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ÇFARE MENDONI SE ESHTE VEPRUAR PER RUAJTJEN E
MJEDISIT NE VITIN 2010 DHE ÇFARE DUHEJ BERE?
Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.

JU MIREPRESIM

ALARM MJEDISOR : SHQIPERIA PO HUMBET QINDRA HEKTARE TOKE

Nga Wolfgang FREMUTH, biolog, Zoological
Society Frankfurt

Ligatinat bregdetare po përballen me impaktin
njerëzor dhe ndryshimet mjedisore duke përfshirë
ndikimin edhe nga kriporet, grykëderdhjet, pritat,
lagunat e brigjeve, ndërtimet dhe moskujdesin që
sjellin humbje sociale dhe humbje të kapitalit
shoqëror. Por nuk duhen harruar shërbimet e
ekosistemit të tyre, që nga kontrolli i përmbytjeve,
satabilizimi i vijës bregdetare dhe mbrojtja nga
stuhitë, sedimentet dhe ruajtja e lëndëve ushqyese
e deri butja e ndryshimit të klimës.
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Një seminar pesë ditor zhvilloi punimet në
Tiranë dhe në Lezhë me temën „Mbrojtja e
sistemit ujor e sidomos atij lumor-lagunor
në Shqipërinë e veriut”. Kjo veprimtari u
organizua dhe drejtua nga Shoqata
gjermano-shqiptare “Robert Schwartz” dhe
grupimi i shoqatave mjedisore “ Ekolëvizja”,
të cilat, në fund të punimeve mbajtën një
konferencë shtypi ku, midis të tjerave u
theksuan ndryshimet dramatike të këtij
sistemi që lidhen në njërën anë me
veprimtarinë e njeriut dhe në anën tjetër me
ngrohjen e përgjithshme globale.

 Duke patur parasysh që ka ky sistem,

veç vlerave të pallogaritshme ekologjike për
shumëllojshmërinë e jetës që strehon, përbën
edhe një mbrojtës të pazëvendësueshëm ndaj
erozioneve detare dhe përmbytjeve që
rrezikojnë për vit gjithë zonën, nga seminari
u përfundua se kërkohen masa të shpejta
për të ngadalësuar dhe penguar fenomenet
dhe në radhë të parë kjo gjë duhet të bëhen
nga vendimmarrësit por dhe nga pushteti
lokal si dhe një sensibilizim më i madh i
popullatës vendase dhe krejt opinionit
publik, në shoqërim të këtyre masave në
mënyrë që kjo pasuri e jashtëzakonshme
natyrore të ruhet edhe për brezat që vijnë.

A S’DUHET SHPALLUR GJENDJA E
JASHTEZAKONSHME?

LEZHA – EKOSISTEMI, PROBLEMATIKAT
MJEDISORE E NDIKIMET NGA

NDRYSHIMET KLIMATIKE

Nga Jak GJINI

 Situata kërkon zhvillimin e kapaciteteve për të monitoruar
dhe për t’ju përgjigjur ndikimeve të ndryshimeve të pritëshme
të klimës në nivel institucional dhe të komunitetit lokal. Për këtë
duhet që programet, planet e politikat e ruajtjes dhe zhvillimit të
marrin në konsideratë riskun ndaj ndryshimeve të klimës dhe të
ndërmarrin e zbatojnë masa për adaptim në shkallë lokale,
zhvillimin e kapaciteteve adaptues për administrimin,
monitorimin, vlerësimin, përvetësimin e zbatimin e mësimeve të
nxjerra ndaj këtyre ndryshimeve.

LIGATINAT BREGDETARE PO
PERBALLEN ME IMPAKTIN

NJEREZOR DHE NDRYSHIMET
KLIMATIKE

Nga Spartak SINOIMERI, Qendra e
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

 Zona e Mbrojtur Kune-Vain, me një
biodiversitet të pasur, ka probleme dhe
kërkon një seri masash për menaxhimin dhe
përmirësimin e saj si një pasuri natyrore
me vlera të veçanta të vendit tonë.

 Problemet nuk janë të pakta, që nga
rreziku i zhdukjes së specieve, nga
peshkimi i pakontrolluar, ndërtimet e
paligjshme, erozioni, eutrofikimi, dëmtimë
i pejzazhit, fragmentizimi dhe reduktimi i
habitatit nga ndërtimi i parkut energjetik
në Knallë, dëmtimi i habitateve dhe deri
tek shkatërrimi dhe reduktimi i faunës nga
faktorët natyrorë dhe njerëzorë.

Nga Agim DALIPI

Takimi u quajt “paketë e ekuilibruar”
ku gjënden thjesht një sërë deklaratash
politike, por asgjë operative apo
detyruese për pjesëmarrësit. Por duhet
mbajtur parasysh se sa më vonë bota do
të përqafojë idenë se ka një zgjidhje për
problemin e klimës, ku të përfshihet edhe
mundësia ekonomike, aq më pak mundësi
do të kemi për stabilizimin e klimës para
se të bëhet tepër vonë.

KANKUN – NJE FITORE E VESHTIRE
Samiti i klimes u mbyll me një akt që e çon përpara protokollin e

Kyotos, por pa detyrime te percaktuara

ZONAT E MBROJTURA KERKOJNE NJE SERI MASASH
PER MENAXHIMIN DHE PERMIRESIMIN E TYRE
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 Komisioni i Ligjeve miratoi në
fillim të dhjetorit, vetëm me votat e
shumicës, dy konventa të
propozuara nga Ministria e
Shëndetësisë : Projektligji “Për
aderimin e Republikës së Shqipërisë
në Konventën për Sigurinë
Bërthamore” dhe ai “Për aderimin e
Republikës së Shqipërisë në
Konventën e Bashkuar për Sigurinë

e Menaxhimit të Lëndës Djegëse të
Konsumuar dhe “Për Sigurinë e
Menaxhimit të Mbetjeve
Radioaktive”.

Agjencia Ndërkombëtare e
Energjisë Atomike ( AIEA) ka 5
konventa bazë, nga të cilat
Shqipëria ka miratuar tre prej tyre
:”Për Mbrojtje Fizike të Materialeve
Radioaktive”, “Për njoftimin e
shpejtë të aksidenteve bërthamore”
dhe ajo “Për ndihmë e asistencë
teknike në rastin e aksidenteve”.

 Miratimi i këtyre dy konventave
të fundit është quajtur për
Shqipërinë vetëm një detyrim
honorifik (z. R. Paci - përgjegjës i
Zyrës së Rrezatimit në ISHP) dhe
nuk ka asnjë lidhje me planet e

Shqipërisë për importim mbetjesh
radioaktive apo për ndërtimin e një
centrali bërthamor por megjithatë
miratimi i tyre do të na detyrojë
kalimin tranzit të mbetjeve
bërthamore. Bile ai shton se kemi “
një farë vonese, nuk është se ka
penalizime, por i japin frymëmarrje
dhe mundësi më tepër Shqipërisë
që të jetë pjesëmarrëse aktive e

këtyre vendeve. Lidhur me
depozitimin, ky problem, sikurse e
dini, është një problem botëror dhe
atribut i vendeve që tashmë i kanë
programet bërthamore”.

