Partenerii proiectului:

Agențiile finanțatoare:
Țari participante în CROSSLINK. Suedia
(galben) este țara care coordonează
proiectul. Țările cu galben și verde sunt
implicate în colectarea și analiza datelor,
în timp ce Germania (mov) contribuie la
dezvoltarea cadrului de optimizare a
managementului.

Parteneri implicați în proiect:


Universitatea Suedeză de Științe Agricole –
Departamentul de Științe Acvatice
Evaluare



Universitatea din București, România –
Departamentul de Ecologie Sistemică și
Sustenabilitate



Institutul Norvegian pentru Cercetarea
Calității Apei (NIVA)



Universitatea Ghent, Belgia – Ecolog
Aplicată și Biologia Mediului

Detalii de contact:



Centrul Helmholtz pentru Cercet
Mediului, Germania – Ecolog
Computațională a Sistemelor Ecologice

Prof. univ. dr. Geta Rîșnoveanu
e-mail: geta.risnoveanu@g.unibuc.ro

Interacțiuni transhabitate între
sisteme lotice și
ripariene
Un proiect de cercetare
ecologică finanțat de
BiodivERsA

CROSSLINK își propune:
 să evalueze modul în care extinderea,
aranjarea spațială și conectivitarea
infrastructurii verzi-albastre loticeripariene (IVA) afectează
biodiversitatea, procesele ecosistemice
și indicatorii rezilienței în sistemele
forestiere, urbane și rurale;
 să genereze un cadru de optimizare

Apele curgătoare (sistemele lotice) din
zonele locuite de oameni au adesea zone
ripariene alterate

capabil să echilibreze valorile, utilizările
și nevoile multiple cu reziliența pe
termen lung în cadrul IVA.

CROSSLINK este un proiect de cercetare
care are scopul de a îmbunătăți înțelegerea
interacțiunilor laterale și longitudinale din
rețeaua de ape curgătoare. Aceste
interacțiuni sunt esențiale pentru
susținerea biodiversității și a serviciilor
ecosistemice cheie, precum ciclarea
nutrienților, diminuarea inundațiilor,
furnizarea de apă și valorile recreaționale.

Studii de caz:

Activitățile umane precum agricultura și
generarea de energie hidroelectrică
degradează aceste ecosisteme cuplate.

3. Belgia (situri forestiere, agricole și
urbane în bazinul râului Scheldt), și

Rezultatele CROSSLINK vor fi utilizate pentru
a optimiza managementul biodiveristății,
serviciilor ecosistemice și utilizării
terenurilor la interfața dintre sistemele
terestre și acvatice.

În cadrul CROSSLINK se vor analiza datele
și politicile referitoare la IVA și se vor
efectua studii de teren extensive și spatial
explicite în patru bazine hidrografice:
1. Norvegia (situri forestiere și urbane în
bazinul fiordului Oslo),
2. Suedia (situri forestiere și agricole în
bazinul Lacului Mälaren),

4. România (situri forestiere și agricole în
bazinul Argeșului).

Caracteristicile terenului pot influența
integritatea ecologică lotică și ripariană. În
acestă figură utilizarea 1) forestieră și 2)
agricolă a terenului poate afecta 3)
habitatele din aval. 4) Utilizarea urbană a
terenului reprezintă o presiune suplimentră
asupra habitatelor ripariene-lotice.

Principalele activități: CROSSLINK va utiliza
datele deja existente alături de cele rezultate
în urma studiilor de teren. Se va genera un
portofoliu de valori ecosistemice pentru
rețelele lotice-ripariene, incluzând
biodiversitatea, procesele și serviciile
ecosistemice, protecția împotriva
inundațiilor și proprietățile rezilienței.
Relațiile dintre elementele portofoliului,
conectivitatea spațială și impactul antropic
vor fi incluse într-o platformă de optimizare.
Aceasta identifică configurația spațială a IVA
care minimizează compromisurile manageriale și maximizează multi-funcționalitatea.

