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Jeto gjelbër!

CM YK

Qeveria duhet të tregojë kostot mjedisore të investimeve
Ujku, ujku po çakalli

po bën kërdinë

ÇERNOBIL
Unë jam një nga mijërat

viktimat energjisë bërthamore
“Energjia bërthamore (jo vetëm

bomba bërthamore) u dënua me të
drejtë nga

ambientalistët ( fillimisht nga Green
Peace) sepse niveli teknologjik  dhe

administrativ nuk siguroi aksidentet
e shumta dhe të vazhdueshme.

Por në parim çdo idustri e re ka
kërkuar dhe kërkon kritere sigurie, bile
dhe korrenti në shtëpitë tona, pa këto
siguri përdorimi do të ishte i rrezikshëm
dhe rrjedhimisht i papërdorshëm nga
njeriu, pra s’ka industri të parrezikshme
po ka teknologji sigurie dhe kritere
përdorimi që e bëjnë atë të
parrezikshme.

Në momentin që shkenca e arrinë
teknologjinë e sigurisë atehere
aksidentet mund të shkaktohen ose
nga injoranca e manaxhuesve ose nga
keqdashja e grupeve (terroristët,
konkurrentët, etj) Pra në rrezikun dhe
ndotjen që shkaktohet nga teknologjitë
e sotme shpesh s’ka faj industria por
me shume përdoruesit e tyre.

Centralet Bërthamore sot e kanë
arritur këtë nivel teknologjik të sigurt
dhe tashmë meritojnë besueshmëri
(World Watch Institut) .Pra s’ka përse
të dënohen nga paragjykimi apo nga
gogoli i Çernobilit i cili ishte gabim
njerëzor ndonëse dhe teknologjia ruse
nuk ishte e sigurisë së lartë. Por në
rastin tonë , ose më mirë në rastin e
deklarimit si rrufe në mes të qiellit pa
re të Z.Berisha, ka disa çështje të
tjera, jo teknike, sepse ato tashme i
ka qartësuar dhe zgjidhur bota, por si
shume të tjera edhe ky më shumë
është problem politik dhe social dhe
fatkeqesisht aspak i analizuar
ekonomikisht.

Së pari kryeministri Berisha jep
deklaraten dhe pastaj kërkon të
mbështetet nga institucionet dhe
spesialistet. Pra vë karrocen para kalit
si i thotë populli. Asnjë institucion i
shkencave natyrore (Instituti i Fizikës
bërthamore etj), Institute Ekonomik,
Instituti I mjedisit nuk e kanë marrë
këtë ide në një studim integrues, sepse
problemi është kompleks dhe duhet
studjuar së bashku në të tre këto
drejtime.

Së dyti kryeministri Berisha është
i nxitur më shumë nga kriza energjitike
dhe kërkon të bëjë zgjidhje që as janë
prekur në strategjinë energjitike dhe
Mjedisore që eshte hartuar prej
specialistëve dhe miratuar nga qeveria
e tij, strategji që nuk e përmban fare
idenë e energjisë bërthamore.

Së treti niveli i teknik i njerezve
shqiptar nuk garanton siguri në këto
teknologji të sigurisë së lartë, aq më
keq situata dhe niveli i popullsisë
përreth. Kujto depozitën me naftë të

kompanisë Taci në Shëngjin ku një
konkurent i kompanisë për inat bëri një
katastrofë ekologjike në lagunë.
Shqipëria ka boll injorant dhe të
çmendur që mund të shkaktojnë përsëri
katastrofa të tilla përsakohë siguria
shoqërore është e ulet.

Jam i mendimit se kjo është një
shashkë tymuese që e hodhi (jo pa
zgjuarsi) Berisha për të mbuluar dhe
spostuar krizen aktuale të energjisë.

Por ndërkohë që ne therrasim ujku,
ujku (për energjinë bërthamore) çakalli
bën kërdinë: Në Shqipëri janë duke u
futur një sërë termocentralesh të tjerë
me qymyrguri dhe naftë të cilët do të
kenë pasoja ndoshta më të rënda se
sa bërthamori. ENELI deklaroi gjatë
takimit Prodi- Berisha se do të ndërtojë
një termocentral më qymyr në bregdetin
tonë dy herë më të madh se Fierza
(1300  MGW), në Elbasan nje
termocentral tjetër me qymyr pergatitet
nga Kinëzët (600 MGW)

Pra le mos të hutohemi nga buja e
centralit bërthamor por të kërkojmë
transparencë nga Qeveria shqiptare se
c’farë vlere ekonomike do të sjellin këto
investime në se tregohet e vërteta e
kostos ekologjike të tyre.

 Xh.Mato

Lexo fq. 2

Shkretëtira e jugut
Midis detit dhe zotit, i caktuar për të qenë

parajsë, jugu ynë është shkretëtirë. Male të
zhveshur e të thepisur, që ruajnë bukurinë e
pejsazhit, pasi për të qenë të bukur janë gatuar,
janë të zhveshur nga bimët.

Lexo fq. 3

Lexo fq. 6

Opinion për centralin bërthamor në
Shqipëri

Në lidhje me idenë e ndërtimit të centralit
berthamor, mund të  jap disa mendime  pro dhe
kundër , por sigurisht që une nuk jam eksperte e
fizikës  berthamore dhe dyshoj qe ne te kemi
vertet eksperte te tille.(madje as profesorët e
nderuar të Universitetit  të Shkencave të Natyrës
nuk janë përballur ndonjëherë  me praktikat,
por kanë ngelur vetëm në nivelin e teorisë).

Kodrat në jug të Tiranës drejt
një parku të madh

Lexo fq. 3

Politikanë, ministra dhe vendim-marrësa
si dhe me përfaqësues të institucioneve
qendrore, të njësive të qeverisjes vendore
dhe të shoqërisë civile diskutuan për rrugët
ligjore të mbrojtjes së kodrave të Tiranës.

Bërthamori:
alternativë jo-etike

apo …jetike?

Kur dita tragjike
“Çernobil” fanitet në
rrjedhën e çdo viti,
njerëzimi i ngadalëson
për mort sekuencat
tragjike të kujtesës,
…për t’u rifutur sërish
më pas në dilemën
ekzistenciale të nevojës
për energji.

Lexo fq. 4

Përdorimi i qymyrgurit në botë

Shpendët migratore,
konventat, migrmi dhe

ngrohja globale

Romeo Hanxhari

Haki Kola

Haki Zoto

Federata e Gjuetarëve
Sportivë të Shqipërisë akuzon

Deklaratë

Lexo fq. 6
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Qyteti i Maliqit është ndërtuar në
vitin 1947, me tharjen e kënetës së
Maliqit, nga e cila u përftuan rreth
9000 ha tokë nga e cila 4500 ha janë
tokë buke.

Qyteti ka disa probleme ku më
kryesoret janë: reabilitimi I
hapësirave publike, mungesa e zonave
të gjelbëruara, sistmimi I mbetjeve
urbane etj.

Pushteti lokal duke qënë në djeni
të këtyre problemeve, po punon për
përmirësimin e infrastrukturës në
fushën  mjedisit. Ku disa nga detyrat
kryesore në këtë drejtim janë,
përmirësimi I sipërfaqeve të gjelbërta,
ndërtimi I lulishteve të reja, reabilitimi
I fushës së grumbullimit të mbejteve
urbane.

Pas një punë një vjeçare,
përfundoi plani lokal I veprimit në
mjedis për bashkinë Maliq. Kjo falë
mbështetjes së Qëndrës Rajonale të
Mjedisit REC dhe ndihmëë që dhanë

Thirrje donatoreve dhe
institucioneve shtetërore për
ndërmarrjen e një projekti në
ndihme të kafshëve të egra, për
ti mbrojtur ato nga keqtrajtimet
e biznesit dhe njerëzve.

Problemet e robërimit të
kafshëve të egra tashmë në
vendin tonë janë bërë evidente.

Një nga arsyet kryesore është
mbajtja e tyre mbyllur në afërsi të

lokaleve,  për të nxitur afrimin e
klientelës në klubet dhe
restorantet e tyre . Duke qenë se
janë të shumta  problemet  për
zgjidhje, në kaudrin e mbrojtjes
dhe mbarështimit të faunës së
egër, problemet e robërisë së
kafshëve  nuk janë vlerësuar në
lartësinë e duhur. Kjo dukuri vihet

Në sallën e Këshillit Bashkiak
Fushë – Krujë, u zhvillua W orkshopi
I parë me temë Rikthimi I
Albanopolit . Me këtë rast shoqatat.

Natyra për Njeriun, CSDC Durrës
dhe Albanopoli prezantuan
projektin me të njëjtin  titull për të
cilin financimi u mundësua nga

Ambasada Amerikane.
Projekti synon  ndërgjegjësimin e

banorëve të fshatrave Zgerdhesh dhe
Halil, në problemet mjedisore lokale
për të  promovuar Albanopolin
(Zgërdheshin), duke kordinuar
aktivitetet ndërmjet pushtetit lokal,
komunitetit dhe të gjithë aktorëve të
tjerë të cilët do të promovojnë një
mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm
të Albanopolit.

Nëpërmjet sistemimit dhe
gjelberimit, të nxjerrë në pah vlerat
mjedisore natyrore, historike,
kulturore, arkeologjike dhe për ta
kthyer atë në një qendër të
vizitueshme  nga vëndasit dhe të
huajt, gjë e cila do të sjell përfitime
ekonomike për banorët e kësaj zone
dhe qytetarët e Fushë- Krujës.

RIKTHIMI I ALBANOPOLIT  Maliqi me një plan lokal të
veprimit në mjedis

Në W orkshop morën pjesë
përfaqësues të komunitetit të
fshatrave Zgërdhesh dhe Halil, të
shkollës 9-vjeçare të kësaj zone,
shkollës së mesme “Shote Galica”
Fushë-Krujë, OJF të ndryshme si
dhe biologë, historianë, arkeologë,
ambientalistë, gjeografë dhe
intelektuale të tjerë të zonës Fushë-
Krujë dhe Krujë. Të panishëm ishin
edhe përfaqësues të pushtetit lokal
si: kryetari I bashkisë Fushë Krujë,
Zoti Ismet Mavriqi si dhe krytari I
bashkise Krujë Zoti Lulëzim Guni.

Në fund, të pranishmit vendosën
kontakte për promovime të reja që u
përkasin trojeve të vjetra të
Albanëve.

Fali Ndreka
 Drejtor i projektit

specialistët më të mirë të këtij qyteti.
Puna nisi me identifikimin e

problemeve mjedisore që ka ky qytet
si dhe rrugët që do çojnë në zgjidhjen
apo përmirësimin e tyre. Nga këto
probleme si mëkryesoret janë:

Gjendja e kanalizimeve të ujrave
të zeza, furnizimi me ujë të pishëm,
zhvillimi urbanistik I qytetit, sistemi
I depozitimit të mbetjeve urbane
zonat e gjelbëruaranë qytet dhe
përrth, shkalla e ndotjes së ajrit etj.

Më pas grupet e punës dhe
përfaqsues të shoqatave mjedisore
organizuan disa takime me publikun,
nxënës të shkollaveme shoqata të
qytetit dhe përfaqësues të biznesit.

U zhvillua një aktivitet dmostrativ
me nxënësit e shkollve të mesme, për
pastrimin e territorit të shkollës.

Hartimi I këtij plani veprimi do të
bëj të mundur respektimin e parimeve
mjedisore për zhvillimin urban.

 Ing. Myzafer Gjiriti

Më datë 20 Nëntor, në mjediset
e hotel Mondialit në Tiranë u
organizua takimi vjetor I rrjetit të
shoqatav të grupimit “Ekolëvizja”.
Në të morën pjesë përfaqësues të
shoqatave mjedisore, anëtarë të
grupimit, të cilat e ushtrojnë
aktivitetin e tyre në Tiranë por edhe

në rrethe.
Në rend të ditës së këtij takimi

ishte Raporti i zbatimit të
Strategjisë së Konventës së Arhusit
në vendin tonë.

Sipas kësaj Konvente, palët
nënshkruese të saj janë të detyruara
që në fund të çdo viti të paraqesin
pranë sekretarjatit të kësaj
Konvente një raport vjetor në lidhje

me zbatimi e Satrategjisë të saj. Sipas
informacioneve të mbledhura, qeveria
shqipëtare është shumë mbrapa me
pregatitjen e këtij raporti.

Për këtë arsye në takim u disku-
tua gjatë idea që shoqëria civile të
dali me një raport alternativ për
zbatimin e kësaj Konvente për

vendin tonë.
Në lidhje me këtë ide, përfaqësues

të Ministrisë së Mjedisit, ishin të
mendimit se shoqëria civile duhet të
jetë aktore në pregatitjen e këtij
raporti, por kryesisht në dhenien e
sygjerimeve, madje edhe në
korrigjimin e informacionit të
paraqitur por vetëm pasi ky raport
tu paraqitet në formën e një drafti

Takimi vjetor i Ekolevizja
nga kjo Ministri.

Po në kuadër të Zbatimit të kësaj
konvente, pjesmarrësit e këtij takimi
u organizuan në grupe pune për të
diskutuar në lidhje me dy shtyllat e
para dhe më kryesore të kësaj
konvente që janë:

- E drejta për informim.
- Pjesmarrja e publikut
 Nga puna e këtyre grupave

rezultoi se në vendin tonë është
shumë e vështirë të marrësh një
informacion mjedisor në admi-
nistratat e strukturave shtetërore.

Mungon predispozimi nga ana e
administrative për dhënien e këtij
informacioni, për të mos folur më
pas për shkallën e sigurisë për
vërtetësinë e informacionit që
ofrohet.

Gjithashtu në këtë takim
“Ekolëvizja” paraqiti punën e saj në
vijueshmëri që nga takimi I fundit I
këtij lloji I grupimit.

U prezantuan dy projektet me
të cilët “Ekolëvizja” po punon si dhe
punë që është bërë deri tani me ta.

Të pranishmit diskutuan
gjithashtu edhe në lidhje me fatin e
gazetës së grupimit mjedisor
“Ekolëvizja”, e cila në mungesë të
fondeve ka pasur vështirësi në
botimin e saj.

 Nga ana e të pranishmëve është
pohuar gati njëzëri se gazeta duhet
të vazhdoj të botohet me të njëjtat
ritme, pasi për momentin ajo është e
vetmja gazetë mjedisor në Shqipëri.

 Në takim u bë gjithashtu  një
prezantim në lidhje me situatën e
ndërtimit të Parkut Energjitik në
qytetin e Vlorës.

re sidomos në drejtim të masave
parandaluese për ngritjen dhe
shkatërrimin e tyre duke u thyer
nga koncepti që  ekziston se
mbajtja dhe shërbimi që ju behet
atyre në ambiente të mbyllura
është një gjest human dhe hob i
personave të ndryshëm, të cilët
janë shumë të pasionuara dhe nuk
ka pse të shqetësohet shteti në
këtë drejtim.

Për të parandaluar këtë dukuri
e cila sa vjen e thellohet, por që
bie në kundërshtim të plotë me
sanksionet ligjore, për te nxitur
shtetin  dhe  komunitetin që të
zbatoje ligjet dhe të nxjerri akte të
reja ligjore që forcojnë punën në
këtë sektor, del nevoja e
ndërmarrjes së një aktiviteti të
gjerë veprues dhe sensibilizues
për ti prerë rrugën  këtyre
veprimeve të rrezikshme, për
evidentimin e llojeve të kafshëve
dhe shpendëve të egra  të
mbajtura në robëri nga subjekte
dhe persona fizikë, si dhe ndalimin
e shitjes dhe përdorimit
të”trofeve” të llojeve të  faunës
së egër.