 Lindin dy pyetje : e para, nëse
vetëm duhet “honorifikuar”
legjislacioni i BE-së për mbetjet
bërthamore, athere përse duhet ta
firmosim një konventë të tillë kur
do të jemi jashtë sferës ? Dhe së
dyti, çfarë duhet të kuptojmë me
shprehjen e përgjegjësit të Zyrës
së Rrezatimit në ISHP kur thotë
tektualisht :” Mbetjet kanë dy lloj
depozitimesh: depozitim të
përkohshëm dhe depozitim
përfundimtar. Shqipëria bën
depozitimin e përkohshëm”. Dhe “
të përkohshëm “ quan kobaltin që

Nga Dr. Prof. Zamir DEDEJ

 Në datat 24-26 Nëntor, në
kuadër të projektit CLEEN për
edukimin mjedisor, u organizua një
vizitë studimore për marrje përvoje
në zonën autonome të Kataloni as
(Spanje). Projekti CLEEN në
Shqipëri, mbeshteur nga Ambasada
e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta,
koordinohet nga UNICEF dhe
zbatohet nga disa organizata jo
fitimprurëse në bashkëpunim me
ministritë e linjës dhe Drejtoritë
Arsimore Rajonale.

 Në grupin e punës merrnin pjesë
përfaqësues të Ministrisë së Arsimit
dhe Shkencës dhe Ministrisë së
Mjedisit, Drejtoreshat Arsimore të
Tiranës e Shkodrës si edhe
përfaqësues të tre DAR të Durresit,
Lezhës e Korçës, drejtoria e Institutit
të Zhvillimit të Arsimit (IZHA),
përfaqësues të tre OJF-ve kryesore
(INCA, EDEN dhe EKOLEVIZJA )
si edhe koordinatorja e projektit në
zyëren e UNICEF-it Tiranë.
Veprimtaria u organizua dhe
koordinua nga zyra për ngritjen e
kapaciteteve të Forumit Boteror për
Jetën e Egër (WWF MedPO) në
Barcelonë.

 Qellimi i vizites ishte njohja e
zbatimit në shkollat e këtij rajoni të
proçesit të futjes së edukatës
mjedisore si pjesë e kurrikulës
shkollore në ciklin fillor. Shkollat
konkuronin me cilësite dhe
standartet e tyre për tu bërë pjesë e
rrjetit të “Shkollave të Gjelbëra”.

Koncepti kërkonte futjen e
elementëve edukativë për një sjellje
miqësore me mjedisin në shkollë, qe
do të thotë në terma konkrete marrja
parsaysh e problemeve mjedisore në
menaxhimin e shkollës dhe të
kurrikulës së saj.

 Rrjeti i “Shkollave të Gjelbëra”
kishte filluar të zhvillohej si pjesë e
programit të Axhendës 21 në pak
shkolla dhe sot ky rrjet përfshin 330
shkolla të Rajonit të Katalonjës.
Njohja me këtë realitet u bë si në
aspektet teorike dhe adminsitruese

me përfaqësuesit e Rajonit Autonom
të Katalonjës, të cilët kishin një
strukturë të posaçme brenda zyrave
të tyre, ashtu edhe në takimet e
drejtpërdrejta që u bënë në 3 shkolla
të ndryshme me mësues e nxënës.

Grupi vizitoi edhe Parkun Natyror
të Montserey (50 km nga qyteti i
Barcelonës), që ishte shpallur edhe
Rezervë Biopsfere nga UNESCO në
1978, i cili kishte një program ëte
diferencuar me nxënësit e shkollave
për edukimin mjedisor.

 Në përgjithësi kjo vizitë pasuroi
shumë njohuritë rreth një koncepti
të ri për shkollat tona që ka të bëjë
me futjen e edukatës mjedisore si
pjesë e kurrikulës në ciklin fillor, por
në të njëjtën kohë hapi një mundesi
të re tepër konkrete dhe të thejshtë
për tu zbatuar edhe në sistemin tonë
arsimor. Edhe pjesë të veçanta të tij
në programet mësimore të shkollave
ishin tepër interesante për tu aplikuar
në orët e edukimit mjedisor në
shkollat tona.

trajton të sëmurët me kancer dhe të
tjera si sondat radioaktive, mbetjet
e të cilave do të përpunohen në
laboratorin e ngritur në
bashkëpunim me AIEA, për
trajtimin e përkohshëm të mbetjeve.
Zoti Paci thotë se “ Në kushte
normale ky laborator, sipas
parashikimeve tona, mund të jetë
deri në vitin 2050, në qoftë se
supozojmë se nuk do të ketë
aksident apo ndonjë problem”.

 Shpresojmë si zotëria që
aksidente nuk do të ketë por tranziti
mund të sjellë trena apo anije me të
tilla mbetje të cilat, ai “depozitimi i
përkohshëm “ nuk ju dihet se sa do
të zgjatë dhe depoja jonë e
mbetjeve radioaktive nuk do t’ju dali
dot për zot. Aq më tepër që as kemi
strukturat dhe as përvojën për një
kontroll te specializuar. Le të
kujtojmë që, gjatë krizës së plehrave
të Napolit, treni që do të çonte një
sasi të tyre në Gjermani për tu
depozituar si “plehra të thjeshta”,
u gjet me gjurmë radioaktive dhe u
kthye mbrapsht. Le të kujtojmë se,
duke u nxituar të përafrojmë
legjislacionin tonë me atë të
Europës, kemi miratuar dhe ligje që
nuk u zbatuan asnjëherë. Dhe
shembulli i ligjit kundër duhanit le
të mbetet i vetëm sepse, me mbetjet
bërthamore do të jetë tjetër gjë.
Shtetarët e dinë këtë. Dhe zotëria i
ISHP, për kalimin e mbetjeve të tilla
në vendin tonë e ve “dorën në zjarr
“ vetëm për mbas vitit 2000. Se
ç’është bërë përpara këtij viti na
mbetet ta marrim me mend. Le të
shpresojmë që dhe athere dhe në
të ardhmen nuk do të ndodhin gjëra
që të na bëjnë të pendohemi.

A. D.

ÇESHTJET MJEDISORE
DHE ANTARESIMI NE BE

 Doli në qarkullim libri me
studimin : Si mungesa e vëmendjes
mbi çështjet mjedisore mund të
vonojë anëtarësimin e Shqipërisë
në BE, përgatitur nga Edvin Pacara
(Instituti i Politikave Mjedisore ) dhe
Ilir Kalemaj. Libri u promovua në një
konferencë ku morën pjesë drejtues të
institucioneve shtetërore, përfaqësues

të shoqërisë civile, analistë, ekspertë
e të tjerë.

 Punimi i është drejtuar
politikëbërësve dhe vendimmarrëseve
dhe ku prezantohen rezultatet e
studimit të zhvilluar nga Instituti i
Politikave Mjedisore mbi rëndësinë e

plotësimit të standardeve mjedisore të
BE-së për shpejtimin e integrimit të
Shqipërisë në BE.

