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Analiza compromisurilor si a sinergiilor
Partenerii IRENES continuă să dezvolte proiectele anterioare referitoare la
potențialul energiei regenerabile pentru a investiga măsura în care distribuția
geografică a acestui serviciu ecosistemic interacţionează cu celelalte servicii
ecosistemice. Aceste evaluări au folosit tehnici GIS pentru a crea hărți ale regiunilor

vizate care pot fi partajate și discutate cu părțile interesate. De exemplu, harta de
mai jos arată vulnerabilitatea teritoriului din Saxonia Inferioară la dezvoltarea
parcului solar și a fost însoțită de o estimare a capacității posibile de instalare în
zonele
cu
vulnerabilitate
redusă
(aproximativ
560
ha).

Figura 1: Vulnerabilitatea habitatelor la dezvoltarea parcului solar în Lower Saxony

Analiza din Estonia prezentată mai jos a comparat potențialul energiei eoliene cu
furnizarea altor servicii ecosistemice și apoi a combinat date de la niveluri multiple
pentru a identifica regiunile cu posibile conflicte (unde ambii indicatori au valori
mari) și altele în care există o mai mare compatibilitate pentru extinderea utilizării
energiei eoliene. Hărţi similare au fost generate pentru Marea Britanie. În ambele
cazuri, astfel de hărți pot oferi informații utile procesului de dezvoltare de politici
pentru a integra mai bine aspectele privind furnizarea de servicii ecosistemice și
dezvoltarea energiei regenerabile.

Figura 2: Reprezentare a potenţialului pentru energie eoliană şi a hotspot-urilor de servicii ecosistemice în
Estonia

Biomasa agricolă și fermele solare din regiunea Veneto din Italia.
Tabelul de mai jos utilizează rezultatele analizei de literatură pentru a evalua astfel
de sinergii (nuanţa întunecată indică un conflict mai mare); cartografierea asociată
sugerează că această abordare poate ajuta la identificarea unui domeniu mai mare

de utilizare a surselor regenerabile decât o simplă clasificare binară (da / nu) a
zonelor adecvate.

Figura 3: Compatibilitatea dintre furnizarea de biomasă agricolă şi fermele solare şi furnizarea de alte Servicii Ecosistemice

Această analiză este completată prin intermediul discuțiilor suplimentare cu părțile
interesate de la nivel regional în vederea informării asupra dezvoltării planurilor de
acțiune. Scopul acestor planuri va fi de a facilita o mai bună utilizare a energiei
regenerabile în moduri care să nu afecteze și, acolo unde este posibil, să
sporească furnizarea altor servicii ecosistemice.
Professor Andrew Lovett
Universitatea East Anglia

Hărţile reprezentând zonele ce furnizează energie regenerabilă şi serviciile
ecosistemice din Estonia sunt acum publice

Agenția de Mediu din Estonia, în cooperare cu Universitatea Estoniană de Științe
ale Vieții (EULS), a dezvoltat hărți multistratificate bazate pe metodologia IRENES
pentru evaluarea interacțiunii dintre energia regenerabilă și alte servicii
ecosistemice, care pot fi ușor utilizate în procesul de planificare în vederea
identificării celei mai bune soluţii pentru producerea de energie regenerabiăe în
Estonia.
"Hărțile IRENES oferă informații suplimentare valoroase pentru decidenţi - hărțile
arată clar, de exemplu, care sunt zonele prioritare pentru dezvoltarea energiei
eoliene. În zonele care oferă deja multe beneficii diferite, adică hot spots,
adăugarea energiei eoliene poate determina presiuni asupra celorlalte servicii
ecosistemice" a spus Indrek Laas, manager de proiect al Agenției pentru Mediu.
Hărțile arată distribuția în aceste areale a serviciilor ecosistemice în Estonia și
conexiunile cu alte zone (viteza vântului, ariile protejate și zonele verzi). „Hărțile
mutistratificate IRENES se bazează pe rezultate științifice, sunt versatile și pot fi
ușor utilizate împreună cu alte hărţi suprapuse, fiind foarte utile în planificare
pentru a reduce impactul negativ al măsurilor propuse”, a explicat Miguel Pecina
Villoslada, cercetător principal al serviciilor ecosistemice la EULS .

