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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.
Инструментът
IDES
дава
възможност
на
националните ключови участници в управлението
на качеството на водите да определят найустойчиви мерки съобразно нуждите на всички
сектори. Иновативният инструмент IDES ще
предостави оценка на екосистемните услуги за
наводняваните равнини, което ще подкрепи
вземането на устойчиви решения за тяхното
управление, както в пилотните зони, така и на
транснационално ниво.
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Проектът IDES е съфинансиран от
Европейския съюз (ERDF, IPA).
За повече информация посетете:
www.interreg-danube.eu/ides
Барбара Щамел, ръководител на проекта,
Католически университет Айхщат-Инголщат,
Германия Barbara.Stammel@ku.de
Александра Дамян, мениджър комуникации,
WWF-Румъния, adamian@wwf.ro
Проф. Емил Бурназки, координатор на проекта
в България, Институт за изследвания на
климата, атмосферата и водите – БАН,
bournaski@aim.com, http://cawri-bas.eu/
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IDES - Improving water quality in the
Danube river and its tributaries by
integrative floodplain management
based on Ecosystem Services
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Предизвикателството
за
намаляване
на
еутрофикацията на р. Дунав и притоците й и по този
начин на Черно море може да бъде решено само
чрез транснационално сътрудничество в целия
басейн. Естествените заливни равнини и буферните
ивици имат потенциал за значително намаляване
на замърсяването, но са обект на множество
човешки дейности, които силно влияят върху
качеството на речните води. Досега тези дейности
се управляваха на секторен принцип (напр.
задържане на наводнения, опазване на природата,
земеделие), рядко по отношение на качеството на
водата и взаимодействието между секторите.

Концепцията за екосистемните услуги оценява
възможностите, които природата предлага за
благосъстоянието на хората. Екосистемните услуги
варират значително в Дунавския регион, но досега
никога не са били използвани проактивно като
официална част от процедурите за териториално
планиране или експлоатация. Използването на
индекси за речните екосистемни услуги в Германия
(www.resi-project.info/en) показа, че управлението на
водите значително се подобрява, ако се
идентифицират
синергии
между
различни
екосистемни мерки, които отразяват различните
секторни интереси и цели.
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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 чрез ГИС и преглед на добри
практики. 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 в Австрия, Словения, Унгария,
Сърбия и Румъния, където ще бъдат
разработени и оценени иновативни концепции
за управление на качеството на водата с
помощта на новия инструмент IDES.
Резултатите и опитът от прилагането на
инструмента IDES ще бъдат обобщени в
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.
Обратната връзка от международните семинари
със заинтересованите организации ще помогне
за окончателното приемане на инструмента и
стратегията IDES в последната фаза на проекта
и за насърчаване на тяхното прилагане.

IDES

IDES – Партньори:
Водещ партньор: Catholic University EichstaettIngolstadt, 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.

