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OBIECTIVE GENERALE
MARS are scopul de a sprijini managerii și factorii de decizie în punerea în practică a
Directivei Cadru a Apei, a legislației conexe și a planului de politici al CE pentru salvgardarea
resurselor de apă ale Europei, (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) prin
efectuarea unor noi cercetări și sintetizarea cunoștințelor existente cu privire la efectele și
gestionarea factorilor de stres multiplu în apele de suprafață și subterane. MARS va sprijini
elaborarea celui de al treilea ciclu al Planului de Management al Bazinelor Râurilor și
revizuirea Directivei Cadru a Apei prin dezvoltarea de noi instrumente integrate pentru
diagnosticarea si predictia mai multor factorii de stres în gestionarea resurselor de apă.

REZUMAT

În cadrul proiectului MARS activitățile partenerului INCDDD Tulcea au fost de a analiza și
cuantifica impactul deficitului de apă în ecosistemele lacurilor din Delta Dunării, asupra
populațiilor de pești. Acest lucru a fost realizat folosind scenariile MARS, care prevăd
schimbări de mediu în contextul a trei modele/scenarii (Lumea fragmentată, Lumea
consensuală și Lumea tehnologizată) care descriu viitoarele schimbări politice, economice,
sociale și climatice, pentru anii 2030 și 2060.
Fiecare scenariu încorporează un model climatic diferit, modelând schimbările funcție de
temperatură, precipitații și vânt.
Lumea fragmentată creează o situație globală, în cazul în care țările nu acordă o atenție
deosebită protecției mediului; schimbările climatice sunt semnificative. Lumea consensuală
are o creștere economică și o protecție a mediului similară cu cea actuală; schimbările
climatice sunt moderate. În Lumea tehnologizată, creșterea economică este prioritizată, iar
managementul de mediu este în mod tipic ad-hoc și concentrat pe câștiguri instrumentale
cum ar fi protecția împotriva inundațiilor și a secetei; schimbările climatice sunt
semnificative. Scenariile au fost cuantificate fiecare în ceea ce privește modificările în
acumularea cu nitrați și fosfor și nivelurile apei în condițiile viitoare.
În timp ce fiecare scenariu reprezintă o aproximare la scară largă, utilizarea lor în modelare
oferă o serie de posibile viitoare traiectorii pentru a sprijini management-ul și deciziile
politice. În ceea ce privește biomasa peștilor în anii 2030 și 2060, Lumea fragmentată este
cel mai negativ scenariu (declin de 12,5% până în 2030, declin de 21,1% până în 2060), urmat
de Lumea tehnologizată (cu un declin de 7.1% până în 2030, 9.2% declin până în 2060), și de
Lumea consensuală cel mai puțin negativ (declin de 1,8% până în 2030, declin de 2,5% până
în 2060). Valorile extremelor nutrienților (Nutrient stress) sunt cele mai mari pentru Lumea
fragmentată și Lumea tehnologizată, și cele mai scăzute în Lumea consensuală. Nivelul apei
se estimează că va scădea cu 20% până în 2060 în Lumea fragmentată.
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Rezultatele sugerează că, chiar dacă sunt menținute condițiile și schimbările climatice ale
