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KUSH JANE SHKAKTARET ME TE MEDHEJ TE NDOTJES SE AJRIT NE

TIRANE DHE ÇFARE DUHET BERE NE KETE DREJTIM?

Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.
JU MIREPRESIM

 Bashkia e Durrësit ka filluar një diskutim
publik në lidhje me vendin më të

 Duket se lista e ligjeve, ku
pjesë e tyre është dhe kujdesi
për mjedisin, që miratohen e nuk
zbatohen, është e gjatë dhe, siç
duket, edhe mund të zgjatet
akoma. Shpesh, për ndërhyrjen
shtetërore në zbatim të këtyre
ligjeve, bëhet ose ndonjë emision
televiziv, ose kronika në median
e shkruar.

 Eshtë e kotë të marrësh
shembuj për zbatimin e ligjit
antiduhan se ai nuk zbatohet
pothuajse askund.

Me aksione e fushata të
herëpasherëshme është
ndërhyrë në furrat e gëlqeres në
Krujë. Ministria e Mjedisit,
prokuroria e pushteti lokal janë
dorëzuar para pronarëve të tyre
që i mbyllin pak ditë e i hapin

LIGJE JANE. PSE NUK ZBATOHEN ?
përsëri dhe tymi i tyre duket
edhe nga zyrat e institucioneve
në Tiranë. Kontrolli i Lartë i
Shtetit, gjatë inspektimit të kryer
më Ministrinë e Mjedisit, për
vitet 2007-2008, ka konstatuar
një listë shkeljesh në lidhje me
dhënien e lejeve mjedisore në
shumë rrethe të vendit, pa
respektuar kriteret e ligjit dhe
parametrat mjedisorë.

 Ligjet nuk bëhen, siç
deklarohet shpesh, në përputhje
me legjislacionin e përparuar
europian, për të “kënaqur “ BE
që të na pranojë në gjirin e saj,
por për ta çuar vërtetë
Shqipërinë në Europë. Dhe kjo
bëhet kur përpilohen siç duhet
ligjet, por dhe zbatohen perhere
e jo me aksione e fushata.

UNICEF organizoi më 29 shtator, një
takim promovimi të punës së bërë dhe të
certifikimit të mësuesve të trajnuar dhe

pjesëmarrës në projektin Cleen, ku bën pjesë
dhe projekti “ Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur “, zbatuar nga Grupimi Ekolëvizja.
Perveç mësuesve nga gjithë vendi, merrnin
pjesë edhe Ministri i Mjedisit, z. Fatmir
Mediu, Ministri i Arsimit dhe Shkencës z.
Myqerem Tafaj, Ambasadori i UNICEF në
Shqipëri z. Delf Palm, dhe Ambasador i
Mbretërisë së Holandës z Henk G. C van
den Dool.

Për herë të parë në Shqipëri është
aplikuar ndërtimi i një fshati turistik dhe

ekologjik me banesa prej druri që përdor
tërësisht energjinë diellore, gjë qe e bën
këtë kompleks një model pilot stimulues
edhe për investimet e tjera zonës së
bregdetit të jugut. Energjinë elektrike,
kompleksi prej 10 kabinash, për ndriçimin e
mjediseve të brendëshme të bungaloë,
mjediseve përreth tyre (rrugica dhe sheshe),
si dhe për ujin e ngrohtë, e siguron
nëpërmjet paneleve fotovoltaike diellore të
gjitha të ushqyera nga energjia diellore e
akumuluar.

Ing. Perparim ZUNA, MSc, MPA
Ekspert në fushën e aviacionit

 Organizmat ndërkombëtare të aviacionit
i kanë kushtuar vëmendje ndikimit të
aviacionit në ngrohjen globale e ndryshimet
klimatike. Por strukturat tona të aviacionit
civil, publike dhe private, akoma nuk i
konsiderojnë obligim problemet e trajtimit
të zhurmave apo ndotjes me CO2. Kjo është
një e metë e masterplanit afatgjatë të pa
studiuar për zhvillim të zonës urbane të
aeroportit “Nënë Tereza” Rinas, duke
devijuar nga kërkesat e projektimit të
aeroporteve të normuara në manualet e
zhvillimit të aerodromeve të ICAO dhe të
Organizatës Nderkombëtare të
Aeroporteve, ku vendi yne eshte antar dhe

të IATA, ku operatorët tanë BelAir dhe
AlbaniaAirlines janë antarë.

Nga Prof. Dr. Skënder SALA

Ka një prirje të dukshme, të
paktën këto 15 vitet e fundit që
fshatarët në zonat kodrinoro -
malore të shmangin ndërtimet në
terren shkëmbor, duke i
vendosur atë në tokën arë. Kjo e
fundit po keqpërdoret shumë
nga pronarët. Vendimmarrësit
dhe politikbërësitduhet të
kërkojnë ndihmën e
specialistëve për zgjidhjen e
problemit të rrëshqitjeve të tokës
sepse mbi 4110 ha janë kapur nga
rrëshqitjet e shëmbjet dhe mbi
113 000 ha të tjerë janë gati të
përfshihen nga ky rrezik..

përshtatshëm ku do të ndërtohet porti i ri i
peshkimit. Projekti i ministrisë parashikon
që porti i ri i peshkimit duhet të ndërtohet
në kalatën zero vetëm 500 metra larg
shëtitores bregdetare të Durrësit.
PjesemarresitNë vendin ku parashikohet të
ndërtohet ne mendojmë se ky port do të
sjellë impakte shumë negative në mjedis,
duke e ndotur ndjeshëm atë dhe duke e
nxjerrë tërësisht jashtë funksionit shëtitoren
bregdetare

UNICEF DHE PROJEKTI “CLEEN” NJE KAMPING EKOLOGJIK NE PORTO PALERMO
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Ndryshimet e mëdha mjedisore
ndikojnë në mirëqënien dhe
shëndetin e fëmijeve. Në themel të

të gjitha këtyre sfidave është
mungesa e ndërgjegjësimit dhe të
kuptuarit e problemeve që kanë të
bëjnë me mjedisin, si edhe
mungesa e vullnetit të individëve
dhe komuniteteve për të marrë
përgjegjësinë e duhur e për të
mënjanuar veprimet që kanë
ndikim shkatërrues mbi mjedisin.

 Si pjesë e një programi
shkollor, të zbatuar nga Ministria
e Arsimit dhe Ministria e Mjedisit,
në 250 shkolla të Shqipërisë,
nëpërmjet projektit CLEEN (Child
Led Environmental Education
Iniciative), mbeshtetur nga
UNICEF dhe Mbreteria e
Hollandës, me fokus ndër-
gjegjësimin dhe përgjegjshmërine
ndaj mjedisit, fëmijet, po mësojne
sjellje të reja se si të mbrojnë

Ministria e Mjedisit ka nisur një
sërë projektesh, të cilat mbështeten nga
UNDP në Tiranë. Në këtë kuader,
Ministri Fatmir Mediu, pati një takim
me përfaqesues të larte të UNDP.

 Gjatë këtij takimi, u diskutua për
vazhdimësinë e implementimit të
këtyre projekteve mjaft të rëndësishme
si, forcimin e kapaciteteve me vendet e
zhvilluara për të ulur problemet
mjedisore, identifikimin e pikave të

 Më 22 Shtator MMPAU iu
bashkua nismës së vëndeve të
Bashkimit Europian në inisiativën
“Në qytet pa makinën time”.
Zëvëndësministri i Mjedisit z. A.
Garuli i ftuar në një aktivitet me
punonjës të mjedisit, nxënës të
shkollave dhe shoqata mjedisore,
bëri thirrje për një sensibilizim të
të gjithë qytetarëve për çështjet
mjedisore. Ai kërkoi më shumë
mbështetje nga autoritetet lokale

për një transport publik të
qëndrueshëm si dhe shtimin e
rrugëve për biçikleta. “Në Tiranë
pushteti vendor të kujtohet për
mbrojtjen e mjedisit, të kujtohet
që përveç shfrytëzimit dhe
resurseve që krijon, ky kryeqytet
ka dhe një natyrë që duhet
mbrojtur mungesa e një plani
rregullues ka krijuar dhe një
mungesë gjelbërimi në natyrë,
pasi dhe ata që kanë vullnet që të
lëvizin me mjete mjedisore nuk e
kanë mundësinë praktike në
qytetet tona, ku mungojnë rrugët
dytësore për këmbësorët dhe
biçikletat” – theksoi në fjalën e tij
Z. Garuli.

 Në emër të shoqërisë civile

KUÇOVE
 Ndotja e ujit të pijshëm në rrethin

e Kuçovës është bërë sërish shkak për
përhapjen e infeksioneve kryesisht tek
banorët e moshave të vogla. Në shumë
fshatra të këtij rrethi furnizimi i
banorëve me ujë të pijshëm bëhet
nëpërmjet depove të ujit dhe puseve
të ngritura nga vetë ata. Në analizat që
Drejtoria e Shëndetit Publik në këtë

rreth ka bërë me kampionet e ujit të
pijshëm në një sërë fshatrash të këtij
rrethi ka rezultuar se uji i pijshëm
është i ndotur. Kështu në raportimin
që kjo drejtori ka bërë pranë nën
prefekturës rezulton se uji i puseve
dhe depove në fshatrat Kozare, Gegë,
Velagosht, Salc Kozare është i ndotur
kimikisht.

 Sipas burimeve pranë Repartit të
Urgjencës në spitalin e qytetit kohët
e fundit është rritur numri i pacientëve
që paraqitem me infeksione. Vetëm
gjatë dy muajve të fundit 523 raste
janë paraqitur për ndihmë mjekësore
si pasojë e prekjes nga infeksionet e
ndryshme dhe nga verifikimet ka

VEPRIMTARI E UNICEF
ÇERTIFIKOHEN MESUESIT PJESEMARRES NE PROJEKTIN CLEEN

mjedisin dhe ta mbajnë më të
pastër dhe më të shëndetshëm
mjedisin që i rrethon.

