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 Zhvillimet lokale kanë nevojë për bashkëpunim dhe informacion. 

Ne jetojmë në një kohë që duket se shpërblen ata që denoncojnë 

procesin e Integrimit Europian dhe vënë në pyetje përfundimet 

shkencore për Ndryshimin Klimatik. Është e vërtetë në fakt, 

Bashkimi Europian është larg prej të qënit perfekt dhe disa ndjekës 

të Ndryshimit Klimatik duken ndonjëhere jashtë objektivit.  

 Në fund, BE është e vetmja strehë që kemi arritur të 

ndërtojmë së bashku në dekadat e kaluara dhe ndryshimi klimatik 

është një sfidë që kërcënon prosperitetin dhe sigurinë tonë. Për të 

lundruar nëpër këta ujëra të trazuara, autoritetet lokale duhet të 

arrijnë të bashkëpunojnë me homologët e tyre dhe në të njëjtën kohë 

të nxjerrin më të mirën prej njohurive dhe aftësive në vend.  

 Këta janë elementet që Bashkia e Paggaio ka kërkuar të sjellë 

së bashku në projektin HERMES dhe ne mendojmë se këta objektiva 

fillestare janë realizuar tashmë. Çfarë mbetet për t’u bërë është që 

partneriteti HERMES të ofrojë ato mjete që do të na mundësojne ne 

të gjithëve nga Greqia, Qipro, Bullgaria e Shqipëria të 

implementojmë një sërë veprimesh që do të lehtësojnë erozionin bregdetar. Përmirësimi i 

luftës kundër erozionit bregdetar në nivel lokal është i mundur, kur njerëzit dhe 

institucionet bashkëpunojnë ndërmjet kufijve kombëtarë dhe përtej fushave të aktivitetit.  

 Më shumë se një project, HERMES ka qëllim të jetë një rrjet gjithëpërfshirës i 

bazuar në njohje, inovacion dhe bashkëpunim territorial, që do të propozojë mjete, mënyra 

dhe zgjidhje që plotësojnë boshllëqet në aktivitetet monitoruese të bregdetit dhe që 

përmirësojnë kapacitetin operacional në mënyrë që të ndërmerren veprime konkrete në 

nivel lokal për zbutjen e erozionit bregdetar.  

Philippos Anastasiadis 
Kryetar i Bashkisë Paggaio 
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 HERMES : Ndërtimi i komuniteteve bregdetare elastike ndërmjet 

kufijve në rajonin e Ballkanit dhe Mesdheut. 

Erozioni bregdetar është padyshim një nga problematikat më të rëndësishme me të cilat 

përballen komunitetet bregdetare, që vështirësohet nga shpejtësia e rritjes së nivelit të detit 

si pasojë e ndyshimeve klimatike si dhe akumulimit të efekteve negative nga mungesa e 

praktikave të mira menaxhuese. 

 Në 100 vitet e fundit rreth 70% e vijës bregdetare botërore është tërhequr për shkak 

të erozionit bregdetar, ndërkohë që aktualisht rreth 20% e bregdetit të BE po gërryhet.   

Eroz i on i  l i dhe t 

drejtpërdrejt me 

humbje ekonomike 

p ë r  s h k a k  t ë 

tërheqjes bregdetare 

dhe humbjes së 

t o k ë s ,  d ë m e v e 

ekologjike (sidomos 

të habitateve të vlef-

shme bregdetare) dhe 

p r o b l e m e v e 

shoqërore. 

Në zonën BMP 

ndikimi i stuhive të 

dimrit me frekuencë 

dhe intensitet të 

lartë,  efekti  i 

bllokimit të sedimen-

teve për shkak të 

dëmtimit të lumit, degradimi i stabilitetit të plazhit në zonat e aktiviteteve urbane dhe tur-

istike dhe mungesa e qasjes së integruar në ndërhyrjet njerëzore kanë çuar në norma 

erozioni të konsiderueshëm bregdetar. Aktualisht, pothuajse 30% e brigjeve në Greqi po 

erodojnë ose shfaqen si të prekshme ndaj erozionit. Në Qipro kjo përqindje arrin 38%, 

ndërsa në Bullgari pothuajse 71% e plazheve të Detit të Zi po gërryejnë. Në Shqipëri, një 

vend me bregdet 420 km, erozioni bregdetar është një çështje e rëndësishme për pjesët veri-

ore dhe qendrore. 

