Raportul Ştiinţific şi Tehnic
Anexa 2 – RST

Raport de cercetare
Titlul proiectului: Managementul Ecosistemelor Acvatice si al Resurselor de Apă aflate
sub stres multiplu
FAZA DE EXECUŢIE NR. I – 2014

CU TITLUL: Cadrul factorilor de stres multipli
Durata proiectului: 48 luni
Obiective generale:
MARS va sprijini managerii și factorii de decizie în punerea în practică a Directivei Cadru a
Apei, a legislației conexe și a panului 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.
Obiectivele fazei de execuţie:
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, precum și 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.
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Rezumat
Baza de date cu privire la relațiile multistresori-impact în ecosistemele acvatice 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 apa (râuri, lacuri,
ape costiere și tranzitorii, precum și ape subterane). Evaluarea a fost condusă de UEM și
fiecare categorie de apă a fost examinată de un partener diferit. Căutarea literaturii de
specialitate a fost realizată folosind diverse combinații de termeni de căutare, iar rezultatele
au fost analizate pentru referințe adecvate, care apoi au intrat 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, impactul
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. Diverse combinații descrise intr-o lucrare au fost extrase
pe un singur rând în tabelul de ape costiere și de tranziție și pe mai multe rânduri pentru
lacuri și râuri. Pentru apele subterane numărul de relații corespund numărului de referințe.
Produsul final al pachetului de lucru 2.1, va consta în publicarea unui articol cu privire la
revizuirea factorilor de stres multiplu și efectele lor asupra apelor de suprafață din Europa.
Conform planurilor inițiale, date privind mai multe relații stres-impact vor contribui la
îndeplinirea sarcinilor din pachetele de lucru 6.1, 6.2, 7.1 (sistem wiki) și 7,2 (instrumente de
diagnostic).
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A. Contribuții la Pachetul de lucru 2.1- Revizuirea relațiilor factori de
stres multipli – impact

Raportul D2.B: Baza de date privind relațiile multistressor-impact în ecosistemele
acvatice
Coordonator: Estonian University of Life Sciences (EMU)
Contributori: Peeter Nõges (EMU), Florian Pletterbauer (BOKU), Alban Sagouis (IRSTEA),
Jenica Hanganu, Adrian Constantinescu (DDNI) Angel Borja (AZTI), Vit Kodeš (CHMI)

