trebuie sa isi respecte 
semenii si, ne place sau nu, trebuie sa 
acceptam ca padurea a fost si va ramane 
bunul nostru vecin.

Un copac este o fabrica de oxigen, un filtru 
pentru aerul poluat, o pompa si un rezervor 
de apa, adapost, zid de sprijin dar in primul 
rand este o fiinta vie, la fel ca si noi. Iar daca 
ne dorim sa locuim intr-un desert, nu e 
nevoie pentru asta sa taiem toata padurea, 
este suficient sa ne mutam noi intr-un astfel 
de loc.
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