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Workshop Proaktívny manažment lesov v podmienkch klimatických zmien: Politiky a opatrenia pre 

zvyšovanie odolnosti lesov a adaptáciu na klimatické zmeny sa konal 3.-4. septembra 2019 v Istanbule, 

v rámci Pracovného programu FOREST EUROPE 2016-2020, ktorého implementácia je podporovaná 

najmä vládami Slovenska, Nemecka, Švédska, Turecka a Španielska, ako aj dobrovoľnými peňažnými 

a nepeňažnými príspevkami ostatných krajín a organizácií. Organizáciu workshopu naviac podporilo 

turecké Generálne riaditeľstvo pre lesníctvo, ktoré hosťovalo workshop, a Európsky lesnícky inštitút, 

ktorý poskytol vedeckú podporu. Členovia Expertnej skupiny pre adaptáciu na klimatické zmeny 

pomohli sformovať obsah a zameranie workshopu  a tiež prispeli k formulácii výstupov workshopu.

Osobitné poďakovanie patrí moderátorom, prezentujúcim a panelistom:

Marcus Lindner – Európsky lesnícky inštitút (EFI)

Roman Longauer – Národné lesnícke centrum, Slovensko

Peter Spathelf – Univerzita pre trvalo udržateľný rozvoj v Eberswalde, Nemecko 

Yusuf Serengil – Univerzita v Istanbule, Turecko

Tamasz Szedlak – Európska komisia, GR Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Davide Pettenella – Univerzita v Padove, Taliansko

Colum McDaid – Odbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a vidiek, Veľká Británia

Mark Smyth – Požiarna služba Severného Írska, Veľká Británia

Mehmet Misir – Technická univerzita Karadeniz, Turecko

Michele Bozzano – Európsky lesnícky inštitút (EFI)

Michal Synek – Ústav pre hospodársku úpravu lesov, Česká republika

Oriol Vilalta I Caellas - Pau Costa Foundation, Španielsko

Ihor Buksha – Výskumný inštitút pre lesníctvo a meliorácie lesa, Ukrajina 

Mehmet Özdemir – Výskumný inštitút generálneho riaditeľstva pre lesy Marmara, Turecko

Nesibe Köse – Univerzita v Istanbule, Turecko

Silvia Melegari – Európska organizácia pre piliarsky priemysel (EOS)

Aigar Kallas – RMK štátny lesnícky podnik, Estónsko, zástupca Európskeho združenia štátnych  

   lesov EUSTAFOR

Na workshope sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z 15 európskych krajín a rôznych medzinárodných 

organizácií. 

   Poďakovanie
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  Východiská

Nedávne pozorovania ukazujú že extrémne klimatické 

udalosti a súvisiace disturbancie stále výraznejšie 

ovplyvňujú lesy v rôznych bioklimatických regiónoch 

Európy. Rastúce atmosférické koncentrácie CO2, vyššie 

teploty, zmeny v zrážkach, záplavy, trvanie a frekvencia 

období bez zrážok majú významný vplyv na lesy. 

Tieto klimatické zmeny budú následne ovplyvňovať 

a spôsobovať biotické (frekvencia výskytu škodlivých 

činiteľov, intenzita poškodenia) a abiotické poškodenia 

(zmeny vo výskyte požiarov, zmeny vo frekvencii a 

intenzite víchric) s veľkými dopadmi na lesné ekosystémy. 

Ministri zodpovední za lesy v Európe na Ministerskej 

konferencii v Madride v roku 2015 uznali dôležitosť 

európskych lesov v boji proti klimatickým zmenám 

a potrebu adaptácie lesov na klimatické zmeny. Lesy 

zohrávajú aktívnu úlohu pri zmierňovaní klimatických 

zmien avšak sú zároveň ovplyvňované ich účinkami. 

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov by preto 

malo podporovať adaptáciu lesov na klimatické zmeny, 

aby sa zachovali všetky produkčné a ochranné funkcie 

lesov. 

Európske krajiny zažívajú v poslednej dobe sériu 

výrazných disturbancií lesov (ako napr. víchrice na 

prelome jesene a zimy 2017-2018, dlhé obdobia sucha 

v rokoch 2018 a 2019 s následným premnožením 

podkôrneho hmyzu a výskytom lesných požiarov). 

Kumulatívne údaje dokazujú, že klimatické zmeny 

prispievajú k zvýšenej frekvencii a intenzite disturbancií 

lesov. S tradičnými prístupmi je čoraz náročnejšie zvládať 

tak rozsiahle kalamitné situácie. Navyše, tieto poškodenia 

lesov sa nezastavujú na hraniciach krajín, a preto si 

vyžadujú intenzívnejšiu spoluprácu v celej Európe. 

Výzvy vyplývajúce z rastúceho rizika disturbancií, 

ktoré sa vyskytujú na celom kontinente, zosilnené 

klimatickými zmenami, sa dajú úspešne zvládať iba s 

nadnárodnou spoluprácou a podporou, budovaním 

kapacít a prenosom znalostí. Tie  sú nevyhnutné pre 

lepšie  rozhodovanie pri riadení týchto rizík, s dôrazom 

na prevenciu a pripravenosť. 

Na workshope sa preto spolu stretli tvorcovia 

politík, výskumníci a odborníci zo širšieho pan-

európskeho regiónu, aby prediskutovali tieto otázky 

a na medzinárodnej, národnej alebo sub-národnej 

úrovni hľadali účinné politické opatrenia pre podporu 

implementácie vhodných adaptačných opatrení a 

manažmentu disturbančných rizík. V tejto súvislosti sa 

workshop taktiež snažil identifikovať ďalšie potrebné 

kroky  pre budúcu spoluprácu medzi krajinami. 

