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HERMES stacioni oqeanografik në Bullgari (BG1) i vendosur në hyrje
të gjirit të Varnës
Pas një procesi të gjatë që nga pajtueshmëria me legjislacionin kombëtar deri tek
konsultimet intensive me aktorët kryesorë institucionalë, Unioni i Autoriteteve Lokale
Bullgare të Detit të Zi (UBBSLA) vendosi në mes të Qershorit të keëtij viti, Stacionin
Oqeanografik në
hyrje të gjirit të
Varnës.
I vendosur në një
rrugëkalim
në
Cape St. George,
1/2 milje nga bregu
dhe i pajisur me
një
karrem
lundrimi kardinal
në
lindje,
në
përputhje
me
kërkesat më të reja
të artit, stacioni
oqeanografik tani
do
të
sigurojë
informacione
të
vlefshme në një
kohë
reale
për
statusin e Detit të
Zi.
Ky
informacion
B. Savov gjatë prezantimit të projektit HERMES në VARNA
pritet të plotësojë
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kërkesën në rritje për t'u shërbyer peshkatarëve, operatorëve të anijeve, hulumtimit detar,
komunitetit shkencor, si dhe për zhvillimin e sipërmarrësve të Ekonomisë Blu, për
sigurimin e të dhënave të besueshme dhe në kohë të cilat mund të përdoren për të
përmirësuar veprimtarinë e tyre të përditshme dhe për të mbështetur objektivat e tyre
afatgjatë.
Pak më shumë se një muaj më vonë, më 26 Korrik, Eksperti i Jashtëm, Z. Boyan Savov, u
ftua nga Instituti i Hidrologjisë dhe Meteorologjisë për të bërë një prezantim në lidhje me
funksionin dhe kapacitetin operacional të stacionit Oqeanografik HERMES BG1 si dhe
hapat që duhen ndjekur në mbledhjen e të dhënave për parametra të ndryshëm të valëve të
detit.
Në takimin e mbajtur në Grand Hotel Dimyat morën pjesë rreth 20 përfaqësues nga
administrate publike dhe komuniteti shkencor dhe kërkimor, Stacioni Oqeanografik
HERMES BG1, shpjegoi Boyan Savov - një Inxhinier Bregdetar me mbi 40 vjet përvojë
ndërkombëtare, do të shndërrohet në një burim informacioni të besueshëm për përdoruesit e
dedikuar. Një nga rezultatet e para të pritura të funksionimit të Stacionit Oqeanografik
është përfundimi i modelit të modelimit të erozionit bregdetar, i cili do të jetë një mjet i
vlefshëm për autoritetet lokale të zonës dhe më gjerë, si dhe për komunitetin shkencor dhe
kërkimor. Këto informacione dhe të dhëna janë tashmë të arritshme përmes një portali të
bazuar në internet (www.dbi0.com) dhe do t'i shërbejnë publikut të gjerë, sektorit detar,
shkencëtarëve dhe studiuesve që merren me studime bregdetare mbi zgjidhjen e problemeve
në praktike.
"Në këtë mënyrë", shpjegon Znj. Mariana Ivanona, Drejtuese e UBBSLA, "ne bëjmë një hap
të madh drejt arritjes së objektivit tonë për të nxitur përvojën e fituar permes projekit
HERMES si dhe kontribuojmë në ngritjen e komuniteteve elastike përmes bregdetit të Detit
të Zi”.

Një pamje gjatë operacionit të vendosjes së Stacionit Oqeanografik në gjirin e Varnës
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Versioni BETA i HERMES Web GIS
ORION, partneri HERMES me qendër në Qipro, ka zhvilluar versionin BETA të një
sistemi Web GIS i cili vizualizon në mënyrë operative rrymat e detit në vend dhe të dhënat e
valëve nga HERMES që vëzhgojnë rrjetin buoy, të vendosur në të katër vendet pjesëmarrëse.
Për më tepër, sistemi Web GIS siguron vizualizimin e të dhënave të parashikimit të
rrymave, temperaturës, kripës, valëve dhe erërave nga Copernicus CMEMS MFC Med,
CMEMS MFC Detit të Zi dhe CYCOFOS në zonat bregdetare të projektit HERMES. Për më
tepër, sistemi Web GIS do të sigurojë mundësinë për të hyrë dhe shkarkuar lirshëm të
dhënat e vëzhguara në vend të rrjetit të vëzhgimit HERMES. Një shumëllojshmëri e gjerë e
përdoruesve fundorë do të përfitojnë nga sistemi HERMES Web GIS duke siguruar të dhëna
dhe informacione të ngurta detare për profesionistë dhe individë privatë që punojnë në
fushat e Menaxhimit të Zonës Bregdetare, peshkimit bregdetar, lehtësirat rekreative
bregdetare, industrinë turistike, zhytësit e skuba, bregdetare operacione navigimi dhe
lundrimi, kërkimi dhe shpëtimi, autoritetet lokale të portit, marinat, strehëzat e peshkimit
dhe shumë të tjera. Versioni BETA i projektit HERMES Web GIS mund të arrihet nga linku:
hermes.orioncyprus.org http://www.orioncyprus.org/hermes/

