
 

 

 
Varšavská rezolúcia 2  

„Lesy a voda” 
 

 
1. uznávajúc úzky vzájomný vzťah medzi lesmi a vodou;  

2. vyjadrujúc znepokojenie nad tým, že rastie nerovnováha medzi zásobami 
pitnej vody a dopytom po nej; 

3. uvedomujúc si potrebu zabezpečiť primerané množstvo vody primeranej 
kvality;   

4. podčiarkujúc potrebu adekvátnych vodohospodárskych podmienok s cieľom 
udržať európsku spoločnosť;  

5. zdôrazňujúc úlohu lesov a lesného hospodárstva pre biodiverzitu vodných 
ekosystémov; 

6. vyjadrujúc znepokojenie nad tým, že klimatická zmena bude mať veľmi veľký 
vplyv na frekvenciu, rozsah a intenzitu prírodných katastrôf ako sú záplavy, 
zosuvy pôdy, lavíny, búrky a suchá, a bude mať vplyv na lesy a vodné zdroje 
a ich obhospodarovanie; 

7. zdôrazňujúc úlohu lesov a lesného hospodárstva v ochrane kvality vody, 
obhospodarovania vodných zdrojov pre zabezpečenie dostatku všetkých vôd, 
v ochrane území pred záplavami, v boji proti postupu púští a pri ochrane pôdy 
ako aj dôležitosť horských lesov pri redukcii zosuvov pôdy, erózie pôdy a 
negatívnych vplyvov lavín; 

8. vyjadrujúc znepokojenie nad tým, že frekvencia a rozsah lesných požiarov 
rastie a lesné požiare sa vyskytujú čoraz častejšie, dokonca aj vo vyšších 
nadmorských výškach, čo má negatívny vplyv na povodia vodných tokov, 
kvalitu vody, kvantitu vody a eróziu pôdy;  

9. zdôrazňujúc, že plná ekonomická hodnota lesov musí byť primerane uznaná, 
najmä hodnota spočívajúca v poskytovaní ekosystémových služieb; 

10. uznávajúc, že majitelia lesov majú práva a povinnosti a konštatujúc význam    
predchádzajúcich konzultácií týkajúcich sa poskytovania služieb vo vzťahu k 
vode;  
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11. podčiarkujúc potrebu zapojenia miestnych komunít a ostatné zainteresované     
strany do plánovania a realizácie lesníckej politiky vo vzťahu k vodným 
zdrojom; 

12. vychádzajúc z predchádzajúcich záväzkov MCPFE a uznávajúc prebiehajúcu 
prácu v oblasti lesov a vodných zdrojov realizovanú v rámci medzinárodných 
dohôd, organizácií a procesov;  

 

signatárske štáty a Európske spoločenstvo sa zaväzujú k: 

 

I. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov vo vzťahu k vodným zdrojom  

 

1. udržiavať a prehlbovať ochranné funkcie lesov na ochranu vody a pôdy ako aj 
zmierňovať miestne prírodné katastrofy súvisiace s vodou prostredníctvom 
trvalo udržateľného lesného hospodárstva aj prostredníctvom verejných a 
súkromných spoločenstiev a partnerstiev;  

2. zhodnotiť programy prvého zalesňovania a opätovného zalesňovania v zmysle 
ich vplyvu na kvalitu a kvantitu vodných zdrojov, znižovanie výskytu záplav a 
ochranu pôdy; 

3. napomáhať obnove poškodených lesov, najmä na záplavových územiach a v 
oblastiach horných tokov riek v prospech vodného prostredia, redukcie záplav, 
zachovania biodiverzity a ochrany pôdy; 

 

II. Koordinácia politík o lesoch a vode  

 

4. rozvíjať a zdokonaľovať politiky pre obhospodarovanie lesných a vodných 
zdrojov, ktoré prispievajú do udržiavania ekosystémov a trvalo udržateľného 
poskytovania svojich služieb; 

5. koordinovať politiky obhospodarovania lesov a vodných zdrojov 
prostredníctvom národných lesníckych programov alebo podobných 
programov, a integrované plány obhospodarovania vodných zdrojov a stratégií 
na príslušných úrovniach; 

6. rozvíjať primerané alebo zdokonaľovať existujúce inštitucionálne mechanizmy 
na prehĺbenie kooperácie pri riešení otázok vzájomných vzťahov lesov a vôd; 

7. riešiť obhospodarovanie lesov a vodných zdrojov v cezraničných povodiach 
prostredníctvom prehlbovania medzinárodnej spolupráce;  

8. rozvíjať vzdelávanie, organizovať školenia, rozvíjať výskum a poskytovať 
poradenské služby s cieľom rozširovania poznatkov a chápania vzájomných 
vzťahov lesov a vodných zdrojov; 

9. zvyšovať povedomie o vzájomnom vzťahu medzi lesmi a vodnými zdrojmi ako 
aj  potenciálu lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania s cieľom 
zlepšovať vodné prostredie ;
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III. Lesy, voda a klimatická zmena 

 

10. rozvíjať lepšie pochopenie možných dôsledkov klimatickej zmeny na lesy 
a vodu a ich vzájomné vzťahy, vrátane premeny pôd na púšte a straty 
biodiverzity ako aj frekvencie, rozsahu a intenzity záplav, búrok, sucha, 
lesných požiarov, škodcov a chorôb;  

11. rozvíjať vhodnú politiku a stratégiu pre obhospodarovanie lesov a vodných 
zdrojov trvalo udržateľným spôsobom, aby boli schopné prispôsobiť sa 
klimatickej zmene a prispieť k zmierneniu jej negatívnych vplyvov;  

 

IV. Ekonomické oceňovanie lesných služieb vo vzťahu k vodným zdrojom  

  

12. zhodnotiť ekonomickú hodnotu lesných služieb vo vzťahu ku kvalite a kvantite 
vodných zdrojov a zníženiu možnosti záplav, z ktorých má spoločnosť úžitok; 

13. začleniť ekonomické hodnotenie lesných služieb vo vzťahu k vodným zdrojom 
do relevantných politík a stratégií o lesoch a vode; 

14. umožniť rozvoj a realizáciu opatrení, ktoré môžu zahŕňať ekonomické nástroje 
ako sú platby za ekosystémové služby (PES)1 s cieľom rozšíriť a diverzifikovať 
finančnú základňu pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov 
a zachovanie ochranných funkcií lesov.  

                                                 
1
 Platby za ekosystémové služby (PES) – zmluvné transakcie medzi kupujúcimi a predávajúcimi za 

ekosystémové služby alebo postupy využívania/obhospodarovania lesnej pôdy s cieľom zabezpečenia 
týchto služieb (Odporúčania platieb za ekosystémové služby v Integrovanom obhospodarovaní 
vodných zdrojov, UNECE Konvencia o vodách 2006)  