HERMES synon të zhvillojë një kornizë të unifikuar dhe të harmonizuar për zbutjen e erozi-

onit bregdetar dhe restaurimin e plazhit që mbulon katër vendet partnere (Shqipëri, Qipro, 

Greqi dhe Bullgari) përmes  studimeve, ndarjes së mjeteve teknike tashmë dhe dizenjimit të 

instrumenteve të politikës së përbashkët. HERMES do të ndihmojë palët bregdetare për të 

harmonizuar dhe përshtatur me politikat më të rëndësishme të BE-së në zonat bregdetare, 

si CC, Politika e Integruar Detare, Planifikimi Hapësinor Detar, ICZM, Strategjia Detare 

dhe Direktivat Kuadër të Ujit, Inspire etj. Bashkitë bregdetare dhe autoritetet rajonale, 

përdoruesit, OJQ-të vendore dhe ndërkombëtare, pronarët e tokave dhe bizneset e ven-

dosura në ose pranë zonave bregdetare do të përfitojnë nga rezultatet e projektit. HERMES 

kapitalizohet në projektet e mëparshme të financuara nga BE (BeachMED, CoastGAP, 

Coastance, Mare Nostrum) për të ndërtuar një kornizë metodologjike të përbashkët të 

bregdetit që do të zbatohet në katër vende studimi. Në çdo vend: do të vlerësohet tërheqja 

historike dhe e ardhshme e bregdetit; erozioni dhe indikatorët e vulnerabilitetit të ndry-

shimit të klimës do të rrjedhin; do të vlerësohen shkaqet që lidhen me ndërhyrjet njerëzore; 

të dhënat ekzistuese mjedisore dhe socio-ekonomike do të integrohen në një webGIS 

bregdetare; do të aplikohen të dhënat nga një mjet i modelimit (atmosferik, hidrodinamik, 

dhe morfo-dinamik); një seri skenarësh ndërhyrjeje do të testohen dhe vlerësohen. Seminare 
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Aksionet monitoruese dhe model-
uese të HERMES për erozionin 
bregdetar. 
Ne kuadër të projektit HERMES të dhënat e 

projektit prej tre sistemeve modelimi hidro-

dinamik dhe një atmosferik do të ofrohen në 

një faqe të HERMES webGIS të dedikuar, 

më mënyrë që të përdoren  për vlerësimin e 

rolit të tyre në erozionin bregdetar dhe për 

aplikimin e modelit numerik për transportin 

e sedimentimin në mënyrë të veçantë në 

katër zonat e studimit.  

 Fillimisht, rrymat detare, tempera-

tura e detit dhe valët, që operacionalisht 

ofrohen nga qendrat e monitorimit dhe para-

shikimit Copernicus CMEMS MFC në Mes-

dhe dhe në Detin e Zi do të përdoren për t’iu 

përshtatur zonave të studimit të projektit 

HERMES. 

Për më tepër, rrymat detare me rezolucion 

Versioni Beta i software implementimi webGIS per vizualizimin online të të dhënave 
të ofruara nga moduli i ri hidrodinamik në plazhin e Larnaca, Qipro   

të lartë dhe temperaturat e detit të ofruara 

nga modulet e reja hidrodinamike në Mes-

dheun lindor do të përdoren për zonat studi-

more në Mesdhe.  

Do të përdoren të dhënat e valëve (gjatësia e 

konsiderueshme e valëve, drejtimi i valëve 

dhe gjatësia maksimale e valëve) nga modeli 

i ri WAM që mbulon të dy zonat Mesdheun 

dhe Detin e Zi me një rezolucion prej 5km. 

Të dhënat e erës  me rezolucion të lartë 

SKIRON që mbulojnë Mesdheun dhe Detin e 

Zi do të përdoren gjithashtu për nevojat e 

projektit. 

 Së fundi, të dhënat in-situ (rrymat de-

tare, valët, variacionet e baticës dhe grimcat 

në suspension) të mbledhura nga stacionet e 

monitorimit të projektit HERMES, do të 

transmetohen në pothuajse kohë reale 

nëpërmjet internetit të dedikuar webGIS 

web page për vizualizim dhe shpërndarje si-

pas nevojave të projektit.  