scenariului Lumea consensuală, în deceniile următoare, biomasa populației de pești din
Delta Dunării va continua să scadă. Pentru a atenua efectele acestei tendințe asupra stării
ecosistemice și asupra furnizării de servicii (în special în domeniul pescuitului), pot fi
întreprinse mai multe inițiative de management.
Restaurarea luncii inundabile a Deltei Dunării prin reconstituirea modelelor de drenaj
natural, eliminarea digurilor și a terasamentelor și limitarea poluării cu nutrienți pot
contribui la atenuarea declinului în cazul peștilor.
ABSTRACT
Within MARS project the DDNI partner sought to quantify and analyze the impacts of
water scarcity in the lake ecosystems of the Danube Delta on fish populations. This was
undertaken using the MARS scenarios, which forecast environmental changes in the context
of three storylines ( Fragmented World , Consensus World and Techno World ) describing
future political, economic, social and climatic changes, modelled to 2030 and 2060. Each
scenario incorporates a different climate model, modelling alterations to temperature,
precipitation and wind. Fragmented World frames a global situation where countries have
little regard for environmental protection; climate change is significant . Consensus World
has economic growth and environmental protections similar to present day; climate change
is moderate. In Techno World, economic growth is prioritised and environmental
management is typically ad hoc, and focused on instrumental gains such as flood and
drought protection; climate change is significant. The scenarios were each quantified in
terms of changes in nitrate and phosphorous loading, and water levels under future
conditions. Whilst each scenario is a broad-scale approximation, their use in modelling
provides a range of possible future trajectories to inform management and policy decisions.
In terms of fish biomass at 2030 and 2060, Fragmented World is the most negative scenario
(12.5% decline by 2030, 21.1% decline by 2060), followed by Techno World (7.1% decline by
2030, 9.2% decline by 2060), with Consensus World the least negative (1.8% decline by 2030,
2.5% decline by 2060). Nutrient stress is highest for Fragmented and Techno Worlds, and
lowest in Consensus World. Water levels are projected to decline by 20% by 2060 in
Fragmented World.
The results suggest that even if Consensus World conditions and moderate climate changes
are maintained over the coming decades, fish population biomass in the Danube Delta is
likely to continue to fall. In order to mitigate the effects of this trend on ecosystem status
and service provision (particularly fisheries), a number of management initiatives may be
undertaken. Restoration of the Danube Delta floodplain through reconstructing natural
drainage patterns, removing dams and embankments and limiting nutrient pollution may all
help mitigate fish declines.
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I. DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ A REZULTATELOR ŞI GRADUL DE REALIZARE A
OBIECTIVELOR

