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COMUNICAT DE PRESĂ

La fel cum a sesizat și cu ceva timp în urmă, respectiv în data de .................................. (a se
vedea imaginile filmate de Garda Forestieră Suceava și difuzate de Stirile ProTv în data de
10.08.2016), instituția noastră semnalează din nou același fenomen, respectiv faptul că lacomia celor
care distrugpadurile nu cunoaste margini.
Aastfel, indivizi dubiosi, unii dintre ei chiar proprietari de pădure, au gasit o metodă prin care
să fure si mai mult lemn. Ei doboară arborii cu utilaje cu troliu folosind cabluri, arborii fiind distruși
intenționat astfel încât să pară doborâți de fenomene naturale.
Aducem în atenție un caz similar, identificat într-o pădure aflată la o distanța de circa 500 m
de cea în care s-au constat același gen de fapte, asa cum am aratat mai sus. Lucrători din cadrul
Gărzii Forestiere Suceava și ai I.P.J. Suceava, solicitând și participarea personalului de teren din
cadrul Ocolului Silvic Vatra Dornei, au identificat în UP II Arinu, u.a. 88C (fond forestier privat
apartinand persoanei I.M., care are incheiat contract de prestari servicii silvice – paza cu Directia
Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei) un numar de 56 arbori specia molid, doborati si
rupti, care prezentau la intaltimea de aproximativ 1,5 m de la bază urme de zdrelire produse probabil
prin aplicarea și strangerea puternică a unui cablu specific troliilor utilajelor auto specifice. Arborii
au diametre cuprinse intre 16 si 24 cm, însumând un volum de 14 mc și suntputernic infestati de
ipidae, reprezentând un pericol de infestare și pentru pădurile din jur.
Asa cum se poate observa si din planselefoto pe care vi le punem la dispozitie, se pare că nu
este un act natural, nu este o doboratura de vant ci un act de distrugere a padurii
Ca urmare a constatarilor din teren, s-au intocmit act de inspectie, carnete de inventariere si
proces verbal de cercetare la fata locului. Urmează ca organele abilitate să continue cercetările
specifice privind infracțiunile de tăiere ilegală de arbori și distrugere, în vederea identificării
autorilor.
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