1. Introducere
Revizuirea relatiilor multistresori-impact (Task 2.1), condus de UEM își propune să identifice
combinații de stres comun (și posibil de atenuare a acestora) în patru categorii diferite de apă
(râuri, lacuri, ape tranzitorii, și a apelor subterane). Pentru a selecta biblografia și a extrage
informațiile relevante, fiecare tip de ecosistem a fost distribuit pe parteneri : râuri pentru
BOKU, lacurile au fost împărțite între DDNI, IRSTEA, și UEM, apele de tranziție la AZTI și
apele subterane la CHMI. UEM a proiectat structura din tabelul de re-examinare în Excel iar
partenerii au fost consultați pentru revizuirea acesteia.
În ceea ce privește baza de date, obiectivele specifice ale pachetului de lucru 2.1 au fost:
• Definirea unei structuri de bază de date care poate fi utilizată direct în sistemul wiki,
pachetul de lucru 7.1.
• Revizuirea principalelor variabile de răspuns în ceea ce privește tipul de efect (antagonist,
sinergic, aditiv), rezistență și sensibilitate. Un accent deosebit a trebuit să fie pus pe
elaborarea de relații doză-răspuns numeric cuantificate.
• Evaluarea potențialului pentru a diagnostica cauza impactului asupra indicatorilor, de
exemplu, referindu-se la trăsături / grupuri funcționale selectate (în cazul indicatorilor
ecologici), modele de co-toleranță (Vinebrooke et al. 2004) sau "specii de control" (Downes
2010) sau "proceselor de control".
• Examinarea metodologii pentru a evalua impactul mai multor factori de stres asupra
serviciilor ecosistemice oferite de apele europene: de a evalua modul în care factorii de stres
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afectează cantitatea și calitatea serviciilor ecosistemice și beneficiile economice și de
bunăstare oferite de acestea.
• Compilați rezultatele revizuirii într-o bază de date, cu cele mai frecvente relații de stres de
impact descrise de modele conceptuale cauză-efect care să abordeze serviciile de stare și
ecosistemice ale apelor de suprafață și subterane.
Ca un produs final al T. 2.1- revizuirea mai multor factori de stres și efectele lor asupra
apelor de suprafață din Europa va fi scrierea unui articol de jurnal. Conform planurilor
inițiale, date privind mai multe relații stres-impact vor contribui la Pachetele de lucru 6.1, 6.2,
7.1 (sistem wiki) și 7,2 (instrument de diagnostic).
2. Selectarea bibliografiei
Inițial a fost discutat, între partenerii implicați, dacă ar fi posibil să se definească un protocol
de căutare comun, adică un set de termeni de căutare, pentru a organiza căutarea de lucrări în
ISI Web of Science în mod omogen pentrut diferite categorii de ape. Cu toate acestea, având
în vedere domeniul de aplicare extrem de larg al revizuirii (efectele cuantificate de două sau
mai multe presiuni simultane pe orice metrici, dar mai ales metrice biologice), precum și
diferențele specifice dintre categoriile de ape, sa dovedit imposibil deoarece orice asocierea a
două presiuni, un element de calitate biologică (BQE), precum și pe o categorie de apă a dus
la sute sau chiar mii de hit-uri. Screening-ul de astfel de selecții, chiar și numai prin titluri, ar
fi fost foarte consumator de timp și încă nu s-ar fi dat informații cu privire dacă relația a fost
cuantificată oricum. Prin urmare, căutarea bibliogarfică a fost realizată folosind abordarea
"top - down" în care au fost utilizate diverse combinații de termeni de căutare pentru fiecare
categorie de apă, iar rezultatele au fost analizate pentru referințe adecvate, care apoi a intrat în
tabel. În ceea ce privește cuantificarea "complex" stres-interactiuni, tabelul oferă o imagine
relativ comprehensivă. Cu toate acestea, pe simple (aditive) setări de stres, literatură
suplimentară este cu siguranță disponibilă, dar ar duce remarcabil la creșterea volumului de
lucru, având în vedere termenele scurte.

3. Tabelul de revizuire a bibliografiei
3.1.

Scopul și conceptul

Scopul principal al tabelului (fișier: MARS_Task_2.1_review.xlsx) a fost de a extrage
informații relevante din literatura de specialitate și să le prezinte într-un mod structurat
care să permită meta-analiza. Conform conceptului, fiecare descriere cantitativă a
efectului presiunilor combinate pe un tip de răspuns (mai ales biologic) va fi descrisă
într-un rând separat al tabelului. În acest fel, o lucrare poate conține mai mult de o
descriere și să acopere mai multe rânduri de tabel (pentru apele coastiere și de tranziție
descrierea relațiilor sunt incluse într-un singur rând). Structura tabelului a fost gândită
pentru a extrage suficiente informații despre toate aspectele importante într-un mod
coeernt pentru a satisface nevoile de o analiză suplimentară fără a fi nevoie de a reveni la
documentele originale, ceea ce ar ar fi extrem de ineficient și consumator de timp. În
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cazul în care sunt necesare informații suplimentare , care nu sunt ușor de extras din tabel,
o căutare poate fi efectuată în titlurile sau în coloanele care conțin text liber, cum ar fi
"situația narativă", "implicații de management / servicii", "studiu de design și " Statistica".
Datele au fost extrase pentru a separa foile de lucru Excel pe categorii de apă. Structurile
de coloană a diferitelor tabele a fost menținută similar (cu excepția celor pentru apele
subterane) pentru a permite organizarea tabelelor pentru o analiză comună. Trei tipuri de
înregistrări sunt utilizate în diferite coloane:
1) (text) coloanele de text sunt utilizate pentru referința completă și tipul lucrării, pentru a
descrie mai multe stresuri, relația impact-răspuns, implicațiile de management,
metodologia studiului, statisticile utilizate, comentarii, și categoria "altele" în conformitate
cu tipul de corp de apă de locație, și factor de stres.
2) Listele predefinite au fost folosite pentru țările europene (codurile 2 litere)
3) intrări numerice au fost folosite pentru anul publicării și numărul corpurilor de apă
incluse în studiu
4) Numarul 1 a fost folosit ca o bifă care indică "da" pentru a selecta una (sau mai multe)
dintre coloanele cu variante de răspuns în categoriile de apă, scară de studiu, drivere,
presiuni, și indicatori.
Celulele au fost lăsate necompletate, în cazul în care alegerile au fost "Nu", "care nu se
aplică" sau "nu este indicat".