1.1 ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Activitățile partenerului INCDDD- Tulcea în cadrul proiectului sunt punctate mai jos:
 Contribuții la Pachetul de lucru 2.1 - Revizuirea relațiilor factori de stres multipli –
impact ce are ca scop identificarea combinațiilor comune a factorilor de stres (și a
posibilității atenuării acestora), dezvoltarea unei baze de date care să poată fi folosită
direct în sistemul wiki ce va fi proiectat în WP 7 și analiza metodologiilor existente de
evaluare a impactului factorilor de stres asupra serviciilor ecosistemelor furnizate de
apele Europene;
 Contribuții la Pachetul de lucru 4.2 - Factori de stres multipli la scara bazinelor
hidrografice cu referire la bazinele hidrografice din partea de Sud a Europei;
 Contribuții la Pachetul de lucru 5.2 – Factori de stres multipli în ape curgătoare mari;

1.2 REZULTATELE PROIECTULUI
1.2.1 Pachetul de lucru 2.1
In cadrul Pachetului de lucru 2.1 s-a elaborat baza de date cu privire la relațiile multistresoriimpact în ecosistemele acvatice ce
rezumă în format Excel (fișier:
MARS_Task_2.1_review.xlsx) rezultatul unei analize bibliografice cu scopul de a identifica
combinatii comune de stres pentru cinci categorii de ape (râuri, lacuri, ape costiere și
tranzitorii, precum și ape subterane). Căutarea literaturii de specialitate a fost realizată
folosind diverse combinații de termeni de căutare, iar rezultatele au fost analizate pentru
referințele specifice, care apoi au fost incluse în tabel. Informațiile extrase includ categorii
largi de date bibliografice, o descriere verbală și numerică a informațiilor multi-stres și
implicațiile lor pentru serviciile de gestionare a ecosistemelor, pe corpuri de apă, drivere,
factorii de stres și variabile concomitente, impact și indicatori, și descrierea, proiectarea și
metodele de studiu utilizate.
Pe un total de 446 de rânduri tabelele descriu 529 de combinații multi-stres gasite in 226
de surse din literatura de specialitate. Produsul final al pachetului de lucru 2.1, a constat în
publicarea unui articol cu privire la revizuirea factorilor de stres multiplu și efectele lor
asupra apelor de suprafață din Europa. Conform planurilor inițiale, datele privind relațiile
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stres-impact au contribuit la îndeplinirea sarcinilor din pachetele de lucru 6.1, 6.2, 7.1
(sistem wiki) și 7,2 (instrumente de diagnostic).
1.2.2 Pachetul de lucru 4.2
In acest pachet de lucru s-au analizat factorii de stres multipli pentru Delta Dunării.
Rezultatele au contribuit la realizarea obiectivelor generale ale pachetului de lucru 4 –
Factori de stres multipli la scara bazinelor hidrografice / Task 4.2 – Bazine hidrografice din
partea de Sud a Europei. Integrarea scenariilor într-un scenariu MARS comun a fost definit
prin discuții în cadrul grupurilor de modelare. Aflarea părerilor factorilor de răspundere
despre utilitatea instrumentelor MARS în a răspunde la întrebări legate de punerea în
practică a măsurilor de management al apelor și implicarea părților interesate în ceea ce
privește punerea în aplicare a viitoarelor scenarii pentru bazinul Dunării de Jos s-a efectuat
în cadrul masei rotunde din cadrul Simpozionului “Delte si zone Umede” organizat la Tulcea
de Institutul Delta Dunarii în perioada 19-21 mai 2015. Scenariile dezvoltate au fost
armonizate și dezvolte pentru a evalua și efectele acestora asupra serviciilor ecosistemelor
din cadrul bazinului hidrografic al Dunării. Influența principalilor factori determinanți asupra
biomasei de pește din lacurile din Delta Dunarii a fost analizată pentru scenariile
corespunzatoare regimului hidrologic cu niveluri scazute din lunile august, septembrie și
octombrie. Rezultatele procesarii statistice (R software) a datelor arată că TP (fosforul total),
TN (azotul total), TSS (suspensile solide totale) și raportul timpului de residență (mediu
annual și mediu lunar) sunt cele mai importante variabile independente care afectează
biomasa de pește. Stresul presiunilor de nutrienți contribuie cu 54,9% iar presiunile hidromorfologice cu 45,1%. Harta cu distribuția rezultatelor regresiilor multiple pe fiecare lac
selectat din Delta Dunării oferă o imagine a distributiei spatiale a relațiilor dintre variabilele
biotice și abiotice pentru fiecare lac. Pentru bazinul hidrografic inferior al Dunării indicatorul
selectat pentru caracterizarea serviciilor ecosistemelor a fost resursa piscicolă. Scenariile
privind schimbările climatice și cuantificarea elementelor scenariilor MARS au fost încărcate
în modelele ecosistemelor lacurilor realizate cu softul de modelare Aquatox și rulate
pentru anii 2030 și 2060. Rezultatele arată o scădere drastică a biomasei de pește pentru
scenariul MARS3 (Lumea fragmentată) o descreștere semnificativă pentru scenariul
MARS1(lumea tehnologizată) și o descreștere realistică pentru scenariul MARS2 (Lumea
consensuală). Impactul principalul asupra pescuitului și acvaculturii este reprezentat de
biomasa totală de pește și de schimbarea în compoziția comunitățiilor de pește.

