
zapojiť sa do aktivít lesného hospodárstva.

Projektový tím zorganizoval podujatie v úzkej spolupráci 
s asociáciou Forest Lowland AFP, FSC Taliansko a 
energetickými spoločnosťami E-ON a AzzeroCO2. 
Workshop bol súčasťou série podujatí vrátane 
Medzinárodného dňa lesov a “FSC Friday“ a prilákal 
veľkú pozornosť médií. Okrem majiteľov verejných 
a súkromných lesov sa na workshope zúčastnili 
prevádzkovatelia cestovného ruchu, regionálne a 
miestne samosprávy, zástupcovia environmentálnych 
združení, zástupcovia lesného hospodárstva, výskumníci 
a študenti.

29. septembra 2017 sa uskutočnil prvý taliansky workshop 
zainteresovaných strán. Taliansky tím1 ho zorganizoval v 
jednej z obcí, ktoré sú zapojené do talianskej prípadovej 
štúdie ALTERFOR-u v Bibione, v blízkosti Benátok. Táto 
oblasť sa nachádza vo vysoko urbanizovanej a turisticky 
orientovanej benátskej rovine, v ktorej prevláda 
poľnohospodárstvo. Lesy sa vo väčšine prípadov vyskytujú 
len pomiestne a pre rekreáciu majú veľký význam. Z tohto 
dôvodu sa workshop zameral na rekreačnú hodnotu 
lesov, zdôrazňujúc viaceré benefity, ktoré lesné zdroje 
poskytujú miestnym komunitám a spoločnosti.

Na plenárnom zasadnutí experti v oblasti lesného 
hospodárstva demonštrovali rôzne prístupy k lesnému 
hospodárstvu s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
ekosystémových služieb so zameraním na rekreáciu. 
Prebehla živá diskusia o kompromisoch a spolupráci 
medzi aktívnym lesným hospodárstvom a ochranou 
chránených území s vysokým stupňom ochrany. 
Podujatie sa skončilo aktivitami teréne, vrátane 
prehliadky pobrežných lesov na bicykli a výsadbou 
stromov, ktoré dávajú miestnym občanom príležitosť 

WORKSHOP PROJEKTU ALTERFOR V TALIANSKU: 
Ako hospodáriť s lesmi v blízkom okolí s cieľom zabezpečiť 
viaceré výhody miestnym spoločenstvám a spoločnosti?
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Nasledujúce projektové stretnutie a Travellab 
sa uskutoční 12. až 14. júna 2018 v Porto, v 
Portugalsku. Viacero aktérov v oblasti lesníctva, ako 
sú majitelia priemyselných lesov a lesov malých výmer, 
environmentálne mimovládne organizácie a orgány 
lesného hospodárstva sa spolu zúčastnia  stretnutia 
s konzorciom ALTERFOR-u na Travellab-e v území 
prípadovej štúdie Portugalska v blízkosti mesta Porto.

V oblasti dominujú súkromní majitelia lesov s malými 
výmerami. Poskytovanie eukalyptovej buničiny pre 
celulózopapierenský priemysel je vysoko hodnotené v 
zozname ekosystémových služieb. V súčasnosti je jednou 
z hlavných výziev vybalancovať ciele integrovaného 
manažmentu krajiny s cieľmi súkromného charakteru 
na malých územiach a vlastníckymi právami. Ide 
najmä o vyrovnanie zvýšeného dopytu po znižovaní rizika 
požiarov a potreby zabezpečiť zisk pre vlastníkov lesov

PROJEKTOVÉ STRETNUTIE A TRAVELLAB V PORTO 
(PORTUGALSKO) V JÚNI 2018

INFORMAČNÝ BULLETIN ALTERFOR 

ALTERNATÍVNE MODELY A ROBUSTNÁ 
PODPORA ROZHODOVANIA PRE 
OBHOSPODAROVANIE LESOV V
BUDÚCNOSTI

VYDANIE 03/2018

www.alterfor-project.eu

1Univerzita v Padove a ETIFOR.

