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Tani në prag të fushatës  për
zgjedhjet lokale po vihet re një vrull i
madh për punime urbane dhe mjed-
isore në Tiranë. Dy forcat qeveritare,
qeveria dhe pushteti lokal janë vënë
në garë së kush të rikonstruktojë më
shumë rrugë dhe lulishte. Zoqu i Zi
ishte gara e parë e kësaj fushate që
u shoqërua dhe nga luftë politike. Po
shyqyr zotit ajo përfundoi dhe Tira-
na tani lëviz më lirshëm në rrotulla-
men e sajë. Asnjë qytetarë i Tiranës
nuk u informua dhe nuk u pyet nga
bashkia (sipas ligjit) se si dhe pse
do  të bëhej me mbikalime betoni
dhe përsëri asnjë qytetarë nuk mori
vesh nga Qeveria se si dhe pse do
të bëhej me rrotullame.

Këto ditë vazhdon gara për lulish-
tet. Qeveria qendrore po bën lulisht-
en te gropa e Hajdin Sejdisë ndërsa
Bashkia po rikonstrukton lulishten te
gropa mbrapa monumentit të
Skënderbeut. Përsëri asnjë qyteta-
rë s'e di se si e kush po punon. Në
asnjë nga këto punime nuk ka një
tabelë me projektin e lulishtes ku të
tregohet se kush e realizon, sa fonde
shpenzohen dhe të kujt janë, si do
të jetë pamja e lulishtes, përse u
prenë pemët e larta cedra te gropa e
sheshit dhe si do të zëvendësohen
ato etj. Nga ana  tjetër pas një inter-
esimi që bëmë, doli se asnjëri nga
dy pushtetet nuk ka  marrë leje mje-
disi për këto punime, duke shkelur
një nga ligjet që kanë  aprovuar vetë.
Dikush mund të thotë se ç'rëndësi

Eko- fushata

Një ditë të lirë pa ndotjen e makinave

Lulishtet  e Tiranës
në fushatëLulishtja

e qeverisë
Lulishtja

e bashkisë

vijon në faqen 7

Masakër,
zhduken specie

të rralla
“Godulla e Ushtarit”: brenda

natës zhduken me mijëra
shpendë të rrallë

Lexo fq. 3

Leje për prerjen e
ahut brenda

Parkut Kombëtar
të Thethit

Që prej vitit 2004, Mali i Shoshit është
shpallur Zonë e Mbrojtur e përfshirë brenda
Parkut Kombëtar të Thethit. Sipas ligjit të
ruajtjes së Parqeve në këto zona nuk lejohet
shfrytëzimi i pyjeve...

Lexo fq. 3

Në këtë basen uji të një shatërvani ishte
burgosur një specie e rrallë e ujërave tona
bregdetare: një breshkë uji. Shatërvani i përket
lokalit “Lonto”, pranë stacionit të fundit të
Tiranës së re...

Pronari i lokalit
“Lonto” vret një
specie të rrallë

Lexo fq. 2

Shqipëria pranë ratifikimit
të Konventës “MARPOL 73/78”

Rritja e anës
profesionale për
autoritet por-
tuale  për rastet
e emergjencave
detare që mund
të ndodhin në
portet shqiptare

ishte objektivi i seminarit kombëtar në qendrën e
trajnimit të portit të Durrësit në datat 24-26
tetor... ...

Lexo fq. 2

Plehrat e Shkodrës,
sistemim apo transferim

të këqijash
Një zonë jo larg Bushatit, së shpejti

po mendohet, që sipas një projekti
italian të kthehet në një truall pritës i
plehrave të qytetit të Shkodrës...

Lexo fq. 8

Dëmtimet
rreth Lanës

... Përgjatë
bregut të Lanës
janë tharë disa
plepa 30 vjeçarë
nga ndërtimet, një
arrë hindi 52
vjeçare nga erërat
e forta dhe disa rrape 55 vjeçarë nga
kushtet atmosferike...

Lexo fq. 6



2

Rritja e anës profesionale për
autoritet portuale  për rastet e
emergjencave detare që mund të
ndodhin në portet shqiptare ishte
objektivi i seminarit kombëtar në

qendrën e trajnimit të portit të
Durrësit në datat 24-26 tetor. Ky
është rezultati i pritshëm pas
ratifikimit të një prej konventave
më të rëndësishme për mbrojtjen e
mjedisit detar, Konventës
“MARPOL 73/78”.

Seminari u organizua nga
Ministria e Punëve Publike
Transportit dhe
Telekomunikacionit me
bashkëpunimin e REMPEC
(Qendrës Rajonale për Parandalimin
e Emergjencave të Ndotjes Detare
për Detin Mesdhe) me qendër në
Maltë.

Në këtë trajnim morën pjesë
autoritet portuale të porteve
kryesore të vendit tonë,
përfaqësues nga Ministria e
Mjedisit, përfaqësues të agjencive
private detare si dhe përfaqësues
të REMPEC-ut. Lektorë të
trajnimit ishin Z..Fernando Plaza-

Në këtë basen uji të një shatërvani
ishte burgosur një specie e rrallë e
ujërave tona bregdetare: një breshkë uji.
Shatërvani i përket lokalit “Lonto”,
pranë stacionit të fundit të Tiranës së

re. S’dihet se si e ka kapur apo e ka
blerë ai këtë specie të rrallë të  Detit
Mesdhe, por kuptohet lehtë qëllimi i
tij mediokër: Të joshte klientët në
lokalin e tij nëpërmjet dënimit më
vdekje të një specieje në rrezik
zhdukjeje.

Komisioni Evropian ka
aprovuar një fond prej 6.5 milionë
eurosh, për 16 projekte mjedisore
ne rajonin e Mesdheut dhe
Baltikut, nën programin “Jeta në
Vendet e Treta” për vitin 2006. Këto
projekte, duke përfshirë edhe dy
projekte të tjera ndërkombëtare, do
të zbatohen në Shqipëri, Algjeri,
Bosnje e Hercegovinë, Egjipt,

Epidemia e zjarreve në pyjet tona
vazhdon itinerarin. Këtë herë zjarri
ka shpërthyer në pyllin e Semanit.
Drurët e pishave shumëvjeçare janë
përpirë nga flaket, duke formuar dy
vatra zjarri. Kjo e ka bërë të vështirë
fikjen me shpejtësi të flakëve. Fikja
e tij është bërë e mundur vetëm pas
disa orësh, duke punuar në të dyja
drejtimet. Sipërfaqja e përfshirë nga
vatrat e zjarrit ishte rreth 20 hektarë.
Burime nga policia e qytetit
konfirmojnë se zjarri mund të jetë i
qëllimshëm dhe sipas tyre po hetohet

Amianti ose azbesti, qe prej vitit
1992 konsiderohet si materiali
kancerogjen me perdorim me te gjere
dhe me perhapje me te gjere ne bote
se asnje tjeter, si ne mjediset e
perditshme te jeteses ashtu edhe ne
mjediset industriale.

Shqiperia sapo ka filluar te
veproje ne kete drejtim, duke hedhur
hapat e para qe jane ekspertiza e
situates dhe analiza e sistemit.
Ministria e Mjedisit, Pyjeve, dhe
Administrimit te Ujrave, nepermjet
nje granti te Ambasades se
Mbreterise se Hollandes, po financon
projektin “Studimi i gjendjes dhe
masat per permiresimin e situates per

Korporata Elektro-energjetike
Shqiptare ka ofruar një shumë prej 162
milionë eurosh për blerjen e energjisë
elektrike për vitin e ardhshëm.

Shtatë nga tetë kompanitë e
interesuara për të shitur energji elektrike
në Shqipëri, kanë paraqitur ofertat e
tyre, gjatë tenderit ndërkombëtar të
zhvilluar për blerjen e energjisë në 6
nëntor. Përfaqësues të shtatë
kompanive, dy prej të cilave janë
shqiptare kanë paraqitur sipas rregullave
ofertat e tyre për sasitë e energjisë
elektrike që mund t‘i shesin KESH-it
për vitin që vjen. Nga ofertat e
paraqitura asnjë prej subjekteve nuk ka
paraqitur ofertë të plotë për asnjë nga
sasitë tremujore, ashtu siç ka kërkuar
KESH, por kjo nuk do të pengojë
korporatën që të blejë energjinë për
2007.

Çmimet
Sipas ofertave të paraqitura, u vu re

se çmimet e energjisë kanë pësuar një
rritje krahasuar me tenderët e
mëparshëm, dhe duket se KESH-it do
t’i duhet të paguajë më shumë se
parashikimet e bëra.

Çmimi më i ulët i energjisë, në ofertat
e hapura ishte 51.9 euro për megavat
orë dhe më i larti 103 euro/MWh. Të
gjitha çmimet e ofruara nga kompanitë,

Shqipëria pranë ratifikimit
të Konventës “MARPOL 73/78”

konsulent i IMO (Organizatës
Detare Ndërkombëtare) dhe K.J
Bolt konsulent pranë Ministrisë
holandeze së Transportit, Punëve
publike dhe Menaxhimit të Ujërave.

Lektorët  prezantuan çështjet

më të rëndësishme në lidhje me
problemet që lidhen me mjedisin
detar, duke i njohur të pranishmit
me elementët kryesorë të
“Konventës MARPOL.

Konventa MARPOL 73/78
përfshin 5 shtojca kryesore të cilat
janë:

• Parandalimi i ndotje së  detit
nga vajrat

• Parandalimi i ndotjes së detit
nga kimikatet që transportojnë
anijet

• Parandalimi i ndotjes së detit
nga  substancat e dëmshme

• Parandalimi i ndotjes së detit
nga shkarkimet e ujërave të ndotura
të anijes

• Parandalimi i ndotjes së detit
nga mbeturinat

• Parandalimi i ndotjes së ajrit
nga shkarkimi i gazrave në
atmosferë si pasoj e djegies së lëndës
djegëse të anijes

Ky dokument është  shumë i
rëndësishëm pasi ai krijon standarde
të domosdoshme  për anijet
shqiptare dhe ato të huaja që  vijnë
në portet e  vendit tonë dhe për të
evituar rastet e mosrespektimit të
legjislacionit për mbrojtjen e mjedisit
detar.

Konventa:
Konventa “MARPOL 73/78”

është ratifikuar në parlamentin
shqiptar  dhe pritet që pas disa
muajsh të ratifikohet në Londër në
Organizatën Ndërkombëtare për
Mbrojtjen e Mjedisit Detar (IMO).

Kjo konventë synon marrjen e
përgjegjësive në rastin e shkeljeve
që shkaktojnë   aksidentet detare,
nëpërmjet sigurimit të legjislacionit
dhe anës logjistike për parandalimin
e ndotjes.

“MARPOL 73/78” është krijuar
në  vitin 1973, kjo konventë
ndërkombëtare për  parandalimin e
ndotjes nga anijet,  më pas është
ndryshuar nga protokolli i vitit
1978. “Konventa MARPOL 73/78”
vendos rregulloren ndërkombëtare
që ka si qëllim të parandalojë ndotjen
e detit dhe të minimizojë aksidentet
detare.

Konventa u adresohet vendeve
që lagen nga ujërat territoriale
ndërkombëtare  dhe kontrollit të
shkarkimit të  mbeturinave nga
anijet.

“MARPOL” përcakton
kontrollin e  territoreve të veçanta,
mbrojtja e të cilave është konsideruar
shumë  e rëndësishme për
shumëllojshmërinë e arsyeve.

Ky dokument me rëndësi të
veçantë për vendin tonë përfshin
detin  Mesdhe, Detin e Zi, atë Baltik
dhe Detin e Kuq .

Ratifikimi i kësaj konvente do
të ndërmarrë një hap përpara në
mbrojtjen e ujërave territoriale
shqiptare nga ndotja.

Breshka e ujit normalisht duhet të
lëvizë në ujërat detare kilometra të tëra
në ditë për të siguruar ushqimin, ndërsa
në këtë pellg uji me një sipërfaqe jo më
shumë se 3 m2 ajo mund të konsiderohet

me të vërtetë e burgosur dhe e torturuar.
Ne e fotografuam atë kur ishte ende
gjallë. Ajo vdiq pas  disa ditësh duke
lënë te të gjithë klientët që frekuentonin
lokalin një ndjenjë dhimbjeje dhe
trishtimi. Nga ajo ditë unë s’kam dëshirë
ta pi më kafen në këtë lokal.

Konventa për mbrojtjen e mjedisit detar
vendos standarde për anijet në portet tona

Indrit Kodra

eliminimin e rrezikut amiant”.
Ne këtë kuadër u zhvillua

seminari “Rreziku amiant ne mjedis
ne Shqipëri”. Vlerësimi, informimi,
dhe veprimi”. Shoqata “Per Politika
te reja te mbrojtjes se mjedisit”
paraqiti rezultatet e para te nje pune
kërkimore qe synon ne kete faze
vleresimin e sasise totale te përdorur
ne Shqipëri deri në 1990 mbi bazen e
burimeve arkivore, verifikimin e
hollësishëm ne terren te përhapjes
se amiantit, dhe veprimin e integruar
me grupet e interesit. Moren pjese
përfaqësues te ISHP-se, te
Ministrisë se Ekonomisë, Tregtisë
dhe Energjetikes, te Ministrisë se

përveç atyre shqiptare, nuk kanë të
llogaritur edhe kostot fiskale, siç janë
tatimet dhe pagesat doganore dhe
rezultuan shumë më të larta se tenderin
e mëparshëm. Ndërkohë që specialistët
e KESH prisnin që çmimet për vitin
2007 të varionin nga 55 deri në 60 euro
për megavat/orë.

Në total shuma që kërkojnë shtatë
kompanitë është 104 milion e 194 mijë
e 230 euro. Për këtë shumë, ata kërkojnë
të shesin te KESH rreth 1.6 milion
kilovat orë energji, ose rreth 600 mijë
kilovat më pak se kërkesa.

Ofertat
Asnjë prej shtatë kompanive nuk

ka mundur të ofrojë të gjithë sasinë e
energjisë që ka kërkuar Korporata
Elektroenergjetike Shqiptare. Kështu,
në total për të gjithë vitin, KESH kërkon
që të blejë 2 milionë e 206 mijë e 300
megavat orë energji me një shumë në
total prej 162 milionë euro. Edhe nëse
Korporata vendos që të blejë energjinë
e ofruar, kjo sasi nuk plotëson nevojat.
Ndër tetë kompanitë që kanë shfaqur
interes për të marrë pjesë në tenderin
ndërkombëtar, kompania angleze “EDF
Trading” nuk është paraqitur në garë.
Rezultatet e tenderit, pritet që të
shpallen pas pak ditësh.

R.T.

Mjedisit, si edhe përfaqësues te
shoqerise civile dhe botes
akademike.

