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Agim DALIPI
Çdo ditë shfrytëzojmë, edhe në mënyrë të

vetëdijshme përfitimet që na ofrojnë
ekosistemet natyrore. Por sa kosto
ekonomike e financiare ka ruajtja e mbrojtja e
këtyre ekosistemeve? Çfarë kosto mbart
shfrytëzimi tyre dhe sa rëndon kjo në
ekonomitë e vendeve sot dhe sa më e madhe
do të jetë nesër?

 Ing. Ismail  HYSA

Në Ditën e Verës 2010, Drejtoria e
Përgjithëshme nr 1, festuar edhe si dita e
luleve, fidanishtja u prezantua në panairin
e saj,pranë Piramides në bulevardin
Deshmorët e Kombit  me të gjitha llojet që
rriten në të serrat tona.

Nga Dr.Zamir DEDEJ
Një nga detyrimet bazë të procesit të

afrimit të vendit tone me standartet e
kërkuara Europiane për mjedisin, mbrojtjen

Fushata e Pjesëmarrjes Publike, si një
nga katër fushatat e fushatës kombëtare
për ndyshim në mjedis “Vepro tani!” e
fuqizuar nga Milieukontakt
Interanational, zyra Shqipëri dhe
Ambasada e Vendeve të Ulta, ka nisur
prezantimin e saj ne grupet kryesore ku
drejtohen edhe letrat e poziconimit për
Uji, Ajrin, Mbetjet dhe Pjesëmarrjen
Publike. Fushata kombëtarë ka një
shtrirje në  gjithë vendin nëpërmjet 12
fushatave lokale dhe veprimtari në
Tiranë  dhe në qytete të ndryshme të
vendit.

SHQIPËRIA PËRBALLË PERMBYTJEVE E RRESHQITJEVE

PERMBYTJET, PASOJAT DHE
MASAT E KONTROLLIT

Nga Prof.Dr.Sherif LUSHAJ
Në përmbytje nuk mund të përjashtohet edhe intensiteti

i reshjeve.Por kryesore është niveli i masave
përgatitore,mbrojtëse e rehabilituese,mbrojtja dhe
rehabilitimi i infrastruktures. Në se do të vazhdojë që gjërat
të  mbahen të fshehura,në se statistika shqiptare do të
shifrojë sipas dëshirës dhe jo me të dhëna që maten dhe
verifikohen,në se ndodhitë nuk analizohen në menyre të
pa aneshme dhe te koregjohen përmbytjet do të shtrihen
edhe më gjerë.

SHQIPËRIA PËRBALLË
RRËSHQITJEVE

TË TOKËS
Prof. Dr. Skënder SALA, Departamenti i Gjeografisë,

Universiteti i Tiranës
 Pas më shumë se 2-3 dhjetëvjeçarësh, natyra u tregua

shumë bujare me shiun edhe në Shqipëri. Ujëmbajtësit e
hidrocentraleve dhe ata të ujitjes së kultuarve bujqësore
janë plot dhe nuk do të kemi probleme. Por ka më shumë
se 2 muaj që vendi ynë po përballet seriozisht me
rrëshqitjet e tokës, rrezik gjeomorfologjik plotësisht i
pavlerësuar në Shqipëri.

NATYRA PO NA NDESHKON PER
LENIEN PAS DORE DHE
KEQMENAXHIMIN E SAJ

Agim DALIPI
Kryeministri Berisha, prill 2006 : “Sistemet e

vaditjes dhe mirëmbajtjes së tokës u rrënuan, sistemet
dhe menaxhimi i ri mbeten ende të pakonsoliduar. Sot,
toka është objekt i një agresiviteti të lartë, në radhë të
parë njerëzor, i nxjerrjes së lumenjve nga shtretërit
për shkak të shfrytëzimit jashtë çdo kriteri të
materialeve të ndërtimit, i ndërtimeve mbi kolektorë
dhe favorizimit të përmbytjes së saj”.

KAPITALIZMI  NATYROR  OSE   REVOLUCIONI  I
DYTE  INDUSTRIAL  KOSTOT  E  VERTETA  TE

MJEDISIT

SERRAT  E  LULEVE  NE  DITEN  E  VERES “VEPRO TANI !” – FUSHATA KOMBETARE PER
NDRYSHIMIN NE MJEDIS

RRJETI “NATURA 2000” DHE  ROLI
I  SHOQERISE  CIVILE  NE  TE

e natyrës e biodiveristetit është dhe krijimi
i rrjetit të Natura 2000, që ka të bëjë me
vendosjen e një rrjeti të zonave me interes
për ruajtjen e habitateve dhe specieve. Sot
ai mbulon rreth 20% të territorit në Europë
dhe ofron një instrument legal për ruajtjen
dhe mbrojtjen e habitateve e llojeve me
vlerëAi përfshin dy direktivat kryesore :
Direktivën e Habitateve dhe atë të
Shpendëve që kanë të bëjnë me mbrojtjen
e natyrës, florës dhe faunës e krijimin e rrjetit
europian të zonave të mbrojtura.
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 Instituti i politikave Mjedisore
(IPM), në bashkwpunim me
Grupimin “ Ekolëvizja” dhe
Bashkinë e Tiranës, ka filluar

zbatimin dhe po menaxhon
projektin e parë në Shqipëri të
reduktimit të ushqyesve që
derdhen të patrajtuar në lumenj, në
këtë rast në Lumin e Tiranës.

 Zona bregdetare do t’i
nënshtrohet një studimi specifik,
qëllimi i të cilit në mënyrë të veçantë
është evidentimi i gjendjes së
plazheve. Ky studim do të
përcaktojë masat që duhet të
merren për mbrojtjen e të gjithë vijës
bregdetare nga erozioni detar. Për
këtë qëllim, Kryeministri S.Berisha
ka mbledhur një grup studimi ku

merrnin pjesë titullarët e ministrive
të linjës dhe shkencëtarë.

 Në takim u theksua se ky
studim duhet të jetë konkret,
kompleks, utilitar, dhe që të japë
rekomandime për vendimmarrje.
Lidhur me shqetësimet nga
kërcënimet gjithnjë e në rritje të
erozionit detar, i cili dëmton
drejtpërdrejt aktivitetet ekonomike,
turistike, për infrastrukturën, për
mbrojtjen e mjedisit dhe të vlerave
kulturore e natyrore Kryeministri

PROJEKT I BASHKISE SE
FIERIT

 Bashkia e fierit ka prezantuar
Projektin e Rehabilitimit të Lumit
Gjanica në një tryezë të përbashkët
me Ministrin e Mjedisit dhe
përfaqësuesit  e organizmave që
financojnë në fushën e mjedisit si
Znj. C. Nuamah, përfaqsuesja e

Bankës Botërore, përfaqësues të
Bankës Gjermane për Zhvillim
(KfW)) dhe UNDP-së  si edhe
përfaqësues të trupit diplomatik të
Suedisë, Italisë si dhe autoritetet
lokale të qytetit të Fierit.

 Projekti konsiston në realizimin
e këtyre tre elementëve
:Rehabilitimi mjedisor i lumit
Gjanica;Sistemimi i kanaleve të
ujrave të bardha e të zeza dhe
Shtrirja  e rrugës në të dy krahët e
lumit, gjë e cila do të reduktojë
ndjeshëm ndotjen e tij. Si burime
te veçanta te ndotjes se Lumit
Gjanice mund të përmenden
: Shkarkimet e lengeta industriale
te KPTHN Ballsh, UPN Fier, TEC-
Fier e Ballsh; Ujrat shoqeruese te
naftes te impiantit te dekantimit

Eshtë përpiluar një plan
kombëtar veprimi për të siguruar
një cilësi më të mirë të ajrit në
vend. Monitorimet do të jenë të
shpeshta, e mbi bazën e tyre do
të aplikohen masat për të ulur
ndotjen kur është jashtë normave.
Me ndryshimet e bëra në ligjin
për “Mbrojtjen e ajrit nga
ndotja”, Qeveria vendosi cilat do
të jenë këto masa si dhe rolin e
Ministrisë së Mjedisit dhe
organeve vendore në zbatimin e
tyre. Por është vlerësuar se roli i

Projekti do të trajtojë ujërat e
ndotur të dy kanaleve që derdhin
të patrajtuara ujërat e ndotura në
Lumin e Tiranës, duke ndërtuar një

ligatinë që do të kapë, degradojë,
dhe shpërbëjë ushqyesit e tepërt
që ndodhen në ujë.

 Procesi i kapjes dhe
shpërbërjes së ushqyesve

Fushata e Pjesëmarrjes Publike,
si një nga katër fushatat e fushatës
kombëtare për ndyshim në mjedis
“Vepro tani!” e fuqizuar nga
Milieukontakt Interanational, zyra
Shqipëri dhe Ambasada e Vendeve
të Ulta, ka nisur prezantimin e saj
ne grupet kryesore ku drejtohen
edhe letrat e poziconimit për  Uji,
Ajrin, Mbetjet dhe Pjesëmarrjen
Publike. Fushata kombëtarë ka një
shtrirje në  gjithë vendin nëpërmjet
12 fushatave lokale dhe veprimtari
në Tiranë  dhe në qytete të
ndryshme të vendit , veprimtari të
cilat variojnë nga tryeza të
rrubullakëta, prezantime dhe dialog
në komunitet, diskutime publike
dhe televizive, panaire të
angazhimit pro mjedisit, publikime
dhe shpërndarje materialesh
ndërgjegjësuese.

  Kjo fushatë  ,në Komisionin
Parlamentar të Transportit,
Veprimtarisë Tregtare dhe
Mjedisit, u prezantua  me punën e
bërë për përgatitjen e letrave të
pozicionimit si dhe  veprimtarinë
disa vjeçare të MKI në fuqizimin e
shoqërië civile . Grupi i fturar për
të bërë prezantimin,Edlira Mulla,
Endri Haxhiraj dhe  Anjeza Doko
shpjeguan dokumentin e
pozicionimit për çështjet së ajrit
dhe pjesëmarrjes publike, analizën

 “VEPRO TANI !” – FUSHATA KOMBETARE
PER NDRYSHIMIN NE MJEDIS

profesionale të çështjeve dhe
mandatimin e ketyre dokumentave
ne takimin kombetar te
organizatave mjedisiore
nëpërmjet rezolutës së dalë nga
ky takim. Z. Jemin Gjana, përkrahu
dhe rekomandoi qe kjo fushatë të
ishte gjithmonë e më shumë
gjithëpërfshirëse. “Sepse mjedisi
ka nevojë vemendjen e të
gjitheve”- u shpreh z. Gjana.

