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Newsletter # 4 Maj 2020 

Projekti  HERMES organizon Konferencën Virtuale 

në trajtimin e erozionit detar, me 18-19 Qershor 

2020 
Zonat bregdetare në Ballkan dhe Mesdheun Lindor 

pa asnjë dyshim përbëjnë një avantazh  

Projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe fondet  kombëtare të shteteve pjesëmarrëse 

 

Duke u bazuar në këto fakte, njësi të qeverisjes lokale – 

Bashki, Universitete dhe OJF nga Greqia, Qipro, Bullgaria 

dhe Shqipëria, kanë krijuar një partneritet të drejtuar nga 

Bashkia e PAGGAIO (Greqi), për të përballuar bashkërisht 

në mënyrë të plotë dhe efikase këtë sfidë, përmes 

implementimit të projektit HERMES, projekt i cili 

bashkëfinancohet nga Bashkimi Europian. 

për komunitetin lokal të tyre,  por në të njëjtën kohë ky 

komunitet po përballet me trysni natyrore dhe njerëzore 

gjithnjë e në rritje, të cilat gjenerojnë kushte natyrore të 

pafavorshme dhe që mund të çojnë deri në zhdukje. 



 
  

 
 

• 

• 

Erozioni detar: Situata aktuale, trendi dhe prespetiva; 

Politikat dhe instrumente në mbështetje të masave për tu marrë për rritjen e nivelit të detit nga  

Bashkitë dhe Komunat e prekura nga ky fenomen; 

• 

• 

• 

• 

• 

Implementimi i protokollit ICZM nga Bashkitë dhe Njësitë e vetqeverisjes Vendore; 

Instrumenta shkencor për të monitoruar procesin e zonave bregdetare; 

Zgjidhjet inxhinierike për të trajtuar sfidat e zonave bregdetare; 

Zhvillimi turistik mes risqeve të Erozionit Detar dhe Ndryshimeve Klimaterike; 

Instrumeta financiar që lidhen me menaxhimin e zonave bregetare. 

Gjuha e punës në konferencë është Anglisht dhe abstraktet mund të dorëzohen në: 

hermes.bmp@gmail.com 

duke përdorur instruksionet në linkun mëposhtë: 

http://www.dimospaggaiou.gr/anakoinwseis-gr/genikes-anakoinwseis/6220-hermes-conference 

deri me 10 Qershor 2020. Ato që janë të interesuar për të marrin pjesë janë të lutur të plotësojnë 
                                   Formën e Rregjistrimit, të cilën mund ta gjeni në linkun mëposhtë: 

https://forms.gle/QDSCP8gTSSLSCgQv6 

Projekti HERMES ka për qëllim krijimin, implementimin dhe përhapjen e një strukture të përbashkët 

operacionale,e aftë të përballojë asimilimin dhe shfytëzimin e qasjeve dhe teknikave të avancuara, duke u 

mbështetur në themele të forta siç është Inxhinieria Moderne Ambjentale, në nivel lokal. 

 
 

 
Një moment kyç për projektin HERMES,është Konferenca Internacionale e cila do të zhvillohet 

virtualisht në datat 18-19 Qershor 2020 

 
 
 
 

"Konferenca",shprehet Filippos Anastasiadis, Kryetar i Bashkisë së Paggaio, "do të jetë një mundësi për të 

diskutuar dhe për të shkëmbyer pikëpamje dhe eksperienca ndërmjet përfaqësuesve të pushtetit lokal, 

profesionistëve të fushës,qytetarëve dhe gjithashtu nëpunësve civilë nga të gjithë vendet pjesëmarrëse. Çështja 

e erozionit detar dhe e ndryshimeve klimaterike do të  përbëjë nje rëndësi të veçantë gjatë viteve të ardhshme 

dhe për këtë arsye komunitetet e atyreve zonave duhet të jenë të përgatitur mirë për ta përballuar atë.” 

 

 

Konferenca do të mbështetet dhe pasurohet nga prezantimet e anëtarëve të rrjetit të “Projektimit dhe 

menaxhimit të veprave portuale, bregdetare dhe Offshore-ve” (DMPCO), I cili përfshin Universitetin 

Kombëtar Teknik të Athinës (NTUA), Departamentin e Inxhinierisë Civile të Universitetit Aristotel të Selanikut 

dhe Universitetin e Patras. 

"Erozioni detar," thotë Vasiliki Tsoukala, Profesor i asociuar në Universitetin Kombëtar Teknik të Athinës, e cila 

gjithashtudo tëjetë një folëse kyç në konferencën e HERMES “është një fenomen që lidhet ngusht me procesin 

natyror dhe aktivitetin njerëzor. Ky takim është një mundësi shumë e mirë për të informuar komunitetet e 

atyre zonave mbi situatën dhe për të nënvizuar rëndësinë dhe vlerën e praktikave aktuale që lidhen me 

menaxhimin e zonave bregdetare.” 