3.2 Structura tabelului
3.2.1. Trimiterea la datele bibliografice este în prima coloană. Pentru sortarea și în scopul
de filtrare după primul autor și anul de publicare s-au creat coloane separate. Lucrările
sunt clasificate în 6 tipuri (studiu de caz, conceptual, mesocosm / experiment, descriere
modele, de studii pe mai multe Bazine Hidrogarfice )
3.2.2. "Declarație narativă" descrie elementul probe, și anume efectul cuantificat de
presiuni combinate pe rând, în cele mai multe cazuri variabile de răspuns biologic.
3.2.3. "Implicarea" explică în format text liber consecințele pentru servicii de administrare
sau de ecosistem. Câmpul este lăsat gol în cazul în care implicarea nu este clar în lucrare.
3.2.4. Date de corp de apă
3.2.4.1. Categorii de apă și tip definește dacă corpurilor de apă studiate fac parte din
lacuri, râuri, de tranziție, de coastă sau subterane , precum și modul în care a fost descris
tipul lor (intrare text liber). În cazul în care studiul a fost efectuat în mesocosms,
informațiile sunt oferite sub denumirea de tip.
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3.2.4.2. Locul de amplasare este descris de două coloane. În cazul în care studiul a fost
efectuat în Europa, prima coloană furnizează o listă a codurilor de țară 2 litere de selecție.
În cazul în care studiul a fost efectuat în altă parte (sau la o scară multi-națională din
Europa, acesta poate fi specificat în coloana a doua cu text liber.
3.2.4.3. Scară spațială este definită de patru categorii (corp de apă, la scară de bazin
hidrografic, la scară europeană și la scară mai largă). O coloană separată afișează numărul
de corpuri de apă implicati in studiu.
3.2.4.4. Altitudine are două categorii: munti si ținuturi muntoase și câmpie. Aceste
categorii nu sunt aplicabile pentru apele de coastă și de tranziție.
3.2.5. Driver-ii sunt de două mari categorii: driveri socio-economici și climatici. Driverii
socio-economici includ sectoarele majore, cum ar fi agricultura + acvacultură, silvicultură,
industrie, producția de energie, minerit, transporturi, turism, ape de băut și a apelor uzate,
dar, de asemenea, de utilizare a terenurilor, modificări, cum ar fi urbanizarea și apărările
de inundații. Driverele potențiale climatice includ încălzirea climei, extremele termice,
schimbări în precipitații (ploaie sau secetă extremă) și vânt. O coloană separată poate fi
selectată în cazul în care driver-ul nu este identificat în referință.
3.2.6. Presiuni, factorii de stres și variabile concomitente sunt grupate în 7 blocuri majore:
hidrologic morfologic termal/optic, chimice, eutrofizarea / încărcare organică, toxic, și
presiunile biologice. Fiecare grup de presiune este împărțit în efecte majore la nivel de
corp de apă, adică factori care afectează în mod direct biota:
hidrologic
• debit mare, inundații
• Deficitul de apă
• Debitul scăzut
• regim de nivel
• transportul sedimentelor
morfologic
• Fragmentarea habitatelor
• degradarea riverana
• Forma albiei râului sau canalului
Regim termic / optic
• Regimul termic
• regim optic
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• regim mixt
chimic
• regim de gaz
• Salinitate / conductivitate
Eutroph / org
• Nutrienți (N)
• Nutrienți (P)
• încărcare organică
toxic
• poluarea Toxică
• poluarea Acidă, pH
biologic
• Speciile străine
• Pescuitul excesiv / recoltat
• dezechilibru lanț alimentar (deficitul de hrană sau de presiune prădători)
• Dăunători și boli
3.2.7. Impact și indicatori
Acest bloc al tabelului descrie impactul a doi sau mai mulți factorii de stres pe o variabilă
răspuns și dacă este indicat în referința, definește tipul de interacțiune între factorii de
stres (sinergie, aditiv sau antagonist). Relația de impact-răspuns este descrisă cantitativ, de
exemplu, de ecuație, factorul pantă, sau rezultatele ANOVA. R Corelația (R2) este afișată
dacă este dată în referință. Variabila de răspuns (indicator) este descrisă de tipul acesteia și
de elementul de calitate (grup indicator).
Tipurile de risc includ patru categorii:
• Cantitatea de apă
• Calitatea apei
• Biodiversitatea
• Sănătatea umană
Tip de indicator:
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• stare fizico-chimică
• de stare hidromorfologica
• fiziologica / genetică
• Abundența / biomasă
• structura comunităților
• Ecol. / funcții proc.
• Serviciile ecosistemice
grupuri indicator
• fizico-chimici
• hidromorfologici
• Fitoplanctonul
• Zooplanctonul
• Fitobentos
• macrofite
• nevertebrate bentonice
• Peste
3.2.8. Efectul asupra serviciilor ecosistemice
Această parte a tabelului se bazează pe cadrul conceptual MAES / CICES adoptate în MARS,
în care numai serviciile ecosistemice (ES) oferite de biota sunt luate în considerare.
Hidrocentralele și navigarea nu sunt considerate servicii ecosistemice. ES sunt doar rareori
abordate în lucrări dedicate efectelor factorilor de sters multiplu , coloanele furnizează
