A kihívás

MTF) kidolgozása volt, a folyamat fő elemei
szerepének alapos elemzésével. A projekt
vezérelve az alkalmazkodó vízgazdálkodást
támogató tudásalap és eszközök együttes
kidolgozása
és
közös
alkalmazása
volt,
esettanulmányként szolgáló hét vízgyűjtő
medencében.

A NeWater projekt központi kérdése arra az
elvárásra épült, hogy a jövőben át kell állni a
vízgyűjtők jelenleg megszokott vízgazdálkodási
rendszereiről
alkalmazkodó
képesebb
rendszerekre. Az átállás magasan integrált
vízgazdálkodási
koncepció
megvalósítását
igényli. A NeWater projekt a vízgazdálkodási
rendszer fő elemeit a következőkben határozta
meg:
irányítás
(kormányzás),
ágazati
integráció,
elemzési
skálák,
információgazdálkodás, infrastruktúra, pénzügyek és
kockázat-enyhítés. A kutatás ezen elemek
átállításának folyamatára összpontosított az
integrált vízgazdálkodás (integrated river basin
management
–
rövidítve:
IWRM)
alkalmazkodást segítő eljárásai keretében. Az
integrált
értékelést
és
döntéstámogatást
szabályozó koncepciók és eszközök kidolgozása
és a vízgazdálkodás terén az átalakítás
folyamatának lépésről lépésre való támogatása
volt a NeWater projekt keretében megvalósuló
kutatási tevékenység fő célkitűzése.

A
NeWater
keretében
a
megosztott
tapasztalatok
és
innovatív
eljárások
műhelybeszélgetések és kiadványok révén
segítette az európai vízgazdálkodási kutatás
előmozdítását, valamint Víz keret irányelv és az
EU Vízügyi Kezdeményezése megvalósításának
támogatását.

A projekt céljai

A módszertan

A
NeWater
projekt
célkitűzése
az
alkalmazkodást segítő integrált vízgazdálkodási
stratégiák megértése és előmozdítása az
átalakítás folyamatában. E stratégiákat a
vízgyűjtők
intézményi,
kulturális,
környezetvédelmi,
és
technológiai
sajátosságokhoz kellett igazítani, figyelembe
véve az egyes vízgyűjtők társadalmi-gazdasági
sebezhetőségét és alkalmazkodó-képességét. A
NeWater egyik célja tehát az integrált
intézkedésiés
átalakítási
keretterv
(management transition framework – rövidítve:

Hét folyó (Amu-Darja, Elba, Guadiana, Nílus,

A NeWater esettanulmányokban ismertetett vízgyűjtők:

Az eredmények
A NeWater keretében 200-nál is több
tanulmány,
eredmény
született.
Minden
nyilvános eredmény hozzáférhető a weboldalon.
E munkák összefoglalása az alábbi 12
termékcsoportba rendezhető:
1. A MTF - Intézkedési és átalakítási Keretterv
prototípusa, beleértve az intézkedési eljárások
adatbázisát, a tanulási folyamatok és a
különböző
vízgyűjtő
medencék
általános
rendszerszemléletű leírását.
2. A Bizonytalanság kezelési Útmutató, amely
betekintést nyújt a bizonytalanság különféle
típusainak
kezelésébe
az
alkalmazkodó
menedzsment folyamatokban.
3. A NeWater projekt azon eredményeinek
összesítése,
amelyek
a
bizonytalanság
kezelésével, az érdekeltek részvételével és a
globális
éghajlatváltozással
kapcsolatos
legfontosabb, „égető” politikai kérdésekkel
foglalkoznak.
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együttműködve figyelmesen tanulmányozták az
érdekeltek, érintettek céljait és szükségleteit.

4. Az
éghajlat
és
a
vízgazdálkodás
kapcsolódásáról szóló alkalmazkodási kézikönyv
betekintést
nyújt
az
éghajlatváltozással
kapcsolatos különböző stratégiákba.
5. Az esettanulmányokban szereplő régiókra a
legfrissebb
vízkészlet
forgatókönyvek
készültek
el,
figyelembe
véve
az
éghajlatváltozási
modellek
legújabb
eredményeit.
6. Alkalmazkodási stratégiák összehasonlítása
az egyes régiókban, különös tekintettel az
éghajlatváltozás-tudatosságra
és
a
stratégiákra.
7. A dinamikus sebezhetőség és alkalmazkodó
képesség értékelésére szolgáló eljárás leírása.
8. Külön szám mutatja be az intézkedések és a
kutatás új részvételi módszereinek sokszínű
eredményeit. Részletesebben ld. az Ecology and
Society online újságban
(http://www.ecologyandsociety.org/).
(Folytatás a következő oldalon)

Az eredmények (folytatás)
9. A NeWater „Útmutató az alkalmazkodó
vízgazdálkodáshoz”
ismerteti
az
adaptív
vízgazdálkodás előnyeit és következményeit,
valamint az átállás folyamatából levonható
tanulságokat.
10. Az alkalmazkodó vízgazdálkodásról külön
pontot vettek fel a WISE-RTD portáljára
(http://wise-rtd.info/),
amely
további
ismertetést ad a NeWater minden fontosabb
eredményéről.
11. Oktató anyagot tartalmazó továbbképzési
CD azok számára, akik a vízügyi vezetők
képzéséért felelnek.
12. Online tanterv oktatási intézményekben
előadók számára, oktatási anyagokkal az
alkalmazkodóbb vízgyűjtők kezelése témában
(http://www.newatereducation.nl/).
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