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Vec
Oslava Medzinárodného dňa lesov 2018 na tému lesy a mestá, FAO, Rím, marec 2018 informácia
Dňa 21. marca 2018 FAO uskutočnilo slávnostné podujatie k Medzinárodnému dňu lesov
2018 so zameraním na udržateľnosť lesov v mestách ako príspevok k potravinovej
bezpečnosti a výžive. Mestá pokrývajú len 2 % povrchu planéty, ale ich obyvatelia
využívajú 75 % svetových prírodných zdrojov. Aktuálnym trendom je urbanizácia. Očakáva
sa, že v roku 2050 bude 70% obyvateľstva žiť v mestách. Preto je udržateľný urbanistický
rozvoj kľúčový pre zabezpečenie kvalitného života ľudí. Lesy a stromy v mestských
a prímestských
oblastiach
môžu
byť
významným
príspevkom
k plánovaniu
a obhospodarovaniu udržateľnej a odolnej krajiny. Mestám môžu pomôcť redukovať
dôsledky zmeny klímy zadržiavaním vody a ochladzovaním prostredia, poskytovať
príjemnejšie prostredie pre oddych a zhromažďovanie, skvalitňovať ovzdušie, zvyšovať
dostupnosť lesných produktov či zvyšovať biodiverzitu a udržiavať kultúrne tradície.
Generálny riaditeľ FAO oznámil prípravu 1. svetového fóra o mestských lesoch, ktoré sa
uskutoční 28. novembra – 1. decembra 2018 v meste Mantova (IT). Cieľom fóra je
zhromaždiť predstaviteľov národných a lokálnych vlád, vedy a akademických inštitúcií,
mimovládnych organizácií, mestských architektov, lesníkov, pestovateľov, dizajnérov
a ďalších aktérov pre výmenu skúseností a diskusiu o možných dlhodobých formách
strategickej spolupráce. Viac informácií bude postupne k dispozícii na oficiálnej stránke
podujatia
https://www.wfuf2018.com/

Prezentovaná bola tiež nová publikácia FAO „Lesy a udržateľné mestá. Inšpirujúce
príbehy z celého sveta.“ Publikácia poskytuje úspešné príklady 15 miest sveta o tom, ako
„zelená infraštruktúra“ pomohla riešiť výzvy súvisiace s urbanizáciou, napr. Bangkok, Peking,
Singapur, Ľubľana, Filadelfia, Brusel, Melbourne, Vancouver. Celé znenie publikácie je
k dispozícii na stránke http://www.fao.org/3/I8838EN/i8838en.pdf
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FAO pre podporu miest pri príprave stratégií a politík pre mestské a prímestské lesy
iniciovalo širokú medzinárodnú spoluprácu, ktorá identifikovala hlavné výzvy pre mestské
lesy. Výsledkom sú „Smernice pre mestské a prímestské lesy“, ktoré majú za cieľ zvýšiť
povedomie komunity o príspevku lesov a stromov ku kvalite života a udržateľnosti. Publikácia
je k dispozícii na stránke http://www.fao.org/3/a-i6210e.pdf
Stála predstaviteľka SR pri FAO, Zora Weberová (zora.weberova@mzv.sk), uvíta informáciu
o prípadnej účasti zástupcov SR na 1. svetovom fóre o mestských lesoch.
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