opiniile experților care au completat tabelele. Efectul pozitiv este marcat ca "+", negativ, "-",
și nesigur ca "±". Totuși , în multe cazuri, chiar cea mai buna alegere a fost prea speculativă
și celulele au fost lăsate libere.
3.2.8.1. Servicii de provizionare
• Nutritie incl. apă potabilă
• Materiale incl. apă non-potabilă
• energie pe baza de biomasa
3.2.8.2. Servicii de reglementare și întreținere
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• Medierea de deșeuri, toxice și alte daune
• Medierea fluxurilor
• Menținerea condițiilor fizice chimice, biologice
3.2.8.3. servicii culturale
• fizice și intelectuale
• spirituale, simbolice și alte
3.2.9. Motode
3.2.9.1. "Abordare generală" este împărțit în 6 categorii de metode de cercetare (experiment,
spațiu de substituție timp, studii de coerență, analiza seriilor de timp, statistici multivariate,
modelare), precum și opțiunea de "altele" care permite să se definească metoda specifică ce
nu este acoperită de categorii predefinite.
3.2.9.2. "Studiu de design" descrie metodele specifice mai în detaliu. În caz de studii de
modelare, existența unei trepte de validare este bifată (D / N)
3.2.9.3. "Statisticile" permite de a specifica metodele statistice aplicate.
3.2.10. Comentarii, restrictii, etc.
3.3. Observații privind tabelele specifice categoriei de apă
3.3.1. Râuri
Tabelul de râu are două părți: cea superioară cu rânduri colorate și cea de jos, care este
incolor. Partea superioară oferă unele referiri generale, dar importante la problema factorilor
de stres multiplu din râuri care ar putea fi de ajutor pentru informațiile de fond. Partea
incoloră conține referințe care "cuantifica" interacțiuni într-o anumită măsură.
Studii care oferă mai multe rânduri în tabel, încep cu o linie care cuprinde o descriere
"generală" a studiului (în cazul în care câmpul interacțiune este gol), care este urmat de mai
multe linii cu diferite reacții de stres la factori multipli.
Un dezavantaj major în tabelul pentru râuri provine din faptul că, spre deosebire de ideea
originală de a se concentra asupra Europei, doar o minoritate dintre studiile de cuantificare a
fost realizată în Europa. Un grup de lucru din Noua Zeelandă (Townsend & Matthaei) au scris
mai multe lucrări care se potrivesc perfect în domeniul de aplicare / cerințe de revizuire și
rezultatele acestora reprezintă mai mult de 50% din intrările din tabel.
3.3.2. Lacuri
Tabelul de lacuri au fost compilate de trei parteneri. Pentru a evita dublarea, unul dintre
parteneri s-a concentrat pe interactiunile dintre nutrienți și schimbărilor climatice, al doilea
partener pe interactiunile dintre stres nutrienți și modificări hidromorfologice, iar al treilea
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partener a acoperit celelalte subiecte în încercarea de a echilibra selecția bibliografică. Totuși
această diviziune ar putea crea o anumită confuzie în setul de documente selectate.
3.3.3. Apele de tranziție
Comparativ cu tabelele de lacuri și râuri, tabelul pentru apele tranzitorii și costiere
"compilează într-o manieră ușor diferită în cazul în care unitatea este sursa literatură, nu
elementul multi-stres. În cazul în care un document conține mai multe articole pe dovezi
multi-stres, ele sunt incluse ca un bloc într-o celulă de tabel. Acest lucru creează o anumită
incoerență în cazul numărării numărului de intrări din coloane diferite și se calculează
distribuția de frecvență pe diferite combinații de stres. În blocul de stres, stresul particular
descris într-un document este explicat prin comentarii separate.
3.3.4. Apele subterane
Din cauza diferențelor fundamentale între apele de suprafață și subterane (AS) cercetările
privind caracteristicile corpurilor de apă, problemele, abordarea metodologică și indicatorii,
tabelele de reexaminare pentru AS a fost modificat. Mai multe tipuri de stres și indicatori
comuni pentru apele de suprafață nu se aplicabilă pentru AS (a se vedea tabelul 2 pentru
detalii). Lista de stres pentru AS a fost redusă la 5 grupuri cheie, stres, inclusiv climatic,
captarea de apă, apă de mare și două tipuri de poluanți - nutrienți (de exemplu, nitrat) și cele
sintetice (în special pesticide). Este dificil de a descrie interacțiunile dintre factorii de stres din
AS, deoarece comportamentul sistemelor se bazează foarte mult pe setările hidrogeologice și
proprietățile solului care variază foarte mult de la site la site. Datorită nivelului ridicat de
specificitate a site-ului, cuantificarea sau formularea de ecuații care ar fi valabile în domenii
mai largi s-a dovedit aici aproape imposibilă.
4. Numărul de intrări bibliografice
Pe un total de 446 de rânduri tabelele descriu 529 de relații multi-stres gasite in 226 de surse
din literatura de specialitate (Tabelul 1).
Tabelul 1. Numărul total de surse din literatura de specialitate pentru relațiile multi stres și pe
corpuri de apă.
Categoria