 CLEEN është një projekt, ku
bën pjesë dhe projekti “Shqipëria
ime e pastër dhe e bukur”, zbatuar
nga Grupimi Ekolëvizja, që ka
përfshirë edukimin mjedisor në
shkollat e ciklit të ulët. Ai ndihmon

fëmijet të kuptojne rëndësinë e një
mjedisi të mbrojtur, nxit sjellje
pozitive dhe inkurajon aktivitetet
e ndërmarra nga vetë ëfemijët. Në
kuader të kësaj nisme është
zhvilluar një kurrikul për mjedisin,
ka filluar një fushatë për sjellje të
përgjegjëshme ndaj mjedisit si dhe
shpërndahen grante të vogla
shkollave për aktivitete mjedisore.

Instituti i Kurrikulave dhe
Trajnimeve ka certifikuar
programin e trajnimit dhe deri tani
janë trajnuar 1280 mësues.

 Në kuadër të projektit, UNICEF
organizoi më 29 shtator, një takim
promovimi të punës së bërë dhe të
certifikimit të mësuesve të trajnuar
dhe pjesëmarrës në këtë projekt.

Prveç mësuesve nga gjithë vendi,
merrnin pjesë edhe Ministri i
Mjedisit, z. Fatmir Mediu, Ministri
i Arsimit dhe Shkencës z.
Myqerem Tafaj, Ambasadori i
UNICEF në Shqipëri z. Delf Palm,
dhe Ambasador i Mbretërisë së
Holandës z Henk G. C van den
Dool.

 Në fjalimin e tij Ministri Tafaj

tha ndër të tjera se: “Veprimtaria
që zhvillohet sot është një
veprimtari shumë kuptimplote
dhe një ngjarje fryt i
bashkëpunimit të ngushtë midis
shkollës, nxënësve, mësuesve të
shkollave, drejtorive arsimore,
strukturave të Pushtetit Lokal,
organizatave të huaja “. Ai shtoi
se “Mjedisi në kurrikulën e
shkollës sonë, duhet të zërë një
vend shumë të rëndësishëm,
madje në moshat e hershme. Me
shprehitë e para të mbrojtjes së
mjedisit, ne do të fillojmë që në
sistemin parashkollor dhe do të
vazhdojmë intensivisht me
arsimin bazë dhe me arsimin e
mesëm”.

Ndërsa Ministri i Mjedisit, z.
Mediu tha, ndër të tjera se “
Mendoj se kjo është një nismë e
cila adreson në mënyrë të qartë
dhe praktike një problem dhe
kulturë disi të munguar në vendin
tonë. Ndaj është me vend të
falenderoj të gjithë ata që kanë
punuar e kontribuar në realizimin
e këtij projekti, veçanërisht zyrën
e UNICEF-in në Tiranë.

 Si ministër, por edhe si qytetar
mendoj se kjo është një sfidë e
përbashkët  e të gjithë aktoreve

insitucional e social, të cilët duhet
të këmbëngulin në promovimin e

vazhdueshëm të vlerave të
mbrojtjes dhe zhvillimit të një
mjedisi të shëndetshëm e të
dobishëm për qytetarët e vet.

 Kjo në radhë të parë kërkon
edukimin e vendimarrësve,
ndërgjegjësimin e tyre për hartimin
dhe ekzekutimin e politikave që në
çdo rast marrin parasysh aspektin
mjedisor dhe i kushtojnë atij
vëmëndjen e duhur. Shoqëria dhe
aktorët institucional e social
shqiptar duhet të luajnë një rol
proaktiv dhe të gjejnë rrugët e
duhura për të balancuar zhvillimin
ekonomik me ruajtjen dhe mbrojtjen
e mjedisit. Unë jam i bindur se ky
bashkëpunim i nisur do të vazhdojë
dhe do të zhvillohet më tej në të
ardhmen “.

nxehta mjedisore në vendin tonë,
menaxhimi i integruar i ekosistemit të
basenit të liqenit të Prespës në Shqipëri,
Greqi dhe Maqedoni, programin e
ndryshimeve klimatike për fuqizimin
e paneleve diellore për ujë të ngrohtë,
etj.

 Një pikë e rëndësishme e këtij
takimi, ishte diskutimi për
Konferencën Ndërkombëtare mes
Palëve, që do të mbahet në

Kopenhagen në dhjetor të këtij viti.
Shqipëria është anëtare e Konventës
për Ndryshimet Klimatike dhe
Protokollit të Kyotios. Si e tillë, ka
një sërë përgjegjësish në përmbushjen
e standarteve për reduktimin e gazeve-
serrë në atmosferë dhe në këtë kuadër,
vendi ynë zbaton disa projekte që
synojne krijimin e një kuadri ligjor,
forcimin institucional dhe masave
konkrete zbatuese.

përshëndeti Z. Sazan Guri, ai
theksoi në fjalën e tij se “ Tani i ka
ardhur koha veprimit dhe jo më
sensibilizimit. Duhet të veprojmë
bashkarisht për të hartuar politika
për të arritur standartet e vendeve
europiane drejt së cilave aspirojmë
të shkojmë”.  

 Në kuader të kësaj Dite, qendra
rinore “Epoka e Re” dhe
“Parlamenti Rinor” Fier, organizuan
fushatën me moton : “Të gjithe së

bashku, të mbrojme qytetin tonë”.
Por atje, ndryshe nga zyrtarët e M.
Mjedisit që u kthyen në zyrë me
makina, dhe gjithë trafikut të Tiranës
që nuk ndaloi asnjë minutë, të rinjtë
e Fierit, në bashkëpunim me
Drejtorinë e Policisë Rrugorë,
bllokuan qarkullimin e makinave në
bulevardin “Jakov Xoxa”, duke i
dhënë akses vetëm këmbesorëve
dhe transportit publik. Ata bënë
thirrje për lëvizje në këmbë dhe me
biçikleta në rrugët kryesore, duke
parë si prioritet eliminimin e
qarkullimit me mjete motorike. Me
një sasi gomash të perdorura, u
pikturuan dhe u hodhën dhjetra
mesazhe me ngjyra për qytetarët
dhe kalimtarët.

NGA MINISTRIA E MJEDISIT

NDOTJE E UJIT TE PIJSHEM
rezultuar se pacientët kanë qenë
banorë të fshatrave, të cilët
konsumojnë ujë të pijshëm nga depot
dhe puset dhe të paklorinuar.

Fier, depot e ujit të pijshëm 60-
vjeçare

FIER
 Ndërmarrja e Ujësjellës-

Kanalizimeve Fier prej dy muajsh
është duke zbatuar një investim në një
nga vendet e depozitimit të ujit nga
furnizohet i gjithë komuniteti i qytetit
të Fierit. Fondi për këtë ndërhyrje të
parë me investim është 1. 5 milionë
lekë të reja, ndërkohë që një investim
më i madh pritet të kryhet nga Banka
Botërore. Investimi ka prekur depot e
ujit që ndodhen në Qafën e Koshovicës.
Sipas drejtorit të Ujësjellësit, Agim
Plepi, mësohet se ndërhyrja tek depot
e ujit të qytetit të Fierit kishte munguar
që nga viti 1950. “Që nga vitit 1950
nuk është investuar asnjëherë në
depot e qytetit, të cilat në shumë raste
kanë sjellë probleme. Depot
ndodheshin në një gjendje mjaft të
rënduar. Meqenëse rrjeti i ujësjellësit,
vendburimet si dhe rrjeti brenda
qytetit është tejet i amortizuar
kërkohej një fond edhe më i madh
investimi”, ka thënë drejtori Agim
Plepi. Brigadat e ujësjellësit e kanë
nisur punën që prej dy muajsh.
Konfirmohet se ato kanë mundësuar
ndërtimin e një depoje të re me
përmasa të mëdha, që përmbush
kërkesat e një qyteti me mbi 110 mijë

banor që është Fieri. A. Damini

LUSHNJE
 Uji me të cilin furnizohen banorët

e Lushnjës ka përmbajtje të lartë
amoniaku dhe substanca
kancerogjene. Banorët prej muajsh
kanë shprehur shqetësimin lidhur me
ujin që u rrjedh nëpër rubinete.
Ndërkohë që Inspektorati i Higjienës
pranë Drejtorisë së Shëndetit Publik
pas analizave të kryera në fillim të
javës që sapo u mbyll, ka konstatuar
një ndotje me sasi të lartë të ujit të
pijshëm, si dhe ka bërë thirrje për
mospërdorim të tij. Prania e
amoniakut, si dhe e substancave
kancerogjene në ujin që marrin banorët
e Lushnjës është komunikuar
zyrtarisht prej Inspektoratit të
Higjienës. Specialistja e këtij
inspektorati, Afërdita Vara, shprehet
se ka qenë shqetësimi i banorëve
fillimisht ai që ka vënë në lëvizje këtë
inspektorat. Vara tregon se pas
ankesave të para të banorëve, të
ardhura rreth 2 muaj më parë, u kryen
analiza lidhur me cilësinë e ujit. ”Kemi
konstatuar gjatë analizave të para
praninë e amoniakut, e cila ka ardhur
duke u shtuar nga dita në ditë, derisa
ka arritur në situatën ku ndodhet edhe
sot. Kjo situatë e krijuar nga furnizimi
me ujë i qytetit ka bërë që
Inspektorati i Higjienës të arrijë të
gjejë edhe shkaqet e pranisë së këtyre
baktereve të rrezikshme”, shprehet
specialistja.

DITA PA MAKINA
ME ME TEPER TRAFIK
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Porto Palermo është shume
tërheqës si një pike potenciale për
turizëm dhe sporte ujore e
nënujore, po ashtu mund të jene
tepër tërheqës për turistet dhe

mbetjet arkeologjike (amforat) të
shekullit 2 P. e. s. që ndodhen nen
ujë në ketë gji. Kjo vihet në dukje
edhe në “Planin strategjik të
zhvillimit të bregdetit të jugut “.

 Nisur nga kjo strategji dhe nga
përvoja e gjatë në turizmin
nënujor në Shqipëri, z. Xhemal
Mato krijoi një shërbim për

Duket se lista e ligjeve, ku
pjesë e tyre është dhe kujdesi për
mjedisin, që miratohen e nuk
zbatohen, është e gjatë dhe, siç
duket edhe mund të zgjatet
akoma. Shpesh, për ndërhyrjen
shtetërore në zbatim të këtyre
ligjeve, bëhet ose ndonjë
emission televiziv, ose kronika në
median e shkruar.