Dr. Petrit Vasili, ne cilesine e
ekspertit te kesaj problematike, beri
nje analize te sistemit, duke vene
theksin tek emergjenca e informimit
dhe parandalimit si nje menyre per
te shmangur kolapsin e sistemit
shendetesor perballe semund-
shmerise se lidhur me mjedisin.

Kjo fushate eshte ndërmarrë ne
vijim te Direktives 1999/77/CE, e cila
“ndalon cdo lloj forme te përdorimit
te amiantit ne vendet e BE-se, qe prej
1 Janarit 2005”.

R.T.

Izrael, Marok, Rusi, Siri, Tunizi dhe
Turqi. Në total, investimet për
mjedisin arrijnë në 10 milionë euro,
ku 60 për qind e tyre financohet
nga BE.
Projektet kanë si qëllim

përmirësimin e mjedisit dhe
mbështetjen e zhvillimit të
vazhdueshëm nëpërmjet forcimit të
institucioneve, politikave,

monitorimit të variablave,
sistemeve të të dhënave, etj.
Tematikat e projekteve  variojnë
nga menaxhimi i mbetjeve tek
parandalimi dhe kontrolli i ndotjes
së ajrit, deri tek menaxhimi i
shtretërve të lumenjve, vijimësisë
së ekoturizmit, si dhe nxitjen e
zbatimit të ligjeve të BE-së për
mjedisin.

në këtë piste. Demet paraprake te
djegies se pishave shumëvjeçare janë
te mëdha. Gjatë sezonit të verës pylli
i Semanit është djegur edhe here te
tjera, por jo në një shkallë kaq të
madhe.

Ndërsa ne Seman ishte qetësuar
situata, një tjetër zjarr ka shpërthyer
në Vajkan, po në qytetin e Fierit Aty
janë gjendur nën pushtetin e flakëve
ullinjte e fermerëve si dhe disa
shkurre. Zjarrfikësit kane mbërritur
në vendin e ngjarjes dhe pas një ore
kanë bërë të mundur fikjen e tij.

R.T.

6.5 milionë euro për projekte
 mjedisore nga BE

Fier-zjarri përfshin pyllin me pisha
në Seman dhe Vajkan

Seminar mbi rrezikun e amiantit
ne mjedis ne Shqipëri

Pronari i lokalit “Lonto”
 vret një specie të rrallë

KESH ka kërkuar 2.2 milionë
megavatë energji

Tenderi  për energjinë nuk siguron furnizimin
e plotë për 2007

Shtatë kompani së bashku kanë ofruar 1.6
milionë megavatë
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Fier- Nuk është dashur shumë,
por vetëm një firmë e pahedhur dhe
gjithçka e ndërtuar me mund dhe prej
një kohe të gjatë është hedhur në erë
me çifte gjuetie. Mijëra shpendë,
shumë prej të cilëve lloje të rralla dhe
në rrezik zhdukjeje, kanë qenë

shënjestër e gjuetarëve “sportivë”
vendas dhe të huaj në atë që nga
vendasit quhet “Godulla e Ushtarit”
në rrethin e Fierit.

Pelikanë, mjellma, rosa dhe madje
edhe flamingo po shfarosen barbarisht
sikur të ishte lufta e tretë botërore ndaj
një armiku joarmiqësor.

Godulla e Ushtarit
Godulla e Ushtarit ndodhet në

zonën midis dy qyteteve, Fierit dhe
Lushnjës. Ajo dallohej për
përqendrimin e madh të shumë
shpendëve ujorë. Numëroheshin
mijëra çifte shpendësh ujorë, rreth
400 mjellma, shumë çifte pelikanësh,
disa lloje rosash, bajza e madje edhe
flamengo, që është një shpend i rrallë
për vendin tonë.

Shpesh mburremi duke përmendur

faktin që vendi ynë shquhet për
numrin e madh të specieve që ka.
Ndërkohë, tre nga ekosistemet tona
lagunore janë shpallur zona Ramsar,
për të mbrojtur shumëllojshmërinë e
specieve që shumohen aty dhe që
tashmë njihen dhe mbrohen botërisht.

Ndërsa, Godulla e Ushtarit,

megjithëse nuk ishte shpallur ende
zonë e mbrojtur ishte e mbrojtur
shumë mirë. Ajo ishte një nga zonat
me larmishmërinë dhe përqendrimin
më të madh të shpendëve ujorë në
vendin tonë.

Situata
Deri para pak kohësh kjo zonë i

ishte dhënë për tu menaxhuar një
subjekti privat, z. Artur Pilari, i cili
është shpërngulur familjarisht aty.

Që prej dhjetë vjetësh ai është
pajisur me licencë peshkimi dhe ka
ushtruar aty aktivitetin e gjuetisë
turistike të kontrolluar. Si rrjedhojë e
këtij kujdesi shpendë të llojeve të
ndryshme kanë gjetur aty habitatin
dhe qetësinë e nevojshme për të jetuar
dhe për tu shumuar. Mijëra shpendë
të llojeve të ndryshme që ishin
grumbulluar aty e bënin këtë zonë një
nga më të preferuarat për gjallërinë
dhe diversitetin e faunës së saj. Pilari
nuk ka arritur të rinovojë kontratën e
mëparshme në Ministrinë e Mjedisit,
pasi kjo e fundit nuk mund t’i japë
leje pa pasur autorizimin nga Drejtoria
Pyjore e Qarkut të Fierit. Në këmbim
të kësaj, sipas zërave që qarkullojnë,
Drejtoria Pyjore-Dega Fier, e drejtuar
nga z. Niko Zisi, lidhi një kontratë
me Federatën e Gjuetarëve Sportivë
të Shqipërisë që gjuetarëve vendas tu
jepej e drejta e gjuetisë në këtë zonë.

Masakra
Në fillim të tetorit, pak pas hapjes

së sezonit të gjuetisë, filloi sulmi i
përqendruar ndaj armikut shpendë.
Përveç sulmeve individuale u lejua
edhe gjuetia me rrethim, që është e
paligjshme. Grupe prej gati 300

gjuetarësh që është gati dhjetëfishi i
kapaciteteve të lejuara të gjuetisë ndaj
shpendëve, ushtruan me euforizëm
këtë sport fisnik.

Pasojat mund të imagjinohen:
mijëra shpendë të rrallë që plandosen
përtokë çdo natë. Shumë specie
rrezikojnë të shfarosen, duke përfshirë
këtu edhe pelikanin kaçurrel që ishte
strehuar aty si pasojë e prishjes së
qetësisë në lagunën e Karavastasë nga
i njëjti fenomen: gjuetia e paligjshme
në një zonë që sapo doli nga “tutela”
e një personi privat, madje në një zonë
Ramsar dhe park kombëtar.

Reagimi
Situata kritike solli reagimin e

numrit dy të Ministrisë së Mjedisit,

zv/ministrit të saj, z.Taulant Bino, i
cili nxori një urdhër të veçantë ku
ndalohej rreptësishtë gjuetia në këtë
zonë. Megjithëse ky urdhër iu drejtua

Qendra Kombetare e Levizjes
Ambjentaliste, - me Drejtor
Ekzekutiv: Haziz MARKU

9. Lulet si shprehje e permiresimit
te mjedisit natyror - Shtepia e artit
“IDROMENO”, -me Kryetar: Isa
ALIBALI.

10. Aktivitete ndergjegjesuese per
mjedisin dhe demostrimi i  modeleve
te mbrojtjes dhe rehabilitimit te
terreneve te degraduara - Shoqata QSK
“Natyra”, -me Kryetar: Sherif
LUSHAJ

11. Aktivitet kulturor mjedisor
turistik -Shoqata “Mjedisi dhe
Shendeti”, -me Kryetar: Hysen
MANKOLLI

12. Percaktimi dhe Dixhitalizimi
(ne format GIS) i siperfaqeve te zonave
te mbrojtura te vendit - Shoqata e
Mbrojtjes se Gjallesave Ujore, -me
Kryetar: Sajmir BEQIRAJ.

13. Kartografimi i habitateve
natyrore te disa parqeve kombetare
(Dajti, Llogara, Divjaka, Pylli i
Hotoves, Lugina e Vjoses), - Instituti
i Kerkimeve Biologjike, -me Drejtor:
Efigjeni KONGJIKA.

14. Pergatitja dhe botimi i
monografise se monumenteve te
natyres se Shqiperise dhe i hartes se
tyre ne shkallen 1: 200,000 si dhe Libri
i Kuq i Flores dhe Faunes Shqiptare, -
Shoqata Didaktike Shkencore
Speleologjike Shqiptare,-me Kryetar:
Perikli QIRJAZI.

15. Vleresimi i kategorive te
rreziqeve natyrore (zone pilot) dhe
permiresimet e nevojshme ne
legjislacion per vleresimin e
rreziqeve(hazar assesment), - Instituti
i politikave Zhvillimore, -me Kryetar
Bordi: Mehmet ZAÇAJ.

16. Vleresimi i integruar i rreziqeve
dhe kontrolli i ndikimit te tyre (projekt
pilot ne zonen e Kurbinit), - Shoqata e
Vleresimit dhe Edukimit Mjedisor, -
me Kryetar: Arjan BEQIRAJ.

Që prej vitit 2004, Mali i Shoshit
është shpallur Zonë e Mbrojtur e përfshirë
brenda Parkut Kombëtar të Thethit. Sipas
ligjit të ruajtjes së Parqeve në këto zona
nuk lejohet shfrytëzimi i pyjeve.

Por me një urdhër të veçantë të
Ministrsë së Mjedisit që i është dhënë në
dt.19.06.2006 drejtorit të shërbimit
pyjor të Shkodrës,  agronomit Muzafer
Kraja (për të cilin thuhet se është
baxhanaku i ministrit Xhuveli), është
lejuar prerja masive e ahut në ngastrën
109 të zonës “Shosh 1” të Parkut
Kombëtar të Thethit

Leja e drejtorit të  pyjeve të  Shkodrës
për prerjen e ahut në Parkun e Thethit:

Projektet mjedisore që dha
M M PAU në fund të këtij viti, të
cilat ju dhanë Ministrisë për t’ia
shpërndarë shoqatave mjedisore
për projekte në ndihmë të
mjedisit, vërtetuan edhe njëherë
vërejtjet  që bëri Grupimi
“Ekolëvizja” që në fillim të këtij
procesi që ishin:
-Tematika mjedisore e

përzgjedhur nga Ministria nuk
përbënte në të gjitha temat
prioritetet mjedisore të vëndit
tonë
-Shumë tema ishin përcaktuar

si të tilla sepse ishin para-
vendosur se për cfarë qëllimi jo
mjedisorë do të shrytëzoheshin
dhe dihej se kujt do t’i jepej
projekti pa patur nevojë për
konkurim.
Duke vlerësuar dhe përgëzuar

disa shoqata dhe specialist vërtet
me përvojë në fushën mjedisore
si Institutin e Mjedisit, Romeo
Hanxharin, Institutin e Tokave,
Shoqatën :”Vlerësim mjedisi…”,
Sajmir Beqiraj, Institutin Biologjik,
Perikli Qiriazin e ndonjë tjetër, nuk
mund të rrimë indiferentë për disa
“fitues proektesh” si “Qëndra e
zhvillimit shqiptarë, Sherif Lushaj
për aktivitete ndërgjegjesuese,
shtëpia “Idromeno” për lulet (!?)
si prioritet mjedisor në Shqipëri,
apo Arjan Beqiraj për rreziqet
natyrore
Tani pasi MMPAU i ka

shpallur fituesit e projekteve del

qartë dhe lakuriq korrupsioni në
ndarjen e disa prej tyre pa pasur
fare kritere mjedisore.
Jepet si prioritet projekti :

“Studimi i gjëndjes së ruajtjes dhe
administrimit të gomave të dala
jashtë përdorimit” .
”Ekolëvizja” që në fillim

kundërshtoi shumë tema të tilla
sepse para problemeve të tjera
mjedisore si  uji, shpyllëzimet,
plehrat urbane, ndotjes së ajrit
nga pluhrat etj, kjo temë nuk ishte
prioritare. Por pas zbulimit të
fabrikës së gomave të vetë
Ministrit Xhuveli merret me mënd
vetiu se përse servilët e ministrit
e kanë pranuar atë si prioritet
mjedisor.
Këtë projekt e paska “fituar”

një OJQ  që nuk e njeh njeri në
fushën e studimeve apo
aktiviteteve mjedisore : “Qëndra
e Zhvillimit Shqiptar” .Kjo qëndër
do të “studiojë “: “gjëndjen e
ruajtjes së gomave jashtë
përdorimit” , sikur gomat të ishin
specie të rralla në zhdukje dhe
duhet studjuar se si ato ruhen për
mos t’u “zhdukur”
Pas zbulimit të fabrikës së

mafioze të Xhuvelit për gomat e
përdorura  nuk ka si mos të të
shkojë mëndja që kjo “qendër” do
të bëjë një studim të porositur për
të mbështetur biznesin e familjes
Xhuveli nëpërmjet “një studimi të
pavarur”

P.M.

menjëherë Drejtorisë Pyjore të qarkut
të Fierit, masakra ende vazhdonte pa
ndërprerje.

Paradoksi
Ndërkohë që një qytetar i vetëm

arriti t’i ruante prej dhjetë vjetësh
speciet në këtë zonë, një mori
instrumentesh dhe strukturash
shtetërore së bashku nuk arritën ta
mbronin sikur edhe vetëm për pak
ditë. As Ministria e Mjedisit, as
Drejtoria e Pyjeve që e kishte në
ngarkim dhe as Konfederata e
Gjuetarëve nuk u treguan aq aktivë sa
të sprapsnin sulmin e “forcave të
armatosura gjuetare” ndaj ish-faunës
së egër. Speciet e  rralla që aq shumë i
kërkojnë po zhduken çdo ditë para

syve tanë.
Ndërkohë që ne “denoncojmë”,

gjuetia vazhdon...
B.K.

1. Studimi i gjendjes se mjeteve te
dala jashte perdorimit dhe masat per
permiresimin e situates, - Instituti i
Mjedisit, -me Drejtor: Etleva CANAJ

2. Studimi i gjendjes se mjeteve te
dala jashte perdorimit dhe masat per
permiresimin e situates per eleminimin
e amiantit, - Shoqata per politika te
reja te mbrojtjes se mjedisit dhe
zhvillimit rajonal,- me Kryetar: Romeo
HANXHARI

3. Vleresimi i gjendjes se inerteve
te lumejve dhe propozimi i masave per
mbrojtjen e degradimit te shtreterve te
lumenjve, - Studio projektimi
COMERCIR Shpk, -me
Administrator:  Apostol QIRKO

4. Vleresimi i gjendjes se inerteve
te lumejve dhe propozimi i masave per
mbrojtjen e degradimit te shtreterve te
lumenjve, - Instituti i Tokave,
(Kontrata eshte lidhur me Ish-
Drejtoren Justina BORIÇI ndersa tani
ne kete pozicion eshte Gajtza
ALIKAJ).

