Проект, съфинансиран от фондовете на ЕС
(ЕФРР, ИПА)
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Удължаване на проекта: Какво правим с още 5 месеца?
Както може да сте забелязали, ние все още публикуваме новини, провеждаме събития,
и ви изпращаме бюлетини, макар че прескочихме края на юни. Да, проектът Danube
Sediment се удължава до края на ноември 2019г.! За да даваме резултати с високо
качество, ни отне повече време от очакваното да съберем нужните данни от всичките
девет държави и да достигнем до общи тълкувания в сътрудничество със съответните
партньори от проекта.
И така, какво се случи междувременно и какви са окончателните стъпки?
Ще се приключи окончателно с данните за седиментния баланс в рамките на
следващите седмици. Имаме да запълним някои пропуски от последните данни и трябва
да се разяснят някои тълкувания на данни. Например, дали част от реката между два
завоя е предразположена към ерозия или седиментация, в зависимост от дълготрайния
или краткотрайния изглед. Тези резултати ще бъдат представени и обсъждани на
Международния семинар за експерти по седиментния баланс на река Дунав на 21
октомври (10.00ч. до 15.30ч.) в Братислава.
През последните месеци, ние оценяваме събирането на мерки от добрите практики за
подобряване на баланса на седиментите. Международният семинар за експерти по
мерките за управление баланса на седиментите в Букурещ прегледа за пръв път
оценяването (прочетете повече в главата по-долу). Между юли и септември, всяка
страна-партньор провежда национални семинари за обсъждане на мерките с нейните
съответни заинтересовани страни. Обратната връзка и препоръките ще се отразят на
нашите резултати от финалния проект, Ръководство за управление на седиментите
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на Дунав, насочено към инициаторите на политики, и Наръчникът за седиментите за
заинтересованите страни, който ще представи разнообразие от мерки от добрите
практики за управление на седиментите.
Всички наши резултати от проекта ще бъдат представени на заинтересованите страни
на финалния Международен семинар за заинтересовани страни, който ще се
проведе в края на ноември 2019 г. в Будапеща. Очакваме с нетърпение да видим много
от вас там!

DanubeSediment в списание Danube Watch
Седиментите са важен и предстоящ въпрос за управлението на водата в басейна на
река Дунав. Ето защо най-новият брой на списанието Danube Watch на Международната
комисия за защита на река Дунав подчертава темата за
управление на седиментите! Екипът на проекта Danube
Sediment е допринесъл към съдържанието на този брой
с няколко статии:


Университет за технологии и икономика в
Будапеща (BME) представя седиментите и описва
тяхната значимост, вижте "Писмото до читателя",
страница 3.



Важността на транснационалното сътрудничество
за управлението на седиментите в целия речен
басейн е обяснена от Баварската агенция по
околна среда (LfU), страница 6-7.