 MBETJET SPITALORE
 Për to ka disa ligje e rregullore

: Ligji Nr. 8094, datë 21. 3. 1996 “
Për largimin publik të
mbeturinave “ ; Ligji Nr. 8934 dt.
05. 09. 2002 “ Për mbrojtjen e
mjedisit “ ; Ligji Nr. 9010 dt. 13.
02. 2003 “ Për administrimin
mjedisor të mbetjeve të ngurta “
; Ligji Nr. 9115 dt. 24. 07. 2003 “
Për trajtimin mjedisor të ujerave
të ndotura “ ; Ligji nr. 9537 “ Për
administrimin_e mbetjeve të
rrezikshme “ ; Rregullore Nr. 6 dt.
30. 11. 2007” Për administrimin e
mbetjeve spitalore “ ; VKM Nr.
99 dt. 18. 02. 2005 “ Për miratimin
e katalogut shqiptar të
klasifikimit të mbetjeve “. Edhe
mënyrat e trajtimit të tyre janë
rregulluar me norma të
përcaktuara qartë. Dëmi që mund
të sjellin në mjedis e në shëndetin
e njerëzve është i qartë për këdo
e, aq më tepër për Ministrinë e
Shëndetësisë e atë të Mjedisit.
Por, që të kujtohej shteti se këto
duheshin zbatuar, u desh një
emission investigativ në
televizion, që të nxirrte “ të palarat
“ e administrimit të këtyre
mbetjeve. Këtu nuk është
problemi se një zyrtar, diku në
institucione, nuk ka kryer
detyrën. Në television pamë
skandalin (që është pak ta quash
të tillë), se si mbetjet spitalore
hidheshin në kazanët e
mbeturinave urbane si plehrat e
shtëpisë. Është pak ta quash
skandal edhe atë që në Spitalin
Ushtarak problem ishte mungesa

turizmin nënujor dhe ekologjik në
Gjin e Palermos, nëpërmjet
instalimit të një kampingu me
kabina prej druri. Instalimi, apo
struktura e njësisë se kabinave

përbëhet nga kabina (bungalow),
tërësisht prej druri, si çatia dhe
dyshemeja, të cilat montohen dhe
çmontohen direkt në terren dhe
nuk kanë kërkuar punime betoni
apo ndryshime të pa rikthyeshme
të mjedisit natyror. Në krijimin e
këtij kompleksi janë përdorur
gurët dhe gjelbërimi rrethanor i

vetë mjedisit, duke e ruajtur dhe
përmirësuar atë.

 Janë gjithsej 10 kabina të tilla prej
druri për akomodimin e turistëve
natyrorë dhe nënujorë si dhe një

kabinë e veçantë që shërben si
stacion për pajisjet sportive si sërf,
kostume zhytjeje, bombola,
kompresor dhe materiale trajnuese.

 Energjinë elektrike për ndriçim
dhe për ujin e ngrohtë, kompleksi
prej 10 kabinash, e siguron
nëpërmjet paneleve fotovoltaike
diellore. Jane 60 llamba tip led që

NJE KAMPING EKOLOGJIK NE PORTO PALERMO

e 1000 litrave karburantit.
 Le të shohim çfarë thonë

drejtuesit. Dr. n/kolonel N. Fejziu,
në Institutin e Kërkimeve
Mjekësore (Spitali Ushtarak)
pranon se në këtë spital, sipas
përllogaritjeve dalin rreth 60-70 kg
mbetje biologjike. Këto deri me
2006-ën digjeshinnim, ndërsa sot
çohen pjesërisht në QSUT, me të
cilën kanë lidhur kontratë. Por

nëndrejtori i QSUT-së, Xh. Draçini
thotë se “mbetjet spitalore vijnë
jo nga spitalet, por nga
institucione që jane edhe private,
ku në baze të ligjit u ofrojmë kete
shërbim duke përbërë dhe të
ardhura dytësore për qendrën
spitalore. Por sasia është shumë
e vogël. Sasia e tyre nuk i kalon
10-15 kg në dite gjithmone dhe
këto nuk i sjellin çdo ditë “. Pyetjes
se shkojnë në QSUT mbetje
spitalore nga Sanatoriumi apo
Spitali Ushtarak, z. Draçini u
pergjigj : “Me thënë të drejtën,

jo”. Athere si është e vërteta ?
 Të vërtetën e shikojmë në

studimin e mjekut A. Hoxha,
financuar nga OBSH-ja, UNICEF-i,
USAID-i etj…, ku pjesë e studimit
janë QSUT, Materniteti
“Mbretëresha Geraldinë”,
Materniteti “Koço Glozheni”, Spitali
Universitar i Sëmundjes së
Mushkërive ”Shefqet Ndroqi” dhe
ISHP “Hulo Hajderi”. Aty sqarohet

se përpunimi i mbetjeve spitalore
kryhet pjesërisht në QSUT dhe nuk
kryhet në asnjë rast në spitalet e
tjera. Sipas tij mbetjet e spitaleve
depozitohen njëlloj si të gjitha
mbetjet e tjera në kontejnerët e
zakonshëm, kur trajtimi i tyre duhet
të bëhet veç të tjerave. Ndërkohë që
25 për qind e këtyre mbetjeve
përbëjnë rrezik për jetën e
pacientëve në spitale apo për
banorët e zonave ku depozitohen.
Sipas të dhënave, spitalet
shkarkojnë rreth 1439. 63 ton në vit
mbetje spitalore në pikat e

grumbullimit të mbeturinave.
Nga këto, 255. 46 ton paraqesin
rrezikshmëri të lartë. Por edhe
funksioni i inceneratorit në
QSUT nuk është i përhershëm
dhe aparaturat nuk janë brenda
standardeve sepse filtrat nuk e
bëjnë plotësisht përpunimin e
gazit që përhapet në mjedis. E
vërteta duhet të jetë pikërisht
kjo.

 ZHURMAT
 Banorët e pallateve pranë

“Living Room” dhe “Folie”, afër
kanë depozituar kallëzim penal
në Prokurorinë e rrethit Tiranë
në lidhje zhurmat që i kanë
shqetësuar çdo natë, për vite të
tëra, shkaktuar nga lokalet.
Përpara se ti drejtohen
drejtësisë, banorët kanë
kontaktuar disa herë me pronarët
e lokaleve, kanë dërguar letra tek
krerët më të lartë të shtetit si
kryeministri Berisha,
kryebashkiaku i Tiranës Rama

apo kryetarja e parlamentit Topalli.
Letra të veçanta janë dërguar nga
ambasadorët e Kroacisë dhe
Rumanisë por sërish asnjë
zgjidhje. Me këtë shqetësim janë
bashkuar edhe diplomatët që
jetojnë në kompleksin e banesave
në rrugën “Abdi Toptani” si
Ambasadori kroat, Ambasadori
rumun, sekretarja e Ambasadës
Italiane, Atasheu kulturor në
Ambasadën Britanike,
administratori i Torre Drini dhe
zyrtarë të UNDP.

 “Beteja” e banorëve të kësaj
zone ka filluar që nga vjeshta e viti
2004. Ankesat tek pronarët kanë
rënë që atëhere në vesh të
shurdhër. Bile pati dhe
“vetëgjyqësi” kur disa banorë u
kishin prerë diskove ujin dhe
energjinë.

Kur nga banorët janë njoftuar
njoftuar krerët e policisë për
situatën e rëndë të zhurmave kanë
marrë përgjigje se lokaleve u është
dhënë leje deri në orën 02. 00 të
natës. Pra shkelet ligji nga ata që
duhet ta zbatojnë. Por lokalet, që
sipas ligjit nuk duhet ta kishin
edhe këtë të drejtë që u jep policia,
duke shkelur rregullat, edhe pas
kësaj vazhdojnë deri në orët e para
të mëngjesit.

 Edhe zyra e Avokatit të Popullit
është prononcuar për këtë
problem. Bile shefi i kabinetit të
Avokatit të Popullit, A. Lazebeu,
është shprehur se duhet të
funksionojë një praktikë gjyqësore
që të konsistojë edhe në
dëmshpërblimin e qytetarëve. Po
ashtu edhe Komiteti SHqiptar i
Helsinkit ju sugjeroi organeve
përkatëse shtetërore të marrin
masa dhe të zbatojnë rregullat për
të mos lejuar cënimin e të drejtës
kushtetuese të privatësisë. Por kjo
gjendje, veç asaj që rëndohet çdo
vit në plazhet tona, ku për këtë
humbi jetën edhe një njeri, është
në shumë zona të Tiranës.

 (vijon ne faqen 4)
 A. D.

realizojnë gjatë natës ndriçimin
e mjediseve të brendëshme të
bungalow si dhe mjediseve
përreth tyre (rrugica dhe
sheshe), të gjitha të ushqyera

nga energjia diellore e
akumuluar.

 Eshtë hera e parë në
Shqipëri që po aplikohet në një
madhesi të tillë përdorimi i
energjisë diellore për ndriçim në
një fshat turistik, gjë qe e bën
këtë kompleks një model pilot
stimulues edhe për investimet

e tjera të kësaj zone.
Uji për larje (dush dhe

lavaman) derdhen në mënyrë të
studiuar në natyre, për të
ndihmuar vegjetacionin përreth,

ndërsa ujrat e WC-ve çohen në
një gropë septike ekologjike, për
herë të parë e aplikuar në këtë
zonë. Pra ai është tërësisht
miqësor me mjedisin dhe do të
ndihmojë zhvillimin e zonës
nëpërmjet aplikimit të një turizmi
të përgjegjshëm cilësor dhe të
veçante në Shqipëri

LIGJET JANE. PERSE NUK ZBATOHEN?

Ku is
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(vijon nga faqja 3)
 Më në fund, me një aksion,

Ministria e Mjedisit dhe policia,
nxitur nga “ zhurma” që ka disa
javë që po bëhet në media për këtë
problem, fundjavën e parë të
tetorit kanë mbyllur dhe gjobitur
rreth 30 lokale e janë vënë gjoba.