Haki Zoto

Thirrje për mbrojtjen e
kafshëve nga robëria

Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave

HAPET SEZONI I MBJELLJEVE
Ditën e premte, datë 30 Nëntor

2007, në Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve
dhe Administrimit të Ujërave, z.
Taulant BINO zëvëndësministër,
mblodhi grupin e punës për hapjen e
fushatës së mbjelljes të pyjeve Dhjetor
07-Mars 08.

Kjo fushatë ka si qëllim kryesor
rimëkëmbjen e fondit pyjor, ndër-
gjegjësimin e shoqërisë shqiptare për
të ndikuar konkretisht në mbrojtjen dhe
shtimin ekësaj pasurie kombëtare.

Fushata ka një shtrirje kohore nga1
Dhjetor 2007 deri më 31 Mars 2008.

Veprimtaritë do të jenë të
orientuara drejt komuniteteve vendore,
subjekteve qëushtrojnë veprimtari në
pyje e kullota dhe tek njësitë e qeverisjes
vendore.

Kjo fushatë do të nxisë gjithashtu
mbjelljen e drurëve dekorative si dhe
shtimin e sipërfaqeve të gjelberuara nga
shkollat, institucionet e ndryshme
publike dhe jo publike si dhe subjektet

që ushtrojnë aktivitete private.
Veprimtaria e kësaj fushate, do të

jetë në zbatim të Programit të Ministrisë
Mjedisit Pyjeve, Administrimit të

Ujërave dhe Strategjisë së Zhvillimit
të Pyjevedhe Kullotave.

Në këtë fushatë do të angazhohen
institucioneshtetërore, kërkimore-
shkencore, shkollat, organizatat
jofitimprurese, sektori privat, individë
e donatorë të ndryshëm.

 Aktivitetet e parashikuara
a. Investimet që do të realizohen

në kuadër të fushatës nga ana e
M M PAU do të arrijnë vlerën prej 148
milion lekë, prej të cilave: 93 milionë
nga buxheti i shtetit dhe 55 milionë
nga Projekti i Zhvillimit të Burimeve
Natyrore. Zërat einvestimeve
shpjegohen me poshtë.

b. Pyllëzime 500 ha prej të cilave
250 ha në pyjet komunale dhe 50 ha
ngasektori privat, shkollat dhe
institucionet publike e jo-publike.

Do mbillen 450 mijë copë fidana

pyjor të llojeve halore dhe fletore, ku
nëpyjet komunal 220 mije copë

Përmirësime pyjore 2250 ha, ku
në pyje komunale 1250 ha

c. Sistemime malore 3500 m3, prej
të cilave 800 m3 në pyjet komunale

d. Për krijimin e sipërfaqeve të
gjelbëra në mjediset e institucioneve
publike, sishkolla, qëndra të punës,
reparte ushtarake, etj do të mbillen 5
mijë fidana pyjore dekorative.

e. Me nismën e sektorit privat për
mbrojtjen e brigjeve të lumenjve nga
gërryerjet do të mbillen rreth 20 mijë
fidana pyjore.

PREZANTOHET WEBSITE I
QENDRES SE INFORMACIONIT

AARHUS
Ditën e martë, datë 20 Nëntor

2007, në Hotel Tirana Internacional u
prezantuafaqja e internetiti të Qëndrës
së Informacionit Aarhus.

Në këtë prezantim mori pjesë
Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe

Administrimit të Ujërave, Z.Lufter
XHUVELI dhe Ambasadori i Prezencës
së OSBE-së në Shqipëriz.Robert BOSCH.

Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave shprehu
kënaqësinë e tij për funksonimin e kësaj
Qëndre, duke përmbushur kështu një nga
të drejtat kushtetuese të shtetasve
shqiptar, për tu informuar për cilësinë
e mjedisit kuata jetojnë.

Ambasadori Bosch shprehu
kënaqsinë që merrte pjesë në këtë
takim, ku kishte një pjesëmarrje të gjërë
të të rinjve, të cilët janë e ardhmja e
këtij vëndi.

Qëndra e Informacionit Aarhus
është krijuar një vit më parë me
mbështetjen eMinistrisë së Mjedisit
Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
në kuadër të programit të Qeverisë për
rritjen e transparencën, demo-
kratizimin, dhe mbështetjes në dhënien
e informacionit për publikun si dhe me
mbështetjen logjistike të OSBE-së,
mbështetje që konsiston në paisje

zyrash me kompjutera, printer, video-
center.

Në kuadër të aktiviteteve që
ndërrmerr Qëndra e Informacionit
Aarhus është dhe krijimi i W ebsite
w w w.aic.org.al Ndërtimi i kësaj faqeje
është dhe në kuadër të plotësimit të
detyrimeve që lindin nga ratifikimi i
Konventës së Aarhusit.

Faqja e ndërtuar përmban
informacion mbi aktivitetet që
ndërrmerren në implementimin e
Konventës në Shqipëri në të tre shtyllat
në (i)dhënien e informacionit
mjedisor,(ii) në tërheqjen e publikut në
vendimmarrje dhe (iii) në të drejtën për
t’ju drejtuar Gjykatës për çështjet
mjedisore. Një nga risitë që mendohet
të sillen nga kjo faqe është se
informacioni mjedisor do të jetë jo
vetëm nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve
dhe Administrimit të Ujërave, por dhe
informacion i sjellë nga Organizatat
JoFitimprurëse Mjedisore.
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Workshop me politikanë,
ministra dhe vendim-marrësa

Pas një pune të gjatë përgatitore
Qendra e Grupimit EKOLËVIZJA
organizoi në Hotel Rogner
workshopin përfundimtar ku u

ftuan politikanë, ministra dhe
vendim-marrësa si dhe me
përfaqësues të institucioneve
qendrore, të njësive të qeverisjes
vendore dhe të shoqërisë civile.

Për organizimin e workshopit
Qendra e Grupimit EKOLËVIZJA
bashkëpunoi ngushtësisht me
Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujrave, Bashkinë
e Tiranës, Komunën Farkë, CO-
PLAN dhe me organizata të
ndryshme mjedisore.  Në workshop
muarrën pjesë Z. Lufter Xhuveli,
Ministër i MMPAU, Z. Eduard

Shalësi, Drejtor i Kabinetit të
Kryetarit të Bashkisë, Z. Fatbardh
Plaku, kryetar i Komunës Farkë, Z.
Ylli Kupi, kryetar i Komunës
Petrelë, Prof Enver Faja,
Universiteti UFO, Prof. Agron Lufi,

Universiteti Politeknik i Tiranës,
etj.

Në fjalën e tij Ministri i
M M PAU midis të tjerash nënvizoi
se zgjerimi i sipërfaqes së gjelbër të
Tiranës me kodrat e komunës së
Farkës do të ndikonte ndjeshëm në
rritjen e sipërfaqes së gjelbër të
qytetit të Tiranës nga 3 m²/banor,
që është aktualisht në 14 m² për
banor.  MMPAU po punon për
përmirësimin e kuadrit ligjor për
zonat e mbrojtura për të plotësuar
një boshllëk lidhur me parqet
rajonale, duke synuar që t’u jepet

Kodrat në jug të Tiranës drejt një parku të madh

se deti, pasi uji dhe rruga aq të
nevojeshme, mund të bëhen edhe me
të dobishëm nëse ekosistemi i
bregdetit shihet jo vetëm midis fshatit
e bregdetit por në tërësinë gjeografike
të bregut të poshtëm duke rrokur nën
vështrim e studim vargmalin  Lavan-
Konjak- Golisht në tërë  gjatësinë mbi
18 km, i cili lartësohet me majën 965
m në malin e Lavanit 965 m I lartë,
apo lartësitë pas qafës  së Frashërit,
që në veriperendim vazhdon me
Galishtin, i afrohet qiellit në lartësinë
1418 m në majën e Lajthisë. Drurët e
pakët që kanë mbetur në këto shpate,
janë shpresa e vetme për të mbuluar
vendin me fare.  Ato nuk duhet të
priten nga shteti siç po ndodh me ilqen
në Pilur apo në Lumin e Vlorës, me
justifikimin banal se i ka kaluar mosha
e shfrytëzimit. Ato duhen shpalluar
si vlera të veçanta  të bregut.  Shkretimi
mund të fillojë të ndalohet, por së pari
ai duhet pranuar e pastaj duhet parë,
menduar e vepruar.

Shteti mban kullota, kur ai nuk
mbarështon as lope, dele apo dhi

Kullotat, në të shumtën e rasteve
janë private dhe komunale, por edhe
shteti ka një pjesë të mirë të tyre.
Rreth 40% e të gjtihë sipërfaqes totale
është nën pronësinë e shtetit.

Ekspert të huaj që punojnë në
vendin tonë në kuadër të asistencës
së pyjeve komunale, habiten kur
marrin vesh se edhe shteti është
pronar në kullota.

Lind pyetja:
Si ka mundësi që shteti mban nën

pronësi kullota, kur ai nuk
mbarështon as lope, dele apo dhi. Si
rregull kullotat mbahen për të
mbarështuar gjënë e gjallë??

E njëjta çudi ndodh me ligjin e
kullotave, ku atij që i takon pak pjesë
nga kullotat dhe nuk ka fare gjë të
gjallë, bën ligjin.

Megjithëse shkollat shqiptare po
e kalojnë shekullin si moshë, shkollë
për kullotat dhe kullotjen akoma nuk
kemi hapur. Ne shume raste me

Shkretëtira e jugut

mundësi organeve të qeverisjes
vendore për të shpallur zona të
gjelbërta të pushimit apo parqe
rajonalë në territorin në administrim
të tyre

Z. Xhemal Mato, në prezantimin
e tij “Ne kemi një ëndër”, theksoi
nevojën e përmirësimit të mjedisit
urban nëpërmjet shtimit të
sipërfaqeve të gjelbëruara.  Ai theksoi
në prezantimin e tij pakësimin drastik
të gjelbërimit në zonën e banuar si
rezultat i ndërtimeve shpesh pa kriter,
që kanë betonuar sipërfaqet e
gjelbërta në zonat e banimit, duke
pakësuar ndjeshëm gjelbërimin
qytetës në më pak se 0.5 m²/banor.
Qendra e Grupimit EKOLËVIZJA
synon që së bashku t’i japim  një
status mbrojtës kodrave të gjelbra në
pjesën  jugore të qytetit të Tiranës, si
një zonë rekreative për banoret e

kryeqytetit për të arritur që sipërfaqja
e gjelbëruar e zonës së pushimit të

arrijë në 15 m²/banor.
Znj. Anila Gjika nga CO-PLAN

në prezantimin e saj “Tirana –
Hapësira Urbane & Struktura e
gjelbër” vuri theksin mbi zhvillimin e
qytetit të Tiranës në vite, duke e
ilustruar me shifra dhe me studimet
urbane të periudhave respektive.

Z. Fatbardh Plaku prezantoi
“Studimi Mjedisor dhe Rajonal i
Zonës Sauk, Farkë, - Lundër , Mullet,
- Petrelë”, duke theksuar se në këtë
studim Komuna Farkë dhe grupi i
punës e kishin konsideruar territorin
e Komunës Farkë si pjesë organike të
Tiranës së madhe

Në plotësim të prezantimit të Z.
Plaku, Prof. Agron Lufi, drejtues i
grupit të studimit, theksoi se parku i
liqenit artificial tashmë mund të
konsiderohet si sipërfaqe e gjelbër e
zonës së banimit, pasi është rrethuar
nga ndërtime të shumta.  Për këtë arsye
në studim janë parashikuar 1,081 ha
parqe periferikë qytetës, 71 ha
sipërfaqe me gjelbërim shoqëror të
kufizuar (kopshti botanik dhe
zoologjik) dhe 593 ha sipërfaqe
ujore, të cilat në të ardhmen do të
ushtrojnë një ndikim pozitiv për
përmirësimin e mikroklimës dhe të
kushteve mjedisore të Tiranës së
madhe.

Z. Nihat Dragoti, në prezantimin
e tij “Sfida e zhvillimit dhe te
menaxhimit të zonave të mbrojtura
në Shqipëri” e vuri theksin në

përmirësimin e kuadrit ligjor për
zonat e mbrojtura, në veçanti lidhur
me dhënien e kompetencave njësive
të qeverisjes vendore për shpalljen
dhe administrimin e parqeve
natyrorë rajonalë.

Z. Thimaq
Lako, në pre-
zantimin e tij
“Fushatë për
dhënien e një
statusi mbrojtës
kodrave të
gjelbra në pjesën

jugore të qytetit te Tiranës, si një
zonë rekreative dhe peizazh natyror
për banorët e kryeqytetit” dha një
pasqyrë të objektivave të projektit
dhe të metodologjisë së zbatuar, si
dhe përafrimit me Strategjinë
Tematike të Mjedisit Urban të BE,
e cila synon të përmirësojë cilësinë
e mjedisit urban

Prezantimet e mësipërme u
pritën me shumë interes nga pjesë-
marrësit të cilët diskutuan me gjallëri
për problemet e shtruara. Në
përfundim të workshopit pjesë-
marrësit propozuan që për territoret
e miratuara si parqe në studimin
mjedisor dhe rajonal të zonës së
Farkës të hartohet një Projekt-
VKM nga Këshilli i Qarkut Tiranë,
në bashkëpunim me Bashkinë e
Tiranës dhe Komunën Farkë për t’ju
propozuar Këshillit të Ministrave
nëpërmjet MMPAU.

Nga Haki Kola

Midis detit dhe zotit, i caktuar për
të qenë parajsë, jugu ynë është
shkretëtirë. Male të zhveshur e të
thepisur, që ruajnë bukurinë e
pejsazhit, pasi për të qenë të bukur
janë gatuar, janë të zhveshur nga bimët.
Një pjesë të tokës e ka marrë uji dhe ka
mbushur përrenj e dete, tjetra është
djegur deri në palcë nga njeriu në zhegun
e gushtit. Tokë e djegur. Shkëmbenj të
plasaritur. Mbushjet e lumit të Vlorës,
Borshit  e të tjereve nuk janë më lym e

tokë. Por vendin e tyre e kanë zënë
zhavori i bardhë.  Në mungesë të tokës,
bimët tentojnë të pushtojnë shkëmbin,
fusin thellë rrënjet në të dhe fillojnë të
hedhin një shtat të hollë e të ashpër, e

vetmja ashpërsi që mund të mbijetojë,
ashtu siç janë katandisur Shpatet.

Në kohën e zjarreve masive, mediat
kujtohen dhe e vënë këtë territor në
qendër të vëmendjes, ndërsa zyrtarët
nisin të mbajnë konferenca shtypi
plotë me premtime se situata do të
vihet nën kontroll

Ato pak valanidhe e ilqe  të rrallë
të shpërndarë nëpër kullota sa vjen e
pakësohen, shfrytëzimi i të cilave
vazhdon papushim dhe gjenerata që

sot i përdor këto kullota, është diku në
mes të traditës, kanunit të labërisë e
kontratave të kohëve tona.