So zámerom podporovať adaptáciu lesov a lesného 

hospodárstva na dôsledky meniacej sa klímy, workshop 

mal za cieľ výmenu poznatkov a skúseností o: 

• potrebe adaptácie a zvýšovania odolnosti európskych 

lesov a lesníckeho sektora na predpokladané dopady 

klimatických zmien

• existujúcich adaptačných politikách a ich možnom 

budúcom vývoji v lesníckom sektore aj mimo neho, 

na rôznych úrovniach, vrátane potreby zosúladenia 

príbuzných politík a politických cieľov v iných 

politických oblastiach 

• realizovateľnosti, spoľahlivosti a účinnosti 

adaptačných opatrení na základe existujúcich 

príkladov z rôznych klimatických regiónov Európy, 

zmene prístupu od reakcií na mimoriadne situácie 

k prevencii disturbancií a tým zvyšovaniu odolnosti 

lesov 

• príležitostiach a prekážkach implementácie 

adaptačných opatrení a účinného zvládania 

disturbančných rizík 
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   Koncept adaptácie lesov na klimatické zmeny

Súčasná miera a rozsah klimatických zmien 

presahuje prirodzenú migračnú a adaptačnú kapacitu 

jednotlivých druhov lesných drevín. Na základe 

spoľahlivých vedeckých dôkazov v kombinácii s 

odbornými znalosťami je potrebné poskytnúť širší 

rámec pre adaptáciu na klimatické zmeny a pro-

aktívny manažment disturbančných rizík. Ten by mal 

byť následne schválený na politickej úrovni, aby sa 

podporila jeho implementácia v prevádzke. Opatrenia 

na zvýšenie adaptačnej kapacity prirodzených lesných 

ekosystémov (napr. zvýšením genetickej diverzity) a 

prevencia disturbančných rizík by mali byť doplnené 

asistovanou migráciou prostredníctvom umelej 

obnovy porastov vhodným lesným reprodukčným 

materiálom1.

1 Na základe výsledkov výskumu, napr. projekt SUSTREE a jeho nástroj na podporu rozhodovania SUSSELECT

  Výstupy workshopu

Výsledkom workshopu sú nasledujúce kľúčové odkazy a odporúčania, ktoré zhrnula Expertná skupina FOREST 

EUROPE na svojom štvrtom zasadnutí, ktoré a konalo súbežne s workshopom.

Kľúčové odkazy a odporúčania pre 
Právny rámec

• Na medzinárodnej a národnej úrovni môže legislatíva a národné politiky brániť možnosti prispôsobovania trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov potrebám vyplývajúcim z meniacich sa klimatických podmienok, napr. 
obmedzovaním proaktívneho obhospodarovania lesov alebo prenosu reprodukčného lesného materiálu.  

 - Signatári FOREST EUROPE by mali vytvoriť vhodné podmienky pre podporu adaptácie lesov na klimatické 
zmeny prostredníctvom vhodného prehodnotenia/revízie politík. 

 - Stratégie a programy vrátane národných lesníckych programov alebo ich akčných plánov by mali podporovať 
adaptáciu lesov na klimatické zmeny, vrátane proaktívneho obhospodarovania lesov, asistovanej migrácie 
atď. 

 - Národné a nadnárodné nariadenia alebo iné právne predpisy upravujúce prenos lesného reprodukčného 
materiálu by mali byť revidované a aktualizované tak, aby umožňovali asistovanú migráciu druhov drevín a 
výber vhodných proveniencií vzhľadom na nedávne aj predpokladané klimatické zmeny.

• Klimatické zmeny ovplyvnia všetky lesy, vrátane lesov v chránených územiach alebo ochranných lesov, ktoré 
podliehajú osobitným požiadavkám na ich obhospodarovanie (napr. NATURA 2000, lesy dôležité z hľadiska 
ochrany pôdy a vody, ochrany pred zosuvmi pôdy atď.)

 - Signatári FOREST EUROPE by mali, ak je to potrebné, revidovať svoje politiky a právne predpisy, aby umožnili 
proaktívne prístupy a opatrenia manažmentu v rôznych typoch ochranných lesov a v chránených územiach.

• Pokračujúce otepľovanie a dynamicky sa meniace extrémne klimatické udalosti a disturbančné riziká si vyžadujú 
prijatie adaptačných opatrení vhodných pre predpokladané zmeny klímy v dlhšom časovom horizonte.

 - Signatári FOREST EUROPE by mali zintenzívniť úsilie na to, aby sa implementovali výhľadové adaptačné 
opatrenia zohľadňujúce predpokladané klimatické zmeny v časovom horizonte celých rubných dôb. 
Možné podporné schémy by mali byť viazané na dlhodobé záväzky vlastníkov lesov implementovať takéto 
adaptačné opatrenia. 
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Kľúčové odkazy a odporúčania pre  
Koordináciu a správu agendylesov

• Manažment disturbancií sa praktizuje v rôznych európskych krajinách rôznymi spôsobmi. Je potrebné, aby 
primerané systémy spravovania pokrývali celý cyklus riadenia rizika týchto mimoriadnych situácií a zohľadňovali 
ciele definované Rámcom OSN SENDAI2

 - Malo by byť zabezpečené širšie využívanie dobrých príkladov v oblasti prevencie, prípravy, účinných rýchlych 
reakcií a obnovy po disturbanciách.

 - Mala by sa podporovať lepšia harmonizácia a koordinácia riadenia mimoriadnych situácií a krízových plánov 
medzi krajinami. 

• S cieľom vysporiadať sa s rozsiahlymi disturbanciami by krajiny mali zlepšiť koordináciu ľudských a ostatných
zdrojov (vrátane infraštruktúry, mechanizmov atď.), v rámci krajín ako aj medzi nimi, na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami v rámci celého lesníckeho-drevárskeho komplexu. 

• Aktívne obhospodarovanie lesov je často nevyhnutné pre prevenciu disturbančných rizík (napr. redukcia 
horľavého materiálu v ekosystémoch náchylných na požiare alebo uprednostňovanie zmiešaných lesných 
porastov pre zmierňovanie kalamít spôsobených biotickými škodcami). Takéto postupy by mali byť zahrnuté do 
riadenia disturbančných rizík ako súčasť trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.    

• Medzirezortná spolupráca a dosahovanie konsenzu sú jedným z rozhodujúcich faktorov úspešnej realizácie 
adaptačných opatrení a manažmentu disturbančných rizík. Zapájanie rôznych zainteresovaných strán do 
spoločného procesu plánovania umožňuje stanovenie dlhodobých priorít pre budúci manažment.  

 - Mali by sa podporovať prístupy participatívneho plánovania a skupinového rozhodovania, pretože 
umožňujú zvažovať perspektívy rôznych zainteresovaných strán a hľadanie rovnováhy medzi ich záujmami. 

• V prípadoch, keď rôzne procesy, inštitúcie a organizácie na medzinárodnej a národnej úrovni pracujú na 
podobných témach, vznikajú príležitosti na spoluprácu a zdieľanie zdrojov. Príkladom je identifikácia spoločných 
úloh a potrieb budovania kapacít v oblasti introdukovaných a inváznych druhov.

Kľúčové odkazy a odporúčania pre  
Ekonomiku a financovanie

• Je nevyhnutné informovať politikov o ekonomických dopadoch kalamitných situácií. Osobitnú pozornosť je 
potrebné venovať tomu, aby sa zabránilo šíreniu zavádzajúcich informácií.  

