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Į GWP CEE IDM
programą – projektą buvo 
pakviestos 10 ES ir 2 ne 
ES šalys,
tačiau dabartiniu 
momentu aktyviai šioje 
programoje dalyvauja tik 
10 šalių (be Latvijos ir 
Estijos)

Kai kurios šių šalių
dalyvauja ir kitų regionų
GWP IDM veikloje 
(pavyzdžiui, DMCSEE -
Drought Management Centre 
for South East Europe)



Kodėl IDM programa tokia aktuali?
Kodėl Vidurio ir Rytų Europa?

Metinio kritulių kiekio 
pokyčiai per 46 metus 
(1961-2006)
Didelio masto sausros 
paprastai užima didelius 
plotus ir ilgai trunka. 
Lietuvoje per paskutinius 
15 m. stiprios sausros buvo 
2002 ir 2006 m.m. 
vasaromis bei 2008 m.  
pavasarį.
Vėliau, 2010 m. niokojanti 
sausra buvo Rusijoje, o 
2012 m. apėmė didelius 
plotus nuo Lenkijos, 
Baltarusijos iki Pietų
Ukrainos, Balkanų ir Alpių



1. Prevenciniam požiūriui (priemonėms) reikia teikti pirmenybę prieš “reagavimo į
stichinę nelaimės padarinius” požiūriui (Proactive vs reactive)

2. Sausros rizikos apibrėžimas: Rizika = Pavojus * pažeidžiamumas

3. Rizika ir pavojus gali būti nustatytas mokslinės analizės būdu: kaip antai, 
skaičiuojant/ nustatant intensyvumą, trukmę, dažnį, erdvinį mastą, tendencijas 
(trendus), poveikį ir sudarant išankstinius perspėjimus. 

Pažeidžiamumas gali būti vertinamas socialinės analizės būdu: vertinant 
gyventojų skaičiaus augimą, gyventojų užimtumo pokyčius, urbanizacijos, 
technologijų, žemės naudojimo kaitą, aplinkos būklės prastėjimą, vandens 
naudojimo tendencijas, vyriausybės politiką ir aplinkos informavimo mastą.

4. Horizontalios ir vertikalios integracijos visuose ūkio sektoriuose, kuriuos paveikė
ar paveiks sausros, būtinybė.

INTEGRUOTOS SAUSRŲ VALDYMO PROGRAMOS 
LOGINIS PAGRINDIMAS



Paskutinė stipri sausra 
susidariusi 2012 m. 
vasaros pabaigoje ir 
rudens pradžioje:
Kritulių nuokrypis (mm) 
nuo 1981-2010 m.m. 
normos per liepos –
rugsėjo mėnesių
laikotarpį



Tipiška slėgio 
anomalijos struktūra
Europoje, kai Vidurio ir 
Rytų Europoje
įsivyrauja stichinė
sausra

500 hPa lygio 
anomalija 2012 
m. liepos-rugsėjo 
mėnesiais



IDMP programos rIDMP programos rėėmuose numatytos tokios muose numatytos tokios penkiospenkios nacionalininacionaliniųų ir regioniniir regioniniųų GWP CEE GWP CEE 
iniciatyviniciatyvųų kategorijos:kategorijos:

1. Pasirengimo sausrai priemonės (investicinės ir neinvesticinėms priemonėms tokios, kaip 
sausros draudimo sistemų vystymas);

2. Sausros stebėsenos ir išankstinio perspėjimo sistemų potencialo stiprinimas (ir / arba plėtra) 
arba sukūrimas;

3. Gebėjimo ugdymo programų plėtra skirta vandentvarkos specialistams ir ūkininkams;
4. Integruotas sausros valdymas, pritaikant jau egzistuojančias operatyvias įvairaus 

sudėtingumo sistemas
5. Atskirų atvejų analizių/ tyrimų sklaida siekiant dokumentuoti integruotą sausrų valdymo 

gerąją praktiką (įtraukiant tarpvalstybinių upių baseinų arealus)