 SEKRETI I SËMUNDJEVE
TË RREZIKSHME

 Ky libër me autor Endri Haxhiraj,
student pasuniversitar për Master
Shkencor pranë Fakultetit të
Mjekësisë Veterinare, synon të
evidentojë faktorët të cilët kanë

ndihmuar e ndikuar në lindjen dhe
zhvillimin e sëmundjeve të rrezikshme.
Pa pretenduar ezurimin e
problematikës, faktet dhe argumentat
e paraqitura në këtë libër mund të jenë
befasuese, por njëkohësisht edhe një
thirrje për të njohur të vërtetën.

Shkencat që përfshihen në këtë libër
janë të shumta duke filluar nga
shkencat antropologjike, mjekësore,
fizike, agrare, kimike, gjeografike,
ekonomike, politike, shkencat e
komunikimit dhe shumë të tjera. Libri
përpiqet të ndërtojë të gjithë
panoramën e sëmundjeve që
kërcënojnë planetin gjatë viteve të
fundit.

 Ky informacion i shërben të gjithë

publikut, por veçanërisht i drejtohet
njerëzve që duan të hulumtojnë mbi
atë çka ndodh në planetin tonë,
studjuesve, aktivistëve, dietologëve,
njerëzve që përkujdesen për njerëzit,
mjekëve, njerëzve që dëshirojnë që
bota të jetë një vend më i mirë për
fëmijët dhe veten e tyre.

 “Dita Nderkombetare e Maleve”,
është caktuar nga Asambleja e
Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara që në vitin 2003, me qellim
inkurajimin e komunitetit
ndërkombëtar në organizmin e
veprimtarive për të nxjerrë në pah
rëndësinë e zhvillimit të
qëndrueshëm në zonat malore por
studente të disa universiteteve

amerikane e kanë festuar këtë ditë
që prej fillimeve të shekullit të XIX-
të.   Në këtë kuadër, Guidat Natyrore
të Qendrës EDEN, me rastin e Ditës
Ndërkombëtare të Maleve,
organizuan një guide në malin e
Krujës. Në këtë udhëtim morën pjesë
vullnetarët dhe stafi i Qendrës si dhe
të rinj të tjerë të apasionuar pas
natyrës.

 Per grupin ky udhëtim shërbeu,
jo vetëm për të përçuar mesazhin për
rendësine që kanë zonat malore, në
aspektin natyror dhe kulturor, por
edhe për pervetësimin dhe
eksplorimin e mëtejshem të kësaj
zone. Gjate veprimtarisë u zbulua
edhe një shpellë.

 “Promovimi i turizmit të ecjeve
në natyrë në përgjithesi dhe ai i

ngjitjes së terreneve malore në
veçanti, është një mënyrë mjaft e mirë
për të rritur ndërgjegjësimin qytetar
në lidhje me rëndësiëne që
paraqesin zonat malore” u shpreh z.
Endrit Shima, koordinator i Grupit
dhe shton se “Kjo ditë duhet të ketë
më shumë vëmendje si nga pushtetiv
vendor, ai qendror si edhe nga
organizatat joqeveritare mjedisore”.

A JEMI TE GATSHEM PER TRANZIT TE
MBETJEVE BERTHAMORE ?

VIZITE NE KUADRIN E PROJEKTIT
“CLEEN”

DITA E MALEVE NE NJE VEPRIMTARI

BOTIME TE REJA
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MBROJTJA E SISTEMIT UJOR DHE LUMOR-LAGUNOR NE SHQIPERINE E VERIUT
Një seminar pesë ditor

zhvilloi punimet në Tiranë dhe
në Lezhë me temën „Mbrojtja
e sistemit ujor e sidomos atij

lumor-lagunor në Shqipërinë e
veriut“. Kjo veprimtari u
organizua dhe drejtua nga
Shoqata gjermano-shqiptare
„Robert Schwartz“ dhe

grupimi i shoqatave mjedisore
„Ekolëvizja“, të cilat, në fund
të punimeve mbajtën një
konferencë shtypi ku, midis të
tjerave u theksua:

- Sistemi lumor-lagunor në

gjirin e Lezhës që shkon nga
derdhja e lumit Mat e deri në
Shëngjin ka pësuar ndryshime
dramatike që lidhen më njërën

anë me aktivitetet e njeriut, më
anë tjetër me ngrohjen e
përgjithshme globale. Efektet
më të rëndësishme të këtyre
faktorëve janë:

- erozioni i vijës bregdetare
në 15 vjetët e fundit ka qenë
mesatarisht 3, 5 metra në vit.
Po të vazhdojë procesi me
këtë ritëm, së afërmi do të
gërryhet krejt litorali që ndan

lagunën e Kune-Vainit nga
deti.

- në mënyrë të
vazhdueshme bllokohen
kanalet që sigurojnë
qarkullimin e ujërave det-
lagunë, lagunë-det.

- mbeturinat e shumta që
sjellin lumenjtë Drin e Mat dhe
kanali i Matkeqes kanë
shkaktuar ndotjen masive të
bregdetit prej Shëngjini e deri
në deri në kepin e Rodonit

- gërryerja e shtratit të
lumenjve nga firmat e
ndryshme të ndërtimit dhe
prerja e pyjeve dhe shkurreve
në rrjedhat e këtyre lumenjve,
kanë bërë që të shtohet
shpejtësia e rrymave të tyre,
bashkë me to rreziku i
përmbytjeve dhe i vetë
ekzistencës së lagunave të
Kune-Vainit.

 Sistemi lagunor Kune-Vain
veç vlerave të pallogaritshme
ekologjike për
shumëllojshmërinë e jetës që
strehon, përbën edhe një
mbrojtës të
pazëvendësueshëm ndaj
erozioneve detare dhe
përmbytjeve që rrezikojnë për
vit gjithë zonën.

- Kërkojmë marrjen e
masave të shpejta për të
ngadalësuar dhe penguar

fenomenet e përmendura. Nga
vendimmarrësit, në radhë të

parë nga ministria e Mjedisit
dhe parlamenti kërkojmë
miratimin e planit të
menaxhimit për lagunën e

Kune-Vainit dhe gjithë masat
e tjera që përmirësojnë
gjendjen e sistemit ujor nga
derdhja e Matit në atë të
Drinit.

- Kërkojmë nga pushteti
lokal masa më të rrepta në
mbrojtjen e zonës së ruajtur,
ndalimin e ndërtimeve abuzive

 Ekosistemi i ligatinave janë zonat
ku uji është nën ose mbi siperfaqen e
tokës dhe ku dherat (toka) kanë uje
me tepri për një periudhe të caktuar
kohore dhe që rezultojnë me nivele të
ulëta të oksigjenit në tokë që është dhe
përcaktues kryesor i bimësisë dhe
zhvillimit të tokës. Ligatinat po ashtu
kanë një bollëk të hydrophyteve që
gjithashtu janë përcaktuese për
komunitetin e bimësisë dhe
karakteristikat “hidrike” të tokës.