1.2.3 Pachetul de lucru 5.2
WP5 – Factori de stres multipli la scara europeană / Task 5.2 – Factori de stres multipli în ape
curgătoare mari - INCDDD Tulcea a studiat efectul factorilor multipli de stres asupra
macrofitelor acvatice pentru a contribui la dezvoltarea unui sistem de evaluare pentru ape
curgătoare mari care să poată clasifica apele funcție de i) unitățile hidro-geomorfologice și ii)
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principalele tipuri de activitate umană. Rezulatele acestui studiu sunt descise in Raportul 5E: Assessment system for large European rivers.
1.3 GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR
Partenerul INCDDD- Tulcea a implementat în proporție de 100% activitățile prevăzute în
pachetele de lucru ale proiectului care i-au revenit așa cum sunt descrise în rezultatele de
mai sus. Sintetic in cadrul proiectului s-au elaborat patru lucrări științifice , trei dintre
acestea în reviste cotate ISI, un abstact al unei lucrări in cartea rezumatelor unei conferințe,
s-au organizat două întâlniri de lucru cu partenerii proiectului la Tulcea, 7 prezentări orale la
coferințe și întâlniri de lucru și trei vizite de lucru în cadrul proiectului. Pe parcursul
desfășurării proiectului colectivul INCDDD Tulcea a colaborat la elaborarea a 19 rapoarte
științifice.

Proiectul a contribuit la:

 Revizuirea relațiilor factorilor de stres multipli – impact la scara bazinelor
hidrografice cu referire la bazinele hidrografice din partea de Sud a Europei.
 Revizuirea mai multor factori de stres și efectele lor asupra apelor de suprafață
din Europa
 Identificarea principalilor factori pentru bazinul inferior al Dunării (agricultura,
producerea de energie, protecția împotriva inundațiilor și navigația) care conduc
la poluarea difuză cu nutrienți (azot (N) și fosfor (P) și la modificări morfologice și
hidrologice ale râului.
 Realizarea de modelări de debit și de calitate a apei pentru Dunărea de Jos.
 Elaborarea de scenarii pentru a evalua efectele factorilor de stres asupra
serviciilor ecosistemelor din cadrul bazinului hidrografic al Dunării.
 Identificarea efectul schimbarilor climatice pe termen lung (2100) asupra
biomasei de pește.
 Sprijinirea managerilor și factorii de decizie în punerea în practică a Directivei
Cadru a Apei, a legislației conexe și a planului de politici al CE pentru
salvgardarea resurselor de apă ale Europei, (Blueprint to Safeguard Europe's
Water Resources) prin efectuarea unor noi cercetări și sintetizarea cunoștințelor
existente cu privire la efectele și gestionarea factorilor de stres multiplu în apele
de suprafață.
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1.4 VIZITE DE LUCRU EFECTUATE PE DURATA PROIECTULUI
1) În perioada 17–21 February 2014, a avut loc la, Palmanova, Mallorca, Spania prima
întălnire de lucru a proiectului.
La acestă întălnire de lucru a participat dl. Jenică Hanganu, director de proiect în cadrul
INCDDD Tulcea
2) În perioada 1–3 Octombrie 2014, a avut loc la, Lisabona, Portugalia prima reuniune de
armonizare a activităților din cadrul pachetului de lucru „WP4” a proiectului. La acestă
întălnire de lucru a participat dl. Jenică Hanganu, director de proiect în cadrul INCDDD
Tulcea și domnul Adrian Constantinescu în calitate de colaborator la acest proiect.
Întâlnirea a avut urmatoarele activități:


Evaluarea programelor de modelare și prelucrare a datelor în fiecare bazin / regiune;
 Discutarea concordanței dintre modelele regionale cu abordarea holistică MARS;


Găsirea de punți de legatură prin studii la nivel de bazine și grupuri de bazine, de la
aceeași regiune sau diferite regiuni, și actualizării la nivel european;



Coordonarea elaborării rapoartelor și manuscriselor care rezultă din studiile de
cooperare MARS.