5. Studimi dhe vleresimi i
mundesive per riciklimin e mbetjeve
te plastikes. Krijimi i  kuadrit ligjor
per mbeshtetjen dhe krijimin e
lehtesirave fiskale per kete sektor, -
Shoqata per “Vleresim Mjedisi,
Energji, Natyre-Menvgroup”, -me
Drejtore: Marianthi GURI.

6. Studimi i gjendjes se ruajtjes dhe
administrimit te gomave te dala jashte
perdorimit, - Qendra e Zhvillimit
Shqiptar, - me Drejtore Ekzekutive:
Nexhmije VATA

7. Perdorimi i burimeve natyrore
te reja per perfitimin e gurit gelqeror
per nevojat e sektorit te ndertimit dhe
infrastruktures eshte domosdoshmeri
dhe prioritet per ruajtjen e ambjentit, -
Qendra per Kerkim dhe Zhvillim, - me
Drejtore Ekzekutive: Mirlinda RUSI

8. Vleresimi i rezultateve te
monitorimit per vitin 2004-2005,
botimi i raportit dhe publikimi i tij -

Leje për prerjen e
ahut brenda  Parkut
Kombëtar të Thethit

Gjueti barbare

Masakër, zhduken specie të rralla
“Godulla e Ushtarit”:

brenda natës
zhduken me mijëra

shpendë të rrallë

Lekët e Ambasadës Holandeze
për projektet nuk përfundojnë

në ndihmë të mjedisit

Projektet e Ministrisë së Mjedisit
dhënë në vitin 2006

Shosh 1
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Llogaritja e bilancit të ujit

është i rëndësishëm për

identifikimin e  destinacionit

dhe përdorimit të të gjithë ujit

që hyn në sistemin shpër-

ndarës.

Përcaktimi i terminologjisë

është hapi i parë i rëndë-

sishëm për vlerësimin e ujit

dhe humbjen e te ardhurave.

Nëse do të bënim një

skemë për humbjet e ujit do

të ishte:

Humbjet  e ujit =

humbjet e dukshme   +

humbjet reale

Humbjet e dukshme

Faktorët kritike qe ndikojnë

tek humbjet e dukshme të ujit

janë konsumi i paautorizuar

dhe pasaktësia ne matës.

Ka shumë raste të

konsumit të paautorizuar në

sistemet me matës. Kjo ndodh

kryesisht në rastet e

ndërhyrjeve në matës ose në

pajisjen e leximit të matësit për

të ulur leximin.

Ndeshen gjithashtu edhe

raste të lidhjes nëntokësore

para se të shkohet tek matësi,

për të pasur ujë të pamatur.

Edhe pasaktësia e matësve

për arsye të ndryshme është

një tjetër shkak i këtij konsumi.

Ndërsa në sistemet pa matës

shkak bëhen lidhjet e

paautorizuara.

Një ndër mënyrat për të

reduktuar humbjet e dukshme

në rrjet është identifikimi i të

gjithë konsumatorëve:

familjarë, industrialë dhe

tregtarë si dhe institucionet

publike dhe më pas leximi i

matësve në çdo zonë.

Humbjet reale ndodhin

për një sërë arsyesh, ndër të

cilat më kryesoret janë:

instalimi dhe cilësia e dobët ne

sistemin e shpërndarjes,

tubacione dhe lidhje me

materiale te dobëta dhe

procedura te papërshtatshme,

luhatjet e presionit ne sistemin

e shpërndarjes, sistem tepër i

madh dhe/ose presion ne

zona, vibrim dhe ngarkese

trafiku mbi tubacionet e

groposura etj.

Humbjet Reale =

rrjedhje në tubat kryesorë

dhe/ose shpërndarës

+ rrjedhjet dhe mbi-

derdhjet në rezervuarë

+ rrjedhjet ne lidhjet e

shërbimit deri tek matësi i

konsumatorit.

Për të kontrolluar humbjet

reale duhet të merren disa

masa: duhen përpiluar

programe për kontrollin e tyre,

duhet që çdo punonjës i

ndërmarrjes të jetë i

ndërgjegjshëm për rolin e tij

ne reduktimin e humbjes se

ujit dhe gjithashtu duhen

zbatuar programe publike për

edukimin e konsumatorit.

Humbjet e ujit në rrjet
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Mundësia  e  rritjes së
kapaciteteve drejtuese për të
pasur profesionalizëm në
sektorin e ujësjellës-
kanalizimeve ishte një ndër
temat më të rëndësishme në

programin e  Konferencës së 6-
të vjetore të Shoqatës së
Ujësjellës–Kanalizimeve të
Shqipërisë, e cila u zhvillua në
datat 18-20 tetor në ambientet
e Hotel Tirana International.

Hapja zyrtare e konferencës
u bë me ekspozitën, ku secila
nga ndërmarrjet shqiptare dhe
ato të huaja  paraqitën  produktet
e ekspozuara dhe materialet
informuese  për të gjithë
pjesëmarrësit. Në  këtë
ceremoni ishin të ftuar edhe
përfaqësues të  qeverisë, të cilët
u njohën me prezantimet e
ndërmarrjeve të qytetit të
Tiranës, Korçës, Shkodrës,
Kavajës, Durrësit etj.

Konferenca
Shoqata e Ujësjellës

kanalizimeve të Shqipërisë,
GTZ, Fakulteti i Inxhinierisë së
Ndërtimit,  të cilët ishin edhe
organizatorët ishin aktorët

kryesorë të kësaj konference
e cila zhvillohet për të gjashtin
vit radhazi. Në  programin e
kësaj  konference  iu kushtua
rëndësi e veçantë   mundësisë
së  rritjes së kapaciteteve
drejtuese në  sektorin e
ujësjellës-kanalizimeve për të
pasur profesionalizëm, duke
përfshirë elementë të
rëndësishëm si:

• Bashkimi i Ndërmarrjeve
të ujit

• Monitorimi i perfor-
mancës dhe treguesve të
krahasuar të punës

• Plani i biznesit
• Sistemet e informimit

• Politikat e burimeve të ujit
• Programi i praktikës së

punës
Specialistët e këtij sektori

shprehën mundësitë që ka
Shqipëria për të menaxhuar
burimet ujore duke qenë se
është një nga vendet më të
pasura me burime ujore. Gjatë
kësaj konference rëndësi iu
kushtua edhe projekteve të
trajtimit të ujërave të ndotur në
Shqipëri. Për momentin, i
vetmi impiant për trajtimin e
ujit të ndotur urban është ai në
qytetin e Kavajës.

Politikat e ujit për të
ardhmen

Gjatë zhvillimit të
konferencës prezantoi edhe z.
Zamir Dedej, Drejtor i
Politikave të Mbrojtjes së
Natyrës. Ndër problemet
kryesore  që prekin sektorin e
ujit në Shqipëri ai veçoi:

1. Veprimtaritë e paligj-
shme (shfrytëzimi i inertëve,
shpimet  për shfrytëzimin e
ujërave nëntokësorë)

2. Niveli i detyrimeve
financiare dhe mos pagimi i
tarifave shtetërore

3. Niveli i ndotjes së
ujërave sipërfaqësor dhe
nëntokësor

4. Monitorimi i ujërave
5. Furnizimi me ujë
Gjatë prezantimit të tij, z.

Dedej, gjithashtu theksoi se një

rëndësi e veçantë në vazhdim
do t’i kushtohet përmirësimi i
legjislacionit aktual, hartimi i
planeve kombëtare për
burimet ujore, planeve të
menaxhimit të pellgjeve
ujëmbledhës, kontrollit të
shkarkimeve  dhe
parandalimit të ndotjes në
burimet ujore.

Përmirësimi i infra-
strukturës së ujit nga Ministritë
përkatëse  ishte një tjetër pikë,
në të cilën ai u fokusua.

Praktika e punës nga
studentët  në Ndërmarrjet
e Ujësjellës-Kanalizimeve

30 studentë të vitit të fundit
në degët hidroteknikë dhe
mjedis kanë kryer një stazh
pune në sektorin e ujësjellësit
duke arritur të ndërthurin anën

teorike me atë praktike.
Marrëveshja e arritur mes

Fakultetit të Inxhinierisë së
Ndërtimit dhe Shoqatës
Ujësjellës Kanalizimeve të
Shqipërisë ka pasur ndikim
tepër pozitiv përsa i përket
rritjes së aftësive profesionale
të këtyre studentëve. Në
përfundim të kësaj konference

të gjithë studentëve
praktikantë iu dhanë
çertifikata si rezultat i punës
së kryer në disa nga
ndërmarrjet e ujësjellës-
kanalizimeve të Shqipërisë,
madje disa prej tyre përfituan
dhe vende pune. Projekte të
tilla krijojnë ura bashkëpunimi
të qëndrueshme për të
ardhmen  mes shoqatës së
Ujësjellës kanalizimeve të
Shqipërisë dhe aktorëve të
tjerë  vendimmarrës.

Nyja hidro-teknike e
Bovillës ndodhet rreth 15
km në veri të qytetit të

Tiranës dhe ka një
sipërfaqe të basenit prej
98 km2 dhe sipërfaqe të
liqenit në nivel normal

3.47 km2.
Volumi maksimal është

84.3 milionë m3 dhe sasia
e ujit të përpunuar105

m3.
Përfituesit nga ndërtimi i
nyjës hidroteknike janë
ujesjellesi me 57 milionë
m3 dhe bujqësia me 30

milionë m3 ujë.

Cilësitë fizike, kimike
dhe biologjike të lumi
Tërkuzë.

• Temperatura mesatare e
ujit është 13OC.
• Fortesia e pergjitheshme

per ujin e patrajtuar është
11.3Ogjermane.
• pH (përqendrimi i joneve

H+) është 8.2

• Koliforme Totale ëshët 10
N/100 ml (dimër) dhe 30 N/
100 ml (verë)

Impakti social dhe
mjedisor
• Zhvendosja e popullatës

së rretheve Tirane dhe Kruje

per efekt te ndërtimit.
• Ndikime negative:
– Pakësimi i fondit pyjor.
– Pakësimi i qarkullimit te

faunës se egër.
– Instalimi i shkurreve tipike

mesdhetare për shkak te rritjes
së temperaturës.

• Ndikime pozitive:
– Rritja e biodiversitetit

llojor me zogj ujorë shtegtarë,
peshq dhe shfaqja e
shpendëve migratorë.
– Rritja e vlerave turistike

te rajonit, duke qenë së është
ne afersi te parkut Dajt-Qafe
Shtame.
– Mundësia e zhvillimeve te

sporteve te ujit.

Impianti i trajtimit të ujit
të Bovillës është ndërtuar në
1996 – 2001 nga konsorciumi
italian “Putigniano”.
 Kapaciteti përpunues

vjetor mesatar është 47 milionë
m 3 ujë.
Nga viti 2002 është montuar

edhe impianti i karbonit aktiv
për eliminimin e erës dhe shijes
nga uji i pijshëm.

Uji-prioritet për të ardhmen
Nga zhvillimet e Konferencës kombëtare të Shoqatës së Ujësjellës-Kanalizimeve

Nyja hidrike e Bovillës
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Pemët që u prenë në lulishten para
Bashkisë (mbrapa monumentit të
Skënderbeut) ishin Cedra (cedrus
deodare), një pemë e rrallë në qytetin e

Tiranës sepse vitet e fundit është
zhdukur nga ndërtimet edhe në vende
të tjera.
Cedrusi ka veçantinë se arrin

Cedri është një nga drurët
dekorativë më të bukur që ndeshet në
rrugët apo lulishtet e Tiranës. Në
vendin tonë rriten tre lloje cedrash:
Cedrus deodora, Cedrus atlantica
dhe Cedrus libani.

Cedri është një dru dekorativ halor
përherë i blertë me kurorë në formë
piramidale dhe me gjethe halore të
grupuara nga pesë së bashku. Ai arrin
një lartësi rreth 40 metër. Në vendin
tonë cedri është lloj ekzotik (i sjellë nga
jashtë).

Ka një jetëgjatësi prej 60-80 vjetësh,
por në kushtet e Tiranës, duke marrë
parasysh ndotjen dhe kushtet e tokës,
në shumë raste regjistrohen tharje edhe
rreth moshës 40 vjeçare.

Ndërsa në Liban, cedri libanez, që
ka aty edhe vendin e origjinës, jeton
2000-3000 vjet.

Ky dru ka vlera të mëdha
dekorative dhe shpesh nga qytetarët

Ndërkohë gjatë këtyre
viteve ka pasur edhe shumë
dëmtime nga shkaqe të
ndryshme.
Përgjatë bregut të Lanës

janë tharë disa plepa 30
vjeçarë nga ndërtimet, një
arrë hindi 52 vjeçare nga
erërat e forta dhe disa rrape
55 vjeçarë nga kushtet
atmosferike.
Rreth 25 blirë janë thyer

nga kalimtarët tek ura e
Elbasanit dhe përgjatë
bulevardit, 14 të tjerë janë
dëmtuar nga makinat.
Ndërsa para katedrales aty

pranë në periudhën para Vitit
të Ri janë vjedhur disa cedrus,
manjola dhe selvi.
Nga ana tjetër nuk mungon

Për gjelbërimin e
skarpateve të Lanës, arteries
së vetme të kryeqytetit, nga viti
2002 deri në 2005 janë mbjellë
rreth 1100 drurë dekorativë,
shumica e të cilëve blirë, rreth
200 rrape dhe drurë të tjerë si
panja, cedri, manjola.
Një pjesë e tyre kanë qenë

të financuar nga donatorë të
ndryshëm dhe një pjesë janë
mbuluar nga buxheti i
Drejtorisë së Përgjithshme
Nr.1 pranë bashkisë së
Tiranës. Ndërkohë një sasi jo
e vogël e tyre është dëmtuar
gjatë kësaj periudhe.

Ajo çka të bën përshtypje
kur kalon aty pranë është fakti
se kohët e fundit Lana është
gjithmonë e gjelbër. Kjo i
detyrohet rrjetit ujitës që është

ndërtuar për këtë qëllim. Janë
hapur rreth gjashtë puse te rinj
ujitës, duke filluar që nga
“Bërryli” e deri tek ura “Vasil
Shanto”. Thellësia e tyre
varion nga 16 m deri në 50 m

Prerja e Cedrave është një krim Cedri, një nga drurët dekorativë më me vlerë
Kelvin Tashi

emërtohet gabimisht me emrin “bredh”.
Prandaj që të presësh një cedër 40
vjeçar, siç ishin ata tek lulishtja mbas
monumentit të Skënderbeut,  duhet të
kesh arsye të forta.

Drurë të tjerë me vlera të mëdha
dekorative janë edhe bliri, manjola që
ka gjethe të mëdha dhe të shndritshme
dhe lule të mëdha të bardha.

Tepsia është dru gjetherënës me
gjethe të vogla qendrore që arrin lartësi
deri në 10 metra dhe me fruta në formë
vilesh që varen poshtë.