Megjithëse me tepër vonesë,
ndofta me vite, kjo gjë duhet
përshëndetur. Por, si edhe herë të

tjera, edhe këtu ka një “por”. Dy
lokale, “Magic 4” dhe “Living
Room”, kanë qëndruar hapur dhe
kanë vazhduar muzikën e tyre të
pashqetësuar nga policia. Të
acaruar për këtë kanë protestuar
pronarët e lokaleve të mbyllura
por, siç duket rregullat e ligjat nuk
janë njëlloj për të gjithë. Se kush
bën përjashtim dhe arsyen mund
ta dinë policët, por më tepër ata
që kanë dërguar atje forcat e
rendit për këtë aksion.

INERTET DHE LUMEJTE
 Eshtë folur e shkruar, janë

marrë vendime e masa, por në
lumenjtë tanë vazhdon të merren
inertet me rregull e parregull.
Megjithë periodizimin që bëri
Ministria e Mjedisit, pak kush e
respekton, duke përfituar dhe nga
kontrolli i pakët. Kohët e fundit
ky fenomen, sa për të sjellë një
shembull, ka përfshirë dhe rrugën
Milot-Rubik e deri në Rreshen, që
është dhe pjesë e autostradës së
re. Më e keqja vjen se, makinat e
tonazheve të rënda, që dalin nga

lavatriçet e rërës, po prishin dhe
asfaltin e rrugës së re e “ mbjellin”
gurë e zhavorr në rrugë, që bëhet
dhe premisë për aksidente.

 Në kundërshtim me ligjin, disa
dhjetra lavatriçe rezultojne, që
askush nuk i di a kanë apo jo leje,
janë hapur praën rrugës së re. Por

dhe askush nga ata që e kanë për
detyrë të kontrollojnë, nuk duket
se është bërë i gjallë. Mjafton të

thuash se vetëm praën urës së
Skurajve, ne pak qindra metra,
janë ngritur e veprojnë pesë
lavatriçe që dalin drejt e në rrugë.
Ndërsa për të mbuluar intertet me
mushama, siç është dhe rregulli,
as që bëhet fjalë. Por kjo ndodh
pothuajse në të gjithë lumenjtë.

 TE TJERA LIGJE QE NUK
GJEJNE ZBATIM

 Eshtë e kotë të marrësh
shembuj për zbatimin e ligjit
antiduhan se ai nuk zbatohet
pothuajse askund. Me aksione e
fushata të herëpasherëshme është

ndërhyrë në furrat e gëlqeres në
Krujë. Ministria e Mjedisit,
prokuroria e pushteti lokal janë
dorëzuar para pronarëve të tyre

që i mbyllin pak ditë e i hapin
përsëri dhe tymi i tyre duket edhe
nga zyrat e institucioneve në
Tiranë.

 KONTROLLI I LARTE I
SHTETIT

 Kontrolli i Lartë i Shtetit, gjatë
inspektimit të kryer më Ministrinë

e Mjedisit, për vitet 2007-2008, ka
konstatuar se kjo ministri nuk ka
hartuar programin kombëtar të
monitorimit të mjedisit. KLSH
rendit një listë shkeljesh në lidhje
me dhënien e lejeve mjedisore në
shumë rrethe të vendit pa
respektuar kriteret e ligjit dhe
parametrat mjedisorë. Në shumë
prej tyre nuk janë përcaktuar
materialet që do të përdoren gjatë
prodhimit dhe efektet e tyre në
mjedis. Një tjetër lloj shkeljeje e
evidentuar nga KLSH është në
mos zbatimin e kontratave të
lidhura me institucionet e
ngarkuara për monitorimin e
mjedisit. Ndërkohë edhe në
vjeljen e gjobave ka pasur
probleme të mëdha pasi vitin e
parë janë vjelë katër për qind,
ndërsa vitin e dytë vetëm shtatë
për qind.

 KLSH thekson shprehimisht :
“U konstatua se inspektorët e
mjedisit në rrethet Kavajë,
Lushnjë, Krujë, Pogradec dhe
Sarandë, kanë marrë atributet e
Agjencisë Rajonale të Mjedisit.

Disa inspektorë kanë pranuar
dokumentacionin, dhënë mendim
dhe përcjellë në ministri, pa e
shqyrtuar dhe miratuar nga

Agjencia Rajonale e Mjedisit.
Drejtoria e Vlerësimit të Ndikimit në
Mjedis ka dhënë leje, pa marrë
mendimin dhe vlerësimin e
anëtarëve të komisionit, duke mos
pasur asnjë program rreth
rehabilitimit të sipërfaqeve që do
të dëmtohen ”. Dhe më tej thuhet
se në dosjet e paraqitura nga

subjektet për t’u pajisur me leje,
mungojnë të dhënat e përputhjes
së projektit me planet kombëtare

të zhvillimit ekonomik, me planet e
rregullimit të territorit, etj. Shkelje
ka për dhënien e tokave bujqësore

për qëllime të ndryshme (prodhim
tulla, fraksion guri dhe shfrytëzim
argjile). Edhe te lejet për
shfrytëzimin e lumenjve
(karrierave), një pjesë e vendimeve
është dhënë pa pasur
dokumentacionin e plotë. Vetëm për
fabrikën e çimentos në Balldren “në
lejen mjedisore nuk janë pasqyruar

A DO TE MBILLEN PEMET PERSERI ?
Nje investitori te huaj i eshte dhene

e drejta e shfrytezimit te pyjeve ne
zonen e Lezhes dhe Shkodres, me
qellim prodhimin e cimentos. Vendimi
u mor nga Komisioni Parlamentar per
Tregtine dhe Prodhimin qe ka
miratuar heqjen nga fondi pyjor te
rreth 300 hektareve toke të cilat, me
qellim zhvillimin e investimit do te
priten. Vendimi per lejen e ndertimit
eshte marre ne mesin e vitit 2008,
ndersa shoqeria ka filluar punimet
per pergatitjen e karrierave per
shfrytezim te gurit gelqeror dhe
argjiles, qe perdoren si lende e pare
ne prodhimin e cimentos. Ne

komision nuk ka pasur debate, por
vetem nje shqetesim te shprehur nga
kryetari Jemin Gjana, sa i takon
rikthimit te zones ne gjelberim. “Nuk
jam kunder investimit, por kerkoj me
shume kujdes, pasi na thuhet se
gjelberimi do te kthehet dhe ne fakt
nuk ndodh keshtu. Sipas
marreveshjes, kompania e huaj do te
punoje per te mbjelle zonen me druret
e prekur nga investimi brenda nje
kohe 3-vjecare. Fakti qe kontrata e
fabrikes se cimentos kerkon
miratimin e Kuvendit lidhet me
hapesiren pyjore qe do te
shfrytezohet. A do te mbillen perseri?

LIGJET JANE. PERSE NUK ZBATOHEN ?

Eshtë e kotë të marrësh shembuj për zbatimin e ligjit
antiduhan, se ai nuk zbatohet pothuajse askund

 Ligjet nuk bëhen në përputhje me legjislacionin e
përparuar europian, për të “kënaqur “ BE që të na

pranojë në gjirin e saj, por për ta çuar vërtetë
Shqipërinë në Europë. Dhe kjo bëhet kur përpilohen

siç duhet ligjet, por dhe zbatohen ato.

 Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar se Ministria e
Mjedisit, për vitet 2007-2008, nuk ka hartuar

programin kombëtar të monitorimit të mjedisit DHE
rendit një listë shkeljesh në lidhje me dhënien e
lejeve mjedisore në shumë rrethe të vendit pa

respektuar kriteret e ligjit dhe parametrat mjedisorë.

sasia e mbeturinave të rrezikshme
që do të përdoren gjatë fazës së
ndërtimit, si karburant, vajra, etj.
Nuk pasqyrohen materialet që do
të përdoren gjatë prodhimit në
vazhdimësi, por që konsiderohen
potencialisht të rrezikshme, si
acetilen, gazra, tretës, bojëra,
rrëshira, etj. si dhe masat për
parandalimin e ndotjes”.

 Lindin pyetje të tilla : Kur
Ministria si “gardiane “ e ligjit e
shkel atë, po të tjerët ? Përse
institucionet e shtetit duhet të
nxiten për të vepruar nga “zhurma
“ e ngritur nga ndonjë ngjarje apo
nga mediat ? Përse vetë ato kanë
mungesën e madhe të mos
zbatimit tëi ligjeve përherë ? Ligjet
nuk zbatohen as me fushata e as
me aksione të përkohëshme sepse
ligjet po ngelin në letër, për këto

dhe për arsye të tjera organizative
apo dhe neglizhence. Ndofta dhe
për korrupsion. Ligjet nuk bëhen,

siç deklarohet shpesh, në
përputhje me legjislacionin e
përparuar europian, për të
“kënaqur” BE që të na pranojë në
gjirin e saj, por për ta çuar vërtetë
Shqipërinë në Europë. Dhe kjo
bëhet edhe kur përpilohen siç
duhet ligjet, por sidomos kur
zbatohen ato.

 A. D.

Kur disa lokale nate mbyllen për zhurmat e disa jo,
arsyen mund ta dinë edhe policët, por më tepër ata

që i kanë dërguar atje forcat e rendit.
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Lidhja midis njeriut dhe mjedisit
është një histori e gjatë dhe zë fill

kur njeriu filloi të përdorë burimet
e natyrës për të plotësuar nevojat
e veta. Kjo lidhje është mjaft e
ndërlikuar dhe e formave nga më
të ndryshmet. Por burimet natyrore
kërkojnë vemendje në drejtim të
ruajtjes dhe ripërtëritjes të tyre,
sepse ato herët apo të vonë e kanë
një mbarim. Gjatë këtij zhvillimi,

- Vazhdon interesimi i publikut
për problemet e mbetjeve urbane.
Qytetarët

ngrenë probleme të ndryshme
që pasqyrojnë gjendjen e vërtetë
të menaxhimit të mbetjeve, të cilat
do të pasqyrohen në numurat e
ardhëshëm. Problemi i ngritur kësaj
radhe ishte përcaktimi i zonës së
vendosjes së kazaneve të
plehrave.