... ir numatytos keturių tipų pagrindinių rezultatų kategorijos:

a) Duomenų (žinių) bazės apie turimas sausros planavimo ir valdymo praktikas sukūrimas;
b) Priemonių ir institucinių susitarimų siekiant apsaugoti nuo padidėjusios sausros rizikos 

rekomendacijų parengimas;
c) Sausrų valdymo praktikos atstovavimas nacionaliniuose ir regioniniuose dialoguose
d) Pagerinti išankstinio sausros perspėjimo paslaugų kokybę, remiantis esamomis regioninėmis 

sausrų valdymo iniciatyvomis



NUO NACIONALINIO 
LINK REGIONINIO 

PLANAVIMO

Geriausios patirties
ir žinių pavyzdžiai

Sausrų valdymo
planai

Tarptautinis
bendradarbiavimas

metodas
„iš apačios į viršų“

Vertikalūs ir
horizontalūs

ryšiai



8 darbo paketai

apimantys

tokias veiklas

Žinios ir
informuotu-

mas

Demonstra-
ciniai

projektai

Nacionalinio 
planavimo

procesai

Regioninis ir
tarpvalstybinis

bendradar-
biavimasValdymas

ir lėšų
pritraukimas

Gebėjimų
ugdymas

Investicijos 
Projektai 

Pasiūlymai



Laukiami rezultatai
Koordinuojamas regioninis sausros stebėsenos, išankstinio perspėjimo ir 
prognozavimo bei valdymo karkasas

Sausrų valdymo planų parengimo gairės

Nacionalinių konsultacijų dialogai

Labiausiai sausros pažeidžiamų sričių kartografavimas (žemėlapiai)

Atskirų atvejų studijos - švelninimo priemonės, skirtos mažinti sausros 
poveikį

Seminarai ir gebėjimų ugdymo mokymai

Investavimo schemos pasirinktų demonstracinių projektų įgyvendinimui

Geros praktikos pavyzdžių rinkinys



Nacionalinis planavimo procesas



Demonstraciniai 
projektai

Kaip integruoti sausras į UBVP (upių baseinų valdymo planų)
planavimo procesą?



Demonstraciniai 
projektai

Veikla 5.1: Gruntinio (dirvožemio) vandens sulaikymo dirvožemyje pagerinimas
Agrotechninių priemonių testavimas...

Laukiami rezultatai: prevencinių priemonių analizė ir siūlymai, kaip sausrų valdymo 
pagrindas perduodant žemės ūkio patirtį ir technologines priemones

Veikla 5.2: Sausrų poveikis miškų ekosistemoms
Švelninimo ir prisitaikymo priemonių numatymas ir nustatymas...

Laukiami rezultatai: Korekcinių priemonių miško ekosistemoms taikymas siekiant sušvelninti 
neigiamus sausros padarinius

Veikla 5.3: Natūralios smulkių vandens telkinių saugojimo priemonės
Prisitaikymo priemonės, siekiant sumažinti neigiamą poveikį ekstremaliose situacijose

Laukiami rezultatai: gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimo gairės, suderintos su sausros 
padarinių sušvelninimui skirtomis priemonėmis, apsaugos nuo potvynių ir biologinės 
įvairovės išsaugojimo gairės



2014 baland2014 balandžžio mio mėėn. gaisras Smiltynn. gaisras Smiltynėėjeje



Demonstraciniai 
projektai (tęsinys)

Veikla 5.4: Sausrų rizikos valdymo schema

Laukiami rezultatai: integruotos sausros rizikos kartografavimos sistemos, kurią būtų galima 
suderinti su tam tikromis sausros sąlygomis, sukūrimas

Veikla 5.5: Nuotoliniai žemės ūkio sausros stebėsenos metodai
Atnaujinti alternatyvūs sausrų valdymo ir stebėsenos vertinimo ir prognozavimo duomenys

Laukiami rezultatai: 
Priemonių komplektas skirtas nuotolinių metodų ir GIS technologijų taikymui konkrečios žemės 

ūkio sausros stebėsenai ir prognozavimui
1) Gairės numatytos vietinės ir nacionalinės valdžios organams bei vietos suinteresuotiems 

ūkio subjektams skirtos integruotai sausros stebėsenai ir jos sąsajų su nacionalinėmis 
potvynių ir sausros apsaugos planais stiprinimui 

Veikla 5.6: Žemės ūkio sausros stebėsenos ir prognozavimo atnaujinimas : Ukrainos 
ir Moldovos atvejų tyrimai



Veikla 1.1: Bendradarbiavimas su tarptautinėmis upių baseinų
komisijomis ir regioninėmis organizacijomis

Pietryčių Europos Sausrų valdymo centras – DMCSEE
http://www.dmcsee.org/
Bendradarbiavimas su upių baseinų valdymo organizacijomis (ICPDR, ISRBC)

Europos sausros observatorija (EDO) - platforma skirta keistis sausros informacija
edo.jrc.ec.europa.eu/edov2