Râuri

Lacuri

Ape C & T

Ape subterane

Total

Lucrări

77

69

34

46

226

de 214

152

117

46

529

Rinduri Tabel 214

152

34

46

446

Evidențe
presiuni
multiple
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Tabelul de revizuire pentru râuri constă din 214 de rânduri. În primele 42 de rânduri oferă
unele referințe generale, dar importante la problema factorilor de stres în râuri, iar restul
cuantifică mai multe elemente specifice dovezilor multi-stres. Tabel lacurilor include 152 de
articole, fiecare pe un singur rând. Tabelul “ape de tranziție și costiere ", este structurat pe 34
de trimiteri, fiecare pe un rând separat.
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Tabelul 2. Numărul de înregistrări de baze de date pentru diferite categorii de apă. Diferite
culori sunt folosite pentru a vizualiza mai bine diferitele grupe de aspectele abordate în cadrul
reexaminării. Cat.1-3 - diferite nivele de agregare de variabile, T + CW - apele de tranziție și
de coastă, GW - apele subterane. N / A - nu se aplică.
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B. Contribuții la Pachetul de lucru 4.2- Bazine hidrografice din partea
de Sud a Europei

Obiective specifice
INCDDD Tulcea va realiza modelări de debit și de calitate a apei pentru Delta Dunării și va dezvolta
scenarii ale modificărilor tipurilor de folosință a terenurilor pentru a evalua efectele acestora asupra
serviciilor ecosistemelor din cadrul bazinului hidrografic al Dunării.

