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lesov I - Význam lesov
a ich ohrozenie
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V skutočnosti les človeka
nepotrebuje, ale človek
potrebuje les.

Získajte vedomosti o lese, jeho význame
pre našu planétu aj pre nás ľudí a o jeho
ohrozenosti.



Mnohí ľudia si čoraz viac uvedomujú význam
lesov pre našu planétu a pre každého z nás. 

Stručný prehľad mnohých funkcií lesov pre
nás a pre planétu dokazuje ich dôležitosť.  

 

Význam lesov



dodávateľ surovín pre stavebný, drevársky,
papierenský, celulózový a textilný priemysel 
zdroj energie (palivové drevo, pelety) 
dodávateľ produktov (mäso z diviny, med, 

 Les je:

      huby, ovocie, liečivé rastliny)

Existujú rôzne spôsoby špecifického využitia lesov,
napr.:  horolezecké lesy, pohrebné lesy  alebo

oblasti pestovania vianočných stromčekov.

Lesy sú významným "zamestnávateľom" v Nemecku: 
1,3 milióna ľudí je zamestnaných v odvetví 
"les a drevo" (ročný obrat približne 
180 miliárd €).

Využívanie lesov



Ochranné funkcie lesov

slúžia ako zásobárne vody a filtrujú pitnú vodu,

filtrujú vzduch a čistia ho od nečistôt,

poskytujú ochranu pred lavínami

svojimi koreňmi pridržiavajú pôdu a poskytujú
ochranu pred zosuvmi pôdy a povodňami

sú dôležitým biotopom pre flóru a faunu a
ponúkajú vysokú úroveň biodiverzity (tvoria
životný priestor pre 80% všetkých druhov
žijúcich na súši).

Lesy:



Lesy sú "zelené pľúca" našej planéty - produkujú
životne dôležitý kyslík a viažu CO2, ktorý škodí
klíme.

Les poskytuje ochranu pred horúčavami, vetrom,
silným dažďom a povodňami, a to vo väčšom aj v
lokálnom meradle.

V súvislosti so zmenou klímy majú lesy veľký význam,
a to tak na svetovej, ako aj na regionálnej a lokálnej
úrovni.

Klimatické funkcie lesov 



ísť na prechádzku,

športovať,

užívať si prírodu.

V Nemecku je vstup do lesov spravidla povolený
každému - lesy majú pre obyvateľstvo vysoký
rekreačný význam. 
Ponúka možnosť:

Rekreačné funkcie lesov



Takmer vo všetkých krajinách sveta, vrátane
Európy, lesy nie sú v poriadku a sú akútne
ohrozené klimatickými zmenami a ľudskými
zásahmi. 

Svedčia o tom ničivé lesné požiare v rokoch
2020 a 2021 v Európe a po celom svete.  

Hrozby pre lesy 



zmenou klímy s horúčavami, suchami, silnými
dažďami a búrkami,
kyslými dažďami a okyslením pôdy v dôsledku
znečistenia,
katastrofickými lesnými požiarmi,
škodcami a chorobami lesov, 
invazívnymi druhmi, ktoré poškodzujú stromy, 
monokultúrami a neprispôsobivými druhmi
stromov,
nerovnováhou populácie lovenej zveri,
neudržateľným obhospodarovaním 

Lesy sú akútne ohrozované:  

      lesov, nezákonným ničením lesov 
      (napr.: kosenie a vypaľovanie).



Chcete sa dozvedieť viac o trvalo
udržateľnom obhospodarovaní

lesov?  
 

Navštívte  našu webstránku a
pozrite si náš ďalši zelený tip GTL

"Obhospodarovanie lesov II - 
Mobilná škola pre lesných

hospodárov"
 

https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php
https://www.waldwissen.net
https://efi.int/ 

https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php
https://www.waldwissen.net/
https://efi.int/