Fshikakuqi është dru në formë
shkurreje me gjethe të vogla dhe lule
të kuqe.

Ligustrat janë specia që i reziston
më shumë ndotjes së ajrit.

Ilqja është një lloj dushku përherë i
blertë me vlera të larta dekorative.

Zhvillimi i vrullshëm i ndërtimeve
gjatë viteve të fundit ka bërë që shumë
sipërfaqe të gjelbra janë zhdukur dhe
ato që kanë ngelur janë rinovuar me
drurë të moshave të reja të cilat duan
shumë vite që të japin gjelbërimin e tyre
të plotë për Tiranën.

moshën e pjekurisë në 80 vjet dhe
jetëgjatësinë në 120 vjet. Cedrat që ishin
në lulishten e sheshit ishin mbjellë në
vitet 1935, pra s’kishin mbushur as
moshën e pjekurisë, ato ishin 70 vjeçare.
Ligji i vlerësimit mjedisor kërkon që

të merret leja mjedisore para çdo
ndërhyrjeje në mjedis, gjithashtu ligji/
rregullorja e urbanistikës kërkon që për
çdo pemë të prerë të mbillen 3-6 pemë
të tjera të reja. Ndërkohë që me prerjen
e cedrave te lulishtja e sheshit të
Tiranës mund të themi se ato janë
zhdukur përfundimisht nga qyteti ynë.
Unë pyes Bashkinë: Përse na i zhdukët
cedrat nga qyteti dhe a do të ruajmë ne
disa tradita edhe në pemët e qytetit
tonë?

J.M

edhe  ndikimi i kushteve
natyrore: janë tharë cedrus
40-vjeçarë, akacie dhe plepa
35-vjeçarë si dhe mimoza.

Dëmtimet rreth Lanës Rikthimi i qëndrueshëm i Lanës Tashmë  Lana gjithmonë e gjelbër
që është edhe më i thelli.
Ndërsa prurja e ujit që
sigurohet prej tyre varion nga
0.2 l/s deri në 8 l/s, që është
një sasi e konsiderueshme.

Nga njëra anë ndërtimi i
këtij rrjeti siguron gjelbërimin
e përhershëm të kësaj zonë
dhe nga ana tjetër kursen ujin
e pijshëm që shfrytëzohej më
parë për këtë qëllim.Lana  në vitin 1996
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Gjelbërimi i Tiranës dëmtohet nga qytetarët
vidhen gjatë natës, duke qenë
se është edhe më e lehtë t’i
shpëtosh syrit të kalimtarëve

apo përgjegjësve të këtyre
“pronave”.

Lulet sezonale të vjedhura
nga vetë banorët kryeqytetas

kapin një shifër goxha të lartë,
rreth 27 000 copë me një kosto
prej 378 000 Lekësh.

Duke parë këtë lloj interesi
qytetar është më mirë të
mendohet që jemi një popull
luledashës, sesa të arrihet në

përfundimin që nuk duam dhe
nuk dimë të ruajmë atë që
është e përbashkët për të
gjithë, por në interes të të
gjithëve.

Janë vjedhur gjithashtu
edhe rreth 35 pemë Evonimus
me një vlerë totale prej 60 000
lekësh të reja, dhjetëra
oleandra dhe palma dekorative
që bashkisë së Tiranës i
kushtojnë  2500 L për çdo
rrënjë dhe dhjetëra ligustra,
selvi, panja, manjola, tuja, bli,
ullinj etj.

Edhe në ditët para
krishtlindjeve dhe Vitit të Ri
vihen re raste të vjedhjes së
pemëve dekorative, kryesisht
cedra dhe selvi, që janë shumë
të përshtatshme për tu
zbukuruar për festa.

Dëmtimet
Numërohen me dhjetëra

blirë, rrape, cedra, ligustra,
gështenja, panja, manjola dhe
stola e kosha të dëmtuar.

Vetëm gjatë vitit 2004 nga
qytetarë të papërgjegjshëm
janë dëmtuar rreth 20 000 lule
sezonale. Kësaj i shtohet edhe
sasia e dëmtuar nga qentë e
rrugës ose insektet dëmtuese.

Shumë prej këtyre janë
dëmtuar gjatë aktiviteteve
masive që janë zhvilluar në
Tiranë si: panairet, festimi i 1
qershorit dhe ndeshja Shqipëri-
Greqi. Duket se gjithçka e
festojmë me lule!

Interesant është fakti i
pashpjegueshëm që ka edhe
pemë të djegura nga qytetarët:
disa blirë dhe rrape.

Gjelbërimi pas zgjerimit të disa rrugëve
Zgjerimi i disa rrugëve solli

si pasojë edhe prerjen e
shumë drurëve dekorativë të
moshave të mëdha.

Rikonstruksioni i segmentit
të rrugës “Muhamet
Gjollesha” në gusht 2004 solli
si pasojë edhe shkuljen e rreth
100 pishave të buta shumë-
vjeçare dhe zëvendësimin e
tyre me drurë të rinj bliri (tilia
cardata).

Pisha e butë (Pinus pinea)

është një bimë përherë e
blertë, me gjethe halore dhe
kurorë në formë ombrelle. Ajo
arrin një lartësi 20 -30 m dhe
ka vlera të mëdha dekorative
dhe ekologjike.

Edhe në shumë rrugë të
tjera është bërë prerja e
pemëve të rritura për  tu
zëvendësuar nga drurë të rinj.
Në rrugën e Kavajës janë
mbjellë kumbulla të kuqe,
duke u kthyer kështu në

traditën e shumë viteve më
parë.

Por, me gjithë punën dhe
përkushtimin e bashkisë për
mbjelljen dhe mirëmbajtjen e
sipërfaqeve të gjelbra, përsëri
vihet re dëmtimi ose vjedhja
e tyre nga vetë qytetarët .

Vetëm në “Rrugën e
Kavajës” janë vjedhur 274
ligustra (Ligustrus sinensi) dhe
në bulevardin “Zogu i Parë”
janë vjedhur 120 të tjera.

K. Tashi

Sa gjelbërim na kushtojnë
fushatat dhe mitingjet

Organizatorët e fushatave elektorale apo  mitingjeve mendojnë
për sloganet, fjalimet, organizimin, posterat, mundohen të

gjejnë sheshin më të madh dhe më të populluar.

Dëmtimet
Por, nuk mendojnë

ndonjëherë se cili do të jetë
dëmi i shkaktuar në terrenin
ku brohorasin dhe ngrenë

pankartat militantët e tyre të
zjarrtë.

Aty ku shkelin lule, thyejnë
degët e pemëve duke u
munduar të hipin për të parë
sa më mirë kandidatin tyre të
preferuar apo edhe thjesht
duke ndenjur se shqiptari
s’mund të rrijë duarlidhur.

Kush e paguan koston e të
gjitha këtyre?!

Një përmbledhje e shkurtër
e disa dëmtimeve gjatë këtyre
evenimenteve është:

Posterat mbas fushate
Po të mendosh se ku

shkojnë posterat me sloganet
dhe portretet e kandidatëve?!
I  sheh në mure, në pemë, në
kangjella, kudo ku mund të
shihen nga dikush. Dhe parti
politike nuk kemi pak.

Mbas mitingut Tirana duket
si mbas një furtune të madhe.
Pemë dhe bimë të shkatë-
rruara, mbeturina gjithandej,
postera të ngjitur dhe të

rrëzuar...
E me kalimin e ditëve dhe

shirave posterat fillojnë të
degradohen dhe Tirana duket
si e dalë boje.

Dhe zgjedhjet e ardhshme
po afrojnë... ku do të ngjiten
posterat këtë radhë?! Ndoshta
mbi ata të vjetrit...

kanë të gjitha këto procedura,
rëndësi ka që qyteti i Tiranës
po i shton dhe i zbukuron lul-
ishtet. Nëfakt kjo duhet për-
shëndetur jo vetëm nga spe-
cialistët e mjedisit por  nga çdo
qytetarë. Por në se vazhdojmë

me metodën e kohës komu-
niste kur për  çdo gjë që bëhej
nuk pyetej publiku se partia e
dinte me mirë atë gjë, në se
kultivojmë përsëri indiferen-
tizmin dhe apatinë  e publikut
dhe mospërfilljen dhe arro-
gancën e vendimmarrësve
qoftë dhe për një  lulishte,
atëherë do të vazhdojnë të na

ndodhin dhe shkatërrime në
vënd të ndërtimeve, edhe ven-
dime të tilla që cenojnë pronën
publike siç ishte prishja e një
fushe sporti të publikut për të
ndërtuar një Kishë Katolike,
prishja e lulishtes mbrapa
ndërtesës së PS për t'ja dhënë

një kishe Ortodokse, dhe
nesër mund të ndodh që dhe
lulishten te Akademia e shken-
cave ta prishin pa pyetur pub-
likun për tija dhënë një tjetër
xhamie. Politikanët duhet ta
kuptojnë se informimi, bash-
këpunimi dhe respektimi  i pub-
likut vlen më shumë se sa një
lulishte.

Xh.M.

vijon nga faqja 1

Eko- fushata

Sipas të dhënave që
morëm në
Ndërmarrjen e
Përgjithshme Nr. 1 të
qytetit të Tiranës edhe
pse ata mbjellin dhe
kujdesen për
mirëmbajtjen e
pemëve dhe luleve në
çdo sezon, përsëri
shumë prej këtyre
dëmtohen ose vidhen
nga qytetarët. Një
pjesë tjetër e tyre
dëmtohen nga kushtet
e motit dhe
temperaturat e ulëta.

Vjedhjet
Drurët dhe lulet dekorative

të vjedhura nga qytetarët kapin
një shifër të madhe në sasi dhe
në lekë. Shumë prej tyre
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Një zonë jo larg Bushatit, së
shpejti po mendohet, që sipas një
projekti italian të kthehet në një
truall pritës i plehrave të qytetit të
Shkodrës. Deri këtu bukuri. Madje
i qofshim falë, që kompani të

caktuara, të huaja, europiane apo
italiane të mendojnë dhe të na
trajtojnë, atë që ne nxjerrim apo
konsumojmë. Pse jo dhe t’i
falënderojmë, që na menaxhojnë,
ato që ne nuk përpiqemi ose nuk
dimë ta vetë dirigjojmë. Ndaj i
përshëndesim, mundësisht edhe ti
kurorëzojmë me një kurorë dafine
apo ulliri, por ama si Cezari
gjeneralin e vet për betejën e fituar,
që më pas i preu kokën për ushtrinë
e humbur nga një taktikë e gabuar.

Sepse, në këtë sira mund të
futet dhe ky projekt, i cili fillon me
përpjekje të mira, por mbaron me
konkluzione dhe masa zbatuese të
gabuara. Nuk është hera e parë, që
të huajt, e sidomos italianët bëjnë
eksperiment me Shqipërinë dhe
shqiptarët. Prej 15 vjetësh, ata kanë
montuar dhe po montojnë praktikat
më të pa praktikueshme të Evropës.
Prej 15 vjetësh, ata kanë sjellë e po
sjellin shembujt më të pashembullt
të Evropës. Prej 15 vjetësh, ata
kanë sjellë legjislacionet më të

paligjshme të Evropës, me të çara,
me mballoma, me mbivendosje, me
nënvendosje, që shpesh dhe
kundërmojnë me era mafie. A nuk
do të ishte Kashari një vepër
mynxyrë?. A nuk po mendohet
Vlora t‘i nxihet bluja e përjetshme
me naftë. Dhe pse? Sepse iu duhet

një vend, ku të shkarkojnë mbetjet
e tyre. Sepse iu duhet një vend, ku
të tokëzojnë polin negativ të tyre.
Dhe sepse iu duhet një vend, ku të
flakin e të djegin të keqen e tyre.
Dhe ky vend që mban është
Shqipëria. Dhe këta njerëz që
durojnë janë shqiptarët. Por, edhe
nga se Shqiptarët dallojnë nga
kombet e tjerë - sipas të madhit
Fishta, sepse ata kanë vesh (fjala
është për të dëgjuar të huajin).

Projekti i plehrave të Bushatit
është një nga projektet, që gjen
mbështetje kaq lehtë, dhe kalim për
zbatim kaq të papërgjegjshëm në
vendin tonë, sepse vendim
marrësit tanë nuk njohin dhe nuk
marrin parasysh forcën e
gjeologjisë, atë forcë që Presidenti
Bush, e cilëson “Gjeologjia më jep
atë që nuk e njoh, më mëson atë që
mund të ndodhë, më jep se si mund
ta rregullojë atë që ndodh, dhe më
jep atë që është më e shtrenjtë për
të gjithë ne: mbrojta e mijëra
milionave jetë njerëzish”.

Sigurisht që nuk matemi dot me
të gjitha, se ne pjesa e ekspertëve
me mendje të mirë për Shqipërinë,
sot kemi ngelur pak. Të mençurit
ikën, trimat s‘kartohen, hibridët e
tyre mbijetojnë si ujq të uritur në
shkurt. Dhe mbasi durojnë e hanë
veten me dhëmbë për disa ditë
brejnë enën e tyre për disa muaj
dhe mandej liria e mendimit
shpërthen sipas shpirtit të vet dhe
bisedon me ata që dinë të dëgjojnë,
si për të thënë, që nuk është e
vërtet siç thuhet, që meshkujt
shqiptar nuk kanë virtyt, (forcë të
brendshme për të bërë gjëra të
mira), jo si femrat shqiptare, që kanë
forcë për të krijuar familje, për të
edukuar fëmijë, etj. Dhe mandej liria
e mendimit gulçon sipas mendimit
të vet dhe thur bisedë me ata që e
shikojnë të drejtën në sy, si për t‘ju
thënë që:

- mbetjet urbane të qytetit të
Shkodrës po ju sistemohen në një
zonë, ku koefiçienti i
përshkueshmërisë është 1 x 10 - 4 –
10 - 6 cm/sek, kur duhet të jetë të
paktën sipas direktivave të
Komunitetit Europian 1 x 10 – 7 cm/
sek; Kjo do të thotë për ty popull
shkodran, që uji i helmuar i
plehrave do të lëvizë drejt ujërave,
që ju pini e ujisni, respektivisht nga
3m deri në 30cm në vit.. Pra, të
paktën për tre vjet, uji i helmuar me
metalet e rënda të plehrave do të
çajë barrierën prej një metri, që do
ti vendoset dhe do të kullosë në
bimët e në puset tuaja.

-mbetjet urbane të qytetit të
Shkodrës po ju sistemohen në një
zonë, ku niveli i ujërave
nëntokësorë është 1,4 m thellë në
gjendje statike, por që afrohet
edhe më pranë tokës në kohë
reshjesh e rrebeshesh, në një
kohë që ato duhet të jenë aq larg
sa të mos arrihen për 25-30 vjet
përpunim mbetjesh. Në rastin
konkret ato arrihen për tre vjet.