  Gjate muajit Shkurt, fushata
“Vepro Tani!” është prezantuar
edhe në Këshillin Bashkiak të
Tiranës bashkë me katër
dokumentat e pozicionimit të
Pjesëmarrjes Publike, Ujit, Ajërit
dhe Mbetjeve ku z.  Sokol
Dervishaj, Kryetari i Këshillit
Bashkiak,  bëri një prezantim të
shkurtër dhe mjaft të mirë të
materialeve .

Prezantimi i këtyre
dokumentave është vazhduar me
tej nga ekipi i pjesemarrjes
publike nëpërmjet dërgimit me
postë pranë Këshillit të
Ministrave dhe takimeve me
specialistë dhe titullarë pranë
ministrisë së Mjedisit. Fushata
“Vepro Tani!” sapo ka filluar dhe
ka për qëllim rritjen e pjesëmarrjes
publike sa me gjërë në gjithë
Shqipërine dhe në ndërgjegjen
mjedisore të çdo qytetari!

theksoi rëndësinë e këtij studimi
dhe masat që duhet të merren.
Vendimi për kryerjen e një studimi
specifik për të vlerësuar gjendjen
e vijës bregdetare, e në mënyrë të
veçantë të gjendjes së plazheve si
pasojë e erozioni detar, vjen në një
moment kur gjatë dekadave të
fundit është vënë re një avancim i
detit. Nuk janë të pakta rastet kur

është vënë re se deti është futur
me disa metra në tokë, duke
rrudhur sadopak plazhet në vend.
Kjo gjendje nuk është vënë re
vetëm në zonën e lagur nga deti
Adriatik, i cili shtrihet në rreth 80%
të vijës bregdetare, por edhe në
pjesën tjetër që laget nga deti Jon.
Puna kërkimore do të përqendrohet
në evidentimin e gjendjes aktuale
të vijës bregdetare dhe çfarë
ndryshimesh ka pësuar ajo gjatë
dekadave të fundit.

Usoje, Visoke; Ujrat siperfaqesore
te vendburimit Visoke; Ujrat
urbane te qytetit te Ballshit e
fshatrave perreth dhe Mbetjet e
ngurta urbane dhe mbetjet inerte
të zonës.

 70 SHOQATA PER PYLLIN
E SODES NE VLORE

 Në Tiranë u zhvillua një
simpozium dhe një konferencë,
organizuar nga shoqata “Labëria”
dhe 70 shoqata të tjera që
kundershtojne portin e
konteniereve qe duhet te ngrihet
ne Pyllin e Sodes ne Vlore. Gjate
këtij aktivitetit u kërkua nga
institucionet me te larta te shtetit
anullimin e vendimit te Keshillit te

Ministrave te qershorit 2009 per
“Shpalljen zone ekonomike, me
statusin e zones se lire, ne Vlore”
si dhe nje vendim qe bie ndesh me
interesat e komunitetit dhe
politikat mbarekombetare pe
zhvillimin e turizmit ne zonen

EROZIONI DHE ZONA BREGDETARENJE PROJEKT PER LUMIN E TIRANES

(kryesisht fosfate dhe nitrate) do
të bëhet nga bimët ujore dhe
bakteret në ligatinën e ndërtuar.
Ligatine gjithashtu shërben për
parandalimin e karbonit dhe
metanit të tepërt që do të
rezultonte nëse ushqyesit do të
përfundonin në det. Gjithashtu,
projekti do të rrisë
ndërgjegjësimin për ndotjen tejet
të lartë të ujërave të Lumit të
Tiranes.

Ky projekt financohet nga
Programi i Shkëmbimit të Ujërave
të Jetueshëm,  GETF në emër të
GEF/UNDP.

Për më tepër informacion :
Institute for Environmental

Policy (IEP)
Instituti i Politikave Mjedisore

(IPM)
Website: www.iep-al.org

Projekti “Ligatinë e Ndërtuar për Reduktimin e Ushqyesve
në Ujrat e Lumit të Tiranës”

NGA VENDI
bregdetare. Projekti i Ministrisë
së Transporteve, mbështetur nga
Banka Botërore parashikon, veç
ndertimit të TEC-it edhe një port
për konteniere, që sipas këtyre
shoqatave do të shkatërrojë
Pyllin e Sodes, 478. ha dhe do të
kryejë ndërtime prej rreth 1.3
milion m2 beton.

 PERFUNDON PROJEKTI
PER ARSENIKUN NE FIER

 Ne ish Uzinen e Azotikut ne
Fier, me mbeshtetje te programit
PHARE, ka perfunduar  projekti
për imobilizimin e solucionit
arsenikal te mbetur nga koha kur
uzina ishte funksionale dhe eshte
marre ne dorezim nga METE.
Impaktet negative ne mjedis te
ketij projekti jane te paperfillshme
kundrejt impakteve pozitive. Nga
Raporti i Vleresimit te Ndikimit ne
Mjedis te “Studim projektim te
lumit Gjanice” rezulton se
zhvillimi i ketij projektit do te
siguroje mbrojtjen e elementëve
përbërës të mjedisit, ne lumin
Gjanica.  Objektivi kryesor i
realizimit të këtij projekti është të
mbrojë burimet natyrore
bregdetare dhe pasuritë kulturore
dhe të promovojë zhvillimin e
qëndrueshëm dhe menaxhimin e
bregdetit shqiptar, duke
ndihmuar në ristrukturimin e
infrastrukturës vendore si një nga
hapat themelorë për një zhvillim
turistik. 

bashkive, sidomos në qytetet e
mëdha, do të jetë parësor. “Organi
i qeverisjes përkatëse vendore, për

 PLAN KOMBETAR PER CILESINE E AJRIT URBAN
zbatimin e planit vendor të
veprimit për cilësinë e ajrit nxjerr
akte normative, me anë të të cilave
mund,   të mbyllë përkohësisht
ose përgjithmonë rrugët e
qarkullimit të automjeteve, të
përfshira në zonën e veprimit për
cilësinë e ajrit apo të vendosë
kufizime për përdorimin e rrugëve
nga automjetet me motor, të
parashikojë kufizimin e parkimit
dhe/ose të ngarkimit”, thuhet në
ligj.
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Nga Prof.Dr.Sherif LUSHAJ
 Eshtë fakt se përmbytjet po

shtrihen në sipërfaqe të gjera të
tokave në zonën fushore
bregdetare dhe në zona të tjera

fushore të vendit.Ndërkohe ky
fenomen ka përfshirë edhe zona
të banuara urbane dhe
rurale.Vetëm gjate vitit 2010 u
permbyten tokat në zonën e
Nënshkodrës, Lezhës, fusha e
Maliqit dhe shumë zona të
tjera.Përmbytje kanë ndodhur dhe
do të ndodhin përsëri.Por kjo nuk
do të thotë se ato nuk mund të

parandalohen.Nuk mund të
pranohen si “ndodhi e
natyrës”siç deklarohet nga
vendimarrësit më të lartë të vendit
dhe ndërgjegja të qetesohet. Jo.

 Në 2005, me zë të lartë nga
autoritetet përgjegjëse u tha se
permbytje nuk do të ketë më.Më
tej në një strategji të zhvillimit të
bujqësisë 2007-2013, përsëri, me
mburrje u përsërit se “ujitja dhe
kullimi kanë marrë pjesën e
luanit”.Dhe kjo të jepte shpresë
se njerezit do flinin në shtepi dhe
jo në ujë, tokat do mbilleshin dhe
nuk do të mbeteshin djerr,
gjithçka do të shkonte më mirë
dhe jo më keq.Por nuk ndodhi
ashtu.Duket se ka një ambjentim
dhe premtime për të kaluar
radhën.

 Aktualisht tregu shqiptar
furnizohet me fruta e perime,
kryesisht nga jashte, çmimet janë
disa fishuar, fuqia blerese ka rënë,
varfëria po rritet.Gjendja për vitin
2010 nuk do të jetë premtuese,
sepse proceset ne bujqësi do të

Prof. Dr. Skënder SALA,
Departamenti i Gjeografisë,

Universiteti i Tiranës
 Pas më shumë se 2-3
dhjetëvjeçarësh, natyra u tregua
shumë bujare me shiun edhe në

Shqipëri. Ujëmbajtësit e
hidrocentraleve dhe ata të ujitjes së
kultuarve bujqësore janë plot dhe
nuk do të kemi probleme. Por ka më

shumë se 2 muaj që vendi ynë po
përballet seriozisht me rrëshqitjet e
tokës, rrezik gjeomorfologjik
plotësisht i pavlerësuar në Shqipëri.
 Para se të japim një mendim si
specialist, e shohim me vend, që
për lexuesin, të bëjmë një shpjegim
të shkurtër. Formimi i rrëshqitjeve
kushtëzohet nga tri faktorë më
kryesorë: shkëmbinjtë sipërfaqësor
të papërshkueshëm, ujin dhe
pjerrësinë e shpatit. Të tre këta janë
boll të pranishëm në Shqipëri. Në këtë
vështrim vendi ynë është në grupin
e vendeve ballkanike që kërcënohet
prej rrëshqitjeve. Po çfarë janë
rrëshqitjet? Ato përfshihen në
grupin e rreziqeve natyrore
gjeomorfologjike, së bashku me
rrëzimet, shembjet dhe erozionin.
Janë fenomen natyror me pasojë
negative mbi mjedisin, por dhe në
drejtimin social dhe ekonomik.
 Ka shumë ditë që në mediat e
shkruara dhe ato elektronike, ky
rrezik është bërë shumë i pranishëm.
Janë shumë banesa në zonat rurale
të Kavajës, Mallakastrës, Fierit,
Elbasanit, Maliqit, Gramshit, Vlorës
etj, të cilat janë shkatërruar, apo kanë
dalë jashtë përdorimit nga ky rrezik
serioz natyror. Janë dhënë mendime
edhe si mund të shmangen ato. I

 Nga Agim DALIPI
 Ka dhjetra shekuj që

njerëzimi është munduar ta
shfrytëzojë natyrën në përfitim
të tij dhe, atje ku nuk ka mundur,
të marrë masa e të jetë i përgatitur
për ti shpëtuar fenomeneve të
saj.Digat e famshme të
Hollandës apo bonifikimet e 2000
vjetëve më parë në Kinë janë
shembuj të përkryer për këtë.
Shkenca me studimet e zgjidhjet
e saj i ka sjellë popujve përparime
të mëdha. Satelitë të shumtë na
japin nga hapësira të dhëna për
parashikimin e motit por dhe një
metër i thjeshtë na tregon nivelin
e ujit në kaskadën e Drinit, që
veç rreshjeve, e shtoi dhe ai
përmbytjen në zonat e Shkodrës.
Pakujdesi? Keqmenaxhim?
Ndofta të dyja bashkë.