 Ligji dhe rregullat janë mjaft larg,
asaj që u duhen këtyre ekosistemeve.
Slloganet standarte dhe justifikimet
banaleve të nënpunësve të shkallëve
të ndryshme të shtetit nuk mund të
ndalojnë shkretimin e kësaj perle të
vendit tonë.

Nëse kthejmë sytë dhe vendosim
ta pranojmë këtë situatë të tejskajshme
ndoshta edhe zgjidhjet mund të
gjenden. Duhen njohur ata që i përdorin

këto resurse, problemet që ata kanë,
favoret dhe humbjet që krijohen duke
e përmirësuar këtë formë përdorimi që
fermerët e blegtorët të mos varfërohen
por edhe që shkretimi të mos shkojë

më tej. Duhet filluar një proces i gjatë
konsultimi, për të identifikuar shkakun
që shtyn drejt djegies e mbi përdorimit,
si dhe duhen kombinuar metodat
ekonomike, sociale e ekologjike për ta
shpëtuar këtë perlë të vendit tonë, që
nëse fillon të shërohet mund të na japë
shumë më teper se sa jep aktualisht.

Ndërsa punohet për të zgjeruar e
asfaltuar rrugët, për të pastruar
mbeturinat e ndërtuar ujesjellësat,
vështrimi duhet hedhur edhe më lart

kullotat është vepruar të udhëhequr
nga padija. Një ekspert i kullotave të
mesdheut, konstatoi dy vite më parë
se tek ne llogaritet shkencerisht gabim
kapaciteti kullosor, si për pyjet që
kulloten ashtu edhe për kullotat, dhe
nëse kjo është e vërtetë, duhet të kemi
parasysh se ky gabim është përsëritur
sa herë që shteti ka bërë plane për
kullotat dhe kullotjen, që nga lufta e
dytë botërore e deri më sot.

Sipas konkluzioneve të arritura nga
Inventari Kombëtar i Pyjeve dhe

Kullotave, kapaciteti kullosor
përcaktohet si numri maksimal i
kafshëve që mund të kullosin në një
sipërfaqe pa ulur produktivitetin e saj.
Pjesa e fundit  do të thotë se menaxhimi
i kullotjes në tokat që kulloten duhet
të jetë i qëndrueshëm. Në mënyre që
të arrihet një objektiv i tillë, një sasi e
prodhimit vjetor, duhet kjo tokë të lihet
e pa shfrytëzuar. Kjo pjesë mund të
jetë 40-60% e prodhimit vjetor të

forazhit që varet nga kushtet dhe tipi i
vegjetacionit të tokës që kullotet. Për
të llogaritur kapacitetin kullosor, duhet
marrë parasysh vetëm pjesa e
kullotëshme e prodhimit të forazhit, e
cila është prodhimi mesatar i lëndës së

thatë për njësi sipërfaqe në fund të
stines së rritjes e shumëzuar kjo me të
ashtequajturin “faktor specifik i
përdorimit”. Duket se ky faktori, nuk
është marrë parasysh në Shqipëri deri
më sot, jo vetëm në pyjet, por as në
kullotat e livadhet. Në vlerësimet e
kapacitetit kullosor pranohet
prodhimi vjetor total i forazhit duke
rezultuar në kullotje të tepëruar të
kullotave dhe tokave me pyje dhe për
pasojë në përkeqësimin e mundshem
të tyre. Për shembull, vlerësimet e

kapacitetit mbajtës të kullotave në
Shqipëri, të dhëna zyrtarisht nga ish
Drejtoria e Përgjithëshme e Pyjeve dhe
Kullotave,  bazohen në përdorimin  e
plotë të prodhimit vjetor të forazhit.

 Ligji për kullotat u miratua në
nxitim e sipër para një viti, në vend
që të ishte proçes i një këshillimi e
reflektimi sipas një strategjie, e cila
duhet hartuar me urgjencë, për
ndalimin e shkretimit. Kjo strategji

duhet të marri në konsideratë
mundësinë e përfitimit dhe
shpërndarjes së dijeve për kullotat
si dhe rregullat e përdorimit racional
për ndalimin e degradimit të
mëtejshëm të tyre.

Si ka mundësi që shteti mban nën pronësi
kullota, kur ai nuk mbarështon as lope, dele
apo dhi. Si rregull kullotat mbahen për të

mbarështuar gjënë e gjallë??

Në kohën e zjarreve masive, mediat kujtohen
dhe e vënë këtë territor në qendër të

vëmendjes, ndërsa zyrtarët nisin të mbajnë
konferenca shtypi plotë me premtime se

situata do të vihet nën kontroll
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Në lidhje me idenë e ndërtimit të
centralit berthamor, mund të  jap disa
mendime  pro dhe kundër , por
sigurisht që une nuk jam eksperte e
fizikës  berthamore dhe dyshoj qe ne te
kemi vertet eksperte te tille.(madje as
profesorët e nderuar të Universitetit
të Shkencave të Natyrës nuk janë
përballur ndonjëherë  me praktikat, por
kanë ngelur vetëm në nivelin e teorisë).

Energjia e përftuar nga centralet
bërthamore presupozohet të jetë më e
lirë  dhe më efektive nga energjia e
përftuar nga termocentralet. Në të
njëjtën kohë operimi I centraleve të tilla
redukton sasinë a gazeve serë (dioksidin
e karbonit) që do të emetohej në ajër
për përftimin e të njëjtës energji nga
termocentralet. Po a është realiste ideja
e një central bërthamor në Shqiperi?
Mendimiim është Jo, për aresyet e
mëposhteme:

* Shqipëria është një vend me
teknologji shumë të prapambetur dhe
si e tillë ne nuk kemi kapacitete teknike
dhe njerëzore për të operuar me
reaktoret.

* Niveli i kontrollit dhe monitorimit
të treguesve mjedisorë pothuajse
mungon, por edhe atëherë kur realizohet
ky monitorim nuk është I rregullt dhe i
bazuar ne standarte europiane.

* Masat e sigurisë dhe mundësitë
teknike për ndërhyrje në raste
emergjence mungojnë. (çfare do të
ndodhte nëse centralit keqdashes do t’i
vinte bomben sikurse i vunë flakën
depozitave të naftës në lagunën e Kune-
Vainit?)

* Trajtimi i mbetjete radioaktive.
Shqipëria është një vend ku trajtimi i
mbetjeve urbane është akoma në fazat
e para. Mund ta imagjinoni vetë se sa
mundim në të trajtojme mbetjet
radiaoktive që konsiderohen nga të
gjithë ekspertët si “problemi i

pazgjithshëm “edhe vendet më të
industrializuara dhe me standartet më
të larta mjedisore, përballen akoma me
problemin e trajtimit të mbetjeve
radioaktive. Kush na siguron ne
shqiptarëve që në një vend ku kontrolli
dhe ndëshkimi për kundravajtësit është
0, nuk do të kemi hedhje të këtyre
mbeturinave në zona të pabanuara,
ilegalisht  sikurse ndodhin edhe shumë
hedhje të tjera?

* Shqipëria është një vend sizmik
me frekuenca e larta. A janë të bindur
ekspertet tanë se lëkundjet sizmike të
amplitudave të larta nuk do të sillnin
asnjë keqfunskionim të reaktoreve?

* Ngritja e centraleve bërthamore
është shumë e shtrenjtë dhe si e tillë e
papërballueshme nga qeveria shqiptare.
Duke u nisur nga të gjitha këto, por
duke marrë në konsideratë faktin se
qeveria Shqiptare po merr vendime të

njëpasnjëshme të nxituara nën
presionin e situatës së emergjencës
energjitike; Energjia bërthamore nuk
është pjesë e draft strategjisë së re, të
pergatitur nga Ministria e Ekonomisë,
Tregetisë dhe Energjitikës (qeveria jonë
duhet të tregojë që është vizionare dhe
punon me standarte) për vendime të
tilla madhore qeveria duhet të marrë
opinionin e gjerë të publikut dhe
eksperteve.Unë shpre me bindje se
Shqiëria ka ende shumë reserva ujore të
pashfrytezuara (sidomos për
hidrocentrale të vogla). Ajo nuk ka
investguar ende mbi energjinë e erës dhe
atë diellore, por duhet të konsiderojë
nxjerrjen e energjisë nga fushdepozitat,
të gjitha këto, të konsideruara energji të
pastra ose relativisht të pastra dhe që
në të njëjtën kohë i japin mundësinë
këtij vendi të zhvillojë edhe turizmin
përkrah zhvillimit ekonomik.

  Merita Mansaku - Meksi
Qendra EDEN

Kur dita tragjike “Çernobil”
fanitet në rrjedhën e çdo viti,
njerëzimi i ngadalëson për mort
sekuencat tragjike të kujtesës,
…për t’u rifutur sërish më pas në

dilemën ekzistenciale të nevojës
për energji. E pashmangshme
bëhet pyetja: a është thjesht jo-
etike që njerëzimi ende ta përdorë
atë teknologji potencialisht të
rrezikshme, …apo do të jetë jetike
që ai ta zgjedhë si alternativë të
pashmangshme energjie? Cili
argument duhet të përcaktojë

zgjedhjen?
S’është e lehtë përgjigja

sidomos pra në ditët si këto kur
hidhet vështrimi nga vendi i krimit
ku shihet e ardhmja e mundshme e
fiksuar në një të shkuar tragjike.
“Të gjallët u kërkojnë falje të
vdekurve” kanë shkruar në portat
e ish-qytetit të tyre.

Fatkeqësisht, që prej atëherë të
paktën 100.000 viktima raportohen
nga analistët. Që prej atëherë,
mijëra fëmijë ukrainas lëngojnë çdo
vit sëmundje të pashpresa
gjenetike, duke paguar gabimet e

 Kritikët sot pohojnë se energia
bërthamore është një burim  energjitike
I rrezikshem krahasuar me lëndët
djegëse të  rinovuara.. Diskutimi rreth
kostove dhe rreziqeve  mund të
lehtësohet nga teknologjitë e fundit te
cilat kane me teper siguri. Por kritikët
përmendin gjithashtu problemin e
trajtimit te mbetjeve radioaktive,
ndikimin e tyre per një kohë shumë të
gjatë dhe në një zonë shumë të gjërë.Nga
ana tjetër po rivlerësohet energjia
bërthamore si një potencial I pafund
per problemin energjitik te njerezimit.

Ekonomia dhe siguria janë tashme
në lufte me njera tjetrën. Ekspertët e
energjisë bërthamore pohojnë se enrgjia
bërthamore është një burim energjitik I
qendrueshëm që pakson lëshimet e
karbonit ne atmosferë dhe rrit sigurinë
e energjisë nëpërmjet uljes së
karburanteve fosile. Ata gjithashtu
pohojnë se rreziku I humbjeve  është I
vogël dhe mund të zvogëlohet edhe më
nga teknologjitë e reja  në  reaktoret
bërthamore duke arritur një siguri të
mire, krahasuar me zonat kryesore  të
energjisë.

Shumë  katastrofa të energjisë
bërthamore kanë  ndikuar në shumë
strategji energjitike. Këto katastrofa
janë shfaqur më shumë në Amerikë
ndonëse Amerika zoteron dhe
teknologjitë më të përparuara. Ka

Opinion për centralin
bërthamor në Shqipëri

* Shqipëria është një vend me teknologji
shumë të prapambetur dhe si e tillë ne nuk

kemi kapacitete teknike dhe njerëzore për të
operuar me reaktoret bërthamorë.

A do të vijë energjia bërthamore në Shqipëri
Bërthamori: alternativë

jo-etike apo …jetike?
Dr. Romeo Hanxhari

...Kur flitet për bërthamorin në një “pro-
kundër” të pashmangshëm, vështirë se mund
të anashkalohet një argument kaq i athët sa

“Çernobili”.

etërve e gjyshërve të tyre. Prandaj,
që prej atëherë një pjesë e
njerëzimit është gjithmonë e më
refuzues ndaj teknologjisë së
cilësuar si më “jo-etikja” për të
plotësuar nevojën për energji.
…Dhe, që prej atëherë, megjithëse
aq shumë gjëra ndryshojnë
përditë, përfshirë çmimet e naftës
dhe luftërat për të, “bërthamori”
vazhdon të mbetet dilema e
ndërgjegjes njerëzore.

Prandaj pra, kur flitet për
bërthamorin në një “pro-kundër”
të pashmangshëm, vështirë se
mund të anashkalohet një
argument kaq i athët sa
“Çernobili”. Sepse sa herë që
përmendet ai, njerëzimi dridhet
nga kujtimi i një Hiroshime të
pandalshme. Dhe bëhet e qartë
arsyeja pse brerja e ndërgjegjes
për viktimat e mundshme të së
ardhmes, është shumë më e rëndë
sesa pesha e argumentave që do
të ftonin për logjikë të ftohtë në të
sotmen.

Në fakt, vazhdimi i refuzimit të
bërthamorit, më tepër se sa mbi

argumenta teknike, bëhet
kryesisht mbi bazën e “etikës
mjedisore”, e cila i kundërvihet
“logjikës së ftohtë ekonomike për
energji”. Kundërshtimet etike
shkojnë që nga, së pari ekspozimi
në masë i publikut ndaj
radioaktivitetit në rast aksidenti,
apo rreziku i përdorimit jo-civil ose
e terrorizmit, dhe deri tek
pamundësia e eleminimit
përfundimtar të skorjeve të
rrezikshme bërthamore në fund të
procesit. Kjo e fundit do të thotë

dyshime se populli nuk është njoftuar
për rreziqet e teknologjive të ndryshme
berthamore që   mund të ndikojnë te
njerëzit  sepse numri i aksidenteve  të
energjisë bërthamorë është rritur në
vitet në vazhdim.

 Si për shembull Laboratori
Kombëtar I Brookhaven për më shumë
se 12 vjet  ka shqetësuar  qytetarët e
zonave  malore  në Anniston, Alabama
dhe në vende të tjera .

Instituti i Numrit të Ngjarjeve
Kombëtare  Energjitike (INES)  i krijuar
nga Agjensia e Energjisë Atomike
(IAEA) përdoret për të njohur shkallën
e  aksidenteve nga energjia
bërthamore.2 janë ngjarjet më të
njohura :Aksidenti në Ishullin 3 Milje
dhe katastrofa e Cernobilit.

 Sot ndërtesat e këtyre centraleve
janë të përmisuara dhe më sigurta ndaj
lëshimeve bërthamore.

Ndryshimet treknologjike kanë
vazhduar në  paksimin e rreziqeve të
shpërthimit të centralit bërthamor; ato
sot janë të mbrojtura dhe më të
kontrolluara.

Por përsëri hiistoria akuzon mjaftë
fuqishëm. Një artikull I publikuar nga
BBC në vitin 2004, bën të ditur se
Organizata Botërore e Shëndetit (WHO)
njofton se janë vrarë 3 milion njerëz
për shkak të ndotjes së ajrit nga
makinat dhe lëshimet industriale dhe 1.6

DEBATI PËR ENERGJINË BËRTHAMORE
milion nga  përdorimi i karburantit të
shumtë të energjisë .Vëtëm në Amerikë,
për shkak të mbetjeve të  lendëve
djegëse  fosile (naftë, qymyr), vriten
20 mijë njerëz në vit.

