
Proiectul „Promovarea lemnului mort pentru creșterea rezilientei pădurilor
în zona transfrontalieră România-Ucraina” (RESFOR),

o poveste despre lemn mort pentru comunități locale sănătoase,
prin managementul durabil a ecosistemelor forestiere.

În ianuarie 2020 WWF-România împreună cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava din România, Institutul de Cercetare în
Silvicultură P.S. Pasternak - UkrRIMF și organizația neguvernamentală Ecosphera din Ucraina, au început implementarea
proiectului RESFOR - „Promovarea lemnului mort pentru creșterea rezilientei pădurilor în zona transfrontalieră
România-Ucraina” având ca scop demolarea miturilor legate de lemnul mort (ceva ce trebuie îndepărtat din păduri ca parte

necesară a gestionării „corecte” a pădurilor) prin intermediul cooperării și cercetării transfrontaliere între România și Ucraina,
și promovarea beneficiilor lemnului mort pentru o pădure sănătoasă și bunăstarea comunităților locale.

Prin proiect am dezvoltat o rețea transfrontalieră de
cercetători și experți din zona țintă (judetele Maramureș și
Suceava în România și regiunile Zakarpattia și Ivano-
Frankivsk în Ucraina), numită NRE (Network of
Researchers and Experts), pentru a asigura cooperarea
pentru un management forestier responsabil. Succesul
stabilirii acestei rețele de specialiști se va reflecta și în viitor,
prin cooperare și după terminarea proiectului RESFOR, atât
prin relaționările inter-umane, a căror bază a fost stabilită de-
a lungul proiectului, cât și prin cooperarea instituțiilor
reprezentate de acești specialiști, care au semnat un
Memorandum de Înțelegere.



Au fost efectuate cercetări comparative în teren între pădurile naturale și cele de producție pentru a evidenția rolul
lemnului mort în funcționarea sănătoasă a ecosistemelor pădurii și beneficiile sale pentru societate, dar și pentru a obține
informații importante pentru gestionarea durabilă a pădurilor prin managementul lemnului mort. Cercetarea a constat în
amplasarea randomizată a 80 de suprafețe de probă, în zona transfrontalieră România- Ucraina, iar inventarierea acestor
suprafețe de probă s-a realizat după un protocol de inventariere comun dezvoltat si agreat la începutul proiectului,
datele obținute fiind prelucrate în vederea obținerii de informații despre diversitate structurală, cantitatea de lemn mort precum
și cuantificarea gradul de reziliență a pădurilor la schimbările climatice.

Rezultatele cercetării au indicat faptul că,
indiferent de modul de gospodărire, majoritatea
pădurilor prezintă o reziliență ridicată, iar
distribuția spațială a acestora este una
randomizată. Prin analize  statistice moderne s-a
pus în evidență modul în care componentele
rezilienței sunt influențate de parametrii structurali și
de cantitatea de lemn. A rezultat astfel faptul că în
pădurile gospodărite reziliența medie este
influențată mai mult de gradul de complexitate al
acestora. Pădurile naturale, pe lângă parametrii structurali, cantitatea de lemn mort prezintă o importanță deosebită pentru
creșterea rezilienței. Astfel, se consideră oportun păstrarea unei cantități de lemn mort în păduri, prin descompunerea
acesteia solul se alimentează cu nutrienți. Totodată asigură păstrarea umidității din sol și încetinirea procesului de
evapotranspirație. Rezultatele cercetării au fost publicate într-un raport consolidat pentru România și Ucraina validat și
de către rețeaua NRE.



După etapa de cercetare a urmat dezvoltarea ghidului privind „Rolul lemnului mort și soluții inovatoare pentru
gestionarea durabilă a pădurilor” ce urmărește creșterea cantității de lemn mort la nivel de peisaj, în pădurile
gospodărite contribuind astfel la menținerea unui grad ridicat de biodiversitate și naturalitate a pădurilor precum și
la bunăstarea comunităților locale. Un astfel de ghid, elaborat în premieră în România și Ucraina, este extrem de important
pentru gestionarea lemnului mort pentru a crește productivitatea și rezistența pădurilor la efectele schimbărilor climatice, cu
beneficii socio-economice pentru comunități locale, întreprinderi și oameni în general.