 Por dhe përvoja, ky themel i
shkencës nuk na ka munguar.
Kam dëshirë të përmend mikun
tim Ismet nga fshati Ibë që, kur

respektojmë mendimet e dhëna nga
gjeologët, inxhinierët e ndërtimit etj,
por ka diçka që nuk shkon dhe
duhet kuptuar mirë si nga
vendimmarrësit dhe komuniteti.
Historikisht inxhinierët e kanë parë
me frikë natyrën, sepse fenomenet
e saj u kanë prishur objektet që
kanë projektuar e ndërtuar.
Statistika botërore tregon se mbi
90% të këtyre shkatërrimeve nuk
kanë ndodhur për shkak të
llogaritjeve të gabuara
matematikore të inxhinierëve, por
nga mosnjohja e natyrës. Kjo nuk
është faji i tyre, sepse shkenca që
ata përfaqësojnë nuk ka për objekt
p.sh. rrëshqitjet, rrëzimet, shembjet

etj. Rrëshqitjet janë objekt i
shkencës së Gjeomorfologjisë dhe
specialistët që përfaqësojnë këtë
shkencë janë përgjegjësit e
drejtpërdrejt në studimin e tyre.
S’ka dyshim që kur ka

bashkëpunim ndërmjet shkencave
dhe specialistëve dhe rezultati
është më i mirë. Më shkurt do të
shprehemi që duhet më parë
gjeomorfologu të dallojë këto
procese gjeomorfologjike specifike
në terren dhe të ndërtojë hartën
përkatëse. Pastaj janë ndërtuesit,
vendimmarrësit që duhet të lexojnë,
kuptojnë këtë hartë dhe të
orientojnë investimet. Nëse një
rrëshqitje ka ndodhur, u takon
gjeologëve dhe inxhinierëve të
ndërtimit të aplikojnë një numër të
madh metodash që u ofrojnë
shkencat e tyre për të zgjidhur
problemin. Për fat të keq, deri tashti
nuk po ndodh kështu.

jene te vonuara.
 Në përmbytje nuk mund të

përjashtohet edhe intensiteti i
reshjeve.Por kryesore është niveli
i masave përgatitore, mbrojtëse e

rehabilituese, mbrojtja dhe
rehabilitimi i infrastruktures.Rasti i
përmbytjes të

Nënshkodrës është i veçante
dhe i lidhur me administrimin e
ujrave të hidrocentraleve sepse
nga reshjet nuk do të ndodhte
ashtu. Në se do të vazhdojë që
gjërat të mbahen të fshehura, në
se statistika shqiptare do të
shifrojë sipas dëshirës dhe jo me
të dhëna që maten dhe verifikohen,
në se ndodhitë  nuk analizohen në
menyre të pa aneshme dhe te
koregjohen, përmbytjet do të
shtrihen edhe më gjerë.Pse ?

 Jo rrallë dëgjon se Shqipëria u
vlerësua nga njera apo tjetra
organizatë ndërkombetare se për
gjendjen e mjedisit zbritëm nga
vendi aq në vendin kaq, në saj të

punes të këtij e atij, të kësaj e asaj
Ministrie, programi e lloj –lloje
shpikjesh. Por të vërtetën e dinë
shqiptarët që e ndeshin përdite
jetën në marrëdhënje me mjedisin,
i cili është cënuar rëndë.Njerëzit
kërkojnë ta sfidojnë natyrën, por

natyra nuk hesht.
 Të kthehemi në çeshtjen që

nisëm, përmbytjet.Edhe kur vjen
rasti për të vlerësuar pasojat që
ndodhin nga përmbytjet, ato
mjedisore dhe për tokën kalohen
shkaras.Përmbytjet shkaktojnë së
pari shkatërrimin e prodhimit kur
ato zgjatin më shumë se dy javë,
vonojnë afatin e mbjelljeve,
sipërfaqet e tokave të kultivuara
kufizohen, mikrobiologjia e tokës
tronditet, fillon procesi i
kënetëzimit, zgjerohet sipërfaqe e
tokave të kripëzuara në zonën
bregdetare, sistemi kullues
dëmtohet, shpëlahen lëndët
ushqyese, shtohen sëmundjet
rrënjore të bimëve.Pasoja në jetën
dhe shëndetin e banorëve.Dhe
shume pasoja të tjera që në këtë
vit në zonat e përmbytura të
Shkodrës, Maliqit, Lezhës dhe
zona të tjera do të dallohen qartë.

 Përmbytjet në radhë të parë
në vendin tonë janë duke u
shkaktuar nga qëndrimi ndaj
natyrës, pse jo edhe në kufij
kriminalë në disa raste.Shfrytëzimi
barbar i shtretërve të lumenjeve

për inerte ka ndryshuar
konfigutacionin e tyre,
shkatërrimin e infrastrukturës
mbrojtëse, erozionin masiv dhe
humbjen e tokës perreth brigjeve
duke lehtësuar përmbytjen dhe
rrëshqitjen e dherave.Shtimi,
mirëmbajtja dhe kontrolli i
argjinaturave le për të
dëshiruar.Vendimet për mënyrën
e shfrytëzimit të inerteve kanë
dështuar.Prerja e pyjeve dhe
mungesa e pyllëzimeve të reja
është një aresye tjetër që i nxit
përmbytjet.Masat mbrojtese në
nivel të pellgjeve ujëmbledhëse
mungojnë, infrastruktura, nisur
nga zonat e larta, pothuajse
mungon, shumë rruge të sistemit
hidrik jane të bllokuara.Investimet
në bujqësi janë ulur në krahasim
me vite më parë.

 (vijon ne faqen 4)

ndërtoi buzë një kodre shtëpinë e
të birit, gjëja e parë ishte të hapte
një kanal mbi skarpatë për të
devijuar ujrat. Tha se: “ky do ta
ruajë shtëpinë”.

 Po ne çfarë kemi bërë? Vetë

kryeministri Berisha, në prill 2006
theksonte tekstualisht: “Sistemet
e vaditjes dhe mirëmbajtjes së
tokës u rrënuan, sistemet dhe

menaxhimi i ri mbeten ende të
pakonsoliduar. Qeveria është e
vendosur të bëjë të gjitha
përpjekjet për një kthesë
rrënjësore në ujitjen, kullimin dhe
mbrojtjen e tokës nga erozioni.
Sot, toka është objekt i një
agresiviteti të lartë, në radhë të
parë njerëzor, i nxjerrjes së
lumenjve nga shtretërit për shkak
të shfrytëzimit jashtë çdo kriteri
të materialeve të ndërtimit, i
ndërtimeve mbi kolektorë dhe
favorizimit të përmbytjes së saj”.
Dhe po aty ai jep porosi që : “të
projektohet me shpejtësi ndërtimi
dhe rindërtimi i të gjitha
argjinaturave. Ne e konsiderojmë
këtë një emergjencë kombëtare
dhe duhet t’i japim zgjidhje të
shpejtë”. Por dimri i këtij viti,
rreshjet dhe shkarkimet e
sforcuara nga hidrocenralet e
Drinit na gjetën përsëri të
papërgatitur dhe sot akoma janë
mijra hektarë nën ujë duke

shkatërruar ekonominë e një zone
të tërë. Aq më tepër se po ndodhin
përmbytje edhe atje ku nuk
mbahen mend si në Vjosë e po na
dëmtohen nga rrëshqitjet e tokës
edhe Apollonia mijra vjeçare e
kalaja e Beratit etj..

 Dikur kishte disa institute që
merreshin me studime në fusha të
ndryshme. Por me ristrukturime e
reformime të vazhdueshme disa
janë mbyllur, disa shkurtuar, diku
hequr specialistët. Për të mos
përmendur “sëmundjen e
rifreskimit” të tyre, por dhe të
dikastereve që, pas çdo rotacioni
politik kryejnë dhe rotacionin e
strukturave ku, në vend të

PERMBYTJET, PASOJAT DHE MASAT E KONTROLLIT
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 SHQIPËRIA PËRBALLË
RRËSHQITJEVE TË TOKËS

Statistika botërore tregon se mbi 90% të
shkatërrimeve të ndërtimeve nuk kanë ndodhur për
shkak të llogaritjeve të gabuara matematikore të

inxhinierëve, por nga mosnjohja e natyrës

Në se do të vazhdojë që gjërat të mbahen të
fshehura, në se statistika shqiptare do të shifrojë
sipas dëshirës dhe jo me të dhëna që maten dhe

verifikohen, në se ndodhitë nuk analizohen në
menyre të pa aneshme dhe te koregjohen,
përmbytjet do të shtrihen edhe më gjerë.

Përmbytjet në vendin tonë janë duke u shkaktuar
nga qëndrimi ndaj natyrës, pse jo, edhe në kufij

kriminalë në disa raste.

aftësisë, ndonjëherë ( në mos
përherë) merr vlerë militantizmi
politik aq sa ndrrohen dhe
shoferët. Por institucione të tilla,
siç është p.sh. edhe Komiteti i
digave, një organ i Këshillit të
Ministrave që kontrollon
funksionimin e tyre, nuk vendosin
dot për asgjë.Dhe aq të
“rregulluara” janë kompetencat
sa, shpesh herë, për ngjarje të tilla
as përgjegjësia nuk del, faji
mbetet jetim dhe mendimi i
specialistëve të vërtetë nuk arrin
as të dëgjohet e as të të ndikojë
përveçse në ndonjë emision
televiziv apo intervistë.

 (vijon ne faqen 4)

KRYEMIMISTRI Berisha, prill 2006 : “Sistemet e vaditjes dhe
mirëmbajtjes së tokës u rrënuan, sistemet dhe menaxhimi
i ri mbeten ende të pakonsoliduar. Sot, toka është objekt i
një agresiviteti të lartë, në radhë të parë njerëzor, i nxjerrjes
së lumenjve nga shtretërit për shkak të shfrytëzimit jashtë
çdo kriteri të materialeve të ndërtimit, i ndërtimeve mbi
kolektorë dhe favorizimit të përmbytjes së saj”.
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Nga Prof.Dr.Sherif LUSHAJ
(vijon nga faqja 3)
Shumë më problematike është

gjendja e sistemit të kullimit në tokat
bujqësore.Në të gjithë sistemin e

kullimit, çdo vit pastrohet vetem
disa përqind e sipërfaqes dhe në
disa zona përmbytjet janë prezente
edhe nga reshjet e ulëta, pasi ujrat
nuk kanë rrugë kalimi.Sipërfaqe të
tëra po shkojnë drejt moçalizimit dhe
kryesisht në tokat më pjellore të
vendit.Gjithashtu po rritet

siperfaqja e kripëzuar, mendimi
shkencor dhe teknik nuk përfillet
për rrugëzgjidhje.Në zonat fushore
të uleta, në kushtet e tokës së
fragmentuar, kullimi vazhdon të
mbetet një veprim spontan dhe i pa
organizuar.Për këtë aresye edhe
sipërfaqet e mbjella pothuajse
vuajnë të njëjtën sëmundje.