Figura: Shembull i projektit HERMES Web GIS që tregon parashikimin CYCOFOS të sipërfaqes së detit,
Në temperaturarën 03:00 UTC , datë18 Korrikut 2019, si dhe seria kohore e rrymave të sipërfaqes së detit
nga varka HERMES 4120 për periudhën 13 - 18 Korrik 2018. Të dhënat e mësipërme u siguruan nga varka
4120 e vendosur në Kariani (Deti Egje i Veriut) nga partneri i projektit DUTH.

Workshopi i HERMES në Tiranë konfirmon nevojën për bashkëpunim të
ngushtë për të luftuar Erozionin Detar
Partneriteti i HERMES mbajti takimin e tretë drejtues si dhe Workshopin e tretë në Tiranë,
3-4 Korrik 2019 në ambjentet e Institutit te Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit
(IGJEUM)
“Aktualisht HERMES po ndërton një rrjet transnacional” u shpreh koordinatori shkencor
i projektit , Prof. Georgios Sylaios (Universiteti DEMOCRATICUS i Trakesë) “ që ështe në
gjendje të mbledhë të dhëna oqeanografike dhe ti transmetojë ato në kohë reale, duke përmbushur nevojat e çdo përdoruesi të interesuar”.
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Këta përdorues mund variojnë qe nga autoritetet lokale, tek peshkatarët, industria,
pronarët e hoteleve dhe profesionistët që punojnë në det dhe/ose në bregdet dhe kanë nevojë
për informacion për të përmirësuar punën e tyre. Si të kujdesesh për mjedisin duke
shfrytëzuar zhvillimin e qëndrueshëm të bazuar në vend ishte në terma të thjeshtë tema
kryesore e Workshopit.

Workshopi i HERMES në ambjentet e IGJEUM

Workshopi u ndoq
afersisht
nga
50
persona
te
cilët
përfaqësonin një grup
të gjerë të aktorëve
kryesorë kombëtarë të
përfshirë në çështjet që
lidhen me erozionin
Bregdetar në Shqipëri.
Workshopi u bashkëorganizua nga IGEWE
dhe
TEULEDA
.
HERMES në Shqipëri,
nxori në pah nevojën
reale për monitorimin e
mjedisit bregdetar dhe
detar, në mënyrë që ti
mundësojë aktorëve të
përfshirë të zhvillojnë
veprime që mund të
kundërshtojnë
erozionin bregdetar.
Z. Fatos Hoxhaj , Drejtor i IGJEUM gjatë fjalës përshëndetëse në Workshop
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Bashkia e PAGGAIO do të mirëpresë Konferencën Finale në Eleftheroupoli,
Greqi, 23-24 Prill 2020
Partnerët e HERMES ranë dakord njëzëri për mbajtjen e konferencës përmbyllëse të
projektit me 23-24 Prill, 2020 në Eleftheroupoli, në Bashkinë Paggaio.
Konferenca do të mbahet gjatë dy (2) ditëve të plota, duke përfshirë një vizitë në
Ammolofi, plazhin me famë botërore të Bashkisë Paggaio dhe do të synojë krijimin e lidhjeve
mes shkencëtarëve, inxhinierëve të shërbimeve teknike publike si dhe profesionistëve të
përfshirë në projektimin, zhvillimin dhe menaxhimin e punimeve portuale, bregdetare dhe
në det të hapur, me autoritetet vendore bregdetare dhe komunitetet.
"Konferenca HERMES do të jetë një mundësi për ne që të bëhemi aleat me sektorin e
njohurive dhe të shkojmë drejt një modeli më të qëndrueshëm të menaxhimit dhe zhvillimit
të zonës bregdetare", tha kryetari i Bashkisë Paggaio, Philippos Anastasiadis.
Në konferencën përmbyllëse të projektit do të ftohen nga partneret që të marrin pjesë
përfaqësues të shumtë nga autoritetet lokale, inxhinierë nga sektori publik dhe ekspertë
kryesorë të Menaxhimit të Zonës Bregdetare nga Universitete të larta në Greqi, Qipro,
Bullgari dhe Shqipëri.

Kulla Apollonia në Bashkinë Paggaio

Përgjegjësia për përmbajtjen dhe pikëpamjet e kësaj Newsletter janë tërësisht të partneritetit të
Projektit HERMES. Programi BalkanMed nuk është përgjegjës për çdo përdorim që mund t’i bëhet
informacionit të përmbajtur këtu.
Kontakt: hermes.bmp@gmail.com
Projekt i bashkëfinancuar nga Fondet e Bashkimit Europian si dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse.
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