( vijon ne faqen 4 )

Zona bregdetare e Lezhës
është e njohur për bukurinë e
saj, larminë dhe pasurinë e
madhe të biodiversitetit. Me
grykëderdhjet e deltat e lumejve
të Drinit e të Matit, me lagunat
e gjera e të pasura kjo zonë
është nga më të bukurat e vendit
tonë.

 Lezha ka dhe një histori të
lashtë, duke filluar që nga
shekulli i katërt para erës së re
e sidomos në mesjetë, gjatë
kohës së luftrave të
Skënderbeut. Për këtë,
dëshmitë arkeologjike janë të
shumta.

 Në Lezhë janë katër zona të mbrojtura : Kune me një sipërfaqe
800 hektarë, Vain - 1500 ha, Patok - 2200 ha dhe në total një sipërfaqe
prej 4500 ha. Ndërsa në hapësirat e mbrojtura, duke i shtuar dhe
propozimin për zonën e Tales, gjatësia e vijës bregdetare shkon nga
26. 7 në 44. 2 kilometra. në këto zona banojnë rreth 35 mijë banorë (
komuna Shëngjin - 3843 në qytet e 7431 në fshat; Shënkoll - 14978,
Fushë Kuqe - 8632 ).

 Po të shohim, në rrjedhën e historisë, dinamikën hidrike të lumit të
Drinit, si pjesë e ekosistemit, do të vërejmë ndryshimet e ndodhura
përgjatë shekujve.

 (vijon ne faqen 4 )

 Zona e Mbrojtur Kune-Vain, me një
biodiversitet të pasur, pavarësisht punës së
derisotme, ka probleme dhe kërkon një seri
masash për menaxhimin dhe përmirësimin
e saj si një pasuri natyrore me vlera të
veçanta të vendit tonë.

 Problemet nuk janë të pakta, që nga
rreziku i zhdukjes së specieve si karabullaku
(Phalacrocorax pygmeus), lundërza (Lutra
lutra) apo heroni i vogël (Egretta garzetta),
nga peshkimi i pakontrolluar, ndërtimet e
paligjshme, erozioni, eutrofikimi, dëmtimi i
pejzazhit, fragmentarizimi dhe reduktimi i
habitatit nga ndërtimi i parkut energjetik në
Knallë, dëmtimi i habitateve dhe deri tek
shkatërrimi dhe reduktimi i faunës nga
faktorët natyrorë dhe njerëzorë.

 (vijon ne faqen 6 )

Po të vazhdojë procesi i erozionit me ritmin e
sotem, së afërmi do të gërryhet krejt litorali që

ndan lagunën e Kune-Vainit nga deti.

Nga Ministria e Mjedisit dhe Parlamenti duhet
miratimi i planit të menaxhimit dhe gjithë masat e
tjera që përmirësojnë gjendjen e sistemit ujor nga

derdhja e Matit në atë të Drinit.

dhe gjuetisë ilegale në to.
- Kërkojmë një sensibilizim

më të madh të popullatës
vendase dhe krejt opinionit
publik, në shoqërim të këtyre
masave në mënyrë që kjo

pasuri e jashtëzakonshme
natyrore të ruhet edhe për
brezat që vijnë.

 Dr. Ardian Klosi
Shoqata kulturore gjermano-
shqiptare „Robert Schwartz“

 Xhemal Mato
Qendra e Grupimi të Shoqatave

„Ekolëvizja“

EKOSISTEMET E
BREGDETIT DHE

LIGATINAVE

Nga Wolfgang FREMUTH, biolog,
Zoological Society Frankfurt

LEZHA – EKOSISTEMI, PROBLEMATIKAT
MJEDISORE E NDIKIMET NGA

NDRYSHIMET KLIMATIKE

Prezantimi i projektit nga z. Jak GJINI

PLANI I MENAXHIMIT TË
ZONËS SË MBROJTUR

KUNE-VAIN
Nga prezantimi i z. Sazan SINOIMERI, Qendra

e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
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MBROJTJA E SISTEMIT UJOR DHE LUMO
Nga Wolfgang FREMUTH, biolog,

Zoological Society Frankfurt

 Ekosistemi i ligatinave janë
zonat ku uji është nën ose mbi
siperfaqen e tokës dhe ku dherat
(toka) kanë uje me tepri për një
periudhe të caktuar kohore dhe që

rezultojnë me nivele të ulëta të
oksigjenit në tokë që është dhe
përcaktues kryesor i bimësisë dhe
zhvillimit të tokës. Ligatinat po ashtu
kanë një bollëk të hydrophyteve që
gjithashtu janë përcaktuese për

komunitetin e bimësisë dhe
karakteristikat “hidrike” të tokës.

Ligatinat përcaktohen nga ujrat
por ka edhe shumë lloje të
ndryshme:

• Rrjedhjet dhe burimet;
• Përrenjtë dhe lumenjtë;
• Ligatinat e brigjeve lumore dhe

ato të përkohshme;
• Grykëderdhjet e lumenjve dhe

deltat e tyre;
• Moçalet, kënetat, batakët dhe

moçalishtet;
• Liqenet, pellgjet dhe ujërat

ephemere ( jetëshkurtra si p. sh. në
Alpet Dinarike, Okavango në Afrikë
etj. . )

• Lagunat
• hyrjet e ditit e zonat e baticës;
• Oqeanët;
• Ujrat nëntokësore;
• Akullnajat;
Klasifikimi i Ligatinave, sipas

gjendjes së tyre trophicale është
Oligotroph me pak ose aspak lëndë
ushqyesve; Mesotroph – me sasi
mesatare të lëndëve ushqyese dhe
Eutroph –me sasi të lartë të lëndëve
ushqyeve në sistem.

KERCENIMET NDAJ
LIGATINAVE

 Ligatinat bregdetare po

përballen me impaktin njerëzor dhe
ndryshimet mjedisore duke
përfshirë këtu ndikimin edhe nga
kriporet, grykëderdhjet, pritat,
lagunat e brigjeve, ndërtimet,
indiferencën që humbje sociale dhe
humbje të kapitalit shoqëror.

Kërcënimet vijnë :

 a. nga NDOTJA me burime :
 - Kimike - Bujqësia, industria,

kimikatet e përdorimit familjar;
 - Mbetjet e ngurta: Familjarët,

industria, anijet;
 - Ndërhyrjet - Transporti

(makina, kamionë, anije), Industria
(impiantet e energjisë), bujqësia,
akuakultura;

 - Temperatura: Industria
(prodhimi i energjisë ), ndryshimet
e klimës;

 b. nga SHKATERRIMI me
rrjedhoja që vijnë nga :

- Digat, kanalet dhe pendat;
- Tubacionet;
- Ndërtimet bregdetare kundër

përmbytjeve;

- Ndërtimi i objekteve;
- Konvertimi i truallit;
- Nxjerrja e ujit për përdorim;

FUNKSIONET DHE
SHERBIMET E EKOSISTEMIT

 Funksionet e ekosistemit të
ligatinave janë rregullimi i sistemit
ujor e të rreshjeve, rregullimi i
klimës, cikleve dhe zinxhirit të
ushëimit, habitatit të llojeve,
burimet e ushqimit të peshkut,
burimet e ujit të pijshëm, etj duke
përdorur deri 98% të ligatineve.