U intervistuan 29 vetë :
- 11 me arsim të lartë.
- 12 me arsim të mesëm.
- 6 me arsim të ulët.
-  18 të intervistuar ( 62 %) knë

vërejtje për vendosjen e kazanëve
në pozicione ndofta të përshtshme
për makinat e evakuimit, por që
krijojnë probleme, si për banorët,
ashtu dhe për lëvizjen e parkimin e

 Shkodra ka liqenin dhe disa
lumenj. Por ndotja e rreziku i
përmbytjeve kanë vazhduar e
vazhdojnë. Kësaj here alarmin e jep
Prof. Dr. Mahir Hoti, presidenti i

Forumit Ndërkufitar të Liqenit të
Shkodrës (ish-rektor i Universitetit
“Luigj Gurakuqi”). Në një intervistë
ai flet hapur mbi situatën e krijuar
dhe kërkon që tashmë masat të jenë
konkrete, dhe jo thjesht projekte
sensibilizuese, siç është bërë deri
më sot, por që dhe rezultate nuk

TTTTTELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELELEFONI i GJELBERBERBERBERBER
PROBLEMET E MBETJEVE URBANE NE TIRANE

makinave. Kjo për arsye se, ndërsa
në fillimet e rikonstruksionit të
rrugëve e hapësirave të

brendëshme të Tiranës, kazanëve
u krijohej një hapësirë jashtë rrugës
dhe vendparkimeve të makinave,

në punimet e dy viteve të fundit,
kjo gjë nuk bëhet më. Ky fakt sjell
zënien e një hapësire të

konsiderueshme të rrugës dhe
pengon, si kalimin e makinave,
ashtu dhe parkimin e tyre.

- 6 (21 %) vetë ngritën
problemin e zënies së vendit të
kazanëve.

Shembull ( edhe në foto) lëvizja
disa herë e kazanëve të plehrave,
praën sheshit të Tiranës së Re, tek
Posta 8, derisa ato kanë përfunduar
në vendin e përcaktuar për
stacionin e linjës së autobuzit.
Kështu pasagjerët që presin rrinë
praën plehrave dhe autobuzi nuk
parkon dot në vendin e caktuar,
edhe me vija të verdha, duke
penguar përkohësisht trafikun që
dhe kështu është i rënduar në atë
rrugë.

 - 3 persona (10%) kanë njoftuar
për të njëjtin fakt : praën ndërtesës
së Televizionit Shqiptar, përballë
ambasadës hollandeze, vendi i
caktuar për vendosjen e kazanëve,

nga biznesi i asaj zone, është
kthyer përsëri në trotuar.

 - 24 të anketuar (83%) njoftojnë
se në shumë vende, kazanët e
mbetjeve zhvendosen pa kriter,
nga familjarë dhe pronarë
biznesesh që nuk i duan praën
banesave dhe lokaleve të tyre.
Kështu që në shumë vende
kazanët kanë lëvizur edhe me
dhjetra metra. Shembul i sjellë (ne
foto) janë kazanët e rrugës M.
Gjollesha që, nga rrugica ku kanë
qënë, kanë dalë në rrugë kryesore.

 - Të gjithë të intervistuarit
shprehen se duhet punuar nga
pushteti local për ndërgjegjësimin
e komunitetit por, ndërkohë,
policia bashkiake duhet të merret
me këto probleme, duke gjobiytur
edhe kundërvajtësit.

kanë dhënë.
 Z. Hoti paralajmëron se bilanci

i dëmeve nga faktorët ndotës do
jetë i madh në të ardhmen, nëse nuk
ndërhyhet shpejt në zgjidhjen e
situatës kritike që është krijuar. Ai
shprehet se : “Gjuetia e peshkut
jashtë kritereve për të siguruar
fitime të momentit, ka çuar në uljen
e sasisë së peshkut dhe rrallimin e
peshkut cilësor. Faktori kryesor i
ndotjes së liqenit është kombinati i
aluminit në afërsi të kryeqytetit të
Malit te Zi, Podgoricë. Ky problem
është diskutuar shumë herë, por që
fatkeqësisht akoma nuk ka gjetur
zgjidhje. Derdhjet që bëhen direkt
në liqen krijojnë ndotje të mëdha
kimike. Por, nuk është ky i vetmi
faktor. Më shqetëson fakti që Liqeni
i Shkodrës është kthyer në një
gropë të madhe të hedhjes së
mbeturinave dhe inerteve, që bregu
po i nënshtrohet çdo ditë e më

shumë ndërtimeve pa kriter dhe pa
plan, po ashtu kam shumë dyshime
se edhe ujërat e zeza derdhen
pikërisht në këtë liqen “.

 Për pastrimin e përgjithshëm të
liqenit ka kohë, më tepër se dy vjet,
që flitet për një project të Bankës
Botërore. Z. Hoti tregon se duhet
të jetë miratuar edhe fondi prej 4
milionë dollarësh, priten ndërhyrje
të dimensioneve të mëdha. Me
projektin e Bankës Botërore pritej
të kishte operacione konkrete dhe
të efektshme për pastrimin dhe
rregullimin e situatës në këtë
ekosistem të jashtëzakonshëm dhe
me vlera të gjithanshme, por kanë
mbetur akoma gjithmonë në pritje
të kësaj ndërhyrjeje, ndërkohë që
gjendja keqësohet çdo ditë. Kjo ka
ndikuar dhe në turizmin që vazhdon
të pësojë rënie.

 I vazhdueshëm është dhe
rreziku i permbytjeve dhe ndotja në

lumej, duke filluar që nga lumi i
Bunës që tek ura është kthyer në
depozitë plehrash e drei te
argjinaturat që, megjithë ndërhyrjet,
nuk kanë rezultuar të vlefshme.

 Specialisti K. Kamsi,
vazhdimisht ka kërkuar të
ndërhyhet pa filluar rreshjet, pasi

më pas nuk mund të punohet dhe
pasojat dihen. Shembull mund të
merret argjinatura e Kirit, ku është
ndërhyrë. Por dhe aty, pasi u
rikonstruktuan rreth 300 metra,
megjithë entusiazmin e fillimit,
punimet janë ndërprerë e Kiri po

SHKODRA DHE NDOTJA E UJRAVE TE SAJ
zgjerohet duke hyrë në tokat e
zonës së Bardhajve e Bleranit,
Faktikisht projekti që parashikonte
dhe përforcimin e mureve mbrojtëse
e betonimin e tyre, është ndërprerë.
Prefekti i Shkodrës, zM. Cungu ka
deklaruar në media se : “Vlerat e
akorduara për investime
përfaqesojnë në vetvete harmoni
dhe përputhje të përparësive të
qeverisë shqiptare dhe qeverive
vendore ose këshillave bashkiake
dhe komunale”. Për këtë, janë
akorduar nga qeveria shqiptare
rreth 76 milione leke të ndara në disa
projekte si per mbrojtjen nga lumi
Buna, fshati Shirq - Dajc,
rikonstruksion i vepres se marrjes
Rragam, rezervuari Shkoder,
rikonstruksion argjinature te lumit
Vermosh si dhe vazhdimi i
punimeve në argjinaturen e lumit
Kir. Por vera iku dhe asnjë nga
projektet nuk ka përfunduar.

njeriu vepron mbi mjedisin, e
ndryshon e humanizon atë, por kur
ndryshimi bëhet pa kriter, pasojat
negative janë si për njeriun edhe
për mjedisin. Për të mos arritur deri
këtu, më parë njeriu të njohë dhe
të respektojë mjedisin ku jeton dhe
ushtron aktivitetin e tij ekonomiko-
shoqëror.

 Rrëshqitjet e shumta të
ndodhura gjatë vitit 2009, tregojnë
më së miri se në lidhjen e njeriut
me mjedisin ka gjëra që nuk

shkojnë. Shqipëria përfshihet në
grupin e vendeve mesdhetare që
kërcënohen shumë nga ky rrezik
natyror. Këtë proces natyror e
favorizon shumë relievi i ri,
pjerrësia e shpateve kodrinorë e
malorë, prania e shkëmbinjve
argjilorë, të cilët nuk e përshkojnë

ujin, dhe ujërat sipërfaqësore apo
të shiut. Shirat që zgjatën disa dite
në këtë pranverë, nxitën në shumë
pjesë të territorit procesin e
rrëshqitjeve. Shumë sektorë të
rrugëve u bllokuan nga dherat e

rrëshqitura, shumë fshatra të
preken nga rrëshqitjet dhe mjaft
shtëpi të bëhen të pabanueshme.
Shëmbulli më i fundit është
rrëshqitja në Bago të Kavajës në
Gramsh dhe në Qafë Dardhë të
Elbasanit. Ka vite që rrëshqitjet më
problematike kanë qënë ato në
hyrje të qytetit të Pogradecit dhe
në varrezat publike të këtij qyteti,
në Godolesh dhe Gurshqipe, Polis
të Elbasanit, në Luz të Krujës dhe

në Libohovë të Gjirokastrës, në
qytetin e Lezhës, në fshatrat Lalar
dhe Ngrcan të Mallakastrës, në
Babje të Librazhdit dhe
nëkomunën Lekas në Korcë, etj.
Nuk ka patur viktima në njerëz,
pasi rrëshqitjet kanë qënë të
ngadalshme e kanë ndodhur
kryesisht ditën dhe banorët kanë
dal prej banesave.

 Pothuaj të gjitha rrëshqitjet
janë shoqëruar edhe me probleme
të theksuara të karakterit social,
pasi shumë familje kanë mbetur pa
shtëpi dhe mjaft të tjera nuk mund
të jetojnë brenda shtëpive me mure
të cara, pasi rrezikojnë drejtpërdrejt
jetën. Janë dëmtuar toka me të
mbjella, rrugë, ujësjellësa, kanale
etj.

 Profesioni ynë i gjeografit dhe
i gjeomorfologut, na vë në dukje
këtë rrezik natyror, numrin më të
madh të rrëshqitjeve, dhe kemi
folur për to. Nga vëzhgimet tona
në terren, kemi arritur në
përfundimin se për mjaft rrëshqitje
faktori më kryesor i riaktivizimit të

Ngjarjet në Mesina të Italisë, ku, nga rrëshqitjet e tokës, humbën jetën 28 vetë, na kujtojnë ndodhitë e vitit të kaluar në
vendin tonë, që për fat të mirë nuk patën viktima.