- mbetjet urbane të qytetit të
Shkodrës po ju sistemohen në një

zonë, ku formacioni taban nuk
është tipikisht shkëmb shist
argjilor, sipas direktivave të
Komitetit Europian, por përmban
shkëmbinj të tjerë, si alevrolite e
ranorë, që i përçojnë pa vështirësi
helmet e plehrave drejt ujërave
nëntokësore;

- mbetjet urbane të qytetit të
Shkodrës po ju sistemohen në një
zonë, ku më parë duhet të
kryheshin pesë shpime brenda
zonës së zgjedhur, me thellësi deri
në 25-30m  dhe një shpim
parametrik prej 50m jashtë
territorit për krahasim vlerash e
treguesish dhe për monitorim.

- mbetjet urbane të qytetit të
Shkodrës po ju sistemohen në një
zonë, ku nuk është menduar
sistemi i bonifikimit, që të
mblidhen ujërat e helmuara e më
pas të trajtohen në sisteme të

veçanta.
- mbetjet urbane të qytetit të

Shkodrës po ju sistemohen në një
zonë, që është shumë afër me
dukuritë sizmo-tektonike (thyerja
Shkodër - Pejë), e veçantë në
llojin e saj, e fortë, me sizmicitet
të pritshëm deri në 8,5-9 ballë, e
shpeshtë në periodicitetin e saj
si sekuencë dhe e gjatë në kohën
kur ndodh.

- mbetjet urbane të qytetit të
Shkodrës po ju sistemohen në një

zonë, ku sipas autorëve të
projektit shpjegohet se ka
shpërthime të burimeve ujore, në
një kohë që mendohet se ato do
të kenë sigurinë e mosndodhjes
deri në 100 vjet.

Ne me të vërtet duam
sistemimin e plehrave të qytetit
Shkodër, por jo transferimin  e
helmimit nga një zonë në një zonë
tjetër. Ne me të vërtetë duam
mbështetjen e të huajit, por jo
menefregizmin e tij ndaj
rregullave të shkencës. Ne me të
vërtetë duam organizimin nga i
huaji, por jo ç‘organizimin e tij
ndaj ligjeve të natyrës. Në emër
të vetëdijes kombëtare,
shkencore deri në atë civile, i bëjë
thirrje kolegëve të mos struken,
kur të tjerët përtallen,
politikëbërësve të mos e
anashkalojnë, kur të tjerët

përpiqen t‘ja u kalojnë, vendim
marrësve të Shkodrës, Bushatit,
të Ministrisë së Mjedisit,
Ministrisë së Transportit të
nxitojnë ngadalë dhe në drejtimin
e duhur, kur të tjerët bredhin me
vrap në drejtim të gabuar dhe
Këshillit të Rregullimit të Territorit
të Republikës të pyesë pa të
presë, se ndryshe do vazhdojmë
të etiketohemi ende se Shqiptarët
në përgjithësi janë të qetë, por në
pika të nxehta janë të hutuar.

Durrës- Prej javësh qytetarët
durrsakë janë gjendur përballë një
situate mbytëse. Tymi dhe gazet e
çliruara nga djegia e mbeturinave
ne vendgrumbullimin e tyre fare
pranë qytetit bregdetar kanë
pushtuar lagje të tëra të tij. Era që
fryn nga veriu e çon renë e tymit
drejt e në shtëpitë durrsake. Me
ç’duket trëndafili i erës qenka
studiuar më së miri! Orët e pasdites
deri në 9 të mbrëmjes janë bërë të
padurueshme për ta. Nuk kanë
munguar edhe problemet në
aparatin e frymëmarrjes.

Banorëve u mbetet vetëm të
thonë “Shyqyr që filloi shiu!”. Po
kur shiu të pushojë....?!

Për fat të keq ky është  një
problem i madh edhe për shumë

Durrësi mbytet nga djegia e mbeturinave
Probleme me mushkëritë,
zemrën, sistemin imunitar

dhe riprodhues, rrezik
potencial i kancerit.

Rovena Tashi qytete të tjera të vendit, duke
përmendur Lushnjën, Rrëshenin,
Fierin etj.

Lagjet më të  prekura
Vendshkarkimi i mbeturinave

është rreth 10 km larg qytetit
turistik. Rreth 200 m larg tij

ndodhen 40 apo 50 shtëpi banimi,
jeta në të cilat jo vetëm është bërë

e padurueshme, por është edhe me
rrezik serioz. Rreth 2 km më larg
shtrihet Porto Romano, tashmë
simbol i toksicitetit në Shqipëri,
toksicitet që plotësohet
përfundimisht edhe me gazet
toksike të djegies së mbeturinave.

Por, edhe lagje të tjera gjenden nën
pushtetin e tymit: Spitalla, “Tre

çezmat”, “Këneta” e deri edhe
Shkozeti zgjohen në mëngjes nën
mjegullën e tymit dhe flenë në darkë
nën tisin e tymit. Madje edhe një
pjesë e qytetit preket nga ky
fenomen.

Problemi
Një nga teoritë që qarkullon tek

banorët, dhe që duket mjaft e
besueshme, është që Ndërmarrja e
Pastrim-Gjelbërimit i ndez me qëllim
mbeturinat për tu hapur vend në
njëfarë mënyre për mbeturinave “të
reja” që do të vijnë. Nëse do të
ishte djegie e pavullnetshme,
normalisht do të ishte e
padëshirueshme nga të gjitha
palët, dhe vetë kjo ndërmarrje do
të lajmëronte repartin e zjarrfikësve
për të shuar zjarrin. Por, nëse vetë
ndërmarrja i vë zjarrin për të
shkurtuar punë, atëherë s’ka kush
ta zgjidh problemin, ajo është vetë
problemi.

Shoqatat mjedisore
Ne kontaktuam me disa nga

shoqatat mjedisore të qytetit për

të parë se si e shihnin ata këtë
problem. Sipas bisedës që bëmë me
z. Fali Ndreka, president i shoqatës
“Natyra për Njeriun”, që është
pjesë e grupimit “Ekolëvizja”,
problemi nuk qëndron vetëm tek
ndezja e mbeturinave tek
vendgrumbullimi. Shumë qytetarë,
duke parë se mbeturinat e tyre i pret
i njëjti fat edhe në vendshkarkimin
kryesor, kanë gjetur një zgjidhje më
“për shkurt” për t’i eliminuar. Ata i
djegin vetë mbeturinat e tyre pa i
çuar në vendgrumbullime. Edhe
pse nga shoqatat mjedisore janë
bërë shpesh fushata sensibilizimi
për këtë problem, duket se nuk ka
bërë ndonjë efekt të dukshëm. Ata
vazhdojnë t’i djegin mbeturinat e
tyre pranë banesave.

Gazet nga djegia e
mbeturinave

Gjatë dekadave të fundit,
përbërja e mbeturinave ka
ndryshuar shumë me futjen e
produkteve sintetike dhe

Plehrat e Shkodrës, sistemim apo transferim të këqijash
Nga Prof. asc. Sazan Guri

vijon në faqen 9
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ambalazheve me prejardhje
hidrokarburesh dhe klorinash,
duke përfshirë plastikat, solventet,
zbardhuesit apo pesticidet.
Rregulloret e fundit e ndalojnë
hedhjen e substancave të
rrezikshme, por shumë prej këtyre
materialeve toksike gjenden në
vendgrumbullimet e mbeturinave.
Këto materiale mund të përbëjnë
një rrezik shumë më të madh për
shëndetin publik dhe mjedisin
sesa materialet e zakonshme që
gjenden në mbeturinat shtëpiake.

Djegia e këtyre mbeturinave
mund të prodhojë gaze helmues të
ndryshëm. Dioksina është kimikat
i një shkalle të lartë toksike dhe i
qëndrueshëm.

Djegia e mbeturinave shtëpiake
në terren të hapur është një burim
për emetimet e saj. Edhe agjenci
mjedisore të shteteve verilindore
po punojnë për të zvogëluar këtë
burim të dioksinës dhe ndotësve
të tjerë të ajrit, duke rritur
ndërgjegjësimin publik mbi rreziqet
e tyre.

Ja disa prej këtyre helmeve dhe
efektet e tyre në shëndet dhe
mjedis:

Lënda e grimcuar (PM) Oksidet
e Sulfurit Monoksidi i
karbonitPërbërësit Organikë
Volatilë (VOCs) Oksidet e
azotitAldehidetDioksina dhe
FuraneMetalet e rënda (siMërkuri)

Acid Hidroklorik Sulfidi i
Hidrogjenit(HS)

2

Acarim të aparatit të frymëmarrjes,
përkeqësim të astmës, kontribuon
në sëmundje kronike të bllokimit të
mushkërive.Shton sëmundjet e

zemrës/mushkërive, sëmundjet
akute/kronike të frymëmarrjes,
ulcerë në fyt, vështirësi në
frymëmarrjeShkakton marrje
mendsh, dhimbje koke dhe ulje të
reflekseve. Prek funksionet
mendore, mprehtësinë e shikimit
dhe vigjilencë.Toksikë të
drejtpërdrejtë, që nga problemet e
rrezikut të kancerit deri në
çrregullime nervore. Acarim/
sëmundje të frymëmarrjes,
sëmundje kronike të mushkërive.
Shkakton sëmundje respiratore,
mbledhje të lëngjeve në mushkëri e
ndryshime në fibra. Acarim të syve
dhe aparatit të frymëmarrjes,
dhimbje koke. Është kancerogjen
për kafshët.Mund të shkaktojnë
kancer, defekte në rritje, prekin
ADN-në, sistemin imunitar dhe
riprodhues.Toksicitet i lartë, ato
lidhen në sistemin e  njeriut pasi
arrihet doza vdekjeprurëse.
Shkaktojnë probleme respiratore/të
zorrëveAcarim të aparatit të
frymëmarrjes, shkakton sëmundje
respiratore, dobëson ndjesitë e
trupit.Toksik, shkakton sëmundje
respiratore, frymëmarrje të shpejtë,
ulcerë në fyt, vështirësi në

TIRANË- Zbulohet prania e
skrapit radioaktiv në doganat
shqiptare. Skandali i futjes
nëpërmjet pikave doganore
është bërë publik nga Instituti
iFizikës Bërthamore i cili vetëm
gjatë këtij viti ka zbuluar nëntë
burime radioaktive mes skrapit të
importuar    

Specialistët kërkojnë që
situate të kontrollohet pasi
skrapi radioaktiv po përdoret për
qëllime biznesi.

Drejtuesit e të vetmit institut
që bën monitorimin e nivelit të
përqendrimit të radioaktivitetit
në vendin tone garantojnë se
Shqipëria është e mbrojtur nga
radioaktiviteti në ajër, në tokë
dhe ujë, ndryshe nga biznesi që
po bëhet me skrapin.

Rreziku
Pas evidentimit të  9 rasteve

të hekurit të tregtuar si skrap me
nivel të lartë radioaktiviteti,
rrezik më të madh shihet se ky
produkt qarkullon pa u
kontrolluar nëpër territorin e
vendit tonë.

 Sipas drejtorit të institutit të
Fizikës Bërthamore, rastet janë
konstatuar gjatë këtij vitit në dy
nga pikat doganore më të mëdha
të vendit, atë të Tiranës dhe të
Durrësit.

Nuk përjashtohet që mund të
këtë edhe raste të tjera pasi në
pikat e tjera doganore të vendit,
Instituti i Fizikës Bërthamore nuk
ka specialistë të tij për të bërë
monitorimin e llojit të skrapit që
futet në vendin tonë.

 Megjithëse është ngritur një

qendër portabël për kontrollimin
e nivelit të radioaktivitetit në
pikën doganore të Qafë-Thanës
edhe aty nuk funksionon
monitorimi,.

 
Importi i Skrapit
 “ Përveç skrapit që përftohet

nga uzinat, ndërmarrjet apo dhe
objekte të ushtrisë shqiptare, ku
janë përdorur burime radioaktive,
një rrezik të madh përbën dhe
skrapi që vjen në Shqipëri nga
Kosova apo Maqedonia.

Vetëm gjatë këtij viti kemi
zbuluar rreth 9 burime
radioaktive të fuqishme në
skrapet që përgatiten të
tregtohen ”-shprehet drejtori I
institutit Fatos Ylli.

Sipas tij, nga monitorimi i
skrapit janë konstatuar burime
që janë marrë nga industria
shqiptare para viteve ‘90, ku
bashkë me pjesën metalike janë
tregtuar si skrap edhe burimet
radioaktive që kanë qenë të
instaluara në makineri të
ndryshme. Sipas tij ajo që është
më shqetësuese, është fakti që
së fundmi janë konstatuar lende
që nuk janë në inventarin
kombëtar të burimeve radio-
aktive.

Pra janë burime që duhet të
kenë hyrë në mënyrë të
paligjshme.

 Shqetësimi është se këto
burime kanë hyrë në mënyrë
ilegale dhe asnjëri nuk e di se ku
mund të shkrihen këto materiale,
në Elbasan apo në qytete të tjera.
Pikërisht shkrirja e këtyre
burimeve rrit rrezikshmërinë jo

vetëm të kontaminimit të furrave,
por edhe të ambientit përreth ”,-
shprehet Ylli”.

 Drejtori i Institutit të Fizikës
Bërthamore tregon se ka
ndodhur disa herë që maune apo
edhe vaporë të ngarkuar me
skrap janë kthyer nga Itali, për
shkak se në to është konstatuar
përqendrim i lartë radioaktiviteti.
Sipas tij ka raste që përfaqësues
të bizneseve që merren me
tregtinë e skrapit kanë thirrur
specialistët për të bërë
monitorimin e skrapit, por
shqetësues është tregtia ilegale,
ku shteti duhet të ndërhyjë të
vejë nën kontroll këtë biznes. Në
fakt, askush nga institucionet
shqiptare nuk të thotë me
saktësi sasinë e skrapit të
eksportuar nga Shqipëria.

Vitet e fundit, eksporti i
skrapit është bërë një nga
bizneset më fitimprurëse në
vendin tonë, edhe pse ende
qëndron në formën e monopolit
që ndahet midis një numri të
vogël kompanish. Shqipëria
eksporton në vit një sasi totale
skrapi që llogaritet të jetë rreth
80 mijë ton.

Ndërsa në Drejtorinë e
Doganave Shqiptare është tepër
e vështirë të gjesh të dhëna
konkrete, lidhur me eksportin e
skrapit, pasi një sasi e
konsiderueshme e tij nuk
deklarohet. Po sipas të dhënave
nga kjo drejtori, gjatë këtij 9 -
mujori janë eksportuar 47 mije e
505 ton skrap dhe vitin e kaluar
mbi rreth 40 mijë tonë.  

