ČO PRE NÁS ROBÍ LES?
Ekosystémové služby: priame a nepriame prínosy
ekosystémov k ľudskému blahobytu
Lesy tvoria 40 percent územia EÚ a poskytujú množstvo ekosystémových služieb,
ktoré prispievajú k zdraviu životného prostredia a ľudskému blahobytu.
V EÚ nájdeme okolo 5 percent z celosvetovej rozlohy lesov. 60 percent z nich je v
súkromnom vlastníctve. Rozloha európskych lesov sa posledných 60 rokov
neustále zväčšovala a dnes predstavuje okolo 160 miliónov hektárov.
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LESNÉ EKOSYSTÉMY
Lesné ekosystémy podporujú biodiverzitu, ekonomickú a kultúrnu aktivitu a
ľudské zdravie. Poskytujú domov mnohým druhom, ktoré sú v EÚ chránené.
Približne štvrtina európskych lesov je chránená v rámci siete EÚ Natura 2000.
Biodiverzita vo forme genetickej rozmanitosti a bohatstve živočíšnych a
rastlinných druhov umožňuje lesom vykonávať ekologické procesy a vytvárať
materiály a fyzické štruktúry, ktoré sú pre ľudí mimoriadne hodnotné.

EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY LESOV EÚ
Kolobeh živín:
Lesy recyklujú organické
zložky a vracajú živiny do
pôdy.
Čistý vzduch:
Stromy zachytávajú a filtrujú
prachové častice zo
vzduchu.

Materiály:
Drevo je hodnotný materiál s
rozmanitým použitím.
Palivo:
Biomasa z dreva
predstavuje 5,6
percenta obnoviteľnej
energie v EÚ.

Kolobeh vody:
Lesy filtrujú a regulujú
prietok vody, predchádzajú
záplavám a erózii pôdy.
Zachytávanie uhlíka:
Lesy v EÚ každý rok z
atmosféry odstránia 430
miliónov ton C02.

Kultúra:
Lesy majú hlboko
zakorenenú kultúrnu a
umeleckú hodnotu.

Turizmus:
Lesy ponúkajú veľa možností trávenia
voľného času a turistických príležitostí,
ktoré podporujú lokálne ekonomiky.

Regulácia klímy:
Vyparovanie a odrážanie
slnečných lúčov z lesa
ochladzuje vzduch.

UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Udržateľné lesné hospodárstvo je nevyhnutné na zabezpečenie toho, že lesy
budú aj naďalej poskytovať ekosystémové služby a zároveň budú odolné voči
hrozbám ako sú lesné požiare a pesticídy.
Lesnícke opatrenia, ktoré podporujú dosiahnutie cieľov Stratégie lesného
hospodárstva EÚ (ochranu biodiverzity a životného prostredia, podporu odvetví
závislých na lese a zmiernenie klimatickej zmeny) môžu byť financované zo
Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci programov rozvoja vidieka.

ZNIŽOVANIE RIZIKA POŽIAROV
Sezóna lesných požiarov bola v roku 2017 obzvlášť ničivá. EÚ následkom požiarov
stratila takmer milión hektárov lesov, takmer dvojnásobok ročného priemeru.

Portugalsko
500 000 hektárov

Taliansko
140 000 hektárov

Španielsko
130 000 hektárov

V období 2014-2020 je na prevenciu lesných požiarov vyčlenených 1,7 miliárd eur
a na obnovu lesov 700 miliónov z verejných zdrojov.
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