RRËSHQITJET E TOKËS - RREZIK I PAVLERËSUAR SI DUHET

 Nga Prof. Dr. Skënder SALA,
Departamenti i Gjeografisë,
Fakultetit Histori-Filologji,

Universiteti i Tiranës

tyre ka qënë vetë njerëzit. Për fat
të keq banorët kanë harruar se
është më mirë të ruhemi nga
sëmundja, sesa të marrim ilace për
t’u shëruar prej saj. Zhvillimi është
shoqëruar me rritje të presionit të
tij mbi mjedisin, por. jo gjithnjë. ai
është treguar i kjdesshëm në këtë
përdorim. Shpesh ai është
udhëhequr nga fitimi i shpejtë

ekonomik, duke prerë bimësinë
natyrore, duke keqpërdorur tokën
bujqësore, duke hapur rrugë dhe
kanale etj, pa e njohur dhe
vlerësuar rrezikun nga rrëshqitjet.

 (vijon ne faqen 6)

Para së gjithash duhet bërë studimi i integruar i
fenomenit të rrëshqitjeve, duke kaluar nga njohja e
gjëndjes reale në vlerësim të masave përkatëse dhe
më pastaj në realizimin konkret të këtyre të fundit.
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Në vjeshtë, dimër e pranverë energjia pasive (ngrohje natyrore
pa panele dhe impiant) mund të kursejë deri në 40-60% të
harxhimit të energjisë elektrike me vetratat e drejtuara nga jugu,
10-15% të drejtuara nga veriu dhe 20% nga lindja ose perëndimi.

 Në verë mbinxehja nga dielli mund të evitohet me orientimin
e vetratave, me pemët rreth ndërtimit, përdorim i xhamave dhe
perdeve të errëta, ventilim natyror, por dhe me kombinim të
rrjedhjes së ujit ku, si shembull i përkryer merret arkitektura
tradicionale islamike.

 Eshtë e rëndësishme cilësia e dritareve dhe xhamave të
përdorur, ku përparësi marrin dopioxhamat dhe reflektimi i
rrezeve nga to. Xhamat e gjeneratës së re, që quhen dhe “
inteligjentë “ që në dimër “ kapin “ nxehtësinë dhe në verë e
reflektojnë. Kjo llogaritet me koeficentin U (rreth 1. 9 Wat/m²K)
dhe faktorin diellor S. Shtëpitë me konsum të ulët përdorin xhama
të dyfishtë me gaze të rrallë midis (p. sh. Climaplus 45), argon me
U-1, 1 W/m²K etj…

 (vijon nga faqja 5)
 Përvoja e vëndeve të zhvilluara

në tregon qartë se para se të
veprojmë mbi mjedisin, duhet të
parashikojmë ekuilibrin natyror që
prishim, dëmet e mundshme ndaj tij
dhe njeriut. Nëse një gjë e tillë do të
ishte bërë edhe tek ne, atëherë,

banorët sot nuk do të kishin
shqetësimet e dëmet serioze nga
rrëshqitjet e tokës. Ndonëse njeriu
ka ecur shumë në arritjet e tij në
shkencë dhe teknollogji, ka ndikuar
në shumë drejtime, pra edhe ndaj
rrëshqitjeve të tokes, por ai
asnjëherë nuk mund të arrijë të bëjë
“zap” plotësisht forcat e natyrës.
Kush kërkon të sundojë natyrën,
është utopist. Ka njerëz që këto i
quajnë forca të verbëra të natyrës,
njeriu nuk ka se cfarë t’u bëjë, etj.
Por përgjigjen e ka dhënë më shumë
se një shkull më parë edhe shkrimtari
Viktor Hygi, i cili shkruante afërsisht
se nuk ka forca të verbëra të
natyrës, por paaftësi e njeriut për të
njohur ligjësitë e natyrës.

 Nga rrëshqitjet që kemi vrojtuar
nga afër rrëshqitjet në Ngracan dhe
në Lalar të Mallakastrës, Në Bago,
në Qafë Dardhë etj., duket qartë se
keqpërdorimi që u ka bërë banorët
tokës dhe bimësisë pranë
vendbanimit të tyre, janë faktori më
kryesor i riaktivizimit të këtyre
rrëshqitjeve. Ata kanë nxitur këtë
rrezik natyror, me të cilin po
përballen tashti. Ky veprim ka qënë
i ngadalshëm, ndërsa pasojat e tij
janë shumë të shpejta dhe të rënda.

 Përvoja e viteve 1960–1985 në
vendin tonë ka treguar se nëpërmjet

masave konkrete janë kufizuar ose
parandaluar mjaft kërcnime prej
rrëshqitjeve. Për të shmangur,
zvogëluar sa të jetë e mundur
dëmet ekonimike dhe viktimat në
njerëz, bëhet e domosdoshme
qeverisja sa më korrekte e këtij
rreziku. Me këtë do të kuptojmë
studimin shkencor të fenomenit të
rrëshqitjeve, përdorimin e
kujdesshëm të tokës, zgjedhjen e
kujdesshme të vendit të cdo lloj

ndërtimi, marrjen e masave teknike
mbrojtëse sa më vlefshme.

 Rrëshqitjet janë të pranishme
pothuaj në të gjitha zonat rurale të
vendit tonë. Hapja e tarracëve,
kanaleve, transheve, rrugëve etj.
rrallë janë shoqëruar me masat

përkatëse mbrojtëse, ose nuk kanë
respektuar vecoritë dhe mundësitë
e relievit ku ato janë vendosur, ndaj
rrëshqitjet janë bërë rrezik real, jo
vetëm për këto objekte, por edhe
për vet jetën e banorëve. Në
shqetësimin që kanë tashti shumë
banorë një pjesë të mirë të
përgjegjësisë duhet të kërkojnë tek
vetja, në pakujdesinë e tyre për të
jetuar në harmoni me mjedisin e
tyre. Ky është edhe një ndër
shkaqet e largimit të popullsisë nga
fshati drejt qyteteve.

 Ndër zonat kodrinoro – malore
më të prekura mund të vecojmë:
Krraba, Mallakastra, Cermenika,
Mokra, Sulova, malësitë e Pukës,

Mirditës, Tiranës, Dangëllisë,
Beratit, Mokrës, Krujës etj. Në këto
zona ka fshatra që janë shkatërruar
nga rrëshqitjet, apo janë nën
kërcenimin e drejtpërdrejt të tyre.
Si rastin më freskët do të mjaftonte
të përmendnim fshatin Cërrujë në
rrethin e Elbasanit, ku rrëshqitja e
ndodhur në vitin 1996 shkatërroi
plotësisht më shumë se gjysmën e
shtëpive, tokat e mbjella me pemë
dhe kultura të tjera bujqësore,
ndërsa në vitin 2002 ajo shkatërroi
edhe shtëpitë e mbetura. Tashmë
ky fshat pothuaj është i zhdukur
nga harta.

 Nga vëzhgimet tona të
drejtpërdrejta për rrëshqitjet në
shumë zona të vendit kemi arritur
në përfundimin se shumë fshatra
janë ndertuar në terrene mjaft të
prirura ndaj rreziqëve të
rrëshqitjeve. Ka një prirje të
dukshme, të paktën këto 15 vitet e
fundit që fshatarët në zonat
kodrinoro - malore të shmangin
ndërtimet në terren shkëmbor, duke
i vendosur atë në tokën arë. Kjo e
fundit po keqpërdoret shumë nga
pronarët e saj. Por janë të pakëta
rastet kur shtëpitë e reja i janë
shmangur rrezikut të rrëshqitjeve.
Raste të tilla gjenë edhe në
periferinë e qyteteve të Tiranës,
Durrësit, të Vlorës, të Ballshit, të

Pogradecit, të Librazhdit, të Lezhës,
të Elbasanit etj. Nëse gjatë dimrit
shirat do të zgjatin më shumë se 4 –
5 ditë, rrëshqitjet do të kërcënojnë
shtëpitë dhe jetën e këtyre
banorëve të ardhur.

 Pushteti vendor dhe ai qëndror
duhet të veprojnë shpejt, duke
aktivizuar drejtpërdrejt grupe
specialistësh, për t’i klasifikuar
fshatrat në gupe sipas shkallës së
rrezikut. Dhënja e kredive të buta,
për ata që u janë shënbur shtëpitë,
apo janë në këtë rrugë, duhet të
paraprihet nga studimi i vendit ku
do të rivendosen këta banorë, me
qëllim që më vonë të mos gjënden
përballë rrrezikut të rrëshqitjeve, por

edhe të përmbytjeve, të erozionit etj.
 Rrëshqitjet kanë kapur edhe

mjaft tokë arë. Po të kemi parasysh
se Shqipëria përfshihet në grupin e
atyre vendeve ku sipërfaqja e së
cilës për frymë të popullsisë është
mjaft e vogël, bëhet shumë i qartë
edhe një drejtim tjetër i dëmit nga
rrëshqitjeve. Mbi 4110 ha janë kapur
nga rrëshqitjet e shëmbjet dhe mbi
113 000 ha të tjerë janë gati të
përfshihen nga ky rrezik. Fenomeni
është më shqetësues në rrethet
Korcë, Elbasan, Delvinë, Tiranë,
Mallakastër etj, ku shifrat

vazhdimisht rriten.
 Në gjëndjen aktuale cfarë duhet

bërë? Para së gjithash duhet bërë
studimi i integruar i fenomenit të
rrëshqitjeve, duke kaluar nga njohja
e gjëndjes reale në vlerësim të
masave përkatëse dhe më pastaj në
realizimin konkret të këtyre të fundit.
Kjo do të ishte rruga më e mirë e
zgjidhjes së këtij problemi. Sipas
rastit këto veprime mund të jenë
parandaluese apo korigjuese.
Studimi duhet të realizohet nga
specialistët: gjeografët,
gjeomorfologët, gjeologët,
inxhinierët ndërtues etj.
Bashkëpunimi është i

domosdoshëm, vecanerisht për
ndërtuesit, të cilët ende e shohin
disi me frikë natyrën, veçanërisht
rrezikun e rrëshqitjeve. Është
momenti që ky problem të mos

ngelet vetëm shqetësim i
specialistëve, i njoftimeve në mediat
e ndryshme.