 - Napríklad environmentálne účtovníctvo by malo zabezpečiť, že bude zdokumentované nielen prípadné 
zvýšenie HDP z dôvodu kalamitných ťažieb, ale bude taktiež evidované zníženie hodnoty zostávajúcich 
zásob dreva z dôvodu extrémnych klimatických udalostí a disturbancií.  

 - Benefity celej škály ekosystémových služieb by mali byť oceňované pomocou štandardných metód, berúc 
do úvahy vplyv disturbancií a ich možné zmierňovanie adaptačnými opatreniami.

• Koncept platieb za ekosystémové služby je sľubným nástrojom financovania adaptácie na klimatické zmeny a 
manažmentu disturbančných rizík, a mohol by byť začlenený do schém verejnej podpory. 

• Medzi vhodné riešenia, ktoré by mohli motivovať vlastníkov a obhospodarovateľov lesov realizovať adaptačné 
opatrenia a manažment disturbančných rizík, môžu patriť aj ďalšie ekonomické a trhovo orientované nástroje 
vrátane rôznych foriem poistenia.  

2 Sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof: https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework



3  Príkladom takejto podpornej siete zriadenej v EÚ je RescEU (https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en)
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• Tradičný manažment disturbančných rizík, akým je napr. likvidácia lesných požiarov, sa často spája s veľmi 
vysokými nákladmi, ale jeho efektívnosť pri ochrane spoločnosti pred rizikami býva spochybňovaná vedeckou 
komunitou a hasičskou praxou, pokiaľ nie je tento tradičný prístup spojený s vhodnými preventívnymi opatreniami.

 - Mali by sa presadzovať a podporovať opatrenia na predchádzanie disturbančných rizík, ktoré môžu byť 
nákladovo efektívnejšie, s využitím tradičných aj inovatívnych nástrojov, ako je napríklad poskytovanie 
technickej pomoci a systémov verejnej podpory.  

 - Financovanie opatrení na predchádzanie rizík môže poskytovať príležitosti pre zvyšovanie príjmu miestnych 
komunít a podporovať miestne ekonomiky (napr. miestny trh pre dodávky dreva na energetické účely po 
odstraňovaní horľavého materiálu v oblastiach náchylných na požiare, otvorené priestranstvá a špecifické 
spôsoby využívania krajiny, ktoré vytvárajú prirodzené protipožiarne bariéry ako napr. vinice).  

• Pri revízii verejnej podpory lesného hospodárstva by bolo žiaduce posilniť prepojenie medzi platbami za obnovu  
lesných ekosystémov po disturbanciách s opatreniami na zvyšovanie odolnosti (dobré príklady existujú v 
niektorých regiónoch).

• Pre dosiahnutie účinnej adaptácie na klimatické zmeny by mala v schémach verejných podpôr prevládať 
prevencia nad obnovou. Príkladom sú realizované aktivity v rámci lesníckych opatrení Programov rozvoja vidieka 
EÚ, ktoré ukazujú podiel financovania 2,5 x viac v prospech prevencie v porovnaní s obnovou. 

Kľúčové odkazy a odporúčania pre  
Výmenu skúseností a budovanie kapacít

• V prípade rozsiahlych kalamitných udalostí, na miestnej úrovni často chýba odbornosť, pretože tieto udalosti sa 
vyskytujú náhodne. Nedávne extrémne vlny horúčav a následné obdobia bez zrážok a kalamitné udalosti postihli 
regióny, ktoré majú málo skúseností s riadením rizík lesných požiarov a kalamít v dôsledku premnoženia hmyzu.  

 - Na budovanie kapacít pre adaptáciu na klimatické zmeny a manažment disturbančných rizík sú potrebné 
vhodné formy medzinárodnej spolupráce a výmeny skúseností (napr. prostredníctvom medzinárodných 
vzdelávacích podujatí, alebo výmenných programov pre expertov). 

 - Taktiež je dôležité pochopenie nedostatkov a predchádzanie chybám. Tieto informácie môžu byť použité 
na zlepšenie politických rozhodnutí a lepšie riadenie praktických postupov (napr. poskytovanie usmernení a 
osvedčených postupov).

• Niektoré krajiny disponujú špecifickými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré by sa mohli využiť ako pomoc 
iným krajinám pri dosahovaní cieľov, ktorým chýbajú potrebné znalosti alebo skúsenosti.  

 - Medzinárodné podporné siete3 môžu poskytovať pomoc v priebehu kalamitných udalostí (ako napr. lesné 
požiare, záplavy atď.).

 - Kapacity a expertízy by sa mohli zdieľať prostredníctvom európskej platformy pre riadenie rizík lesov (tzv. 
European forest risk facility). Takáto platforma by mohla zhromažďovať informácie, vytvárať protokoly 
a pripravovať prehľady o kalamitných udalostiach a zdieľať ich pre spoločné aktivity, s cieľom uľahčiť 
zhromažďovanie skúseností, formuláciu odporúčaní týkajúcich sa osvedčených postupov a zvyšovanie 
verejného povedomia. 
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 - Je potrebné zdieľať rôzne riešenia, ktoré by inšpirovali ostatných a podporovali vzájomné učenie sa pri 
budovaní kapacít, pretože skúsenosti a prístupy sa medzi krajinami a regiónmi značne líšia (napr. južné 
Francúzsko a Toskánsko používajú rozdielne prístupy v riadení rizík lesných požiarov, pokiaľ ide o využívanie 
profesionálnych hasičov a dobrovoľníkov).  

• Je potrebné podporovať rozvoj nevyhnutných zručností medzi manažérmi a lesnými robotníkmi v oblasti 
manažmentu disturbancií. 

 - Bezodkladne by sa mali vytvárať a zavádzať cielené vzdelávacie programy v oblasti adaptačných opatrení na 
lesníckych školách, univerzitách, ako aj zavádzať vzdelávacie kurzy pre obhospodarovateľov lesov a lesných 
robotníkov.

 - V niektorých krajinách existuje veľmi dobrá odborná príprava/vzdelávanie v oblasti protipožiarneho 
manažmentu, čo by bolo možné taktiež zdieľať na medzinárodnej úrovni.  Príkladom môžu byť Pau Costa 
Foundation v Španielsku, alebo Centrum pre lesné požiare v Antalyi, Turecko, ktoré poskytujú vzdelávacie 
kurzy pre medzinárodných poslucháčov. 