MARS - Pachetul de lucru 4.2- Bazine hidrografice din partea de Sud a Europei
Raport de progress
Coordonatori: Yiannis Panagopoulos and Kostas Stefanidis
Contributori:
Studiul de caz Lacul Beyşehir Basin - Tuba Bucak – coordonator
Studiul de caz Delta Dunării - Adrian Constantinescu și Jenica Hanganu - coordonator
Studiul de caz Bazinul Sorraia - Carina Almeida – coordonator
Studiul de caz Bazinul Nervion - Marina Chifflet și Angel Borja – coordonator

1.1 MARS modele conceptuale pentru bazinele hidrografice din sudul Europei
În această perioadă de raportare toți liderii de bazine hidrografice din partea de Sud a Europei
au făcut o descriere a modelului conceptual pentru studiul lor de caz. Acest lucru a fost
bazat pe principiul de bună practică de modelare impuse de pachetul de lucru privind
armonizarea (4.1) ca un punct de plecare pentru a se asigura că rezultatele din toate studiile
vor fi comparabile. Aceste modele au fost încărcate ca documente word pe intranet la
“WP04 Stressors at river basin scale > 4.2 Southern basins > Reports and Deliverables”.
1.2 Descrierea bazinelor
Toate cele 5 grupe ale bazinelor hidrografice din partea de Sud a Europei au furnizat
rapoartele cu descrierea modelelor și bazinelor.
Acestea sunt disponibile la: “WP04 Stressors at river basin scale > 4.2 Southern basins >
Reports and Deliverables”.
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1.3 Răspunsul la alte chestionare MARS
Alături de coordonatorii bazinelor din nord centrale , coordonatorii din bazinul de Sud au
fost rugati în luna august 2014 de a oferi feedback pentru lista de scenarii convenite în Taskul 2. 6 pentru reuniunea de la Helsinki. Principalul rezultat al Workshop-ului din 22 mai din
Helsinki, unde a participat, de asemenea, NTUA, a fost descriere a trei scenarii narative
principale pentru Europa, bazate pe o combinație de pași socio-economice comuni (SSP) și
pași de concentrație reprezentativi(RCP). Aceste scenarii ilustrează tendințele sociale,
economice și de mediu în Europa prin 3 scenarii diferite. Sarcina noastra a fost de a adapta
aceste trei scenarii pentru regiunea de sud a europei și de a produce și transmite un raport
către liderii de bazin din sud, astfel încât aceștea să poată face, la rândul lor, ajustări ,
completări și să ofere feedback-ul la părțile interesate. Acest raport a fost întocmit la sfârșitul
lunii august, cu unele descrierea unor tendințe generale și bine-cunoscute pentru regiunea de
sud a Europei și a fost trimis la liderii de bazin. Ce s-a sugerat pentru noi toți a fost de a
comunica scenariile și tendințele descrise în raport către părțile interesate din cele cinci
bazine de Sud, pentru a fi îmbunătățit cu comentariile și completările noastre.
1.4 Summarul activităților efectuate pentru Bazinele din Sudul Europei
Notele detaliate cu privire la progresele înregistrate de fiecare dintre coordonatorii din
bazinul de Sud cu informațiile despre activitățile întreprinse și planificate sunt incluse în
următoarele secțiuni. Mai jos este rezumatul scurt grafic de progres în fiecare bazin.
Basin
Răspuns la
Descrierea Datele
Modele
implicarea Note
chestionare bazinelor
părților
interesate
Pinios

Task 2.6
complet.
Tasks 2.2 & 2.3
complet

Complet
Posibil sa fie
inbunatatit
mai târziu

colectarea
datelor și
verificarea
in plina
desfasurare

Prepararea
modelului
completă
Calibrarea aproape
completă

identificarea
părților
interesate în
curs de
desfășurare nici o
întâlnire încă

Nu sunt
probleme
nerezolvate
identificate
în prezent

identificarea
părților
interesate
efectuată

Nu sunt
probleme
nerezolvate
identificate
în prezent

Sorraia
Beysehir
Lower
Danube

Task 2.6
complet.
Tasks 2.2 & 2.3
complet

Complet

colectarea
datelor și
verificarea
in plina
desfasurare

Nervion
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Prepararea
modelului
completă
Calibrarea aproape
completă

1.5 Progres specific pentru fiecare din bazinele de Sud ( aici referire numai la studiul de caz
coordonat de INCDD)
1.5.1
1.