Sinergjitë e HERMES me Programin e Detit të Zi.  
Oqeani është një  medium për të zbukuar botën dhe për të transportuar  mallra që në 

kohërat e lashta, prandaj edhe zonat bregdetare kanë strehuar pjesën më të madhe të 

popullsisë. Prej mijëra vitesh habitatet bregdetare janë ekspozuar ndaj një ndërveprimi të 

vazhdueshëm mes tokës dhe ujit. Pavarsisht arritjeve të  jashtëzakonshme të shkencave inx-

hinierike në dekadat e fundit, sot profesionistët e bregdetit po përballen me sfida të reja. 

Menaxhimi modern bregdetar po synon: 

 Integrimin e aktiviteteve dhe përdorimit (ICZM)  

 Fizibilitetin/multifuknsionalitetin e projekteve 

 Qëndrueshmërinë e çfarë është ndërtuar 

 Konformitetin mjedisor 

 Sigurinë e projekteve bregdetare 
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Sfidat lidhen me faktorët e mëposhtën:  

Natyrorë: gjeologjia dhe tektonika, ndryshimi klimatik, rritja e nivelit të detit dhe rritja  e 

stuhive 

Humanitare: socio-politike, shkencë, kërkim, edukim dhe trainim  

Teknogjenike: industria, urbanizimi, turizmi, agrikultura 

 Programi 2014—2020 i basenit të Detit të Zi mbështet përpjekjet për të përmirësuar 

gjëndjen e zonave dhe ujërave bregdetare të Detit të Zi. Projektë të shumta janë të 

fokusuara në: monitorimin dhe vlerësimin e detit dhe bregdetit, bazuar në njohuri shken-

core, si bazë e domosdoshme për menaxhimin e aktiviteteve njerëzore. (Instituti Kombëtar i 

shkencave të Marinës Grigore Antipa, Rumani); aksione parandaluese duke krijuar një sis-

tem monitorimi mjedisor ndërkufitar, zhvillimi i aktiviteteve parandaluese për mbrojtjen e 

mjedisit dhe përmirësimin e disponueshmërisë dhe ndërveprueshmërinë ndërkufitare 

(Qarku Konstancës); Akses online dhe komponentë interaktivë për të siguruar mbështetje 

me informacion, mbështetje vendim-marrëse dhe portal internet për të mbështetur të 

dhënat gjeohapësinore të rajonit të Detit të Zi duke përfshirë harta digjitale të kushteve 

mjedisore detare, harta gjeofizike të zonave bregdetare, parametra mjedisore të zonave më 

në  gjerësi, harta të zonave të mbrojtura, projektim të ndryshimeve klimatike në të ardhmen 

(Rrjeti i Detit të Zi). Një projekt mbështet bashkëpunimin ndërmjet tre partnerëve nga 

Greqia, Bullgaria e Gjeorgjia. Këta vende ndajnë një background të përbashkët dukë qënë se 

njerëzit kanë udhëtuar ndërmejt porteve të këtyre vendeve dhe kanë tregtuar mallra prej 

mijëra vitesh. Itinerare turistike moderne janë rezultati i këtyre lidhjeve që kanë nevojë të 

rriten në mënyrë që të arrihet maksimumi i bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet enteve, 

bizneseve në të gjitha vendet pjesmarrëse (Autoriteti portual i Alexandropulos). 

 Projekti HERMES, bazuar në eksperiencat e mëparshme do të punojë sëbashku me bash-

këpunime territorial ekszistuese ose edhe me projekte të tjera mbi temën e erozionit 

bregdetar. HERMES është fokusuar në çështjen “Erozioni bregdetar” që është kritike për 

ekzistencën dhe të ardhmen e rripit bregdetar, një zonë e një rëndësie maksimale për çdo 

lloj përdorimi dhe për të gjithë përdoruesit. Në këtë këndvështrim arritjet e projektit do të 

jenë edhe në favor të projekteve të ndryshme të Programit të Basenit të Detit të Zi. HER-

MES do të ketë rezultat demonstrimin e një qasje të përbashkët për të  ndjekur procesin e 

erozionit, për të mbledhur të dhëna për modelet ekzistuese hidrodinamike e morfodinamike 

dhe duke parashikuar ndryshimet bregdetare. Kështu, HERMES do të jetë një burim i 

dobishëm informacioni për projektet ekzistuese dhe të ardhme që kanë të bëjnë me planif-

ikimin hapsinor, menaxhimin e integruar bregdetar dhe zbutjen e ndikimeve negative në 

mjedis.  