Kľúčové odkazy a odporúčania pre  
Pestovanie a obhospodarovanie lesov

• Európske lesy sú rozmanité a slúžia rôznym spoločenským potrebám. Okrem toho, dopady klimatických zmien a 
disturbančné riziká taktiež závisia od bioklimatických a topografických podmienok, ako aj od socio-ekonomických 
faktorov. Neexistuje žiadne univerzálne riešenie, ale sú potrebné rôzne adaptačné stratégie, prispôsobené 
miestnym podmienkam. Preto ani nasledovné odporúčania nie sú všeobecne uplatniteľné, ale môžu byť vhodné 
pre špecifické režimy obhospodarovania lesov: 

 - prírode blízke obhospodarovanie lesov (napr. rozmanitejšie drevinové zloženie, vysoká genetická a 
štrukturálna rozmanitosť, zvýšená stabilita jednotlivých stromov) môže zvýšiť odolnosť lesov,

 - pri intenzívnej produkcii dreva je možné zmierniť disturbančné riziká výberom lepšie prispôsobeného lesného 
reprodukčného materiálu a využívaním kratších rubných dôb umožňujúcich častejší výber vhodného 
genetického materiálu a zachovanie odolnosti týchto porastov počas celej rubnej doby,

 - intenzívnejšou výchovou (prečistky a prebierky) sa môže zvýšiť dostupnosť vody pre zostávajúce stromy 
hlavne v suchých oblastiach.  Obnovenie prirodzených vodných režimov prerušením umelých drenážnych 
systémov tiež môže zlepšiť dostupnosť vody na danej lokalite.

• Tradičné a inovatívne preventívne opatrenia na predchádzanie distrubančných rizík (napr. spásanie trávneho 
porastu, ťažba biomasy z lesov náchylných na požiare, podsadby a premeny monokultúr na zmiešané porasty, 
spoločná správa lesov s rozdrobeným vlastníctvom prostredníctvom spoločenstiev) by mali ísť ruka v ruke s 
opatreniami ochrany lesa, odstraňovaním škôd a revitalizáciou. 

• Pri revízii politických nástrojov by sa mali zvážiť aj inovatívne prístupy k protipožiarnemu manažmentu krajiny 
ako napr. diverzifikácia drevinového zloženia a vytváranie prirodzených protipožiarnych priesekov medzi 
monokultúrami drevín obzvlášť náchylných na požiare (borovica, eukalyptus).

• Je potrebné zvážiť využitie prirodzenej obnovy po kalamitných udalostiach ak sa na mieste nachádza dostatočné 
množstvo semien alebo zmladenia. Vyžaduje si to však, aby bola prirodzená obnova prispôsobená výhľadovým 
klimatickým podmienkam, v opačnom prípade môže byť kombinovaná s výsadbou sadeníc vhodných proveniencií 
pre zabezpečenie asistovanej migrácie.  
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• Vysoké stavy zveri môžu brániť úspešnému  vykonávaniu adaptačných opatrení  ako je napr. premena porastov 
(zmena drevinového zloženia) čo môže brániť zakladaniu odolných lesov na mieste porastov poškodených 
disturbanciami.  Poľovnícka legislatíva by preto mala byť schopná zabezpečiť účinnú reguláciu stavov zveri, inak 
nebude možné diverzifikovať drevinové zloženie v potrebnom rozsahu.     

• Po kalamitných udalostiach existuje zvýšené riziko sekundárneho poškodenia (napr. rozšírenie podkôrneho hmy-
zu po veternej kalamite) alebo zhoršenie stavu ekosystému v dôsledku napr. pôdnej erózie (po požiari), zvýšené 
lavínové riziko a riziko povodní. Tieto riziká by sa mali zmierňovať prostredníctvom vhodných preventívnych 
opatrení, napr. okamžité spracovanie kalamitného dreva, odkôrňovanie vyvrátených kmeňov alebo budovanie 
technických protilavínových zábran po strate ochranného porastu.  Malo by sa však taktiež vziať do úvahy, že 
mŕtve ležiace drevo môže byť dôležitým zdrojom živín, poskytovať ochranu sadeníc pred eróziou, lavínami a 
ohryzom zverou. 

• Inovatívne technológie diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) môžu poskytnúť pomoc pri plánovaní ťažbovej činnosti 
po veterných kalamitách. Môžu umožniť identifikáciu nebezpečných prevísajúcich a vyvrátených stromov už 
pred vstupom pracovníkov do poškodeného porastu, aby sa znížilo riziko úrazov.  Informácie z DPZ môžu byť 
užitočné aj pri znižovaní nákladov a odhade reálnej hodnoty dreva v takýchto situáciách.

Kľúčové odkazy a odporúčania pre  
Rozvoj technických kapacít a infraštruktúry

• Malo by sa podporovať budovanie primeraných skladovacích kapacít pre drevo a rezivo, aby sa v prípade 
rozsiahlych kalamít zabránilo nadmernému presýteniu trhu s drevom.  

• Budovanie infraštruktúry zabezpečujúcej dobrý prístup do lesných porastov je dôležité pre zjednodušenie činností  
lesného hospodárstva, umožnenie rýchlej reakcie na kalamitné udalosti a na zachovanie prístupu mechanizmov 
do lesných oblastí s rašelinovými pôdami, ktoré v teplejších klimatických podmienkach nezamŕzajú. 

• Udržiavanie a zvyšovanie kapacít celého reťazca produkcie lesného reprodukčného materiálu (zber semien, 
skladovanie a preprava reprodukčného materiálu, lesné škôlky) je nevyhnutné pre zvládanie rozsiahlych kalamít. 
Osobitný význam by sa mal venovať schopnosti lesných škôlok poskytovať dostatočné  množstvo vhodného (na 
klímu adaptovaného) lesného reprodukčného materiálu, ktorý môže zvýšiť odolnosť lesov. Pre výsadbu stromov s 
dobrými výsledkami, s využitím vhodných výsadbových techník, je potrebný dostatok kvalifikovaného personálu.

• Nedávna reštrukturalizácia lesníckej výroby v mnohých krajinách často viedla k strate potrebnej pracovnej sily. Vo 
všeobecnosti je potrebné viac investovať do výchovy, vzdelávania a udržania kvalifikovaného personálu. 

• Dodávatelia služieb v ťažbovej činnosti by sa mali pripraviť na budúce extrémne kalamitné udalosti, napr. 
prostredníctvom zaškoľovania personálu a rozvoja špecializovaných dodávateľských reťazcov pre náhodné ťažby. 
Dopravná logistika je často slabou/problematickou stránkou náhodných ťažieb. Podpora z verejných zdrojov je 
potrebná pre testovanie, konsolidáciu a zdieľanie skúseností s organizáciou trhu s drevom4. 