 Biodiversiteti i ligatinave dhe
përbërësit fiziko-kimikë të tij
ndërveprojnë duke prodhuar
funksionet e ekosistemit.
Funksionet e ekosistemit të cilat

përdoren nga njeriu janë
shërbimet e ekosistemit dhe një
përftim ose lëndë e ekosistemit
është një përfitim i drejtëpërdrejtë
dhe i matshëm si një shërbim për
njeriun. Për këtë mund të jepet
shëmbull që cikli i lëndëve

ushqyese është një funksion i
ekosistemit që kontribuan në
pastrimin e ujit dhe nëse kjo
konsumohet, kjo lëndë e cikluar
bëhet një shërbim i ekosistemit
dhe pastrimi i ujit bëhet një
përfitim për ne.

 Shërbimet e ekosistemit të
ligatinave:

1-Kontrolli i përmbytjeve
• Ngadalësojnë rrjedhjet -

ligatinat afër grykëderdhjes së
përrenjve dhe lumenjve mund të

ngadalësojë shtimin e rrjedhave
në kohën e shirave apo të
shkrirjeve të pranverës duke mos
lejuar përmbytjen jashtë këtyre

rrjedhave dhe duke parandaluar edhe
dëmtimet e shtretërve.

 • Duke shërbyer si rezervuarë
ndaj përmbytjeve natyrore, ndaj
vërshimeve të lumenjve si forcë
madhore, duke bërë të mundur që
sasia e tepërt e ujit të shtrihet mbi një
zonë të gjerë, e cili zvogëlon thellësinë
dhe shpejtësië e vërshimit. Nga
kullimi dhe përhapja e ujit bëhet e
mundur që, në mënyrë efektive,
vërshimi të zbutet.

• Mbrojtja nga dallgët e stuhive -
ligatinat bregdetare, gjithashtu
bashkë me to edhe shkëmbinjtë

nënujorë, rizoforet, brigjat e formuara
nga baticat, deltat dhe grykëderdhjet
mund të kufizojnë efektet e dëmshme
të stuhive dhe valët e baticës duke
vepruar si një pengesë fizike që
redukton lartësinë e ujit dhe
shpejtësinë e tij. Bimësia e ligatinave
si rizoforet etj. . së bashku zvogëlojnë

erozionin nga stuhitë dhe baticat e
mëdha.

2 – Riplotësim i ujrave tokësorë
• Ujit që shohim në ligatina të tilla

si këneta, liqene dhe lumenj
përfaqëson vetëm një pjesë të ciklit
të ujit, i cili përfshin gjithashtu ujin
atmosferik (retë, shirat dhe dëborën)
dhe nëntokësore (ujë të mbajtur nën
sipërfaqen e tokës).

• Shumë prej ligatinave janë të
lidhura direkt me ujërat nëntokësore
dhe luajnë një rol jetik në rregullimin
e sasisë dhe cilësisë së ujërave

nëntokësore, e cila shpesh është
burimi i rëndësishëm i ujit të pijshëm
dhe për ujitjen e të lashtave.

• Përdorimi jo i qendrueshem i ujit
nëntokësor për përdorim njerëzor
kërcënon shumë

ekzistencën e shumë ligatinave
dhe pakujdesia rrezikon komunitetet
që varen nga to për ujin për përdorim
të përditshëm në familje. Në shkallë
globale, defiçitet e ujërave
nëntokësore janë tani probleme të
rëndësishme në shumë vende, duke
përfshirë edhe Indinë, Kinën, SHBA,

Gadishullin Arabik etj. . .
 3 – Stabilizimi i vijës

bregdetare dhe mbrojtja nga
stuhitë

• Rreth 200 milionë njerëz që
jetojnë në zona të ulëta në rajonet

bregdetare janë në rrezik nga
përmbytjet katastrofike të
shkaktuara nga uraganet, stuhitë

dhe valët e mëdha të baticës.
• Rreziku i përmbytjet bregdetare

është rritur për shkak të ndryshimit
të klimës globale.

• Lagunat sigurojë mbrojtjet
natyrore të vijës së bregut nga
stuhitë dhe valët e baticës duke
ngadalësuar shpejtësinë dhe
reduktimin në lartësi të fuqi së
vërshimeve.

• Rizoforet dhe bimët e tjera
krijojnë një pengesë të mirë
bregdetare.

• Në vitin 2005, Uragani Katrina

vrau 1. 400 njerëz në SHBA dhe
shkaktoi 75

miliard dollarë dëme. Humbja e
ligatinave mbrojtëse bregdetare, për
shkak të aktiviteteve të njeriut,
është përkeqësuar ndjeshëm duke
rritur ndikimin e fenomeneve
natyrore.

• Në Karaibe, shërbimet e
mbrojtjes bregdetare, të ofruara nga
shkëmbinj nënujorë koralorë, janë
vlerësuar ( përfitim financiar ) me
22 miliardë dollarë në vit.

( vijon ne numurin e ardhshem )

EKOSISTEMET E BREGDETIT DHE LIGATINAVE

Acipenser sturio

Phalacrocorax
pygmaeus

Numenius
tenuirostris

Emys orbicularis Telescopus fallax

Funksionet e ekosistemit të cilat përdoren nga
njeriu janë shërbimet e ekosistemit dhe një përftim

ose lëndë e ekosistemit është një përfitim i
drejtëpërdrejtë dhe i matshëm si një shërbim për

njeriun.

Përdorimi jo i qendrueshem i ujit për përdorim
njerëzor kërcënon shumë ekzistencën e shumë
ligatinave dhe pakujdesia rrezikon komunitetet

Delta e lumit Drin

Gjatë zhvillimit të seminarit

SPECIE TE RREZIKUARA
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Foto Fier, plehrat spitali

MOR-LAGUNOR NE SHQIPERINE E VERIUT
Prezantimi i projektit

nga z. Jak GJINI
 (vijon nga faqja 3 )
 Po të shohim, në rrjedhën e

historisë, dinamikën hidrike të lumit
të Drinit, si pjesë e ekosistemit, do
të vërejmë ndryshimet e ndodhura
përgjatë shekujve.

Habitatet dhe gjendja e tyre:
 Zona e Kune-Vainit dhe Patokut

kanë një biodiversitet me vlera të
mëdha e të rëndësishme dhe këto i
janë njohur edhe në Strategjinë
kombëtare të Biodiversitetit dhe
Planit të veprimit ( NBSAP, 1999).
Midis dy deltave, të lumit Drin dhe
asaj të lumit Mat karakterizohet nga
tre lloje habitatesh : a. detar; b.
ligatinat, përfshirë grykëderdhjet,
zonat e brigjeve, ligatinat e lagunat
dhe c. habitatet jo ligatinore
përfshirë këtu pyjet, shkurret dhe
zonën e arave ku është praktikuar
tradicionalisht bujqësia.