Zonat me energji nga qymyri
prodhojnë  më shumë energji se sa zonat
me energji bërthamore.Veç kësaj,
humbja e lëndës djegëse të fosilit
shkakton probleme  shumë të mëdha që
lidhen me rritjen e vdekjeve nga
ndryshimet klimatike që shkaktojnë
stuhitë, përmbytjet, dhe të tjera
fenomene të natyrës.

Shoqata Botërore e Energjisë  jep të
dhëna të vdekjeve në sajë të aksidenteve
nga format e ndryshme të prodhimit të
energjisë. Nga krahasimi i tyre  del se
vdekjet nga energjia elektrike
(elektriciteti) nga viti1970 deri në 1992
………...342 nga energjia e qymyrit, 85
gazit natyror,dhe 8  energjisë
bërthamore. Ndotja e ajrit nga lënda
djegëse e fosilit  komentohet si një nga
dhjetra shkaqet e shtimit të vdekjeve
në Amerikë.

Studime të ndryshme të bëra në
Amerikë, Kanada,dhe Europë nuk kanë
gjetur asnjë rast të rritjes së
vdekshmërisë nga njerëzit që jetojnë
afër  paisjeve bërthamore. Si për
shembull, në 1991,Instituti Kombëtar I
Kancerit (NCI)  të Institutit Kombtar
të Shëndetit  bën të ditur se në një shkallë

të lartë studimi,që përcakton
vdekshmërinë nga 16 lloje të kancerit,
nuk ka gjetur asnjë vdekje nga njerëzit
që  jetojnë afër  installimeve
bërthamore. Studimi nuk tregon  asnjë
rast të  femijëve të vegjël që vdesin nga
leuçemia.

Disa zona afër Britanisë, veçanërisht
në fushën Sella kanë treguar rritjen e
numrit  të fëmijëve me leuçemi, në të
cilat jeta e fëmijëve është e mundur për
të marrë kancerin.

Një nga këto studime nuk ka dhënë
asnjë kontribut  nga burimet energjitike
dhe shkaqet mbeten të paqarta. Një
arsye është: viruset ose infektime të tjera
që shfaqen  te banorët nga lëvizja e
madhe e emigrantëve.

Por nga ana tjeter energjia
bërthamore po shfaqet si një rrezik që
lidhet me terrorizmin. Shtimi i
bërthamorëve është një zgjerim i armëve
atomike dhe lidhet me teknologjinë e
vendeve të panjohura si ‘Vende të
Armëve Atomike’.Qysh nga ditët e
Projektit të Manhatanit ku shpërtheu
bomba e parë atomike, është bërë e ditur
se reaktorët bërthamor  mund të
përdoren për zhvillimin e armëve dhe
sit e tilla ato do te jene vazhdimisht një
kërcënim për njerëzimin.

Përshtati në shqip
 Migena Turani

Ja përse ne
trembemi nga

energjia bërthamore

Mendoj se Kryeministri Berisha  ka nevojë për
një informacion më të hollësishëm për mundësinë
e “madhe” që po u ofron shqiptarëve një central
bërthamor.

Statistikat e mëposhtme e bëjnë cilindo prej
nesh të reflektoj mirë para se të aprovojë një vendim
të tillë.

Listë jo e plotë e incidenteve të ndodhura në
vitet 1952 - 2007

-1952 Chalk River (Kanada) - gabim njerëzor.
-1952 SHBA. Reaktori Argon - aksident (4 të

vdekur)
-1955 Shkurt, Atlantik - Anija angleze Fori-

Rosalie mbytet. Mbante konteniere  me mbetje
radioaktive.

-Tetor 1957 W indscale , 50 km nga Londra
(Angli). Shkrirje e bërthamës (aksidenti më   i rëndë
që mund të ndodhë në një central bërthamor). Reja
radioktive mbërrin deri në Danimarkë. (U ndalua
konsumi i qumshtit në një zonë me rreze 50 km e
çdo ditë derdheshin 600.000 litra qumësht)

-1957 Sellafield (Angli). Zjarr në nje reaktor ku
prodhohej pluton për qëllime   ushtarake. Reja
radioaktive kaloi në të gjithë Europën. Janë
regjistruar 300 të vdekur për çështje që kanë lidhje
me incidentin (sëmundje, leuçemi, tumore).

-1957 Kyshtym (Rusi). Merr zjarr dhe plas një
fuçi me mbetje radioaktive duke u bërë    pre e
rrezatimeve 270.000 njerëz dhe duke ndotur mijra
km2 tokë.

-1958 SHBA. Aksident në Oak Ridge:
ekspozohen 12 njerëz.

-1958 zona e Uraleve (Rusi). Plas një depozitë
mbeturinash radioaktive. Qindratë vdekur e
dhjetra mijra të ekspozuar. Mijera km2 të rrethuara
akoma dhe sot.

-1961 Idaho (SHBA). Plas reaktori, 3 të vdekur
kokat dhe duart e të cilëve janë mbyllur në një
depozitë mbetjesh radioaktive. Impianti është
mbyllur.

-1964 SHBA. Aksident në reaktorin Ëood
River: 1 i vdekur.

-1964 Garigliano (Itali). Prishet sistemi i fikjes
së reaktorit në rast urgjence.

-1966 Tetor, Lagoona Beach (SHBA). Pllaka
mbrojtëse shkëputen dhe bllokojnë sistemin e
ftohjes së reaktorit Enriko Fermi i cili tejngrohet.
Nuk funksionon fikja automatike. Impianti
mbyllet. Rihapet në 1970 për tu rimbyllur
përfundimisht në 1972. -1967 Trino Vercellese
(Itali). Defekt që çoi në mbyllje për tre vjet ndërkohë
që vazhdonte të shkarkonte mbetje radioaktive në
lumin Po.

-1967 Francë. Shkrirje e elementëve të djegshme
në zemrën e reaktorit Siloe

  (Grenoble). Kjo provokon çlirimin e Jodit 131
dhe Ceziumit 137 në ujin i cili përdorej për ftohjen
e reaktorit. Lëshohen gaze radioaktive në ajër.

-1968 Den Haag (Hollandë). Për një “gabim
teknik” çlirohet në central material radioaktiv.
Radioaktiviteti i qytetit kalon 100 herë kufijtë “e
lejueshem”.

-1968 Janar, Chooz (Belgjikë). incident i rëndë
në reaktor. Riparimi zgjat 2 vjet e 2 muaj. Në 1970
reaktori dëmtohet përsëri.

-Janar 1969 Lucens (Zvicër). Pas 7 oresh pune,
centrali tejngrohet, dëmtohen guarnicionet që
pengonin kalimin e ujit të ndotur në toke. Shpella
që mbante centralin është betonuar dhe centrali
është mbyllur.

-1969 Gjermani. Për arsye të  çarjeve të shumta
të turbinave reaktori Gundremmingen mbi Danub
mbyllet për 3 vjet.

-1969 SHBA. Zjarr në reaktorin Rocky-Flats.
Gjatë zjarrit humbet një sasi plutoni.

-1969 Francë. Disa kg uranium humbasin gjatë
një incidenti në Saint Laurent des Eaux.

-1970 Belgjikë. Incident tjetër në brendësi të
reaktorit në Chooz.

-1970 Çikago (SHBA). Impianti Edison lëshon
200.000 litra ujë të ndotur.

-1970 SHBA. Reaktori 600 Më Dresden 2 del
plotësisht nga kontrolli për 2 orë të tëra     për shkak
të një defekti në një aparaturë kontrolli.

-1971 Den Haag (Hollandë). Çahet një tub i
ujit radioaktiv.

-1971 Kansas.SHBA. Zbulohet që miniera e
kripës e zgjedhur për magazinim mbetjeve
radioaktive është plotë me vrima dhe AEC (Enti
Amerikan për Energjinë Bërthamore) detyrohet të
ndryshojë planet e magazinimit.

-1971 France. Fournier tregon për «Charlie
Hebdo» n.14, ku një teknik i qëndrës bërthamore
në Saclay ka tentuar, 2 vjet më parë, vret veten duke
i vënë zjarrin laboratorit ku punonte.

-1972 France. Dy militante të grupit ekologjik
«Survivre et vivre» zbulojnë se më shumë se 500
fuçi me mbetje radioaktive nga 18.000 fuçite që
ruhen jashtë në qëndrën e kërkimeve bërthamore
në Saclay, kanë të cara të mëdha që lejojnë daljen e
radioaktivitetit.

-1972 Francë. Një punonjës portugez që nuk i
njeh shenjat e rrezikut, punon për shumë orë në një
sallë me radioaktivitet të lartë në qendrën në Saclay.

-1972 Francë. Përsëri në Saclay lëshohen 10
m3 lëngje radioaktive.

-1972 SHBA. Dy punonjës në impantin Surry
vdesin për shkak të plasjes së tubave teksa ishin
duke i inspektuar ato.

-1973 Mars, Chinon (France). Mbyllja
përfundimtare e centralit bërthamor Chinon I, pas
vetëm 11 vitesh pune. Faktikisht centrali i ka lëvizur
turbinat vetëm 43.000 ore, pra për 5 vjet.

-1973 Hanford (SHBA). AEC pranon që në 15
vitet e shkuara ka pasur rreth 15 aksidente dhe
janë çliruar lëngje radioaktive për një sasi totale
prej 1.600.000 litrash.

vijon në faqen 5

Ladi Balla
(QKE-AL)
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Emri i Projektit: Terminali detar
i Vlores

Shteti: Shqiperi
Numri i projektit: 35351
Sektori: Transport
Publik/Privat: Privat
Kategoria e mjedisit: A
Data e bordit: 18 Mars 2008
Statusi: Ka marre miratimin

fillestar, duhet te marre miratimin final
Data e mbylljes te PSD:
Data e perditesimit te PSD:
1 Nentor 2007
Pershkrimi i projektit dhe

objektivat: Projekti i propozuar
konsiston ne nje hua prej 15 milion
Euro per Petroliferen Italo-Shqiptare
per ndertimin e nje terminali te ri detar
per trajtimin e produkteve te naftes
jashte Vlores, ne Shqiperine e jugut.
Projekti permban depozita per
depozitimin e naftes, benzines dhe
gazit te lengshem si dhe infrastrukturen
e nevojshme e detare per funksionimin
e terminalit qe pefshin molin dhe
kalatat.

Ndikimi ne tranzicion: Ndikimi
ne tranzicion pritet te vije nga
administrimi privat fokusuar mbi
klientin i infrastruktures logjistike,
sherbimi ne perputhje me standartet
nderkombetare, paraqitja e nje modeli
qe mund te coje ne replikimin e
projekteve te ngjashme ne rajon, si dhe
hapjen e tregjeve te lidhura si tregetia
e produkteve te naftes dhe gazit te
lengshem.

Klienti: Petrolifera Italo-
Shqiptare eshte nje kompani private
qe eshte pronesi e Petroliferes Italo-
Rumune. Kompania ka fituar te drejtat
te ndertoje dhe te vendose ne
funksionim pajisjet mes nje kontrate
afatgjate.

Financimi i BERZH: Huaja e
propozuar afersisht 15 milion Euro.

Kostoja totale e projektit: 50
milion Euro.

Ndikimi ne mjedis: Kategorite
ndarese dhe arsyet e klasifikimit

Projekti perfshin ndertimin e nje
terminali te ri bregdetar per
perpunimin e produkteve te naftes (ku
perfshihen nafta dhe benzina), gaz i
lengshem (LPG) dhe produktet e tjera
te lengshme, kryesisht kimike. Sipas
Politikes Mjedisore te BERZH,
projekti eshte klasifikuar si A/1

Due diligence, perfundimet dhe
masat lehtesuese

Eshte pergatitur nje Vleresim i
Ndikimit mbi Mjedis (VNM) dhe
eshte paraqitur ne publik si pjese e
procedurave te Bankes. Ceshtjet e
rendesishme mjedisore, te sigurise dhe
sociale te identifikuara dhe per te cilat
jane marre masat lehtesuese jane si me
poshte:

• Dherat e ndotur;
• Cilesia e ajrit
• Ndotja e ujit nen toke dhe ne
siperfaqe;
• Mbetjet;
• Trafiku;
• Trafiku detar
• Zhurma dhe lekundjet
Ndikimet e parashikuara do te

zbuten ne ne pjesen me te madhe
nepermjet zgjidhjeve teknike qe
permbahen ne planin e projektit, si

“…Ne e dime se trysnia mbi
qeverine shqiptare per te pranuar
projektin Petrolifera ne

Gjirin e Vlores mund te kete pasur
autore paraardhesit tuaj politik, ne ju
theksojme ketu se kundershtimi publik
i ketij projekti, qe tashme ka filluar,
do te marre permasa edhe me te medha,
cka do te rendonte vete marredheniet
midis dy vendeve tona mike, ne qofte
se kjo kompani nuk nderpret
menjehere punimet dhe nuk terhiqet
nga Gjiri i Vlores.

Pak qindra metra larg ketij objekti,
kane filluar gjithashtu punimet per
ndertimin e nje termoncentrali me baze
nafte, i marre persiper nga firma tjeter
italiane Meyer

Engeneering. Edhe ky projekt, qe
kerkon te zbatohet ne zonen e nje pylli
e plazhi te virgjer ranor, nuk ka marre
miratimin e komunitetit vlonjat, eshte
bere pa informuar publikun e gjere e
per kete aryse qeveria shqiptare eshte
kritikuar ashper nga

Komisioni i Gjeneves. Edhe
punimet per TEC-in apo TEC-et e
Gjirit te Vlores duhet te nderpriten
menjehere, pa u zhvilluar per to

referendumi vendor i kerkuar nga
komuniteti vlonjat sipas te gjitha
rregullave kushtetuese.

I nderuar zoti Prodi. Nga mediat
shqiptare mesojme se ju do te
nenshkruani me qeverine shqiptare nje
marreveshje per energjine. Ne ketu
informacionin e kemi te paket, sepse
qeveria shqiptare ne pergjithesi kujdeset
qe populli shqiptar te mos i marre
njoftimet e duhura per veprimet e saj.
Dime vetem se jane projektuar TEC-e
gjigande vecse ne Vlore, ne Seman e ne

Elbasan, nje hidrocentral i madh ne
Skavice, gjithashtu me koncesione
Italiane, tani se voni edhe centrale
berthamore! Nderkohe Shqiperia nuk
eshte ne gjendje te rregulloje rrjetet e
veta shperndarese te energjise, shteti
yne eshte i paafte te vendose ne rruge
shfrytezimin e energjive te brendshme
hidrike dhe populli vuan perdite
mungesen e energjise. Eshte e qarte qe
keto projekte, te cilat nuk kane marre
asnjeri miratimin e komuniteteve
perkatese, ndertohen per arsye se
qeveria shqiptare e fal token tone me
nje euro, se ketu nuk zbatohen ligjet
mjedisore, se ne Shqiperi eshte e lehte

Ja projekti  për terminalin
detar të Vlorës

p.sh sistemi i mbledhjes dhe
perpunimit te lendeve organike te
paqendrueshme, kapake te dyfishte
dhe te levizshem per depozitat etj.,
dhe gjithashtu mes masave te tjera
lehtesuese si p.sh trajtimi i ujit dhe
ujrave te zeza te ndotur me nafte, plani
i gerryerjes, plani i ndertimit etj. Vendi
eshte perdorur me pare si nje vend
per hedhjen e mbetjeve te nje fabrike
kimike ne afersi (Fabrika e sodes dhe
PVCse).