A.L

Zbulimi është bërë në doganat e Durrësit dhe Tiranës nga Instituti i Fizikës Bërthamore

Skrap radioaktiv në Shqipëri
Rrezik përbën skrapi që vjen nga Kosova e Maqedonia

Librazhd- Problemet më të mprehta
mjedisore që shqetësojnë qytetarët ishin
fokusi i W orkshop-it me temë
“Axhenda e Gjelbër” që u zhvillua në
datat 19-20 tetor. Ky takim pati një
pjesëmarrje të gjerë, me pjesëmarrës që
përfaqësonin grupe të ndryshme
interesi nga shoqëria civile apo
institucione shtetërore të qeverisjes
lokale. Të interesuar për mënyrën sesi
mund të aplikohej “Axhenda e Gjelbër”
në Librazhd ndër të ftuarit pati pyetje,
ide dhe u zhvilluan diskutime. U fol
për problemet më të mprehta mjedisore
që ka qyteti i Librazhdit si dhe nga
shumë të pranishëm u evidentuan dhe

Mund të duket e çuditshme, por
në pjesën e trotuari përpara
“Xhamisë së Ethem Beut” ose
“Sahatit” siç e quajmë shpeshherë
kemi parë që kur vjen koha e faljes
punonjës të xhamisë shtrojnë tapete
duke mbuluar edhe trotuarin ku
kalojnë kalimtarët.

Natyrisht që qytetarët duke
respektuar këtë institucion nuk
kalojnë më në trotuar për të mos
shkelur mbi tapete, por detyrohen
të zbresin në rrugën e makinave si
në foto dhe në këtë mënyrë
shkaktojnë një kaos të trafikut.

Kjo dukuri ndodh çdo ditë
dhjetë metër larg bashkisë së
Tiranës. Pa pasur asnjë paragjykim
ndaj besimtarëve dhe punonjësve

të “Xhamisë së Ethem Beut” do të
ishte mirë që ashtu siç qytetarët
respektojnë besimtarët dhe tapetet
e tyre, edhe besimtarët të
respektojnë kalimtarët dhe trotuarin
e tyre. Dhe në këtë mirëkuptim do
të ndihmonin shumë mirë
punonjësit e bashkisë.

Jo shumë kohë më parë, gjatë
festimit të “Kurban Bajramit”, një
nga festat më të mëdha për
besimtarët myslimanë, aty u hap një
“treg” i vërtetë tapetesh që zuri
vend në pikat kyçe të kryqëzimit
pranë Pallatit të Kulturës.  Ky
“minibiznes” dhe besimtarët e
shumtë që kishin dalë për të festuar
bllokuan për disa orë gjatë paradites.

R.T.

Tapetet pushtojnë oborrin
para xhamisë

Axhenda e gjelbër në Librazhd
shkaqet që sjellin këto efekte negative
në mjedis. U sollën shembuj nga vendet
e rajonit, të cilët e kishin implementuar
me sukses “Axhendën e Gjelbër”.
Duke pasur parasysh eksperiencën dhe
aftësitë që shoqata mjedisore “Lilium
albanicum” posedon  u arrit në
përfundimin se kjo nismë e re në kuadër
të mbrojtjes së mjedisit mund të
zbatohet me sukses në Librazhd.
Vizita në këtë qendër mjedisore dhe
shfaqja e një filmi dokumentar mbylli
dhe ditën e dytë të këtij takimi tepër të
rëndësishëm për nisma të kësaj natyre.

Leonard Lushi
 Shoqata “Lilium Albanicum”

Durrësi mbytet nga djegia e mbeturinave

Tapetet tek xhamia po pushtojnë trotuarin për kalimtarët
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Oksidet e Sulfurit  
 
 
 
M onoksidi i karbonit 
 
 
 
Përbërësit Organikë 
Volatilë (VOCs) 
 
 
 
Oksidet e azotit 
 
 
Aldehidet 
 
 
 
Dioksina dhe Furane 
 
 
 
M etalet e rënda (si 
M ërkuri) 
 
 
 
Acid Hidroklorik  
 
 
Sulfidi i Hidrogjenit(HS)2 

 
Acarim të aparatit të frym ëmarrjes, 
përkeqësim të astmës, kontribuon në 
sëmundje kronike të bllokimit të 
mushkërive. 
 
Shton sëmundjet e zemrës/mushkërive, 
sëmundjet akute/kronike të frym ëmarrjes, 
ulcerë në fyt, vështirësi në frymëmarrje 
 
Shkakton marrje mendsh, dhimbje koke dhe 
ulje të reflekseve. Prek funksionet mendore, 
mprehtësinë e shikimit dhe vigjilencë. 
 
Toksikë të drejtpërdrejtë, që nga problemet 
e rrezikut të kancerit deri në çrregullime 
nervore. Acarim /sëm undje të frym ëmarrjes, 
sëmundje kronike të mushkërive. 
 
Shkakton sëmundje respiratore, mbledhje të 
lëngjeve në mushkëri e ndryshime në fibra. 
  
Acarim të syve dhe aparatit të 
frymëmarrjes, dhimbje koke. Është 
kancerogjen për kafshët. 
 
M und të shkaktojnë kancer, defekte në 
rritje, prekin ADN-në, sistemin imunitar 
dhe riprodhues. 
 
Toksicitet i lartë, ato lidhen në sistemin e  
njeriut pasi arrihet doza vdekjeprurëse. 
Shkaktojnë probleme respiratore/të zorrëve 
 
Acarim të aparatit të frym ëmarrjes, 
shkakton sëmundje respiratore, dobëson 
ndjesitë e trupit. 
 
Toksik, shkakton sëmundje respiratore, 
frymëmarrje të shpejtë, ulcerë në fyt, 
vështirësi në frymëmarrje, acarim të syve. 

 
Rrit ngarkesën toksike në mjedis, 
shkakton ndotjen e ujit/tokës dhe prek 
shëndetin e kafshëve 
 
 
Shkakton dëmtim të bimësisë, gërryen 
shumë m ateriale, kontribuon në shiun 
acid (strukturat pyjore, ujore dhe të 
mjedisit urban) 
 
Oksidohet në dyoksid karboni (që është 
gaz i efektit serë) në atmosferë. 
 
Kontribuojnë në nivelin e ulët të ozonit 
(smogut), duke shkaktuar dëmtim  
vegjetacioni. Çon në ndotjen e ujit/tokës, 
prek shëndetin e kafshëve 
 
Kontribuon në shiun acid dhe formimin e 
ozonit 
 
Rritje të ngarkesës toksike në mjedis, 
duke çuar në ndotjen e ujit/tokës, prek 
shëndetin e kafshëve 
 
Rritje të ngarkesës toksike në mjedis, 
duke çuar në ndotjen e ujit/tokës, prek 
shëndetin e kafshëve 
 
Rritje të ngarkesës toksike në mjedis, 
duke çuar në ndotjen e ujit/tokës, prek 
shëndetin e kafshëve 
 
Rritje të ngarkesës toksike në mjedis, 
duke çuar në ndotjen e ujit/tokës, prek 
shëndetin e kafshëve 
 
Kontribuon në shiun acid, mund të 
dëmtojë vegjetacionin, shkakton erëra të 
këqija.  

 

frymëmarrje, acarim të syve. Rrit
ngarkesën toksike në mjedis,
shkakton ndotjen e ujit/tokës dhe
prek shëndetin e kafshëve.
Shkakton dëmtim të bimësisë,
gërryen shumë materiale,
kontribuon në shiun acid (strukturat
pyjore, ujore dhe të mjedisit urban).
Oksidohet në dyoksid karboni (që
është gaz i efektit serë) në
atmosferë. Kontribuojnë në nivelin
e ulët të ozonit (smogut), duke
shkaktuar dëmtim vegjetacioni. Çon
në ndotjen e ujit/tokës, prek
shëndetin e kafshëveKontribuon
në shiun acid dhe formimin e
ozonitRritje të ngarkesës toksike në
mjedis, duke çuar në ndotjen e ujit/
tokës, prek shëndetin e
kafshëveRritje të ngarkesës toksike
në mjedis, duke çuar në ndotjen e
ujit/tokës, prek shëndetin e
kafshëveRritje të ngarkesës toksike
në mjedis, duke çuar në ndotjen e
ujit/tokës, prek shëndetin e
kafshëveRritje të ngarkesës toksike
në mjedis, duke çuar në ndotjen e
ujit/tokës, prek shëndetin e
kafshëveKontribuon në shiun acid,
mund të dëmtojë vegjetacionin,
shkakton erëra të këqija.
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Nr Aktiviteti Subjekti Adresa Vendimi 

1 Karrierë lumore Bashkia Fier Bashkia 
Fier 

Miratohet 
 

2 Studim urbanistik i 
zones pranë qendrës 
së qytetit të Fierit 

Bashkia Korçe 
 

Korçe 
 

Miratohet 
 

3 Studimi urbanistik i 
Korces 

DINAMIKA 
 

Sarandë 
 

Miratohet 
 

4 Karrierë guri gëlqeror 
 

EKOBETON 
 

Elbasan 
 

Miratohet 
 

5 Karriere lumore BENORDO Elbasan 
 

Miratohet 
 

6 Depozita karburanti GLOBAL 
PETROLEUM 

Durrës Miratohet 
 

7 Magazinim, ruajtje 
dhe tregtim GLN 

PRIMAGAS Albania Fier Miratohet 
 

8 Karrierë lumore RE-AL Peqin Shtyhet 

9 Kompleks Derrash  Delvin Shtyhet 

10 Karrierë lumore SUKA Laç Miratohet 

11 Pistë turistike në det Ëind CO Durrës Shtyhet 

12 Linjë përpunimi-
ambalazhim uji 

MUSTAFARAJ Vlorë Miratohet 

13 Karrierë guri gëlqeror RUÇI Berat Shtyhet 

14 Karrierë guri gëlqeror PASHKASHESH Tirane Shtyhet 

15 Karrierë guri gëlqeror ARTI Sarandë Shtyhet 

16 Karrierë guri gëlqeror ZHOPI Berat Shtyhet 

17 Shfrytëzim mineral 
kromi 

BYTYÇI Kukës Miratohet 

18 Karriere hekur-nikeli JO-AL Pogradec Miratohet 

 
 

19 
 

20 

Studimi i Qendrës së 
Durrësit 
 
Poligon prodhimi 
materiale ndërtimi  

Bashkia Durrës 
 
Beheluli 

Durrës 
 
Peqin 

Miratohet 
 
Miratohet 

21 Karriere inerte lumore 
(përtëritje) 

Beheluli Peqin Shtyhet 

22 Prodhim materiale 
ndërtimi (përtëritje) 

KONSTRUKTEL AS 5 Elbasan 
Miratohet 

23 Kariere inerte lumore 
(përtëritje) 

KONSTRUKTELAS 5 Elbasan 
Miratohet 

24 Kariere lumore DOCI Lezhe Shtyhet 
25 Nyje fraksionimi 

inertesh 
DOCI Lezhe Shtyhet 

26 Pike karburanti 
(përtëritje) 

MURATAJ Tirane 
Miratohet 

27 Karriere guri gelqeror ALFA Himare Miratohet 
28 Prodhim tullash 

(perteritje) EDILCENTRO 
Tirane Shtyhet 

29 Kariere inerte lumore 
(përtëritje) 

PESHTANI Elbasan Shtyhet 

30 Fabrike prodhim 
materiale plastike 

EVEREST I.E. Tirane Miratohet 

31 Prodhim parafabrikate GERM INI Kruje Shtyhet 
32 Impiant përpunimi dhe 

fraksionimi guri gëlqeror 
XHULIO Kruje Miratohet 

33 Nyje fraksionimi inerte 
lumore 

EURO-LINES Lezhë Verifikohet 

34 Karriere nikel-silikati A&F NICKEL Korçe Miratohet 
35 Karriere nikel-silikati A&F NICKEL Korçe Miratohet 
36 Projekti i gripit te 

shpendëve 
M BUM K Tirane Miratohet 

37 Kultivim peshku me 
vaska 

 Vlore Miratohet 

38 Vend depozitimi i 
mbetjeve urbane 

Bashkia Shkoder Shkoder Miratohet 

39 Kultivim trofte M ERKOHITAJ Vlore Miratohet 
40 Impiant prodhimi 

midhjesh 
LISUS ADRIA Lezhe 

 
Miratohet 

41 M bajtje, ambalazhim e 
tregtim GLN 

JOANA Permet Miratohet 

42 Prodhim plastike FANI Pogradec Miratohet 
43 Kariere gur gelqeror STONE 

PRODUCTION 
Skrapar  

45 Kariere guri gelqeror SHKODRA INERT Kruje Miratohet 
46 Prodhim, ngjyrosje 

profile duralumini 
ALULINE 

Tirane Miratohet 
47 Rafineri nafte SAXON Fier Miratohet 
48 Grumbullim skrapi per 

eksport 
TEKNOM ETAL   

Miratohet 
49 Kultivim peshku me 

kosha  
  

Vlore Miratohet 
50 Perpunim, ambalazhim 

vajra lubrifikante 
JAK 

Delvine Shtyhet 
51 Shfrytezim mineral kromi ALGEJ Diber Miratohet 
52 Pike karburanti KROI OIL Korçe Miratohet 
53 Kompleks rritje derrash ZOO AL BUSHAT Shkoder Miratohet 
54 Kariere guri gelqeror DAM ASO Durres Miratohet 
55 Kariere lumore BERDICA Shkoder Miratohet 
56 Pike karburanti   Himare  Shtyhet  
57 Kariere lumore KALCIDI  Pogradec Miratohet  
58 Shfrytëzim sterilesh ECHO Gjegjan  Miratohet 
59 Impiant fraksionimi dhe 

prodhim betoni 
NATOJA 

Shijak Shtyhet 
60 Prodhim vaji lubrifikant COSM IKA Gjirokaster  Verifikim 
61 M agazinim, tregtim 

lendesh piroteknike 
HYKA 

Fier  Miratohet  

 

Lejet mjedisore të marra në tetor
Në mbledhjen e dt 02.10.2006 “Komisioni i Shqyrtimit të Kërkesave

të Lejeve Mjedisore”, pranë Ministrisë së Mjedisit,  me 6 anëtarë ekspert
të fushave të ndryshme, shqyrtuan 61 kërkesa për hapje aktivitetesh në
të gjitha rrethet e vendit me një ndikim në mjedis. Komisioni pas
shqyrtimit të dokumentacionit të kërkuar. Nga këto, 41 aktivitete morën
lejen mjedisore.
Të detajuara mund të shihen në tabelën më poshtë:

Disa aspekte mbi procedurat
e vlerësimit për gjendjen e
mjedisit në qytetin e Krujës  ishin
tema e seminarit të trajnimit me
temë “Vlerësimi me vëzhgues të
kualifikuar”, organizuar nga
Bashkia e qytetit dhe “Klubi
Ekologjik Krujë”. Grupi, të cilit i
referohej ky seminar ishte
“Ekologu i Ri” i Shkollës së
Mesme të Përgjithshme
“Skënderbeu” i këtij qyteti.

Grupi përbëhej nga dy
mësuese të biologjisë e kimisë dhe
nga gjashtë gjimnazistë.

