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Зошто се значајни шумите?

• Шумите снабдуваат 1/3 од големите градови во светот со
вода за пиење.

• 75% од земјоделието во светот е зависно од шумските
сливови.

• Шумите се главен извор за енергенс за греење на 1/3 од
домаќинствата во светот или 2.4 милијарди луѓе.

• Шумите апсорбираат околу 30% од сите CO2 емисии – или
скоро исто како и сите океани.

• Спречувањето на обесшумувањето ќе допринесе за
намалување на стакленичките гасови за дополнителни 15%.

• Шумите се дом на 80% од копнениот биодиверзитет.



Трет двогодишен извештај за климатски промени



Ефекти од климатските промени 

• Ефектите од климатските промени и климатската варијабилност врз
шумските екосистеми се очигледни низ целиот свет и понатамошните
влијанија се неизбежни.





Биофизички фактори 

• Шумите се пред голем потенцијален и застрашувачки
предизвик

• Голем дел од шумите ќе доживеат загуби на важни видови

• Ќе има намалување на прирастот

• Зголемување на фрекфенцијата и интензитетот на природните
нарушувања (ветрови, бури итн)



Економски фактори 

• До 2030, пресметано е дека зголемување на побарувачката: за
храна 35%, вода за 40% и енергија за 50%

• Прилагодувањето на климатските промени значи зголемени
трошоци проследено со дополнитлени потешкотии како да се
направат тие прилагодувања – нови начини на менаџирање.

• Климатските промени се предивидува дека ќе имаат големи
влијанија на досегашното управување и ќе донесат или
придонесат за зголемување на трошоците, кој ќе биде
проследен со широк опсег на последици

• Во светот само 16% од дрвото е сертифицирано.



Политички фактори 

• Патоказ за развој и имплементација на политиките

• Нови политики – new rules of the game;

• Новитети и подршка на land use планирањето;

• Прилагодување на Стратегијата за шумарство и другите
политики поврзани со шумите,

• Прилагодување на сите акти поврзани со плановите и
практиките за управување со шумите



Социјални фактори 

• Климатските промени ја нарушуваат способноста на шумите
да испорачуваат критични добра и екосистемски услуги.

• Намалувањето на количиите на дрво, не-дрвни шумски
производи и чиста-питка вода ќе биде на директна штета за
егзистенцијата на жителите во близина на шумите, како и на
заедниците кои се зависни и имаат корист од шумите.

• Ние не сме одговорни само за шумите, мораме да сфатиме
дека сме одоворни и за руралното население.





Социјални фактори 

• Интеракција помеѓу шумите, водата, земјиштето и човечката
популација



Заклучоци

• Активностите пошумување и заштита од пожари се премалку за

овој комплексен проблем

• Обуки и добри пракси за ублажување и прилагодување на шумите

кон климатските промени.

• Постепена конверзија на нискостеблени и деградирани шуми во

повисок ранг – високостеблени шуми

• Компензација на трошоците за управување со шумите за

ублажување на климатските промени – СО2 кредити, зелен данок

– развој на сет на финансиски инструменти

• Регулациони инструменти – нови правилници 



Заклучоци

• Обесшумувањето во комбинација со климатските промени ќе

биде најголем двигател на загубите по шумските екосистеми

• Илегалната сечата ја забрзува фрагментацијата на шумите која е

пропратена и со други закани како што се пожарите и инвазивни

видови.

• Намалување на процентот/степенот на илегална сеча.

• Зголемување на површината на сертифицирани шуми.

• Зголемена заштита и промоција на девствените шуми / шуми од

висока вредност

• Промовирање на алатки за мониторниг и remote land use.



Заклучоци

• Вредноста на шумите мора да биде вклучена во секторските
планови и практики во други сектори енергија, транспорт;

• Јавниот сектор и заедницата во заедничко и домаќинско
управување со шумските ресурси во насока на ублажување на
климатските промени;

• Да се разбере улогата на шумарството во зачувувањето и
заштитата на биолошката разновидност и ублажување на
климатските промени;

• Шумите како заробувачи на СО2 и меѓународните импликации
при тргувањето со СО2;

• Шуми како места за рекреација вклучувајќи еко-туризам;



Заклучоци

• Партнерства со државниот, приватниот сектор за истражување,
управување и ублажување на последиците од климатските
промени;

• Испорака на информации од граѓанското општество во врска со
прашањата за шумата и климатските промени;

• Потребна е зајакната интер-конекција со други сектори како што
се земјоделство, управување со природни ресурси, образование,
туризам, инфраструктура и трговија.