Studimi mjedisor perfshin nje
kerkim te detajuar per te percaktuar
shtrirjen e ndotjes.

Toka e ndotur do te depozitohet
ne menyre te sigurt nen disa zona te
shtruara per te evituar ndotjen e
metejshme. Ndikimet grumbulluese
dhe nderkufitare jane vleresuar
gjithashtu si pjese e procesit te VNM.
Gjithashtu eshte zhvilluar nje Plan
Menaxhimi dhe Monitorimi Mjedisor
per te lehtesuar ndikimet negative te
identifikuara.

Ne faqen e internetit te BERZH
eshte publikuar nje Permbledhje e
VNM qe permban nje pershkrim te
plote te ndikimeve te rendesishme te
identifikuara dhe masave lehtesuese te
planifikuara.

Publikimi i informacionit dhe
konsultimi

Nje Plan i Konsultimit Publik dhe
Publikimi (PKPP) eshte pergatitur si
pjese e procesit te VNM. Disa artikuj
gazetash e publikuan projektin ne
pranveren e 2003 pas prezantimit te
tij tek zyra e kryeministrit. Faza e
pare e konsultimit dhe publikimit eshte
kryer gjate konsultimeve te para
publike te bera gjate vitit 2004 me nje
prezantim te detajuar te projektit final
tek te gjithe palet e interesuara te
autoriteteve lokale, banoreve dhe
paleve te tjera te interesuara ne zonat
e ndikuara. Me pas u zhvillua nje
takim i dyte me komunitetin e Vlores
ne 23 gusht 2005. Ne fazen e dyte te
konsultimeve publike dhe procesit te
publikimit, drafti i VNM iu paraqit
publikut ne 18 tetor 2007. Nga kjo
date, kopje te draftit te plote te
Raportit te VNM dhe kopje te
Permbledhjes jane vene ne dispozicion
te publikut per rishikim ne vende te
ndryshme ne faqen e internetit te
Petroliferes Italo-Shqiptare.

Kontakti i kompanise: La
Petrolifera Italo Albanese Sh.A.

Bulevardi Zhan d’Ark
Kulla Jeshile Teknopojekt no. 2,

ap. 1
1614 Tirana
Albania
Tel: +355 4 250 736
Fax: +355 4 250 735
E-mail: pia@gruppopir.com
W ebsite: www.gruppopir.com
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“Shqipëria nuk mund të kthehet në një koloni
mjedisore dhe në një abort të kontinentit”

Pjesë nga letra e Aleancës Qytetare për Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Gjirit të Vlorës
drejtuar Kryeministrit të qeverisë italiane Romano Prodit

te lesh mbeturina fosile dhe te ndotesh
ajrin. Zoti kryeminister i Italise.
Shqiperia nuk mund te kthehet ne nje
koloni mjedisore dhe ne nje abort te
kontinentit. Ne e ndjejme veten prej
kohesh pjesetare te familjes evropiane
me te drejta te barabarta me gjithe
popujt e tjere te kesaj familje, edhe
pse nominalisht nuk jemi anetare te
Bashkimit Evropian. Ajo qe s’mund te
ndertohet ne Itali, nuk duhet te
ndertohet as ne Shqiperi. Aq me pak
ne

Shqiperi, kur dihet qe ne ende nuk e
kemi teknologjine dhe vetedijen
mjedisore.

Ashtu e kane ngritur mireqenien e
tyre kryesisht mbi turizmin vendet
fqinje Greqia,

Mali i Zi, kerkojme kete
perspektive edhe ne per Shqiperine.
Kujtojme me mirenjohje letren qe kemi
marre nga zyra juaj ne Bruksel ne
qershor 2004-es, e cila mbeshteste
protesten tone kunder nje projekti te
ngjashem te asaj kohe: planit per te
transportuar e djegur plehra te Italise
ne sasi te medha ne dyert e kryeqytetit
tone dhe qyteteve te tjera shqiptare.
Po keshtu deshirojme qe ju te
distancoheni sot ndaj gjithe atyre
planeve qe perbejne rreziqe per mjedisin
dhe jeten e qytetareve shqiptare dhe
qe u bien ndesh deshirave te tyre dhe
perspektivave te zhvillimit te vendit
tone”.

Me respekt
Aleanca Qytetare per Mbrojtjen

dhe Zhvillimin e Gjirit te
Vlores”

Keto projekte, te cilat nuk kane marre asnjeri
miratimin e komuniteteve perkatese,

ndertohen per arsye se qeveria shqiptare e
fal token tone me nje euro, se ketu nuk
zbatohen ligjet mjedisore, se ne Shqiperi
eshte e lehte te lesh mbeturina fosile dhe

te ndotesh ajrin.

që “brezat e sotëm nuk mund t’i
japin të drejtën vetes që të
prodhojnë skorje bërthamore
radioaktive duke ua lenë peshqesh
të gjithë brezave të nesërm që
mund të mos kenë më të bëjnë fare
më atë teknologji për energjinë e
tyre”. “E drejtë, …por ndoshta
tepër jo-realiste” thonë tekno-
centristët. Skorjet bërthamore
izolohen në xham ose qeramikë, më
tej në çelik, e më tej në allçi, për t’u
futur në fund nën vrojtim të
pandëprerë në galeri të vjetra kripe
ose graniti. Pasiguria teorikisht
ekziston, …veçse vendi nr 1 në
teknologjinë e trajtimit të skorjeve
është Gjermania.

Kërcënimi permanent nga
aksidentet është arma e parë kur
argumentohet mbi këtë dilemë.
Veçse, në gjithsej 12.000 vjet pune
të centraleve bërthamore në gjithë
botën që prej viteve ‘50, aksidentet
kanë qenë vetëm 2. Dhe Çernobili
është kryefjala.

Argumenti i “logjikës
energjitike” është që bërthamori ka
në historinë e vet vetëm 2
aksidente, …në plot 12 mijë “vite
pune” të centraleve në botë. Dhe
tashmë centralet bërthamore të
ashtuquajtura “të brezit të tretë”
ndërtohen të sigurt ndaj
aksidenteve (deri edhe ndaj
përplasjeve të avionëve). Gjithsej
në botë janë jo pak por plot 441
centralet bërthamore në
shfrytëzim, pjesa më e madhe e të
cilave janë pikërisht të “brezit të
tretë”.  Madje Finlanda ndërton
një të ri 1200 MW, që e përfundon
për 3 vjet. Pra, ndërkohë që vetëm
teorikisht nuk është e mundur të

shmanget mundësia për aksident,
praktikisht është shmangur
mundësia që ky të kthehet në
tragjedi publike. Prandaj edhe
vetëm ky fakt mjafton që nga ana
tjetër të mbështetet fort ideja se,
“në kohën e sotme është
konkretisht e pamundur përsëritja
e një tragjedie si ajo e Çernobilit”.
Por ja që frika sërish ekziston, dhe
moralisht ajo ta kujton tragjedinë.
Duket sikur ne, njerëzimi, siç e sheh
John Maddox drejtor i “Nature”,
“jemi në kërkim të vazhdueshëm
të një Moloku të frikshëm që ta
kemi tmerr dhe ta lusim”. …Dhe
megjithëse Maddox e konsideron
si “Molok të kërkuar” edhe “frikën
e sotme nga ngrohja globale dhe
efekti serrë”, duhet thënë se
përballë problemeve të tilla
madhore mjedisore, njerëzimi do të
ketë nevojë të çlirohet nga frika
patologjike për bërthamorin, dhe
të hapë sytë e ftohtë të logjikës
për të parë realitetin. Arsyeja është
e thjeshtë: të gjithë analistët janë
të sigurt se “sistemi i naftës” jo
më larg se pas 4-5 vjetësh do të
futet në një krizë të pakthyeshme
globale, sepse “kërkesa në rritje
për konsum do ta tejkalojë ofertën
stabël të prodhimit”. Për rrjedhim,
paqëndrueshmëria gjeopolitike,
kriza ekonomike, dhe pasiguria
sociale, do të jenë tipare të
pashmangshme të së ardhmes së
afërt në një botë “prej nafte”. Po
ashtu, nafta është burimi kryesor i
emetimeve të gazrave serrë që
mund të rriten në mënyrë të
pakontrollueshme. Kështu që,
meqë “energjia e rinovueshme”
nuk do të arrijë dot tani shpejt të
përballojë e vetme kërkesën në rritje

Bërthamori: alternativë jo-etike
apo …jetike?

Vijon në faqen 4

Ekolëvizja iu bën thirrje të gjtha shoqatave, anëtare
të grupimit, të japin komentet e tyre në lidhje

meVlerësimin e Ndikimit në Mjedis për këtë projekt

Kujtojme se diskutimi  për VNM ka nisur në 19
tetor 2007 dhe mbyllet pas 60 ditësh, dmth në 19

dhjetor 2007. Sygjerojmë për ata që kanë
vërejtje, mund ta shikojnë VNM në adresën  e

internetit :
http://www.ebrd.com/projects/eias/35351.htm.

për energji të planetit, si alternativë
ndaj problemeve të naftës me
siguri do të duhet të konsiderohet
edhe “bërthamori”: “zero” emetime
gazrash serrë, “zero” konflikte
gjeopolitike për kontrollin, “zero”
luhatje çmimesh. E, në këmbim na
“ofron”: skorje të përjetshme
radioaktive, frikë nga terrorizmi,
probleme etike ende të pakapër-
cyera.

Njerëzimit i duhet të zgjedhë,
…por më mirë do të ishte që jo.
Sepse më mirë do të ishte t’i
plotësonte të dyja dilemat: në
respekt të vlerave të veta etike, ai
e ka jetike të sigurojë një teknologji
të sigurt të një “brezi të ri”. Në këtë
kuadër, përpjekjet e vendeve
tradicionalisht bërthamore si
Franca për teknologjinë e re ITER
“me fuzion hidrogjeni” janë
ndoshta e vetmja shpresë e mirë.
Ndërsa përpjekjet e vendeve të reja
e të pasigurta si Irani për të
instaluar teknologjinë e vjetër
bërthamore janë krejt jo-etike, rrisin
ankthin bërthamor, dhe shkojnë në
të kundërtën e tendencës së
njerëzimit për çlirimin prej saj.

Megjithatë, është tashmë e
qartë që cilado qoftë zgjedhja e
Njerëzve, “pro” apo “kundër”, ajo
duhet të jetë e ndërgjegjshme dhe
e kthjellët. Sepse “bërthamori” do
të jetë sfida e afërme e brezave të
sotëm, sfida e përgjegjësive të tyre.
Dhe sepse ajo gjithmonë do të
shfaqet si dilema e ndërgjegjes
njerëzore, e ndërgjegjes së atij
njerëzimi që në çdo rast nuk ka më
shanse të thotë “Unë nuk e dija”.

* PhD në “Menaxhim i
Mjedisit dhe i Burimeve të
Territorit”



6

CM YK

Faleminderit për fotot. Ja tregova
menjëherë time shoqe e cila mu drejtua me
pyetjen ; kur do shkojmë te zhytemi ne ketë
parajse?. Ndërsa për mua janë me tepër se foto
... Ngjallin mall te pafund. Ne zhytemi
familjarisht. Arrita ti kaloj dhe time shoqe
pasionin e zhytjes. I tregoja gjithmonë për
bregdetin tone . I tregoja fotot qe kisha bere
kohe me pare ne Shqipëri , por kur pa me sytë
e saje , vjet ne gusht , nga maja e Llogorasë atë
mrekulli qe natyra ka krijuar ndaloi disa
minuta për  te fotografuar peizazhin . Pëllëmbe
për pëllëmbe... Por dhe Kristina, ime bije i ka
filluar zhytjet. Kur mjeket na thane qe po
prisnim një fëmije sapo ishim kthyer nga
zhytjet ne Shqipëri.  Ne këtu kemi një pike
baze ku zhytemi. Quhet Calafuria dhe ndodhet
ne afër qytetit te Livorno-s, rreth 25 km nga

shtëpia jone (Marina).
Por nganjëherë spostohemi duke organizuar

ekskursione dhe ne vende te tjera siç është
zona detare e mbrojtur e Portofino-s apo Cinque
Terre qe janë tepër te pasura me florën dhe
faunën dhe ne thellësi te ndryshme.    Ne
Calafuria (ne sfond te fotos, ne sfond te fotos
:Grupi:) ndodhet një stacion zhytjeje i vogël.
Zhytjet na  kujtojnë qe kemi hyre ne një bote
ku jemi te huaj. Një bote ku mbijeton qetësia
. Një bote qe imponon respekt, mbi te gjitha
për natyrën por dhe për ligjet e natyrës.   Grupi
ynë është i përbëre nga persona te profesioneve
te ndryshme. Dikush është manager, dikush

Elbasani është një nga qytetet më të
ndotur të Shqipërisë, ku ndër faktorët
kryesorë janë KURUM dhe fabrika e
çimentos ECF. Në orare të ndryshme këta
dy operatorë nuk i ndezin filtrat e pastrimit
të ajrit, çka sjell ndotje dhe çlirim gazrash
të rëndë në mjedis. Megjithëse është një
problem ndër vite dhe shpesh është folur

dhe ngritur zëri nga Shoqata  dhe ankesa
nga banorët për situatën, gjendja është e
njëjtë. Por këtë radhe  për herë të parë zëri
është ngritur ng Kryetari i Këshillit
Bashkiak të Elbasanit  dhe njëkohësisht
mjek-Bujar Kllogjeri, I cili  tha se
“kontrollet duhet të konsistojnë në mbajtjen
në punë të impiantit të pastrimit të ajrit
nga këta dy operatorë të mëdhenj industrialë
që operojnë prej vitesh në qytetin e
Elbasanit”.

 Fakti i fundit që duhet vërtetuar se
KURUM importon hekur të jonizuar me
përmbajtje radioactive, ngre sirenat e alarmit
për këtë fenomen  tha me tej Kllogjeri për
një pronocim edhe për “ekolevizjen”.

Ky material mund të importohet nga
Ukraina për në Shqipëri për t’u punuar më
pas në furrat e KURUM. Edhe në  dogana

Deklaratë
Federata e Gjuetarëve
Sportivë të Shqipërisë
Rruga “Emin Duraku”

Pallati .15/1Ap/1

Kohët e fundit Federat e Gjuetarëve Sportivë
të Shqipërisë në kuadrin e përpjekjeve për të
luftuar gjetinë e kundraligjshme, ka marrë disa
nisma në mbrojtje të botës së egër për të cilën
deri tani strukturat shtetërore që përgjigjen për
këtë gjë, nuk kanë qënë të interesuara sa duhet.

Puna jonë, krahas të tjerave , konsiston
edhe në faktin e mopërdorimit të mjeteve
shfarosëse në masë të shpendëve dhe kafshëve të
egra, luftën kundër gjuetisë së vendasve dhe të
huajve e cila tashmë është kthyer në biznes, në
sensibilizimin mbarëkombëtar.

Me keqardhje shikojmë se lufta dhe përpjekjet
tona bien në vesh të shurdhët.

gjuetarët italianë po bëjnë kërdinë mbi këtë
pasuri dhe të gjithë heshtin. Janë transmetuar
disa emisjone dhe janë shkruajtur disa artikuj
në shtypin e përditshëm, të cilat kanë kritikuar
fenomene të tilla, por reagimi ka qënë zero.

Ne do t’i luteshim Ekolëvizjes të na
mbështesi në këto nisma.

Shoqatat mjedisore dhe sidomos ato të cilat
janë në mbrojtje të botës së egër, duhet që këto
probleme të t’I shikojnë me më përparësi dhe të
na përkrahi në përpjekjet tona për zhvillimin,
mbrojtjen dhe menaxhimin e faunës së egër..

Me përpjekjet e Federatës u mundësua
realizimi I një emisioni në TOP SHOW, ku u
trajtuan problemet e sportit të gjuetisë dhe
përsosjes së ligjshmërisë së shtetit shqiptar në
këtë fushë.

Ne bojkotuam emisionin në minuat e fundit
sepse kishim propozuar që të ishin të ftuar
specialist dhe përfaqësues nga shoqatat përkatëse
të cilat mbrojnë faunën.

Por për çudi në këtë emision u paraqitën
pikërisht kontrabandistë të faunës së egër të cilët
“gjuajnë me drita natën”, ata të cilët nuk e dinë
c’farë është gjuetia sportive  dhe mbi të gjitha
drejtuesit e agjensive turistike, ata të cilët
drejtojnë masakrën dhe kasaphanën e shfarosjes
në masë të atyre pak kafshëve dhe shpendëve të
egra që kanë ngelur.

Shqipëria ka një vendosje gjeografike
të favorshme , është mesore e
rëndësishme  e zhvendosjeve
ndërkufitare  e kafshëve të egra.
Shtegëtimet janë  nga më të ndryshmet
por më e njohura dhe më tipikja është
ajo e shtegëtimit të shpendëve. Një pjesë
e madhe  e tyre ndërmerr fluturime
sezonale ndërkontinentale. Shpendët e
ujit në kohë dhe stinë të caktuar të vitit
shfrytezojnë ligatinat Shqiptare Gjatë
dimrit, në këto zona takohen çdo vit
rreth 70 lloje shpendësh uji me një
popullatë totale prej 180.000
individësh. Shqipëria është gjithashtu një
kryqëzim i rëndësishëm për shtegtimin
e shpendeve. Në Shqipëri gjenden 91 lloje
globalisht të kërcënuara.

Të gjitha këtyre lëvizjeve globale
emigruese të rregulluarar instiktivisht
prej mijra shekujsh , po i kundërvihen
ndryshimet klimaterike që po pëson globi
ynë. Klima është duke ndryshuar,
temperatura mesatare është në rritje,
sasia e rreshjeve rajonale  po ndryshon
nga viti në vit, niveli i detit ngrihet,
përmbytjet, thatësirat po shpeshtohen.
Ekosistemet, sistemet ekonomike,  fauna
e egër, kafshët dhe njerëzit dhe ruajtja e
natyrës  duhet të përballojnë sfidat e reja.
Është evidente se jeta e egër është
influencuar tashmë thellësisht nga
ndryshimet klimaterike dhe të gjitha
llojet  migratore të faunës së egër janë
veçanërisht të rrezikuarara .Ato po
ndikojnë në mënyrë direkte në sjelljen,
shpëndarjen dhe abodancën e specieve
emigratore që mund të ndryshojnë
karakterin ekologjik të habitateve të
tyre.

Konventa e specieve emigratore ka

është mjek , farmacist, biolog , student , murator
... Ka meshkuj por mjaft janë dhe femra. Te
moshave te ndryshme por me e rëndësishme
është qe te tere na mbledh një pasion i vetëm
. Zhytja .

Është e pasur me florën dhe faunën . Mund
te gjesh peshq nga Cromis cromis e qefull e
deri tek çernje brune , Murena helena o Conger
conge . por ne pranvere mund te gjesh dhe veze
te squallo gattucio te ankoruara neper gorgonie
te kuqe  (35 - 45 m) . Mund te shetiten faqe te
tera skembi (18 - 40 m) ku rriten korali i kuq
apo margerita e detit , sfungjer te  llojeve apo
te formave te ndryshme. shpesh gjejmë dhe
kërmill deti (nudibranchi) si Flabellina affinis
apo Cratenea peregrina ose Hypselooris tricolor
,etc me pak fjale pothuaj çka rritet ne Detin

Mesdhe.   Shpesh organizojmë dhe zhytje
natën . Është kaq fantastike

Pothuaj se nje here ne vit organizohet dhe
pastrimi i fund detit . Dhe kjo behet ne fund te
stines se veres me qellim qe te hiqen
mbeturinat qe perfundojne ne det nga plazhistet
nga varkat qe shetisin pergjate bregut apo dhe
nga çka trasportojne ujrat e rrekeve.   Por
veshtire te harrohen ato çka kemi pare ne
thellesite e deti Jon si Karkaleci i kuq qe jeton
dhe ushqehet ne brendsine e nje  Pinna nobilis
te gjate rreth nje meter. Apo nje çift peshqish
trombeta qe na shoqeronin gjate ndaleses se
sigurise (Llaman) ose Murena qe notonte e lire
dhe pa ndrojtje (Livadh). Faqja shkembore tek
shpella e sirenave nen kalane e Ali Pashes.

Bota nenujore e Shqiperise
eshte nje mrekulli .Ruajeni!

Shpendët migratore, konventat, migrmi dhe ngrohja globale

Haki Zoto
Përgjegjës i sektorit të faunës
Ministria e Mjedisit të Pyjeve
dhe Administrimit të Ujrave

Kafshët e egra për nevoja jetësor shpesh herë
kalojnë nga një shtet në tjetrin pa pyetur

marrveshjet apo mosmarrveshjet e shteteve apo të
palëve ndërkufitare. Ata gjithmonë udhehiqen nga

instikte jetësore që kanë të bëjnë me gjetjen e
teritoreve të ushqimit dhe të riprodhimit. Instiktet e
tyre shtyjnë të përshkojnë largësi që tejkalojnë çdo

hamendje njrëzore.

nënvizuar faktin se 84 perqind  e llojeve
të konventes që janë të rrezikuarar, janë
potencialisht të ndikuara nga ndryshimet
klimaterike që vijnë si rezultat i
ndryshimeve të regjimeve ujore,
ndryshimet në zonat e shpëndarjes së
gjahut, me të cilin ato ushqehen, rritja e
frekuencave të furtunave  më të shpeshta.
Ndryshimet klimatike kane çuar në

ndryshimin e vendndodhjeve, kohës dhe
gjatësisë së rrugëve të migrimit. Shumë
nga shpendët migratore, migrojnë më
shpejt , ndryshojnë rrugën e tyre ose në
raste ekstreme  e abandonojnë  migrimin.
Për këtë del e mevojeshme të merren
masa zbutëse dhe adaptuese për të siguruar
që shpendët emigratorë të përshtaten më
mirë me një klimë në ndryshim. Në
mënyrë që të luftohet rreziku i
ndryshimeve klimatike  duhet të mbrohet
dhe krijohen me shumë habitate për
shpendët emigratore dhe kafshë të tjera
duke përfshirë  ura lidhje si ligatina të
vogla.

Si korridor faunistik i rëndësishëm
në vendin tonë migrojnë një numër  I
madh dhe i shumëllojshm shpendësh
emigratore. Numrin dhe shumë-

llojshmërinë më të madhe  e zënë
shpendët e ujit dhe kryesisht rosat, patat
e egra të cilat  dimërojnë kryesisht në
lagunat bregdetare të vendit. Muajt me
migracion masiv janë  muajit nentor dhe
dhjetor. Kjo zhvendosje masive është e
lidhur me uljen e temperaturave në
rajonin e Europës qëndrore dhe veriore
si dhe në ato të Siberisë. Gjithashtu në

kushte klimaterike ekstreme me
temperatura të ulta vijnë një numër i
konsiderueshëm I llojeve të rralla, siç
janë mjelmat dhe flamingot. Kjo
periudhë përkon edhe me levizjet masive
të shpakës  e cila është objekt kryesor
gjuetie në Shqipëri. Në muajn mars  nga
Afrika drejt rajoneve të Europës qëndrore
e veriore lëvizin disa lloje rosash si ajo
më e njohura marsatore. Gjithashtu në
llojet migratore janë edhe turtujt,
shkurtat të cilët  vijnë  nga rajonet e
ngrohta të Afrikës dhe mesdheut gjatë
muajit maj  duke u shpëndarë në territoret
e Euvropës qëndrore e veriore dhe
kthehen në vendin e tyre  në muajt
shtator e tetor. Po kështu janë edhe një
numër i konsiderueshëm llojesh zogjsh
të kategorive mesatare e të vogla  si

dallendyshet etj, të cilët migrojnë në
drejtime dhe hapësira të ndryshme.
Ndryshimet klimaterike në shkalle
globale kanë ndikuar ndjeshëm edhe në
vendin tonë. Nga studimet,
inventarizimet dhe  informacionet  që
disponojmë   rezulton se   vitet e fundit
në vendin tonë dhe në rajonet e Europës
vërehen dimra me temperatura më të
larta se mesataret vjetore shumëvjeçare.
Në këto rajone mungon bora, nuk vihen
re fenomenet e ngricave të zgjatura. Vitin
e kaluar  numri i shpendëve migrues  ishte
jashtezakonisht i ulët, ku në disa  zonat
lagunore dhe ato detare  pothuajse
mungonin llojet e rosave dhe patave etj.
Mungon migrimi masiv i shapkës. Gati
me një  muaj vonese ishte  migrimi i
shkurtës,   turtullit dhe anasjelljtas  një
muaj më parë është ardhja e tyre në
vendin tonë nga rajonet mesdhetare dhe
Afriko veriore.

Të gjithë këtyre shqetësimeve që
kanë ardhur nga ndryshimet  klimaterike,
kafshëve dhe shpendëve të egra  në
Shqipëri i  janë shtuar edhe shqetësinet e
shtetesave shqiparë që janë armatosur
deri në dhëmbë.

Në asnjë vend të botës nuk ndodh
fenomeni që rosa të rrijë në det dhe jo në
lagunë apo tokat ku duhet të ushqehet.
Është krijuar instikti se po doli në zonat
ku ajo kullot e pret breshëria e
kundravajtësve të cilët e vrasin jo për
sport por për ta shitur. Të gjithë shpendët
sidomos llojet e gugashit,  rosave, patave
dhe sidomos e shapkës mbështetur
ekobiologjisë së zhvillimit të tyre, para
zhvendosjeve të gjata në rajone  të
ndryshme  bëjnë paraprakisht kontrollin
e terrenit (rikonicionin) ku  do të ulen
dhe të kryejnë aktivitetin e tyre për një
kohë të gjatë. Këto veprime kryhen nga
një numër i caktuar që përbëhen nga
individët më të mëdhenj dhe të fuqishëm.
Në radhë të parë instiktivisht  verifikohet
qetësia në rajonet ku do të ulen dhe më
vonë pasi  kjo qetësi është realisht e
siguruar, këta individë tërheqin mijrat e
popullatve të tjera.(është e njohur  nga
shkencëtarë dhe gjuetarë që shapkat e
para janë janë më të mëdha se  shapkat
që vijnë me shumicën.). Vite me rradhe
në Shqipëri mungon ardhja masive e

shapkës për faktin se “eskorta” para se
të ulet në teritoret lagunore ajo pritet
dhe qëllohet nga qindra gjuetarë  te
armatosur deri në dhëmbë. Në Shqipëri
vihet re  edhe një dukuri interesante,
është ajo e gjuetisë së shapkës me drita
në kohën që ulet  në terrenet ku ajo
ushqehet.

Duke qënë si korridor i rëndësishëm
kalimesh, vendi ynë bën që të mbartë
edhe  përgjegjësinë e madhe  të ruajtjes
së zonave me rëndësi ndërkombëtare dhe
për mbrojtjen e llojeve të rrezikuara. Për
këto zona duhet të merren disa masa
ndaluese dhe favorizuese.Çdo ndërhyrje
e gabuar në Shqipëri do të ketë pasoja jo
vetem lokale por edhe ndërshtetërore.

Politikat për administrimin e faunës
së egër duhet domosdoshmërisht të
përfshihen në të gjitha grupet e interesit,
gjuetarët, peshkatrët, biologët, amatorët
e natyrës, etj. Zbatimi  i politikave kërkon
angazhim të sa më shumë aktorëve. Pa
pjesëmarrjen e tyre përmiresimi dhe
realizimi i politikave është pothuajse i
pa mundur.

Përmirësimi i kushteve të jetesës së
llojeve dhe ruajtja e tyre nga gjuetia ose
dëmtime të tjera, do të rrisin mundësinë
e shtimit të numrit të llojeve që mund të
kalojnë ose qëndrojnë në Shqipëri. Kjo
lind si nevojë e mbrojtjes së jetës përreth
njeriut, e cila kushtëzon edhe mirëqenien
e vetë breznive njerëzore.

Shpresoj te rikthehem nen
ujerat e Jonit perseri. Eshte

nje pasuri
jashtëzakonshme e vendit
tone e cila duhet te ruhet
se do te ndihmoje mjafte

banoret e zones nepermjet
turizmit nenujor

KURUM përdor hekur të
jonizuar për shkrirje me

përmbajtje lëndësh
radioaktive.

Ndotja e mjedisit, alarmante, KURUM
importon hekur të jonizuar nga Ukraina. 

nuk ka  asnjë llojë aparature që të
kontrollojë cilësinë e tij, megjithëse  se 
ky hekur  vjen I shqoqëruar me çertificate
por  ajo  nuk ka ndojë garanci se  cila është 
cilësia e tij.

Gjithsesi ky informacion ngelet për t’u
vërtetuar dhe nëse rezulton i vërtetë duhen
marrë masa urgjente.

Një nga anëtarët e Këshillit Bashkiak
ka insistuar në mbajtjen e një konference
shkencore rajonale për problemin e ndotjes
ku të thirren ekspertë të fushës, jo vetëm
nga vendi, por dhe nga jashtë. Këshilli
Bashkiak i qytetit me kompetencat që ka
duhet të ngrejë zërin për këtë problem
shqetësues ndër vite dhe që ngelet po i
njëjtë. 

Ngritja e një grupi pune për këtë
problem dhe ndotja e mjedisit ka qenë
çështja që kryetari i këshillit bashkiak të
qytetit Bujar Kllogjeri ka kërkuar në
mbledhjen e Këshillit Bashkiak të
Elbasanit. Debati është përqendruar në
ndotjen e mjedisit, ku situata paraqitet e
njëjtë. Sipas informacioneve që ai ka dhe
që duhen vërtetuar është se KURUM përdor
hekur të jonizuar për shkrirje me përmbajtje
lëndësh radioaktive.

Ai ka kërkuar ngritjen e një komisioni
për kontrollin e punës në sistemin e filtrave
në këta dy operatorë industrialë që operojnë
në qytet.

Ka 5 vjet që situata është e njëjtë, thuhet
se filtrat vihen në punë por, Elbasani mbetet
një nga qytetet më të ndotur. Ngritja e këtij
grupi, propozuar nga Këshilli Bashkiak i
Elbasanit, u miratua gjatë mbledhjes së
radhës së këtij këshilli. Ku mundet të
vërejmë edhe anomalitë e lindura në njerëz
kohët e fundit.

Janë  më dhjetra   shoqata mjedisore
që  e kanë ngritur problemin por deri tani
asgje për tu shënuar. 
Ida Kokonozi, Gazetare -Elbasan

 Shoqata  Egantia
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Letra e nje zhytesi shqiptar ne Itali
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Në vitin 2006,qymyri përbënte 25
përqind të furnizimit kryesor botëror
me energji. Në saje të përmbajtjes së
madhe të tij me karbon qymyri ka qenë
përgjegjës kryesor për çlirimin  e rreth
40 % të gazit karbonik (CO2) në
djegien e gjithë energjisë me bazë
fosile. Administrimi i këtij burimi
energjetik te bollshëm por shumë
ndotës, ka ndikime të frikshme për
jetën e njeriut, shëndetin e
ekosistemeve dhe stabilitetin e klimës
globale.

Konsumi botëror i qymyrit në vitin
2006, arriti një rekord prej 3.090
milion ton ekuivalent me naftën
(Mtoe), një rritje prej 4.5 përqind më
e madhe se ajo e viti 2005. Kina
udhëheq botën në përdorimin e
qymyrit më 39 % të përdorimit të
përgjithshëm botëror. USA me 18%,
Komuniteti Evropian 10 % dhe Hindia
8 %

Edhe për ritmin e rritjes Kina është

Kapja e dioksidit të karbonit dhe
ruajtja e tij është një teknikë nga e
cila ky gaz mund të ruhet  nën dhe’,
qw të kufizojë lëshimet e gazeve. Si
funksionon?A ndihmon me të vërtetë
në ndryshimin e klimës?

Cfarë është diioksidi i karbonit
dhe ruajtja e tij?

  Dioksidi i karbonit është një gaz
serrë që ndodhet natyralisht në
atmosferë. Aktivitetet njerëzore, siç
është djegia e lëndëve djegëse dhe
proçese të tjera, janë duke rritur
dukshëm  përqëndrimin e tij në
atmosferë, duke kontribuar në këtë
mënyrë  në ngrohjen globale të Tokw

Një teknikë që mund të  kufizojë
nxjerrjet e CO2 nga aktivitetet
njerëzore në natyrë është kapja e
dioksidit të karbonit dhe ruajtja. Ajo
përfshin mbledhjen  dhe kërkimin e
tij,  dioksidi i karbonit që prodhohet
nga zonat energjitike ose industriale
dhe ruajtja e tij për një kohë të gjatë
në shtresat nëntoksore gjeologjike, në
oqeane ose në vende të tjera. Ai nuk
duhet të ngatërrohet me izolimin e
karbonit , i cili është një process i
lëvizjes së karbonit nga atmosfera
përmes proçeseve natyrore siç është
rritja e pyjeve. Mendohet se lëndët
djegëse do të mbeten burimi kryesor
i energjisë të paktën deri në mesin e
këtij shekulli. Si rrjedhim, teknikat për
të kapur dhe ruajtur CO2 e  prodhuar,
të ndërthurura me përpjekjet e tjera,
mund të ndihmojë në stabilizimin e
përqendrimit të gazit serrë në
atmosferë dhe  të mbrojë ndryshimin
e klimës.

Diagrama e sistemeve të Kapjes
dhe të Ruajtjes së CO2 të mundshëm.

Cfarë burimesh të lëshimeve të
CO2 janë të përshtatshme për kapjen
dhe ruajtjen ?

CO2 mund të kapet nga zonat
energjitike ose paisjet industriale që
prodhojnë sasira të mësdha  të
dioksidit të karbonit. Teknologjia për
kapjen e CO2 nga burimet e vogla
ose të ndryshueshme të emetimit siç
janë sistemet e ngrohjes së shtëpive
ose të makinave, akoma nuk është
zhvilluar mjaftueshëm.

Një raport domethwnws i CO2 të
prodhuar nga zonat energjitike të
lëndëve djegëse, mund të kapen
potencialisht. Nga 2050 sasia e  marrë

Përdorimi i qymyrgurit, rritet në shkallë dramatike
pavarësisht nga ndikimi në klimë dhe shëndet

më dominuese. Rritja e konsumit të
qymyrit në Kinë ishte më shumë se
70% e rritjes globale në 2006 dhe më
shumë se 60% e rritjes në botën e

përdorimit të qymyrit në 10 vjetët e
fundit.

Sipas të dhënave paraprake në
vitin 2006, ne SHBA u vunë në punë
5 termocentrale të  rinj më një kapacitet
të përgjithshëm prej  600 megavat,
ndërkohë që në Hindi u shtuan 930
megavat.

Në kontrast të madh  Kina ndërton
në çdo javë aq shumë termocentrale
me qymyr sa ndërton SHBA dhe
Hindia  së bashku në një vit dukë shtuar
90 gigawat në 2006.

Në mbarë botën nxjerrja dhe djegia
e qymyrit ka pasur shumë ndikime në
shëndetin e njeriut dhe në mjedis. Në
SHBA vdiqën 47 punëtor në  një
aksident miniere në vitin 2006,
ndërkohë që Administrata Kineze e
Kontrollit teknik të Punës raportoi
4,746 të vdekur në minierat e Kinës.
Ndërsa çlirimi e gazrave që dalin nga
djegia e qymyrit ndikon në shëndetin
e miliona njerëzve. Një studim i fundit
i BB nxori se Kina është ndotësi më i
madh i ajrit nga djegia e qymyrit, së
cilës i atribuohen 350,000–400,000
fëmijë të vdekur në vit. Ndonëse kjo
shifër është censuruar nga autoritetet
kineze por zyrtarët kanë pohuar se
zakonisht termocentralet me qymyr
nuk i plotësojnë kriteret mjedisore.

Fakte rreth Kapjes së CO2 dhe Ruajtja
mund të japë 21 deri në 45 përqind
të të gjithë CO2  të nxjerrë nga
aktivitetet njerëzore.

Zonat energjitke të qymyrit janë
shembulli më I mirë I burimeve të
mëdha të lëshimit të CO2.

Si mund të kapet CO2?
Për të kapur dioksidin e karbonit

në fillim duhet ndarë nga  gazet e tjera,
tw prodhuara nga djegia ose proçeset
industriale. Pwr zonat energjitike
janw tw mundur tre sisteme tw cilwt
veprojnw para dhe pas djegies.
Sistemet e djegies së oksigjenit të
lëngshëm. Më pas, CO2 I kapur
duhet të pastrohet  dhe të ngjishet
për tranport dhe ruajtje.

Nxjerrjet e CO2 nw zonat
energjitike, por kjo gjë rrit çmimin e
energjisë së prodhuar nga 35 deri në
85%. Për proçeset industriale kur
CO2 wshtw  relativisht I pastër I
prodhuar, çmimi për ton i CO2 tw
kapur është I ulët.

Si mund të  tranportohet dhe tw
kapet  CO2?

 Kur burimet janw vendosur direkt
në gazsjellës dhe nw transportimin e
marinës së CO2, çmimet varen nga
vendi I  ruajtjes.

Gazsjellëset kanë mundësinë të
distancohen dhe të transportojnë.
Dioksidi I karbonit është I madh  kur
zonat ujore mbushen plotw  dhe
gjithashtu transportohen në formë  uji
me anije.

Si mund të ruhet CO2  I
nëndheshëm?

Dioksidi I karbonit I ngjeshur
mund të mbushet përmes materialeve

nëntoksore.  Pwr kwtw qwllim
përdoren dhe metoda të njëjta tashmë
të përdorura mw parw nga industria
e gazit dhe vajit. Tre llojet  e ruajtjes
gjeologjike  janë vaji dhe gazi
ujëmbledhësa, pak material kripor dhe
shtresat e qymyrit.

Dioksidi I Karbonit mund të ruhet
poshtë shtresave të caktuara  të
shkëmbinjve ose në hapësirat  poroze
(me vrima) brenda shkëmbit. Ai mund
të ruhet kimikisht nga tretja në ujë
dhe reaguesit e shkëmbinjve përreth.
Rreziku I rrjedhjeve nga këto
rezervuare është  shumë I vogël.
Ruajtja e formacioneve gjelogjike
është arritur më lehtë dhe kjo wshtw
mundësia mw  e pranueshme për
ruajtjen e CO2.

Mundësitë e Ruajtjes Gjeologjike
Ky tekst është një përmbledhje e

vërtetë, nga Faktetet e Gjelbra të
IPCC, që është  raport special I kapjes
dhe ruatjes së CO2.

A mund të gjendet CO2 në oqeanet

e thella? Oqeanet mund të mbajnë
CO2 sepse ai është  I tretshëm në
ujë. Sa më shumë të rritet
përqendrimi I  CO2  në atmosferë, aq
më shumë CO2 merret në oqeane.

Dioksidi I Karbonit I kapur mund
të mbush fuqishëm thellësinë e
oqeaneve dhe shumë prej tij mund  të
mbetet në thellësi për shekuj.
Injektimi I CO2 mund të dëmtojë
organizmat detarw afër pikës së
injektimit. Gjithashtu mendohet se
sasia e madhe e injektimit  mund të
dëmtojë gradualisht të gjithë oqeanin.

Si mund të  ruhet CO2 në materiale
të tjera?

Përmes reaksioneve kimke me disa
vijon në faqen 8

Ja përse ne trembemi nga
energjia bërthamore

-1973 Shtator, La Hague (Francë). Çlirim gazi
radioaktiv. 35 janë prekur nga rrezatimi nga të cilët
7 shume rëndë.

-1973 Shtator, Ëindscale (Angli). Incident.
Preken nga rrezatimi 40 puntorë.

-1973 Nëntor, Hanford (SHBA). Humbja e 17-
të e lëngjeve radioaktive. Akumulimet e plutonit
në një gropë pranë qytetit janë kaq të mëdha sa
mund të fillojnë një reaksion zinxhir.

-1973 Dhjetor, SHBA. Nga 39 reaktorë në
SHBA, 13 janë jashtë shërbimit. Broën’s Ferry
punon në masën 10%, Peach Botton vetëm 2%,
Connec 2 në masën 20%.

-1973 Den Haag (Hollande). Helmohen 35
punonjës. Re gazi radioaktiv shpërndahen për 15
minuta nëper fusha.

-1974 SHBA. Nga një hetim rezultoi se 3700
njerëz nga totali i atyre që kishin akses në armët
bërthamore ishin pushuar nga puna me motivet e
mëposhtme: dekadencë intelektuale dhe alkolizem.

-1974 Sevcenko (BS). Reaksion i natriumit (që
përdorej si ftohës) dhe ujit me rezultat prodhim
hidrogjeni dhe sodë kaustike (që gerryen qarkun
e transportimit të lëngut).

Rezultati: Big Bada Bum!!!! pra një shpërthim
i madh.

-1974 Prill, Austri. Dikush me qellim ndot
trenin Vienë - Linz me Jod 131 dhe jod 13.
Dëmtohen 12 vetë. Atentatoret nuk jane zbuluar.

-1974 Maj, Casaçia (Itali). Çahet një fuçi që
transportonte pluton. Nuk ka të dhëna të mëtejshme.

-1974 Maj, SHBA. AEC njofton se ka pasur
861 anomali në vitin 1973 në 42 reaktoret që ishin
në punë: 371 mund të kishin qenë serioze ndërsa
realisht 18 u konsideruan të tilla nga të cilat 12 u
shoqëruan me çlirim radioaktiviteti.

-1974 SHBA. Një re radioaktive T2 (ose 3H
kur nuk është në formë të gaztë) formohet nga një
çlirim gazesh në centralin në Savannah Mirex, në
Karolina. Reja ngrihet në lartesinë 70m.

-1974 Francë. 60 vjet nga hapja e një fabrike
radiumi, megjithë mbylljen e saj, çlirohet akoma
radioaktivitet. Blerësi i tokave ku ndodhej fabrika
në Gyf-sur-Yvette zbulon se në disa pika
radioaktiviteti është rreth 50 herë më i madh se
norma e lejueshme.

-1974 Belgjikë. Uji i kanalit Visé, e matur në
Pletron, ka 2 -3 herë më tepër radon 22 (gaz
radioaktiv) nga norma e lejueshme për nje popullësi
që është jashtë centralit.

-1975 Janar, SHBA. Mbyllen 23 reaktorë për
defekte në sistemin e ftohjes, vibrime anormale dhe
çlirime gazesh radioaktive.

-1975 Gjermani. Më 9 Nëntor vdesin 2 punëtorë
që do riparonin një valvul në centralin në
Gundremmingen. Lëshohen 4 litra avull radioaktiv
me një trysni 60 atmosferë dhe me temperaturë
270°C.

-1975 Mars, Broën’s Ferry (SHBA). Për të
kërkuar rryma ajri në kabinën e komandës së
centralit, përdoret një qiri. Prej kësaj marrin zjarr të
gjitha telat elektrike duke bllokuar të gjitha
sistemet e sigurisë. Defekti rregullohet vetëm falë
fatit të mirë ndërsa ky lloj incidenti sipas
përllogaritjeve të probabilitetit mund të ndodhë
vetëm një ëe një miliard raste. (Kjo është për t’i

vënë gishtin kokës!!!)
-1976 Janar, Gjermani. Në Gundremmingen

dëbora këput telat elektrikë që transmetojnë
energjinë e prodhuar nga reaktori. Reaktori, i fikur
sipas procecdurës së emergjencës, krijoi një trysni
të tillë të brendshme sa u hapën valvulat e sigurisë
duke çliruar avuj reaktivë.

-1976 W indscale (Angli). Reaktori ndot me Iod
131 qindra mijra milje tokë.

-Tetor 1976 Talin (BS). Plas një central
bërthamor i nëndheshëm: vdesin 100 njerëz.
Autoritetet sovjetike e mohojnë, por pas 25 tetorit
të pakten për një javë, e përditshmja lokale ruse ka
botuar dhjetra njoftime vdekjeje në çdo numër.

-1977 Bullgari. Në centralin në Klozodiy, për
shkak të një tërmeti, prishen instrumentat e
kontrollit të reaktorit. Europën e shpëtoi nga
katastrofa vetëm zotësia e teknikëve që arritën të
ndalnin në kohë reaksionin.

-1977 Prill, El Ferrol (Spanjë). Rrjedhje
radioaktive. 100 vetë të ekspozuar

-1978 Maj, Caorso (Itali). Ditën e lidhjes së
centralit me rrjetin elektrik (26 maj ’78) ka pasur
rrjedhje në repartin e turbinave. Zbulohet se
valvulat nuk mbajnë, tubat që përcjellin gazin
radioaktiv janë të mbështetura keq, gabime në
projektim dhe përllogaritje të gabuara.

-1979 Three Mile Island, Harrisburgh, SHBA.
Tejngrohja e reaktorit çoi në shkrirjen e pjesëshme
të bërthamës duke lëshuar gazra radioaktive me
përmasa 15.000 terabequerel (TBq). U evakuuan
3.500 njerëz..

-1982 SHBA.Centrali në Giuna, një nga tubat
e sistemit ftohës çahet dhe shkarkon ujë të vluar
radioaktiv.

-1982 USA. Pas incidentit në Giuna zbulohen
objekte metalike të harruara nëpër tubacionet e 17
centraleve. Shumë impiante u çaktivizuan sepse u
konsideruan të pasigurt.

-1986 Chernobyl, BS. Incidenti berthamor është
më i rëndi që dimë. Tejngrohja çoi në shkrirjen e
bërthamës së reaktorit dhe shpërthimin e avullit
radioaktiv. U ngrit një re prej 12.000.000 TBq
materiali radioaktiv që u shpërnda në ajër. (për të
kuptuar madhësinë e kësaj mjafton ta krahasojme
me vleren 15.000 TBq të rese që u ngrit në 79-en në
aksidentin e Three Mile Island ne SHBA) Rreth 30
vetë vdiqën menjeherë, 2500 vetë më vonë për
shkaqë tumoresh. U ekspozua e gjithë Europa dhe
për miliona qytetarë europianë u rrit rreziku i
tumoreve dhe leucemisë. Nuk ka të dhëna zyrtare
mbi të gjitha vdekjet e shkaktuara nga Çernobili
prej 1986 deri më sot.

-1989 Finlandë. Avari në sistemin e kontrollit
në stacionin bërthamor në Olkiluoto.

-1990 Gjermani. Rrjedhje T” ne stacionin
bërthamor në Kruemmel.

-1991 Finlandë. Ndalim i aktivitetit në mënyrë

manuale sepse ra zjarr në stacionin në Olkiluoto.
-1991 Gjermani. Incident gjatë furnizimit me

karburant në stacionin në W uergassen.
-1992 Gjermani. Avari në sistemin e ftohjes në

centralin në Brunsbuttel.
-1995 Gjermani. Gjykata e lartë gjermane

vendos që liçenca që i eshte dhënë stacionit në
Mülheim-Kärlich është ilegale sepse nuk është
bërë një studim sizmik për zonën duke mos u marrë
parasysh rreziku i lartë i tërmeteve aty.

-1996 Gjermani. Një program televiziv
“Monitor” tregon se gabimet që ka bërë Siemens
gjatë ndërtimit të stacionit Kruemmel.

-1997 Gjermani. Një tren që transportonte
lëngje bërthamore del nga shinat pranë stacionit
në Kruemmel.
-1999, 8 Janar, Francë. Centrali në Cruas Meysse,

65 vetë evakuohen pasi ndizen dritat e alarmit
radioaktiv.

-1999, 11 Mars, Francë. Centrali në Tricastin, 1
njeri i ekspozuar.

-1999, 16 Qershor, Rusi. Centrali në Seversk,
2 vetë të ekspozuar për shkak të një rrjedhjeje
radioaktive.

-1999, 23 Qershor, Ukrainë. Centrali në Rivno,
zjarr.

-1999, 4 Korrik, Ukrainë. Centrali në
Zaporozhie (Ukrainë), bllokohet reaktori si masë
parashikuese.

-1999, 12 Korrik, Japoni. Centrali në Tsuruga,
bllokohet reaktori për rrjedhje uji.

-1999, 17 Korrik, Ukrainë. Centrali në
Çernobil, ekspozohen 3 punëtorë.

-1999 Tokaimura, Japoni. Një aksident në një
fabrikë të lëndës djegëse filloi një reaksion zinxhir.
Tre njerëz vdiqën dhe 450 veta u ekspozuan ndaj
radioaktivitetit nga të cilët 119 rëndë. Këto janë
të dhënat mbi aksidentin: Mëngjes: autoritetet
njoftojnë se falë nje problemi në lidhje me
uraniumin ka filluar një reaksion zinxhir i
pakontrolluar në bërthamën e reaktorit. 10.30 -
alarm, ekspozohen rëndë disa punonjës: 12.41 -
policia krijon një kordon rreth centralit e nga kjo
kuptohet se situata është rënduar. 15.18 ,
evakuohen njërezit që banonin rreth centralit.
21.00 - mbledhje urgjente e qeverisë. 300.000
njerëz ftohen të mos dalin nga shtëpia. 24.00 -
radioaktiviteti përreth centralit është 10-20 mije
herë me i madh se normat. 02.30 - 18 teknikë
pranojnë një mision “kamikazë” për të ndaluar
reaksionin zinxhir. 06.00 - autoritetet njoftojnë
se nuk kishte me radioaktivitet. Më vone u sqarua
se gabimi ishte njerëzor. Disa teknikë, në fabrikën
ku rafinohej uraniumi si lëndë djegëse, pranë
centralit bërthamor, kishin rrezuar 2 fuçi me një
përzierje (uranium - acid nitrik). Përzierja kishte
shkaktuar reaksionin.

-1999, 2 tetor, Ukrainë. Centrali në
Khmelitskaya, bllokim i reaktorit për
keqfunksionim.

-1999, 4 tetor, Kore e Jugut. Centrali në Ëolsong,
22 numri i punëtorëve të ekspozuar ndaj rrezeve.

-1999, 5 tetor, Finlande. Centrali Loviisa, çlirim
hidrogjeni.

-1999, 8 tetor, Japoni. Magazina e skorjeve
Rokkasho: çlirim radioaktiviteti.

-1999, 27 tetor, SHBA. “Femijët amerikanë që
jetojnë pranë centraleve bërthamore në Neë York,
Neë Jersey dhe Florida, kanë në dhembë një
radioizotop (stroncium 90) që i bën ata shumë të
predispozuar për tumore”

Kjo është një dekleratë e Ernest Sternglass,
profesor radiologjie në universitetin e

Pitsburgut gjatë konferencës së fundit për
shtyp të projektit “mbrojtja nga radioaktiviteti
dhe shendeti publik”. Ky rezultat vjen nga
analizimi i 515 fëmijeve në shtetet New York,  Neë
Jersey dhe Florida. Nivelet e radioaktivitetit të
mbledhura nga 1979 deri më 1992 ishin afërsisht
sa në mesin e viteve ’50, në kulmin e luftës së ftohtë
kur SHBA dhe Rusia merreshin me eksperimente
bërthamore. “Nëse eksperimentet bërthamore në
sipërfaqe apo nëntokë kanë mbaruar, dyshimet e
para për këtë rezultat bien mbi reaktorët bërthamore
dhe incidentet që kanë ndodhur aty”,  tha
Sternglass duke shtuar më pas: “Bota është shumë
e vogël për incidente bërthamore”.

-1999, 18 Nëntor, Skoci. Centrali në Torness,
një tornado kalon rreth 800 m nga impianti.

- 1999, 13 Dhjetor, Rusi. Centrali Zaporozhe,
ndalohet reaktori.

-2000, 5 Janar, Francë. Centrali Blayais, një stuhi
detyron punonjësit të ndalojnë dy
reaktorë për shkak të përmbytjes.
-2000, 15 Shkurt, SHBA. Reaktori Indian Point

2, çlirim avujsh radioaktive.
- 2001 Gjermani. Plas një pjesë e impiantit në

Brunsbuettel.
-2004, 9 gusht, Japoni. Në reaktorin 3- të

impiantit në Mihama, 350 km në perëndim të
Tokjos, një çlirim avulli me trysni të lartë, me
temperaturë më shumë se 200°C i kishte kushtuar
jetën 4 punetorëve. 7 të tjerë ishin plagosur rëndë.

- 2004, 9 gusht, Japoni. centrali nuk dihet.
Agjencia e lajmeve Kydo lajmëron se flaket janë
shfaqur në sektorin e përpunimit të mbetjeve
radioaktive pranë reaktorit

2 në nje impiant të prefekturës Shimane.
-2004, 9 gusht, Japoni. Aksident në centralin

bërthamor të Tokyo Electric Poëer Company
(Tepco), ndërmarrja më e madhe e prodhimit të
energjisë në Japoni. Shoqëria njoftoi se gjeneratori
i impiantit Fukushimi-Daini ishte mbyllur për
rrjedhje uji.

-17 maj 2006, Japoni. Aksident bërthamor me
çlirim gazesh radioaktive në ish centralin në
Mihama. Centrali ishte mbyllur pas një aksidenti
në 2004-ën ku pati 4 të vdekur dhe 7 të plagosur.
Aksidentet vazhdojnë dhe në vitin 2007, njëri në
Suedi ndërkohë që di me siguri qe ka pasur një
edhe në Slloveni.

  Ladi Balla
 Qëndra e Komunikimit Elektronik

(QKE-AL)
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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
• Shoqata “ PASS” ,  Majlinda Lleshi
• Shoqata “Nnënujsat”   Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gavrosh Zela

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”

• Organizata Botërore e Turizmit parashikon se deri në vitin 2020, do të ketë 1.6
bilion turist ndërkombëtar. 46% do të vizitojnë Europën , 25% Azinë lindore dhe 18%
Amerikën.
• Një pasagjer që udhëton nga Amsterdami për në Londër, mund të prodhoj tre herë

më shumë dioksid karboni , duke udhëtuar me aeroplan sesa me tren.
• Ekoturizmi, gjeoturizmi dhe turizmi I qëndrueshëm, janë të gjitha tipe lloje turizmesh

të bazuara në idenë, se nëse realizohet mirë, udhëtimi mund të ketë një ndikim të
përgjithshëm pozitiv .
• Në bazë të disa monitorimeve, më shumë se 2/3 e udhëtarëve amerikanë dhe

australian dhe 90% e turistëve anglez kanë pohuar se mbrojtja e mjedisit dhe mbështetja
e komunitetit lokal, duhet të jetë përgjegjësi e hoteleve.

Ndryshimet Globale të
Klimës dhe Shëndeti

Organizata Botërore e Shendetit
(WHO/Europe) ka kontribuar si autore
në vlerësimin  e dhe realizimin e Raportit
Sintetik të IPCC’s

Mesazhi thelbësor në shëndet
Ndikimet e ndryshimit të klimës në

shëndetin e njeriut janë duke u zhvilluar
në nivel rajonal, siç janë:
-Vdekshmëri të larta të lidhura me

temperaturën;
-Ndryshimet në vektorin patogjen të

rradhitura në disa zona.
-Sezoni I përshpejtuar I pjalmimit ne

hemisferën e veriut me altitudë të lartë
dhe të    mesme.
-Ndikimet në shëndet janë ndër pasojat

kryesore prej rritjes së temperaturës
mesatare globale.

Sot është një mënyrë shumë e fortë
e të kuptuarit të efekteve.
Ndikimet në shëndet ka shumë

mundësi të rriten me një shpejtësi të
madhe, ashtu siç ka nisur të rritet edhe
temperatura.  Shëndeti I miljonave
njerëzve është parashikuar të ndikohet
përmes:
-Rritjes së kequshqyerjes
-Rritjes së numrit të vdekjeve,

sëmundjeve, dëmtimeve nga fatkeqëitë
natyrore
-Sëmundjet nga diarretike
-Rritja frekuente e sëmundjeve kardio-

vaskulare përmes pqrqëndrimit të lartë
të nivelit të ozonit.
-Shpërndarja gjeografike e disa

bimëve dhe vektorëve patogjen

-Përhapje e ndryshuar e disa
sëmundjeve infektive
-Ulje e numrit të vdekjeve në disa

vende ku është reduktuar ekspozimi ndaj
të ftohtit
 Përgjithësisht pritet që përfitimet të

anojnë më shumë nga efektet negative të
shëndetit, nga rritja e temperaturës,
kryesisht në vendet e zhvilluara.
Shëndeti ka mundësi të ndikohet në

mënyra të ndryshme , në vende të
ndryshme të botës.
Shembuj të efekteve që planifikohen,

janë:
-Afrikë:  Rëndimi I gjëndjes së

kequshqyerjes në disa vende, pritet të
rritet në 50% nga pakësimi I prodhimit
në 2020.
-Azia: rritje në numrin e sëmundjeve

endemike dhe vdekshmërisë kryesisht me
origjinë diarretike, të shoqëruara këto me
përmbytjet në Lindje, Jug dhe në
Juglindje të Azisë.
-Europë: rritje në rrezikshmërinë e

shëndetit përmes motit të nxehtë.
-Amerika Latine: rritje e numrit të

personave të cilët rrezikohen nga uria si
arsye e rënies së prodhimit të disa të
korrave dhe gjësë së gjallë.
-Amerika veriore: rritje e numrit të

popullësisë, e intensitetit dhe e
kohëzgjatjes së të periudhës së të nxehtit,
me një ndikim të madh negativ në shëndet
në qytetet të cilat aktualisht janë nën
ndikimin e valës së të nxehtit.

Shëndeti është ndërmjet sistemeve
kryesisht të ndikuara.
Disa sektor dhe sisteme janë më të

prirur të ndikohenn në mënyrë të
cveçantë nga ndryshimi I klimës.
Përgjithësishtë pritet që të ndikohet
gjendja shëndetësore e miljona njerëzve,
por në mënyrë të veçantë e atyre që kanë
mundësi shumë të ulët përshtatjeje.
Të rrezikshëm do të konsiderohen

faktorët që ndikojnë në shëndetin e
popullatave, siç janë: zhvillimik
ekonomik, shërbimi i kujdesit të
shëndetit, ifrastruktura e shëmndetit
publik dhe edukimi.

minerale të shfaqura në natyrë, CO2 kthehet
në një formë të ngurtë  përmes proçesit të
quajtur  karbonizimi mineral dhe  të ruajtur
pothuajse përherë. Ky është një proçes që

ndodh  shumë ngadalë. Këto reaksione kimike
mund të përshpejtohen  dhe të përdoren  nga
ana industriale  për   rezervat artificiale të CO2
në minerale. Megjithatë sasis së madhe të
energjisë dhe mineralet e minuara  nevojiten
për ta bërë këtë zgjedhje me pak kosto efektive.

Rezultati I përgjithshëm I lëshimit të CO2,
megjithëse mund të jetë shumë I vogël, shumica
e këtyre produkteve çlirojnë shpejt përbërjen
e CO2 në atmosferë.

Mendohet se kapja dhe ruajtja e CO2 mund
të rris koston e prodhimit  të energjisë  nga 20
deri në 50%  por ka akoma  shumë diskutime .

Në një sistem shumë të intergruar që
përfshin kapjen e CO2, ruajtjen e transportit
dhe monitorimin, kapja dhe proçesi I ngjeshjes
mund të jenë hapat më të kushtueshwm.

Ruajtja  gjeologjike vlerësohet të jetë më e

lirë se ruajtja e oqeanit, teknologjia më e
rëndësishme që ekziston në karbonizimin e
mineraleve. Kostoja e përgjithshme do të varet
në zgjedhjet teknologjike dhe faktorë të tjerë si
vendi, ose  lëndët djegëse dhe kostot e energjisë.

Kapja dhe ruajtja e CO2 që prodhohet nga disa
proçese industriale siç është  prodhimi I
hidrogjenit mund të jetë I lirë për zonat
energjitike. Hidrogjeni mund të përdoret në
elementet e lëndës djegëse, përfshirë në sektorin
e transportit. Kjo mund të  çentralizojë
lëshimet e CO2  dhe të  ndihmojë  kapjen.

  Si mund të cilësohen pakësimet e lëshimit?
Metodat janë akoma të vlerësuara  dhe

tregojnë sasinë e lëshimit të gazit serrë , që
është I ulur, I shmangur ose I lëvizshëm  nga
atmosfera. Nië ton I CO2 I ruajtur përkohsisht
sjell më pak përfitime të  përshtaten për të
rregulluar sistemin e  kapjes  dhe ruajtjes së
CO2. Disa çështje mbeten të adresuara në
proçeset politike kombëtare dhe
ndërkombëtare.

    Përshtati në shqip
   Migena Turani

Shkurt nga bota

Fakte rreth Kapjes së CO2 dhe Ruajtja
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