PEFC și Pădurile
Soluția dvs. pentru schimbarea
climatică
“Există o mașinărie magică ce aspiră carbonul din

aer, costă foarte puțin și se construiește singură.
Se numește arbore. Arborele este exemplul unei
soluții climatice naturale.”
George Monbiot
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PEFC și Pădurile
Soluția dvs. pentru schimbarea climatică
“Schimbările climatice sunt problema definitorie a timpului nostru și
ne aflăm într-un moment definitoriu. De la schimbarea tiparelor
meteorologice care amenință producția de alimente, la creșterea
nivelului mării care crește riscul de inundații catastrofale, impactul
schimbărilor climatice au efect global și o scară fără precedent.”
United Nations
Schimbările climatice ne afectează pe toți. La PEFC, lucrăm pentru ca
pădurile lumii să-și poată aduce contribuția deplină la acțiunile noastre
privind schimbările climatice. Dar nu o putem face singuri. Împreună,
putem face cu toții diferența. Alegând să cumpărați produse durabile din
pădurile certificate PEFC, ne ajutați să protejăm pădurile.

Schimbările climatice și pădurile
Pădurile sunt în centrul acțiunii societății de combatere a
schimbărilor climatice și a impactului acestora.Pe măsură ce
carbonul se așează, copacii captează și depozitează carbonul,
îndepărtând volume semnificative de dioxid de carbon din atmosferă.
Între timp, produsele forestiere ne oferă o alternativă neutră de carbon
la dependența noastră de combustibili fosili.
Pentru a se asigura că pădurile își ating potențialul maxim ca soluție pentru
schimbările climatice, acestea trebuie gestionate durabil. Gestionarea
durabilă ajută la creșterea cantității de dioxid de carbon pe care pădurile o
elimină din atmosferă și îmbunătățește capacitatea lor de a o depozita
carbon în biomasa lor.
Gestionarea pădurilor întărește, de asemenea, capacitatea oamenilor și a
comunităților care locuiesc în păduri și din jurul acesteia de a se adapta la
efectele schimbărilor climatice. Oferă beneficii tuturor, de la sprijinirea
mijloacelor de trai locale și protejarea biodiversității, până la reducerea
sărăciei din zona rurală.

“Aproximativ 2,6
miliarde de tone de
dioxid de carbon, o
treime din CO2 eliberat
din arderea
combustibililor fosili,
este absorbit de păduri
în fiecare an."IUCN
PEFC, schimbările climatice și certificarea
Certificarea forestieră este crucială în promovarea și furnizarea de
dovezi privind gestionarea durabilă a pădurilor. Acesta oferă un
cadru proprietarilor și managerilor de păduri pentru a se asigura că
practicile lor sunt durabile. Prin certificare, ei pot demonstra că
aplică astăzi practici de gestionare durabilă în pădurea lor.
PEFC, programul de avizare a certificării pădurilor, este cel mai
important sistem de certificare forestieră din lume. Cadrul nostru,
cerințele pe care trebuie să le respecte managerii forestieri pentru
a obține certificarea, este aplicat la nivel global în aproape cincizeci
de țări.

“O bună gestionare
a pădurilor asigură
supraviețuirea
ecosistemelor forestiere
și îmbunătățește funcțiile
lor de mediu,
socioculturale și
economice.
Aceasta poate

Cerințele PEFC contribuie la maximizarea rolului pădurilor în
combaterea schimbărilor climatice și a beneficiilor pe care le oferă
în reglarea climei și în stocarea carbonului. Pierderea și defrișarea
pădurilor este prevenită prin interzicerea activităților de exploatare,
cum ar fi transformarea pădurilor în teren agricol, protejând în
același timp zonele cu stocuri bogate în carbon. Se promovează
practicile climatice pozitive în gestionarea pădurilor, inclusiv
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

maximiza contribuția

În plus, cerințele PEFC abordează impactul asupra mediului al
secetei, inundațiilor, furtunilor și incendiilor forestiere, toate acestea
urmând să se intensifice pe măsură ce schimbările climatice
progresează.

de schimbările climatice.