Pe termen lung, planificarea versatilă a facilităților de energie regenerabilă duce la
îmbunătățirea mediului de viață la nivelul individului, naturii și comunității și
contribuie la dezvoltarea unei economii sustenabile. "Este foarte important ca
deciziile privind dezvoltarea surselor de energie regenerabilă să fie fundamentate
științific", a adăugat Elis Vollmer, directorul Centrului de Energie Regenerabilă din
EULS.
Hărțile serviciilor ecosistemice IRENES și a energiei regenerabile pot fi găsite pe
noua platformă a Hărților Istorice a Agenției de
Mediu: https://storymaps.arcgis.com/stories/2c2b3527e2134450b321e6e8a7100
a14 (în Estoniană).
Mai multe informații despre proiect și activitățile din Estonia: Indrek Laas (Agenția
de Mediu din Estonia, indrek.laas@envir.ee) and Elis Vollmer (Universitatea
Științelor Vieții din Estonia, elis.vollmer@emu.ee)

Ştiri locale
Lansarea proiectului “Vision:En 2040 - ideile noastre, tranziţia energetică”

Figure 1: Impression of the pretest with students of Leibniz University Hannover. Picture: Climate Protection Agency

Jocul-simulare analogică pentru „energiile 100% regenerabile din municipiul
Model-Village”, prezentat la evenimentul de lansare IRENES, a fost transferat
într-o aplicație digitală în septembrie 2020.
Institutul pentru Planificarea Mediului de la Universitatea Leibniz din
Hanovra, Agenția pentru Protecția Climei din Hanovra și IP SYSCON GmbH
sunt parteneri de proiect și doresc să utilizeze „Vision: En 2040 - ideile
noastre, tranziția noastră energetică” pentru a sprijini municipalitățile în
implementarea extinderii utilizării energiilor regenerabile prin dialogul cu
publicul.
Instrumentul online va fi utilizat în evenimente și va permite participanților
într-un mod ludic, dar practic, să planifice utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru comunitatea sau regiunea lor. În acest scop, centralele
eoliene și solare sunt introduse pe hărți digitale pe care sunt afișate
randamentele potențiale de energie electrică. Pe o interfață ușor de utilizat,
acestea sunt comparate cu un randament țintă de energie electrică definit
anterior pentru municipalitate. În acest fel, devine clar dacă obiectivele
dezvoltării vor fi atinse și care surse de energie oferă cel mai mare potențial.
În plus, zonele care pot fi selectate pentru o instalație de energie
regenerabilă au fost deja evaluate pentru a se armoniza cu serviciile
ecosistemice, iar compromisurile și sinergiile sunt vizualizate pe hartă. Apoi,
participanții folosesc rezultatele pentru a discuta ce contribuție poate aduce
municipalitatea lor la tranziția energetică.
După testarea iniţială, instrumentul va fi utilizat într-un municipiu din regiunea
Hanovra, cu rol de eșantion. Grupurile țintă ale sistemului digital de susținere
a deciziilor includ politicieni locali și regionali, administrații locale, asociații
de mediu pentru conservarea naturii, persoane interesate și inițiative sociale.
Ministerul Mediului, Energiei, Construcțiilor și Protecției Climei din Saxonia
Inferioară finanțează proiectul.

Eveniment online. Energie solară în complexul energetic al Saxoniei
Inferioare

Figura 4: Stânga: Screenshot al evenimentului online ‘ Dreapta: simularea unui system foto-voltaic în
spaţiu deschis Copyright: Lenné 3D