Reprezentanții instituților implicate în managementul pădurilor din România și Ucraina au beneficiat de sesiuni de informare
și instruire cu privire la soluțiile inovatoare dezvoltate în cadrul proiectului. Experiența și părerea lor a contribuit la finalizarea
și validarea ghidului și prin rețeaua NRE.



O componentă importantă a proiectului a fost și implicarea studenților și elevilor, tinând cont de rolul important al
generațiilor viitoare în menținerea unui echilibru între nevoile de dezvoltare și conservare ale societății. În
Ucraina studenți și elevi au participat la ateliere practice despre rolul lemnului mort în ecosistemele forestiere

sănătoase și soluțiile de bune practici pentru gestionarea durabilă a pădurilor și lemnului mort identificate în
proiect. În Romania, mai multe școli din județul Maramureș au primit kituri al exploratorului pentru a

întelege prin propria experiență rolul și beneficiile lemnului mort și a unei păduri sănătoase.

Mai mulți studenți vor beneficia, pe termen lung, de integrarea rezultatelor cercetării proiectului în
programele de masterat și doctorat din România și Ucraina, un rezultat important al proiectului RESFOR

atins momentan la nivelul Universității Ștefan cel Mare din Suceava în România și Universitatea din Uzhorod în

Ucraina.



Comunicarea și promovarea rezultatelor, o componentă cheie a proiectului pentru creșterea gradului de
conștientizare cu privire la importanța lemnului mort, dezvoltarea capacității părților interesate de a implementa
soluțiile de bune practici identificate pentru gestionarea lemnului mort și implicarea tinerilor în educația formală
privind managementul durabil al pădurilor. Succesul proiectului RESFOR a constat și în capacitatea de a
comunica și atrage interes asupra un subiect așa zis “non sexy” atingând un reach total de 105.324 în social
media. Despre proiectul RESFOR a fost publicat un articol de către National Geographic România, subiect
preluat și de către newsletterul trimis de către TESIM, organismul european care oferă suportul tehnic pentru
implementarea și managementul programelor finanțate prin instrumentul european de vecinităte pentru
cooperarea transfrontalieră (ENI CBC).



Succesul proiectului RESFOR a fost încununat în conferința internațională de la Ungureni – Maramureș care a
marcat finalul drumului întreprins și în cadrul căruia partenerii de proiect împreună cu beneficiarii au discutat si
identificat pașii următori pentru operaționalizarea ghidului privind „Rolul lemnului mort și soluții inovatoare
pentru gestionarea durabilă a pădurilor”. Mai mult, în cadrul conferinței s-au remarcat plusvalorile aduse de
proiect și importanta cooperări transfrontaliere în domeniul forestier, deoarece pădurile nu cunosc granițe.

Finanțat de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate, Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, proiectul are o durată
de 27 luni, (ianuarie 2020 - aprilie 2022). Obiectivele specifice, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului sunt legate de zona țintă a proiectului din România (județele
Maramureș și Suceava) și Ucraina (regiunile Ivano Frankivsk și Zakarpattia). Valoarea proiectului este de 324942,5 euro (1562973,425 lei), din care contribuția Uniunii
Europene este de 292448,25 euro (1406676.08 lei). Codul EMS-ENI: 2soft/1.2/13.

Pentru mai multe informații putem fi contactați:
Monia Martini – Manager Proiect, mmartini@wwf.ro, +40 730 638 481
Miradona Krizbai - Specialist comunicare WWF-România, mkrizbai@wwf.ro, +40 736 630 705

Aceast material a fost creat și menținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului și nu reflectă neapărat
opiniile Uniunii Europene.
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