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Europako ur
gezak biziberrituz.

Finantzazioa:
Europar Batasuna

Europako ingurumena egoera kezkagarri batean
dago. Habitaten suntsipenak eta biodibertsitatearen
galerak era larrian mehatxatzen dituzte gizartearen
ongizatea zein oparotasun ekonomikoa, eta
espero da klima-aldaketak egoera are gehiago
larritzea. Premiazkoa da ekosistema osasuntsu eta
erresilienteak errestauratzea kontinentean zehar.

Ur gezen errestaurazio
arrakastatsurako moldeak sortuz
Ekosistemen errestaurazioa –batzuetan
“naturalizazio” deitua– gori dagoen
gai bat da mundu osoan. Baina premia
larria dago praktika egokienen gidaritzarako, ibaiak, aintzirak eta hezeguneak
errestauratzerakoan. Europan zehar 17
errestaurazio-proiektu eredugarrirekin lan
eginez, MERLINek ur gezen errestaurazio
arrakastatsurako moldeak sortuko ditu.
MERLIN 10 milioi eurotik gora inbertitzen
ari da proiektu horietan, beren arrakastan
eragiten duten faktore sozial, ekonomiko
eta ingurumenezkoak esploratzeko.

Erakutsiz ur gezen errestaurazioak
nolako onurak dakartzan
paisaietan zehar
MERLINek erreparatzen dio “naturan oinarritutako konponbideek” ur gezen errestauraziorako duten gaitasunari. Ikuspegi
batzuk dira, prozesu naturalak erabili nahi
dituztenak erronka sozio-ingurumenezkoei
heltzeko, hala nola klima-aldaketa,
biodibertsitatearen galera, eta uholdeak.
Naturan oinarritutako konponbideek –hala
nola ibaien ibilgu naturalak errestauratzea,
uholde-lautadak berriro urperatzea,
eta presak eraistea– guztion bizimodua
hobetzeko ahalmen handia dute, Europar
Batasuneko ingurumen-legedi gakoa
indartuz, Hitzarmen Berdea, esaterako.

Ur gezak errestauratzearen alde
argudio ekonomikoak erabiliz
Ur gezen errestaurazioak aukera ekonomiko garrantzitsuak sustatzeko ahalmena
du: negozio berdeei eta nekazaritza
jasangarriari laguntzea, eta aisialdirako
aukerak zabaltzea. MERLINek ingurumen
balio-kateak erakusten ditu, bai eta,
Europako eskualde jakin batzuetarako,
naturan oinarritutako konponbideek
dituzten kostu eta onurak ere. Areago,
MERLINek errestaurazioan inbertsio
pribatuak egiteko ereduak erakusten ditu,
ﬁnantziazio publikoaz gain, testuinguru
espeziﬁkoetara egokituak sektore ekonomikoetarako eta errialdeetarako.

Ingurumenari ongi badoakio,
guztioi ongi doakigu.

Ekosistemen errestaurazioa gakoa da prozesu
horretan. Ur gezek ezinbesteko papera jokatzen dute
ekosistema osasuntsuak errestauratzean gure eguneroko
bizimoduaren bihotzean. Europako erreken, ibaien,
zohikaztegien zein hezeguneen errestaurazioak tradizio
luzea eta ezagutza-oinarri zabala ditu. Ur gezak –ibai
urbanoetatik mendiko aintzira urrunetara– ezinbesteko
aldaketaren erakusle garrantzitsuak dira.
MERLIN proiektuak ur gezen errestaurazio eraldatzailea
bultzatzen du, naturan oinarritutako konponbideak
txertatuz, horrela Europako gizarte eta ekonomia
berdeagoak eta jasangarriagoak sustatzeko.

Ur gezen errestaurazioa
eguneroko bizian txertatuz
Naturalki isurtzen diren ibaiak, aintzira
osasuntsuak, hezegune oparoak eta ukitu
gabeko zohikaztegiak, guztiak dira gizarte
berdeago eta jasangarriago baten ikur.
MERLIN elkarlanean aritzen da tokiko
komunitateekin eta sektore ekonomiko
gakoekin, hala nola nekazaritza, ur-hornidura, nabigazioa eta aseguruak, ur gezen
errestaurazioa gidatzeko Europan zehar.
Prozesu horrek gertutik laguntzen du tokiko
konpentsazioak negoziatzen ur gezen
errestaurazioa inplementatzerakoan, eta,
aldi berean, erakusten ditu errestaurazioaren askotariko onura sozial, ekonomiko
zein ingurumenezkoak.

Ur gezen errestaurazioaren txapeldunei
lagunduz: orain eta etorkizunean
MERLIN online tresnak sortzen ari da
ingurumenaren kudeatzaile, zientzialari,
araugile, inbertsore zein ekintzaileentzat, ur
gezen errestaurazio proiektuak gauzatzen
laguntzeko. MERLIN Merkatuak kontaktuan
jartzen ditu errestaurazioan ari direnak;
errestaurazioarekin lotutako zerbitzuak
eskaintzen ditu; baita eta errestauraziorako
ﬁnantziazio artekariak ere. MERLIN akademiak formazioa, tailerrak eta punta-puntako
zientzia eskaintzen ditu, Europako ur gezak
biziberritzeko aldarria zabal dadin.

Ur gezetako praktiken komunitate
europar bat sustatuz
MERLIN “ikerketa eta berrikuntza
ekimen” bat da, Europar Batzordearen
H2020 programak ﬁnantzatua. Proiektua
Europako 45 partaideren arteko elkarlana
da, besteak beste: unibertsitateak, ikerketa-zentroak, naturaren kontserbaziorako
erakundeak, eta enpresetako interes-taldeak, gobernuak zein udalerriak.
MERLIN Alemaniako Duisburg-Essen
Unibertsitateak koordinatzen du.

17 errestaurazio-proiektu
eredugarri Europan barrena
Zohikaztegi eta hezeguneak
Erreka txiki eta arroak
Mugaz gaindiko ibai handiak

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