• Ďalšou výzvou je nachádzanie nových trhov v prípade rozsiahlych kalamít a príliš veľkého množstva dreva na trhu. 
V budúcnosti bude potrebné zvyšovať kapacity pre spracovanie listnatého dreva, čo môže zároveň podporovať 
miestnu ekonomiku. Štáty by mali zabezpečovať vypracovávanie scenárov a výhľadov budúcich dodávok dreva 
potrené pre rozhodovanie v drevárskom a energetickom sektore. 

4   Príkladom je Európske inovačné partnerstvo pre poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-AGRI), ktoré ponúka nástroje ako 
napr. pracovné skupiny pre urýchlenie inovácií v poľnohospodárstve a lesníctve  (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/opera-
tional-groups).
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Kľúčové odkazy a odporúčania pre  
Genetiku a lesný reprodukčný materiál 

• Malo by sa podporovať používanie vhodného lesného reprodukčného materiálu, výber druhov drevín, prove-
niencií, a zdrojov semien, ktoré sú vhodné pre miestne podmienky a taktiež sú dostatočne geneticky rozmanité 
aby boli samo-udržateľné v  meniacich sa podmienkach klímy.  

• Malo by sa vyvíjať úsilie na vypracovávanie smerníc pre výber klimaticky prispôsobeného lesného reprodukčného 
materiálu. 

• Krajinám sa odporúča viesť dlhodobé záznamy o pôvode lesného reprodukčného materiálu na úrovni porastov, 
aby boli tieto informácie dostupné pre ďalšie adaptačné opatrenia. Takéto informácie umožňujú zisťovať koreláciu 
medzi produktivitou danej dreviny/proveniencie na stanovišti a pôvodom lesného reprodukčného materiálu  a v 
budúcnosti by mohli byť použité pre vypracovanie rozsiahlych odporúčaní pre budúce využitie takéhoto lesného 
reprodukčného materiálu.

• Modely budúceho rozšírenia drevín a prenosu semien by sa mali začleniť do procesov rozhodovania a plánovania 
v lesnom hospodárstve.  

Kľúčové odkazy a odporúčania pre  
Potreby monitorovania

• Adaptácia lesov na klimatické zmeny a proaktívny manažment disturbančných rizík by mali byť podporované 
intenzívnejším monitoringom lesov.  

 - Pre informovanie praxe  v oblasti adaptácie na klimatické zmeny by bolo žiadúce zlepšiť rozsah a interpretáciu 
pozorovaní meteorologických veličín a vodnej bilancie (napr. deficit vody v pôde ako signál včasného 
varovania). 

 -  Na základe testovania postupov adaptívneho obhospodarovania lesov  ako je napr. asistovaná migrácia, 
vznikajú nové potreby monitorovania s cieľom zhromaždiť a prehodnotiť empirické dôkazy o účinnosti 
adaptačných opatrení.  

• Existujúce služby založené na údajoch diaľkového prieskumu programu Copernicus a európskeho informačného 
systému o lesných požiaroch  EFFIS sa ukázali ako užitočné pri posudzovaní rizika požiarov a ďalších disturbancií v 
celosvetovom meradle, a takéto služby by sa ďalej mohli zlepšovať prostredníctvom dodatočných monitorovacích 
parametrov. Okrem hodnotenia nebezpečenstva požiarov (EFFIS) by sa ďalšie úsilie v oblasti monitorovania malo 
rozšíriť, napr. na hodnotenie poškodenia lesných porastov.

 - Krajiny môžu požiadať o údaje a satelitné snímky z programu Copernicus a táto služba by sa mohla širšie 
využívať, napr. poskytovať lepšie informácie rôznym agentúram, médiám a verejnosti.  

 - Monitorovanie založené na diaľkovom prieskume môže byť doplnené o ďalšie nástroje pre hodnotenie rizík 
a prípravu na možné disturbancie. Zatiaľ čo hodnotenie oblastí postihnutých požiarmi a holín sa účinne 
vykonáva pomocou diaľkového prieskumu, hodnotenie rizík a škôd podkôrnym hmyzom môže naopak 
vyžadovať iné postupy a nástroje.   

 - Údaje z národných inventarizácií lesov založené na meraniach v teréne (napr. sietí inventarizačných alebo 
monitorovacích plôch) majú naďalej veľký význam ako in situ informácie pre podporu interpretácie údajov 
diaľkového prieskumu. 

• Pre podporu proaktívneho riadenia rizík je dôležité rozšíriť monitorovanie jednak o informácie o pripravenosti a 
prevencii ako aj pre fázu revitalizácie po disturbanciách. Definovanie účelu a stanovenie strategických cieľov pre 
každú fázu cyklu riadenia rizík by malo byť východiskovým bodom pre stanovenie postupu monitorovania pre 
každú situáciu. 
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 - Mali by sa využívať nové technológie pre monitorovanie a mapovanie pre účely hodnotenia rizík a 
rozhodovania, napr. o výbere oblastí, pre ktoré sa prioritne majú prideliť zdroje. Špecifické nástroje, súbory a 
metódy je možné vybrať z celej škály, ktorá je dostupná na trhu, v závislosti od úrovne rôznych požiadaviek 
pre informovanie širokej verejnosti, orgánov štátnej správy alebo súkromného sektora.  

 - Okrem súčasného indexu rizika požiarov môže analýza historických údajov o požiaroch pomôcť pochopiť 
spôsob šírenia požiarov v krajine a umožniť vyhodnocovanie náchylnosti na požiare pre strategické 
prideľovanie zdrojov.

• Dynamiku hmyzu a súvisiace škody v súčasnosti monitorujú v rôznej miere regionálne a národné inštitúcie, ale 
získané dáta nie sú systematicky zhromažďované na medzinárodnej úrovni.  

 - Rozsah a intenzita nedávnych kalamít si vyžadujú lepšiu koordináciu národných monitorovacích činností. 
Bolo by žiadúce častejšie sprístupňovať medzinárodné kompilácie dostupných údajov napr. prostredníctvom 
už spomínanej európskej platformy ohrozenia lesa (tzv. European forest risk facility). Pravidelné publikovanie 
kompilácií by bolo užitočné pre informovanie nadnárodného proaktívneho manažmentu disturbančných 
rizík.  

• Zisťovanie a rozpoznávanie nových hrozieb je čoraz naliehavejšie. Malo by sa pokračovať v monitorovaní šírenia 
inváznych druhov a škodcov a mali by sa uplatňovať vhodné preventívne opatrenia. 