Raportul pentru Delta Dunării
Modelare (ce actiuni au avut loc, ce rezultate s-au obținut)

Calibrare modelului AQUATOX 3.1 - versiunea 2014 pentru modelarea calității apei și evaluarea
riscurilor ecologice pentru ecosistemele acvatice. În acest stadiu, am definit structura modelului
pentru parametrii fizici, chimici și biologici.

2. Legătura între factorii de sters și indicatori (ce prelucrări de date au avut loc, ce rezultate sau obținut)

Factorii de stres hidrologici și fizico-chimici au fost importați în modelul AQUATOX 3.1 pentru a
defini relatiile dintre factorii de stres și starea ecologică a corpurilor de apă de suprafață.
3. Modelarea factorilor speciali (cum și ce rezultate s-au obținut)
Noi modelăm starea ecologică a corpurilor de apă de suprafață pe baza modelului AQUATOX 3.1.
Modul în care efectele factorilor de sters (ex. poluarea cu nutrienti) sunt transmise de la apă la
componente abiotice acvatice este în proces de a fi validat.

4. Scenarii de modelare (ce scenarii se modeleaza, originea și justificarea acestora)

Scenarii hidrologice pentru risc și evaluarea riscurilor la inundații, SOBEK Rural 1D, 2D, modelul
AQUATOX 3.1 pentru a evalua stresul la poluare a ecosistemelor acvatice ale Deltei Dunării și
modelul AHP (Analytical Hierarchy Process ) pentru evaluarea calității apei lacurilor sunt dezvoltate
în prezent la studiul nostru de caz, Delta Dunarii. De asemenea, rezultatele modelul Reasoning
Quality (QR), axat pe poluarea apei din RBDD și efectele sale negative și modul în care acestea sunt
transmise de la apă la componente abiotice acvatice sunt folosite pentru comparare cu rezultatele
modelului AQUATOX 3.1

Integrarea scenariile de mai sus într-un scenariu MARS comun va fi definit în viitor prin discuții
în cadrul grupurilor de modelare.
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Concluzii
 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;
 Obiectivele specifice ale acestei faze au fost de a contribui la realizarea
Pachetului de lucru 2.1 - Revizuirea relațiilor factori de stres multipli – impact și
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.
 Produsul final al T. 2.1- revizuirea mai multor factori de stres și efectele lor
asupra apelor de suprafață din Europa va fi scrierea unui articol de jurnal (termen
ianuarie 2015);
 Conform planurilor inițiale, datele privind mai multe relații stres-impact vor
contribui la Pachetele de lucru 6.1, 6.2, 7.1 (sistem wiki) și 7,2 (instrument de
diagnostic).;
 În ce privește Pachetul de lucru 4.2- Bazine hidrografice din partea de Sud a
Europei, în această perioadă de raportare toți liderii de bazine hidrografice din
partea de Sud a Europei au făcut o descriere a modelului conceptual pentru
studiul lor de caz.;
 Modelului hidrologic Sobek Rural 1D, 2D a fost calibrat pentru delta Dunării
pentru modelarea nivelurilor de apă, regimului de inundații, scenariilor de risk la
inundații.;
 Modelarea stării ecologice a corpurilor de apă de suprafață a fost făcută cu
modelului AHP.ș
 De asemenea, modelul Reasoning Quality (QR), axat pe poluarea apei din
RBDD și efectele sale negative și modul în care acestea sunt transmise de la apă la
componente biotice acvatice este în proces de a fi validat.
 Nu sunt probleme nerezolvate identificate în prezent.
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