 Për rehabilitimin e degradimit të
tokës, shkaktuar si pasojë e
përmbytjeve, duhen punë e
investime për ta kthyer në gjendjen
e mëparëshme, disa here më tepër
në krahasim me shpenzimet e
nevojshme për mbrojtjen dhe
parandalimin e
përmbytjeve.Praktikat pozitive

tregojnë se investimet për mbrojtjen
nga përmbytjet fillojnë me
evidentimin e situatës, punime
zinxhir në të gjithë sistemin hidrik
dhe infrastrukturën e brendeshme.
Fatkeqësisht nga njerëz pa
eksperiencë dhe njohuri të

gjithçka për pak orë apo pak ditë.
Banorët hapën brezare në shpat dhe
kanë mbjellë ullinj, pemë frutore,
hardhi dhe po u shërbejnë mirë
këtyre kulturave, por harruan se uji
i shiut po nuk u largua prej tyre
bëhet shkak për formimin e
rrëshqitjes. Ka dhe më keq akoma,
kur dikush e ka ndërtuar banesën
mbi trupin e rrëshqitjeve të vjetra.

 Na ka rastisur të shohim mjaft
shembuj të tillë. Kur i pyet banorët
se kë ka pyetur, përgjigjet me siguri
që topografi i komunës apo dikush
nga gjeologët ja ka dhënë sigurinë,

madje ka paguar për këtë. Është
njëlloj sikur ti themi një elektricisti
të na rregullojë kompjuterin. Kemi

parë në media që ndonjë kryetar
komune po ankohet për fatkeqësinë
natyrore dhe kërkon ndihmë. Mirë
bën, por ndihma më e mirë do të

Nga Agim DALIPI
 (vijon nga faqja 3 )
 Po në prill 2006 zoti Berish tha

edhe se Ligji i legalizimeve i jep
përgjigje një dukurie, e cila shtrihet
në 230 mijë troje, për të mos lejuar
më dhe për të vendosur konfiskimin
e plotë në çdo ndërtim pa leje. Dhe

këto troje për po kaq familje do të
thonë se kanë lëvizur së paku 1
milon banorë, një e treta e
popullsisë. Dhe këto 230 mijë do të

mjaftueshme, që kryen reformën e
Institucioneve kërkimore
shkencore gabuan rëndë dhe
vazhdojnë të mos bëjnë koregjime.
Çfarë e keqe do ti vinte vendit nga
Instituti i hidrometeorologjisë,
përveçse do të kishte informacionin
e plotë për monitorimin e prurjeve
të lumenjeve Dhe parashikimin e
masave për parandalimin e
përmbytjeve? Kështu është
vepruar me të gjithe Institutet
kërkimore dhe askush nuk
përgjigjet për ate që beri.Sot toka
po rrëshqet kudo.Përgjigja është se
po ndodh nga shirat.Reshjet
intensive sigurisht që ndikojnë.Por
nuk përbëjnë as arsyen e vetme dhe
as kryesore për përhapjen e këtij
fenomeni.Arsyet e vërteta janë
cënimi i rëndë i mjedisit. Ka një
metodologji të tërë dhe specifike
për vleresimin e rrezikut të

rrëshqitjeve, e cila ose nuk njihet
ose mungon dëshira për ta
zbatuar.Prandaj sa herë qe ka
rrëshqitje dhe përmbytje përfundimi
kurorëzohet “nga shirat”.Të mos

harrojmë as rezervuaret e ujitjes në
bujqësi që janë mbi 600, disa prej të
cilëve janë të vendosur mbi zona të
banuara.Shumë prej tyre kane

probleme të sigurise
Eshtë koha që problemi i

përmbytjeve të futet në rrugën e
zgjidhjes.Mundësite janë, por në se
është deshira është per ta
zgjidhur.Në të kundërt përmasat do
të jenë shumë më tepër dhe pasojat
shumë më të mëdha.

PERMBYTJET, PASOJAT DHE
MASAT E KONTROLLIT ishte ajo që duhej kërkuar para se

të ndërtohej. Nuk duhet harruar se
më e mirë dhe më pak e
kushtueshme është profilaksia që
të mbron nga sëmundja se sa ilaçet
që duhen përdorur për ta shëruar
atë. Ka ardhur dhunshëm momenti
që kryetari i komunës, komuniteti
dhe vendimmarrësit e tjerë të
kuptojnë se duhen studime
paraprake dhe kontroll ndryshe dhe
më i fortë mbi territorin që kanë në
administrim. Përvoja botërore, por
edhe e fqinjëve tanë më të afërt,
është e pasur, ne mjafton ta njohim
dhe ta përdorim.

 Komunat, bashkitë dhe
komuniteti duhet të financojnë
studimet për rreziqet natyrore dhe
të kërkojnë produktin: hartën e
rreziqeve gjeomorfologjike dhe
tekstin shpjegues. Nëse sot ata
bëjnë bilancin se sa duhet të
harxhonin për studimin dhe sa u
duhet tashmë që fshati po
shkatërrohet, s’ka asnjë dyshim që
shuma që do të kërkonte studimi
do të ishte e papërfillshëm. Në këtë
mënyrë jo të mirë veprimi mungon
dhe angazhimi i vendimmarrjes
qendrore, e cila duhet të hartojë
ligjin përkatës. Le të shpresojmë se
kjo do të ndodh në të ardhmen. Nuk
duhet harruar se studimi paraprak,
ndërtimi i objektit duhen shoqëruar
dhe me sigurimin e tij. Masa e këtij

sigurimi në shoqëritë përkatëse
bëhet sipas shkallës së rrezikut. Pra

harta e rreziqeve gjeomorfologjike
u duhet dhe Shoqërive të Sigurimit,
madje dhe ato duhet të financojnë
për ndërtimin e tyre.

(vijon nga faqja 3)
 Rënia e reshjeve me ritëm të

butë, por me kohë zgjatje të madhe,
ka favorizuar shumë formimin e
këtyre rrëshqitjeve. Krahas zonave
të mësipërme ka dhe mjaft të tjera

që do përballen me këtë rrezik
natyror Por do të shënojmë se
faktorëve të lartpërmendur u duhet
shtuar dhe faktori njeri. Prej mbi 20
vitesh banorët nuk kanë respektuar
natyrën. Ata duhet të kuptojnë se
sado që të zhvillohen, të rritin e
përmirësojnë teknologjinë që kanë
në përdorim dhe të përmirësojnë
shumë mirëqenien, asnjëherë nuk
do të mundin të sundojnë natyrën.
Ata janë pjesë e rëndësishme e
mjedisit natyror ku punojnë dhe
jetojnë, ndaj duhet të sillen ndryshe
ndaj tij. Pikë së pari ta njohin dhe
pastaj ta respektojnë gjatë
përdorimit të elementeve të saj prej
nga plotësojnë kërkesat dhe
nevojat në rritje. Në këto 20 vjet ata
harruan traditën e hapjes së vijave
që kullonin ujërat në shpatet
kodrinorë, në territorin rreth banesës
e në kopsht, ata keqpërdorën
bimësinë natyrore duke hapur
gjithnjë tokë arë për të mbjellë dhe
nuk lanë asnjë brez bimor mbrojtës,
ata harruan se një nga arsyet që
banesat e ulëta të ndërtuara nga
gjyshërit e tyre 40-50 vjet më parë
ishte dhe mbrojtjes nga rrëshqitjet
në territoret ku kushtet janë të
përshtatshme për rrëshqitje. Në
këto shpate ndërtuan vila të bukura,
moderne, të kushtueshme dhe
jetuan mirë, por rrëshqitja u rrënoi

legalizohen, thënë më shqip do të
ligjësohen sepse janë të paligjshme.
Por, pavarësisht kësaj, si dhe ku u
bënë këto ndërtime pa leje ? Mund
ta thuash me gojën plot se u bënë
pa asnjë lloj studimi, pasoja që po i
vuajmë edhe sot e, aq më tepër, po
i paguajmë e do ti paguajmë
shtrenjtë edhe në të ardhmen.

 Rrëshqitjet e
tokës po ndodhin
në pothuaj gjithë
vendin. Fshatra si
Dorëza ku 60 shtëpi
janë jashtë
përdorimit apo
Currilat ku dheu
vuri përpara lokalet
nuk janë shembujt

e fundit.Duke shtuar edhe punimet
e dobëta të rrugëve apo dhe tunelit
të Kalimashit, ndërtimet pa kriter e
studime, ky fenomen ka kohë që

është bërë emergjent.
 Por dhe punonjësit e shtetit

duhet të jenë trajnuar për
përmbytjet apo rrëshqitjet e tokës.
Ka dy vjet që me një fond të
Bankës Botërore prej me tepër se
10 milion dollarë ka filluar projekti
“Albania Disaster Risk Mitigation
and Adaptation Project (AL-
DRMAP) “.Qëllimi i tij është për
të forcuar kapacitetet
institucionale për uljen e
ekspozimit të Shqipërisë nga
rreziqet natyrore dhe nga pesë
komponentë të projektit i pari
është menaxhimi i rrezikut dhe
parapërgatitja.

 Vetëm në dy data, 18 e 24
shkurt, veç përmbytjeve, kronika
e rrëshqitjes së tokës e tyre ishte
si kronikë bombardimi e lufte. Ne
media u dhene lajme per 24
rreshqitje toke dhe 18 shkarje

dherash e bllokime rrugesh ne te
gjithe vendin. Dhe këto janë
vetëm dy data të një muaji.

 Profesor Vangjo Kovaçi, në
Departamentin e Gjeoshkencës,

pasi thotë se 200 mijë hektarë
tokë!! në Shqipëri janë të
rrezikuara nga shkarjet e shembjet
i përmbledh edhe shkaqet
kryesore - shkatërrimi i rrjetit të
kanalizimeve dhe mosmenaxhimi
i ujrave sipërfaqësorë, prerja e
pyjeve, kryerja e ndërtimeve pa
studime dhe mosvlerësimi i
rreziqeve mjedisore në objektet

 NATYRA PO NA NDESHKON PER LENIEN PAS DORE DHE KEQMENAXHIMIN E SAJ

 SHQIPËRIA PËRBALLË RRËSHQITJEVE TË TOKËS
Prof. Dr. Skënder SALA,

Departamenti i Gjeografisë,
Universiteti i Tiranës

Shkaqet kryesore - shkatërrimi i rrjetit të
kanalizimeve dhe mosmenaxhimi i ujrave

sipërfaqësorë, prerja e pyjeve, kryerja e ndërtimeve
pa studime dhe mosvlerësimi i rreziqeve mjedisore

në objektet publike.

publike.
 Nuk kemi marrë përsipër as të

bëjmë analizë e as të japim zgjidhje
sepse kjo ju takon specialistëve
dhe vendimmarrësve. As nuk

duam të nxijmë punën e bërë. I
shkruam këto radhë si një kujtesë
për shtetarët se, siç thonë mjekët,
është më lehtë ta parandalosh
sëmundjen se sa ta kurosh atë.
Megjithatë le të shpresojmë se
dhe perëndia do të verë dorën në
zemër për ne. Sepse natyra po na
ndëshkon për lënien pas dore dhe
keqmenaxhimin e saj.