Disa nga çështjet, të cilave iu
kushtua më tepër rëndësi gjatë
zhvillimit të seminarit ishin:
identifikimi i gjendjes së mjedisit
nga vëzhguesit dhe fotografimi,
analiza e të dhënave të
identifikuara, interpretimi i të
dhënave, përdorimi i të dhënave,
plotësimi i formularëve, ana
teorike e të cilave u realizua
praktikisht në disa nga çështjet
më problematike të qytetit:

• Pastërtia në qytet.
• Defektet në rrugë e trotuare.
• Rreziku nga ndotjet.
• Ndriçimi.

Organizatorë të trajnimit ishin
përfaqësues të LGDA-USAID. Mbi
këtë bazë u bë edhe identifikimi dhe
analiza e të dhënave nga
vëzhguesit dhe u fotografuan
vendet më të pastra e më të ndotura
të qytetit. Grupi i vëzhguesve bëri
sondazhet në qytet dhe nxori
rezultatet.

Anët më pozitive ishin:
- Në rrugët kryesore pastrimi

ishte normal
- Kazanët janë vendosur në

vende të dukshme dhe ka pastërti
- Disa segmente të rrugëve të

qytetit janë asfaltuar
- Rruga e spitalit është ndriçuar
Ndërsa ato që u cilësuan si anët

më negative të këtij vëzhgimi ishin
që:

- Në disa sektorë të lagjeve të

qytetit ka papastërti dhe ndotje
- Në disa pika kryesore

mungojnë kazanët për hedhje
mbeturinash.

- Në disa pika të tjera ata janë
vendosur mbi trotuare dhe
pengojnë këmbësorët.

- Mungon ndriçimi në rrugët
kryesore të qytetit.

Duke parë rezultatet e këtij
vëzhgimi u nxorën edhe disa masa
që duhen marrë në të ardhmen,
kryesisht në këto drejtime:

- Të vendosen kazanë edhe në
disa sektorë të lagjeve.

- Mbeturinat në pikat më
problematike të tërhiqen edhe ditët
e diela.

- Nga shoqatat mjedisore të
bëhet një punë sensibilizuese më e
organizuar me qytetarët për
hedhjen e mbeturinave në vendet
e caktuara.

- Të sistemohen përrenjtë, disa
sektorë të të cilëve janë kthyer në
zona të ndotura dhe paraqesin
rrezik për shëndetin e qytetarëve.

Muharrem Goci

Vlerësim me vëzhgues të kualifikuar për mjedisin e Krujës

Produktet e borax-it njihen si
xeherorët e mrekullisë dhe nuk
këshillohen të përdoren si
medikamente siç bëhej 100 vite
më parë.  Acidi borik,  dhe
përzierje të borit janë të
përdorura më shumë në industri.
Njeriu që kishte një rol të
rëndësishëm në transportimin e
borax-it nga shkretëtira drejt
industrisë ishte Z. Borax Smith.
Boraxi e mori emrin shoqëria
amerikane për nder të njeriut që
zbuloi njohuritë e para të

produkteve të boraksit në
industri. Kjo shoqëri ka arritur
të kryej studime të kafshëve të
egra në minierat e Kalifornisë
dhe inspektime të brendshme.
Gjatë monitorimeve të bëra nga
Boraxi janë zbuluar sinjale të një

numri speciesh të llojeve të
ndryshëm të lakuriqëve të natës
si lakuriqë nate të zbehtë
(antrozous pallidus), pipistrellët
perëndimor, (Pipistrellus
hesperus), miotët e  Kalifornisë
(Myotis californicus) dhe
lakuriqët e natës me veshë të
mëdhenj të Tonsend-it (Corynor-
hinus tonsendii) . Borax-i në
Kaliforni është përkushtuar në
zhvillimin e një programi të
efektshëm të ruajtjes së
lakuriqëve të natës në bashkë-

punim me BCI-në. Aktivitetet e
kësaj shoqërie ndihmojnë në
zhvillimin e programit
monitorues për mbrojtjen e
habitateve të lakuriqëve në
miniera

Objektivat kryesore të

programit
• Ngritja e nivelit të vetëdijes

për mjedisin brënda për brënda
kompanisë

•  Mbështetja e fushave të
BCI-së që lidhen me strategjitë
dhe objektivat e punës

•  Zhvillimi i aftësive të
menaxhimit të  mjedisit dhe krijimi
I mundësive për punonjësit të
japin kontributin e tyre

•  Rritja e mundësive për
përfshirjen e komunitetit

•  Rritja e famës së kompanisë

si një organizatë që i është
përkushtuar zhvillimit të
vazhdueshëm .

Studimet e bëra nga kjo
kompani mundësuan zbulimin e
minierave si habitate për
lakuriqët e natës.

Minierat në Kaliforni-habitat për
mbrojtjen  e  lakuriqëve të natës
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Dita ndërkombëtare e detit të
zi 2006 feston përvjetorin e dhjetë

31 tetor 2006, Dita Ndërkombëtare e Detit të Zi
Dhjetë vjet pas nënshkrimit të planit për reduktimin e ndotjes në ekosistemin e Detit të Zi

të nënshkrimit të Planit Strategjik
të Veprimit të Detit të Zi dhe

përfaqëson:
• premtim për një të ardhme më

të mirë për 16 milionë njerëz nga 6
vende që banojnë në brigjet e tij

• angazhimi i qeverive rajonale
për veprime serioze për të bërë një
ndryshim real në rehabilitimin dhe
rikuperimin e Detit të Zi.

• dedikimi i punës së gjatë të
shumë njerëzve që i përkushtojnë
kohën dhe energjitë e tyre për të
ndihmuar mbrojtjen e mjedisit.

Komisioni i Detit të Zi është
një organizëm rajonal i ngritur për
të zbatuar Konventën e
Bukureshtit të nënshkruar nga të
gjashtë shtetet bregdetare në
1992. Në 31 tetor 1996 vendet e
Detit të Zi nënshkruan gjithashtu
Planin e Strategjik të Veprimit të
Detit të Zi për rehabilitimin dhe
mbrojtjen e tij. Ky plan përcaktoi
masa politikash dhe kalendarin e
veprimeve të nevojshme për
arritjen e objektivave mjedisore të
Konventës së Bukureshtit.

Ky Plan Veprimi arsyetoi se
duhet një veprim i përbashkët
nga të gjitha vendet e Detit të Zi

për të reduktuar ndikimet e
ndotjes në ekosistemin e Detit të
Zi. Veprimi kërkohet nga të gjitha
grupet e interesit dhe gjithashtu
nga çdo person që jeton në rajon.

Deti i Zi
Deti i Zi është deti më i izoluar

i botës, i lidhur me oqeanet
nëpërmjet Detit Mesdhe përmes
ngushticave të Bosforit, Darda-
neleve dhe Gjibraltarit, dhe me
Detin Azov në verilindje përmes
ngushticës së Kerch-it. Zona
ujëmbledhëse është 6 herë më e
madhe se sipërfaqja e Detit të Zi.
Thellësia e tij është mbi 2212 m
dhe merr infiltrime nga një basen
prej 2 milionë km2, që mbulon rreth
1/3 e zonës kontinentale të
Europës.

Çdo vit, rreth 350 km3 ujë nga
lumenjtë derdhet në Detin e Zi nga
një zonë që mbulon gati 1/3 e
kontinentit të Europës dhe që
përfshin zona të konsiderueshme
të 17 vendeve: Austri, Bjellorusi,
Bosnje dhe Hercegovinë, Bulgari,
Kroaci, Ceki, Gjeorgji, Gjermani,

Hungari, Moldavi, Sllovaki,
Slloveni, Rumani, Rusi, Turqi,
Ukrainë, Serbi dhe Mali i zi.

Ngushtica e Bosforit ka një
rrjedhje të dyfishtë, duke sjellë
rreth 300 km3 ujë deti në Detin e
Zi nga Mesdheu nëpërmjet
shtresës së poshtme dhe rikthen
një përzierje uji deti dhe uji të
ëmbël me dyfishin e këtij volumi.

Sipërfaqja e cekët zë një zonë
të madhe në pjesën veri-
perëndimore të Detit të Zi, ku ajo
është mbi 200 km e gjerë dhe ka
një thellësi më të madhe se 150 m.
Në pjesët e tjera të detit cekëtina
ka një thellësi më të vogël se 100m
dhe gjerësi nga 2.2 deri në 15 km.
Pranë brigjeve Kaukaziane dhe
Anatoliane platforma e cekët
është veç një brez i pjerrët i
ndërprerë në shtresën e sipërme.

Për këtë arsye Deti i Zi është
shumë i cënueshëm nga presioni
i zonave me aktivitet njerëzor dhe
shëndeti i tij varet njëlloj nga
vendet bregdetare dhe
jobregdetare të basenit të tij.

R.T.

Uashington- Burimet e
rinovueshme aktualisht sigurojnë vetëm
6% të totalit të energjisë në Shtetet e
Bashkuara, por kjo shifër mund të rritet

ndjeshëm në vitet në vazhdim, sipas
një raporti të publikuar së fundmi nga
W orldwatch dhe Qendra për Progres
Amerikan (CAP).

Shumë nga teknologjitë e reja që
shfrytëzojnë burimet  e rinovueshme
janë, ose do të jenë së shpejti,
ekonomikisht konkurruese me lëndët
djegëse fosile. Ritmet dinamike të rritjes
po ulin kostot dhe po zhvillojnë
përparime të shpejta në teknologji. që
nga viti 2000, prodhimi global i energjisë
së erës është rritur më shumë se re herë,

prodhimi i paneleve diellore është rritur
gjashtë herë, prodhimi i etanolit për
lëndë djegëse nga të mbjellat është
dyfishuar, dhe prodhimi i biodiezelit
është zgjeruar pothuajse katërfish.

Investimet vjetore globale në  energji
të rinovueshme “të reja” është rritur
pothuajse gjashtë herë që  nga  1995,
me investim të grumbulluar gjatë kësaj
periudhe prej 180 milionë $.

“Me rritjen e çmimit të naftës,
rritjen e rrezikut të varësisë nga nafta,
dhe bërjes së dukshme të kostove
mjedisore të lëndëve djegëse të sotme,
vendi po përballet me arsye imponuese
për  t’i  vënë në përdorim këto teknologji
në një shkallë më të madhe,”- thekson
raporti.

Disa nga gjetjet përfshijnë:
Amerika krenohet me disa nga

burimet e  energjisë së rinovueshme më
të mira në botë, të cilat kanë mundësinë
të zënë një pjesë domethënëse dhe në
rritje të kërkesës për energji të vendit.
Për shembull, një e katërta e pjesës
tokësore të Amerikës ka erëra të
fuqishme për të prodhuar elektricitet
më të lirë se gazi natyror dhe qymyri,
dhe burimet diellore të vetëm shtatë
shteteve jugore mund ta sigurojnë 10
herë kapacitetin aktual të prodhimit të
elektricitetit.

Kalifornia siguron 31% të
elektricitetit të saj nga burimet e

rinovueshme, 12% e kësaj vjen prej
burimeve johidrike si era dhe energjia
gjeotermale.

Teksasi tani ka koleksionin më të
madh në vend të gjeneratorëve të erës.

Iowa prodhon aq metanol, sa që
nëse do të konsumohej në vend, do të
plotësonte gjysmën e kërkesave të këtij
shteti për gazolinë.

Energjia e rinovueshme
krijon më shumë vende

pune për njësi energjie të
prodhuar dhe për dollar të

shpenzuar se ç’krijojnë
teknologjitë e lëndëve

djegëse fosile.
Me gjithë mbështetjen publike të

fuqishme dhe rritjen e shpejtë të
interesit për energjitë e rinovueshme,
Shtetet e Bashkuara nuk i janë përgjigjur
rritjes së shpejtë në sektorin global gjatë
dekadës së fundit

Nëse Sh.B.A. do të
bashkohet me kryesuesit
botërorë të energjisë së

rinovueshme, midis të cilëve
Gjermania, Spanja dhe

Japonia, kjo do të kërkojë
politika energjetike të nivelit
botëror të bazuara në një
strukturë  afatgjatë dhe të
qëndrueshme politikash në
nivel lokal, shtetëror dhe

kombëtar.

Në një shembull se sa me ndikim
të gjerë mund të jenë efektet e
rreziqeve natyrore, një grup prej 15
shkencëtarësh ka dokumentuar se si
djegia e pyjeve në kufirin midis
Alaskës dhe Kanadasë shkaktoi një
ndotje të konsiderueshme të ajrit në

Hjuston, Teksas dhe në më shumë se
5 000 km larg.

Gjatë verës 2004, zjarret në pyje
në Alaskën lindore dogjën një sasi prej
2.7 milionë hektarësh, dhjetë herë sa
zona e prekur zakonisht nga djegie e
lëndës drusore në vend, duke shënuar
një rekord vjetor. Përveç kësaj, 3.1
milionë hektarë u pushtuan nga flakët
nëpër Kanada gjatë së njëjtës
periudhë, gjysma e të cilave në
territorin perëndimor të Jukon-it
pranë Alaskës.

Shkencëtarët raportojnë se tymi
nga zjarret e 12-14 korrikut u drejtua
nga era drejt Kanadasë, poshtë luginës
së Misisipit, dhe drejt Dallasit, dhe
përfundimisht u depozitua në
Hjuston gati një javë më vonë. Gjatë

disa ditëve që reja e tymit u rrotullua
mbi Hjuston, nivelet tokësore të
ozonit (të matura nga 0-5 km mbi
sipërfaqen e tokës) u rritën nga 50
deri 100%, duke rezultuar të ishte më
i larti i niveleve maksimale tetë-
orëshe të ozonit që mbaheshin mend

për një ditë korriku në
Hjuston nga 2001 deri 2005.

Hjustoni preket shpesh
nga nivele mbi-mesatare të
ozonit. Strehë e popullsisë së
katërt për nga madhësia në
Shtetet e Bashkuara, si edhe e
shumë fabrikave petrokimie
prodhuese, qyteti shpesh
kryeson vendin për numrin e
ditëve që ajri i tij shkel
standardet e ozonit të
Agjencisë për Mbrojtjen e
Mjedisit (EPA) të Kombeve
të Bashkuara. Shoqata
Amerikane e Mushkërive e
radhit Hjustonin qytetin
gjashtë më të ndotur nga ozoni
në SH.B.A. në 2006, mbas
pesë qyteteve kaliforniane,
duke përfshirë Bakersfild dhe
Los Angelos.

Ndotja e ozonit, e njohur
edhe si smog, formohet kur
ndotës nga fabrikat, shërbimet
elektrike, shkarkimet e
automjeteve, avuj gazesh dhe

solvente kimikatesh bashkëveprojnë
me temperaturën dhe dritën e diellit.