Príspevok vznikol vďaka projektu ALTERFOR, financovaného 
Európskou úniou v rámci programu HORIZONT 2020 
„Výskum a inovácie“ (projekt č. 676754)



2

Informačný bulletin projektu ALTERFOR
Vydanie 03/2018

PRVÝ SÚBOR FILMOV ALTERFOR JE K DISPOZÍCII

Tri krátke filmy vyzdvihujú výskumné aktivity v projekte 
ALTERFOR. Prvý film ukazuje hlavné kroky analýzy aktérov 
v projekte. Okrem toho dvaja aktéri z územia prípadovej 
štúdie „Lieberose/Schlaubetal“ (Brandenbursko, 
Nemecko) zdôrazňujú súčasné potreby a očakávania 
odborníkov z výsledkov výskumu projektu. Druhý film 
predvádza spôsoby kalkulácie a vizualizácie potenciálnych 
dopadov alternatívnych konceptov hospodárenia pomocou 
simulátora SILVA. Nakoniec tretí film ukazuje merania na 
výskumnom stanovišti „Freising 813“ (Bavorsko, Nemecko). 

Viac informácií nájdete na: https://www.alterfor-project.eu/
project-diary.html

Travellab je pravidelnou udalosťou v projekte ALTERFOR, 
ktorá kombinuje tradičné exkurzie v teréne s diskusiami za 
“okrúhlym stolom“ s cieľom lepšie porozumieť miestnym 
pomerom a rozšíriť rozsah poznatkov o súčasných a 
alternatívnych modeloch lesného hospodárstva.

Miestne združenie vlastníkov lesov (AFVS), neakademický 
partner v ALTERFOR-e, propagovalo inovácie v lesnom 
hospodárstve u viacerých vlastníkov lesov. Pozornosť 
sa venuje stratégiám riadenia na úrovni krajiny, napr. 
diverzifikácii druhov a konkrétne opatrenia na zmiernenie 
dopadov požiarov, ako aj na zvýšenie kapacity ďalších 
ekosystémových služieb, ako je biodiverzita a sekvestrácia 
uhlíka. 

WORKSHOP PROJEKTU ALTERFOR V ÅSA, ŠVÉDSKO                  
Alternative FMMs  - a bridge between WP1 and WP3

Od 20. do 22. Marca, konzorcium zorganizovalo interný 
workshop vo švédskom Åsa.
Hlavným cieľom stretnutia bola výmena skúseností s 
implementáciou a hodnotením alternatívnych modelov 
hospodárenia s lesmi (FMM) v rôznych záujmových 
územiach. Zvláštna pozornosť bola venovaná výzvam 
pre rôzne systémy na podporu rozhodovania na úrovni 
lesného porastu a krajiny. Švédske alternatívne FMM boli 
prejednávané priamo v teréne. Na území prípadovej štúdie 
bol demonštrovaný podrastový systém (borovice lesnej) 
a zmiešané porasty smreka obyčajného a brezy. Exkurzia 
v 60-ročnom smrekovom poraste viedla k intenzívnym 
diskusiám o tom, ako tento typ lesa po mnoho rokov 
utváral lesné hospodárstvo vo Švédsku.

Súhrnná správa sa zameriava na päť ekosystémových 
služieb (ES): zachovanie biodiverzity, sekvestrácia uhlíka, 
regulačné služby, kultúrne služby a služby súvisiace s 
vodou. Obsahuje hodnotenie týchto ES pre každé záujmové 
územie v projekte ALTERFOR v rámci globálnych scenárov 

SÚHRNNÁ SPRÁVA
Rozdiely medzi tým, čo potrebujeme, a tým, čo získame 
v oblasti ekosystémových služieb v rámci súčasných 
modelov hospodárenia

vypracovaných v rámci projektu. Výsledky ukazujú, že 
vo väčšine prípadov v Európe, či už uspejeme alebo nie 
pri zmierňovaní klimatických zmien, sú súčasné modely 
lesného hospodárstva nedostatočné vzhľadom na podporu 
vyváženého poskytovania ekosystémových služieb. 
Súhrnná správa bude k dispozícii na internetovej stránke 
projektu v apríli 2018.
Viac informácií nájdete na: https://www.alterfor-project.eu/
deliverables-and-milestones.html
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