 Sigurisht, për momentin të
gjithë e dimë se kjo lidhje dhe
bashkëpunim nuk funksionon
ashtu sic e dëshirojmë. Ka mjaft
gjëra që duhen ndryshuar në dobi
të këtij bashkëpunimi.
Vendimmarrësit dhe
politikbërësitduhet të kërkojnë
ndihmën e specialistëve për
zgjidhjen e problemit, pasi ata e
njohin mirë, kanë studime dhe
botime në dobi të këtij qëllimi.

Eksperienca e vendeve të Europës
Perëndimore tregon se projekteve
të mbrojtjes prej rreziqeve natyrore,
ku futen edhe rrëshqitjet, u janë
dhënë përparësi. Le të veprojmë
edhe ne kështu. Europa na do në
gjirin e vet edhe me një mjedis të
ruajtur e të pastër. Pra, shteti duhet
të investojë për këto studime, por
të njëjtën gjë, ndoshta më shumë,
duhet të bëjnë të gjitha ato
organizma që sigurojnë ndërtime e
biznese të ndryshme. Eksperienca
që përmendëm më sipër është mjaft
e pasur edhe në në këtë drejtim.
Financimet që ato bëjnë për
studimin e rreziqeve natyrore, u

duhen për të siguruar ndërtimet,
bizneset etj, sipas shkallës së
rrezikut. Për ato ku rreziku nga
rrëshqitja e tokës është i madh, edhe
pagesa e sigurimit është e tillë.

DISA TE DHENA
Energjia diellore

RRËSHQITJET E TOKËS - RREZIK I PAVLERËSUAR SI DUHET
Nga Prof. Dr. Skënder SALA,
Departamenti i Gjeografisë,
Fakultetit Histori-Filologji,

Universiteti i Tiranës

Ka një prirje të dukshme, të paktën këto 15 vitet e
fundit që fshatarët në zonat kodrinoro - malore të

shmangin ndërtimet në terren shkëmbor, duke i
vendosur atë në tokën arë. Kjo e fundit po

keqpërdoret shumë nga pronarët e saj.

Mbi 4110 ha janë kapur nga rrëshqitjet e shëmbjet
dhe mbi 113 000 ha të tjerë janë gati të përfshihen

nga ky rrezik.
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(vijon nga numri i kaluar)
 Këto emisione të CO2 janë

kryesisht në nivele të larta të

hapësires ajrore dhe kjo llogaritet
të ketë ndikim të madh në efektin
serrë. Shifrat janë për efekte
llogaritjeje dhe standartizimi, por

duhen përshtatur me koeficentin
faktor shumëzues-përshtates sipas
metodikave të llogaritjes, që është
2. 00. Kjo vjen sepse merren
parasysh edhe ndikimet në ndotje
e harxhim karburanti për shkak të
produkteve të tjera të konsumuara
nga industria e aviacionit, por dhe
kontribuesit e tjerë, qe nga
prodhuesit e naftës bruto (nxjerrja
dhe transportimi ), kthimin e saj në
karburant TS-1 (vajgur për
përdorim në avionët reaktivë),
ineficenca e rafinerive përpunuese
(rreth 7 % që i takon rafinimit të
naftës për shndrim në vajguri TS-1
per aviacionin), përdorimi i vajrave
per moterret e avioneve dhe
prodhimi dhe mirëmbajtja e
avionëve me testet e fluturimit te
tyre. Ndotja e llogaritur në këtë
mënyrë, dyfishohet. Për këtë edhe
në vendimet e KE, në shkurt të këtij
viti, për integritetin mjedisor të
aviacionit kerkohet që ai të
reduktojnë emetimet e CO2 në
përputhje me objektiva të
përcaktuara shkencore, nëpërmjet
investimeve të vazhdueshme në
teknologji bio të qëndrueshme,
përmirësimet në infrastrukturën
operative, efikasitetit dhe kosto-
efektive me masa ekonomike,
sidomos tregun e karbonit.

 Le të shqyrtojmë shkurt edhe
problemin e ndotjes akustike, duke
marrë si shembull një studim të
nivelit të zhurmave gjatë ndërtimit

të një aeroporti. Për avionet turbo-
helikë nën shpejtësinë e zërit dhe
të prototipeve të tyre duhet të
aplikohen nivelet e zhurmave të
lejueshme maksimale të bazuar në
njesinë e matjes “Niveli i zhurmave
të Perceptuara Efektivisht (NZHPE)

 Emetimet e CO2 nga
aviacioni dhe transporti detar, të
përjashtuar nga Protokolli i
Kyotos, edhe pse ato tani
përbëjnë mbi 1 miliardë ton
dyoksid karboni në vit, mund të
bëhet pjesë e diskutimeve në
konferencën e klimës në
Kopenhagen.

 Delegatët që përfaqësojnë të
dyja Organizatat Ndërkombëtare
të Aviacionit Civil (ICAO) dhe
Organizatës Ndërkombëtare
Detare (IMO) janë të përfshira në
negociatat e nivelit të lartë në
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në decibel- db”.

 Në pikën e matjes së zhurmave
në një ane të pistës dhe gjatë afrimit
për në ulje niveli është 108 db, për
avionet me masë maksimale të
ngritjes të çertifikuar prej 272 ton
kg. ose më shumë, me një reduktim
të nivelit të zhurmave
proporcionalisht me logaritmin e
masës (me 2 db) në çdo reduktim
dy herë të masës deri në arritjen e
102 db, për masën e ngritjes prej
340 ton, pas së cilës vlefta mbetet
konstant.

 Në pikën e matjes së zhurmave
në ngritje-108 db, për avionet deri
272 ton ose më shume, me një
reduktim të nivelit të zhurmave
proporcionalisht me logaritmin e
masës, me 5 db, në çdo reduktim
dy herë të masës deri në arritjen e

93 db, për masen e ngritjes prej 34
ton, pas së cilës vlefta mbetet
konstant.

Avionet nuk duhet të tejkalojnë
nivelin e zhurmave si mesipër në
pikat e percaktuara si më poshte :

 1. Në piken e matjes së
zhurmave në një anë të pistës, një
pike në linjën paralel me atë të aksit
të pistës të ndarë ose në vazhdim
të saj deri në 650 m, në të cilën niveli
i zhurmave në shkeputje të avionit
do të jetë maksimale.

 2. Në pikën e matjes së

zhurmave në ngritje, një pike në
vazhdimësinë e linjës së aksit të
pistës, të vendosur në një distancë
prej 6. 5 km nga pika e fillimit te
nxitimit.

 3. Në pikën e matjes së
zhurmave në procesin e afrimit për
në ulje, një pike në tokë në
vazhdimësi të linjes së aksit të
pistës, e cila është vendosur në një
distancë nga glisadka(ne
terminologji ruse = zona e afrimit
per ulje te avionit) me një kënd prej
3 gradësh dhe që fillon në një

distancë prej 300 m pas pragut të
pistës, vertikalisht në një lartësi prej
120 m.

 4. Në një vend të sheshtë, që i
korespondon një pike në një
distancë prej 2000 m nga pragu i
pistes.

 Siç shihet, këto parametra duhet
të ishin të zbatuara edhe në
aeroprtin «  Nënë Tereza « , por aty
është vazhduar e vazhdohet të
ndërtohen, jo vetëm lokale shërbimi,
por edhe hotele e shtëpi banimi, gjë
që, veç ndërtimeve egzistuese, nuk
duhet të ishin lejuar nga shteti sipas
rregullave të lejeve të ndërtimit. Kjo
mendoj se duhet të jetë subjekt
vlerësimi e gjykimi më profesional
për parametrat në infrastrukturën

egzistuese dhe atë të zgjerimit nga
TIA(Tirana International Airport)
dhe Departamenti Mjedisor i saj

 Ka kohë që organizmat
ndërkombëtare të aviacionit i kanë

kushtuar vëmendje ndikimit të
aviacionit në ngrohjen globale e
ndryshimet klimatike. Por strukturat
tona të aviacionit civil, publike dhe

private, akoma nuk i konsiderojnë
obligim problemet e trajtimit të
zhurmave apo ndotjes me CO2. Kjo
konstatohet nga mungesa e
strukturave të specializuara, të
punonjësve me njohuritë përkatëse
për monitorimin dhe standartizimin
e niveleve të zhurmave e ndotjes
së atmosferës.

 Kjo është një e metë e
masterplanit afatgjatë të pa studiuar
për zhvillim të zonës urbane të
aeroportit “Nënë Tereza” Rinas,
duke devijuar nga kërkesat e
projektimit të aeroporteve të
normuara në manualet e zhvillimit
të aerodromeve të
ICAO(Organizatës Botërore të
Aviacionit Civil) dhe të Organizatës
Nderkombëtare të Aeroporteve, ku
vendi yne eshte antar dhe të IATA
(Organizatës Ndërkombëtare të
Transportit Ajror), ku operatorët
tanë BelAir dhe AlbaniaAirlines
janë antarë.

 Këtu duhet të vleresohen edhe
kontributet e nismave europiane si
ajo e BLUMED dhe ECIP i
Eurokontrollit në tematikat ENV
(tematikat mjedisore), ku vendi ynë
respektivisht aderon dhe ku detyrat
që dalin për operuesit e shërbimeve
ajrore të saj si TIA, ANTA dhe
operatorët ajrorë duhet të ngrenë
ekipet e stakehold-erave për të
konfiguruar detyrat pan-europiane
të detyrueshme, strategjinë dhe
planet operative të zbatimit në
mbrojtje dhe respektim të
stadarteve ndërkombetare të
detyrueshme.

 Në masterplane afatmesëm dhe
afatgjatë, në strategjitë e zhvillimit
duhet të vendosen parametrat

mjedisorë dhe të projektohen
zgjidhjet inxhinjerike arkitekturore,
infrastrukturore, urbane etj që këto
parametra të jenë nën kontroll dhe
të mos cënohen, duke respektuar
normat dhe kufijtë kombëtarë dhe
ndërkombëtarë. Këto norma duhet
të jenë të hapura për publikun dhe
të kontrolluara nga media. Kjo
sepse, në se në vendin tonë
mungojnë fazat fillestare të
projektimeve afatmesëm e afatgjatë,
në vendet e tjera, sidomos në
Europë, ku kërkojmë të bëhemi
pjestarë, ka kohë që po punohet për
zvogëlimin e impakteve të
transportit ajror në mjedis. Njerëzimi
është duke i bërë presion qeverive,
por dhe bizneseve të industrisë së
aviacionit, për të reduktuar impaktin
mjedisor të transportit e midis tij,
edhe atij ajror. Na takon dhe ne,
sidomos nëpërmjet studimit e
vënies në jetë të sistemit të
krediteve të karbonit, të marrim
pjesë në të. Sepse përfitimi financiar
që do të vijë, do të jetë i detyruar të
investohet në mjedis.