 Flora e deltave të lumejve Drin
e Mat

 Në zonë janë regjistruar një total
prej 330 specie bimësh që i përkasin
58 familieve dhe 199 nënllojeve;

 14 specie ose 4. 2 % e numurit
të përgjithshëm janë përfshirë në
grupin e llojeve të mbrojtura nga
legjislacioni kombëtar, 8në
kategorinë e specieve të rrezikuara (
Endangered category -EN ) dhe 6 në
kategorinë e specieve të cënueshme
( Vulnerable category - VU).

 44 specie në zonë njihen si bimë
aromatike mjekësore.

Specie të rralla dhe të
rrezikuara:

 Nga speciet e rrezikuara mund
të përmenden nga habitati i dunave
ranore zambaku i detit, pllatka,
dëllinja e kuqe kokërrmadhe,
desmazera bregdetare, amofila e
ranishteve, saruaha bregdetare etj. .
, nga habitati i ujrave të ëmbla
mariska, nga pyjet aluvionale hilqet,
rraja, lule basani, balçi, lule gjaku,
rigoni, çaji i egër, lule preshi,
luleshlline dhe në ujrat detare –
leshteriku posedonia oqeanike.

 Fauna :
 Në zonë jetojnë rreth

203 lloje shpendësh (330
në shkallë vendi) dhe 40%
e tyre shpende ujore :

 - Dimërues 33%;
 - Shtegëtarë 29%;
 - Të përhershëm

17%;
 - Folezues 21 %).
 Po ashtu numurohen

9 lloje amfibësh (15 në
shkallë vendi); 25 lloje

reptilesh, 60-70 % të herpetofaunes
(37 vendi); 50 lloje gjitarësh - 70% e
mammalofaunës së vendit tonë; 26
lloje peshqish nga të cilët 10 lloje të
përhershëm, migratorë katadrom- 1,
detarë – 15.

Insektet janë 57 lloje. Po ashtu
janë regjistruar edhe 69 lloje
molusqesh, 13 lloje krustacesh e
bryozoa 9 lloje.

 Zona është shpallur “Zonë
Veçanërisht e Mbrojtur - SPA-

Specially Protected Area” në kuadrin
e aktivitetit “Specially Protected
Areas of the Mediterranean Sea” të
Konventës së Barcelonës (RAC/SPA,
Tunis, 1995).

Vlerat natyrore
Zogjtë e ujit :
Gjiri i Drinit është njohur në botë

si hapësirë e rëndësishme për zogjtë (
Important Bird Area - IBA) si zonë e
mbrojtua (SPA) dhe përfshin
hapësirat e Kunes së perëndimit,
pjesë të lagunës së Kunes, përfshirë
nërrjetin e Zonave të Mbrojtura të
Shqipërisë dhe sipas kategorisë së
parë të IUCN.

Efektivat e shpendeve dimeronjës
të ujit :

 - në vitin 1995 kanë qënë 17250;
në vitin 1997 - 10795; në vitin 2001-
3370 dhe në vitin 2002 vetëm 2318
individë.

Grafiku i rënies së numrit të
shpendëve dimëronjës 1995-2002

Speciet e rrezikuara
Llojes të rrezikuara (lista e kuqe,

fauna e vendit tonë) përfshin 34 lloje
molusqesh, 4 lloje gaforesh

(Crustace), 18 lloje insektesh, 9 lloje
amfibësh, 22 lloje reptilesh, 54 lloje

shpendësh dhe 32 lloje gjitaresh.
 Lloje globalisht të rrezikuara

(sipas IUCN, 2001) janë 12 lloje
gjitarësh, 3 lloje shpendësh, 2 lloje
peshqish, 2 lloje amfibësh, 3 lloje
reptilësh dhe 3 lloje jovertebrorësh.

Ndotja nga mbetjet urbane
Zona më e ndotur është laguna e

Zajes në bregun e Drinit. Ndërsa nga
plazhet më i ndoturi është ai i
Godullës.

 2030 2050 2080 2100 
A1BAIM 
(aver) 
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GJITARE TE VROJTUAR NE ZONEN DETARE

Delta e lumejve në vitin 1846

LEZHA – EKOSISTEMI, PROBLEMATIKAT MJEDISORE E
NDIKIMET NGA NDRYSHIMET KLIMATIKE

Eutrifikimi i ligatinës

Delfini (Delphinus delphis) Delfini turishkurtër Luani i detit (F. Otaridae) Kashaloti (Physeter catodon) Balena me sqep (Ziphius cavirostris)

Zona e Kune-Vainit dhe Patokut kanë një
biodiversitet me vlera të mëdha e të rëndësishme

dhe këto i janë njohur edhe në Strategjinë
kombëtare të Biodiversitetit dhe Planit të veprimit

Ekosistemi i zonës është subject i një erozioni të
lartë dhe invazioni detar përgjatë deltës së lumit

Drin ka qënë 500 metra nga viti 1971 deri në
vitin2005.

Problematikat, efektet e
ndryshimeve klimatike

Ekosistemi i zonës është subject i
një erozioni të lartë dhe invazioni
detar përgjatë deltës së lumit Drin ka
qënë (përafërsisht ) 500 metra nga viti
1971 deri në vitin2005.

Ndërhyrja e ujit të kripur në
brendësi të tokës :

 - Shton përhapjen e specieve
invazive;

 - Redukton aftësitë ripëërtëritëse
të ekosistemit të ardhura nga rritja e
nivelit të detit dhe trysnisë së
ndryshimeve klimatike;

 - Përhap Inula crithmoides në
tokën pas dunave;

 - Vegjetacioni do të
zotërohet nga juncus
maritimus dhe juncus acutus;

 - Ishulli i Kunes do të
mbulohet nga hyrja e ujit të
kripur;

 - Pyjet aluvionale do të thahen
nga kripa e ujrave.

Ndryshimet e pritëshme të klimës
dhe zbatimi i masave për adaptim :

 Skenarët e ndryshimeve të klimës

për zonën midis deltave të lumenjve
Drin e Mat
kërkojnë që të
përcaktohen
treguesit e
ndryshimeve
klimatike per
t’u përdorur në
raportet e
ndikimeve të
pritshme të
klimës dhe rreziqet në ekosistemet
bregdetare, bujqësi, turizëm dhe
burimet ujore për zonën e deltave;Po
ashtu edhe zhvillimin e kapaciteteve
për të monitoruar dhe për t’ju

përgjigjur ndikimeve të ndryshimeve
të pritëshme të klimës në nivel
institucional dhe të komunitetit
lokal;programet, planet e politikat e
ruajtjes dhe zhvillimit të deltave duhet
të marrin në konsideratë riskun ndaj
ndryshimeve të klimës dhe të
ndërmarrin dhe zbatojnë masa për
adaptim në shkallë lokale/pilote;
zhvillimi i kapaciteteve adaptues për
administrimin, monitorimin,
vlerësimin, përvetësimin e zbatimin
e përvojave të nxjerra për adaptimin
ndaj ndryshimeve të klimës.

