Ministru konference par Eiropas mežu aizsardzību.
Strasbūra, Francija, 1990. gada 18. decembris

REZOLŪCIJA S6
Eiropas tīkls meža ekosistēmu izpētei
Parakstītājvalstis un starptautiskā institūcija,
spriežot, ka zināšanu pieaugums un attieksmes maiņa iepriekšējos divos gadu desmitos ir
ļāvusi skaidrāk izprast vajadzību pēc vispārējas zinātniski pamatotas meža aizsardzības
stratēģijas, kas neaprobežojas ar nelielas meža zemes daļas saglabāšanu;
norādot, ka dažos gadījumos ir bijušas grūtības meža apsaimniekošanā, kuru cēlonis ir
nepietiekamas zināšanas un izpratne par ekosistēmu sarežģītību;
uzskatot, ka zinātniskie darbi, kas veikti starptautiskās sadarbības kontekstā, īpaši zinātniskie
darbi Eiropas Ekonomikas kopienas vadībā, ir apstiprinājuši to, ka jaunākie reģistrētie
bojājumi Eiropas mežos ir dabīgo cēloņu un cilvēka darbību sarežģītas mijiedarbības
rezultāts;
apzinoties, ka saskaņota pieeja, kas pamatojas uz ekosistēmu, paredz dažādu nozaru
speciālistu sadarbību kopīgās programmās, kurās bieži tiek izstrādātas oriģinālas ekoloģiskās
analīzes metodes mežsaimniecības jomā;
uzskatot, ka mums jāaprobežojas ar dažu nozīmīgu tēmu izpēti, piemēram, hidroloģiskais
cikls, barības vielu aprites cikls un enerģijas aprites cikls;
apzinoties, ka šādai izpētei vajadzīgs ievērojams finansējums un to, ka katra Eiropas valsts
atsevišķi diez vai spēs pieņemt tik lielu zinātnisku izaicinājumu,
apņemas labāk apvienot savas meža ekosistēmu apsaimniekošanas izpētes iespējas
starptautiskā līmenī un šajā nolūkā izveidot Eiropas tīklu meža ekosistēmu izpētei.
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PRINCIPI
1. Šīs sadarbības kontekstā kvalificētas grupas koordinēs kopīgi noteiktas tēmas, tādējādi
ļaujot attīstīties patiesai Eiropas mēroga konkurencei, kas dos iespēju izstrādāt koncepcijas un
darba metodes, kuras ļaus analizēt Eiropas mežu problēmas un ņemt vērā ekosistēmas visā to
daudzveidībā.
2. Visas parakstītājvalstis tiek aicinātas savu struktūrvienību līmenī izveidot mehānismu
starpvalstu sadarbībai un pēc tam kopā ar pārējām valstīm piedalīties šā tīkla starptautiskajā
darbībā.
3. Uzdevums noteikt meža aizsardzībai īpaši svarīgās prioritārās izpētes tēmas, kas tiks
koordinētas šajā tīklā, ir uzticēts darba grupai, kurā ir pārstāvētas visas parakstītājas puses,
sadarbībā ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, īpaši Starptautisko Meža izpētes
organizāciju savienību.
4. Iesaistītās valstis izraudzīs priekšsēdētāju, kurš vadīs visu tīklu un pārstāvēs to attiecībās ar
citām organizācijām. Tiks izstrādātas attiecīgas procedūras, lai nodrošinātu sadarbību un
koordinētu sakarus ar personām, kas atbild par uzaicinājumiem piedalīties starptautiskajos
konkursos meža ekosistēmu funkcionēšanas un traucējumu izpētes jomā, īpaši Eiropas
Kopienā.
5. Katra valsts finansēs savu līdzdalību šajā tīklā.
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