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Mamy zaszczyt poinformowaæ Pañstwa o nowym przedsiêwziêciu badawczo-rozwojowym dotycz¹cym doskonalenia
metod kontroli i zarz¹dzania œrodowiskiem przyrodniczym Zalewu Wiœlanego. Projekt jest wspó³finansowany przez
Królestwo Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Warmiñsko-
Mazurski w Olsztynie, a partnerami Norsk institutt for vannforskning w Bergen oraz Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Elbl¹gu.
Ogólnym celem projektu jest zwiêkszenie jakoœci kontroli, diagnostyki i prognoz, dotycz¹cych stanu œrodowiska i jego
zmian w p³ytkich wodach przymorskich, tzn. w Zalewie Wiœlanym. Projekt proponuje innowacyjne, kompleksowe narzêdzie
do zrównowa¿onego zarz¹dzania tego akwenu, w nied³ugiej perspektywie bêd¹cego obiektem szeregu dzia³añ
inwestycyjnych. Projekt koncentruje siê na ustanowieniu podstawowych ram dla polepszenia jakoœci wód i rewitalizacji
przyrody na Zalewie Wiœlanym. Te cele s¹ zbie¿ne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej i agendy NATURA 2000.
Realizacja projektu maj 2008 - grudzieñ 2010.
Projekt ma na celu wdro¿enie innowacyjnego serwisu internetowego do zarz¹dzania œrodowiskowymi zasobami i
przestrzeni¹ Zalewu Wiœlanego. Precyzyjna i powtarzalna diagnoza stanu tego zbiornika poprzez u¿ycie badañ œrodowiska
akwenu zintegrowanych z teledetekcj¹ satelitarn¹ i modelowaniem matematycznym winna byæ obowi¹zuj¹cym wymogiem
do przeprowadzenia jakichkolwiek dzia³añ inwestycyjnych lub rewaloryzacyjnych w tak z³o¿onym ekosystemie wodnym.
G³ównym naukowym celem projektu jest zbudowanie matematycznego modelu jako zbioru formu³ pozwalaj¹cych na
przewidywanie œrodowiskowych konsekwencji ró¿nych interwencji w system przestrzenny Zalewu Wiœlanego, a tak¿e
d³ugoterminowych procesów zwi¹zanych ze scenariuszami zmian klimatycznych. Podstawowym narzêdziem
zastosowanym do utworzenia przestrzennego modelu Zalewu bêdzie teledetekcja satelitarna skojarzona z modelowaniem
hydrodynamiki i procesów kontroluj¹cych jakoœæ wód. Powi¹zanie modelowania matematycznego, u¿ywaj¹cego zestawu
danych biogeochemicznych i hydrobiologicznych, z obrazowaniem satelitarnym stanowi najwiêksz¹, innowacyjn¹ wartoœæ
projektu. Jest szeroko przyjête w stosowanych naukach œrodowiskowych, ¿e modelowanie przestrzenne modyfikacji
ekosystemów jest najbardziej w³aœciwym podejœciem, prowadz¹cym do opracowania efektywnych narzêdzi in¿ynierii
ekologicznej do zarz¹dzania zasobami naturalnymi w warunkach zmian globalnych.
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Zadania projektu s¹ nastêpuj¹ce:

rozwój badañ ekologicznych i dokumentowania ich w formie GIS, ukierunkowanych na lepsze zrozumienie procesów
ekosystemowych jako przyczyn wysokiej produkcji pierwotnej, ale te¿ utraty bioró¿norodnoœci w Zalewie Wiœlanym,

u¿ycie i doskonalenie techniki teledetekcji satelitarnej do ekstrakcji fizycznych, chemicznych i biologicznych parametrów
wód,

adaptacja œrodowiskowych i teledetekcyjnych rezultatów badañ do symulacyjnego modelu typu wejœcie-wyjœcie,

Wdro¿enie serwisu internetowego do diagnostyki i przewidywania zmian œrodowiskowych na Zalewie Wiœlanym jako
u¿ytecznego narzêdzia zarz¹dzania.

Grupê celow¹, do której skierowane bêd¹ rezultaty projektu stanowi¹ w³adze gmin, zarz¹dcy ¿eglug¹ i portami, s³u¿by
ochrony œrodowiska, przedsiêbiorstwa rybackie, pracownicy obszarów chronionych, szko³y.
Zapraszamy Pañstwa do czynnego udzia³u w realizacji projektu poprzez zg³aszanie uwag, postulatów i udzia³ w
przewidzianych seminariach i szkoleniu.
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