pădurilor la atenuarea
schimbărilor climatice și
poate ajuta pădurile și
oamenii dependenți de
păduri să se adaptează
la noile condiții cauzate
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Schimbările climatice și produsele forestiere
Pădurile au mai mult de oferit decât să acționeze ca niște bureți
de carbon; și aceste sunt produsele care provin din ele.
Materialele plastice din ambalaje, fibrele sintetice din haine și
betonul și oțelul din casă au o amprentă grea de carbon.
Pădurile pot oferi o alternativă.
Produsele pe bază de lemn și hârtie
produse durabil sunt o alegere regenerabilă
și ecologică în comparație cu alte materiale.
Cheresteaua continuă să păstreze carbon,
chiar și după ce copacul a fost recoltat și
folosit. Mobilierul și casele din lemn pot
păstra carbon pentru sute de ani.
Folosind materiale bazate pe pădure, ne
putem îndepărta de materialele mai
obișnuite, consumatoare de energie pe care
le folosim acum. Plasticul folosește 4% din
producția globală de petrol, dar putem
realiza materiale cu proprietăți similare cu
materialele plastice din fibrele arborilor.
Dezvoltarea în ingineria lemnului înseamnă
că acum putem construi mai înalt și mai
repede cu cherestea, în loc să ne bazăm pe
beton și oțel. De asemenea, în
îmbrăcămintea noastră, putem înlocui
bumbacul însetat de apă și energie și fibrele
sintetice,cu fibre pe bază de pădure. În mod
similar, producția de energie din lemn și
biomasă din pădure poate înlocui alte
produse cu efect de seră mai mare, cum ar
fi petrolul și cărbunele.
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“Cu condiția să provină din
păduri gestionate în mod durabil,
produsele din lemn contribuie la
compensarea emisiilor de gaze cu
efect de seră pe toată durata lor
de viață, putând servi în final ca
surse de energie."UNECE

“Producția
de fibre pe bază
de lemn emite,
în medie, de 15
ori mai puțin
carbon în
comparație cu
fibrele sintetice.”
UNECE/FAO

“Crearea de valoare adăugată
este una dintre cele mai bune
modalități de a menține pădurile în
picioare, deoarece le împiedică să
fie eliminate pentru utilizări
alternative de teren nesustenabile”
UNECE/FAO

PEFC este legătura dintre
păduri și consumatori
Produsele din lemn pot fi o soluție pentru schimbările climatice
“Utilizarea
numai dacă provin din păduri gestionate durabil. Dar cum putem
ști că lemnul dintr-un produs provine dintr-o pădure certificată, lemnului pentru
gestionată durabil?
construcție în loc de
Aici intervine Certificarea lanțului de custodiei PEFC. Certificarea
lanțului de custodie urmărește lemnul din pădurile certificate până
la produsul final, monitorizând fiecare pas al lanțului de
aprovizionare. Acesta vă oferă asigurarea că produsul pe care îl
cumpărați provine dintr-o pădure certificată PEFC, gestionată
durabil.

beton ar putea
reduce emisiile

globale de CO2 până
la 31%”UNECE

Mai mult, achiziționarea de produse forestiere certificate ajută la
salvarea pădurilor noastre. Conversia pădurilor în alte scopuri cu o
rentabilitate financiară mai mare, cum ar fi crescătoriile de bovine și
plantațiile de ulei de palmier, este o cauză principală a defrișărilor la
nivel global. Cumpărarea de produse forestiere conferă valoare
pădurii, creează cerere și oferă un stimulent financiar pentru
păstrarea unei păduri.
Prin certificare, putem face alegeri responsabile și ne putem folosi
puterea de cumpărare pentru a susține gestionarea durabilă a
pădurilor lumii.
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Ce poți să faci?
Este clar că pădurile au un rol imens în lupta noastră pentru a opri
schimbările climatice. Dacă sunt gestionate în mod durabil,pădurile
pot ajuta la reglarea climatului prin blocarea carbonului,iar produsele
lor oferă alternative ecologice. Dar ce putem face cu toții pentru a
ajuta?

Cumpărați produse certificate PEFC
E simplu. Tot ce trebuie să faceți este să
alegeți produse certificate PEFC data viitoare
când mergeți la cumpărături. Mai ales dacă
înseamnă că alegeți produse din lemn în loc
de alte materiale, cum ar fi plasticul.
Produsele certificate PEFC provin din
păduri certificate PEFC, gestionate durabil.
Pădurile care sunt gestionate în
conformitate cu cerințele noastre stricte.
Mai mult decât atât, nu numai că ajutați la
susținerea acțiunilor privind schimbările
climatice, ci și susțineți milioane de
proprietari de păduri care gestionează
pădurile lor durabil. Proprietarii de păduri
care au grijă de pădurile lor și depind de ele
pentru traiul lor.
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Căutați eticheta
Eticheta PEFC vă ajută să faceți o alegere simplă: alegerea unui
produs făcut dintr-o resursă naturală, regenerabilă.
Un produs care ne ajută să ne protejăm pădurile și să luptăm
împotriva schimbărilor climatice.

Puteți găsi eticheta PEFC pe o gamă uriașă de produse, de la
țesuturi, hârtie igienică și caiete, până la podele din lemn, rafturi
de cărți și șopronul din grădină. Și, desigur, nu uitați de
ambalaje: pungi de ceai, cereale, orez și multe altele sunt
disponibile în ambalajul certificat PEFC.
Important este că eticheta PEFC permite tuturor să
contribuie la combaterea schimbărilor climatice și
contribuie la rezolvarea crizei climatice prin simpla
alegere a produselor din pădure din surse durabile.

Ajutați să faceți diferența:
căutați eticheta PEFC și
cumpărați certificat!
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