Piektā Ministru konference par mežu aizsardzību Eiropā
2007. gada 5.–7. novembrī, Varšavā, Polijā

MEŽI DZĪVES
KVALITĀTEI

VARŠAVAS 2. REZOLŪCIJA
Mežs un ūdens
1. Atzīstot meža un ūdens ciešu savstarpēju saistību;
2. Izsakot rūpes par to, ka pieaug nelīdzsvarotība starp dzeramā ūdens apgādi un tā
pieprasījumu;
3. Apzinoties nepieciešamību nodrošināt pietiekamu ūdens daudzumu un kvalitāti;
4. Uzsverot atbilstošu ūdens resursu nepieciešamību, lai apmierinātu Eiropas sabiedrības
vajadzības;
5. Uzsverot meža un meža apsaimniekošanas nozīmi ūdens ekosistēmu bioloģiskajā
daudzveidībā;
6. Izsakot bažas par to, ka klimata pārmaiņas būtiski ietekmēs tādu dabas katastrofu kā plūdu,
dubļu straumju, lavīnu, vētru un sausumu biežumu, apmēru un intensitāti, kā arī ietekmēs
meža un ūdens resursus un to apsaimniekošanu;
7. Uzsverot meža un meža apsaimniekošanas nozīmi ūdens kvalitātes aizsardzībā, ūdens
resursu uzturēšanā, ūdens daudzuma nodrošināšanā visos ūdens avotos, plūdu mazināšanā,
cīņā ar pārtuksnešošanos, augsnes aizsardzībā, kā arī uzsverot kalnu mežu nozīmīgumu zemes
nogruvumu, erozijas un lavīnu ietekmes mazināšanā;
8. Izsakot bažas par pieaugošo mežu ugunsgrēku biežumu un apmēriem, un par to, ka
ugunsgrēki daudz biežāk izceļas pat augstos platuma un garuma grādos, tādējādi būtiski
ietekmējot ūdenstilpes, ūdens daudzumu un kvalitāti, kā arī radot augsnes eroziju;
9. Uzsverot to, ka ir pienācīgi jānovērtē mežu pilna ekonomiskā vērtība un jo īpaši
ekosistēmas pakalpojumu sniegšanas vērtība;
10. Atzīstot to, ka meža īpašniekiem ir tiesības un pienākumi, un norādot, ka ir svarīgas
iepriekšējas konsultācijas attiecībā uz pakalpojumiem, kas saistīti ar ūdens resursiem;
11. Uzsverot nepieciešamību iesaistīt vietējo sabiedrību un citas attiecīgas interešu grupas ar
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ūdens resursiem saistītu meža politiku plānošanā un īstenošanā;
12. Balstoties uz iepriekšējām MCPFE saistībām un apzinoties to pašreizējo darbu meža un
ūdens resursu jomā, kas notiek saskaņā ar starptautiskām konvencijām, dažādās organizācijās un
dažādos procesos;
parakstītājvalstis un Eiropas Kopiena uzņemas šādas turpmāk minētas saistības.
I. Ilgtspējīga meža apsaimniekošana un ūdens
13. Saglabāt un veicināt meža aizsargfunkcijas attiecībā uz ūdens resursiem, augsni, kā arī
vietējo ar ūdeni saistīto dabas katastrofu mazināšanā, ilgtspējīgi apsaimniekojot mežu, tostarp
ar valsts un privātā sektora partnerību.
14. Novērtēt apmežošanas un meža atjaunošanas programmas saistībā ar to ietekmi uz ūdens
resursu kvalitāti un kvantitāti, plūdu mazināšanu un augsni.
15. Veicināt degradēto mežu atjaunošanu, īpaši plūdiem pakļautajās zemēs un ūdenstilpju
krastu rajonos, lai labvēlīgi ietekmētu ūdens vidi, mazinātu plūdus, veicinātu bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu un augsnes aizsardzību.
II. Meža un ūdens politiku saskaņošana
16. Izstrādāt un uzlabot meža un ūdens resursu apsaimniekošanas politikas, kas veicinātu
ekosistēmu saglabāšanu un ekosistēmu pakalpojumu ilgstošu sniegšanu.
17. Saskaņot meža un ūdens resursu apsaimniekošanas politikas, veidojot nacionālās meža
programmas vai tām līdzvērtīgas programmas un integrējot ūdens resursu apsaimniekošanas
plānus un stratēģijas attiecīgajos līmeņos.
18. Izstrādāt piemērotus institucionālos mehānismus vai uzlabot jau esošos, lai būtu veiksmīgāka
sadarbība, risinot savstarpēji saistītus meža un ūdens resursu apsaimniekošanas jautājumus.
19. Ar ciešāku starptautisko sadarbību risināt meža un ūdens apsaimniekošanas jautājumus
pārrobežu baseinu līmenī.
20. Lai sekmētu zināšanas un izpratni par meža un ūdens ekosistēmu mijiedarbību, uzlabot
izglītību, mācību iespējas, zinātnisko izpēti un konsultāciju dienesta pakalpojumus.
21. Paplašināt izpratni par meža un ūdens savstarpējo saistību, meža potenciālu un to ilgtspējīgu
apsaimniekošanu, lai uzlabotu ūdens vidi.
III. Mežs, ūdens un klimata pārmaiņas
22. Padziļināt izpratni par potenciālajām klimata pārmaiņu sekām attiecībā uz meža un ūdens
resursu savstarpējo mijiedarbību, tostarp par pārtuksnešošanos un bioloģiskās daudzveidības
samazināšanos, kā arī plūdu, vētru, sausumu, mežu ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību izplatības
biežumu, apmēru un intensitāti.
23. Izstrādāt piemērotas politikas un stratēģijas ilgtspējīgai meža un ūdens resursu
apsaimniekošanai, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un sekmētu to mazināšanos.
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IV. Ar ūdeni saistītu meža nozares pakalpojumu ekonomiskais vērtējums
24. Novērtēt to meža sektora pakalpojumu ekonomisko vērtību, kas saistīti ar ūdens resursu
daudzumu un kvalitāti un plūdu mazināšanu, no kā sabiedrība gūst labumu.
25. Ietvert ar ūdens resursiem saistītu meža sektora pakalpojumu ekonomisko vērtējumu
attiecīgajās meža un ūdens resursu politikās un stratēģijās.
26. Sekmēt tādu pasākumu izstrādi un īstenošanu, kuros varētu ietvert ekonomiskus
instrumentus, piemēram, maksājumus par ekosistēmu pakalpojumiem (MESP)1, lai
paplašinātu un dažādotu finansiālo pamatu ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai un uzturētu
meža aizsargfunkcijas.

1

maksājumi par ekosistēmu pakalpojumiem (MEKP) – līgumiski darījumi starp pircēju un pārdevēju par ekosistēmu
pakalpojumiem vai zemes izmantošanu/apsaimniekošanu, kas var nodrošināt šos pakalpojumus. No „Rekomendācijas
par ekosistēmu pakalpojumu maksājumiem Integrētajā ūdens resursu apsaimniekošanā”, UNECE Ūdens konvencija,
2006. g.
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