• Monitorovanie odolnosti lesov možno podporiť využitím satelitných snímok z platforiem Sentinel a HyperSpectral 
potrebných na určenie drevinového zloženia, ako aj štruktúry a výšky lesných porastov. 

Kľúčové odkazy a odporúčania pre  
Budovanie povedomia verejnosti

• Je potrebné budovať povedomie verejnosti o tom ako sa pripraviť a reagovať na výskyt disturbancií v budúcnosti. 
Obzvlášť v oblasti lesníctva platí že, verejnosť by mala byť informovaná o extrémnych udalostiach ako sú kalamity 
a o tom ako lesníci a manažment reagujú na spôsobené škody, taktiež je potrebné vysvetliť spôsoby prípravy a 
prevencie pred budúcimi kalamitami. Mali by sa preto vyvinúť vhodné nástroje na zvyšovanie povedomia.   

 - Výstupy diaľkového prieskumu môžu byť využité na zlepšenie informovanosti verejnosti o škodách, ich 
rozsahu a následných reakciách na ne a o vykonaných opatreniach.  

 - Mapy zobrazujúce riziká lesných požiarov môžu byť taktiež verejne prezentované za účelom informovania 
o týchto rizikách. 

 - Mapy zobrazujúce súčasné zhoršovanie stavu lesov a predpokladané klimatické podmienky sú tiež užitočné 
pre informovanie verejnosti.  

 - Komunikácia by mala vysvetliť akéo je potrebné reagovať na kalamitné situácie a čo je dôležité urobiť obnovu 
lesa a taktiež vysvetliť prečo sú tieto aktivity dôležité.  

• Väčšie úsilie by sa malo zamerať na komunikovanie charakteristík, ktoré ovplyvňujú odolnosť lesov (druhová 
diverzita atď.) aby sa zvýšilo povedomie verejnosti a súkromných vlastníkov.   

• Keďže väčšina lesných požiarov v stredomorskom a miernom klimatickom pásme je spôsobená ľudskou 
nedbanlivosťou alebo technickými poruchami, je nevyhnutné prepojiť zainteresovanie obyvateľov s profesio-
nálnou protipožiarnou ochranou.  

• Povedomie spoločnosti o problémoch akými sú požiare alebo záplavy, je možné zvýšiť prostredníctvom 
programov zvyšovania povedomia  pre školy a deti. 

• Pre efektívnejšie zvyšovanie povedomia verejnosti je potrebná lepšia spolupráca s odborníkmi v oblasti médií a 
komunikácie.
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  Príloha I - Program

Deň I. - 3. September 2019

9:00 – 9:30  Otvorenie a privítanie

  Bekir Karacabey – generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre lesníctvo, Turecko

  Viorel Gutu – subregionálny riaditeľ, Subregionálna kancelária FAO pre strednú Áziu 

  Zástupca FOREST EUROPE

 

9:30-10:45  Trvalo udržateľného obhospodarovanie lesov a potreba jeho adaptácie na klimatické  
  zmeny

  Klimatické zmeny a výzva na adaptáciu

   Marcus Lindner – Európsky lesnícky inštitút

  Usmernenia na operatívnej úrovni pre trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov  

  lesných drevín pri meniacej sa klíme v strednej Európe

   Roman Longauer – Slovensko

  Potenciálne adaptačné možnosti na zvýšenie odolnosti lesov a lesného hospodárstva z  

  hľadiska predpokladaných dopadov klimatických zmien

   Peter Spathelf – Nemecko

  Diskusia: Adaptácia na klimatické zmeny a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

11:15 – 12:30  Politiky a riadenie potrebné na implementáciu adaptácie, prevenciu rizík    
  a riadenie disturbancií  

  Programy rozvoja vidieka a štátna pomoc v EÚ na podporu adaptácie lesov    

  na klimatické zmeny

   Tamas Szedlak  - Európska Komisia

  Politiky a riadenie potrebné v reakcii na škody spôsobené víchricou Vaia na severovýchode  

  Talianska – výzva na spoluprácu viacerých aktérov

   Davide Petenella – Taliansko

  Vytvorenie medziodvetvovej vegetačnej protipožiarnej politiky pre Severné Írsko na základe  

  medzinárodných odborných znalostí

   Colum McDaid & Mark Smyth – Severné Írsko, Veľká Británia

  Implementácia aplikácií lesného hospodárstva v reakcii na problémy klimatických zmien

   Mehmet Misir – Turecko

  Diskusia: Potreba politík a riadenia
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14:00 – 15:30  Skúsenosti krajín v implementácii adaptačných opatrení na predchádzanie    
  a zmierňovanie prírodných rizík  

  Zvyšovanie ekologickej stability lesných porastov a ich odolnosti voči biotickým a abiotickým  

  činiteľom

   Michal Synek – Česká republika

  Networking pre rozvoj kapacít pri predchádzaní požiarom – medzinárodný transfer znalostí

   Oriol Vilalta i Caellas – Španielsko

  Skúsenosti s riadením dopadov sucha a / alebo šírením inváznych druhov

   Ihor Buksha – Ukrajina

  Reakcie na vplyvy klimatických zmien na lesy v Turecku: Prípadová štúdia Trace

   Mehemt Özdemir – Turkey 

    

16:00 – 17:30  Prekážky a hnacie sily pri implementácii adaptačných opatrení a prevencii    
  disturbančných rizík v Európe – Panelová diskusia   

  Ako presunúť zameranie z reakcií na krízové situácie smerom k prevencii disturbancií   

  a zvyšovaniu odolnosti lesov? 

  Ako využiť cezhraničnú spoluprácu v rámci nástroja na riadenie rizík (Forest Risk Facility)  

  pre šírenie účinných a nákladovo efektívnych opatrení?

  Ako pripraviť drevospracujúcu priemysel  na meniacu sa kvalitu a kvantitu dodávok dreva  

  z európskych lesov v budúcnosti? 

17:30 – 18:30  Posterová sekcia

Deň II. - 4. September 2019

9:00 – 11:00  Tvorba odporúčaní pre integráciu adaptačných opatrení a prevenciu disturbančných rizík  
  do trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a riadenia prírodných zdrojov

  Prezentácia kľúčových odkazov  z prvého dňa.

