INTERVIU ALINA SINCULEȚ – fost biolog al
Parcului Național Semenic – Cheile Carașului
În ultimii trei ani Regia Națională
Pădurilor a exploatat 130.000 de mc de
lemn de pe raza Parcului Național Semenic.
Cum vă raportați la acest volum în
contextul dezbaterilor legate de Parcurile
Naționale care trebuie protejate?
Parcurile Naționale încă de la înființare au
fost o cenușăreasă, sau mai bine spus ”mină
de aur” pentru Romsilva. Asta nu pentru că au
vrut să le pună în valoare, ci să le decimeze,
să exploateze și să iasă în față spunând că fac
management durabil.
Tăierile au fost la limita legalității, totul îngropat și susținut de
amenajamente, avize, oameni din consiliul științific care erau doar
executanți ai unui sistem corupt. Dezbaterile acestea sunt în fiecare an și
devin o ”păcăleală” ne amagim singuri că este legal, dar când tragem
linie totul este regizat pentru ca rezultatul final să fie exploatarea. Dacă
se dorea protecție cu adevărat se făcea. 1.3% (atât este suprafața
parcurilor naționale, a pădurilor din Parcuri este mult mai mica) este
infim pentru Romsilva.
130.000 de mc este un volum mare pentru aria protejată? Dacă da,
de ce și care este impactul din perspectiva biodiversității?
Pentru un parc național cum este Semenicul acest volum este un
genocid! Asta înseamnă că acest parc a pierdut din ecosistem peste 25%.
La nivel de conservare statul nu face nimic, nu se implică cu absolut
nimic, din contră, este părtaș la distrugerea biodiversității. Când vorbim
de păduri totul se transformă în metri cubi și bani, direcția principală

este aceea de exploatare și nu de conservare. Nu știm să facem
conservare și nu știm să beneficiem de natură. Statul a eșuat să arate care
sunt beneficiile conservării biodiversității. Trăim un paradox social și
anume că zonele bogate natural sunt cele mai sărace socio economic.
Acest volum exploatat este și efectul lipsei unui plan de management
legal și a stabilirii unei zone de protecție strictă?
Dacă luăm ca exemplu Parcul Semenic putem să scriem pagini întregi.
Încă din 2004 nu s-a dorit ca acest parc sa aibă un plan de management.
Au fost elaborate 24 de variante de plan de management, dar niciunul nu
a fost pe placul Romsilva. De ce nu a fost pe placul acestora? Deoarece
zonarea era de 49% zonă de protecție strictă și integrală. Fapt de
neconceput pentru Romsilva ca jumătate din cele 36.000 de ha să fie
excluse de la tăieri. Au încercat toate metodele de a opri realizarea
acestui plan de management. Au avut șapte tentative de a schimba
consiliul științific.
Până la urmă au reușit și au impus un consiliu științific umil și servil,
care prin specialiștii de casă au întocmit un plan de management cu o
zonare cu puțin peste 30%. Cei de la Regie au presat, șicanat cu procese
angajații să plece și să rămână doar cei docili și cei care execută
ordinele. Au pus în funcții de conducere nulități care cu picat la citirea
unui plan managerial. Au folosit toate metodele pentru ca acest plan să
nu fie finalizat.
Toate acestea cu complicitatea instituțiilor statului. Ministerul Mediului
care a fost părtaș la atribuirea contractului de administrare, Agenția
Națională pentru Arii Protejate care nu a reziliat contractul, Garda de
Mediu care trece suav și zambitoare prin birourile administrației, bea o
cafea și apoi pleacă la o masă caldă.