Ndryshimet e pritëshme të
temperaturës :

• Temperatura mesatare vjetore
rritet 1. 8°C në vitin 2050 (1. 3-2.
4°C); 2. 8°C në 2080(2. 1-4. 1°C)
dhe 3. 2°C në 2100 (2. 3-5. 0°C).

• Në verë, respektivisht për këto

vite rritet 2. 7°C, 4. 3°C dhe 5. 1°C.

Ndryshimet e pritëshme të
rreshjeve :

• Dimer, ulje -8. 0% (-4. 3
to -12. 4%) në vitin 2050, -11. 9%
(nga -5. 7 to -23. 7%) në vitin 2080
dhe -13. 7% (nga -4. 7 to -29. 4%) në
2100.

• Vjetore, ulje -8. 1% (-5. 5
to -11%), -12. 9% (-8. 4 to -21%), -
15. 5% (-9. 0 to -26. 1%) ne 2050;
2080 dhe 2100 respektivisht

Ndryshimet e pritëshme të nivelit
të detit

( vijon ne numrin e ardhshem )
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Zona e Mbrojtur Kune-
Vain, me një biodiversitet të

pasur, pavarësisht punës së
derisotme, ka probleme dhe
kërkon një seri masash për
menaxhimin dhe
përmirësimin e saj si një
pasuri natyrore me vlera të
veçanta të vendit tonë.

 Problemet nuk janë të
pakta, që nga rreziku i
zhdukjes së specieve si
karabullaku (Phalacrocorax
pygmeus), lundërza (Lutra
lutra) apo heroni i vogël
(Egretta garzetta), nga
peshkimi i pakontrolluar,
ndërtimet e paligjshme,
erozioni, eutrofikimi, dëmtimi
i pejzazhit, fragmentarizimi
dhe reduktimi i habitatit nga
ndërtimi i parkut energjetik
në Knallë, dëmtimi i
habitateve dhe deri tek
shkatërrimi dhe reduktimi i

MBROJTJA E SISTEMIT UJOR DHE LUMOR-LAGUNOR NE SHQIPERINE E VERIUT
PLANI I MENAXHIMIT TË ZONËS SË MBROJTUR KUNE-VAIN

faunës nga faktorët natyrorë
dhe njerëzorë.

 Objektivat ideale të
menaxhimit të kësaj zone janë
: përmiresimi i kushteve

mjedisore në ato nivele që të
sigurojnë një ekuilibër
ekologjik natyror; rehabilitimi i

diversitetit biologjik dhe
statusit të specieve të vecanta
me rëndësi nderkombëtare,
kombëtare dhe lokale; sigurimi

i nje standarti me të
lartë jetese për
k o m u n i t e t i n
nëpërmjet një
përdorimi të
qëndrueshëm të
pasurive mjedisore;
nxitja e vlerave
pozitive kulturore
dhe trashëgimore të
komunitetit; rritja e
ndërgjegjësimit të
publikut dhe sigurimi
i pjesëmarrjes së
komunitetit në
konservimin dhe
menaxhimin e
Zonës; sigurimi i
kuadrit institucional
dhe ligjor për

menaxhimin, planifikimin
territorial, zhvillimin e
instrumenteve për konservim,
monitorimin dhe auditimin e
statusit ekologjik të zonës dhe
krijimi i një zone specifike që
do të jetë në fokus për
edukimin dhe shlodhjen e
argëtimin në nivel
ndërkombëtar, kombëtar dhe
lokal.

 Për vënien në jetë të këtyre
masave, në planet e veprimit
duhet të zenë vend :

Përmirësimi i
Kornizes

Institucionale,
infrastrukturës dhe

informimit :
• Përmiresimi i

Legjislacionit ekzistues.
• Zonimi dhe menaxhimi

hapësinor i territorit, ndalimi i
ndërtimeve pa leje dhe
përdorimi i territorit duke
respektuar zonimin e terrenit si
dhe kontrolli i ndotjeve nga
ujrat e përdorura e mbetjet

urbane;
• Ndërtimi i një qendre të

vogël për rehabilitimin e
kafshëve të plagosura dhe
përdorimi i saj edhe si kopësht
zoologjik;

• Ndërtimi i godinave
administrative dhe njësive
informuese, ndërtimi i
postblloqeve, hapja e një
faqeje në interneti;

• Rritja në sasi dhe cilësi e
stafit administrues të zonës;

• Hapja e një llogarie të
pavarur bankare dhe nxitja e
instrumentave financiare.

Ruajtja e
biodiversitetit dhe

habitateve :
• Ndalimi i gjuetisë për të

paktën 2 vjet;
• Organizimi i peshkimit të

qendrueshëm;

• Eleminimi i bimësisë aliene
(në Vain);

• Evitimi i përdorimit masiv
të automjeteve brenda zonës
së mbrojtur;

• Evitimi i aktiviteteve që
shqetësojnë faunën e lartë;

• Rritja e territorit të zonës
së mbrojtur duke përfshirë
bregdetin e Tales;

• Krijimi i një zone tampon
(buffer) efektive;

Monitorime dhe
Studime:

• Monitorimi i jetës së egër,
i cilësisë së sedimentit dhe
ujrave, i dinamikës së
bregdetit;

• Studime mbi
morfologjinë, hidrologjinë,
hidraulikën dhe
sedimentologjinë për luftën
ndaj erozionit dhe eutrofikimit;

• Përgatitja e projekteve
mbi zhvillimin e turizmit të
qëndrueshëm me fokus në
kapacitetin e zonës.

Masat emergjente:
• Lufta ndaj eutrofikimit

(përmirësimi i qarkullimit të
ujrave);

• Ruajtja e dinamikës së
përshtatshme të bregdetit;

• Përgatitja dhe miratimi i
Rregullores së Administrimit të
Zonës;

• Reagimi ndaj ndërtimeve
të paligjshme;

• Përmirësimi i me-
njëhershëm i cilësisë së ujrave
të lagunave dhe i habitateve të
peshqve (kontrolli i
eutrofikimit);

• Mirëmbajtja sa më pranë
gjendjes aktuale të bregdetit -
kontrolli i erozionit  intensiv
bregdetar.

Përfundime
• Miratimi i Planit të

Menaxhimit dhe implementimi
i tij në një periudhë sa më të
shpejtë. Plani eshte aprovuar
nga Ministria e Mjedisit dhe

Banka Botërore, por
ende nuk është paraqitur
në parlament dhe
ndërkohë vazhdojne të
miratohen nga KKRT
sisteme turistike që
rrezikojnë ekzistencën e
vlerave të Tales.

• Rreziku i ndërhyrjeve
të pastudiuara e të
justifikuara me
emergjencën ndaj
përmbytjeve nga Ministria
e Bujqësisë.

• Vonesa e zhvillimeve
të infrastrukturës së
përshtatshme në zonën
tampon mund të
shkaktojë zhvillime
spontane e të
papërshtatshme.

