PARTNERËT

EARS
Agjensia
e Mjedisit
te Sllovenise
(SLLOVENI)

IHPS
Institute
Slloven për
Fermentimin
dhe Birën
(SLLOVENI)

VITUKI
Institute i
Kërkimeve
për Mbrojtjen e
Mjedisit dhe
Menaxhimin e
Ujrave
(HUNGARI)

OMSZ
Shërbimi
Meteorologjik
Hungarez
(HUNGARI)

ATIKOVIZIG
Drejtoria për
Mbrojtjen
e Mjedisit dhe
Menaxhimin e
Ujrave te Qarkut
te Tiszes se
poshtme
(HUNGARI)

ISSNP
Institute
Pushkarov i
shkencës së
tokës
(BULLGARI)

NIMH
Institute Nacional
I Meteorologjisë
dhe Hidrologjisë
(BULLGARI)

Georama Organizata
Rajonale e
Zhvillimit
(GREQI)

AUA
Universiteti
Bujqësor I
Athinës
(GREQI)

DHMZ
Shërbimi
Meteorologjik
dhe Hidrologjik
(KROACI)

UNSFA
Univarsiteti i Novi Sad,
Fakulteti I Bujqësisë,
Departamenti I
Menaxhimit te Ujrave
(SËRBI)

RHMSS
Shërbimi HidroMeteorologjik I
Republikës së
Sërbisë
(SËRBI)

HI-M
Institute
Hidrometeorologjik
I Malit të Zi
(MALI I ZI)

HMS
Ministria e bujqësië,
pyjeve dhe
ekonomisë
ujore – Shërbimi
meteorologjik
(MAQEDONI)

INEUM
Instituti i
Energjise,
Ujit dhe Mjedisit
(SHQIPËRIA)

PWMC-PP
Kompania Vode
Vodjvodine për
Menaxhimin e
Ujrave Publike
(SËRBI)

PARTNERI DREJTUES
Environmental agency of Slovenia - EARS
Agencija Republike Slovenije za okolje
EKIPET E KONTAKTIT
Gregor Greogoric
Kordinator i projektit
Agjensia e Mjedisit te Sllovenise
Zyra e Meteorologjise
Vojkova 1b,
1000 Ljubljana,
Slloveni
Publikimi reflekton pikëpamje vetem te autorëve dhe Autoriteti i menaxhimit te programit te Europës juglindore
nuk mban pergjegjësi për çdo përdorim që mund të bëhet bazuar në informacionin e këtij projekti.

Projekti DMCSEE ështe financuar nga EU nëpërmjet programit
te bashkëpunimit ndërkombëtar te vendeve te Europë jugëlindore.

Vrojtues

Jointly for our common future

Në dekadat e fundit thatësira ka pasur një
impact te madh ne ekonominë e te gjithë
vendeve te rajonit te Europës juglindore,
ashtu si dhe ne mjedis dhe ne jetën sociale.
Qe nga fillimi i viteve '80 disa nga vendet e
Europës juglindore u përballen me rritje te
thatësirave te ashpërta dhe me zgjatje te
konsiderueshme, duke kulmuar me thyerje
rekordesh ne vitet '93,'94,'98 dhe '03. Sipas
raportit te fundit te IPCC për Europën
juglindore skenarët propozojnë reduktim te
reshjeve gjate verës te cilat do te shkaktojnë
stres te madh për ujë. Ky problem shkakton
çrregullim mjedisor, ekonomik dhe dëme
materiale duke sjell ne zona te gjëra te rajonit te Europës juglindore shqetësime sociale.
Mungesa e bashkëpunimit midis vendeve fqinje si dhe mungesa e një përpjekje te integruar për
monitorimin, vlerësimin dhe menaxhimin e thatësirës, është një problem shqetësues i cili
pengon këto vende nga një mbrojtje efikase prej problemeve qe shkakton thatësira.
Gjate dekadave te shkuara, një sere mbledhjesh dhe workshope janë mbajtur ne rang europian
dhe rajonal duke shprehur nevojën e ngritjes se një qendrës te menaxhimit te thatësirës ne
Evropën juglindore. Disa organizata internacionale (Komisioni Internacional për Ujitje dhe
Drenazhim, Konventa e Kombeve te bashkuara për te luftuar dezertifikimin dhe Organizata
Botërore e Meteorologjisë) kane marre pjese ne hartimin e propozimit për tu krijuar DMCSEE.
Një propozim dhe aplikim final për projektin e DMCSEE u përgatit nga partneret, i përbëre nga
përfaqësuesit e shërbimeve meteorologjike nacionale, komuniteti akademik dhe ministritë
përgjegjëse për zbutjen e impakteve te thatësirës dhe dezertifikimit. Ne vijim u formua
konsorciumi i projektit i cili do te mbuloj monitorimin dhe impaktin e thatësirës.