Rasti i përmbytjes të Nënshkodrës është i veçante dhe
i lidhur me administrimin e ujrave të hidrocentraleve,

sepse nga reshjet nuk do të ndodhte ashtu.

Shfrytëzimi barbar i shtretërve të lumenjeve për
inerte ka ndryshuar konfigutacionin e tyre,

shkatërrimin e infrastrukturës mbrojtëse, erozionin
masiv dhe humbjen e tokës perreth brigjeve duke
lehtësuar përmbytjen dhe rrëshqitjen e dherave

Më e mirë dhe më pak e kushtueshme është
profilaksia që të mbron nga sëmundja se sa ilaçet

që duhen përdorur për ta shëruar atë.
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Nga Dr. Zamir DEDEJ

 Një nga detyrimet bazë të
procesit të afrimit të vendit tone
me standartet e kërkuara
Europiane për mjedisin, mbrojtjen
e natyrës e biodiveristetit është
dhe krijimi i rrjetit të Natura 2000.
Ai është një sistem që, me pak
fjalë ka të bëjë me vendosjen e

një rrjeti të zonave me interes për
ruajtjen e habitateve dhe specieve
(në vendin tonë quhen zona të
mbrojtura). Sot ai mbulon rreth
20% të territorit në Europë dhe
afron një instrument legal për
ruajtjen dhe mbrojtjen e
habitateve e llojeve me vlerë.
Mund të konsiderohet si sistemi
më i avancuar dhe efektiv për
mbrojtjen e natyres dhe si i tille
është një prej arritjeve më të
medha të politikave mjedisore të
BE-se. Ai përfshin dy direktivat
kryesore : Direktivën e Habitateve
dhe atë të Shpendëve që kanë të
bëjnë me mbrojtjen e natyrës,
florës dhe faunës e krijimin e rrjetit
europian të zonave të mbrojtura
(Rrjeti Natura 2000). Vendosja e
këtij rrjeti është pjesë edhe e
detyrimeve të Konventës së
Kombeve të Bashkuara për
Diversitetin Biologjik (UNCBD)
dhe Strategjisë Pan-Europiane
për Diversitetin Biologjik dhe atë
Pejsazhor (PEBLDS).

 Nga pikpamja teknike e
shkencore ky rrjet do të thotë një
analizë e detajuar e të gjithë
habitateve dhe ekosistemeve që
formojnë territore të cakuara dhe
specieve kryesore që gjenden në
këtë zone. Kjo është një punë
tepër voluminoze dha ka një

 Kemi shkruar dhe herë tjetër
për mbetjet spitalore. Në një
studim të kryer nga Shoqata
Kombëtare e Shëndetit Publik,
njoftuar nga kryetari i saj, mjeku
A. Hoxha, akoma kemi probleme
të mëdha që shkaktojnë mbetjet
spitalore dhe keqmenaxhimi i tyre
nga drejtuesit e spitaleve. Pjesë e
këtij studimi jane bërë spitalet, si:
QSUT-ja, Materniteti
“Mbretëresha Geraldinë”,
Materniteti “Koço Gliozheni”,
Spitali Universitar i Sëmundjes së
Mushkrive “Shefqet Ndroqi” dhe
Instituti i Shëndetit Publik (ISHP)
“Hulo Hajderi”.

 Nga të dhenat përfundimtare,
del se përpunimi i mbetjeve
spitalore kryhet pjesërisht në
QSUT dhe nuk kryhet në asnjë
rast në spitalet e tjera. Por e keqja
më e madhe është se ato

RRJETI “ NATURA 2000 “ DHE ROLI I SHOQERISE CIVILE NE TE
formë e metodologji tepër të
percaktuar për tu studiuar e
paraqitur. Institucionet shtetërore
që lidhen me mjedisin kanë
detyrimin të përcaktojnë politika
të qarta në mbështetje të këtij
procesi si edhe të lehtësojne
punën që bëhet nga aktorë të
ndryshëm në drejtim të vendosjes
së rrjetit Natura 2000. Nga ana

tjetër po njihet gjithmonë e më
shumë roli i shoqërisë civile në
këtë proces si një element tepër i
nevojshëm për informimin e të
gjithë aktorëve dhe krijimin e
rrjeteve institucionale
mbështetës në këtë proçes që
lehtesojnë mënyrën e të kuptuarit
të ketij sistemi.

 Duhet të pranojme që në
Shqiperi ende nuk ka një kuptim
të drejtë të politikave mjedisore
dhe atyre mbrojtë se, si nga
autoritetet shtetë rore ashtu edhe
nga organizatat jo fitimprurë se që
perfaqë sojnë grupe të ndryshë
m aktorë sh. Kjo situatë shumë
herë pengon zbatimin e politikave
efektive mjedisore dhe për
ruajtjen e natyrë s, që shpesh
nxjerr në pah konflikte të
panevojshme dhe keqkuptime
midis grupeve të interesit.

 Mund të themi së tashmë ka
ardhur koha që në vendin tonë,
politika për shtimin e sipë rfaqeve
të zonave të mbrojtura të
drejtohet më shumë në kahun e
mirë mnaxhimit të tyre dhe ngritjes
së një rrjeti me standarte
europiane, që është ai i Natura
2000. Për këtë duhet nja
partneritet i ekuilibruar dhe tepë r
bashkë punues midis

institucioneve shtetë rore dhe
organizatave të shoqerise civile,
për të arritur që llimin e pë rcaktuar
nga politika shqiptare e të gjitha
krahë ve, futja sa me shpejt në
familjen europiane.

 Nwe këtë kontekst së fundmi
ka filluar nga puna projekti me
titull “Mbrojtja e biodiversitetit –
fuqizimi i rolit të OJF-ve për
promovimin e rrjetit Natura
2000”, i paraqitur nga zyra e
organizatwes ndërkombëtare
WWF për Mesdheun (WWF
MedPO) në partneritet me
shoqatwen shqiptare Instituti
për Ruajtjen e Natyres në
Shqiperi (INCA) dhe i
mbeshtetur nga fondet KE-se në
kuader të programit CARDS,
nepermjet zyres së Delegacionit
Europian në Tirane. Projekti ka
si objektiv kryesor nxitjen e rolit

dhe ngritjen e një rrjeti për
organizatat të shoqerise civile në
të gjithëvendin për vendosjen e
rrjetit Natura 2000. Projekti që
perben një perpjekje modeste për
të iniciuar këtë levizje, por që ka
qellime afatgjata, do të zgjase 18

muaj duke filluar nga Tetori 2009.
 Projekti do të synoje kryesisht

që të rrise kapacitetet e OJF-ve
dhe disa institucioneve lokale që
në të ardhemen e afert do të
perfshihen në këtë çeshtje.
Aktivitete kryesore në këtë
projekt që do të zgjase deri në
Mars 2011 do të jene:Krijimi i një
grupi pune për Natura 2000
(N2000_WG) me pjesmarrjen e
OJF-ve me aktive në fushen e
mbrojtjes së natyres e zonave të
mbrojtura;Nenshkrimi i një
Memorandumi Mirekuptimi midis
OJF-ve që do të perkrahin këtë
inisitive duke ngritur një rrjet për
këtë ceshtje dhe një tjetër me

Ministrine e Mjedisit ; Organizimi
i dy trainimeve tre ditor me
perfaqesues të OJF-ve dhe

institucioneve lokale (nje në
Shkoder një në Korce) me tematika
për Natura 2000, Vleresimin
Strategjik Mjedisor dhe Ndikimin
në Mjedis, mbeshtetjen e
organizatave jo qeveritare, etj;
Kryerja e një vizite në një prej
projekteve të ngjashem në rajon
(Kroaci, Serbi ose
Bosnje);Pergatitja dhe organizmi
i një workshopi kombetare rreth
problematikes së Natura 2000 dhe
Pergatitja e një studimi “Udhezues

për Natura 2000 në Shqiperi”.
 Per të prezantuar këtë projekt

në daten 22 Janar, u mbajt
mbledhja inaguruese e ketij
projektit. në mbledhje moren pjese
perfaqesues të shoqatave të
ndryshme, specialiste të zonave të
mbrojtura, perfaqesues të
institucioneve shkencore që lidhen
me këtë problem etj. Merrnin pjese
edhe perfaqesuesit e zyres së
Delegacionit Europian, per-
faqesuesit e zyres së WWF
MedPO, si edhe Shefi i Sektorit të
Zonave të Mbrojtura dhe Parqet
Kombetare, dhe Shefi i Sektorit të
Faunes, Flores dhe Tokes të
Ministrise së Mjedisit, Pyjeve dhe

Adminsitrimit të Ujerave. në takim
ku u prezantuan objektivat dhe
aktivitetet e projektit, pjesmarresit

u shprehen të gatshem për të dhene
ndihmesen e tyre në ecurine e tij.
në pergjithesi debatet e zhvilluara
ishin pozitive duke mbeshtetur
aktivietet e projektit dhe të gjitha
propozimet e bera. Nenshkrimi i një
memorandumi bashkeponimi
ndermjet perfaqesuesve të OJF-ve
që do të marrin pjese në grupin e
punes u perkrah dhe gjithashtu u
kerkua nga perfaqesuesit e INCAs
që të vazhdojne procedurat për
hartimin e draftit të marreveshjes
me Ministrine e Mjedisit. Gjithashtu
u percaktuan zona e Korçes dhe
Shkodres si dy vendet e
pershtatshme për zhvillimin e
workshopeve trajnues me qellim
perfshirjes sa me të madhe të
shoqerise civile në të tere vendin.
në fund, perfaqesuesit e WWF
MedPO deklaruan vullnetin e kesaj
organizate që të vazhdojne punen
për hartimin e një aplikimi në kauder
të programeve Europiane (IPA) në
lidhje me vendosjen e rrjetit Natura
2000 në Shqiperi si një prej
detyrimeve që rrjedhin me hyrjen e
Shqperise në Bashkimin Europian,
që do të bej të mundur fillimin e
një pune me konkrete për
vendosjen e ketij rrjeti në Shqiperi.

 Se fundmi Instituti i Ruajtjes
së Natyres në Shqiperi mirepret
çdo organizate jo fitimprurese që
deshiron të marre pjese në këtë rrjet
të ri të shoqerise civile i cili do të
loze rol aktiv në të ardhmen për
ngritjen e sistemit Natura 2000 në
vendin tone. Për me shumë :
www.inca-al.org

depozitohen njëlloj si të gjitha
mbetjet e tjera, në kontejneret e
zakonshem, në një kohë kur
trajtimi i tyre duhet të bëhet veç
të tjerave sepse të paktën 25 % e
këtyre mbetjeve përbëjnë rrezik
për jetën e pacientëve në spitale
apo për banorët e zonave ku
hidhen.

