TISKOVÁ ZPRÁVA – Lucembursko, 16. června 2022
Výroční zasedání Pro Silva v Lucemburku 2022
„Znalosti pro lesníky – Pro Silva jako centrum znalostí pro šíření lesnictví blízkého přírodě“
Lesníci z celého světa se tento týden sejdou v Lucembursku na výročním setkání Pro Silva
2022, organizace, která propaguje přírodě blízké lesnictví (CTNF) v celé Evropě. Tato třídenní
akce byla dvakrát odložena kvůli pandemii COVID-19, ale očekává se, že letošní program
bude dosud nejkomplexnější, pořádaný Pro Silva Luxembourg.
Setkání začíná ve středu výročním zasedáním představenstva v hotelu Parc Belle-Vue v
Lucembursku, kde členové Pro Silva budou diskutovat o aktuálních problémech, kterým čelí
udržitelné hospodaření v evropských lesích. Poprvé zde bude významné zastoupení
skandinávských a pobaltských zemí (Švédsko, Lotyšsko, Estonsko) s novým členem Silva Ry z
Finska a uzavřeno nové partnerství s International Forest Students Association (IFSA). Dále
bude online účast z Brazílie (ACEF), Indie (For EcoIndia), stejně jako Chorvatska, Portugalska,
Slovenska, Albánie a Bosny a Hercegoviny.
„Konečně se členové Pro Silva tento týden sejdou, aby prodiskutovali bezprecedentní
problémy a příležitosti, kterým jako vlastníci a správci evropských lesů čelíme. Jsme
nesmírně vděčni Pro Silva Luxembourg za jejich velkorysé uspořádání našeho 25. výročního
setkání s rozsáhlým programem zkoumajícím témata městského lesnictví, lesního
hospodářství a hydrologie a sladění lesnictví, ochrany přírody a cestovního ruchu. V roce
2017 jsme na výročním zasedání v Sibiu v Rumunsku vytvořili slogan ‚Transition to
Transmission‘ jako vývojový úkol pro Pro Silvu. A nyní v Lucemburku v roce 2022 bude
hlavním tématem diskuse, jak může Pro Silva zlepšit svou funkci centra pro šíření vědy a
důkazů v přírodě blízkém hospodaření v lesích, které se nashromáždily za 30 let od jejího
vzniku ve Slovinsku v roce 1989“. Eckart Senitza, předseda Pro Silva.
Témata diskuse iniciovaná lesníky v Lucembursku budou zahrnovat přeměnu
monokulturních plantáží na nestejnorodé smíšené lesy; obnova funkcí lesních půd,
konkurence mezi dubem zimním a bukem a implementace nařízení o „přírodě blízkém
pěstování lesa“. Na programu je také aktualizace sítě vzorových lesů Pro Silva, která nyní čítá
celkem 120 lesních porostů o rozloze 133 000 ha. Tyto lesy představují naše nejlepší příklady
směřování lesního hospodaření blízkých přírodě, poskytují základ pro výměnu dat a výzkum a
místo pro školení a ukázky. Výkonná asistentka Pro Silva Anne Crespin představí nový školicí
projekt CTNF připravovaný ve Forêt Nature a budou aktualizovány další školicí iniciativy CTNF
v celé Evropě, včetně Association Futaie Irrégulière ve Francii a ASKAFOR.
Od boreálních borových lesů severní Skandinávie po pyrenejské dubové lesy ve Španělsku a
Portugalsku již máme zkušenosti s tím, jak přeměnit evropské lesy do odolnějšího stavu.
Naléhavým úkolem nyní je řešit, jak efektivně komunikovat a demonstrovat tuto znalostní
základnu tak, aby tvůrci politik, vlastníci lesů, lesní manažeři, studenti a dokonce zemědělci v
celé Evropě byli podloženě schopni využívat své lesní zdroje a udržovat si v tomto procesu
svou konkurenceschopnost.
Kdo jsme

Pro Silva je evropská organizace, která podporuje přírodě blízké lesnictví s trvalým půdním
krytem (nepasečné lesnictví). Byla založena v roce 1989 ve Slovinsku. V současné době má
organizace 22 řádných členů a existuje také několik dalších zemí s přidruženým členstvím. Od
roku 2018 máme přidružené členy ze Spojených států (Forest Stewards Guild, New England
Forestry Foundation), z Indie (ForEco India), z Brazílie (ACEF St. Catarina) a Kanady (“Les Amis
de la forêt Ouareau”) a doufejme, že to znamená začátek formování globální sítě. Do Pro
Silva je zapojeno více než 5500 odborníků a vlastníků lesů.
Pro Silva propaguje své principy a koncepty prostřednictvím celoevropského programu
pěstitelského vzdělávání zahrnujícího semináře a exkurze. Členové se stále více zapojují jako
partneři do národních nebo mezinárodních výzkumných a síťových projektů. Evropská síť
demonstračních lesů se stále rozšiřuje.
www.prosilva.org – www.prosilva.net – www.forestconservation.eu