Ky është qëllimi - një mjedis i pastër dhe një e ardhme e ndritur për fëmijët tanë!  
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HERMES mbështet ngritjen e kapaciteteve të aktorëve kyç në 
Shqipëri 

Konsolidimi i demokracisë në Shqipëri ka çuar në një zhvillim socio-ekonomik, i cili ka 

pasur një impakt të konsiderueshëm në zonën bregdetare.  

 Ndërtimi i infrastrukturës dhe aktivitetet e zhvillimit të turizmit kanë kontribuar në 

alterimin e peisazhit me pasoja negative si në ekuilibrin morfologjik ashtu edhe në dina-

mikën e sedimenteve. Në 

kuadrin e HERMES dy part-

nerët nga Shqipëria (IGEWE 

dhe TEULEDA) synojnë të 

zhvillojnë një kuadër të unif-

ikuar dhe të harmonizuar 

për zbutjen e erozionit dhe 

restaurimin e plazhit duke 

përfshirë  katër vendet part-

nere (Shqipëria, Qipro, 

Greqia e Bullgaria). IGEWE 

është shërbimi hidro meteor-

ologjik i Shqipërisë dhe është 

përgjegjës për studimet në 

lidhje me rreziqet natyrore. 

Përmes projektit HERMES 

IGEWE synon të rrisë ka-

pacitetet, të fitojë eksperi-

encë dhe të marrë pajisje që 

do të forcojnë kapacitetin për 

të ofruar paralajmërime në 

kohë, të realizojë studime hi-

drodinamike, të kryejë moni-

torimin e ujërave bregdetarë  

dhe të kontribuojë në bash-

këpunim me aktorët e mbro-

jtjes civile të ulë rriskun e 

fatkeqësive natyrore. Blerja, 

instalimi dhe vënja në punë 

e një stacioni monitorimi për 

rrymat detare, valët dhe var-

iacionet e baticës në katër 

zonat pilote (Paggaio, Lar-

naca, Varna dhe Shëngjin) 

do të na mundësojë të 

përftojmë të dhëna në kohë reale. Këta të dhëna, të cilat do të mblidhen, ruhen dhe trans-

ferohen në një stacion tokësor në kohë reale do të rrisin kapacitetin në funksion të zbutjes 

së erozionit bregdetar dhe elasticitetit të ndryshimit klimatik të autoriteteve lokale, ra-

jonale dhe kombëtare të përfshirë në menaxhimin e zonave bregdetare në vendet 

pjesmarrëse. TEULEDA në kuadër të projektit HERMES është e fokusuar në promovimin e 

teknologjive inovative duke ndjekur qasjen e ekosistemit për përmirësimin e mbrojtjes së 

mjedisit përgjatë zonave bregdetare. HERMES do të ndihmojë stakeholders të bregdetit për 

Stacion meteorologjik automatik, pjesë e sistemit të monitorimit në Shqipëri 
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të harmonizuar dhe për të adaptuar politikat më relevante të BE për zonat bregdetare. 

Bashkitë bregdetare dhe autoritetet rajonale, përdoruesit e bregdetit, OJF lokale dhe 

ndërkombëtare, pronarët e tokave dhe bizneset e vendosura në dhe afër zonave bregdetare 

do të përfitojnë nga output-et e projektit. Falë projektit, niveli i kapacitetit të TEULEDAs 

për të operuar në nivel transnacional do të rritet dhe në të njëjtën kohë do të zhvillojë më 

tej portofolin e vet të shërbimeve në çështje të lidhura me rreziqet mjedisore, fragmentimin 

dhe ruajtjen e ekosistemit. 

Vendndodhja e stacionit të ri të monitorimit për rrymat detare, valët, variacionet e baticës në zonën bregdetare 
të Shengjinit (Shqipëri) 

Kontakt: hermes.bmp@gmail.com 

Informacioni dhe pikëpamjet e kësaj Newsletter janë tërësisht të partneritetit të HER-

MES. Programi BalkanMed nuk është përgjegjës për çdo përdorim që mund t’i bëhet in-

formacionit që përmbahet këtu.  
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