 Fajin për krijimin e kësaj
situate, sipas specialistit Hoxha,
e kanë drejtoritë e spitaleve të cilat
nuk kujdesen për këtë çeshtje,
pasi baza ligjore për mënyrën e
trajtimit të mbetjeve spitalore
është brenda standardeve
bashkekohore.

 Problemi i mostrajtimit të
mbetjeve spitalore është ngritur
edhe nga Ministria e Mjedisit.
Sipas tyre, per këtë çeshtje është
ngritur nje grup pune i posaçem
dhe se, nëse konstatohen shkelje

në sektorin privat, jo vetëm që do
të ndëshkohen me gjoba, por

edhe do t’u hiqet licenca. Ministri

i Mjedisit Mediu është shprehur
se “Asnjë klinikë apo strukturë

spitalore nuk bën si duhet

trajtimin e mbetjeve mjekësore.
Pavarësisht nga gjobat, për fat të
keq, qofte sektori publik, edhe ai
privat nuk kanë sensibilitetin dhe
reagimin e nevojshëm për të parë
në një investim afatgjatë trajtimin
e këtyre mbetjeve, qofte dhe në
planifikimin brenda buxhetit të
ministrisë përkatese”.

 Por, me sa duket, këtij problemi
mund ti vijë dhe fundi. Kështu ka
deklaruar drejtori i Politikave
Shëndetësore në Ministrinë e
Shendetësise, z.P. Pipero.Ai
pranon se “Problemi i mbetjeve
spitalore është nje problem që
qëndron, por ne jemi duke i dhënë
fund ketij problemi. Për një
periudhe të shkurtër do të vijne 6
autoklave të cilat do të bëjnë
trajtimin e mbetjeve spitalore”.

a.d.

MBETJET SPITALORE AKOMA PA ZGJIDHJE
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 Ing. Ismail HYSA
 Serrat e luleve të Tiranes,

krijuar në vitet 50-të kane patur
një sipërfaqe prej 25000 m2 ndërsa
sot janë reduktuar 16.000
m2.Aktualisht trajtohen rreth 20
specie të ndryshme të luleve
sezonale dimërore dhe 30 të luleve
verore që mbillen në territorin e
bashkisë së kryeqytetit, në
lulishte e insitucionet qendrore,
në ndërtesat publike e në shkollat
e kopshtet. Krahas luleve, në
fidanishte trajtohen dhe mbi 50
lloje shkurresh dekorative si
hibiscus, tuja oleander, lanicere e
shumë lloje të tjera, të gjitha këto
lloje autoktone dhe me origjine
bio.Po ashtu edhe drurë dekorativ

Një ajsberg, i quajtur B-09B, u
përplas në fund të shkurtit me
akullnajën Mertz, në Antarktidën
lindore. Kjo solli thyerjen e një mase
të madhe të bamkizës e duke krijuar
një ajzberg të ri gjigant të madh
afërsisht sa sipërfaqja e

Luksemburgut. Studjuesit e kanë
quajtur kët një “sensasion
shkencor” për studimin e
akullnajave polare që, nga shkrirja
dhe rrjedhja e ujrave poshtë tyre,
janë dobësuar në lidhjet e tyre me
terrenin.

Ekspedita polare gjermane
“Neumayer III” ka njoftuar se
ajsbergu ka një gjatësi prej 78 dhe
gjerësi 39 kilometra (në tepër se 3000
km katrore), një trashësi prej 200
metra dhe lëviz me shpejtësi 15

Që nga tetori i vitit të kaluar,
Komisioni Europian dhe EEA
(Agjensia Europiane e Mjedisit),
kanë vënë në përdorim të publikut
një regjistër integral të emetimeve
dhe transferimit të lëndëve
ndotëse E-PRTR. Regjistri
përmban informacion mbi ndotjen
në ajër, në ujë e në tokë që çlirohen
nga komplekset industriale në tërë
Europën. Aty figurojnë të dhënat
vjetore për 91 lëndë dhe më tepër
se 24 000 komplekse që operojnë
në 65 aktivitete ekonomike. Po aty
gjenden dhe informacione të tjera
si sasia dhe llojet e mbetjeve të
transferuara në impiante të

caktuara për trajtimin e tyre, si
brenda dhe jashtë secilit shtet.

 “Për të arritur të tërhiqet
pjesëmarrja publike, një nga
objektivat e konventës së Aarhus-
it, kërkohet mbi të gjitha që
qytetarët të dinë çfarë ndodh me
mjedisin që i rrethon. Ky regjistër
përbën një hap të madh drejt vënies
në dispozicion të të gjithë

 Pjesa më e madhe e dyoksidit
të karbonit prezent në atmosferë
absorbohet në mënyrë ciklike nga
bimët. Por ky mekanizëm nuk
është në gjemdje të rimarrë
mbingarkesën që çlirojmë çdo
ditë. A egziston athere një
mënyrë për të krijuar artificialisht
një mënyrë të tillë? Një profesor i
Columbia University, SHBA,
Klaus Lackner, dhe shoqata e tij
Global Research Technologies,
ka krijuar një “pemë” sintetike në
gjendje të kapë CO2 me një
shpejtësi 1000 herë më të shpejtë
nga një pemë normale dhe pa u
ekspozuar në dritën e diellit.

 Parimi i kësaj peme është
simbolik sepse nuk është gjë
tjetër veçse një impiant që ka
“gjethe “ ose pllakëza nga një

material plastik që kapin CO2 dhe
e vendosin në një seksion të
brenshëm. Më pas gazi
lëngëzohet në mënyrë për tu
ripërdorur si karburant apo plehra
kimike. Çdo impiant mund të
absorbojë 800kg të CO2 në çdo
1000 të emetuar dhe ato 200kg që
mbeten shërbejnë për ushqimin
e sistemit, në fakt sasinë që
emetojnë 20 automobila. Kjo ide
që është quajtur e shkëlqyer do
të ketë koston prej rreth 30 mijë
dollarë që mendohet të
kompensohet duke rritur 5%
çmimin evetë makinave.
Funksioni i këtyre pemëve do të
ishte i nevojshëm pranë fabrikave
ose impiantëve që çlirojnë sasi
të mëdha CO2.

14 MARS, FESTA E “πππππ”
 Zakonisht këtë e quajmë Pi-

grek dhe marrim vlerën e përafërt
3.14 që tregon raportin midis
diametrit dhe perimetrit të rrethit.
Në 14 mars kremtohet për të
njëzetedytin vit festa e tij ( si muaj
3-mars dhe data 14 ).

 Kremtimi i parë është bërë në
vitin 1988 në “Exploration” të San
Franciscos me nismën e fizikanit
amerikan Larry

 Shoë, që për këtë i vunë
nofkën “prici i Pigrekut”.Këtë
ditë organizohen kremtime në
departamentet e matematikës në
institucionë nga mbarë bota. Ka
dhe nga ata që e kremtojnë në 27
korrik : 22/7 jep rezultatin 3.14.

SERRAT E LULEVE TE TIRANES NE DITEN E VERES
(mbi 60 lloje) dhe mbi 120 lloje
speciesh autoktone me origjine

natyrale e që përdoren në
gjelbërimin rrugor të Tiranes, të

lulishteve dhe objekteve private
e lulishte jashtë territorit të qytetit.

 Në Ditën e Verës 2010,
Drejtoria e Përgjithëshme nr 1,

festuar edhe si dita e luleve,
fidanishtja u prezantua në
panairin e saj, pranë Piramides në
bulevardin Deshmorët e Kombit
me të gjitha llojet që rriten në të
serrat tona.

Ky prezantim u realizua duke
shoqeruar llojet me etiketat e
siglën e Bashkisë, me emërtime të
llojeve në shqip dhe latinisht, por
dhe me çmimet përkatese. Gjithë
kjo veprimtari u shoqërua dhe me
një fletë palosje.

 Nga reagimet më të shpeshta
të vizitorëve ishte pyetja : Pse ? A
ekziston akoma kjo fidanishte?
Dhe nuk ju besohej që aq pranë
zhurmës e trafikut urban, aty tek

vendi i vjetër tek Stacioni i Trenit,
punonjësit vazhdojnë të rrisin
këto lule e drurë të bukur që kjo
fidanishte vazhdon të prodhojë.

 Kjo fidanishte e vogël në
sipërfaqe, por me vlera të mëdha
për ambjentet e çdo qytetari
tiranas do të vazhdojë të jete nje
simbol qytetarie dhe një dhuratë
që natyra dhe duart e arta të
pununjësve të serrave do të
vazhdojnë të sjellin për banoret
kryeqytetas.

Ata ftojnë të gjithe amatorët e
luleve të bëjnë qoftë dhe një
vizitë të shkurtër pranë kësaj serre
dhe besojmë se do të rikthehen
përherë e më dendur aty.

kilometra në ditë dhe do të sjellë
pasoja të rënda në kolonitë e
pinguinëve perandor.

 Antarktida, sipas studiuesve,
është kontinenti që është ngrohur
me një ritëm më të madh. Sipas një
analize të re, shkencëtarët thonë se
të dhënat nga satelitët dhe
stacionet e motit tregojnë një
ngrohje rreth 0.6C gjatë 50 viteve
të fundit dhe kjo, sipas tyre nuk
mund të spjegohet pa efektin e rritjes
së niveleve të gazit serrë në
atmosferë.

Ndërkohë pranohet edhe se një
bankizë e tërë, ajo “Ice Wilkins
Raft”, prej më se 15, 000 kilometra
katrore, është gati të shkëputet nga
kontinenti.

 Shumica e stacioneve
shkencore në kontinentin e ngrirë
janë vendosur përgjatë gadishullit
duke përdorur të dhënat satelitore
të 25 vjetëve të fundit. Gareth
Marshall nga British Antarctic
Survey thotë se studimet tregojnë
se, në krahasim me të gjashtë
kontinentet, Antarktida ka pësuar
një ngrohje të rëndësishme gjatë 50
viteve të fundit. Ai thekson :
“Madhësinë e këtij ngrohjes është
e ngjashme me pjesën tjetër të
hemisferës jugore, ku ne besojmë
se aktiviteti njerëzor ka luajtur një
rol në rritjen e temperaturës prej
0.1C për dekadë, dhe në perëndim
0.17C per dekadë - më shpejt se
mesatarja globale”.

popullsisë për të parë se çfarë
ndotje krijohet në ajër e ujë nga
impiantet e zonave ku
banojnë”.Kështu e ka përcaktuar
këtë veprim prof. J.McGlade,
drejtore ekzekutive e EEA. Ndërsa
komenti i Komisarit për Mjedisin
në KE, S. Dimas ishte :
“Transparenca është një

instrument më rëndësi jetësore për
të përmirësuar mjedisin. Ky
regjistër do tju lejojë qytetarëve të
kenë qasje të drejtpërdrejtë në
informacio dhe ti ndihmojë për të
marrë pjesë në vendimet që ju
përkasin”. A do ta ndjeke vendi
yne kete nisme? Veshtire te thuhet.

