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Проектът IDES има за цел да

разработи и внедри подход за

транснационални интегрирани

екосистемни услуги в заливните

равнини, които да подобрят

управлението на качеството на

водата на р. Дунав и нейните

притоци и по този начин да

формират печеливши решения за

различните секторни интереси.
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Основни етапи:

➢ Анализ на реалното състояние на замърсяването на водата и

пораждащият натиск, както и на екосистемните услуги, в целия

Дунавски регион. Хармонизиране на различни подходи и съвместно

разработване на инструмент за оценка на екосистемните услуги

(инструмент IDES) въз основа на тези проучвания.

➢ Семинари със заинтересовани страни в пет пилотни области, където

ще бъдат разработени и оценени иновативни концепции за управление

на качеството на водата с помощта на новия инструмент IDES.

Разработване на ръководство за IDES, което ще бъде използвано от

партньорите на проекта по време на националните курсове за

обучение.

➢ Съвместно разработване на транснационална стратегия, осигуряваща

оперативната пътека за интегриране на подхода на екосистемните

услуги в бъдещите процеси за планиране качеството на водите.
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Водещ партньор: Catholic University Eichstaett-Ingolstadt, Professorship for Applied Physical

Geography, Germany.

Партньори на проекта: University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, BOKU-IHG,

Austria; University of Bucharest, UB-RCSES, Romania; Middle Tisza District Water Directorate,

Kötivizig, Hungary; WWF-Romania; Forschungsverbund Berlin e.V., FVB.IGB, Germany; Ministry of

Environment, Waters and Forests, Romania; Slovenia Forest Service, SFS; Faculty of Agriculture,

University of Novi Sad, FAUNS, Serbia; Climate, Atmosphere and Water Research Institute at

Bulgarian Academy of Sciences, CAWRI-BAS, Bulgaria; Institute for water of the Republic of

Slovenia, IzVRS.

Асоциирани партньори: International Commission for the Protection of the Danube River,

Austria; Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection, Germany; State

Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovakia; National Institute for Hydrology and Water

Management, Romania; General Directorate of Water Management, Hungary; Institute for Nature

Conservation of Vojvodina Provinc, Serbia; International Sava River Basin Commission, Croatia;

Association "Global Water Partnership-Bulgaria", Bulgaria; Federal Ministry of Agriculture,

Regions and Tourism, Austria; Austrian Federal Waterway Administration, Austria; Danube

floodplain National Park, Austria; Fisheries Research Institute of Slovenia, Slovenia; WWF Adria -

Association for the protection of nature and conservation of biological diversity, Croatia; EcoContact

P.A., Moldova.
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Екосистемните услуги са обобщени в 4 групи:

• Материални услуги - отнасят се до продукцията, добивана от

екосистемите и директно използвана в производството или за лична

консумация от хората (всички стоки, които ни доставя природата)

• Регулиращи услуги - свързани с капацитета на екосистемите да

регулират важни природни процеси и животоподдържащи системи чрез

биогеохимични и биосферни цикли. Регулиращите услуги са с пряко или

косвено въздействие (пречистване на водата, третиране на отпадъци и

др.)

• Културни услуги - нематериални ползи, които хората извличат от

екосистемите под формата на наслада от красивата природа

• Подържащи услуги - създават условията, необходими за предоставяне

на всички други екосистеми и услуги. Те се различават от всички други

услуги по това, че тяхното действие върху хората е косвено или много

бавно (кръговрата на хранителни вещества, на вода, почвообразуване)
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Благодаря за вниманието

Източник: KU Floodplain Institute