3) În perioada 7–11 Decembrie 2015, a avut loc la, Lisabona, Portugalia a doua reuniune
de armonizare a activităților din cadrul pachetului de lucru „WP4” a proiectului. La acestă
întălnire de lucru a participat dl. Jenică Hanganu, director de proiect în cadrul INCDDD
Tulcea.
Întâlnirea a avut urmatoarele activități:

 Prezentarea rezultatelor privind relatiile dintre presiunile abiotice si indicatorii
biotici;


Prelucrarea datelor pentru a se stabili legaturile dintre presiuni/stari si indicatorii
de servicii ale ecosistemelor folosind metodologii statistice comune;



Definitivarea relatiilor dintre presiuni si indicatori pentru a fi folosite in alte pachete
de lucru;



Pregatirea
individual.

un manuscris si a rapoartelor
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lucrarilor efectutae in comun sau

3) În perioada 7–11 Martie 2016, a avut loc la, Fulda, Germania întălnirea de lucru a
proiectului. La acestă întălnire de lucru a participat dl. Jenică Hanganu, director de proiect în
cadrul INCDDD Tulcea.
Întâlnirea a avut urmatoarele activități:
 Prezentarea progresul privind activitățile proiectului pe durata a celor doi ani de
studii și planificarea activităților viitoare.

1.5 INDICATORII FINALI AI PROIECTULUI

1.5.1 Articole (ISI):
1) Daniel Hering,
Laurence Carvalho, Christine Argillier, Meryem Beklioglu, Angel
Borjae, Ana Cristina Cardoso, Harm Duel, Teresa Ferreira, Lidija Globevnik, Jenica
Hanganu, Seppo Hellsten, Erik Jeppesen, Vit Kodeš, Anne Lyche Solheim, Tiina
Nõges,
Steve Ormerod,
Yiannis Panagopoulos,
Stefan Schmut,
Markus Venohr,
Sebastian Birk. Managing aquatic ecosystems and water resources under multiple stress —
An introduction to the MARS project. Science of The Total Environment Volumes 503–504,
15 January 2014, Pages 10–21.Impact Factor:3.906, IR 1.863
2) Peeter Nõges, Christine Argillier, Ángel Borja, Joxe Mikel Garmendia, Jenică Hanganu, Vit
Kodeš, Florian Pletterbauer, Alban Sagouis, Sebastian Birk, 2015. Quantified biotic and
abiotic responses to multiple stress in freshwater, marine and ground waters.Science of The
Total Environment (Impact Factor: 4.1). 06/2015; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.06.045
Source: PubMed
3) Jenica Hanganu, Ion Navodaru, Iuliana Mihaela Tudor, Orhan Ibram, Mihai Doroftei, Aurel
Nastase,2015. Introduction of the Danube Delta Database . Freshwater Metadata Journal
DOI 10.15504/fmj.2015.8 ISSN 2312-6604 Published online: 2015-07-22
4) Jenica Hanganu, Adrian Constantinescu, Mihai Doroftei & Katarina Tošić . 2017.
Investigation of the effects of multiple pressures in the lower Danube basin. Water and
Environment Journal. Print ISSN 1747-6585. doi:10.1111/wej.12317
1.5.2 Lucrări la conferințe și ateliere de lucru
• Hanganu Jenică, Constantinesu Adrian. Investigation of the Effects of Multiple Pressures in
Lower Danube Basin,– Deltas And Wetlands (Book of abstracts). Editor(s): TÖRÖK Liliana ,
No. of pages: 45, ISSN: 2344-3766. Publisher(s): Danube Delta Tehnological Information
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Center Publishing House,
10.14592/DDI.D.W.03.20

Printed

in

2015,

in

Tulcea

(Romania).

DOI:

Organizare de workshop-uri:
 MARS WP4 - Stakeholders meeting was organized within “Deltas and Wetlands 24th Symposium, 19-21 May 2015, Tulcea, Romania” - ROUND TABLE: MARS Project
- Managing aquatic ecosystems and water resources under multiple stress.