  Diskusia v dvoch pracovných skupinách zameraných na:

   a) adaptačné opatrenia

   b) prevencia voči diturbančným rizikám v medzi sektorovom krajinnom kontexte

  Reportovanie z pracovných skupín a závery workshopu

11:15 – 18:00  Exkurzia 
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  Príloha I - Životopisy prezentujúcich

Marcus Lindner

Dr. Marcus Lindner je vedúcim vedeckým pracovníkom 
v Programe odolnosti lesov v Európskom lesníckom 
inštitúte. Študoval lesníctvo na Univerzite vo Freiburgu, 
Nemecko a získal PhD. na Univerzite Potsdam, Nemecko 
s dizertáciou v odbore geoekológia. Od roku 2008 je 
mimoriadnym profesorom v odbore „Klimatické zmeny 
a trvalo udržateľnosť lesného hospodárstva v Európe“ 
na Lesníckej Fakulte Univerzity Východné Fínsko a 
od roku 2015 v odbore „Ekológia lesa: Ekosystémové 
služby a hodnotenie trvalo udržateľnosti“ na Fakulte 
Pôdohospodárstva a lesníctva, Univerzita Helsinky. 
Má 25 ročné skúsenosti vo výskume v oblasti vplyvov 
klimatických zmien a vývoja strategických reakcií v 
lesnom hospodárstve, hodnotení trvalo udržateľnosti 
lesníckeho sektora a hodnotení zdrojov biomasy z 
európskych lesov. V súčasnosti je lídrom nemeckého 
národného projektu SURE „Zachovávanie a zvyšovanie 
odolnosti európskych lesov“ a je taktiež koordinujúcim 
expertom EIP-Agri Focus Group 24 pre lesnícke postupy 
a klimatické zmeny. Taktiež sa podieľal na riešení viac 
než 20-tich európskych projektov ako koordinátor 
(napr. CASTLE, Northern ToSIA, bioE-bioD), a ako líder 
pracovnej skupiny v projektoch ako napr. EFORWOOD, 
EUwood, MOTIVE, OPERAs, VOLANTE).

Roman Longauer

Dr. Roman Longauer je špecialistom na ochranu 
genetických zdrojov a lesného reprodukčného 
materiálu na Národnom lesníckom centre.  Prednáša 
na Lesníckej fakulte Mendelovej univerzity v Brne. 
Je zapojený do národných projektov a projektov 
financovaných EÚ, v súčasnosti je riešiteľom projektu 
programu INTERREG pre strednú Európu.  „Ochrana 
a trvalo udržateľné využívanie diverzity lesných 
drevín v podmienkach klimatických zmien“. Je tiež 
jedným z partnerov projektu „ Založenie európskeho 
informačného systému a lesných genetických zdrojov 
EUFGIS“, spolufinancovaný Programom EU Agri Gen 
Res. Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú taktiež úlohu 
konzultanta FAO, a realizáciu zahraničnej rozvojovej 

pomoci SlovakAID. Je zodpovedný za Národný 
program pre lesné genetické zdroje a zastupuje 
Slovensko v Európskom programe pre lesné genetické 
zdroje – EUFORGEN. 

Peter Spathelf

Peter Spathelf pôsobí od roku 2006 ako profesor pre 
pestovanie lesa na Univerzite pre trvalo udržateľný 
rozvoj v Eberswalde, Nemecko. Po štúdiu lesníctva 
na Univerzite vo Freiburgu (1983-1988) pracoval v 
štátnej lesníckej službe spolkovej krajiny Bádensko-
Württembersko.  V roku 1997 ukončil doktorandské 
štúdium na Inštitúte pre pestovanie lesov (Univerzita 
Freiburg). Od roku 1998 do roku 2001 prednášal pre 
Nemeckú akademickú výmennú službu (DAAD) 
na Brazílskej federálnej univerzite Santa Maria.  V 
súčasnosti pôsobí ako dekan fakulty a je zodpovedný 
za internacionalizáciu Univerzity v Eberswalde. Okrem 
toho zodpovedá za problematiku adaptácie lesov na 
klimatické zmeny v Nemeckom lesníckom združení 
(Deutscher Forstverein). 

Tamas Szedlak

Tamas Szedlak získal inžiniersky titul v odbore lesníctvo 
v roku 1987. V roku 1992 napísal dizertačnú prácu na 
tému agrolesníctvo a získal vysokoškolský titul  v odbore 
tropické poľnohospodárstvo a lesníctvo.  Po viac ako 
10 rokov  práce pre štátnu lesnícku službu v Maďarsku 
sa stal úradníkom na ministerstve pôdohospodárstva 
v Budapešti a participoval na prípravách pre vstup 
Maďarska do EÚ. Od roku 2004 pracuje pre Európsku 
Komisiu, Generálne riaditeľstvo pre pôdohospodárstvo 
a rozvoj vidieka. Zaoberá sa rôznymi otázkami 
súvisiacimi s lesníctvom, najmä lesníctvo a rozvoj 
vidieka  a praktické aspekty lesníctva v podmienkach 
klimatických zmien. Zaujíma sa taktiež o politický vývoj  
v oblasti lesného hospodárstva a poľnohospodárstva 
vrátane prípravy legislatívnych podkladov pre CAP pre 
obdobie po roku 2020.
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Colum McDaid

Colum McDaid je vedec pracujúci pre Agentúru pre 
životné prostredie v Severnom Írsku (NIEA). Medzi 
jeho osobitné pracovné skúsenosti patrí  zapojenie sa 
do manažmentu krajiny od roku 1994, kde dohliada 
na manažment všetkých vysoko hodnotných území 
Severného Írska vrátane 8 oblastí mimoriadnej 
prírodnej krásy (AONBs)  a Belfastských vrchov.  Neskôr 
sa stal vedúcim vládnym úradníkom pre problematiku 
lesných požiarov. Od roku 2013 spolupracuje s Hasič-
skou záchrannou službou Severného Írska (NIFRS) na 
vývoji a realizácii iniciatívy pre zapojenie spoločenstiev 
do boja proti požiarom. Absolvoval vzdelávací kurz 
pre riadenie a reakcie na požiare organizovaný NIFRS 
a Hasičskou záchrannou službou Severného Írska. 
Vybudoval tiež Medzinárodnú sieť spolupracovníkov, 
ktorá slúži na zdieľanie znalostí a skúseností, ktoré sú 
užitočné pre politický vývoj v Severnom Írsku. 

Mark Smyth

Mark Smyth pracuje ako hasič už viac ako 26 rokov a 
ako vedúci úradník pre Hasičskú záchrannú službu v 
Severnom Írsku.  Vytvoril interný školiaci tím pre lesné 
požiare.  Je taktickým poradcom Veľkej Británie pre 
odolnosť voči požiarom a zastupuje NIFRS ako vedúci 
pracovník v Rade britských národných hasičov. Pracuje 
tiež ako úradník pre spoluprácu, ktorý sa špecializuje na 
riadenie záchranných služieb pre lesné požiare v Írsku. 
V súčasnosti je oblastným veliteľom v rámci NIFRS 
zodpovedným za prevádzkový výkon, zabezpečenie a 
zlepšovanie.

