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Deklarace z Radlje ob Dravi

„Lesy v Evropě jsou v ohrožení - nabízíme řešení“

Kůrovci a sucho ničí tisíce hektarů lesů v České republice, severním  Rakousku, Německu, Francii, 
Belgii a dalších zemích. Umírá nejen smrk, ale také jedle, borovice, buk, jasan a další dřeviny.

Shrnutí zpráv z členských zemí Pro Silva ukázalo, že současná perioda sucha, kdy roční srážky někde 
dosahují  pouhých 50 – 60 % dlouhodobých průměrů, má dramatický dopad na evropské lesy, zvláště 
v severní části střední Evropy.

Ve smrkových lesích došlo k raketovému vzestupu populací kůrovců (např. Českomoravská vysočina, 
Alsasko, Německo), četnost lesních požárů je bezprecedentní (např. borové porosty v Braniborsku). 
Dokonce odumírají i staré, ale dosud zdravé a přirůstavé bukové lesy na plně odpovídajících vlhčích a 
bohatších stanovištích (např. Spessart, Alsasko) a také mladé dubové porosty nemohou odolat rychlé 
změně podmínek prostředí. Vážný dopad má houbové onemocnění jasanů, které téměř vyhubilo tuto
důležitou dřevinu. Významné škody větrem v jižních Alpách také přispívají k této již tak špatné situaci.

V důsledku toho se trh s dřevem zhroutil, dokonce ani vývoz do Číny nemůže udržet lesní podniky 
alespoň v minimálním zisku a mnoho malých vlastníků lesů se už prostě vzdalo.

V několika evropských členských státech se vyvíjejí programy na záchranu lesů. Proti změnám ale 
působí silná lobby konzervativních lesnických skupin, které chtějí pokračovat v zažitých postupech a 
udržovat status quo. Dožadují se genetických variet smrku, který přežije a bude prosperovat v sušších
klimatických podmínkách. Navrhují bojovat proti neustávajícím silám změny klimatu. Přitom 
přirozená schopnost epigenetických změn organismů nabízí alternativní způsob řešení a ukázalo se, 
že je rychlejší než pomalé šlechtění, které bude trvat desetiletí. Přírodní procesy a regenerace 
nabízejí maximální množství genetické přizpůsobivosti a evoluční adaptace. Příroda si hledala tuto 
cestu tisíce let.

Potřebujeme zásadní posun paradigmatu. Do lesnických postupů musí být implementovány 
nejnovější vědecké poznatky1, které ukazují, že strukturované smíšené lesy využívající dynamické 
procesy založené na přirozené regeneraci jsou odolnější.

Měli bychom však být také otevřeni „novým“ nepůvodním druhům dřevin a využívání populací 
různého původu. V lesích musí být vedena „asistovaná migrace“. Není také možné v krátkém čase 
zalesnit všechny oblasti po kalamitách, protože není dost sazenic ani kvalifikovaného personálu. 
Musíme spojit výsadbu nízkého počtu jedinců cílových druhů dřevin (500 ks/ha) s ponecháním 
prostoru pro přirozené procesy. Musíme se zaměřit na vytváření smíšených lesů s nepravidelnými 
porostními strukturami a zdravou půdou.

Celoevropské selektivní poškozování lesů spárkatou zvěří (jelen, srnčí, sika, atd.) zabraňuje 
přirozenému zmlazení a často vede k lokálnímu vyhynutí důležitých druhů dřevin (např. jedle a dubu),
které se nemohou obnovovat bez oplocení nebo jiné umělé ochrany. Myslivecká legislativa musí být 



změněna a naplňována, aby bylo možné regulovat populace spárkaté zvěře a zabránit této plíživé a 
„neviditelné“, ale vážné škodě na lesích. 

Protože i přírodní a polopřirozené lesy i lesy v plně chráněných oblastech umírají, požadavek 
nevládních organizací a ochránců přírody na rozšíření oblastí „nezasahování“ vede do slepé uličky. 
Také koncept Natura2000 se musí naléhavě změnit v důsledku dopadů změny klimatu a posunu cílů 
ochrany. Naše lesy vyžadují moderní přírodě blízké hospodaření, které podporuje péči o každý 
jednotlivý strom. Nejdůležitější otázkou budoucnosti bude vyznačování stromů k těžbě individuálním 
výběrem a správně provedené zásahy v mladých porostech. Potřebujeme kvalifikovanější lesníky v 
lese, ne v kancelářích, a kvalifikovanější lesní dělníky!

Obrovský význam ekosystémových služeb poskytovaných evropskými lesy v kombinaci s udržitelným 
ekonomickým využitím dřeva vyžaduje integrovaný přístup k obhospodařování lesů podporovaný 
hnutím Pro Silva. Lesní hospodářství je jediná hospodářská činnost, která může na jedné straně 
produkovat hodnotné dříví a zároveň podporovat proces ukládání uhlíku jak v mrtvém dříví a humusu
v lese, tak na druhé straně v produktech z dříví pro stavbu domů a jiné účely. Proces vázání CO2 bude 
jednou z nejdůležitějších ekonomických činností v budoucnosti, stejně jako náhrada materiálů 
pocházející z fosilních zdrojů (bioekonomie).

1 např. Ruppert Seidl, Tomáš Vrska,

Pro Silva požadavky

Při svém 30. výročí hnutí Pro Silva apeluje na aktivní správu lesů trvale udržitelným způsobem  
blízkým přírodě. Vyzývá všechny evropské státy, aby rozvíjely právní a finanční rámce pro 
implementaci přírodě blízké správy lesů ve veřejné, státní i soukromé správě. Toho však lze 
dosáhnout pouze za podmínek, že vlády mění praxi v oblasti řízení myslivosti, aby lesy mohly vůbec 
odrůstat! V daňovém systému podporujícím vyrovnanou bilanci uhlíku by lesy blízké přírodě jako 
struktury vázající nadprůměrné množství uhlíku měly získat příslušné výhody!

Pro Silva nabízí výkonnou síť lesnických odborníků a vědců, která je vedena souborem základních 
principů vyvinutých v průběhu minulých 30 let. Četná prohlášení jsou na našem webu 
www.prosilva.org koncipována jako pokyny pro lepší správu lesů budoucnosti. Dále nabízíme síť 
příkladných lesů v celé Evropě k návštěvě a studiu nejnovějších poznatků. Kromě toho nabízíme 
nejlepší strategie pro ochranu lesů!

Pro Silva chce dát nový impuls svou právě proběhnuvší mezinárodní konferencí v Radlje pod názvem 
„Lesy pro budoucnost - od vědy k lidem“. Pro Silva bude usilovat o lepší implementaci vědeckých 
výsledků do praxe a stejně jako o přínos praktických lesníků k lepší spolupráci s vědou.

Podporujeme důslednou politiku boje proti změně klimatu v celosvětovém měřítku, ale nikdo by 
neměl přehlédnout žádný drobný krok, kterým může přispět sám.

Pro Silva - lesy pro budoucnost - více než 30 let

Naše kořeny sahají až do let před rokem 1900!

http://www.prosilva.org/
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