VABILO
na nacionalno delavnico projekta Alpine Drought Observatory z naslovom
“Upravljanje s sušo v Alpah - še en izziv podnebnih sprememb”

Suša ne pozna meja. Za poenoten in učinkovit sistem za zaznavanje in upravljanje s sušo v alpskem
prostoru je zato nujna vzpostavitev tesnega čezmejnega sodelovanja. Dodaten izziv v tem delu Evrope
predstavljata tudi reliefna in klimatska razgibanost. S tem namenom se je v letu 2019 začelo delo na
projektu ADO – Alpine Drought Observatory, ki povezuje 6 alpskih držav v želji po vzpostavitvi
pregledovalnika za opazovanje suše v Alpah. S tem bo projekt pripomogel k boljši pripravljenosti in
boljšemu obvladovanju tveganj povezanih s sušo v alpskem prostoru.

Vabimo Vas na prvo nacionalno delavnico projekta Alpine Drought Observatory - ADO, ki bo v
četrtek, 12. 11. 2020 in bo v celoti potekala virtualno prek aplikacije Zoom.

Delavnica bo vključevala široko mrežo deležnikov, ki se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo s
problemom suše in njenih posledic. V prvem delu bo namenjena predstavitvi idejne zasnove, na kateri
gradimo projekt ADO, in zbiranju mnenj o obstoječih orodjih za spremljanje sušnih razmer ter potreb, ki
ste jih zaznali pri svojem delu. Sledila bo kratka predstavitev projekta ADO in do sedaj opravljenega dela
na njem. Predstavljeno bo pilotno območje v Sloveniji in delo v drugih sodelujočih državah. Hkrati bomo
seznanjeni z vrednotenjem vpliva suše drugod po Evropi, kjer pripravljenosti na sušo vključujejo tudi v
zakonodajni okvir. Zadnji del virtualne delavnice bo namenjen izmenjavi mnenj in izkušenj s področja
spremljanja suše ter pogovor o potrebah, zakonskih podlagah in primerih dobrih praks upravljanja s
sušo.

Vabljeni!
Agencija RS za okolje, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Zavod Iskriva

Program delavnice
9.00 – 9.10 Pozdrav in uvod v delavnico

9.10 – 9.30 Krožna predstavitev udeležencev
9.30 – 10.30 Znanje in orodja, na katerih gradimo projekt ADO
● Sušni bilten in spletna stran ARSO
● Drought Watch
● Nacionalna poročevalska mreža za oceno posledic suše
● Strategija obvladovanja suše v Podonavju

10.30 – 10.45 Virtualna kava

10.45 – 11.15 Predstavitev projekta ADO

11.15 – 11.30 ADO pilotna območja in zakonodaja drugih evropskih držav
11.30 – 12.30 Strokovna razprava v treh virtualnih omizjih:
● Omizje 1: Kako izboljšati monitoring vseh vrst suš?
● Omizje 2: Potrebe po informacijah in uporabnost obstoječih orodij
● Omizje 3: Upravljanje s sušo in strategija upravljanja s sušo pri nas

12.00 – 13.00 Povzetki omizij in zaključki

