Международен ден на горите – 2021 г.

Възстановяването на горите ще подобри околната
среда.
Устойчивото горско стопанство създава милиони зелени работни места.
Възможно е широкомащабно възс та новява не на
деградиралите земи (създаването на „Голямата зелена
стена“ в Сахара и инициативата Сахел, стартирана от Африканския съюз през 2007 г.).
Всяко дърво има значение.
Ангажирането и овластяването на хората да прилагат
устойчиво използване на горите е ключова стъпка към положителна
промяна.
Ние можем да се възстановим от световната здравна и икономическа криза.
Нека през това десетилетие да възстановим планетата.
Лесовъдската колегия, специалисти,
учени и работници в горския сектор в
България, с подкрепата на всички заинтересовани страни и партньорски организации, ежедневно полагат необходимите грижи за стопанисване, опазване
и подобряване на състоянието на горите
и горските ресурси на Република България.
Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са
чисти, те са среда за живот и развитие
на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно
стопанско значение за икономиката на
всяка страна. Затова всеки носи отговорност за опазването им, за развитието и
рационалното им използване в името на
благоденствието на страната. Въпреки че
България е сравнително малка по площ,
богатствата на природата ù я поставят
сред страните с най-голямо биологично
разнообразие в Европа.
Най-важното, което трябва да се направи, за да оставим за бъдещите поколения
чиста природа и планета, е да пазим и
стопанисваме устойчиво горите, да залесяваме там, където природата не може да
се възобнови, и да не допускаме процесите на ерозия да се развиват.
Нека съхраним нашето богатство – гората!
ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН
НА ГОРИТЕ!

Здравите гори
означават здрави хора

Н
ТАЗИ ГОДИНА
МЕЖДУНАРОДНИЯТ
ДЕН СЕ ПРОВЕЖДА
ПОД МОТОТО:
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
НА ГОРИТЕ – ПЪТ КЪМ
ИЗХОД ОТ КРИЗАТА И
БЛАГОПОЛУЧИЕ“.

а 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Датата е
избрана по инициатива на 23-ата
сесия на Европейската конфедерация
по земеделие, проведена през ноември
1971 г., и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през
1972 година.
Тази година Международният ден се
провежда под мотото: „Възстановяването на горите – път към изход от кризата
и благополучие“.
На Международния ден на горите вниманието на целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване
и опазване на всички гори на планетата
с техния разнообразен животински и растителен свят.
Основните послания за Международния ден на горите тази година са:
Здравите гори означават здрави хора.
Горите осиг у ряват здравос ловни
храни.
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