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Проектът „Картиране и оценка на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги
в България“ (FEMA) беше разширен с допълнителни дейности и срокът на изпълнение беше удължен
до 30 април 2017 г. Новите дейности включват на първо място оценка и картиране на морските
екосистеми в България, което значително надгражда целите на първоначалния проект.
Обект на изследване щe бъдат крайбрежните води, шелфът и откритите морски пространства
на Република България. Очакваните резултати включват изготвяне на карти на разпространението и
разпределението на морските екосистемни типове и оценка на тяхното състояние по налични и
обществено достъпни данни, като се прилага вече разработена национална методика. Също така ще
бъдат оценени екосистемните услуги, предоставяни на обществото от тези територии. Предвид
кратките срокове за изпълнение на дейностите, морските операци за набиране на допълнителни
данни ще бъдат извършвани главно в крайбрежната 1-милна зона.
През оставащия период на изпълнение на проекта ще бъдат включени и допълнителни
дейности, свързни с осигуряване на данни и достъп до различни източници, извън структурата на
МОСВ. Това ще позволи коректното прилагане на методиката и извършваното оценяване на
състоянието и услугите на водните екосистеми.
Проектът се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
(ИБЕИ-БАН) в партньорство с Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон
България, Центъра за приложение на спътникови изображения – ReSAC и Клуб “Икономика 2000”.
За повече информация: http://freshwater-ecoservices-bg.eu
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