 Per me teper - http://
prtr.ec.europa.eu

ANIJA ME E MADHE ME
ENERGJI DIELLORE

 Zhules Verni pati thënë dikur
se do të vinte një ditë që të
shkatërrohej gjithçka për të

shpëtuar gjithçka. Kërkesa për
energji të rinovueshme, por dhe
pakësimi i rezervave të

karburantëve fosilë, po e kërkon
këtë. Sipas shumë specialistëve të
ekonomisë kësaj i ka ardhur koha.
Një zgjidhje është dhe përdorimi i
energjisë diellore.

 E filluar në vitin 2004, në Kiel
të Gjermanisë, nga Raphaël
Domjan me projektin PlanetSolar

JO VETEM PER KURIOZITET

ANTARKTIDA DHE NGROHJA GLOBALE EUROPA KA NJE REGJISTER
PUBLIK PËR NDOTJEN.

PEMET SINTETIKE
DHE CO2

u ndërtua anija me ushqim diellor
më e madhja në botë. Ajo ushqehet
nga panele diellore me një
sipërfaqe prej 500 metra katror dhe
është 31 metra e gjatë, 15 e gjerë
me një kapacitet të instaluar prej
104 kiloëat/orë. Arrin një shpejtësi
prej 15 kilometra në orë dhe ka një
peshë prej 60 ton. Për raste
emergjente ka në përdorim dhe një
motor “të gjelbër” me hidrogjen.
Ndërtuesi Domjan është shprehur
se “transporti detar, më i
përdorshmi në transferimin e
marllare në botë, emeton çdo vit
1.4 miliard ton dyoksid karboni,
6% i emetimeve totale dhe dyfishi
i emetimeve të aviacionit”.
Trimarani do të zhvillojë dhe një
udhëtim rreth botës.
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MESAZHI I TRETE
Pavarësisht nga njëfarë

përparimi, ndotja e ujit mbetet e
konsiderueshme Gjatë dy dekadave
të fundit, ndotja është reduktuar
dukshëm në shumë lumenj
evropiane. Masat kyçe kanë

përfshirë përmirësimin e trajtimit të
ujërave të zeza, ndalimi i
shkarkimeve industriale, përdorimi
më i ulët i plehrave kimike, duke

A E DIME SA CO2 PRODHOJME ?A E DIME SA CO2 PRODHOJME ?A E DIME SA CO2 PRODHOJME ?A E DIME SA CO2 PRODHOJME ?A E DIME SA CO2 PRODHOJME ?
- Një televizor harxhon më tepër se 120 kwh energji në vit, duke
prodhuar 54 kg CO2;
- Lavatriçja - rreth 2000 kwh = 910 kg CO2.
- Tharësja elektrike e rrobave – në vit mbi 1, 079 kwh = 803
kg.CO2.
- Një larëse enësh ( lavastovilje) - 512 kwh = 235 kg CO2.
- Soba elektrike harxhon mesatarisht në vit 975 kwh = 726 kg.CO2.
- Një mikrovalë, po në vit - 209 kwh = 156 kg.CO2.
- Frigoriferi - 1, 079 kwh = 803 kg.CO2.
- Një kompjuter - mbi 262 kwh -195 kg CO2.
- Printeri - 45 kwh = 35 kg CO2.
- Vetëm karikimi i celularit kërkon në vit 9 kwh = 7 kg kg CO2
- Kondicioneri - 2, 800 kwh = 2080 kg CO2.
- Ngrohësja e ujit - 2, 700 kwh - 2040 kg CO2
- Ndriçimi i banesës - 1, 400 kwh - 1045 kg.CO2.

Vitet e fundit alarmi për nivelet e
emetimit të gazeve serrë, dhe
kryesisht të dyoksidit të karbonit,
kanë ardhur përherë duke u rritur.
Problemi i ngrohjes globale, si dhe
ndryshimet klimatike si pasojë e saj,

kanë zënë vend në axhendat e
politikëbërësve e vendimmarrësve
në të gjithë botën.Përpjekjet e
njerëzimit, që në një farë mënyre
filluan me samitin e Rio de Zhaneiros
kanë vazhduar deri në konferencën
e Kopenhagenit. koncepti i
shërbimit ndaj ekosistemeve
“ECOSYSTEM SERVICES”, futur
nga ekonomistët Hermann Daly
dhe Robert Costanza në vitet 90-
të, po gjen zbatim në politikat e
shumë vendeve.

 Por sa kosto ekonomike e
financiare ka ruajtja e mbrojtja e
këtyre ekosistemeve ? Çfarë kosto
mbart shfrytëzimi tyre dhe sa
rëndon kjo në ekonomitë e vendeve
sot dhe sa më e madhe do të jetë
nesër ?

 Çdo ditë shfrytëzojmë, edhe në
mënyrë të vetëdijshme përfitimet që
na ofrojnë ekosistemet natyrore.
P.sh. sa na shkon mendja për
kërpudhat e bakteret që ndihmojnë
lëndët e para të kthehen në terren
pjellor, që është themelor për rritjen
e bimësisë. Rigjenerimi i tokës është
një shërbim themelor për zhvillimin
e bujqësisë. Por të kuptuarit është
vetëm fillimi. Ka disa kohë që

shkenca ka filluar të përcaktojë
mënyrat e vlerësimit të vlerave
ekonomike të biodiversitetit dhe të
shërbimeve i ofron njerëzimit. Nga
të parat e këtij lloji ishte studimi i
publikuar në revistë “Nature” në

1997 që, jo pak shkatoi dhe habi.
Në të përllogaritjet treguan se, për
vitin 1996, prodhimi botëror bruto,
ose më mirë, pasuria ekonomike e
dalë nga përdorimi, transformimi
dhe modifikimi i burimeve natyrore,
ishte rreth 28 mijë miliardë dollarë.
Por vlera ekonomike e ardhur nga
shërbimet që sjellin ekosistemet,
ishte rreth 38 mijë miliardë.

 Llogaritja (qe ka marre emrin-
green accounting-llogaritja e
gjelber) është bazuar në 17 shërbime

KAPITALIZMI NATYROR OSE REVOLUCIONI I DYTE INDUSTRIAL
KOSTOT E VERTETA TE MJEDISIT

të ekosistemeve (si rregullsia e
klimës dhe përbërja e gazeve në
atmosferë, kontrolli i erozionit,
prodhimi i ushqimeve etj..) dhe të
biomeve -pjesë të biosferë- si
oqeanet, barrierat koraline, ligatinat,
pyjet tropikale etj..Në vitin 2000, në
“Ecological Economics”, e
përcaktonte këtë vlerë në masën
180 mijë miliard dollarë në vit.Të
dhënat, për vështirësitë e
përllogaritjes, janë të përafërta por,
tregojnë atë që është theksuar nga
shkenca se ekonomia botërore nuk
i merr pothuajse fare në konsideratë
vlerat e shërbimeve që vijnë nga
ekosistemet.Për këtë kërkohet
respekt më i madh dhe përdorim i
qëndrueshëm i burimeve mjedisore
dhe nevoja e rishikimit të sistemeve
financiare kombëtare e globale, për
të garantuar mbijetesën e njerëzimit
për një periudhë sa më të gjatë.

 Le të shohim disa shifra. Në
kapacitetin e pyjeve për absorbimin
e CO2, që shikohet si një punë e
mirëfilltë, kostoja arrin në një shifër
të përafërt prej 214 dollarë për një
hektar; për kontrollin ndaj
përmbytjeve - 464 $; 374 $ për

reduktuar ose ndaluar përmbajtjen
e fosfateve në detergjentë, dhe
emisionet më të ulët të ndotësve
atmosferike (EEA, 2009).Po ashtu
është përmirësuar cilësia
ekosistemeve të ujërave të ëmbla
që ka influencuar në peshqit. Por

kontaminimi me mikrondotës, të
tilla si produkte te kujdesit për
trupin, lëndët farmaceutike,
agjentët e pastrimit, pesticidet,

2010 VITI I BIODIVERSITETIT

10 MESAZHE PER VITIN 2010
Të kuptuarit tonë të biodiversitetit ka ndryshuar shumë që Samiti i Tokës në Rio më 1992 dhe angazhimit të Evropës në vitin 2001. Sot, më

tepër se kurrë ne kemi kuptuar ndërvarësisë komplekse të llojeve dhe habitateve dhe rëndësinë e ttyre, gjë që e bën më urgjente nevojën për
të vepruar. Në këtë kuadër EEA, Agjesia Europiane e Mjedisit po publikon dhjetë mesazhe.

medikamentet veterinare dhe
kimikate industriale vazhdojnë të
kërcënojnë biodiversitetin dhe
shëndetin e njeriut.

MESAZHET KRYESORE :
• Ekosistemet e ujërave të ëmbla

në Evropë janë të pasura në
biodiversitetin, por në rrezik. Ata
ofrojnë shërbime esenciale të
ekosistemit për njerëzit, të tilla si
pastrimi i ujit, parandalimin e
përmbytjeve, duke prodhuar
ushqimin, sigurimin e energjisë dhe
rregullimin e burimeve të ujërave të
ëmbla.

• Presione të shumta ndikojnë
në ekosistemet evropiane të ujërave
të ëmbla. Biodiversiteti ka vuajtur
nga ndotja e ujit dhe degradimi i
cilësisë. Përveç kësaj shumë nga
ujërat e brendshme janë të
pamjaftueshme dhe të thata, ka
përmbytje dhe modifikime nga
strukturat artificiale. Si rezultat,
biodiversiteti i ujërave të ëmbla
është në rrezik.

• Rivendosja dhe ruajtja e

ekosistemeve natyrore të ujrave të
ëmbla ka përfitime të shumta dhe
duhet të inkurajohet. Ai kërkon
bashkërendim të ngushtë në mes
të mbrojtjes së natyrës, përdorimit
të ujit, prodhimin e energjisë dhe

planifikimin hapësinor.
• Evropa ka ndërmarrë masa për

të përmirësuar cilësinë e ujërave të

ëmbla por arritja e statusit ekologjik
deri në vitin 2015 do të kërkojë
sinergji midis politikave të mbrojtjes
së natyrës dhe politikave sektoriale,
me fokus të veçantë në rivendosjen
e regjimeve të ujit.

Për më tepër :
www.eea.europa.eu/publications/
10-messages-for-2010.

peshkimin sportiv; 492 $ për çlodhje
e dëfrim në natyrë e deri tek
shfrytëzimi i drurit për djegje me 14
$ për hektar.

