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Coidar o bosque
para protexer os
ecosistemas locais e
globais e a vida
humana
3rd Newsletter

Bosque e vida humana
O medio ambiente inclúe todos os
elementos e fenómenos naturais e de
orixe humana que actúan nunha estreita
interdependencia e aseguran a vida na
Terra. Vivindo en estreita conexión co
ambiente e todo o que ofrece, o ser
humano mantivo unha relación directa e
especial co bosque ao longo da súa
evolución: desde os primeiros momentos
da antropoxénese ata os nosos días.

Os elementos naturais teñen un papel
ben definido no funcionamento dos
ecosistemas, influíndo no equilibrio
ecolóxico e, por extensión, na vida
humana e nas sociedades humanas. O
bosque é un dos compoñentes da
natureza que forma un ecosistema que
soporta a vida dun número
impresionante de especies vexetais e
animais.

A situación dos
incendios forestais
en Europa
En 2019 queimouse unha
superficie total de 161.473
ha de terra protexida en
Europa. Isto supón o triplo
da extensión das áreas
protexidas queimadas en
2018 e é unha das peores
cifras dos últimos 6 anos,
só superada en 2017.
Romanía foi o país máis
afectado en 2019 e as áreas
protexidas queimadas de
Francia e España contan
aproximadamente un 16%
cada un. Por outra banda,
Italia
rexistrou
máis
incendios que calquera
outro país da UE28.

En 2019, os incendios de
máis de 30 ha afectaron a
24 dos 28 países da UE
(Austria, Bélxica, Bulgaria,
Croacia, Chipre, República
Checa, Dinamarca, Francia,
Alemaña, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Holanda, Polonia,
Portugal,
Romanía,
Eslovaquia,
Eslovenia,
España,
Suecia,
Reino
Unido),
queimaron
333.542 ha en total,
aproximadamente 2,5 veces
a superficie rexistrada en
2018.

www.careforest.eu
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Recursos
Conciencia ambiental
A flor máis grande do mundo
https://www.youtube.com/watch?v=U
s_c1WIyGTM

Economía forestal
Fondo de Estratexia de Conservación
https://www.youtube.com/channel/U
CSUx8XzYbinaF0whJYXHU8Q

Socioloxía dos recursos
naturais
A traxedia dos comúns
https://www.youtube.com/watch?v=Cx
C161GvMPc
Contaminación por plásticos: como os
seres humanos están a converter o
mundo en plástico
https://www.youtube.com/watch?v=R
S7IzU2VJIQ

Concurso de vídeo
Os socios comezaron a difundir
o concurso de vídeos do
proxecto.
A competición estará centrada
en mozos de 13 a 18 anos.
O contido do vídeo debe estar
relacionado co bosque, a vida
forestal, a protección contra
incendios e o desenvolvemento
rural sostible.

O 27 de maio de 2021 anunciarase o gañador
da competición. Os premios serán os
seguintes:
-

Primeiro premio: cheque regalo por
valor de 600 € para gastar en
equipos informáticos

-

Segundo premio: cheque regalo de
400 € para gastar en equipos
informáticos

-

Terceiro premio: cheque regalo por
valor de 200 € para gastar en
equipos informáticos

Premio único: cheque de agasallo por valor
de 400 € para gastar en equipos
informáticos, que se outorgará aos primeiros
clasificados en cada país das organizacións
socias.
¡Anímate e participa no concurso!

O Bosque
Encantado
Poema de Joseph T. Renaldi
Gozo paseando
estreito,

polo

carreiro

Mentres serpea polo bosque.

Mentres sigo o meu camiño
silenciosamente

Xera sensación de relaxación,
E tranquiliza
aflixida.

a

miña

mente

E párome a observar as
marabillas

O bosque é tranquilo e silencioso.

Que a natureza desprega
para min este día.

Agradezo a súa inmensa manta de
sombra,

Gozo
paseando
carreiro estreito,

E síntome concentrado e cómodo

Dáme unha reconfortante
paz mental.

Neste santuario
natureza.

que

fixo

a

Sinto unha sensación de encanto
No aire fresco e refrescante,
Mentres busco os segredos ocultos
Que o bosque tivo que soportar.
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Escoito os estraños sons do
bosque

polo

Agradézolle ás forzas da
natureza
Este momento de relaxante
serenidade.
https://www.poemhunter.c
om/poem/the-enchantedforest/
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Os bosques dominaron a superficie de Europa durante miles de anos,
cubrindo ata o 80% da súa superficie terrestre. Hai moitos, moitos
anos, se fósemos un esquío, seguramente poderiamos ir do norte ao
sur de Europa, saltando de póla en póla, sempre sobre as árbores!
Hoxe en día, o territorio cambiou e o aspecto dos bosques europeos
agora depende máis de como os xestionan os humanos, deixando só
algúns parches de bosque virxe.

Unha Europa
chea de
bosques

Actualmente, a cobertura forestal en Europa non supera o 43% (pero
estas cifras inclúen extensións de monocultivos). O panorama
mundial é moito máis negativo, con case un 31% de cobertura. Só
necesitamos pensar no gran impacto da destrución dos bosques
tropicais para obter unha imaxe da redución da superficie forestal a
nivel mundial.
A diversidade dos ecosistemas forestais en Europa foi estudada e
avaliada por expertos da Axencia Europea de Medio Ambiente, que
reuniu en diferentes categorías os diferentes tipos de bosques
europeos - "Tipos de bosques europeos". Nesta clasificación
puideron establecer 14 categorías de bosques, que foron
determinadas polas diferenzas de biodiversidade de cada un. Entre
estes diversos tipos de bosques, podemos atopar, por exemplo,
bosques boreais, alpinos, de coníferas, bidueiros e carballos e
bosques de folla caduca, pero tamén bosques compostos por especies
introducidas (bosques máis relacionados coa produción de materias
primas).
Independentemente do tipo de bosque ao que nos refiramos, é
innegable que estes son fundamentais para a vida humana grazas á
súa prestación de servizos ecosistémicos.

Eventos futuros
Reunión con Noruega abril de 2021
Último Encontro Santiago de Compostela Maio
de 2021
Eventos multiplicadores
ME en Portugal - Xuño de 2021
ME en Noruega - Marzo de 2021
ME en Romanía - Maio de 2021

Actividade de aprendizaxe
LA en Santiago de Compostela - Maio de 2021
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