Sipas koordinatorit shkencor të projektit HERMES dhe profesorit të Universitetit Democritus të Trakia, 

Georgios Sylaios, çështjet që do të trajtohen në konferencë do të përfshijnë: 



 
  

 
 

Aktivitetet e HERMES janë duke bërë ndryshimin në mesdheun Lindior dhe në Detin e Zi 

 

Që nga fillimi i tij në vitin 2017, projekti HERMES ka realizuar në mënyrë të suksesshme shumicën e detyrave të 

tij, duke pëfshirë: 

a)     blerjen, vendosjen dhe funksionimin e 4 stacioneve monitoruese në 4 zonat studimore (Shëngjin-

Shqipëri, Varna-Bullgari, Larnaka-Qipro, Kariani-Greqi) që matin parametrat e detit që ndikojnë dhe lidhen 

me erozionin bregdetar, siç janë rrymat e detit, valët, ndryshimet në nivelin e detit, grimcat e pezuluara si  

dhe temperatura e detit. 

   b)    integrimin dhe aplikimin e mjeteve të modelimit për sigurimin e të dhënave operative të transmetimit 

për rrymat detare, temperaturën e detit, kripësinë dhe valët në të katër zonat, përkatësisht në deti bregdetar 

verior Egje (Greqi), në zonën bregdetare jug lindore të Qipros, në zonën bregdetare jug perendimore të Detit 

të Zi (Bullgari) dhe zona bregdetare jug lindore nga deti Adriatik (Shqipëri); 

 
c)         zhvillimi dhe funksionimi i sistemit HERMES Web GIS (hermes.orioncyprus.org), i cili administron dhe 

vizualizon të dhënat e mbledhura dhe të transmetuara nga monitorimi HERMES rrjetit, si dhe vizualizimi i të 

dhënave parashikuese për të katër zonat bregdetare në Greqi, Bullgaria, Qipro dhe Shqipëria. 

 
        Rasti i Qipros ilustron vlerën e shtuar të këtij veprimi. Vendosja nga ORION i stacionit monitorues 

HERMES, me anë të njëautorizimi të lëshuar nga Autoriteti i Porteve të Qipros, anija e mirënjohur e atraksionit 

turistik «Zenobia» rezulton se perms të dhënave të siguruara tërhoqi interesin e zhytësve dhe komuniteteve 

detare lokale, duke kontribuar në të njëjtën kohë për çështje që lidhen me sigurinë detare në gjirin e Larnaka. 

       Këto arritje u prezantuan nga ORION në disa forume mesdhetare, si për shembull gjatë Takimit të 8-të 

Vjetor të MONGOOS & Workshopit “Modelimi dhe Vëzhgimet në Bregdetin e Detit Mesdhe: Proceset Fizike dhe 

Biogjeokimike”, 3-5 Dhjetor 2019, Trieste. Përveç kësaj, një artikull me titull “Platformat monitoruese dhe 

parashikuese të HERMES Web GIS në Med dhe Zi detet” të përgatitura nga partnerët HERMES u dërgua në 

Konferencën RSCy2020RemoteSensing për botim nga Biblioteka Dixhitale SPIE. 

Të dhënat nga rrjeti i monitorimit të HERMES sjell një vlerë të shtuar  për sistemet e vëzhgimit  të oqeanit  

MONGOOS dhe EuroGOOS, pasi kontribuon në kalibrimin / vërtetimin e informacioneve të siguruara nga 

sistemet operacionale të parashikimit të shkallëve nën-rajonale dhe bregdetare brenda sferës më të gjerë të 

Shërbimit të Monitorimit të Mjedisit Detar të Kopernikut (CMEMS) në Mesdheut dhe Detit të Zi. 



 
  

 
 

Figura 1. 

Figura 2. 

HERMES Web GIS. Shembull i vizualizimit të: 

a) rrymat në sipëfaqe të detit nga stacioni  monitorues Hermes në Kariani, Greqi 

b) parashikimi  rrymave në sipërfaqen e detit në EGJEUN verior. 

Vendosja në gjirin e Larnaca, nga ORION, i stacionit të monitorimit mundësuar nga 
HERMES 



 
  

Vendosja e stacionit Oqeonagrafik HERMES në Shqipëri 

Për matjen e dallgëve, (HERMES AL-2) është vendosur një vozë e vogël mbi ujë, WaveDroid®. Kjo vozë mbi ujë 

transmeton kryesisht përmes parametrave të valëve GPRS çdo gjysmë ore. Pajisja mund të funksionojë me anë të një 

paketë energjie , me bateri të llojit  DD, për më shumë se 6 muaj. 

 

Instituti i GjeoShkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGEWE), një nga partnerët e HERMES në Shqipëri, përfundoi 

në vitin 2019 vendosjen e suksesshme të stacionit të 4-të oqeanografik të projektit për valë dhe monitorim në 

kohë reale në zonën e Shëngjinit, afër Shkodrës. Të dhënat transmetohen në një kohë reale dhe do të jenë lirisht 

të arritshme për përdoruesit. Stacioni do të sigurojë informacion të vlefshëm për energjinë e valës  duke siguruar 

një kuptim dhe të dhëna më të mira për monitorimin e mjedisit. Pajisjet e reja do të kontribuojë në parashikimin 

në kohë të përmbytjeve të detit në zonën më të ndikuar nga erozioni bregdetar në Shqiperinë veriore. Si drejtues 

i ekipit IGEWE, Dr Klodian Zaimi thotë "vendosja dhe funksionimi i këtij stacioni oqeanografik shënon një hap 

pozitiv për analizën e erozionit bregdetar në Shqipëri, si dhe për hartimin dhe zbatimin e veprimeve të mië 

planifikuara. 

Voza mbi ujë (HERMES AL-1) ka një bosht në formë 

gjysëm hëne në të cilën është një ADCP (AquaDop 600 

nga Nortek) i fiksuar, i cili ka pozicionin që shikon 

poshtë. Brenda ndarjes së thatë është vendosur paketa e 

jashtme e energjisë me kontrollorë. Paketa e energjisë 

ngarkohet nga 4 qeliza diellore prej 10 W secila, 

e cila i jep furnizim autonom energjie për një kohë të 

gjatë . Voza e ujit  po mbledh të dhëna për shpejtësinë e 

rrymës së ujit në profilin vertical. 
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Përgjegjësia për përmbajtjen dhe pikëpamjet e kësaj Newsletter është tërësisht e 

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 