 Nje shembull tjetër. Vetëm në
Europë ka 3.271.000 hektarë me
zoma të lagëta (ligatina ) që
prodhojnë çdo vit një pasuri që
çmohet me 300 milionë dollarë.
Raporti i WWF International -”The
Economic Value of the World’s
Wetlands”, i pari i këtij lloji në botë,
analizon 89 raste për një sipërfaqe
prej 630.000 km2 ka llogaritur një
vlerë ekonomike të kësaj hapësire

të barabartë me 3.4 dollarë në
vit.Nëse kjo vlerë të llogaritet për
këto zona në rang botëror ( zonat
RAMSAR- ku edhe Shqipëria ka tre
zona –Karavastanë, Butrintin dhe
liqenin e Shkodrës), me një
sipërfaqe prej 134 milionë di km2,
vlera e tyre vjetore është rreth 70
miliardë dollarë.

 Le të hedhim një sy në koston
njerëzore. Në raportin e nismës
WEHAB të Kombeve të
Bashkuara, dedikuar problemeve të
ujit, theksohet se 1, 2 miliardë njerëz
nuk ka akses në ujin e pijshëm dhe
2, 4 miliardë nuk kanë fare akses
për shërbimet higjenike. Në botë

vdesin 6 mijë në ditë nga sëmundje
të lidhura me mungesën e cilësinë
e ujit, higjenën e dobat dhe
mungesën e shërbimeve
shëndetësore ( rreth dy milion në
vit), 4 nga 10 persona që jetojnë
pranë baseneve hidrike kanë
vështirësi në sigurimin e ujit, 30% e
baseneve të mëdha hidrike në botë
kanë humbur tre të katërtat e
mbulesë pyjore dhe mbisgfrytëzimi
i burimeve ujore për bujqësinë ka
ulur më të paktën 160 miliardë metra
kub ripërtëritjen e këtyre burimeve
OKB-Statistikat e 2002.

 Bota ka vënë në përdorim edhe
GDP (PBB) të gjelbër. Sa për
shembëll Italia këtë të tregues e ka
6 miliardë euro në vit. Pra llogaritë
duhen bërë në radhë të parë për
ndikimin e mjedisit në jetën e
shëndetin e njerëzve. Por dhe
përfitimet financiare duhen bërë, jo
për të parë sa kemi fituar, por atë që
mund të humbim qoftë nga pasojat
e ngrohjes globale, qoftë nga
veprimtaria njerëzore për të arritur
në ekonominë e qëndrueshme dhe
në ekuilibrin tonë me natyrën që e
kemi shfrytëzuar për jetesën e
mbijetesën tonë.

Agim DALIPI

P.s. “Millennium Ecosystem Assessment” u kërkua me nismën e
Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, në vitin 2000 në raportin e tij në
Asamblenë e Përgjithëshmë : Roli i Kombeve të Bashkuara në shekullin
e 21-të.
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CMYK

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

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
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
• 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
• 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
• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
• Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara
• Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.

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
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Through the Declaration and
Commitment to Act, participating
governments agreed to
implement national programmes
to provide equal opportunities to

each child by 2020 by ensuring
access to safe water and
sanitation, opportunities for
physical activity and a healthy
diet, improved air quality and an
environment free of toxic
chemicals.

1. The Fifth Ministerial
Conference on Environment and
Health:

“Protecting children’s health
in a changing environment” was
organized by the WHO Regional
Office for Europe and hosted by
Italy’s Ministry of Health and
Ministry for the Environment,
Land and Sea. The European
Environment and Health
Committee - which brings
together national governments,
the European Commission, and
intergovernmental and
nongovernmental organizations
- has been the steering
committee.

2. The Conference was a
carbon-neutral event, using
environmentally sound materials
and products only. Participants
were given free tickets for electric
public buses and access to
bicycles, and organizers
supported the local economy by

Rrjeti Dita e Tokës (Earth Day
Network -EDN) u themelua nga
Denis Hayes, organizatorët e Ditës
së Tokës të parë dhe organizata të
tjera kombëtare në vitin 1970 për
të nxitur veprimtarinë mjedisore.
Rrjeti përqëndrohet në edukimin
mjedisor, politikat lokale,

Nga Uashington, në Londër,
Berlin Rabat, Kiev, në Shanghai,
dhjetëra mijëra organizata nëpër
botë po punojnë së bashku për të
filluar një revolucion të gjelbër,
duke përdorur edhe 40 vjetorin e
Ditës së Tokës si një pikë fillimi.
Bota është në rrezik më të madh se
kurrë nga kërcënimi i ndryshimeve
klimatike dhe tani më shumë se
kurrë është koha për tu bashkuar
në qëllimin tonë të përbashkët. Po
kërkohet që të bashkohen 17, 000
organizata në 180 vende që tashmë
janë duke punuar në Earth Day
Network.

 Pjesëmarrja e juaj do ta bëjë këtë
Ditë të Tokës një ngjarje të vërtetë
që bashkon një potencial të vërtetë
për të motivuar veprimet në emër

PO RIKTHEHEN ZEPELINET?
Përparimet teknologjike, por dhe

ekologjike të
q ë n d r u e s h m e ,
tashmë lehtësojnë
dhe konstruksione
të përmasave
gjigante. Një i tillë
është dhe hoteli
fluturues “ Air
Cruise”, që filloi të
ndërtohet në fillim
të këtij viti sipas
modeleve të

zepelinëve të dikurshëm që u shfrytëzuan
në vitet 1930 deri në mesin e viteve 1950.
Kësaj i duhet shtuar se ai do të jetë i
mbushur me 330 mijë metra kub hidrogjen
dhe do të shfrytëzojë për energji një
kombinim të panelëve solarë dhe të djegjes
së hidrogjenit. Me bazë projektimi në
Londër nga Seymourpoëell ky “ traget “
ajror do të transportojë 100 pasagjerë dhe
një ekuipazh prej rreth 20 vetë. Koha e

buying locally sourced food. All
Conference waste was recycled
and the Municipality of Parma
offset all other carbon costs.

3. The Conference was the
fifth such event held in the WHO
European Region as part of the
European environment and
health process, which began
over 20 years ago. The first four
conferences were hosted by the
governments of Germany (in
1989), Finland (in 1994), the
United Kingdom (in 1999) and
Hungary (in 2004).

4. The regional framework for
action Protecting health in an
environment challenged by
climate change was welcomed in
the Declaration’s Commitment to
Act. This document was
developed by the European Task
Force on Climate Change and
Health, chaired by Serbia and the
United Kingdom. Participation in
the Task Force was open to all
Member States and agencies in
the European Region and the
WHO Regional Office for Europe
acted as the secretariat.

5. For further information on
the Conference, including all
Conference documents and the
Declaration, please see the
Conference web site

http://www.euro.who.int/
parma2010

FIFTH MINISTRIALE CONFERENCE
ON ENVIRONMENT AND HEALTH

të planetit. Ka shumë mënyra që
ju mund të merrni  pjesë!

 - “Ditët e Shërbimit ndaj
Tokës” – 17-18 prill 2010 duke
planifikuar veprime vullnetare të
komunitetit tuaj, me qëllim për të
ndihmuar në frenimin e

ndryshimeve klimatike në parqe,
plazhe, shkolla dhe pyje.

 - “Dita e Veprimit”, 22 prill 2010,
ku një miliard njerëz do të kërkohet
të ndërmarrin veprime ndaj

40 VJETORI I DITES SE TOKES –FILLIMI I NJE REVOLUCIONI
 THIRRJE E RRJETIT TE DITES SE TOKES

ngrohjes globale. Ky tubim në
mbarë botën duhet të shërbejë për
ti kërkuar veprim qeverive dhe do
të përfshijë biseda ku 500 kryetarë
bashkish do të marrin pjesë në
takimet me komunitetet e tyre për
të punuar së bashku në çështjen e
klimës.

 -”Dita e Festës”, 25 prill 2010.
Gjithë bota do të marrë pjesë në
këtë festim global të asaj që ata
kanë kryer për Ditën e Tokës me
koncerte live dhe konferenca për
mjedisin. Rrjeti po përgatit edhe
“counry pages “ në internet ku
organizatat nga çdo vend do të
mund të veprimtarinë e tyre, foto,
video etj….

Info :www.ear thday.ne t /
earthday2010

kombëtare dhe globale; fushata
mjedisore të publikut dhe
organizimi kombëtar dhe lokal i
ditës së tokës për të nxitur
mbrojtjen e mjedisit. Rrjetit
ndërkombëtar arrin mbi 19.000
organizata në 192 vende.

 Në zhvillimet e 40-vjetorit të

 RRJETI I DITES SE TOKES
Ditës së Tokës, EDN krijuar
iniciativa të shumta botërore, duke
zhvilluar nga një ditë me kryetarët
e komunave në mbarë botën, duke
u përqendruar në sjelljen e
investimeve të gjelbra dhe
ndërtimin e një ekonomie të
gjelbër.

udhëtimit, nga Europa në Amerikë do
të jetë prej 37 orë. Do të ketë një gjatesi
prej 265m dhe një peshë prej 270 ton
(të njëjtën peshë si një A380 Airbus).

FRANCA E NDARE PER
OGM-të

 Kohët e fundit, Komisioni
Europian, ka miratuar tregëtimin e një
lloj patateje, atë Basf, të prodhimit
gjerman. Por menjëherë ka ardhur
refuzimi i politikës franceze për të mos
pranuar këtë lloj në vendin e tyre. “Një
herë për njëherë kemi vendosur ta
ruajmë klaouzolën e ruasjtjes nga
OGM-të”, ka deklaruar Cécile Duflot,
sekretare e Prtsë së Gjelbër Franceze,
“ dhe duhet të vazhdojmë kështu” dhe
i ka kërkuar qeverisë “ një moratorium”
të vendomit të KE-së. Por kritika kanë
ardhur dhe nga parlamentarë të PE-së
sepse vendimi, duke shfrytëzuar një
procedurë ka shmagur diskutimin në
Këshillin e Komisarëve të KE.

RAST I VEÇANTE PER
MBROJTJEN E BALENAVE
 Në Los Angelos, prokuroria ka

filluar ndjekjen penale ndaj një
restorantit japonez Typhoon që
tregëtonte mishin e balenave.Zbulimin
e kësaj tregëtie e bënë aktivistët e
organizatave për ruajtjen e mbrojtjen e

balenave. Ka
vite, që çdo verë
të hemisferit
jugor, anijet
japoneze, nën
pretekstin e
p r o g r a m i t
shkencor, vrasin
dhe tregëtojnë
balenat në ujrat e
Pacifikut pranë

Antarktidës.Denoncimi është bërë në
emër të National Oceanic and
Atmospheric Administration, një
institut federal me autoritet në vend.

Shkurt nga bota