Mehmet Misir

Mehmet Misir začal štúdium v roku 1991 na  Lesníckej 
fakulte Technickej Univerzity Karadeniz (Turecko).  
Zároveň začal pracovať ako odborný asistent na 
Katedre lesného hospodárstva v roku 1993. V roku 
1995 dokončil inžinierske štúdium v odbore lesníctvo 
a v roku 2001 získal PhD titul na Katedre lesného 
inžinierstva.  V roku 2007 mu bol udelený titul docenta 
a v roku 2012 titul profesora.  V súčasnosti pôsobí ako 
profesor na Lesníckej fakulte Technickej Univerzity 
Karadeniz. Participoval na riešení mnohých národných 
a medzinárodných projektov. 

Oriol Vilalta i Caellas

Oriol Vilalta I Caellas po ukončení štúdia začal pracovať 
pre podpornú skupinu pre lesné požiare (GRAF) v 
rámci projektu Fireparadox a pokračoval vo svojom 
vzdelávaní ako analytik požiarov a aktívne sa podieľal 
na úlohách v oblasti hasenia požiarov na miestnej a 
medzinárodnej úrovni.  Ďalej pokračoval vo vzdelávaní 
na obchodnej škole ESADE v odbore riadenie 
mimovládnych organizácií (DGONG) a vedenie a 
sociálne inovácie (LIS). Vyučoval problematiku lesných 
požiarov na rôznych akadémiách a univerzitách a 
participoval na rôznych národných a medzinárodných 
konferenciách a koordinoval viaceré projekty. Od 
roku 2006 je tiež aktívnym členom Dobrovoľného 
hasičského zboru  Generalitat de Catalunya.

Davide Pettenella

Davide Pettenella je profesorom a vedúcim 
pracovníkom pre doktorandské štúdium na Univerzite 
v Padove (Taliansko) vyučujúcim lesnícku ekonomiku. 
Ako výsledok svojich výskumných aktivít v rámci 
programov financovaných Európskou Komisiou, FAO, 
Európskym lesníckym inštitútom  a Svetovou bankou, 
odpublikoval viac ako 400 článkov v oblasti lesníckej 
ekonomiky a marketingu drevných produktov.

Ihor Buksha

Ihor Buksha je vedúcim odboru pre monitorovanie 
a certifikáciu na Ukrajinskom inštitúte pre lesnícke a 
agrolesnícke meliorácie (URIFFM) Štátnej agentúry 
pre lesné zdroje a Národnej akadémie vied. V roku 
1989 ukončil doktorandské štúdium v odbore lesníctvo 
a pracoval ako vedecký pracovník v oblasti lesného 
hospodárstva (2001), člen Ukrajinskej lesníckej 
akadémie (2009), a je laureátom štátnej ceny za vedu 
a techniku (2013). Je autorom viac než 250 vedeckých 
publikácií v oblasti inventarizácie lesa a monitoringu, 
klimatických zmien a globálneho otepľovania, trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov, certifikácie 
lesov, analýzy scenárov a využívania pokročilých 
informačných technológií v lesníctve.
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Silvia Melegari 

Silvia Melegari je generálnou tajomníčkou Európskej 
organizácie pre piliarsky priemysel (EOS). Vyštudovala 
európske právo, predtým než začala pracovať pre EOS, 
pracovala pre Európske združenie výrobcov dosiek 
na báze dreva, kde zastávala pozíciu poradkyne pre 
životné prostredie a výskum. Má bohaté skúsenosti s 
prácou pre podporu drevospracujúceho priemyslu a 
európskych záležitostiach, vrátane podpory obchodu 
a problematiky životného prostredia.  

Nesibe Köse 

Nesibe Köse je profesorkou na Lesníckej fakulte 
na Istanbulskej univerzite Cerrahpasa.  Zaoberá sa 
problematikou dendroklimatologických rekonštrukcií, 
dendroekologického, dendroarcheologického a 
dendrogeomorfologického výskumu. V súčasnosti 
pracuje na protipožiarnom režime porastov borovice 
čiernej s cieľom určiť vzťah medzi požiarom a klímou a 
zistiť možné vplyvy klimatických zmien na borovicové 
lesy.

Michal Synek

Michal Synek ukončil inžinierske štúdium v odbore 
lesníctvo a doktorandské štúdium v odbore aplikovanej 
geoinformatiky. Pracoval na rôznych pozíciách v 
Inštitúte pre hospodársku úpravu lesa, najmä v oblasti 
spracovania a analýzy dát. Na medzinárodnej úrovni 
spolupracoval  na  rôznych úlohách EHK OSN/FAO 
Tímu špecialistov pre lesné hospodárstvo a EHK OSN/
FAO Tímu špecialistov pre štatistiku lesných produktov.

Mehmet Özdemir

Mehmet Ozdemir sa narodil v Trabzone, Turecko. V 
súčastnosti pôsobí ako riaditeľ Lesníckeho výskum-
ného inštitútu Marmara v Istanbule. Doktorandské 
štúdium absolvoval v odbore pestovania lesov na 
Lesníckej fakulte Technickej Univerzity Karadeniz. Viac 
ako 20 rokov pracoval ako riadiaci pracovník lesných 
závodov.  Pracoval na projekte  Yalova Model Forest 
v rámci medzinárodnej lesníckej siete. Koordinoval 
výskumný projekt  Integrácia hydrologických funkcií 
a funkcií ochrany pôdy do lesných hospodárskych 
plánov. Ako výskumník sa podieľal na riešení viacerých 
výskumných projektov. 

Aigar Kallas

Aigar Kallas po ukončení štúdia na Estónskej 
poľnohospodárskej univerzite ako lesný inžinier (v roku 
1995), začal pracovať pre štátnu službu v Estónsku, kde 
sa podieľal na formulovaní národnej politiky lesného 
hospodárstva a pri príprave reštrukturalizácie verejnej 
správy  lesného hospodárstva. Inžinierske štúdium 
absolvoval na Kalifornskej univerzite Berkeley v odbore 
poľnohospodárstvo a ekonomika zdrojov. Zastával 
viaceré manažérske funkcie v lesníctve vo verejnom aj 
súkromnom sektore v Estónsku a susediacich krajinách. 
Od roku 2007 je výkonným riaditeľom Estónskeho 
štátneho lesníckeho podniku RMK.
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