(Дис)балансът на седиментите в речния басейн на
Дунав се обсъжда в рамките на резултатите от
първия проект в статия от Университета за природни ресурси и науки за живота,
Виена (BOKU), страница 10-11.
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Международни експерти обсъждат въпросите по управлението на
седиментите
На 26 юни 2019г. над 50 експерта дойдоха в Букурещ, за да участват в Международния
семинар за мерките за управление на седиментите. Домакин беше Националната
администрация “Румънски води”, семинарът представи добри практики от управлението
на седиментите в реки. Основната цел на семинара беше да се обсъдят препоръките от
проекта и свързаните със седиментите мерки от добри практики с ключови страни и
партньори от различни сектори на управлението на седиментите. Резултатите от
семинара ще се влеят в Наръчника на седиментите за заинтересовани страни и в Ръководството за управление на седиментите. Проектът Danube Sediment цели да
подкрепи и практикуващите, и създателите на политики в развиването на иновативен
подход за транснационално управление на седиментите и засилване на
междуинституционалното сътрудничество в речния басейн на реката Дунав. За
подробности, моля разгледайте резюмето на нашата уеб страница.
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Ден на Дунав 2019г.: Как нашият проект се задейства за един по
безопасен Дунав
Под тазгодишното мото: „Get active for a safer Danube“ (“Бъди активен за един побезопасен Дунав), партньорите от проекта Danube Sediment участваха в редица събития
и празненства по случай Деня на Дунав. По време на тези празненства, нашият проект
се фокусира върху повишаването на
осъзнатостта относно ролята и важността
на седиментите в Дунава. В някои
държави събитията по Деня на Дунава
бяха посетени от хиляди хора!
Във Виена, Австрия, нашият партньор
BOKU участва в Деня на Дунава на 13
юли. Освен, че показваше видеото и
плакатите
на
проекта,
екипът
демонстрира уредите за измерване и
физически модел на водноелектрическа
централа. Много популярна дейност беше
една игра за деца, където децата
трябваше да помогнат на седименти с
различен размер да си преправят път
през няколко бариери от източника на
реката Дунав до делтата (вижте горната снимка). Големият въпрос в изложението „Какво
става, ако прекалено много седименти се отлагат в дадена река?“ даде началото на
дискусии относно един „по-безопасен Дунав“ със заинтересованите страни, които
посетиха фестивалът.
Нашият
партньор
Хърватски
води
(Croatian Waters) обясни защо един побезопасен Дунав трябва да е чист и здрав.
На фестивала във Вуковар, Хърватия,
където те представиха проекта, публиката
можеше да види как се вземат водни
анализи от замърсена, чиста и среднозамърсена вода. Малки животни, които
живеят във водата, можеха да бъдат
наблюдавани през микроскоп.
Тазгодишният Ден на Дунава в Германия
беше разделен на две места на втори юли: LfU представи проекта на пресконференция,
честваща Съвместното проучване на Дунав 4 в Йохенщайн на австрийско-немската
граница. Заедно с TUM (Техническия университет в Мюнхен), LfU имаше
информационен щанд в Университета в Мюнхен. Освен информация относно проекта,
специалната атракция беше интерактивна пясъчна кутия (вижте снимката по средата).
Денят на Дунава в Белград, Сърбия, се проведе на 15 юни. Нашите партньори JCI and
Plovput организираха информационно бюро с пощенски картички, плакат и интерактивен
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семинар за деца. Те можеха да пишат съобщения върху камъни, които бяха изпратени
надолу по течението върху модел на реката Дунав. Семинарът научи децата и другите
посетители какво са седиментите, как се транспортират, как се образуват острови в
реката и много повече.
На 22 юни в Словакия Денят на Дунава се проведе в един спортен район с диви води
близо до язовира Габчиково. Там, нашият партньор VUVH представи нашия проект и
неговите
дейности.
Публиката
имаше
възможност да опознае различни животни,
които живеят в Дунава.
На централното румънско събитие на 20
юни, нашият партньор NARW (Национална
администрация “Румънски води”) повиши
информираността
за
проекта,
като
разпространяваше материали и показваше
плакатите на проекта. Проектът беше
изтъкнат в откриващите сесии като проект на
високо ниво. Освен това, децата можеха да
участват в семинари за анализи на вода и биология.
Можете да намерите повече снимки в нашата Галерия за Деня на Дунав.

Снимки: Philipp Gmeiner, IWA/BOKU (горната), David Singer, LfU (средната), Ljiljana
Marjanović, Jaroslav Černi Water Institute (долната)

Мрежата за модела на реката: търсите ли партньори за
изследователска работа?
В исторически план, човешките дейности са променили Дунава и неговите притоци.
Например, изправянето на реката за защита от наводнения, променянето на водните
пътища за плаване или изграждането на язовири за производство на хидроенергия:
всички тези промени оказват влияние върху естествения баланс на седиментите на
реката. За да подобрим нашето разбиране за връзката между човешките дейности и
седиментите, транспортирани от реката, ние можем да прилагаме числени модели и
такива на физически реки. Тези модели стимулират водния поток, транспортирането на
седиментите и други морфодинамични процеси.
Те могат да анализират конкретни речни процеси чрез временно увеличаване на
мащаба и да предоставят възможност да се анализират причинно-следствените връзки.
Още повече, моделите могат да стимулират влиянието на променящите се гранични
условия като използване на земя и климат. Следователно те често се използват като
инструмент за планиране, за да се развиват, оценяват и оптимизират мерките.
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Тъй като проектът Danube Sediment иска да засили
междуинституционалното
сътрудничество,
беше
събрана мултинационална мрежа от производители,
собственици и оператори на водни модели. Моля, не се
колебайте да разгледате тази колекция. Ако проявявате
интерес от свързване в мрежа или от работа в сферата
на речното моделиране, каним ви също да се свържете
с собственика или оператора на модела.
Натиснете тук, за да свалите Мрежата на речните
модели.

Изследователски канал на Дунава във Виена
(снимка: BOKU)

Интересни линкове


Флаер на проекта на английски, немски, румънски и сръбски език



Национални издания на нашите бюлетини Danube Sediment



Danube Watch с три статии от проекта Danube Sediment



Новини относно нашата проектна среща в Любляна през юни



Актуална информация, новини и снимки на сайта DanubeSediment

Публикуван от
Баварската агенция по околна среда (LfU)
86179 Аугсбург, www.lfu.bayern.de
с подкрепата на партньорите на проекта DanubeSediment.
За въпроси или коментари моля, изпратете ни имейл: danubesediment@lfu.bayern.de
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