Per me teper :
- www. iata. org/whatwedo/

environment/
- IPCC Aviation and the Global

Atmosphere, J. E. Penner, D. H.
Lister, D. J. Griggs, D. J. Dokken
and M. McFarland (Eds). Special
Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change,
Cambridge University Press,
Cambridge.

-Sausen R., Isaksen I., Greëe V.,
Hauglustaine D., Lee D. S., Myhre
G., Kohler M. O., Pitari G., Schumann
U., Stordal F. and Zerefos C. (2005)
Aviation radiative forcing in 2000.

-IPCC (1999). Meteorologische
Zeitschrift.

EMETIMET E AVIACIONIT NE
KOPENHAGEN

Montreal me qëllim për të
përgatitur propozimet e
nevojshme.

 Sipas P. Lockley, e World
Wildlife Fund, një “qasje globale
sektoriale për të marrë një pjesë
të reduktimit të emetimeve “ nga
aviacioni dhe flotat detare,
duket premtues dhe mund të
krijojë një fond të ri të krediteve
të karbonit me vlerë prej më
shumë se 30 miliardë dollarë
(20. 4 miliardë euro) ne vit nga
dy sektorët. Sipas tij është
thelbësore që këto të ardhura do
të shkojnë për të ndihmuar
vendet në zhvillim të përshtaten
me ndikimet e ndryshimeve
klimatike si dhe per te marrë
masa në reduktimin e emisioneve
te tyre.

Ing. Perparim ZUNA, MSc, MPA
Ekspert në fushën e aviacioni

Në masterplane afatmesëm dhe afatgjatë te
aviacionit, në strategjitë e zhvillimit duhet të

vendosen parametrat mjedisorë dhe të projektohen
zgjidhjet inxhinjerike, arkitekturore, infrastrukturore,
urbane etj që këto parametra të jenë nën kontroll
dhe të mos cënohen, duke respektuar normat dhe

kufijtë kombëtarë dhe ndërkombëtarë

Në një orë fluturim avioni Airbus 320 harxhon 2. 5
ton karburant, Boeing 767 – 5 ton dhe Boeing 747

rreth 10 ton.

Integriteti i Mjedisit - Aviacioni duhet të reduktojnë
emetimet e CO2 në përputhje me objektiva të

përcaktuara shkencore, nëpërmjet investimeve të
vazhdueshme në teknologji bio tëqëndrueshme,

përmirësimet në infrastrukturën operative,
efikasitetit dhe kosto-efektive me masa ekonomike,

sidomos tregun e karbonit.



8

Adresa e redaksisë: Ish- klinika qeveritare, shkalla 3, kati IV, Tiranë
Tel. ; 04 234 851, Cel. ; 068 21 82081 e-mail: ekolevizja@yahoo. com

TIRAZHI: 600 KOPJE

EDITORI – Xhemal MATO
KRYEREDAKTOR – Agim DALIPI

S
 T

 A
 F

 I

CMYK

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
 Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,

Gjirokastër – Luan Pogaçi
 Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi

Hymetllari
 Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
 Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
 Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
 G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
 AULEDA, Vlorë
 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

KY NUMUR I GAZETES EKOLEVIZJA SPONSORIZOHET NGA
PROGRAMI : "FORCIMI I SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE
PER NJE MJEDISI ME TE MIRE ", MBESHTETUR NGA
AMBASADA HOLLANDEZE NE SHQIPERI

 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
  Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim

Shyle.
  EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magda CARA
  Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder Sala
  Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim Hajno
  Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Drejtor

Ekzekutiv, z. Ali Lusha

Emetimet e dyoksidit të
karbonit (CO2) në botë, për vitin
2009, mund të bien më tepër se 3
për qind, si rezultat i recesionit
global ekonomik. Kjo është shifra
më e lartë e realizuar në 40 vjetët e
fundit. Kjo si rezultat i uljes së
niveleve të prodhimit e
shfrytëzimit më të pakët të
energjisë. Por vetëm 0. 6 % e këtij
redukrimi është arritur me masat e
marra nga shtete të ndryshme.
Këtë njoftim e bën të ditur
Agjencia Ndërkombëtare e

Energjisë (EIA). Në takimin e saj
në Tailandë, EIA bëri të ditur se
kjo mund të krijojë një mundësi
për stabilizimin e emetimeve të
gazit serrë në përputhje edhe me
objektivin botëror për uljen
temmperaturës mesatare globale
me dy grade deri në vitin 2020.

 Drejtori ekzekutiv i EIA, N.
Tanaka tha në një konferencë për
shtyp në Bangkok se recesioni
“na jep një shans për të bërë
përparim të vërtetë drejt një të
ardhme më të pastër të prodhimit
të energjisë, por vetëm në qoftë
se politikat e duhura do të vihen
në jetë sa më shpejt “. Ai shtoi,
duke patur parasysh konferencën
e shumë pritur të Kopenhagenit,
se “Mesazhi është i thjeshtë dhe i
zymtë: nëse bota vazhdon me
politikat e sotme klimatike, pasojat
e ndryshimeve klimatike do të
jenë të rënda. Energji është thelbi

Ndryshimet klimatike dhe
peshkimi pa kontroll po i vendos

para rrezikut të zhdukjes
pinguinet Magellanes në

JAHTI I PARE ME HIDROGJEN
Një jaht, me emrin CO2-ZERO,

është ndërtuar në mënyrë
artizanale në kantjeret La Rochelle,
Francë, dhe i pajisur me një motor
elektrik. Energjinë e merr nga
energjia diellore, nëpërmjet
paneleve të vendosur në të dhe
nga një motor e hidrogjen
zhvilluar në bazë të një projekti të
Fournier Joseph University.

 Qëllimi kryesor i projektit
është të zhvillojë dhe të
promovojë burimet e reja të
energjisë, për të zëvendësuar
lëndët djegëse fosile dhe të çojë
në një reduktim të shkarkimeve të
karbonit dhe zbutjen e efekteve
serrë.

 Udhëtimin e parë ky jaht do ta
bëjë, dhjetor 2009-Mars 2010,
rreth Mesdheut.

I paisur me një laborator për
kërkime shkencore, ai do të kryejë
mbledhjen e të dhënave
shkencore mbi ndotjen e detit
Mesdhe. Laboratori do të analizojë
në bord të dhënat e ajrit, detit, dhe

erës mbi çatitë e ndërtesave të
porteve të ndryshme.

Projektet CO2-ZERO kryhet

dhe për të rritur ndërgjegjësimin
mbi ndryshimet klimatike, ndotjen
dhe rëndësinë e energjive
alternative ndaj vendeve të
Mesdheut.

PINGUINET NE RREZIK
Amerikën e Jugut. Alarmin e jep
një grup shkencëtarësh

argjentinas. 70 perqind e
kolonive të këtij lloji ka arritur

REÇESIONI EKONIMIK
“PERMIRESON” MJEDISIN

i problemit dhe kjo duhet të
përbëjë edhe thelbin e zgjidhjes”.

 Sipas skenarit të fundit EIA, e
cila është e bazuar në reduktimin
e CO2 në atmosferë në 450 pjesë
për milion, përdorimi i lëndëve
djegëse fosile për prodhimin e
energjisë do të arrijë pikun para
2020. Ky skenar parashikon një
reduktim të shkarkimeve prej 3, 8
gigatonnes (gt) në mbarë botën,
nga të cilat 1. 6gt në vendet e
OECD-se dhe 1gt vetëm në Kinë,
shumë më tepër se në çdo vend

tjetër, me masat që ka në plan
qeveria kineze. Ky plan mendohet
të ketë një kosto financiare prej
10 trillion $ (6. 8 trillion euro).

 Znj. K. Kosonen Politika,
eksperte e klimës në Greenpeace
International, deklaroi se raporti i
EIA “konfirmon atë që ne tashmë
e dimë vonesa per çdo vit pa
vepruar për klimën do të rrisë
ndjeshëm kostot, dhe solli
shembullin se si Kina është
tashmë në rrugën e saj për të qenë
një lider në energjinë e
ripërtëritshme”. Ndërsa drejtori
për Klimën në OKB, Yvo de Boer
tha se kriza klimatike mund të
menaxhohet dhe objektivat janë
të arritëshme, pavarësisht se
periudha e tranzicionit do të jetë
sfiduese. Por ai shtoi se është e
domosdoshme të arrijë një rezultat
“ambicioz” në dhjetor në
konferencën e Kopenhagenit.

 A. Dalipi

sedimentet portuale për të
vlerësuar nivelin faktitk të ndotjes.

 Udhëtimi do të shërbejë

gjithashtu për kryerjen e
hulumtimeve për prodhimin e
“energjisë së gjelbër” me
instalimin e mundshëm të
paneleve diellore dhe turbinave të

tashmë në Punta Tombo
(Patagonia argjentinase) ku është
kolonia kryesore e tyre ne
kontinentin amerikan dhe më
shumë se 1 milione specie
qendrojnë çdo vit deri në shkurt
për të nderruar lëkuren,
depozituar vezët dhe rritur të
vegjëlit.

 Frika e studiuesve është se
ndryshimet klimatike, bashkuar
edhe me peshkimin intensiv,
reduktojnë sasinë e peshqve të
vegjel me të cilët ushqehen
pinguinët, duke detyruar
meshkujt të qëndrojnë në kërkim
të ushqimit për më shumë kohë
se sa u është dashur përherë.

Kështu që rrezikohet të
ngordhin një numur i madh i
lindjeve të tyre, përveç faktit se
edhe zonat akullnajore të këtij
rajoni kanë ardhur vazhdimisht në
zvogëlim nga rritja e
temperaturave.


