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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка
дирекција за воде у сарадњи са Coca-Cola Ситемом позива вас на јавни догађај
поводом Трећег заједничког истраживања реке Дунав JDS3 и представљања
резултата кампање Дана Дунава у протеклој деценији.
Министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде - Републичка
дирекција за воде и Кока Кола систем Србија у сарадњи са партнерима и свим
заинтересованим странама, већ десету годину за редом прославља Међународни
Дан реке Дунав. Ове године кампању Дан Дунава смо започели 1.јуна
обележавањем Међународног Дана реке Саве, а завршићемо је 5. септембра,
јавним скупом који ће бити одржан у оквиру трећег заједничког истраживања
реке Дунав- ЈДС 3, којим координира Међународна комисија за заштиту реке
Дунав - ИЦПДР, у сарадњи са подунавским земљама.
Позивамо вас на јавни догађај поводом Трећег заједничког истраживања
реке Дунав JDS3 и представљања резултата кампање Дана Дунава у протеклој
деценији.
Скуп ће бити одржан у четвртак, 5. септембра 2013. године, са почетком у
11 часова у клубу Променада, Карађорђева 2-4 у Београду, а после презентације
биће омогућен обилазак брода лабораторије Аргус.
Учесници скупа су: Миодраг Пјешчић, вршилац дужности директора
Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Иван Завадски, извршни секретар Међународне комисије за
заштиту реке Дунав (ICPDR-а), представник Coca-Cola Ситема и Бела Чањи, шеф
истраживачког тима Трећег заједничког истраживања Дунава.
Заједничко истраживање реке Дунав је мисија којом експерти из земаља
чланица ИЦПДР-а жела да дођу до ресзултата, а исти би показали тренутно стање
квалитета Дунава. Истраживање се врши сваке шесте године, на истим локацијама
како би резултати били компаративни, а на основу њих да се дође до циља где ће
више од 80 милиона људи који живе на Дунавском сливу, моћи да уживају у
благодетима овог непроцењивог природног ресурса. На основу потписивања
Оквирног плана директиве о водама, 2015 година је крајња за постизање
поменутог циља.
Узорковање ће се вршити на 68 локација, дужином од 2 375 км Дунава.
Узоркује се 7 елемената како би се утврдио прогрес и тренутно стање реке. Прво
истраживање је вршено 2001. године где је утврђено следеће: позитивна слика
биодиверзитета, негативна органско и микробиолошко загађење. Друго
заједничко истраживање из 2007 године је показало да сарадња подунавски
земаља доноси позитивне резултате, најважнији моменат је побољшање квалитета

воде у реци. Треће по реду заједничко истраживање реке Дунав је отпочело 13.
августа у Регинзбургу, трајаће 6 недеља и завршиће се 26. септембра на Делти
Дунава.
Напоменућемо да и у овом истраживању учествују и експерти из Србије,
користећи и брод лабораторију Аргус. Узорци овогодишњег истраживања ће се
анализирати у лабораторијама у Немачкој, Аустрији, Чешкој, Словачкој и
Италији, а коначни резултати ће бити познати следеће године. Све информације,
као и експдиције, њихов рад и тренутну локацију можете пратити на сајту
http://www.danubesurvey.org .
Позивамо медије и грађане да нам се придруже на јавном догађају
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