Projekti DMCSEE
Qëllimi kryesor i projektit DMCSEE TCP është te
përmirësoj gatishmërinë ndaj thatësirës (nëpërmjet
vlerësimit te rrezikut dhe aplikimit te një sistemi
paralajmërimi) dhe për rrjedhoje do te ndihmoje ne uljen e
impakteve te thatësirës.
Projekti do te arrij këtë qellim nëpërmjet disa objektivave
specifike:

Përgatitja e një monitorimi rajonal te thatësirës,

analiza dhe produktet e paralajmërimit; produktet
duhet te jene ne dispozicion afërsisht ne kohe reale.

Vlerësimi i vulnerabilitetit rajonal (kryesisht ne
bujqësi) për impactin e thatësirës; ky informacion
duhet te jete gati dhe te përfshihet ne sistemin e
paralajmërimit.

Informim dhe marrje masash te përshtatshme ne
vendet partnere nëpërmjet organizimit te sesioneve
trajnuese dhe seminareve nacionale.

DMCSEE Célkitűzések

Krijimi i sistemit te monitorimit te

thatësirës duke përdorur praktika te
mira te monitorimit klimatologjik dhe
sistemit te hartave. Përsa i përket
indekseve e thatësirës do te
implementohen
dhe hartografohen:
Indeksi i reshjeve te
standardizuara(SPI), Indeksi i
ashpërsisë se thatësirës se Palmerit
(PDSI) dhe Indeksi i thatësirës se Palfai
(PAI). Te paktën SPI do te jete ne
përdorim ne te gjithë rajonin e Europën
jug lindore me harta online ne
dispozicion.

Krijimi i nje Web Page duke përfshire

Web-based GIS client për shkëmbimin
e informacioneve hapësinore dhe
përgatitjen e hartave te zakonshme
rajonale.

Do te zhvillohet dhe adoptohet një

metodologji e përbashkët
për
vlerësimin e riskut nga thatësira (
bazuar ne te dhënat meteorologjike dhe
arkivat klimatologjike te
disponueshme). Impatet do te
analizohen nëpërmjet ngjarjeve
historike te thatësirës. Duke përdorur
teknikat e GIS do te realizohen hartat
rajonale te rrezikut dhe te vulnerabilitetit te thatësirës. Duke njohur vulnerabilitetin
dhe rrezikun, DMCSEE do te jete ne gjendje për te informuar mbi menaxhimin dhe
politikat e përmirësuara te thatesirave.

Organizimi i trajnimeve për ndërtimit e

kapaciteteve dhe organizimi i
seminareve nacionale për përdoruesit.
Përgatitja e manualit te trajnimit.

DMCSEE do te vazhdoj veprimtarinë e

saj edhe mbas mbarimit te projektit.
Me qellim për te lehtësuar punën në
qendrën e përhershme te
menaxhimit te thatesirave do te
përgatitet një plan pune për vitet qe
pasojnë projektin, termat e referencës
dhe këshilla mbi statusin legal te
DMCSEE permanente.