Përveç mjegullimit të ajrit,
smogu mund të shkaktojë

probleme serioze të
shëndetit, duke shkaktuar
probleme në frymëmarrje,
përkeqësim të astmës dhe

emfizemën, dhe shumë
shpesh shkakton dëmtime

të përhershme të
mushkërive tek fëmijët.
Organizata Botërore e

Shëndetësisë vlerëson se
800 000  njerëz vdesin çdo
vit nga smogu dhe forma

të tjera të ndotjes së ajrit.

Të dhënat nga toka tregojnë një re tymi
mbi Hjuston në 19 korrik 2004, kur

nivelet e ozonit ishin dukshëm të larta në
lartësi 4 km nga sipërfaqja e tokës.

Burimet e rinovueshme po bëhen konkurruese në
çmim me lëndët fosile

Shkencëtarët e lidhin ndotjen e  ajrit
me djegien e pyjeve në largësi

Hjustoni-qyteti i gjashtë më i ndotur nga ozoni
në SH.B.A. në 2006

Ushqimi, një nga nevojat bazë të
jetës, në të gjithë globin prodhohet duke
përdorur një shumëllojshmëri praktikash
bujqësore dhe akuakulturore, çdo njëra
prej të cilave ka një efekt të ndryshëm
mbi mjedis. Por, ndërkohë që prodhimi i
ushqimit është një përpjekje që  siguron
shumë mundësi për ruajtjen e mjedisit,
metodat e gabuara dhe efektet e tyre
mund të rrezikojnë jetën e egër dhe
mjedisin në të gjithë botën.

Këtu fokusohet edhe W W F, në
bashkërendimin e nevojave të njerëzve
me ato të jetëve të tjera të planetit.

Megjithëse ruajtja e zonave natyrore
është guri i themelit për ruajtjen e
biodiversitetit, biodiversiteti më shumë
gjendet në peizazhe të trazuara sesa të
ruajtura, të cilat përfaqësojnë vetëm 10%

Efektet e bujqësisë dhe akuakulturës
Zonat e mbrojtura: vetëm 10% e të gjithë sipërfaqes tokësore të planetit

Fermerë duke punuar në
arat e  tyre në Madagaskar

dhe mish, prodhimi i të cilave kërkon
një sasi të madhe drithi për ushqim. Me
rritjen e këtyre nevojave globale për
ushqim, menaxhimi i qëndrueshëm i
burimeve bëhet gjithnjë e më urgjent.

Një liqen i vogël karkalecash në
Alabama

Karkalecat rriten në këto pellgje të
ndërtuar nga njeriu duke përdorur metoda
prodhimi gjysmë-të fortë, që kërkojnë
një menaxhim të kujdesshëm të cilësisë
së ushqimit dhe ujit.

Menaxhimi i kostove dhe
përfitimeve sociale dhe mjedisore është
një sfidë e vazhdueshme, që Qendra për
Mbrojtje dhe Përtëritje (CCI) tek WWF
po e drejton tek puna drejt mbrojtjes së
biodiversitetit nëpërmjet zgjidhjeve
përtëritëse, të bazuara tek njerëzit.

e të gjithë sipërfaqes tokësore të planetit.
Kërkesa për drithë po rritet shumë

shpejt, sikurse edhe popullsia e botës po
rritet. Përveç kësaj, rritja e të ardhurave
u lejon njerëzve të hanë më shumë
proteina shtazore, qumësht, vezë, peshk
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Shkodër - Fatbardh Sokoli
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Tirane - Pranvera Bekteshi
• Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana Shehu
• Albaforest, Tirane, Mehmet Meta
• Qendra Eden,  Tirane -  Merita Mansaku
• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Berat

- Genta Decolli
• Lilium Albanicum, Librazhd - Ferit Hysa
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
• Qendra për Komunikimin Elektronik, Tiranë – Ladi Balla
• Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë - Haziz

Marku
• Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti
• Instituti i Studimeve të Ambjentit,  Tiranë -  Agron Deliu
• Laguna e Kaltër,  Orikum - Skënder Mejdiaj
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani
• Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi

Hymetllari
• Milieukontakt Oost Europa, Tiranë - Valbona

Mazreku
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
• G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
• AULEDA, Vlorë – Hasan Hallko
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë -

Ismail Hysa
• Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë –

Themi Perri
• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,

Tirane – Gani Moka
• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka
• Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të

Mjeksisë dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni”  – Flamur
Tartari

• Shoqata “Adriatiku”,Vlorë – Petrit Dërvishi
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika

Njoftim
Të dashur lexues e bashkëpunëtorë,
Nisur nga strategjia jonë për të kaluar në një shërbim

informues të qëndrueshëm për mjedisin, në bazë të orientimit
të bordit të grupimit të shoqatave mjedisore “Ekolëvizja”,
redaksia ju fton për t’u pajtuar  në gazetën “Ekolëvizja”.

Pagesa e pajtimit për një vit kalendarik, me dy numra në
çdo muaj, është vetëm 1000 (një mijë) lekë.

Përllogaritja e kohës së pajtimit bëhet menjëherë pas
derdhjes së shumës së caktuar në Bankën Amerikane me
numër llogarie 1042531801/0203 (euro, dollarë, lek)dhe
fillimit të marrjes së gazetës.

Nëse jeni i interesuar të vazhdoni të merrni gazetën
“Ekolëvizja”, drejtohuni në redaksinë tonë për pagesën dhe
për probleme të tjera me interes të përbashkët.

Adresa: rruga “Avdyl Frashëri”,
 ish-klinika e udhëheqjes, shkalla 3, apa. 4, Tiranë.

Tel.  04 234 851; Cel. 068 21 82 081;
e-mail:  ekolevizja@yahoo.com
Redaksia e gazetës “Ekolëvizja”

Botimi i  “Ekolëvizjes”  mbështetet  nga   fondacioni
“Princ  Bernhard  Cultuurfonds”

Shkurt nga bota Kuriozitete nga mjedisi
• Vlerësohet se çdo vit ngordhin rreth 17 000 deri 25
000 specie diku nëpër botë. Vetëm në Europë rreth 1500
specie bimore janë në rrezik zhdukjeje ose pothuajse të
zhdukura.

• Në të gjithë botën ka më shumë se 3500 zona të
mbrojtura. Këto përfshijnë parqe, vendstrehime për jetën
e egër dhe rezervate të tjera. Ato mbulojnë një total prej
5000 km2, ose rreth 3% të sipërfaqes tokësore të të gjithë
planetit.

• Breshka e gjelbër, e cila gjendet në brigjet e Brazilit,
është duke u zhdukur. Në çdo 1000 lindje të shëndetshme
vetëm dy mbijetojnë.

• 100 milionë vjet më parë peshkaqenët përbënin rreth
60% të të gjitha specieve oqeanike. Aktualisht ata përbëjnë
vetëm 3% të tyre.

• Deri tani ka shumë pak njohuri për biodiversitetin detar
në thellësitë e mëdha. Një studim i detajuar i njërit prej
këtyre komuniteteve tregon se në një zonë sa gjysma e një
fushe tenisi kishte 898 specie. Më shumë se gjysma e
këtyre specieve u identifikuan për herë të parë.

• Koralet tropikale të ujërave të ngrohta po humbasin
ngjyrat e tyre. Peshkatarët mendojnë se këto janë efekte
të dukshme të ngrohjes globale.

• Disa specie fluturash fluturojnë më shumë se 3500 km
në jug për të shmangur kushtet klimatike të stinës së dimrit.
• Spiranca  e një  anijeje të linjave lundruese mund të
shkatërrojë një zonë sa gjysma e një fushe futbolli në
shtratin e detit.

• Mbretëresha e termiteve lëshon mbi 80 000 vezë në
ditë, çka do të thotë se në kushte të caktuara ajo mund të
lëshojë më shumë se një vezë në sekondë.

• Grupet e popullatave të peshqve kanë një rënie të
dukshme si pasojë e shkatërrimit të shkëmbinjve koralorë
në të gjithë botën. Për shembull, në Filipine koralet
helmohen me cianid në mënyrë që të kapen këta peshq.

Shkurt nga bota
KONFLIKTI NJERI-ELEFANT

Një feçkë elefanti është
aq e fortë sa të shkulë një
pemë nga rrënjët dhe ta
ngrejë qindra paundë.

Me 40 000 muskuj, një
feçkë elefanti është një nga
më të zhdërvjellëtat e të
gjitha krijimeve tek gjitarët.

Elefantët janë simbol
mitik i forcës dhe
zgjuarsisë. Për fshatarët

afrikanë ata mund të jenë një realitet frikësues. Humbja  e madhe
e habitateve ka çuar në rritjen e konfliktit midis njerëzve dhe
elefantëve.  Ndonjëherë konflikti përfundon në tragjedi, në
periudhën e të vjelave elefantët mund të shkelin dhe të hanë
lehtësisht të mbjellat e një viti të tërë në një natë, duke shkaktuar
edhe vdekjen e njeriut, edhe të elefantit.

Misioni kryesor i WWF është të ndihmojë dhe të shmang
konflikte të tilla nëpërmjet zgjidhjeve krijuese që u shërbejnë
nevojave të njeriut dhe jetës së egër.

Në disa zona, WWF ka përdorur grupe elefantësh të zbutur
dhe trajnerësh për të çuar elefantët e egër që sulmojnë të mbjellat
drejt pyjeve, si një mënyrë për të ulur konfliktin midis fermerëve
dhe elefantëve. Këto grupe kërkojnë elefantë të trajnuar (të njohur
si kunkies) dhe trajnerë të guximshëm për të drejtuar elefantët  e
dëshpëruar dhe të uritur.

Megjithatë, kjo është një zgjidhje afatshkurtër për problemin
e konfliktit njeri-elefant. Në terma afatgjatë është e nevojshme
mbrojtja dhe rikuperimi i habitatit, për të siguruar
bashkekzistencën paqësore të të dyja specieve.

R.T.

UNESCO ZBULON 25 REZERVATE TË REJA PËR
ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

Nju Jork- 25 vende të reja, nga të cilat 18 në Meksiko, i janë
shtuar rrjetit global të Kombeve të Bashkuara për rezervatet e
mbrojtura të biosferës, ku komunitetet lokale janë të angazhuara
në mënyrë aktive në menaxhimin e zhvillimit të qëndrueshëm.

Shtimet  e reja, që
përfshijnë tre në Spanjë,
një vend ndërkufitar që
shtrihet midis Spanjës dhe
Marokut, dy në Francë
dhe nga një në Rusi,
Ukrainë, Vietnam dhe
Malavi, zgjerojnë rrjetin e
507 rezervateve në 102
vende, të mbikëqyrur nga
Organizata Kulturore dhe

e Edukimit Shkencor e Kombeve të Bashkuara.
Në këto rezervate, komunitetet lokale janë aktivisht të përfshirë

në qeverisje dhe menaxhim, kërkime, edukim, trajnime dhe
monitorime, duke promovuar njëkohësisht zhvillimin socio-
ekonomik dhe ruajtjen e biodiversitetit.

Një nga rezervatet e reja në Meksiko, Mariposa Monarca, do
të sigurojë mbrojtjen e fluturës Monarch, e cila migron nga Amerika
e Veriut drejt këtij vendi çdo vit, duke plotësuar bashkëpunimin
ekzistues midis autoriteteve kanadeze dhe amerikane përgjegjëse
për pikat kyçe përgjatë itinerarit të saj migrues.

Ardhja e fluturës Monarch tërheq një numër të madh turistësh,
duke siguruar të ardhura të konsiderueshme për popullsinë lokale.

Shtimi i këtyre vendeve u aprovua nga këshilli Ndërkombëtar
i Bashkëpunimit i MAB gjatë sesionit të tij të 19-të, i mbledhur
në selinë e ONESCO-s në Paris nga 23-27 tetor.

R.T.

TENDENCA E EMETIMEVE TË GAZEVE TË
EFEKTIT SERË DHE PROJEKTET NE EUROPË
Projektet e fundit të shteteve anëtare të BE-së që para 2004

(EU-15) tregojnë se emetimet e gazeve të efektit serë në vitin
2010 mund të ulen deri në 8.0% më poshtë se nivelet e 1990.
Nëse të gjitha masat politike ekzistuese dhe të planifikuara brenda
vendeve do të zbatohen, dhe mekanizmat e Kiotos, EU-15 do të
arrijë synimet e saj të Protokollit të Kiotos.

Ky projekt mbështetet në të dhëna nga disa shtete anëtare, të
cilat sugjerojnë se ato do të ulin emetimet më shumë nga ç’u
kërkohet për të arritur objektivat e tyre kombëtare. Ekzistenca e
masave dhe politikave të brendshme mund të zvogëlojë emetimet
në një efekt neto prej 0.6% të niveleve të 1990.

Kur masat dhe politikat e brendshme shtesë (të planifikuara
por jo të zbatuara) do të merren në konsideratë, EU-15 mund të
zvogëlojë emetimet deri në 4.6%.

Përdorimi i planifikuar i mekanizmave të Kiotos nga dhjetë
prej këtyre shteteve do të ulë emetimet me 2.6% me një kosto
prej 2 830 milionë EUR.

Përdorimi i “koshave” të karbonit, si mbjellja e pyjeve për të
larguar CO
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, do të kontribuojë me një 0.8% tjetër. Të dhjetë

shtetet e reja të BE-së janë drejt rrugës për të arritur objektivat e
tyre individuale të Kiotos, pavarësisht rritjes së emetimeve.

KRIZË FONDESH PËR KOMITETIN SHKENCOR
TË KOMBEVE TË BASHKUARA

Nju Jork- Zyrtarët janë shqetësuar për faktin se financimi i
pamjaftueshëm po “pengon seriozisht” punën e organizmit shken-
cor kryesor të Kombeve
të Bashkuara për studimin
e efekteve të rrezatimit
radioaktiv, i cili siguron
informacione kyçe për
programet qeveritare dhe
Agjencinë Ndërkombëtare
të Energjisë Atomike
(IAEA), e cila vendos
standardet shëndetësore.

Kriza e financimit për
Komitetin Shkencor të
K.B. mbi Efektet e Rrezatimit Atomik (UNSCEAR) dominoi
diskutimet e mbledhjes së katërt të Asamblesë së Përgjithshme, e
cila shqyrtoi çështje speciale politike dhe shkolonizimi. Për këtë
arsye ky komitet do të mblidhet sërish.

E themeluar nga Asambleja e Përgjithshme në 1995, mandati
i Komitetit është që të ndërmarrë një shqyrtim të plotë të burimeve
të rrezatimit jonizues dhe efekteve të tij mbi shëndetin e njeriut
dhe në mjedis.

UNSCEAR ka shkencëtarë nga 21 shtetet anëtare dhe
mbështetet nga qeveri dhe organizata nga e gjithë bota si një bazë
shkencore për vlerësimin e rrezikut të rrezatimit radioaktiv, duke
vendosur mbrojtje nga rrezatimi, standarde të sigurta dhe
rregullimin e burimeve radioaktive.

R.T.


