
FOREST ADAPT Селската общност се адаптира

към естествените горски пожари!



Втори официален бюлетин на проекта “Селска общност се адаптира към
естествените горски пожари!”

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР
Международният семинар, организиран от ASCAE в Потенца (Италия), даде възможност за
диалог и споделяне на идеи и добри практики относно проекта Forest Adapt. Тази дискусия,
която се проведе на 3-5 октомври 2022 г., бе конструктивна, защото в нея участваха редица
квалифицирани лица по обсъжданите теми като: представители на местната противопожарна
служба, на гражданската защита, карабинери от горското стопанство на регион Базиликата,
отдел "Земеделие", отдел "Горско стопанство" и Университет "Базиликата".

ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА И ГОРСКИ ПОЖАРИ
Първата анализирана тема беше "оценка на рисковете и уязвимостите от изменението на
климата". По-конкретно, анализът на рисковите фактори във всеки регион (като изменение на
климата, антропогенни и др.) беше обсъден чрез данни, доказателства и реални примери.
Проблемът с изменението на климата засяга целия свят и беше интересно да се разбере как
това влияе по различен начин в зависимост от географския регион.

Един от най-важните рискове от изменението на климата със сигурност са горските пожари.
Поради тази причина споделения опит на пожарникарите бе много полезен, за да се разбере
как да се предотвратят пожарите и какви са основните уязвимости и опасности.



ПУБЛИЧНОСТ

Международният семинар получи значителен медиен отзвук, поради участието на
изключително важни заинтересовани страни. Всъщност много статии за международния
семинар бяха публикувани както в местни вестници, така и в онлайн списания. Една от статиите
е публикувана във вестник "La Nuova" на 5 октомври 2022 г. чрез статия, написана от Алесандро
Боча.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Срещатата даде възможност да се обсъдят
превантивните мерки във връзка с горските пожари,
като се започне от гледна точка на данните и
информацията от регионалните/националните планове,
основните рискови фактори по отношение на
изменението на климата и горските пожари. По този
начин се даде бевъзможност да се анализират
различните техники за превенция и ограничаване на
стихиите.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Всички участници имаха възможност активно да
дискутират със заинтересованите страни. След
като всички въпроси бяха анализирани се
определиха най-добрите практики, които всички
участници следва да приложат възможно най-
бързо. Успешните истории, най-добрите местни
практики и вдъхновяващият опит се оказаха от
голяма полза, като резултат за формиране на
регионална рамка, която помага да има широк и
изчерпателен поглед върху темата.



ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:


