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6 FABRIKA ÇIMENTOJE x CO2
SI U PERMIRESUA

 MJEDISI ?
Mjedisi Shqipëtar ne 2007 u

permiresua me 32 pike. Nga vëndi i
57. të u ngjit në atë të 25. të. Urojmë
të jetë kështu, por në relitet kjo na
duket si perralla e mbretit lakuriq qe
pretendonte se kishte nje kostum. Nuk
duam të jemi nihilistë, por kemi të
drejtë edhe të arsyetojmë se si është
e mundur që kemi permiresuar
mjedisin kur kemi vepruar per ta
shkaterruar me teper ate.

Mjedisi është përmirësuar, por ku
dhe si ?! Çfarë thonë ekspertët ?! Çfarë
u bë që solli këtë rritjë të kushteve
mjedisore ? Për ndotjen e ajrit kemi
një indeks 66. 8. Makinat vetëm se
janë shtuar e veçanërisht në Tiranë dhe
djegin çdo ditë naftë e benzinë.

 Ndotja e ajrit brënda banesave
është me indeks 47 (sipas tabelës së
EPI). Këtë ndotje, fqinji ynë,
Maqedonia e ka 68. 4. Por po të
shikosh drejt kryeqytetit nga Dajti, nuk
sheh pothuaj asgjë, ndersa Shkupi
shihet qarte cdo dite. Ndryshimi është
tepër i madh.

 Zonat e gjelbëra në Tiranë dhe
qytete të tjera nuk u shtuan,
përkundrazi u reduktuan edhe më
shumë. Pyjet dhe kullotat e Shqipërisë
ne 2007 u dogjën disa herë më shume
se çdo vit tjeter, flitet për 100. 000 ha
të djegur. Atëhere si u pastrua ajri?!
Zgjerimi e mbrojtja e parqeve natyrorë,
sigurish që është gjë shumë e mirë.
Por përderisa nuk është shtuar ndonjë
pemë dhe nderkohe prerjet vazhdojne,
ku qendron "përmirësimi". Dhe për t'u
neutralizuar CO2 ne Tirane kërkohet
mbi 10 hektarë pyll. Ndersa deri tani
pyjet mbillen vetem në letër.

Ne bregdet nuk është ndërtuar
asnjë impiantë për pastrimin e ujrave
të zeza. Edhe në qytete nuk është bërë
asnjë investim për kanalizimet dhe
tubat e ujësjellësave. Atëhere si u
pastruan ujrat? Si duket pikët na i kanë
sjellë paradhënie.

Për luftën ndaj erozionit ka vite që
nuk jepet aznjë lek. S'është bërë asnjë
investim për prita apo punime të tjera
në lumenj, përkundrazi vazhdojnë të
jepen leje pë shrytëzimin e shtrateve
të lumenjve. Vetëm në Janar u dhanë
12 leje mjedisore për karriera lumi?!
Ku është "përmirësimi"!

-Ndërkombëtarët janë mbështetur
ne dhenien e pikeve edhe në kuadrin
e masave dhe politikave që ka ndjekur
Ministria. Atëherë pikët i paskemi
arritur për politikat mjedisore?! Por n.
q. se keto politika nuk vihen në jetë,
na rente pika neve e pika atyre qe na
shtojne piket.

... “Shqiperia eshte e vendosur te
permbushe te gjitha detyrimet qe rrjedhin
nga konventat globale te Kombeve te
Bashkuara, siç jane Konventa e
Ndryshimeve Klimatike dhe Protokolli i
Kiotos...

Ministri i Mjedisit ne OKB Ekspert dhe mjedisorë
analizojnë investimet dhe

lejet mjedisore

Ne datën 5 Shkurt, në mjediset e
Grupimit “Ekolevizja” u bë një takim
ekspertësh mjedisi dhe ambientalistësh
për të diskutuar problemin e dhënieve të
lejeve mjedisore në investimet e fundit të
qeverise Shqiptare...

Lexo fq. 2

Lexo fq. 2

Ndryshimet klimatike dhe pyjet

Lexo fq. 6

Kullotat dhe
mbarështimi tradicional

i blegtorise
Duke qenë se blegtoria

ka qenë dhe mbetet një nga
burimet kryesore të të
ardhurave vjetore për
komunitetet e fshatrave
dhe komunave të vendit
tonë, problemi që shtrohet
sot është ndërhyrja me
operacione të kombinuara
punimesh përmirësuese
dhe masash të tjera
plotësuese që i shërbejnë
mbarështimit të kafshëve nga fermerët.

Lexo fq. 6

Mjedisi dhe realiteti shqiptar
Komisioni Europian

ka përcaktuar mjedisin
si një “kombinim
elementësh, ndër-
veprimi kompleks i të
cilave formon hapsirën,
ambjentin dhe kushtet e
jetesës së individid dhe
shoqerisë, ashtu siç janë ose ashtu siç e
ndjejne”.

Lexo fq. 3

ÇIMENTO
Çimento! Një pluhur gri,

i cili kur bie në kontakt me
ujin ngurtësohet dhe pa të
cilin nuk mund të mendohet
asnjë ndërtim. Por çfarë
dime tjetër për të ? Si
prodhohet e çfarë ndodh,
përveç se teshtimë apo
kolltemi kur thithim pak nga ai pluhur ? Le të
përpiqemi të japim ca përgjigje.

Lexo fq. 4
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Ne datën 5 Shkurt, në
mjediset e Grupimit “Eko-
levizja” u bë një takim
ekspertësh mjedisi dhe
ambientalistësh për të
diskutuar problemin e
dhënieve të lejeve mjedisore
në investimet e fundit të
qeverise Shqiptare. Konkre-
tisht për lejet mjedisore të
dhena për parkun enrgjitik te
erës në zonën e Karaborun –
Llogorasë dhe lejet e
përshpëjtuara të 4 fabrikave
të çimentos në zonën e ngusht
Krujë-Lac.

Ekspertet dhe mjedisore
theksuan se :
Në përgjithësi procedurat e

dhënies se lejeve mjedisore
nuk janë respektuar ligjet
shqiptare, dhenia e lejeve

Qendra Rajonale e
Mjedisit, REC Shqiperi, ne nje
takim te organizuar ne
mjediset e Hotel Tirana
International, njoftoi fillimin e
programit te ri tre vjecar
“Fondi Special per Projekte
Mjedisore me Nisma
Vendore”, mbeshtetur nga
Ambasada e Mbreterise se
Vendeve te Ulta.
  Ky program do te

mbeshtese OJF-te mjedisore
dhe pushtetin vendor ne
Shqiperi ne realizimin e
aktiviteteve te tyre ne fushen
e mjedisit.  Ai ka si qellim
kryesor permiresimin e
kushteve mjedisore dhe
ndergjegjesimin e komunitetit
lokal, nepermjet forcimit te
shoqerise civile ne nivel lokal,
permes bashkepunimit me
komunitetin, OJF-te dhe
autoritetet lokale.
  Objektivat qe priten te

realizohen gjate zbatimit te
ketij programi, jane:
1. Permiresimi i planifikimit

mjedisor ne Shqiperi
2. Permiresimi dhe

rehabilitimi i kushteve lokale
mjedisore
3. Forcimi i bashkepunimit

midis aktoreve te interesuar
4. Permiresimi i pjese-

marrjes se publikut dhe rritjes

se ndergjegjesimit mjedisor
  Programi do te mundesoje

permiresimin e praktikave te
menaxhimit mjedisor ne nivel
vendor duke ndikuar ne
permiresimin e elementeve te
mjedisit dhe ne nxitjen e
bashkepunimit dhe te
pjesemarrjes se publikut ne
proceset e vendimmarrjes.
Organizatat e shoqerise civile
dhe autoritetet lokale do te
kene mundesi te hartojne dhe
te zbatojne zgjidhje konkrete
per problemet mjedisore,
nderkohe qe do te zhvillojne
me tej aftesite e tyre per te
operuar me ceshtjet e
mjedisit, kryesisht ne nivel
lokal.
  Skema e grantdhenies do

te jete e hapur per nje
periudhe 2 vjecare, me
tematike kryesore: investime
konkrete per permiresimin e
disa elementeve te vecante
mjedisore qe ndikojne ne
kushtet e jeteses se komuni-
tetit lokal, pjesemarrjen e
publikut dhe ndergjegjesimin e
tij ne ceshtjet e mjedisit.
Grantet do te jene ne tre nivele
financimi: a) deri ne 40. 000
euro; b) deri 15. 000 euro, c)
deri ne 5000 euro; shoqeruar
me kriteret dhe kerkesat
specifike per secilin grant.

  Te pranishmit ne takim
ishin perfaqesues nga shoqeria
civile dhe pushteti lokal, te cilet
shprehen interesin e tyre ne
lidhje me kete program te ri
dhe nevojen e zbatimit dhe te
shtrirjes se tij ne te gjithe
territorin e vendit, per nje
ndikim konkret ne elemente te
vecante te mjedisit.
 Ne takim ishte i ftuar nje

ekspert i huaj nga Irlanda,
specialist per cilesine e ajrit, i
cili beri nje prezantim te
shkurter mbi situaten ne
Irlande lidhur me cilesine e
ajrit, duke bere krahasim dhe
me situaten aktuale ne vendin
tone.
Ne fund ai iu pergjigj disa

pyetjeve nga te pranishmit
lidhur me rolin e shoqerise
civile dhe te qeverise irlandeze
per permiresimin e cilesise se
ajrit dhe te mjedisit ne
pergjithesi.
  Pyetjet e drejtuara nga te

pranishmit ne perfundim te
takimit ishin te orientuara rreth
prezantimeve te bera per kete
program te ri, duke synuar
marrjen e nje informacioni me
te plote e te sakte mbi te dhe
menyrat e aplikimit, fondet ne
dispozicion, mundesite e
bashkepunimit me organizata
apo institucione te tjera, etj.

Shqipëria, në bazë të
Raportit të Perfomancës
Mjedisore të EPI, sipas sit-it në
internet të Ministrisë së
Mjedisit (MMPAU), është
ngjitur në vëndin e 25. të,
vlerësuar me 84 nga 100 pikë
të mundëshme. Po sipas këtij
raporti në Europën lindore dhe
Azinë qëndrore jemi ngjitur në
vëndin e dytë, pas Kroacisë.
Sipas MMPAU të dhënat janë
monitoruar, hartuar e publikuar
nga Universitetet e Yale-s dhe
Columbia (SHBA), Qëndra
Kërkimore e Përbashkët e
Komisionit Europian dhe
Forumi Ekonomik Botëror në
Zvicër por edhe nga Banka
Botërore, Organizata Botërore
e Shëndetësisë, Programi i
OKB për mjedisin (UNEP),
UNICEF, FAO etj.
 Të dhënat e monitoruara në

149 vënde, janë kryer për
fushat e mjedisit të
shëndetshëm, cilësinë e ajrit,
burimet ujore, biodiversitetin e
habitatet, burimet prodhuese
natyrore dhe ndryshimet
klimaterike, por, sipas
Ministrisë edhe në kuadrin e
masave dhe politikave të
ndjekura nga ajo në këtë
drejtim. Fushat, ku Shqipëria ka
arritur vlerësimin nga 79. 8 pikë
në 89. 3, janë ato të efekt-
shmërisë së mjedisit në
sëmundshmërinë, të ajrit në
shëndet dhe të ujit në shëndet.
Janë monitoruar 25 tregues si

emetimi i SO
²
, ozoni, karboni

industrial, grimcat e pluhurit,
emisionet në ajër për frymë të
të popullsisë, përdorimi i
pesticideve etj. .
 Rritje ka patur në fushën e

burimeve natyrore të pyjeve,
peshkimit e bujqësisë ku
indeksi është rritur nga 70
në79. 1 në raport me vitin
2006. Përmirësime ka në
shfrytëzimin e baseneve
lumorë duke e ndaluar në 50
km e duke ulur kohën e

Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave, Lufter Xhuveli, gjate
punimeve te Asamblese se Pergjithshme te OKB-se, ne Nju Jork ne sesionin me
teme, “Adresimi i ndryshimeve klimatike”: Kombet e Bashkuara dhe bota ne
veprim”. ka theksuar : “Shqiperia eshte e vendosur te permbushe te gjitha
detyrimet qe rrjedhin nga konventat globale te Kombeve te Bashkuara, siç
jane Konventa e Ndryshimeve Klimatike dhe Protokolli i Kiotos. Shqiperia po
implementon nje sere programesh e aktivitetesh qe perpiqen te reduktojne
emetimin e gazrave sere, adaptimin me pasojat negative te ndryshimeve
klimatike si dhe te aftesoje mekanizmat e financimit te karbonit nen koordinimin
dhe mbeshtetjen e ofruar nga Programi i Kombeve te Bashkuara per Zhvillimin-
UNDP”.

mjedisore për 5 fabrika
çimentoje ne një zone do te
krijojë probleme serioze për
mjedisin dhe banorët e këtyrë
zonave duke përfshirë dhe
Tiranën, Shteti shqiptar nuk

bën një politikë kombëtare
duke jua dhenë keto potenciale
mjedisore biznesit të huaj për
20-30 vjetë se kështu ju heq
shansin biznesit shqiptar per
mundesi të tjera.

shfrytëzimit nga 12 në 5 muaj.
 Shqipëria, shkruhet në sit,

është vënd i gjelbër, ku pyjet e
kullotat zenë mbi 51% të
territorit. Prerjet e pyjeve janë
zvogëluar 3 fish, janë rritur
sipërfaqet e mbjella e janë
dyfishuar zonat e mbrojtura.
Për sezonin 2007-2008 janë
planifikuar të pyllëzohen 500
ha. Janë miratuar zgjerime
parqesh si Butrinti e mali i
Dajtit, peisazhe të mbrojtura si
Mali me Gropa e Lumi Bunë-
Velipojë.
 Cilësia e ajrit në 97% të

territorit është brënda normave
të vëndeve të BE. Nga 6
treguesit e monitoruar nga
Instituti i Shëndetit Publik,
Instituti i Hidrometeorogjisë
dhe Agjensia e Mjedisit e
Pyejeve, katër prej tyre, SO2,
O3, NO2 dhe Pb janë brënda
standarteve tona dhe të BE.
Tirana paraqite përgjithësisht e
pastër, përveç tre pikave me
situatë të përkohëshme
ndotjeje që ka ardhur edhe nga
punimet dhe mosrespektimi i
kukushteve mjedisore.
 Rezultate të tjera që kanë

çuar në rritjen e indaksit të
EPI, janë liçensimi i disa
kompanive për prodhimin e
energjisë elektrike me stacione
eolike, cilësia e ujrave, ku 85%
e plazheve janë brënda
rekomandimeve të OBSH e
BE. MMPAU ka lidhur
kontrata për monitorimin e
cilësisë së plazheve me 72
stacione monitorimi. Janë në
proçes projekte për eliminimin
e ndotjeve bregdetare në 2-3
vitet e ardhëshëm, me vlerë 40
milion euro.
Shqetësues ngelet

administrimi i mbetjeve të
ngurta (plehrave).
Vlerësimi për këto arritje

nga institucionet ndër-
kombëtare do t’i shërbejë
M M PAU si inkurajimpër të
ecur përpara.

Ekspert dhe mjedisorë analizojnë investimet dhe lejet mjedisore
Në përfundim u vendos të

organizohet në këtë problem
një konferencë shkencore me
të gjithë aktoret e fushës së
mjedisit dhe ekonomisë.

Ministri i Mjedisit ne OKB
NGA BULETINI I

MINISTRISE SE MJEDISIT

ÇELET Fondi Special per Projekte Mjedisore
me Nisma Vendore NE SHQIPERI

Qendra Rajonale e Mjedisit, REC Shqiperi
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Komisioni Europian ka
përcaktuar mjedisin si një
“kombinim elementësh, ndër-
veprimi kompleks i të cilave
formon hapsirën, ambjentin dhe
kushtet e jetesës së individid dhe
shoqerisë, ashtu siç janë ose ashtu
siç e ndjejne”. Megjithëse mjedisi
është përcaktuar edhe në menyra
të tjera ajo që bashkon këto
përkufizime është se vendosin
njeriun në qëndër të tyre; nuk
mund të egzistojnë vlerat
mjedisore në qoftë se kemi vetëm
gjurmë të mirëqënies njerëzore.
Zhvillimi i jetës, i shoqërisë, i
aktiviteteve ekonomike dhe i çdo
veprimtarie tjetër mbi dhè, janë
të lidhura ngushtë dhe të
kushtëzuara nga mjedisi, nga
cilësia e komponenteve të tij, nga
prirjet dhe drejtimet e zhvillimeve
dhe ndryshimeve të situatave
mjedisore. Harmonizimi dhe
bashkëveprimi i natyrshëm dhe i
ndërgjegjshëm i veprimtarisë
njerëzore me mjedisin dhe i
shfrytëzimit racional të burimeve
natyrore për një zhvillim të
qëndrueshëm afat-gjatë janë
njëherësh një e drejtë, detyrim e
përgjegjësi madhore, si për brezin
e sotëm të shoqërisë, ashtu edhe
për ata që do të vijnë.
Shqipëria është përmendur

shpesh ka një natyrë të bukur që
po rezulton gjithmonë e më
shumë që e përdorim keq, e që
po hakmerret dhe po kthehet
shpesh herë kërcënuese me
fenomenet e saj (gerryerjet,

rreshqitjet, përmbytjet, etj). Bimët
dhe kafshët janë pakësuar dhe një
tendencë e tillë vazhdon të
thellohet, janë shtuar sipërfaqet
malore të zhveshura
(shpyllëzimet e prerjet e
paligjshme, shfrytëzimi i
guroreve, abandonimi i tokave
malore, etj), lumenjtë që në
shumicë e rasteve kanë humbur
konceptin e tyre të vërtetë, kaosi
urban me ndotjet e shkaktuara

(kryesisht në Tiranë), ndotjet nga
industritë e pakëta por në
shumicën e rasteve me teknologji
të vjetër, etj. , janë disa nga plagët
e sotme në mjedisin shqiptar. Në
gjithë këtë proçes deklarohet por
në realitet jemi ende larg punës
që duhet të bëhet për të zbatuar
parimet se: kush e ndot mjedisin
duhet ta pastroje atë, kush e
dëmton mjedisin duhet ta
rehabilitoje atë, kush përdor
burimet natyrore duhet të paguaj
për to.
 Tronditës është fakti që ne

MJEDISI DHE REALITETI SHQIPTAR
Nga Dr. Zamir Dedej

 Msc. Marianthi Guri

Duke qene se KKRTSH ka
miratuar 4 fabrika çimentoje ne te
njejten zone, atehere sipas
UDHEZIMIT (Nr. 6, date 27. 12.
2006) PER MIRATIMIN E METO-
DOLOGJISE SE VLERESIMIT
PARAPRAK TE NDIKIMEVE NE
MJEDIS TE NJE VEPRIMTARIE
ne kete zone lindin faktorë të tjerë
që duhen marrë në konsideratë si
zhvillime të njëpasnjëshme që
çojnë në pasoja në mjedis si edhe
mundësi për mbivendosje
ndikimesh të ndryshme nga
veprimtari të planifikuara në kete
zonë ( Tabela 1, pika 10 e Udhezimit
Nr. 6, date 27. 12. 2006).

- nuk përmenden ose nuk
përshkruhen saktë ndikimet
kumulative, të tërthorta dhe ato
sinergjike.

- alternativat nuk për-
shkruhen mjaftueshëm për të
mundësuar krahasimin midis
tyre‘

Sipas LIGJ it Nr. 8990, date 23.
1. 2003 PER VLERESIMIN E
NDIKIMIT NE MJEDIS

Neni 9 Raporti i thelluar i
vleresimit te ndikimit ne mjedis
midis te tjerash thuhet:

Raporti i thelluar i vleresimit te
ndikimit ne mjedis, duhet te
shpjegoje

ç) rreziqet per aksidente me
ndikim te rendesishem ne shendet
e mjedis dhe masat per
parandalimin e tyre;

Prezenca e 4 fabrikave
ne nje zone neutralizon
sistemin e Parandalimit

te aksidenteve
industriale per te

shmangur pasojat per
jeten, shendetin e

njeriut dhe per
mjedisin, sipas Nenit 49
te LIGJit Nr. 8934, date

5. 9. 2002 PER
MBROJTJEN E MJEDISIT

Nje problem akut qe po
krijohet me “bumin e investimeve
te medha” eshte dhe heshtja apo
mosdija e ngritjeve te insti-
tucioneve pergjegjese per
kontrollin dhe monitorimin e
ketyre aktiviteteve jo te pastra

 Kjo te çon ne konkluzionin
se ne Shqiperi nuk ka politika per
mbeshtetjen, zbatimin, moni-
torimin e masave zbutesve dhe
ngritjen e kapaciteteve, çeshtje
kjo e forte e BE qe investon ne
ngritjen e kapaciteteve ne vlera
te njejta me vlerat e investimeve
sidomos ne teknologjite e pastra.

Ketu lind pyetja- Kujt ja bejne
dhe per ke jane udhezimet qe
harton ministria e mjedisit si pas
modelit dhe standartit europian,
kur vete ajo i shkel qe ne
momentin e miratimit te
projekteve dhe pse duhet ta
besojme qe ajo do ti kontrolloje
dhe monitoroje gjate funksi-
onimit te fabrikave ne nje kohe
ku ajo ka shkelur pa filluar
aktiviteti i fabrikes.

jemi familjarizuar me pamjen
aktuale të mjedisit shqiptar, dhe
jo pak me i frikshëm është fakti
që edhe kur dëgjohet ndonje zë,
ai është teper i vetmuar dhe i pa
mbështetur nga armata e
profesionistëve dhe specialistë të
vërtetë të fushës, për të cilët
mendimi i ndryshëm nuk është
vetëm kritikë ose polemikë pa
vlerë, por ndihmë dhe pjesë
përbërëse e realitetit demokratik
dhe lirisë së shprehjes. Nga ana
tjetër duhet të mësohemi me
faktin se është normale të
përdoren burimet natyrore për
zhvillimin e vendit, por problemi
kryesor qëndron në faktin se si i
përdorim dhe sa i njohim pasojat
e gabimet që bëhen në këtë
drejtim. Për problemet mjedisore
që egzistojnë sot dhe vendin që
zënë në marrëdhëniet shpirtërore,
rritjen ekonomike, ngritjen
sociale, zhvillimin shkencor,
debatin konstruktiv, etj. , duket
sikur jemi disa shekuj prapa botës
së kulturuar.
Vaslav Havel ka thënë: Kur

provon të veprosh sipas
ndërgjegjes tënde, kur provon të
thuash të vërtetën, kur provon të
sillesh si qytetar edhe në ato
kushte ku qytetaria është
degraduar, të gjitha këto nuk është
e thënë se do të ndryshojnë
ndonjë gjë, por edhe mundet.
Megjithatë ka diçka që nuk
ndryshon asgjë dhe ajo është
hamendja nëse veprime të tilla
japin përfundime.

 Disa jave me pare , ne Bruksel
u zhvillua nje takim, ku merrnin
pjese perfaqesues te ekzekutivit
dhe figura te tjera te njohura te
njeres prej industrive me te medha
ne bote, ndersa jashte fishkellenin

protestuesit per problemet e
ndryshimeve klimaterike. Deri tani
ata perfaqesojne nje biznes qe
prodhon me shume se 5% te
emetimit te dioksidit te karbonit.
Edhe ata ishin ne Bruksel per te
diskutuar per ndryshimet
klimaterike.
 Samiti nuk ishte thirrur nga

industria e avioneve - qe eshte
relativisht e paster ne krahasim me
ata. Nuk ishte pergatitur as per

prodhuesit e makinave, kompanite
e karburanteve, firmat e anijeve ose
ndonje biznes tjeter qe
tradicionalisht ka ndezur zjarrin e
fushatave te te gjelberve. Keta
shefa ekzekutive merren me nje

produkt me praktik, çimenton.
Proçesi i industrise perpunuese
kerkon djegien e sasive te pafund
te qymyrit me çmim te lire, per te
ngrohur furrat ne me shume se
1500º C. Ajo gjithashtu mbeshtetet
ne shperberjen e gurit gelqeror, nje
ndryshim kimik i cili cliron
dioksidin e karbonit si
nenprodukt. Keshtu pra, ashtu siç
rritet kerkesa per çimento, per
kanalet, shkollat, spitalet, parqet e

makinave, dhe per hotelet luksoze,
ashtu do te rriten edhe sasite e ketij
gazi qe shkakton efektin serre.

Uzinat dhe fabrikat e
cimentos neper botë
jane projektuar qe te
nxjerrin gati 5 miliard
ton dioksid karboni ne
vit deri ne 2050, pra

20 here me shume se
sa qeveria angleze ka
premtuar te prodhoje

deri ne kete vit.

 D. Papalexopoulos, drejtor
menaxhimi i “Titan Cement”, ne
Athine, i cili ndoqi takimin, tha:
“S’ka rendesi çfare beni, prodhimi i
çimentos gjithmone do te çliroje
dioksid karboni. Ju nuk mund ta
ndryshoni kimine, keshtu qe ne nuk
mund te arrijme zvogelime
spektakolare te ketyre
nenprodukteve”.
 Çimentoja nevojitet per te

plotesuar nevojat baze te njerezimit,
dhe nuk ka ndonje zevendesues te
dukshem, keshtu qe ka nje
konfrontim ndermjet zhvillimit dhe
mireqenies.
 Betoni eshte produkti i dyte me

shume i perdorur ne planet, mbas

ujit, dhe pothuajse gjysma e tij
prodhohet ne Kine. Boom-i i
ekonomise kineze ka krijuar nje
kerkese te tille per materiale ndertimi
saqe prodhimi i çimentos vitin e
kaluar cliroi 540 milion ton dioksid
karboni, aq sa cliron Britania nga te
gjithe burimet e saj. Sasia e
çimentos dhe llojet e varfra te saj
behen gjithmone ne pershtatje me
vendet ku kerkohet, dhe Kina, vitin
e kaluar, doli në vendin e parë
ndotës, duke zene vendin e SH. B.
A si vendi udheheqes ne kete
prodhim.
 Ashtu si industria e aviacionit,

rritja e vrullshme e pritshme e
prodhimit te çimentos eshte e
shoqeruar me thirrje te
vazhdueshme per nderprerjen e
emetimit te karbonit ne menyre qe
te ndalohet ngrohja globale.
Fabrikat e çimentos ne Europe
perballen me ndotjen nen skemat
tregtare te emetimit te ndotjeve.
Kompanite jane ne ankth rreth
rregullores ne te ardhmen,
meqenese nuk kane asnje menyre
te qarte per te reduktuar ndikimin e
tyre ne ndotje. Keshtu qe ata kane
ndermarre hapa kolektive te
jashtezakonshme te terheqjes se
vemendjes ndaj impaktit te tyre

SHKELJE E LIGJIT
NE LEJET

MJEDISORE
PER FABRIKAT
E ÇIMENTOS

Politika mjedisore në
Shqipëri po braktiset

nga publiku i qytetarëve
dhe po zëvëndësohet

nga njerëz të
përkohshëm pa vlera,

të cilët përfitimin e
momentit e kanë

normalitet në krahasim
me largpamësinë e

proçesit.

Tregues të kësaj nuk janë
vetëm pjesëmarrja e ulët e
profesionistëve e specialistëve të
fushës në debatet e zhvilluara për
këto çështje, por edhe amullia
përsa i përket pjesëmarrjes së
komuniteteve në jetën publike dhe
mungesa e sigurisë për të
ardhmen. Opinioni më i përhapur
është se politika për mjedisin është
kthyer në një sipërmarrje vetjake
e një grupi të ngushtë njerëzish, të
cilëve u sjell fitime. Nga ana tjetër,
mungesa e politikës së vërtetë
mjedisore është vetëm njëra nga
krizat e shoqërisë shqiptare. Dy
të tjerat janë: mungesa e mendimit
të specialistëve dhe mungesa e
moralit. Çuditërisht, apo
qëllimisht, sfida për të hapur një
debat publik apo tryezë
specialistesh për gjëndjen e
mjedisit në Shqipëri, rrugët e
përpjekjet reale për përmirësimin
e saj, deri tani ka hasur vetëm në
heshtje ose në deklarata patetike
të ushqyera nga njerëz jo të
profesionit.

 ÇIMENTO NE KONFLIKT ME MJEDISIN
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demtues.
 Mr. Papalexopoulos tha :

« Ndryshe nga linjat ajrore,
çimentoja nuk eshte direkt e
dukshme per konsumatorin,
keshtu qe kompanite e çimentos
nuk kane te njejten  «  paraqitje ».
Une e quaj ate, “interes vetjak qe
dihet”! Ne e dime qe eshte nje
problem.
 N.q. s. ne i terheqim vemendjen

vetes atehere mund t’i pezullojme
kritikat, por gjithashtu mund te
kemi nje ze per zgjidhjet. Sidoqofte
ne mund te kemi nje shtytje brenda
vetes.
 Takimi i Brukselit mblodhi

bashke shefat dhe personelin e
vjeter te 18 kompanive te cilet
prodhojne me shume se 40% te
çimentos ne bote. Howard Klee, i
cili koordinon iniciativen e quajtur
“ Nisma per mireperdorimin e
cimentos “(CSI), nuk e pranon qe

ky eshte nje lobing i nje grupi
industrial. Ai tha: Ne kemi
probleme qe ndikojne ne
industrine tone, dhe keto kompani
po bisedojne çfare duhet te bejne
per tu pergatitur.
Shumica e njerezve madje as

nuk jane te ndergjegjshem qe
prodhimi i çimentos shoqerohet me
çlirim te dioksidit te karbonit. Eshte
nje biznes i cili nuk paraqitet
pothuajse fare dhe kompanite e
fuqishme, linjat ajrore dhe te
transportit i kushtojne shume
vemendje. Por ne qofte se rregullat
e fundit do te bejne qe prodhimii
dioksidit te karbonit do t’i kushtoje
bizneseve, atehere kompanite e
çimentos duket se do te kene nje
dem te rende financiar.
 Nderkohe, disa kompani

çimentoje, kane marre masa per te
reduktuar impaktin e tyre ne mjedis.
Disa djegin mbeturinat prane
qymyrit, ndersa te tjere kane

ripunuar mjetet e tyre dhe
mundohen ti bejne uzinat e tyre me
efiçente, duke arritur „suksese
modeste”. Kompanite CSI po
punojne per te standartizuar teknika
te tilla te nxjerrjes se rregullave ne
menyre qe ato te jene te
pranueshem nga te tjeret Ashtu si
Xhorxh Bushi, CSI preferon me
teper reduktime dhe arritje
vullnetare ne “fuqine e energjise”
se produkteve se sa normativa te
caktuara te emetimeve. Kompania
japoneze Taiheiyo eshte zotuar qe
te reduktoje sasine e dioksidit te
karbonit ne 3% per ton cimento ne
vitin 2010 – nje kursim qe do te
permbyset nga rritja e pritshme e
prodhimit. M. Kimura, kryetari i
Taiheiyo, tha: “Duke mos i vene nje
kapak, ndotjet do te vazhdojne te
rriten. Por po i vume kapak, ne
duhet te nderpresim prodhimin dhe
kjo nuk eshte e mire per biznesin.
Ne perqendrohemi tek fuqia e

energjise, performanca me e mire per
industrine dhe teknologjine. Ne nje
kohe afagjate, vetem kapja dhe
akumulimi i karbonit mund te
reduktoje dukshem emetimet nga
çimento, dhe per kete industria po
sponsorizon kerkimet per ate qe
mund te behet. Z. Kimura tha qe
kompanite e vendeve te zhvilluara
kane nevoje qe te zhvillojne
teknologjine e pastrimit keshtu qe
te mund te perdoret nga fabrikat e
çimentos ne Kine, ku asnje prej te
cilave nuk ka pranuar ftesat per tu
bashkuar me CSI. Por shume nga
uzinat e çimentos ne Kine jane me
te pastra se subjekte te tjera te
ngritura kudo, si psh ne SH. B. A e
cila eshte akoma e paperfaqesuar
ne kete nisme, perveç nje
kompanie.
 Z. Papalexopoulos tha:

“Ekuilibri ekologjik gjithmone
eshte diskutuar nga perspektiva
etike, gje qe eshte e drejte, por ne

kemi gjithashtu nevoje te kerkojme
nje ekuiliber te bazuar ne nje
arsyetim biznesi. Zbatimi i kufijve
tavan të CO2 sipas skemes të
Bashkimit Europian europiane,
krijon nje fushe loje te pabarabarte
dhe ka pasoja te papara-
shikueshme.

A ka kuptim qe per
perspektiven mjedisore
te ndalohet prodhimi i
cimentos ne Europe,

dhe kompanite e
çimentos europiane te
transferojne prodhimin
ne Afriken e Veriut, ku

ka kontrolle me te
pakta ?

Ky eshte nje problem global, jo
rajonal. Industria jone po perpiqet
te zhvilloje nje shteg global, i cili,
besojme se do jete me i mire.

 Pergatiti A. Narazani

HISTORIA
 Të dhënat e herëshme për

çimenton vijnë nga lashtësia. Në
Egjiptin antik janë gjetur blloqe e
kolona prej të ndertuara me atë që
sot e quajmë beton. Në një ishull të
Nilit, arkeologët kanë zbuluar një
shkrim të vjetër 3000 vjeçar, që
përmban një listë me 29 minerale, të
cilat shërbejnë për prodhimin e të
ashtuquajturës “famine
stele”(kolona e uritur, me që “pinte”
shumë ujë ) që është një variant i
vjetër betonit, ku vendin kryesor e
zenë gurët gëlqerorë e silikatet. Bile,
edhe për blloqet qindra tonësh të
piramidave ka një teori, e studiuesit
Xh. Davidoviç i Institutit
Arkeologjik të Ndërimeve Antike në
SHBA, por dhe egjiptologëve të
tjerë. Mbështetur në disa fakte, ata
ngulmojnë se edhe piramidat e
mëdha të Gizës janë ndërtuar me
blloqe betoni. Kjo, sepse nga
analizat del se në lendët përbërëse
të tyre, veç fijeve të flokut nga
njerëzit e kafshët, ka dhe minerale,
që nuk ndodhen në guroret ku
mendohet se janë nxjerrë.
 Betoni, emrin që ka sot

(concretus në latinisht e concret në
gjuhët neolatine të sotme) e ka
marrë nga romakët. Që në vitet 300
para erës sonë, Perandori Apius
ndërtoi me gurë e blloqe betoni
romak të varfër, rrugën Apia, rrugë
që më vonë, vazhdoi nëpër Ballkan
nëpërmjet Durrësit me emrin Via
Egnatia. Më vonë, rreth vitit 150 p.
e. r. u krijua çimentua me cilësi
pothuaj si ato të sotmet me
përzierjen e silikateve natyrale. Në
vitin 118, gjithmonë p.e.r., për
ndërtimin e kupolës së famëshme
të Panteonit në Romë u bashkua
me silikatet, edhe pocolana, një gur
i lehtë vullkanik që plotësonte
cilësitë e betonit, duke e bërë edhe
më të lehtë. Kupola ende e paprekur,
me diametër 45m, e vërteton edhe
sot këtë.
 Por çimentua hidraulike, siç e

njohim sot, e ka prejardhjen nga
Portlend (Angli) në shekullin e 18.

te. Xh. Aspdin, një prodhues
çimentoje, ndërthuri me proceset
mekanike, edhe nxehjen e
xeherorëve , duke ndërtuar furrat
vertikale që punonin me qymyr. Po
në Angli u ndërtuan dhe furrat e
para rrotulluese në 1880. Kjo solli
atë revolucion në ndërtim që njohim
edhe sot.

 TE DHENA
 - Çimento vjen nga trikalciumi i

silicit, nga tri kalciumi i aluminit dhe
bikalciumi i silicit (që përdoret për
çimentot e dobëta).
 -Në përbërjen e çimentos, të

gatëshme për tu përdorur, ka 60%
gelqerorë, 19% përqind silic, 8%
alumin, nga 5% hekur e magnez dhe
3% trioksid squfuri. Xeherorët që
përmbajnë këto minerale nxehen në
furra ne temperature nga 1540 deri
në 1600° C. dhe pasi thërmohen
kalojnë në sita të imta. Furrat arrijnë
në 150 m gjatësi dhe 3. 7 m lartësi.
 - Nga 45 kg lendë e ngurtë,

prodhohet mesatarisht 27-30 kg
çimento. Për prodhimin e saj
kërkohet lendë djegëse në masën
450 gram qymyr ose (ekuivalenti në
lëndë djegëse të lëngët, naftë, solar
etj. . ) për 900 gr çimento.
 - Ngurtesimi i saj bëhet kur

trikalciumi i silicit dhe hidrooksidi i
kalciumit bashkohet me ujin dhe
forcohet deri në gjëndje te ngurtë.
Betonët me çimento të cilësisë të
lartë mbajnë tensione deri në 19. 4
kg/cm².
 -Gjatë prodhimit, fenomeni i

parë është avullimi i ujit dhe lëshimi
(emetimi ) i dioksidit të karbonit.
 Për përdorimin masiv të

çimentos, dime të gjithë. Në rang
botëror, dy prodhuesit më të
mëdhej janë Kina e Rusia me të
dhëna jo shumë të sakta dhe pas
tyre SHBA me rreth 100 milion ton
në vit.

 SHENDETI
 U tha më lart se nga lëndët e

ngurta që kërkohen për prodhimin
e çimentos, një e treta ngel si mbetje.
Ku shkon? Me përbërje të lartë silici,
alumini e squfuri në formë bioksidi
e trioksidi, ajo ndot terrenin e
atmosferën. Së bashku me sasitë e
mëdha të dioksidit të karbonit,
gazrat formojnë atë mjegullën
karakteristike rreth fabrikave të
çimentos, që era e çon deri në
distanca të largëta.
 Kalçiumi, aq i domozdoshëm në

masë mesatare 350 mg në ditë për
rritjen e forcimin e kockave në

trupin e njeriut, në masa më të
mëdha, rreth 2000 mg, shkakton
formimin e gurëve në veshka dhe
mungese estrogeni, një hormon që
te gratë shkakton kancer dhe
çrregullime në lindjet.
 Përmbajtja e squfurit, në formë

të lirë apo oksidesh, të cilin e
përmbajnë dhe lëndët djegëse,
përvecc të tjerave, shkakton, në
bashkëveprim me ajrin dhe avujt që
ndodhen në të, krijimin e shiut acid,
që njihet si një nga faktorët
kryesorë të ndotjeve në botë,
pasojat e të cilit, qoftë në shëndetin
e njeriut, qoftë në bimësi, njihen.
Dhe dioksidi i squfurit, kjo njihet,
cclirohet sa herë prodhohet beton.
 Silikoza, sëmundje që zë vënd

një krye të atyre profesionale, vjen
nga ekspozimi në mjediset me silic.
Me sasinë e madhe të kësaj lënde
nga fabrikat e çimentos, jo vetëm
punonjësit e tyre por kudo ku
shpërndahen mbetjet njerëzit
rrezikohen nga pneumokoniozat.
Këto sëmundje bëjnë që indet e

mushkërive të dëmtohen në mënyrë
të pariparueshme. Fillimisht
formohen njolla e lunga e më pas
tumorë fibrozë, që duke përparuar
kalojnë në krijimin e sekretimive të
mukozave, për të cilat populli thotë
se mushkëria ka zënë ujë. Po ashtu
sëmundje të tjera , shpesh fatale
janë kanceri, tuberkulozi, emfizema
(pamundësia për të marr frymë) dhe
sëmundjet kardiake.

 Por për shëndetin ngel edhe
problemi i pjesëzave PM10. Quhet
kështu ai pluhuri shumë i imët i
mbetjeve të ngurta që depërton, pa
u filtruar, deri në pjesët më të thella
të mushkërive. Duke marrë
parasysh se një sitë normale në
fabrikat e çimentos ka rreth 6000 mijë
brima për cm², kuptohet se sa
depërton ai në mushkëritë e njeriut.
Dhe mbetjet e ngurta urbane janë
shumë herë më të mëdha e
megjithatë ankohemi shumë prej
tyre.  Për eliminimin e mbetjeve të
dëmshme nga fabrikat e çimentos,
egziston edhe nje proçes, i njohur
si precipitimi elektrostatik. Me
jonizimin e pluhurave, bëhet
mbledhja e tyre në rezrevuarë të
posaçëm. Por kjo, jo vetëm në
Shqipëri, por edhe në vënde më të
pasura nuk ka arritur të futet
plotësisht.
 Për dioksidin e karbonit (CO²)

nuk po shkruajmë asgjë. Beteja që
ka filluar kundër emetimeve të tij në
planet, i thotë të gjitha, bile jemi
edhe të vonuar për këtë
 Këto që u shkruajtën më lart

janë fakte. E dimë domosdo-
shmërinë e çimentos në ndërtim, por
dimë dhe të ruajmë vehten dhe
mjedisin nga pasojat, për sot dhe
për nesër.
Dimë gjithashtu se qeveria ka

ndërmënd, për të shtuar të
ardhurat, të ndërtojë edhe fabrika
të tjera vç atyre që janë. Me
sipërfaqen që ka Shqipëria dhe për
dëmet që mund të vinë në zonat ku
mund të ndërtohen, themi se jo
vetëm po shpejtojmë, por po
gabojmë. I duam të ardhurat që do
të rritin mirëqënien, por duhen
pyetur, dëgjuar dhe të vihen në jetë
edhe përfundimet e specialistëve te
mjedisit. Sepse gabimet e sotme,
nesër do të kushtojnë më shtrenjtë,
qoftë për mjedisin dhe shëndetin e
njerëzve e qoftë edhe për kostot
financiare që do të kërkohen. Dhe
këto kosto, përsëri nga ne do të
paguhen.

 Agim Dalipi

Te veprosh, duhet te dish  -  Te dish duhet do te thote te mesosh

ÇIMENTO
Çimento! Një pluhur gri, i cili kur bie në kontakt me ujin

ngurtësohet dhe pa të cilin nuk mund të mendohet
asnjë ndërtim. Por çfarë dime tjetër për të ? Si

prodhohet e çfarë ndodh, përveç se teshtimë apo
kolltemi kur thithim pak nga ai pluhur ? Le të përpiqemi

të japim ca përgjigje.

 ÇIMENTO NE KONFLIKT ME MJEDISIN
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Tregëtimi global i karbonit po
përhapet me shpejtësi këto dy
vjetët e fundit, në bazë te interesit
të ri e të vazhdueshem ndër
qeveritë kombëtare e rajonale për
frenimin e emetimit (lëshimit ) të
karbonit. Në mbarë botën,
shitblerja e karbonit ka arritur një
total prej 59. 2 miliardë $ në vitin
2007, mbi 80 % më tepër se viti
2006, sipas vlerësimit fillestar të
studimit të tregut prej grupit Point
Carbon. Vlerësime fillestare
tregojnë se volumi i karbonit të
nxjerrë e depozituar, te shitblerë
në 2006, ka qene më tepër se
dyfish i sasisë së tregëtuar një vit
më parë (2005).

 Tregëtisë së karbonit i është
caktuar të luftojë ngrohjen globale
nëpërmjet shtimit te çmimit per
dioksidin e karbonit (CO²) dhe
gazrave të tjera me efektin serrë.
Kompanitë dhe entet e tjera mund
të tregëtojnë të drejtën e emetimit
të këtyre gazrave nëpërmjet lejimit,
dhënies së të drejtës ose
liçensimit. Sasia e përgjithëshme
e emetimit në një shtet apo vënd
do të kufizohet me legjislacion. Në
qoftë se një kompani kë kërkon të
emetojë më tepër se sa lejon ligji,
atëherë mund të blejë te drejtën e
një kompanie tjetër, e cila ka
reduktuar emetimet e saj më
poshtë të të drejtës që i është
akorduar.
 Në të kalarën, emetues të

mëdhej (të tillë si fabrikat ose
impiantet e energjisë ) kanë patur
një nxitje të vogël financiare për
të kufizuar emetimin e dioksidit të
karbonit sepse nuk kanë patur
shpenzime direkte të lidhura me
emetimin e gazrave me efektin
serrë. Tregëtimi i karbonit po
ndihmon që të pranohet e vërteta
e kostos mjedisore nga emetimi i
CO² dhe gazrave të tjera që
kontribuojnë në ndryshimin
klimaterik.

 Detyrimet e tregjeve të
karbonit përcaktohen me
legjislacionin kombëtar ose
rajonal. Bashkimi Europian, për
shëmbull, ka themeluar EU-ETS
(European Union Emissions

Trading Scheme – Skema e
Tregëtimit të Emetimeve të
Bashkimit Europian ) si pjesë e
strategjisë së tij për të plotësuar
detyrimet ndaj Protokollit të
Kyotos për planifikimin e
emetimeve. Me EU-ETS Bashkimi

Europian shpreson të plotësojë
objektivat e veta për Kyoton me
4. 3-5. 4 miliardë dollarë në vit, një
shumë e barabartë me më pak se
0. 1% e prodhimit të brëndëshëm
bruto të rajonit. Pa EU-ETS kostot
përkatëse do të ishin më tepër se
dy fish të larta.
 EU-ETS është programi më i

madh botëror i tregëtisë se
karbonit. Testi i tij për tregëtinë e
karbonit ka filluar më 2005 dhe
mbaron më 2007. Gjatë kësaj kohe
mbi 11500 emetues të mëdhenj-si
impiante energjie, gjenerues

ngrohjeje dhe fabrika të energjisë
intensive –janë përfshirë në
skemën e tregëtimit. Në 2006, EU-
ETS trefishoi e më tepër volumin
e shitjes së vitit të mëparshëm ,
nga 321 milion ton dioksid karboni
në 1. 1 miliardë ton. ( Çmimi i
karbonit është përcaktuar në
sasinë e CO², e barazuar me
mundësitë e ndryshme, se në
ç’sasi dioksidi i karbonit dhe gazrat
e tjera me efektin serrë ndërhyjnë
në ndryshimin klimaterik ). Vlera e
karbonit të tregëtuar është
trefishuar në të njëjtën periudhë ,
nga 8. 4 miliard dollarë në 2005 tek
24. 9 miliardë ( me vlerën e dollarit
në 2007).
 EU-ETS do të hyjë në fazën e

dytë të aktivitetit në 2008. Kjo fazë,
që mbaron në 2012 përkon me
periudhën e parë të angazhimeve
në protokollin e Kyotos për
reduktimin e emetimeve. Burime të
tjera të emetimeve do të shtohen,
siç është aviacioni , por edhe për

lloje të tjera të gazrave me efektin
serrë veç dioksidit të karbonit.
Kufizime më të rrepta të emetimeve
gjatë kësaj periudhe do të thotë
më pak leje për tu aktivizuar, dhe
kjo -akoma më tepër -do të mbajë
çmime më të larta se sa në fund të
periudhës së parë të aktivizimit.
Gjatë 2007 kjo solli një mbikërkesë
të lejeve , shumë më tepër se sa
ishin caktuar fillimisht dhe çmimi
ra pothajse afër zeros.
 Të tjera pagesa për karbonin

do të trajtohen gjithashtu nga EU-
ETS; këto të krijuara nga

“mekanizmat fleksibël “ i
Protokollit të Kyotos. Këto janë
të njohura si nga CDM (Mekanizmi
i Zhvillimit të Pastrimit – Clean
Development Mechanism ) edhe
nga JI ( Lidhja e Zbatimit – Joint
Implementation ). CDM – i cili
merr parasysh se vëndet e
industrializuara do të plotësojnë
pjesën e tyre të objektivave të
Kyotos duke investuar në
projekte për zhvillimin e pastrimit
në vëndet në zhvillim - duke
prodhuar 450 milion ton reduktime
të emetimeve të çertifikuara vetëm
në 2006. Këto kredite do të
vlerësoheshin me më tepër se 5
miliardë dollarë.
JI , e cila ka primare projektet

në Europën Lindore do të fillojë
më ngadalë , me 16 milion ton
kredite të tregëtuara në 2006, me
një vlerë prej 144 milion dollarë.

 Disa vëzhgues janë të
shqetësuar se një pjesë e
burimeve të rëndësishme të

gazrave me efektin serrë , nga
mekanizmat ekzistuese nuk janë
trajtuar mjaftueshëm. Një fushë ,
e cila ka qënë në mënyrë të
veçantë e diskutueshme , është
reduktimi i emetimeve nga
shpyllëzimi në vëndet në zhvillim.
Me shpyllëzim , të llogaritur për
20% të emetimeve globale ,
përfshirë 70% të emetimeve të
Brazilit dhe 80% nga Indonezia,
mbrojtja e pyjeve është një pjesë
esenciale e përpjekjeve që
nevojiten në luftën kundër
ndryshimit klimaterik. Në

negociatat e klimës në Bali në
dhjetor 2007, Banka Botërore
shpalli krijimin e Forest Carbon
Partnership Facility ( Struktura e
bashkëpunimit për Karbonin e
Pyjeve ). Ky instrument financiar
ka qëllim të kompensojë vëndet për
kostot që do të përballojnë duke
mbajtur pyjet egzistuese të
paprekura.
 Pyjet shpesh përmënden

tashmë së bashku me një tjetër lloj
të tregëtimit të karbonit : tregëtimin
vullnetar. Ky treg përdoret nga
bisneset, organizatat dhe individë
që vullnetarisht shitblejnë kredite
karboni ( në këtë kontekst shpesh
ju referohen si kompensues të
karbonit ) për të ulur emetimet e
tyre të gazrave me efektin serrë.
Kreditet zakonisht këmbehen
(shitblehen ) jashtë llogarive – jo
nëpërmjet tregut formal – ose
nëpërmjet një mekanizmi të
suksesshëm tregëtimi , siç është
CCX (Chicago Climate Exchange

– Bursa e Klimës e Çikagos). EM
(Ecosystem Marketplace – Tregu
i Ekosistemit) ne SHBA -
organinizatë me baza, që gjurmon
tregjet mjedisore, ka çmuar se në
2006 të paktën 23. 7 milion ton të
CO² janë tregëtuar në tregun
vullnetar, përfshirë mbi 10. 3 milion
ton të tregëtuar nëpërmjet CCX.
CCX llogarit që vëllimi i tregëtuar
do të dyfishohet deri 22. 9 milion
ton në 2007.
 Megjithëqë tregu i karbonit

vazhdon të rritet, disa probleme
kyç mbeten. Nje problem vërtet i
rëndësishëm është nëqoftë se dhe
në ç’mënyrë Shtetet e Bashkuara
do të vendosin një limit kombëtar
për karbonin dhe do të
institucionalizojnë detyrimet për
tregun e karbonit. Si emetuesi më i
madh në botë i CO² dhe i vetmi vënd
i industrializuar që nuk ka
nënëshkruar Protokollin e Kyotos
, qeveria e SHBA me qëndrimin
kërcënues e inaktiv ka bërë të mos
ndjehen edhe përpjekjet e 176
vëndeve të tjera dhe Bashkimit
Europian deri sa të ratifikojë
protokollin.
 Ndërkohë, disa inisiativa

shtetërore dhe rajonale në
Shtetet e Bashkuara dhe Kanada
po ecin përpara. RGGI (Regional
Greenhouse Gas Initiative -
Inisiativa Rajonale për Gazrat me
Efektin Serrë ), e cila do të fillojë
në 2009, është një angazhim i të
paktën 10 shteteve të verilindjes
do që të arrijë nivelin e emetimeve
të CO² në vitin 1990 brënda 2014
dhe t’i reduktojë ato 10% poshtë
këtij niveli në 2018. Në 2006
Kalifornia miratoi ligjin që kërkon
reduktimin me 25% të emetimeve

të CO
2
 deri në 2020. Tregëtimi i

karbonit për të arritur këtë objektiv
mund të fillojë në 2012 dhe
reduktimet më të mëdha priten të
vinë nga emetuesit e mëdhënj
shtetërorë. Edhe ËCI ( Ëestern
Climate Initiative – Inisiativa e
Perëndimit për Klimën ), e ndërtuar
sipas modelit të RGGI, ka për
objektiv ti çojë emetimet rajonale
në 15% më poshtë se niveli i para
2005 , deri në 2020, duke vendosur
mekanizmin e tregut. Aktualisht ,
Kalifornia, gjashtë shtete
perëndimore dhe dy provinca
kanadeze kanë nënëshkruar, me
gjashtë shtete të tjera në SHBA,
një shtet i Meksikës dhe tre
provinca të bashkuara si
vëzhguese.

 Përgatiti A. Dalipi

Tabakizmi është epidemi
globale. Kështu u quajt pirja dhe
dhe dëmet e duhanit nga
Drejtoresha e Përgjithëshme e O.
B. SH. (Organizata Botërore e
Shëndtësisë ) M. Çen në raportin
vjetor të organizatës.
 Statistikat nga 179 vënde të

botës janë tronditëse. në raporti që
përmban studime në politikat e 179
shteteve për duhanin.
-T‡e duhanpirësve janë në 10

vende të botës, ku vëndin e parë e
ze Greqia me 48. 2% të njerëzve të
rritur që pinë duhan.

-Pirja e duhanit është një nga
gjashtë faktorët e parë të vdekjeve
në botë dhe në shekullin e kaluar
kanë vdekur direkt apo inderekt
nga duhani rreth 100 milion vetë
ndërsa në shek. 21, llogaritet, me
ritmet e sotme, të vdesin gati një
miliard dhe 15% e vdekjeve janë
persona që nuk e pinë duhanin, por
jetojnë në ambiente ku tymoset.
-Qeveritë e mbarë botës

mbledhin çdo vit 200 miliardë $ nga
taksat mbi duhanin, por vetëm 5%
e tyre shpenzohet për kontrollin e
pirjes së duhanit apo investimeve

që kanë lidhje me të.
-Taksat mbi çmimin e një pakete

zenë nga 40-64% të vlerës, por nga
OBSH kërkohet të shkojë në 75%.
 OBSH u kërkoi qeverive të

rritin luftën kundër duhanit e në
radhë të parë parandalimin tek
moshat e vogla. Po ashtu, të rrisin
dhe investimet nga paratë e
mbledhura nga taksat mbi duhanin.
 Por ka dhe shëmbuj ku duhet

mësuar. Vite të shkuara, qyteti
kalifornian (SH. B. A. ) Kalabasa, u
bë i njohur se për herë të pare
ndaloi pirjen e duhanit në vënde

publike. Ishte hera e parë që merrej
nje vendim i tillë dhe fillimisht u
prit me mosbesim. Por koha tregoi
se ishte, jo vetëm një veprim i
duhur , që gjeti përkrahje në masë,
por në shumë shtete ( edhe ne
Shqipëri ) është kthyer ne ligj,
moszbatimi i të cilit penalizohet .
Sa për vlerën në shëndetin e
njerëzve dhe për mjedisin , kjo
njihet nga të gjithë.
 Ky qytet me 25 mijë banorë po

kthehet përsëri në vëmëndjen e
opinionit publik dhe të mediave
botërore. Kohët e fundit këshilli

bashkiak mori një vendim të ri :
Brënda vitit 2012 pirja e duhanit
do të ndalohat edhe ne ambientet
privete , domethënë ne shtëpitë
dhe apartamentet e të gjithë
qytetarëve . Kryetari i Bashkise B.
Groveman bëri të ditur edhe një
saktësi : në “ zonën e ndaluar “
bëjnë pjesë jo vetëm apartamentet
por edhe ballkonet, verandat dhe
taracat e shtëpive e pallateve.
Praktikisht, kur të hyjë në fuqi ky
rregull i ri, duhanpirësit do t’ju
duhet të lenë duhanin ose të
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ndërrojnë qytet.
 Në Shqipëri statistikat nuk janë

të sakta. Por duke marrë parasysh
ata fëmijë që shihen, jo vetëm duke
shitur, por edhe duke e pirë
duhanin, athere alarmi për ne duhet
të jetë më i lartë se ai i OBSH. Tek
ne u miratua Ligji përkatës, por e
vetmja gjë që pati ndryshim, ishte

heqja e reklamave të duhanit. Sa për
ndalimin e tij në mjedise publike,
boll të themi se ligjin e miratuam,
por shtetarët nuk dinin kush do të
merrej me zbatimin e tij. Por edhe
zgjidhja e këtij problemi duhet të
shoqërohet me zbatimin korrekt,
sepse pak ndjehet në të vërtetë. Në
Gjermani, ish Kancelarit H. Shmid i
vunë gjobë dhe u detyrua të

kërkonte falje publikisht, sepse
ndezi një cigar në hollin e operas.

 Ditët e fundit, Komiteti
Ndërsektorial për Mbrojtjen e
Shëndetit nga produktete duhanit,
ka vënë në dispozicion një numur
telefoni pa pagesë 0800 47 47, për
këshillim të atyre që duan ta lënë
prjen e duhanit. Gjë e mire, por më i
mire është kontrolli i zbatimit të ligjit.

Vijon nga numuri i kaluar

3-Bilanci i karbonit thithje/
emisione te pyjeve dhe drureve
frutore

Nga figura duket qarte se pyjet
kane bilance negative;pyjet tona
akoma kane emisionet me te medha

se thithjet e gazit karbonik, por
bilanci ka tendence te permiresohet
vazhdimisht ne favor te pakesimit
te emisioneve si pasoje e
pakesimit te vellimeve te
shfrytezimit te lendes rrumbullaket
dhe te druve te zjarrit megjithese,
pas vitit 1997 vrehet tendence ne
drejtim te shtimit te tyre.

4-Perdorimi dhe Ndryshimet
e Perdorimit te Tokes

Toka per shkak te depozitimit
te lendes organike eshte rezervuar
i madhe per konservimin e
karbonit dhe per rrjedhoje, nga
trajtimi i keq i saje mund te
shkarkohen ne atmosfere sasi te
konsiderushme te gazit karbonik
te cilat perbejne rezik potencial per
ekzistencen e qenieve te gjalla.

4. 1-Ndryshimi i siperfaqes
pyjeve dhe kullotave ne toka
bujqesore me ane te
zjarreve

-Ndryshimi i siperfaqes
pyjore ne toka bujqesore ose
kullota

Menyra, per hapjen e tokave

te reja, me ane te zjarrit nga pyjet
nuk eshte tradicionale ne vendin
tone por, ne kemi perfshire
siperfaqet e djegura me ane te
zjarreve.

Te dhenat mbi siperfaqet e
pyjeve dhe kullotave te djegura
jane marre nga ish Drejtoria e
Pergjitheshme e Pyjeve dhe

Kullotave.
 Nga te dhenat e dhjete viteve

1990-2000, me siperfaqe te djegur
me te madhe kane rezultuar vitet
1992, 1997 dhe 2000.

-Sasia e karbonit dhe gazit
karbonik shkarkuar çdo vit ne
atmosfere nga siperfaqet e
djegura.

Eshte shume e qarte se sasia e
shkarkuar me e madhe e gazit
karbonik ne atmosfere ka qene

gjate viteve 1997 dhe 2000 kur
edhe siperfaqeja e djegur ka qene
me e madhe. Ajo ka ndryshuar nga
3. 36 deri ne 27. 30 Gg CO

2. 
(1 Gg=1

Bilion g)
Sasite e gazeve te tjere me efekt

sere te shkarkuara ne atmosfere
kane qene shume pake ose te pa
rendesishme.

4. 2-Siperfaqe e tokave te
braktisura per 20 vjet

Nga keto siperfaqe sipas
llogaritjeve thithet sasia e gazit
karbonik prej rreth 286 Gg.

4. 3-Emisionet e karbonit nga
tokat organike te mbareshtruara.

Tokat organike sipas
klasifikimit Amerikan te tokave u
perfshine ne tipin e tokave
Histisole. Te dhenat u muarren nga
studimi Benchmark Soils of
Albania-Pandi ZDRULI-1995.
Duke qene se tokes i duhet me
shume se 100 vjet te ndryshoje
tipin e saje, per 10 vjetet e marre
ne konsiderat per llogaritje, do te
mbeten te njejtat te dhena per
rrjedhoje dhe te njejtat rezultate
te emisioneve te gazit karbonik
rreth 145. 86 Gg/vit.

4. 4-Emisionet e karbonit nga
tokat minerale

Tokat minerale sipas
klasifikimit Amerikan te tokave u
perfshine ne tipet e tokave-
Inseptisole, Entisole, Mollisole,
Miscellaneous (Aktivitet i ulet)
dhe Vertisole, Mollisole, Alfisole
(Aktivitet i larte). Gjithashtu, tokat
ranore u perfshine ne tipin
Entisole. Siperfaqet ujore u
perfshine tek tipi Aquis. Te dhenat
u muarren nga studimi Benchmark
Soils of Albania-Pandi ZDRULI-
1995 dhe sipas sistemeve te
kultivimit nga gjykim eksperti duke
marre ne konsiderat rekomandimet

e ketij studimi mbi sistemet e
kultivimit qe duhet te perdoren
sipas tipeve te tokave.

Vlerat ndryshojne ne intervalin
nga 3. 616, 6 Gg/vit ne vitin 1992
deri -1. 162, 8 Gg/vit ne vitin 1995.

 Vijon në numurin e ardhshëm

Duke qenë se blegtoria ka qenë dhe
mbetet një nga burimet kryesore të të
ardhurave vjetore për komunitetet e
fshatrave dhe komunave të vendit
tonë, problemi që shtrohet sot është
ndërhyrja me operacione të
kombinuara punimesh përmirësuese
dhe masash të tjera plotësuese që i
shërbejnë mbarështimit të kafshëve
nga fermerët.

 Në ndryshim nga mbulesat e tjera
bimore të tokës, bimësia kullosore ka
veçoritë e saj. Shoqërimet barishtore
përhapen kudo në natyrë, që nga
livadhet e dëndur të rrafshnaltave,
shpateve të maleve, skarpateve të
përrejve dhe masiveve shkëmbore.
Ata ndërfuten gjithashtu thellë në
tokat e grumbujve pyjorë duke
mbushur hapësirat e dritësuara të tyre,
terrenet e çeltirave dhe shpesh krijojnë
shtresën e poshtëme bimore të çatisë
së gjelbër. Në këtë kontekst, flora
barishtore e kullotave përbën një
pasuri shumë të madhe për ekonominë
e njerëzve dhe biodiversitetin e
mjedisit natyror.

 Në territorin shqiptar sipërfaqet
kullosore përbëjnë rreth 15% të
treguesit të përgjithshëm hapësinor të
tokës. Nga pikëpamja e shtrirjes
gjeografike kullotat gjenden kryesisht
në shpatet e maleve, në terrenet
kodrinorë dhe rrotull trojeve të
qendrave të banuara. Pyetja që
shtrohet është: Çfarë mund të bëhet
sot për kullotat natyrore? Si mund të
përmirësohen ato me qëllim që ti
shërbejnë më tepër ekonomisë, jo
vetëm në drejtim të mbarështimit
blegtoral por edhe në drejtime të tjera
që kërkon koha? Kush janë vizionet
moderne të zhvillimit për këtë sektor
që gabimisht është lënë në harresë të
pamerituar?

 Në kontekstin e përgjithshëm të
administrimit të hapësirave kullosore,
ndërhyrja e njeriut ka qenë e orientuar
kryesisht nga punimet që rrisin
aftësinë prodhuese foragjere. Tradita
e krijuar dekada më parë në këtë
drejtim inkuadron një seri proçesesh
të cilët kanë tentuar shtimin e
sipërfaqes pjellore të tokës nëpërmjet
çlirimit të saj nga gurët e lëvizshëm
dhe bimët e pangrënëshme prej
kafshëve siç janë: cfaka, driza,
gjëmbat, thrumja, fieri etj. Po ashtu
plehërimet kimike, plehërimet
organike dhe kultivimet e llojeve
livadhore polifite kanë qenë ndërhyrje
të cilat për një periudhë u zbatuan në
shkallë të gjërë. Ujitja, si një proçes
mjaft i dobishëm për stimulimin e
rendimenteve të mëdhenj në
prodhimin foragjer kullosor, është
zbatuar kryesisht në livadhet e
kultivuar mbi tokat bujqësore.

 Nga këndvështrimi i sotëm
proceset e lartpërmendur duhen
korrigjuar në masa të ndryshme duke
shmangur një pjesë të tyre dhe duke
modifikuar pjesën tjetër.

Pikëpamja për të pasur
mjedise kullosorë jo vetëm
për prodhim foragjer por
edhe për peizazh natyror

të bukur e me vlera
shlodhëse për njerëzit,
sot gjen përkrahje të

gjërë në publik.

Nga ana tjetër studiuesit e natyrës
dhe turistët e ekskursioneve stinore
(të rinjtë e shkollave të ndryshme,
grupe ekskursionistësh të huaj etj) janë

mjaft të interesuar për mjedise të pa
artificializuar.

Aspektet kryesore që propozohen
për ndërhyrje në kullotat e thata të
vendit (përmendim në këtë grup
masivet malorë të rajonit jugor të
vendit) janë: mbjelljet e drurëve në
terrenet kullosorë duke iu përshtatur
skemave natyrore të shpërndarjes së
tyre; plehërimet me azot dhe
plehërimet organike (me vatha të
lëvizëshme ose me shpërndarje plehu
në sasitë e nevojshme). Këto janë
punime që rrisin ndjeshëm
prodhimtarinë barishtore të kullotave
dhe përmirësojnë përbërjen e florës
duke ndryshuar në këtë mënyrë edhe
cilësinë e kullotës si nga pikëpamja e
krijimit të një mikroklime të
përshtatëshme për kafshët ashtu edhe
në drejtim të raporteve të llojeve
përbërës.

 Nga ana tjetër duhet të theksojmë
se nuk mund të merren efektet e
dëshiruar apo rezultatet e synuar në
se të gjitha masat ndërhyrëse nuk
pasohen nga organizimi i kullotjes së
kontrolluar e cila ndërthur treguesin e
ngarkesës optimale në numër krerësh
për njësi sipërfaqe me periodicitetin e
riciklimit vegjetativ të bimësisë.

 Për këtë qëllim rekomandimet e
planifikimeve që bëhen nga
institucionet shtetërore ose organizatat
civile që administrojnë dhe përdorin
këto hapësira duhet të synojnë
drejtimet e theksuar më lart.

 Çështja e infrastrukturës në
kullota mbart në vetvete mjaft interes
për tu diskutuar dhe për tu parashtruar
në tryezën e zgjidhjeve institucionale.
Duke e filluar me gjendjen numerike
dhe funksionale të pikave të ujit të
pijshëm për blegtorinë do të theksonim
se kjo nevojë ka dalë në skenën
problemore të mbarështimit blegtoral,
dekada më parë. Aktualisht vendi ynë
ka një trashëgimi të pasur në ndërtimin
e pikave të ujit për blegtorinë.
Megjithatë problemi i sigurimit të ujit
të pijshëm në periudhën e sotme duhet
të orientohet në rikonstruksionin e
pikave të amortizuara e të dëmtuara,
në ndërtimin e pikave të reja dhe në
mirëadministrimin e tyre.

 Një tjetër drejtim në kontekstin e
infrastrukturës kullosore përbën edhe
pajisja e kullotave me rrugë të
kategorive të ndryshme (rrugë auto dhe
rrugë këmbësore për njerëzit dhe
kafshët që qarkullojnë në këto
hapësira). Në këtë aspekt trashëgimia
është mjaft e varfër.

Përsa i përket ndërtesave në kullota
në të cilat strehohen kafshët ose
barinjtë ( stalla dimërore, kasolle
verore, parqe nate, stane, shtëpi etj)
në periudhën e sotme ka një ripërtëritje
të traditës së kaluar e cila në fakt
kërkon modifikime të nevojshme që
diktohen nga rritja e kërkesave për
organizimin cilësore të prodhimit dhe
nivelit të jetesës së vetë fermerëve.

NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE PYJET Kullotat dhe mbarështimi
tradicional i blegtorise

Nga Ferdin Liçaj e Haki Kola

Prof. Dr. Spiro KARADUMI, Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve Tirane, Tel. &Fax. 04 228435
E. mail: spiro. karadumi@gmail. com

Fig. 1 Bilanci karbonit thithje/emisione per pyjet

Emisionet e gazit karbonik nga siperfaqet e pyjeve dhe kullotave
te djegura

vijon nga faqja 3
 TABAKIZMI , O.B.SH. DHE LIGJI SHQIPTAR
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Viti 2007 i tejkaloi parashikimet e
turizmit nderkombetar, prurjet e te cilit
kapnin shifra te reja rekord prej rreth
900 milion turistesh.

Rezultatet konfirmojne rritjen e
itinerareve te gjata gjate viteve te
kaluara dhe aftesine riperteritese te
ketij sektori ne lidhje me faktoret e
jashtem. Ky zhvillim eshte mbeshtetur
nga nje ekonomi e forte boterore, e
cila ka perjetuar periudhen me te gjate
te zhvillimit per me shume se dy
dekada.

Sipas te dhenave te fundit te
U N W TO W orld Tourism Barometer,
prurjet e turizmit nderkombetar u
rriten me rreth 6% ne 2007, ose me
898 milione turiste nderkombetare,
krahasuar me vitin 2006.

“Zhvillimet ekonomike dhe te
turizmit jane nxitur nga nevojat e
tregut. Nderkohe qe tregjet e afirmuara
mbeten destinacionet udheheqese ne
bote, rritja e shpejte e tregjeve te reja
konfirmon mesazhin kryesor te
UNWTO per rendesine qe ka turizmi
ne zhvillimin boteror”-tha Sekretari I
Pergjithshem I UNWTO-s Francesko
Frangialli.

Nga 52 milion prurje turistesh ne
mbare boten, Europa priti 19 milion
vete, Azia dhe ishujt e Paqesorit 17
milion, vendet e Amerikes rreth 6
milion, Afrika rreth 3 milion dhe Lindja
e Mesme rreth 5 milion.

Brenda rajoneve
Lindja e Mesme numeron 46 milion

turiste nderkombetare qe shkojne ne
keto vende dhe vazhdon te jete nje
nga “historite” me te suksesshme
turistike te dekades pavaresisht nga

tensionet dhe kercenimet qe ka kjo
zone. Rajoni, me Arabine Saudite dhe
Egjiptin si vendet kryesore qe kane
pritur turiste ne vitin 2007, shfaqet si
nje destinacion qe preferohet, ku numri
i vizitoreve po rritet me shpejt se ai i
totalit boteror.

Pervec rritjes se fuqishme te
turizmit me mbi 7% ne vit qe nga viti
2000, Azia dhe vendet e Paqesorit jane
gjithashtu duke nxitur turizmin
nderkombetar dhe terhequr 185 milion
vizitore. Nderkohe qe Japonia

(+14%) po zbehet si destinacion,
Malajzia (+20%), Kamboxhia(+19%),
Vietnami (+16%), Indonezia (+15%),
India (+13%) dhe Kina (+10%) po
vazhdojne te rrisin nivelet e tyre.

Me nje total te vleresuar me 44
milion udhetare nderkombetare, Afrika

konfirmoi “momentin” e saj te mire,
(duke mbeshtetur rritjen e turizmit per
vitin 2006) dhe tani ka nje rritje prej
7% ne cdo vit qe nga viti 2000. Ne
2007, Afrika e Veriut (+8%) duket se
eshte pak me mire se Afrika e Saharase
se poshtme (+7%), kryesisht per
shkak te Marokut qe ze 14% te kesaj
shume.

Nderkohe qe ne Afriken e Saharase
se poshtme nje numer vendesh kane
pasur rezultate te mira, shifrat ne
Afriken e Jugut vazhdojne te rriten
nepermjet reklamimit te pritjes se
turisteve ne kete vend nga Ndeshjet e
Futbollit per Kupen e Botes ne 2010.

Rajoni amerikan “rifitoi fuqi” dhe
e dyfishoi rritjen e nivelit te turizmit
mbas rritjes prej 2% ne 2006, i
ndihmuar nga reagimi I tregut te
brendshem te SH. B. A (+10%) dhe i
Amerikes Qendrore dhe Jugore, te cilat
ishin favorizuar nga fuqizimi I euros
dhe nga fluksi I rregullt I turizmit qe
vinte nga SH. B. A.

Destinacioni kryesor boteror, me
nje mase prej 50% te te gjithe prurjeve
te turisteve nderkombetare, Europa,
eshte ne rritje dhe po arrin mesatarisht
nje total prej 480 milion turiste ne
2007. Destinacione si Turqia (+18%),
Greqia (+12%) dhe Portugalia (+10%)
ose Italia dhe Zvicra (te dyja +7%)
jane prove e impaktit pozitiv te
permiresimit te vazhdueshem

ekonomik te rajonit ne 2007.

Perspektiva e 2008.
Prodhimi I Pergjithshem Boteror

(GDP boterore) po perjeton periudhen
e tij me te gjate te zhvillimit te
panderprere per 25 vjet, me shifra rreth
ose me lart se 5% qe nga 2004.
Vecanerisht tregjet e dukshme dhe
vendet e zhvilluara po drejtojne GDP
globale per pjesen me te madhe te kesaj
dekade. Kjo gjithashtu ka lidhje me
shfaqjen e tyre si destinacione turistike
te njohura, gje e cila afersisht dyfishon
rritjen e prurjeve ne vendet me te
ardhura te medha.

 Per vitin 2008, besimi mbetet I
larte, megjithese ky perceptim mund
te prishet.

Ekonomite mbareboterore kane
treguar rritjen e paqendrueshmerise
dhe besimi eshte dobesuar ne disa
tregje ne saje te mungeses se njohurive
rreth krizave themelore dhe
perspektivave ekonomike, si p. sh per
shkak te mungeses se ekuilibrit global
dhe cmimeve te larta te karburantit,
ne vecanti ne SH. B. A.

Turizmi nderkombetar mund te
kete efekte nga ky kontekst global. Por
bazuar ne eksperiencen e kaluar,
aftesia riperteritese e provuar e ketij
sektori dhe parametrat e fundit,
UNWTO nuk pret qe rritja do te mbese
ne vend.

Për rëndësinë e ujit në lindjen e
jetës në Tokë dhe vazhdimësinë e saj,
të gjithë jemi të qartë. Janë të qartë ata
që pinë ujin e rubinetit, por edhe ata
që lajnë rrugët apo makinat me atë ujë.
që ka bërë një rrugë të gjatë deri në
shtëpitë tona.

 Rreth 70% e ujit të pastër e të
pijshëm, sot ndodhet në akullnajat e
pjesa tjetër në liqene, lumej e nën tokë,
duke përfshirë edhe avujt që ndodhen
në atmosphere. Duke marrë parasysh
se një pjesë e mire e ujrave përdoren
për bujqësinë e industrinë, pra edhe
ndoten, kuptohet që pjesa që ngel për
tu shfrytëzuar drejtpërsëdrejti nga
njeriu është akoma më e vogël. Vetëm
ujrat që përdoren për vadtje janë
shtuar, nga vitet 50-të me 35%,
megjithë që 40% e ujit që harxhohet,
shërben për shtimin e prodhimit. Pjesa
tjetër shkon pothajse dëm. Kjo bën që
në lumenjtë sasia e rrjedhjes dhe në
liqene vëllimi i ujit të pakësohet. Këtu
duhet shtuar se aq ndryshim sa ndjehet
sot nga ngrohja globale, ka bërë që,
vecanërisht në zonat e thata e gjysëm
të thata, ujrat të zhvendosen më thellë
nën tokë, deri në të paarritëshme
praktikisht. P. sh. në rritja e
temperaturave mesatare me 1-2ºC,
shoqërohet me pakësimin e rreshjeve
10% që në një vit mund të shkojë deri
në 40-50%. Kjo shoqërohet edhe me
kripëzimin e tokave bujqësore, që vec
shpenzimeve monetare, të krahut të
punës e kohës së humbur do të kërkojë
edhe sasi të mëdha uji të ëmbël.

 Nga organizmat e U. N. E. P. (
Programi i Kombeve të Bashkuara për
Mjedisin) dhe të O. B. SH.
(Organizata Botërore e Shëndetësisë )
llogaritet se brënda vitit 2050, nëqoftë
se popullsia e globit do të arrijë ne 10
miliard njerës, atëherë rezrevat e
përdorëshme të ujit të pastër nuk do
të mjaftojnë. Të mos harrojmë se që
pas luftës II-të botërore njerëzimi
është katërfishuar. Sot jemi 6 miliardë.

 Nuk është për të vënë alarmin, por
ndofta jemi vonë për të nisur dhe për
të shtuar masat e nevojshme. Bashkë
me rritjen e kërkesës për energji të

pastër, një prej të cilave vjen nga
hidrocentralet dhe me kërkesat e
industrisë, me shtimin e popullsisë,
me ndotjen gjithmonë e më të madhe
të ujrave etj…edhe masat për ruajtjen
dhe përdorimin e ujit të pastër e të
pijshëm duhet të jenë në përshtatje
me këto kushte konkrete

 Për ne është fakt, por dhe fat, që
jetojmë në një zone me burime të
bollshme hidrike. Burimet, përrenjtë,
lumenjtë dhe basenet artificiale janë
më se të mjaftueshëm, megjithatë
shumë prej nesh e vuajme mungesën
dhe dyshimin për pastërtinë e tij. Dhe
kjo mungesë vjen edhe nga investimet
e pamjaftueshme në rrjetin e
amortizuar, edhe nga organizimi i
dobët, edhe nga mos arkëtimi
plotësisht apo pjesërisht i detyrimeve,
por në një masë të madhe edhe nga
shpërdorimet si gjatë rrjetit të

ujësjellësit, ashtu edhe në terminalet,
në rubinetat tona. Jemi dëshmitarë për
ndërhyrjet në rrjet, ku si pa gjë të keq,
një banor i periferisë apo qytetit
shpon tubin dhe vadit tokën apo ve
në punë një lavazh, përveç ujit që
derdh kot. Dhe ai ujë që “derdhet kot”
është pjesa më e madhe. Për të mos
folur për ndotjet e baseneve dhe të
ujësjellësave me mbeturina organike
apo aq më keq me ujrat e zeza, gjë që

duhet as të mos na shkojë nëpër mend.
Megjithatë uji meriton të trajtohet me
respektin më të madh, si dhe çdo
ushqim tjetër i yni.

 Llogaritet që në përdorimin e
burimeve hidrike, njeriu harxhon rreth
20 përqind të tyre për nevojat e tij të
drejtpërdrejta. Pjesa tjetër shkon për
bujqësinë, industrinë dhe prodhimin e
energjisë. Statistika të tilla vlejnë pak
a shumë për qytetet sepse për fat të
keq pak ose aspak dime për këtë
problem në zonat rurale. Mjafton të
kujtojmë që për të pirë, njeriut i
mjafton vetëm 1 përqind e ujit që
pëdor çdo ditë dhe vetëm 2-3 përqind
për të gatuar. Pjesa tjetër harxhohet
për higjenën personale dhe të mjedisit
ku jeton. Por duhet të sjellim në kujtesë
edhe faktin që, ndërsa në shtetet
europiane një banor në çdo dy vetë pi
ujin e rubinetit dhe tjetri pi ujë të

industrializuar(të ambalazhuar), tek
ne, themi se statistikat janë pak a
shumë të sakta, nga rubineti pine 9 në
10 vetë.

 Por çfarë rruge ka bërë ai ujë? Sa i
pastër duhet të jetë dhe sa është në
fakt? Si pastrohet dhe cila është e
ardhmja e trajtimit të tij ?

 Në burimet e tij, uji është
përgjithësisht i pastër dhe mund të
pihet drejtpërsëdrejti. Por gjatë rrugës

deri në rezervuarët merr vazhdimisht
papastërti të cilat ndryshojnë sipas
terrenit ku kalon. Në vëndet e
pabanuara e të pashfrytëzuara nga
bujqësia e industria, ai merr me vehte
mbeturina të ngurta. Këto mbeturina,
rërë, baltë etj…largohen nga uji me anë
të dekantimit, metodë që shfrytëzon
rëndesën e ku mbetjet që precipitojnë
largohen në mënyrë mekanike. Por në
vëndet e përparuara përdoren dhe
lëndë koaguluese(mpiksëse) që
shpejtojnë precipitimin e mbetjeve si
polikloruri i aluminit ose sulfat
alumini. Uji i pastër merret nga shtresa
e sipërme por është shumë alkalin dhe
duhet trajtuar me acid sulfuric ose
klorhidrik. Por këto acide janë të
rrezikëshme në përdorim, prandaj
normalisht përdoret anhidriti
karbonik, edhe ky në sasi tepër të
kontrolluara. Nga shtimi i tij në oqeanin
botëror , në bashkëveprim me ujin e
detit krijohen acide e kripëra që
pengojnë clirimin e oksigjenit. Dhe nga
oqeanët vjen gjysma e oksigjenit të
planetit.

 Megjithatë, ne rajonet ku industria
e bujqësia ndotin me mbetjet e tyre apo
me kimikatet që përdoren për shtimin
e pjellorisë së tokës apo dezinfektimin
e sëmundjeve të bimëve apo kafshëve,
problemet janë shumë herë më të
mëdha, dhe kërkojnë mjete e metoda
më të përparuara, më të kushtueshme
e që kërkojnë më shumë kohë.

 Për këtë fillimisht behet procesi i
paraklorifikimit, ku, duke hedhur në ujë
bioksid klori, arrihet që, nëpërmjet një
reaksioni kimik, të precipitojnë lendë
të padëshirueshme si hekuri, manganezi
etj… dhe të çlirohet oksigjen, i cili
pasuron edhe përmbajtjen e ujit. Meqë
ky proces le dhe mbeturina kloritesh,
janë vendosur limite për t’u respektuar.
Në Bashkimin Europian ligji nuk lejon
më tepër se 200 miligramë për liter,
duke filluar nga viti 2006.

 Pas këtyre proceseve dhe filtrimit
fizik me anë të rërës, uji kalohet nëpër
filtra karboni ku do të “ndalohen “
lendë të tilla si hidrokarbure, nitrate,
hidrogjeni i sulfuruar, lendë

tensioaktive etj. Dhe pas kësaj i vjen
radha klorifikimit që shërben pët të
“paisur “ ujin me një agjent baktericid
(bakter-vrasës) gjatë rrugës së tij deri
në rubinetat tona. Edhe këtu lind një
problem tjetër : në presence të acideve
umike klori mund të provokojë
formimin e të ashtuquajtura
trialometane ( THM si kloroformi apo
bromoformi ) që, kur merren me sasi
të mëdha, dyshohen si kancerogjene.
Prandaj ligjet e Bashkimit Europian
nuk lejojnë me tepër THM se 20
mikrogramë për liter të ujit të pijshëm.
Një rrugë e gjatë, kjo e ujit, që duhet ta
njohim për të ditur dhe vështirësitë që
duhen kaluar. Duke ditur këto që u
spjeguan më sipër, duhet të
ndërgjegjësohemi të gjithë, jo vetëm
për vlerat jetësore të ujit por dhe për
mundimet që kalohen për ta bërë të
pijshëm e të përdorshëm.

 Në botë janë në studim dhe
eksperimentim metoda të reja për
purifikimin e ujit. Kështu për
eliminimin e përdorimit masiv të
klorit ka filluar përdorimi i rrezeve
ultravjollcë. Në SH. B. A. po
përdoren membrana filtruese speciale,
apo hekur bivalent me kristale shumë
të vogla. Po studiohen në Europë
mundësitë e eliminimit të
mikrondotësve organikë, përfshirë
këtu edhe lendët e përdorura nga
industria farmaceutike dhe ajo e
prodhimeve kimike dhe agrokimike.
Por këto i takojnë akoma së ardhmes.

 Në Egjiptin e lashtë që para 5 mijë
vjet më pare nderohej Tefnut, perëndia
e ujit.  Në Greqinë e lashtë nderoheshin
Poseidoni e perëndi të tjera të ujit.
Edhe në lashtësinë tonë veç nderimit
kemi dhe një basoreliev te
mrekullueshëm të lumit Vjosë. Le ta
nderojmë me punën tonë dhe ne
burimin e jetës dhe t’i mbyllim këto
radhë me një detyrë të vënë nga
Organizata Botërore e Shëndetësisë :
Në qoftë se duam ujë të pastër, gjëja e
pare për t’u bërë është të ndotim sa
më pak mjedisin. Më e mira do të ishte
aspak.

 A. D.

 RRITJA E TURIZMIT BOTEROR NE 2007

 UJI DHE SA VLEN AI
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 Në 22 prill është Dita e Tokës. Me
nismëtare Shoqatën Amerikane të Ditës së
Tokës, me qëndër në Roçester të SHBA, ka
filluar që nga viti 1970 zhvillimi i kësaj dite.
E përkrahur nga ekzekutivë e organizata nga

174 vënde të botës, çdo vit krijohen kampe
me veprimtarë, sidomos të rinj, për të vënë
në jetë nisma në drejtim të përmirësimit
ekologjik të tokave, por sidomos në
ndërgjegjësimin e popujve për dëmet që
shkaktohen dhe eliminimin e tyre. Në këto
tubime ftohen e marrin pjesë shoqata të
mjedisit e të të drejtave të njeriut, shoqata
rinore dhe qeveritarë, përfaqësues të

biznesit e deri te institucionet fetare.
 Theksi i kësaj veprimtarie vihet në dy

drejtime kryesore, së pari në zbatimin e
legjislacionit për ruajtjen e përmirësimin e
terrenit të tokës dhe së dyti në plotësimin e

legjislacionit ekzistues, sidomos në kushtet
e luftës kundër ngrohjes globale. Por jo
vetëm kaq. Problemet e energjisë së
rinovueshme, të emetimit të dioksidit të
karbonit, derdhja e mbetjeve kimike në tokë
dhe në ujra, shpyllëzimet e të tjera ndiqen
në zhvillim e sipër duke organizuar edhe
gjatë vitit me veprimtari ndërgjegjësimi e
deri në protesta.

Të mërkurën, më 23 janar, Parlamenti
Europian miratoi “ Paketën e masave per
uljen e emetimit te gazrave me efektin serrë
“. I marrë si rrjedhim i angazhimeve te bëra
në Konferencen e Balit, ky ligj kërkon që
deri në vitin 2020, emetimi i gazrave me
efektin serrë të ulet mesatarisht, jo më pak
se 20% . Duke parashikuar edhe sanksione,
përqindjet e detyruara ndryshojnë sipas
shkallës së emetimit që ka secili shtet
anëtar i B. E. Për shëmbull Francës e
Gjermanisë ju kërkohet ulje prej 14%,
Danimarkës 20%, Belgjikës 15% e kështu
me radhë. Po ashtu parashikohet edhe
shtimi i energjisë së rinovueshme ku Franca
mban vëndine parë me 10. 3 deri në23%.
 Nga ana financiare gjithë aktiviteti do

të kërkojë 0. 5% të të ardhurave mesatare.
Më thjesht u tha se kostoja praktike për
çdo person në gjëndje pune është 3 euro
në javë.

 Betejën e fundit ( ku disa janë me të
vërtetë të tilla ) organizata e njohur
ekologjike-Greenpeace nuk mundi ta fitonte
dot me biznesin. Megjithë që Japonia u
zotua më parë, por edhe në Konferencën e
Balit për të shmangur gjuetine e balenave,
kjo vazhdon larg “syve” të opinionit
publik, në detrat e jugut të oqeanit Paqësor.
Veprimtarët e Greenpeace, në Janar u
munduan me anijen e tyre që mban emrin e
organizatës, të ndalonin furnizimin me
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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 “Nënujsat” Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi

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”

Shkurt nga bota

CM YK

Shkurt nga bota
karburant të një anijeje peshkimi të
balenave nga një tjetër që flotës japoneze i
shërben për furnizim me karburant.

 Megjithë bllokimin për disa ditë nga
veprimtarët e Greenpeace në ujrat e akullta të
Antarktikut, anijet e mëdha Nishin-Maru dhe
furnizuesja Oriental-Bluebird e bënë punën e
tyre. Nga Japonia? Vetëm një “No coment”.

Në emiratin e pasur të Abu Dabit, vëndi i
katërt në botë për prodhimin e naftës, filloi të
ndërtohet një qytet ekologjik, Masdar City. I
projektuar në 6. 5 km², ky qytet do të ketë 50
mijë banorë dhe në rreth 40-45% të sipërfaqes
do të jetë me bimësi.

 I planifikuar të mbarojë në vitin 2015, ai do
të ketë një vlerë prej 22 miliard dollarë. Gjithë
lëvizja, me tren, tramvaj dhe automjete do të
bëhet duke shfrytëzuar energji të
rinovueshme.

Sipas Institutit Oqeanografik Amerikan,
impakti i veprimtarisë njerëzore në ekosistemet
detare është nënvlerësuar. Vetëm 4% e tyre
janë të pastër.

 Zonat më të prekura janë ujrat e detrave si
ai i Veriut i Kinës, baseni i Karaibeve, bregu
lindor i Atlantikut Verior, Mesdheu, deti i Kuq,
Gjiri Persik, deti Berig e bregu perëndimor i
Pacifikut. Edhe ujrat e poleve, që aktualisht
janë pothuaj të paprekura po rezikohen si
pasojë e ngrohjes globale.

 Në 2007, Kina me boom-in e zhvillimit të
industriesë e ndërtimeve, u bë ndotësi I pare
në botë, duke ja kaluar edhe SHBA. Për
eliminimin e problemeve, që përvecc
dëshirës e vullnetit, kërkon dhe mjete
financiare, Administrata Shtetërore e
Mbrojtjes së Mjedisit (SEPA), në janar,
nënëshkroi një “hua të gjelbër” me
IFC(Korporatë Financiare Ndërkombëtare),
që mbështetet në Parimet Ekuator (PE). PE
është një nismë vullnetare për asistencë dhe
menaxhim të problemeve mjedisore dhe
risqeve që vine prej tyre, të shoqëruara me
mjete financiare, që quhen “Hua të
gjelbërta”.
 Mekanizmi është i theshtë, por edhe

dobiprurës, si për mjedisin dhe për biznesin
prodhues të ndotjeve. Huadhënësi (PE dhe
IFC ), në bashkëpunim me Bankën Qëndrore

të Kinës dhe bankat tregëtere që i japin kredi
biznesit, detyrojnë këtë të fundit ëë, në
bashkëpunim me institucionet e mbrojtjes
së mjedisit (SEPA) së pari të regjistrojnë
sasitë e ndotjes dhe së dyti të
nënëshkruajnë marëveshje me SEPA për
fillimin e pakësimit të tyre e më pas për
eliminimin ose pastrimin e tyre. Vetëm pas
kësaj mund të tërheqin kreditë e kërkuara.
 Në këtë mënyrë, për 2007 janë mbikqyrur

59 mijë korporata, kliente të bankave, që
ndërhyjnë në mjedis me ndotje. Nga sektori
bankar, në 2007 u mbyllën 191 prej tyre
pamvarësisht humbjeve të mëdha
financiare, u janë pezulluar ose mohuar 2
miliard $ kredi. Në tremujorin e fundit, ”huat
e gjelbëra” për energjinë e rinovueshme u
rritën 26% dhe ato për parandalimin dhe
luftën kundër ndotjeve u rritën 18%. A.

 Në fillimin e vitit 2008, pas gjashtë vjet
hetimesh e disa muaj procedurash, një gjykate
franceze mori një vendim, që u quajt pothuaj
historik:Shoqëria petrolifere “ Total” dhe disa
drejtues te saj duhet të paguajnë 192 milion
euro dëmshpërblim dhe gjobë.
 Ngjarja ka filluar më 12 dhjetor 1999. Anija

transportuese e naftës “ Erika “e shoqërisë
së mësipërme, një anije e vjetër
cerekshekullore, gjatë një stuhie u këput më
dysh dhe u mbyt në brigjet e Bretanjës, në
Francen perëndimore. Nafta e derdhur, rreth
20 mijë ton ndoti 400 kilometra bregdet duke
vrarë një sasi shumë të madhe peshqish e
zogjsh e duke bërë të papërdorëshme të gjithë
plazhet e vëndet turistike te zonës. E gjithë
bota e mban mend transmetimindirekt të
përpjekjev të ekologjistëve, që mundoheshin

të lanin edhe zoqtë nga nafta. U deshën
mbi katër vjet, shumë punë e fonde të
mëdha që pasojat ekologjike të
eliminoheshin pothajse plotësisht . Duhet
kujtuar se i gjithë bregdeti shqiptar ka po
të njëjtën gjatësi. Paditësit, shteti francez
dhe shoqatat ekologjike, kishin kërkuar një
dëmshpërblim prej një milliard euro.
 Ky vendim i drejtësisë franceze u

mirëprit nga rrethet ekologjike e mjedisore,
por edhe nga ato politike, jo për shumën
që do të paguhet për të zhdëmtuar pasojat
e kësaj ngjarjeje. Në radhë të parë, sepse
sipas tyre u krijua precedenti për të detyruar
biznesin që të marrë përgjegjesi në ruajtjen
e mbrojtjen e mjedisit. Ministri francez i
Ekologjisë, Zh. Borlo u shpreh :Hymë në
një etapë shumë të rëndësishme.

DITA E TOKES

HUAT E GJELBERA DHE KINA NJE SHEMBULL, NGA I CILI DUHET
NXJERRE MESIM