Pe 10 februarie 2021 a avut loc un eveniment online privind integrarea
energiei solare în complexul energetic al Saxoniei de Jos, în cooperare cu
proiectul comun INSIDE. Prezentările au oferit o perspectivă asupra
rezultatelor proiectului interdisciplinar, completate de contribuții ale
Ministerului Mediului și Departamentului de Planificare Regională al Statului,
precum și rapoarte din domeniu. Simulările din proiect arată diferite forme de
orientare și aranjamente ale modulelor. Devine clar că parcurile solare
moderne ce au aproximativ 1 MW de capacitate / hectar pot aduce o
contribuție semnificativ mai mare la producția de energie electrică faţă de ce
se presupunea anterior.
Într-o analiză a zonelor potențiale, s-a stabilit că ar fi posibil ca în Saxonia
Inferioară să se utilizeze tehnologia fotovoltaică în spațiu deschis într-un
mod care este compatibil cu oamenii și mediul pe aproximativ 12% din
suprafața terestră a statului. Cu toate acestea, implementarea este în
prezent împiedicată de reglementări complexe din Legea surselor de energie

regenerabilă (EEG) și de planificarea spațială a statului.
Tehnologia fotovoltaică este o tehnologie foarte flexibilă și poate fi integrată
în sectorul cultural fără a afecta recreerea, habitatele şi flora - fauna aferente.
Recomandările corespunzătoare pentru acțiunea propusă au fost susținute
de prezentarea asociației federale New Energy Ecocomy (Bundesverband
Neue Energiewirtschaft) privind angajamentul voluntar pentru un „sistem
fotovoltaic bun”. La finalul evenimentului a fost prezentat primul proiect
AgriPhotovoltaic din Saxonia Inferioară, în care cultivarea plantelor ierboase
și producția de energie electrică se efectuează pe aceeași zonă. Raportul
final al raportului INSIDE poate fi găsit sub acest link pe pagina principală a
Ministerului Mediului din Saxonia Inferioară.

O lecție despre energia solară

La Hanovra, Agenția pentru Protecția Climei încheie seria de cursuri de vară
cu o întâlnire online despre energia solară pe 28 iulie, de la 18.00 la 19.00.
Evenimentul va aborda următoarele:






O prezentare generală a subvențiilor pentru sistemele solare termice
și fotovoltaice;
Cui îi este potrivit ghidul „acoperiș și solar” și cum se solicită
subvențiile;
Subvenții din statul Saxonia Inferioară pentru tehnologii de stocare;
Cât de mult PV este profitabil pe suprafața acoperișului.

Limba pentru mediul de lucru: Germană.
https://www.klimaschutz-hannover.de/infosservice/veranstaltungen/veranstaltungendetailansicht.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2120&cHash=bbf83d1b5a2b9
39fcdf1d09758451eb8

Tur de ciclism către acoperișurile solare din Gehrden și Ronnenberg
August 2021, 11.00-14.00

Un tur cu bicicleta organizat în timpul vacanţei de vară duce la acoperișurile
solare din Gehrden și Ronnenberg (regiunea Hanovra).

Managerii de protecție a climei din Gehrden și Ronnenberg vor îndruma
participanții în această excursie prietenoasă cu familia către sisteme
exemplare de încălzire solară și fotovoltaică pe acoperișurile orașelor lor.
Deoarece ambele municipalități au un program de 100 de acoperișuri solare,
turul cu bicicleta alternează în activități sportive și explicații legate de
panourile fotovoltaice.
Lungimea turului este de aproximativ 20 km.

Publicații
Raportul asupra crizelor bidoversității și climei din atelierul co-sponsorizat IPBES
și IPCC a fost lansat pe 10 iunie 2021. Este prima colaborare între IPBES și
oamenii de știință ai IPCC selectați ce abordează împreună crizele crizele climatice
și de biodiversitate precum și impactul lor social combinat.

Rezumatul pentru factorii de decizie politică (SPM) al primei Evaluări ecosistemice
la nivel UE din 2020 EU-wide Ecosystem Assessment 2020 a apărut pe 20 mai
2021. SPM a analizat tendințele presiunilor asupra biodiversității și starea
ecosistemelor europene. Un mesaj cheie este că UE are nevoie de o rețea de
monitorizare a biodiversității mai performantă și de raportare mai consecventă a
stării ecosistemelor. O metodologie la nivelul UE pentru cartarea, evaluarea și
realizarea unei stări bune a ecosistemelor, astfel încât acestea să poată furniza
beneficii precum reglarea climei, reglarea resurselor de apă, sănătatea solului și
polenizarea, precum și prevenirea și protecția împotriva dezastrelor, va fi furnizată
până la sfârșitul anului 2021.
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