2006 m. rugpjūčio I

EDO produktų pavyzdys



PAGRINDINIAI REZULTATAI (veikla 5.2)

Klimato kaitos scenarijai, regioninio klimato projekcijos, De Marton indeksas, 
miško medynų plotai 2050 ir 
2070 metų laikotarpiu

Vulnerability zones IDM Climate 
classification Name Color Vulnerability level 

10-25 Semiarid A Red Very high 
25-30 Moderately arid B Orange High 
30-35 Slightly humid C Yellow 
35-40 Moderately humid D Green Medium 

40-50 Humid E Light blue 
50-60 Very humid F Blue Low 

> 60 Excessively humid G Dark blue from Medium to Very high 
RCP6-2050 RCP8.5 -2050 Tree species Zone 

Area, tho us. ha %  
Zone 

A rea, thous. ha %  
B 164.5 8.1 A 42.8 2.1 
C 4692.2 23.1 B 576.6 28.3 
D 74.3  3.7 C 69.1 3.4 

Pinus sylvestris 

E 1.3 0.06 D  20.9 1.0 
B 102.7 5.1 A 11.2 0.5 
C 202.8 10.0 B 26.8 13.2 
D 114.0 5.6 C 96.5 4.7 

Picea abies 

E 8.1 0.4 D  51.7 2.5 
B 133.8 6.6 A 12.3 0.6 
C 235.5 11.6 B 333.8 16.4 
D 82.4  4.0 C 75.1 3.7 

Betula sp. 

E 5.0 0.25 D  35.6 1.7 



PAGRINDINIAI REZULTATAI (veikla 5.4)

Vandens suvartojimas Lietuvos Vandens suvartojimas Lietuvos 
savivaldybsavivaldybėėse skirtinguose se skirtinguose ūūkio kio 
sektoriuosesektoriuose

Metinis vandens nuotMetinis vandens nuotėėkis ir metinis kis ir metinis 
pavirpavirššinio vandens suvartojimas inio vandens suvartojimas 
analizuojamuose baseinuoseanalizuojamuose baseinuose

PaPažžeideidžžiamumo funkcijos skirtingomis iamumo funkcijos skirtingomis 
hidrologinhidrologinėėmis smis sąąlygomislygomis (remiantis(remiantis
standartizuotu nuotstandartizuotu nuotėėkio rodikliu kio rodikliu –– SRI ir SRI ir 
debitdebitųų trukmitrukmiųų kreivkreivėėmis mis –– FDC)FDC)



Integruoto sausrų valdymo programa

Programos trukmė: 2013-2015 m. m.

Projekto komanda: GWP CEE ir nacionaliniai GWP atstovai

kartu bei jų nacionaliniai (pvz., LHMT) ir tarptautiniai partneriai

susiję su sausros valdymu

Partneriai: daugiau kaip 40 organizacijų iš 9 CEE šalių -

tarpvyriausybinės (JT agentūros, regioniniai sausros centrai, 

ypač DMCSEE), vyriausybinės ir NVO



Pagrindiniai GWP CEE IDMP mokymo 
– atsiskaitymo seminarai/ susitikimai

2014 – 10 – 2-43-iasis jungtinis IDMP ir DMCSEE/GWP 
seminaras skirtas gebėjimų stiprinimui

Numatytas 2015 kovo/ 
balandžio mėn.

4-asis (užbaigiamasis) seminaras

2014 – 04 – 8-92-asis seminaras Liublijanoje, Slovėnijoje

2013 – 10 - 15-161-asis seminaras Hodrusa Hamre, Slovakijoje

DataSeminaro pavadinimas,  vieta



Integruoto Sausrų valdymo naudos gavėjai:

Žmonės gyvenantys sausringuose ar potencialiai sausringuose rajonuose

Valdžios institucijos, atsakingos už a) sausros valdymo politikos plėtojimą,
b) sausros rizikos mažinimo stebėsenos ir prognozavimo sistemas, c) 
reagavimą į
įvairaus masto stichinių ir pavojingų gamtos reiškinių padarinius

Sprendimų priėmėjai ir vadovai įgyvendinantys šią politiką bei atsakantys 
už sistemų funkcionavimą skirtingu lygmeniu

NVO dalyvaujančios kovos su sausromis priemonių propagavime

Pagrindinis tikslinė grupė - gyventojai ir visi suinteresuotieji subjektai
pažeidžiami sausros



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


