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REZOLŪCIJA S2
Mežu ģenētisko resursu saglabāšana
Parakstītājvalstis un starptautiskā institūcija,
uzskatot, ka mežu sugu saglabāšanas galvenais mērķis ir šo sugu, kas ir cilvēces mantojuma
būtiska daļa, ģenētiskās daudzveidības saglabāšana;
uzskatot, ka ir nopietns risks, ka šī lielā daudzveidība var kļūt nabadzīgāka vai modificēties;
turklāt norādot, ka nenovērtējamā bagātība, ko veido mainīgums vienas sugas ietvaros starp
pašlaik Eiropā pārstāvētajām sugām, bieži izriet no sugu plašās dabiskās izplatības ļoti
dažādos ekoloģiskos apstākļos;
atzīstot, ka ir svarīgi apmežošanā un meža atjaunošanā izmantot ģenētiski uzlabotus
materiālus, īpaši kokmateriālu ieguves nolūkā,
apņemas savās valstīs īstenot mežu ģenētisko resursu saglabāšanas politiku ar tādām
metodēm, kas šķiet piemērotākās.
PRINCIPI
1. Tā kā mēs esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā un problēmas jārisina steidzami,
jārīkojas tūlīt, izmantojot pieejamo finansējumu un negaidot visas zinātniskās atbildes.
2. Izvēloties stratēģiju, jāņem vērā pašreizējais zināšanu līmenis un izteiktās bažas un jādod
priekšroka vienkāršām, stabilām un ilgdarbīgām metodēm, kas ļauj ņemt vērā zināšanu
attīstību un pārmaiņas pieprasījumā.
3. Mainīgums, kas jāsaglabā, ir visu ģenētisko tipu mainīgums (starp sugām, pasugām un
īpatņiem), ne tikai atsevišķu gēnu mainīgums vien.
4. Ņemot vērā iepriekš izklāstītos mērķus un ierobežojumus, jāuzsver un mežu
apsaimniekošanas jomā jāiekļauj in situ saglabāšana. Saglabāšana ex situ, veidojot ģenētisko
tipu kolekcijas vai saglabājot sēklas vai in vitro kultūras, ir cita papildu iespēja, kas jāņem
vērā.
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5. To mežu sugu ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, kam pašlaik ir sekundāra nozīme,
sākotnēji un kopumā jānodrošina, saglabājot meža ekosistēmas un retas meža sugas.
6. Mežu ģenētisko resursu saglabāšanas specifiskie līdzekļi, kuru principi izklāstīti iepriekš,
jāpapildina ar katras valsts izstrādātiem ieteikumiem mežkopības metožu izmantošanai
vismaz valsts mežos.
Piezīme. Šie ieteikumi var attiekties, piemēram, uz aizsardzību pret ģenētisko resursu
kontamināciju vai atšķaidīšanu īpašas nozīmes zonās, pietiekamas daudzveidības ievērošanu,
izvēloties sugas apmežošanai un mežu rekonstrukcijai un atjaunošanai, un vismaz attiecībā uz
valsts mežiem uzskaiti, kurā tiek precīzi identificēts stādīšanai un meža atjaunošanai
izmantotais reproduktīvais materiāls utt.
7. Jāsniedz pietiekams atbalsts organizācijām, kas koordinē un tehniski organizē nacionālās
un metodiski specifiskās programmas mežu ģenētisko resursu saglabāšanai.
SADARBĪBA EIROPAS MEŽU ĢENĒTISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANĀ
1. Lai veicinātu un paplašinātu darbību, kas sākta valsts un starptautiskā līmenī, attiecīgajām
pašreizējām organizācijām nekavējoties jāatrod funkcionāls, bet brīvprātīgs starptautiskās
sadarbības mehānisms, lai veicinātu un koordinētu turpmāk minētos pasākumus:
1.1. Eiropas mežu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas in situ un ex situ metodes,
1.2. reproduktīvo materiālu apmaiņu,
1.3. paveiktā darba monitoringu šajās jomās.

Tulkojums © Valsts valodas centrs, 2009

2