•

MARS WP4 - Hosting Data treatment workshop, 13-16 July, 2015, Tulcea, Romania

1.5.3 Prezentari ( descarcate pe site-ul MARS intranet: http://mars-project.eu/)

 Hanganu J. & Staras M. Effects of multi stressors on the Lower Danube status
MARS Kick-off Meeting , 17–21 February 2014, Mallorca, Spain
 Hanganu J., Constantinescu A., Southern Basin Danube Delta study case. Lisbon
harmonization meeting Milestone 4.1 1 , 3 October 2014, IST, Lisbon, Portugal
 Hanganu J., Constantinescu A., Birk S.. 2015. Investigarea efectelor presiunilor
multiple în bazinul Dunării De Jos. Deltas and Wetlands – 24th Symposium, 19 -21
May 2015, Tulcea, Romania.
 Hanganu J., Constantinescu A.,. Catchment empirical model Southern Basin Danube Delta. 3rd MARS WP4 workshop, 7-11 December 2015, Lisbon, Portugal.
 Hanganu J., Constantinescu A.,. Results from progress on empirical and process
based models WP 4.2. Mid-term all-partners project meeting Rhön Residence, Fulda
(DE) March 7-11, 2016.
 Hanganu J., Constantinescu A.,. Long term data on river regulation and response of
fish community structure Southern Basin – Danube river and Delta. Mid-term allpartners project meeting Rhön Residence, Fulda (DE) March 7-11, 2016.


Geest van G., Hanganu J., . Conceptual framework for Floodplain Index (Chovanec at.
al. ,2005) for macrophytes. Mid-term all-partners project meeting Rhön Residence,
Fulda (DE) March 7-11, 2016.
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1.5.4 Rapoarte științifice la elaborarea cărora colectivul INCDDD - Tulcea a contribuit
1) Deliverable 2.1 - Four manuscripts on the multiple stressor framework: Review of multiple
stressors and their effects on European surface waters
2) Deliverable D2.B: Database on multi-stressor-impact relationships in aquatic ecosystems
3)Preliminary analysis for D2.1-2: Results of the questionnaire on ecosystem services
assessment and valuation in European waters (WP2.2)
4) MARS conceptual models - COORDINATION OF CASE STUDIES
5) Deliverable D4.A: Protocol for data generation, analysis and modelling
6) MARS Milestone 2: Selection of benchmark indicators
7) MARS Task 4.2 Southern Basins - September 2014 Progress report
8) MARS Task 4.2 Southern Basins - December 2014 Progress report
9) MARS Task 4.2 Southern Basins - March 2015 Progress report
10) MARS Task 4.2 Southern Basins - September 2015 Progress report
11) WP4 Scenarios Implementation - Lower Danube ( Danube Delta ). June 2016
12) WP4 Implementarea scenariilor pentru Delta Dunarii .Iune 2016
13) D4.1 Case study synthesis - Final Report ( July 2016)
14) Deliverable 5-C: Report on legacy and tipping points in large rivers (2017)
15) Deliverable 5-E: Assessment system for large European rivers (2017)
16) D6.1-1: Stressor interactions and most sensitive indicators of impact at the species,
ecosystem and land- scape scale that are relevant to sustaining eco- system services and
human benefits
17) Raportul Ştiinţific şi Tehnic Faza I - 2014
18) Raportul Ştiinţific şi Tehnic Faza II - 2015
19) Raportul Ştiinţific şi Tehnic Faza III - 2016
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ANEXE - - Lista rapoartelor elaborate
1)

12

2)

13

3)

14

4)

15

5)

16

6)

17

7)

