Národné memorandum o lesoch
Lesy po tisícročia plnili a plnia významné produkčné, ochranné, environmentálne, ale aj
celospoločenské funkcie. Poskytujú človeku nielen nenahraditeľný zdroj energie, ale pomáhajú tiež
zachovávať biodiverzitu, predchádzať klimatickým zmenám, chránia pôdu a vodu. Sú tiež domovom
rastlín a živočíchov. Našou spoločnou zodpovednosťou je zachovať ich multifunkčný potenciál,
zabezpečiť trvalú udržateľnosť obhospodarovania a chrániť ich pre súčasné aj budúce generácie.
Predpokladom zachovania lesov a ich funkcií je zabezpečenie ich ochrany pred vplyvmi extrémov
počasia, požiarov, zmien vodného režimu a škodcov. Tieto hrozby sú dôsledkom zmeny klímy
a nerešpektujú hranice. Okrem toho sa neustále zvyšuje dopyt po dreve, ako najperspektívnejšom
ekologickom materiáli budúcnosti. Les má potenciál na produkciu tradičných aj inovatívnych
výrobkov a služieb, diverzifikáciu trhov, zvyšovanie zamestnanosti, ako aj kvality života najmä
obyvateľov vidieckych regiónov. Významnou službou lesných ekosystémov sú tiež kultúrne služby,
poskytované formou rekreácie, rozvoja poznania a estetických zážitkov. V súčasnosti prevláda vysoký
dopyt po ekosystémových službách a pri ich poskytovaní sú nevyhnutné kompromisy.
Preto:


uznávajúc a hlásiac sa ku všeobecným zásadám trvalo udržateľného obhospodarovania lesov ako
k celospoločenskej úlohe a potrebe;



uznávajúc nevyhnutnosť rovnováhy medzi tromi základnými piliermi trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov: ekologickým, ekonomickým a sociálno-kultúrnym;



majúc na pamäti, že ekonomická životaschopnosť je kľúčovým pilierom trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov i ochrany prírody a má rozhodujúci význam pre udržanie lesov a ich
mnohostranných úžitkov pre spoločnosť;



uznávajúc proces národných lesníckych programov ako nástroja na zlepšovanie medzisektorovej
koordinácie, komunikácie, identifikáciu kľúčových problémov a dialóg medzi lesníctvom
a súvisiacimi sektormi vrátane ochrany prírody;



uznávajúc nutnosť spravodlivej rovnováhy medzi záujmami vlastníkov lesa a verejnými záujmami;



uznávajúc, že drevo je plne obnoviteľnou a recyklovateľnou surovinou, a preto je
celospoločenským záujmom v čo najväčšej miere nahrádzať ním menej ekologické materiály,
v zhode s princípmi zelenej ekonomiky;



potvrdzujúc medzinárodné záväzky Slovenska týkajúce sa trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov, zmierňovania následkov klimatickej zmeny a adaptácie lesov na zmenené klimatické
podmienky, ako aj ochrany biodiverzity;



uznávajúc, že nenahraditeľná funkcia lesov pri viazaní uhlíka v lesnej biomase a vo výrobkoch
z dreva sa môže najlepšie zabezpečiť cez trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, najmä
zvyšovaním existujúcich zásob uhlíka v lesoch a podporou využívania biomasy a drevných
produktov;



uznávajúc, že lesy na väčšine územia SR, vrátane chránených území, vznikli aktívnym pôsobením
človeka a v dôsledku zmenenej štruktúry je schopnosť ich samoregulácie obmedzená; preto je
pre ich zachovanie vhodné pokračovať v doterajšej starostlivosti a spôsobe hospodárenia;

sme sa rozhodli uzatvoriť toto „Národné memorandum o lesoch“
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1.

Pri starostlivosti o lesy dôsledne rešpektovať vyvážené uplatňovanie princípov trvalo
udržateľného rozvoja, predovšetkým princípu spoluzodpovednosti a diferencovanej
zodpovednosti, s cieľom zachovania biologickej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov
a racionálneho využívania prírodných zdrojov.

2.

V chránených územiach hľadať a podporovať také formy ochrany prírody (pasívna a aktívna),
ktoré budú zodpovedať výmere chránených území, hustote osídlenia regiónov, histórii
využívania krajiny a tradičných foriem jej obhospodarovania, ktoré umožnia zachovanie
prírodných hodnôt, na ochranu ktorých boli vyhlásené, za súčasného zachovania ekonomických
a sociálnych podmienok miestneho obyvateľstva a umožnenia ďalšieho rozvoja zelenej
ekonomiky. Pokračovať v prehodnotení národnej siete chránených území s ohľadom na stav
predmetu ochrany, environmentálne, ekonomické a sociálne možnosti spoločnosti a vlastníkov
lesov.

3.

V jednotlivých chránených územiach vopred definovať merateľné ciele ochrany prírody, ktorých
účelom je zachovanie špecifikovaných lesných ekosystémov s jasne definovaným drevinovým
zložením (typom lesného biotopu) vrátane špecifikácie opatrení, ktorých vykonávanie je/nie je
žiaduce v prípade ohrozenia alebo poškodenia týchto biotopov abiotickými a biotickými
škodlivými činiteľmi v lesoch.

4.

V pralesoch zabezpečiť ochranu prirodzene a nenarušene rastúcich lesov, zachovanie ich
prirodzeného charakteru, pôvodného druhového zloženia a dynamickej rovnováhy, v dôsledku
pôsobenia ich autoregulačných a regeneračných procesov pri eliminácii vplyvov ľudskej činnosti
na ich ekosystémy.

5.

V lesných ekosystémoch v chránených územiach s najvyšším stupňom ochrany prírody
presadzovať dôslednú ochranu prírody rešpektujúcu danosti územia a vytvárajúcu podmienky
pre zachovanie, zlepšenie stavu predmetu ochrany a lesných ekosystémov.

6.

V lesoch v národných parkoch a chránených areáloch podporovať, a tam, kde je to možné,
vytvárať vhodné podmienky na uplatňovanie prírode blízkych spôsobov obhospodarovania lesov
s cieľom zabezpečenia trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretržitej obnovy lesa, ako aj podpory
ponechávania primeraného podielu mŕtveho dreva a stromov, ktoré prešli prirodzeným vývojom
starnutia, melioračných a spevňujúcich drevín.

7.

Zefektívniť existujúce a zaviesť nové finančné mechanizmy platieb za ekosystémové služby
vlastníkom lesa a tým, ktorí sa na ich udržaní a zlepšovaní podieľajú, ako aj nové finančné
mechanizmy na podporu ochrany prírody zabezpečovanú vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesa.
V oblastiach s chránenými územiami presadzovať a aktívne podporovať ich rozvoj založený
na trvalo udržateľnom využívaní prírodných zdrojov a turizmu.

8.

Presadzovať uplatňovanie riadneho obhospodarovania lesov a ochrany prírody a krajiny
na základe dokumentácie ochrany prírody, najmä prostredníctvom programov starostlivosti
o lesy a programov starostlivosti o chránené územia.

9.

Definovať jasné a jednoznačné kritériá a pravidlá starostlivosti o lesy a ochrany lesov
vo veľkoplošných chránených územiach, najmä na území národných parkov a premietnuť ich
do zonácie veľkoplošných chránených území; prednostne sa sústrediť na ich uplatnenie pri
zonácii najstaršieho národného parku na Slovensku, Tatranského národného parku.
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