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Reconstrucția ecosistemelor
de apă dulce din Europa.
Ecosistemele Europei se aﬂ ă într-o stare alarmantă. Distrugerea
habitatelor și pierderea biodiversității reprezintă amenințări
grave la adresa bunăstării umane și a prosperității economice,
iar schimbările climatice vor agrava și mai mult situația.
Este imperios necesar să restabilim ecosisteme sănătoase
și reziliente în întreaga Europă.

Crearea de modele pentru
reconstrucția cu succes a
ecosistemelor de apă dulce

Arătând modul în care reconstrucția
ecosistemelor de apă dulce
impactează întregul peisaj

Aducerea unui argument
economic pentru reconstrucția
ecosistemelor de apă dulce

Reconstrucția ecosistemelor este un
subiect important la nivel mondial. Există
o nevoie stringentă de ghiduri de bune
practici pentru reconstrucția râurilor,
lacurilor și a zonelor umede. Prin implicarea
în 17 proiecte “emblematice” de restaurare
în toată Europa, MERLIN va genera
modele pentru reconstrucția cu succes
a ecosistemelor de apă dulce. MERLIN
investește peste 10 milioane EUR în aceste
proiecte pentru a explora factorii sociali,
economici și de mediu care le modelează
succesul.

MERLIN se concentrează pe potențialul
„soluțiilor bazate pe natură” pentru refacerea
ecosistemelor de apa dulce. Aceste
soluții utilizează procese naturale pentru
a rezolva probleme sociale și de mediu,
cum ar ﬁ schimbările climatice, pierderea
biodiversității sau inundațiile. Soluțiile
bazate pe natură precum refacerea cursului
natural al râului sau refacerea conectivității
longitudinale și laterale a râurilor prin
îndepărtarea barajelor si digurilor – au
potențialul de a îmbunătății toate aspectele
legate de viața noastră, susținând inclusiv
reglementări cheie in domeniul mediului,
cum ar ﬁ Pactul Verde al UE.

Reconstrucția ecosistemelor de apă
dulce are potențialul de a promova
oportunități economice semniﬁcative cum
ar ﬁ: sprijinirea afacerilor verzi, agricultură
durabilă și oportunități multiple de recreere.
MERLIN ilustrează lanțurile valorice de
mediu, costurile și beneﬁciile soluțiilor
bazate pe natură – pentru diferite regiuni
din Europa. Mai mult, MERLIN oferă modele
de investiții private în reconstrucția
ecologică alături de ﬁnanțare publică,
adaptate contextelor speciﬁce sectoarelor
economice cât și a țărilor implicate.

Dacă mediul este bine,
toți ne descurcăm bine.

Reconstrucția ecosistemelor este cheia acestui proces. Apele dulci
au un rol vital în restabilirea ecosistemelor sănătoase, ecosisteme
care stau la baza vieții noastre de zi cu zi. Reconstrucția pârâurilor,
râurilor, turbăriilor și a zonelor umede din Europa are o tradiție
bogată și o bază de cunoștințe importantă. Ecosistemele de apă
dulce – de la râurile urbane până la lacurile izolate de munte –
sunt exemple importante ale nevoii de schimbare.
Proiectul MERLIN sprijină reconstrucția transformativă a apelor
dulci, integrând soluții bazate pe natură pentru a promova
dezvoltarea durabilă a societății și economiei europene.

Integrarea reconstrucției
ecosistemelor de apă dulce
în viața de zi cu zi

Sprijinirea campionilor
reconstrucției ecosistemelor de apă
dulce: atât acum, cât și în viitor

Promovarea unei comunități
europene de management
a apelor dulci

Râurile cu curgere naturală, lacurile
sănătoase, zonele umede înﬂoritoare și
turbăriile intacte sunt toate simboluri ale
unei societăți mai prietenoase cu mediul și
mai durabile. MERLIN colaborează strâns cu
comunitățile locale și sectoare economice
cheie cum ar ﬁ agricultura, alimentarea cu
apă, navigația și asigurările - pentru a ghida
refacerea ecosistemelor de apă dulce în toată
Europa. Acest proces ajută la negocierea
unor compromisuri locale în implementarea
refacerii ecosistemelor de apă dulce cheie,
subliniind în același timp beneﬁciile sale
sociale, economice și de mediu.

MERLIN creează instrumente online pentru
a sprijini managerii de mediu, cercetătorii,
factorii de decizie politică, investitorii
și activiștii în realizarea proiectelor de
reconstrucție a ecosistemelor de apă dulce.
MERLIN conectează entitățile implicate în
reconstrucția ecologică, oferă servicii legate
de reconstrucție și intermediază ﬁnanțarea
acesteia. MERLIN Academy oferă cursuri,
ateliere și cunoștințe de ultimă oră pentru a
promova readucerea la viață a ecosistemelor
de apă dulce din Europa.

MERLIN este un „proiect de cercetare
și inovare” ﬁnanțat în cadrul programului
Orizont 2020 al Comisiei Europene.
Proiectul are la bază o colaborare
între 45 de parteneri europeni, inclusiv
universități, institute de cercetare,
organizații de conservare a naturii și părți
interesate din mediul de afaceri, guvern
sau municipalități.
MERLIN este coordonat
de Universitatea din Duisburg-Essen,
Germania.

17 proiecte de restaurare
emblematice în toată Europa
Turbării și mlaștini
Bazine și râuri de mici dimensiuni
Râuri transfrontaliere mari

www.project-merlin.eu
euMERLINproject
merlin-eu
freshwaterblog.net
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