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Keltsük újra életre
Európa édesvizeit
Európa környezeti állapota aggasztó. Az élőhelyek
tönkretétele és a biológiai sokféleség csökkenése komoly
veszélyt jelent az ember általános, és gazdasági jóllétére
egyaránt. Mindezeken felül a klímaváltozás várhatóan
tovább rontja a jelenlegi állapotot is.
Ezért azonnali szükség van a kontinenst behálózó
egészséges és ellenálló élőhelyek hálózatára.

Támpontok a sikeres édesvízi
élőhelyrekonstrukcióhoz

Az édesvizek helyreállításának
pozitív hatásai tágabb kontextusban

Édesvizek helyreállításnak
gazdasági vonatkozása

Az ökoszisztémák helyreállítása – vagy
„visszavadítása”, ahogy néha hivatkoznak
rá –, világszerte aktuális téma, ezért nagy
igény mutatkozik egy sikeres példákat
ismertető útmutatóra a folyók, tavak és
vizes élőhelyek restaurálásáról. Európaszerte 17 mintaprojekttel a MERLIN az
édesvízi élőhelyek sikeres helyreállításához
ad támpontokat. A projekt több, mint
10 millió eurót fordít arra, hogy feltárja
azokat a szociális, gazdasági és környezeti
tényezőket, amik sikerre vitték a
beavatkozásokat ezen a 17 helyszínen.

A MERLIN főleg a „természet adta
megoldásokra” fókuszál az édesvizek
helyreállításakor. Ezek a módszerek
természetes megoldásokat kínálnak olyan
társadalmi-gazdasági kihívások leküzdésére,
mint például a klímaváltozás, a biológiai
sokféleség eltűnése, vagy az egyre gyakoribb
árvizek. Az olyan beavatkozások, mint a
természetes folyókanyarulatok helyreállítása, az árterek ismételt elárasztása, vagy
a gátak eltávolítása mindannyiunk életére
pozitív hatással lehetnek, és megfelelnek
az olyan kulcsfontosságú környezetvédelmi
szabályozásoknak is, mint az Európai Zöld
Megállapodás.

Az édesvizek helyreállításában jelentős
gazdasági potenciál rejlik: segíti a
zöld vállalkozásokat és a fenntartható
mezőgazdálkodást, és kimagasló
lehetőségeket nyújt a rekreáció terén.
A MERLIN környezeti értékláncokat, és a
természeti adottságokat ﬁgyelembe vevő
megoldások ár-érték arányát mutatja be
a kiválasztott Európai régiókban. Ezek
mellett a projekt a magánbefektetőknek is
bemutatja, hogyan lehet közﬁnanszírozásból
helyreállítási munkákat végezni a gazdasági
ágazatokra és országokra jellemző
környezethez igazítva.

Ha a környezetünk
jól van, mi is jól vagyunk

Az ökoszisztémák helyreállítása kulcsfontosságú ebben a
folyamatban. Az egészséges élőhelyek létrehozásában az
életünk minden terén jelen lévő édesvizek létfontosságú
szerepet töltenek be. Európában a patakok, folyók,
tőzeglápok és vizes élőhelyek helyreállításának nagy
múltja van, így rengeteg tudásanyag halmozódott már fel.
Az édesvizek – legyen szó városokot átszelő folyókról vagy
rejtett hegyi patakokról – hirdetői a szükséges változásnak.
A MERLIN projekt elsősorban a természeti adottságokat
ﬁgyelembe vevő átalakításokat támogatja egy zöldebb és
fenntarthatóbb európai társadalom és gazdaság érdekében.

Édesvizek helyreállításának
népszerűsítése a mindennapokban
Természetes partvonalú folyók, egészséges
tavak, érintetlen tőzeglápok: mind-mind
egy zöldebb és fenntarthatóbb társadalom
szimbólumai. A MERLIN szorosan együttműködik a helyi közösségekkel és az olyan
kulcsfontosságú gazdasági ágazatokkal,
mint pl. a mezőgazdaság, a vízügy, a hajózás
és a biztosítási szektor. Ez az együttműködés segít abban, hogy a helyreállítások
során a projektben dolgozók megtalálják
a megvalósításhoz szükséges helyi
kompromisszumokat, és rávilágítanak
a széleskörű szociális, gazdasági és
környezeti előnyökre is.

Az édesvizek helyreállításán
dolgozók támogatása most és
a jövőben is
A MERLIN online eszközökkel is segíti az
édesvizek helyreállításán dolgozó környezetvédelmi kezelők, kutatók, politikusok,
beruházók és aktivisták munkáját. A
MERLIN Piactér összeköti a környezetvédelmi szakembereket a helyreállításhoz
kapcsolódó szolgáltatásokkal, valamint a
beavatkozásokhoz szükséges ﬁnanszírozási
lehetőségeket kínál. A MERLIN Akadémia
képzéseket, workshopokat, és magas szintű
tudományos anyagokat közvetít a világ
felé arról, ahogy Európa édesvizei újra
életre kelnek.

Az európai közösség édesvízkezelésének támogatása
A MERLIN egy kutatási és innovációs
projekt, ami az Európai Bizottság
H2020 programjának keretében valósul
meg. A pályázat 45 európai partner
együttműködésével jött létre: egyetemek,
kutatóintézetek, természetvédelmi
egyesületek, illetve döntéshozói szervek
az üzleti szektor a kormány és az
önkormányzatok részéről.
A projektet a német székhelyű
Duisburg-Essen Egyetem irányítja.

A 17 helyreállítási
mintaterület Európában
tőzeglápok és vizes élőhelyek
kis patakok és vízgyűjtőjük
nagy, határon átnyúló folyók
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