18

8)
MARS Task 4.2 Southern Basins - September 2014 Progress report
Prepared by:
Yiannis Panagopoulos and Kostas Stefanidis – Task 4.2 co-ordinators
With contributions from:
Tuba Bucak – Lake Beyşehir Basin co-ordinator
Jenica Hanganu – Lower Danube Basin coordinator
Carina Almeida – Sorraia Basin co-ordinator
Marina Chifflet and Angel Borja – Nervion Basin co-ordinators
1. Task 4.2 activities from July 2014 to September 2014
1.1 MARS Conceptual models for Southern basins – Tasks 4.1.
Within this reporting time period all Southern basin leaders provided a conceptual model description of
their case study. This was based on the principle of Good Modelling Practice required by the
harmonization Task 4.1 as a starting point to make sure that the outcomes from all studies will be
comparable. These models have been uploaded as word documents on the intranet at “WP04 Stressors
at river basin scale > 4.2 Southern basins > Reports and Deliverables”.
1.2 Preparation of Basin Descriptions
All five Southern Basin groups have submitted the Basin and Model Description Reports. They are
available at “WP04 Stressors at river basin scale > 4.2 Southern basins > Reports and Deliverables”.
1.3 Response to other MARS questionnaires
Along with the Northern and Central basin co-ordinators, the Southern Basin co-ordinators were
asked in August 2014 by Task 2.6 to provide feedback on the list of scenarios agreed in Task 2.6
meeting in Helsinki. The main outcome of the 22nd May Workshop in Helsinki, where NTUA also
participated, was the description of 3 main storylines for Europe based on a combination of
socioeconomic shared pathways (SSP) and representative concentration pathways (RCP). These
storylines depicted social, economical and environmental trends in Europe under 3 different
scenarios. Our work was to adapt these 3 storylines specifically for the southern region and produce
and circulate a report to the southern basin leaders so they can make, in turn, their adjustments,
additions and provide feedback from stakeholders. This report was compiled in late August with
some general and well-known trends for the Southern region of Europe and was sent to basin
leaders. What is suggested to all of us is to communicate the storylines and trends described in the
report to the stakeholders of the five Southern basins in order to be more accurate in our comments
and additions. We have not received feedback from our colleagues yet but as we are in a similar
position, we understand that working with stakeholders on that needs some more time. Therefore,
we hope that we will upload the final document on scenarios in Southern Europe later this autumn.
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MARS Task 4.2 Southern Basins - December 2014 Progress report
Prepared by:
Yiannis Panagopoulos and Kostas Stefanidis – Task 4.2 co-ordinators
With contributions from:
Tuba Bucak and Meryem Beklioglou – Lake Beyşehir Basin co-ordinators
Jenica Hanganu and Adrian Constantinescu – Lower Danube Basin coordinator
Carina Almeida – Sorraia Basin co-ordinator
Marina Chifflet and Angel Borja – Nervion Basin co-ordinators
2. Task 4.2 activities from October 2014 to December 2014
2.1 Discussion towards harmonization of modeling, meeting in Lisbon 2nd October 2014.
During the WP4 harmonization meeting in Lisbon from 1st to 3rd October, a discussion among all the
4.2 partners took place where several issues were analyzed and discussed. The main subject of the
discussion was the commonalities between the pressures and indicators among the five southern
basins, which will facilitate the process of modeling harmonization and implementation of the future
scenarios. Other issues regarding the modeling status, the involvement of the stakeholders and the
implementation of the future scenarios at each basin were also discussed in order to identify any
possible bottlenecks in the next 6 month period. For more details, the minutes from the task 4.2
discussion can be found in the file storage of MARS intranet.

2.2 Preparation of Basin Descriptions
All five Southern Basin groups have submitted the Basin and Model Description Reports. They are
available at “WP04 Stressors at river basin scale > 4.2 Southern basins > Reports and Deliverables”.
2.3 Finalization of the storylines and organization of stakeholder workshops
There was not any stakeholder workshop organized during this reporting period. It is expected from
all partners to organize stakeholder meetings within the upcoming period. The three proposed
storylines for the southern region have been circulated among the southern basin leaders and will be
finalized after the feedback from the stakeholders.
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MARS Task 4.2 Southern Basins - March 2015 Progress report
Prepared by:
Yiannis Panagopoulos and Kostas Stefanidis – Task 4.2 co-ordinators
With contributions from:
Tuba Bucak and Meryem Beklioglou – Lake Beyşehir Basin co-ordinators
Jenica Hanganu – Lower Danube Basin coordinator
Carina Almeida – Sorraia Basin co-ordinator
Marina Chifflet and Angel Borja – Nervion Basin co-ordinators

Pinios Basin report (January 2015 to March 2015)
1- Process-based modeling evolution (what actions took place, what results were obtained)
No update since the previous reporting period.
2- Linking stressors and indicators (what data treatment took place, what results were obtained)
During this reporting period we developed simple empirical models based on regression analyses in
order to link the output of SWAT model with biological indicators. A first approach targeted the
connection of macroinvertebrate related benchmark indicators (e.g ASPT) with stressor related
environmental data (mainly nutrients, physicochemistry and discharge). A manuscript with
preliminary results of this analysis is being prepared to be submitted for possible publication for the
5th SCARCE special issue
3- Incorporating services and risks (which risks and services were used, how were they assessed, what
results were obtained, how did you combine them with the relationship stressors-indicators)
No update since the previous reporting period.
4- Modelling special issues (what special issues you are modelling and how, what results were obtained)
Agricultural management practices related to reduction of nutrient loading and water abstraction
have been modelled in order to assess their impacts on benchmark indicators. Preliminary results are
included in a manuscript that is being prepared for possible publication for the 5th SCARCE special
issue.
5- Stakeholder workshops (how many and where, who attended, results overview)
We did not organize a stakeholder workshop within this reporting time. We have prepared a
questionnaire that will address to the stakeholders key questions regarding the impact of the three
proposed storylines on the services in river Pinios and will ask their feedback on quantifying elements
of the impacted services. A stakeholder workshop will be held within the upcoming months.
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MARS Task 4.2 Southern Basins - September 2015 Progress report
Prepared by:
Yiannis Panagopoulos and Kostas Stefanidis – Task 4.2 co-ordinators
With contributions from:
Tuba Bucak and Meryem Beklioglou – Lake Beyşehir Basin co-ordinators
Jenica Hanganu – Lower Danube Basin coordinator
Carina Almeida – Sorraia Basin co-ordinator
Marina Chifflet and Angel Borja – Nervion Basin co-ordinators

Pinios Basin report
6- Process-based modeling evolution (what actions took place, what results were obtained)
Our process based model is set up and we are currently exploring ways to incorporate the storylines
data (available from WP2.6)
7- Linking stressors and indicators (what data treatment took place, what results were obtained)
The 1st MARS WP4 Data Treatment workshop was organised in Tulcea, Romania (13-17 July), where
modelling techniques were tested in order to explore the relationships between pressures, water
quantity and water quality and ecological indicators. During the workshop all the participants applied
a proposed statistical approach consisted of boosted regression trees (BRT) and general linear
models (GLM), among other techniques, to link pressures and selected indicators. For our case study
the focus was set on linking macroinvertebrate indicators (e.g ASPT, EPT) with nutrient and water
quantity related indicators. The first results reveal moderately strong but encouraging relationships
(R2 varying between 0.3 and 0.35) between ASPT, dissolved oxygen, water discharge, nitrate-nitrogen
and phosphorus. Nevertheless, the outcome of this workshop has provided us with a robust
statistical methodology to follow the next few months using additional abiotic indicators (e.g
simulated flow related metrics) in order to achieve stronger empirical relationships by December
2015.
8- Incorporating services and risks (which risks and services were used, how were they assessed, what
results were obtained, how did you combine them with the relationship stressors-indicators)
There is no update since the previous reporting period, however we are currently investigating the
potential use of Ecosystem Services indicators to be implemented within our modelling framework.
This process will be finalized by December 2015 when a statistical methodology will be developed for
incorporating ecosystem services during the 2nd MARS WP4 data treatment.
9- Modelling special issues (what special issues you are modelling and how, what results were obtained)
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