Nga prezantimi i z. Spartak
SINOIMERI, Qendra e Vlerësimit

të Ndikimit në Mjedis

Kanali i Mat‘keqes

Ndërhyrjet me ndërtime në Kune-Vain

Përmirësimi i menjëhershëm i cilësisë së ujrave të lagunave dhe i
habitateve të peshqve (kontrolli i eutrofikimit)

Zonat e kërcënuara nga erozioni
të deltave të Drinit e Matit

Prishja e regjimit hidrik lagunë - det
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Nga Agim DALIPI
Nga 29 nëntor e deri në 10

dhjetor, ministra dhe zyrtarë të
lartë të Mjedisit të mbi 190

shteteve, u mblodhën në Meksikë
në Konferencën e OKB për
ndryshimet klimatike. Qëllimi : të
çoheshin përpara përpjekjet
ndërkombëtare për uljen e
emetimeve të karbonit dhe
gazrave të tjera serrë. Aty do të
punohej për një marrëveshje
globale për të pasuar protokollin
e Kiotos - i cili hyri në fuqi në 2005
dhe që mbaron në 2012.

 Dy ngjarje, në të njëjtën kohë
në Kankun, u kristalizuan si sfidë
dhe mundësi që, udhëheqësit e
botës, të përballen dhe të mos
përfundohej si në raundin e fundit
të negociatave të klimës në
Kopenhagen dhe për të hequr dhe
shijen e keqe të këtyre
bisedimeve në vitin e kaluar, të
quajtura nga shumica e analistëve
si dështim.

 Ministri indian i Mjedisit, ,
Jairam Ramesh, kërkoi për të
diskutuar “qasje të barabartë në
hapësirën e botës së karbonit”.
Folësit nga vende të ndryshme,
si p. sh. Kina dhe Malajzia, i bënë
një mbështetje të fuqishme për një

marrëveshje që pranon se
shumica e vendeve industriale
kanë përdorur tashmë pjesën e
tyre të ligjshme të buxhetit të
karbonit në botë dhe se të gjitha
shkarkimet e ardhshme duhet të
alokohen për vendet në zhvillim.
Qeveria indiane pohoi se vendet
industriale u kanë borxh vendeve
në zhvillim jo më pak se 40 trilion
dollarë “dëmshpërblime për
klimën” sepse, sipas analizave të
tyre, vendet industriale duhet të
kufizojnë menjëherë në një pjesë
të emisioneve të tyre të tanishme
dhe këtë shumë duhet ta
angazhojnë për vendet në zhvillim,
emisionet e të cilëve, nuk duhet
të kufizohen deri në nivelet për
frymë që kanë në të vërtetë
vendet më të pasura.

 Ky argument ka një logjikë të

fuqishme morale. Vendet
industriale janë me të vërtetë
përgjegjës për shumicën e gazeve
serrë të lidhura tashmë me
ndryshimet në atmosferë, dhe që
ekonomitë e tyre të përparuara
kanë sjellë nëpër dhjetra dekadat
e përdorimit të lëndëve djegëse
fosile ndërkohë që vendet në
zhvillim, pritet të vuajnë akoma
më shumë nga niveli në rritje i
deteve dhe shirat që sjellin
përmbytje e pasoja të rënda në
mjedis, por dhe në ekonomitë e
tyre.

 Së dyti, Korea e Jugut me një
ton të ndryshëm, nëpërmjet

ishkryeministrit Han Seung-soo,
por dhe ish-ekonomisti i Bankës
Botërore Nicholas Stern u
përqëndrua në programin e ri që
ka për qëllim transformimin e
ekonomisë së vendit nga modeli i
shfrytëzimit të burimeve me
karbon, në zhvillimin e një modeli
të ri të bazuar në përdorimin efikas
të energjisë dhe burimeve.
Megjithë kundërshtimin e
hershëm nga sektorët e energjisë
intensive, si çeliku dhe çimento,
nisma koreane është përqafuar
nga kompani të mëdha të vendit.
Firma të tilla si Hyundai dhe
Samsung janë përgjigjur me
krijimin e “ strategjive të gjelbërta
“, duke përfshirë edhe hyrjen e
biznesit në fusha të reja, të tilla si
energjia diellore, energjia së erës,
makinat elektrike dhe fabrikat me

zero-emetime të karbonit.
 Patricia Espinosa, presidente

e konferencës për klimën doli e
kënaqur nga takimi megjithëse, dy
orë më pas, Pablo Solon, kreu i
negociatorëve të Bolivisë refuzoi
të firmoste. Kjo, megjithë se ishte
një shtet i vetëm, prishte punë
sepse rregullat e këtyre
mbledhjeve kërkojnë miratim në
unanimitet të 194 shteteve
pjesëmarrëse. Por Christine
Figueres, sekretare e Konferencës
në orën dy të natës, vendosi që
rezolucioni do të ishte i vlefshëm
edhe pa Bolivinë.

 Takimi ishte sidoqoftë një

fitore e diplomatëve që u quajt
dhe “paketë e ekuilibruar” ku
gjënden thjesht një sërë
deklaratash politike, por asgjë
operative apo detyruese për

pjesëmarrësit. Të paktën tani për
tani. Dhe gjithçka u la për tu parë
e vendosur në takimin e ardhshëm
në Durban, vitin që vjen.
Megjithatë, pas dështimit të
konferencës (COP15) në
Kopenhagen, kjo paketë duket si
një dritë në mjegullën që
mbështjell planetin.

 Në rezolutë është përcaktuar
që Protokolli i Kiotos duhet të

vazhdojë edhe pas skadimit, në
2012. Po ashtu edhe vëndet që
aderojnë në të duhet të
reduktojnë emetimiet e CO2, duke
filluar nga një minimum prej 25
dhe një maksimum prej 40%. Për
këtë që znj. Espinosa të takonte

ata që u quajtën disidentët e
Kiotos, duke filluar që nga
Japonia. Po ashtu për të bindur
Rusinë e Kanadanë. Për këtë u
duartrokit e u lavdërua edhe nga
një vend i përfolur për emetimet
si India.

 Brenda paketës u përcaktuan
dhe finacimet për nisjen e
veprimtarisë për reduktimin e CO2
nga vendet në zhvillim : 30
miliardë dollarë si Green Climate
Fund (Fondi i Gjelbër i Klimës ),
një fond për mbështetjen e
ekonomisë së gjelbër në botë prej
100 miliardë dollarë në vit, të
drejtuar për tre vjet nga Banka
Botërore dhe nga 40 vënde antare
(25 vënde në zhvillim dhe 15 nga
vendet e zhvilluara).

 Felipe Calderon, presidenti
meksikan ja la arritjen e kasaj
fitoreje zonjës Patricia Espinosa
ndërsa Europa, nëpërmjet
ministres së Mjedisit të Italisë, S.
Prestigiacomo u shpreh se ka
humbur një vit sepse dhe kjo
duhet të ishte arritur që vitin e
kaluar në Kopenhagen. Themi më
mirë vonë se kurrë. Por edhe
duhet mbajtur parasysh edhe se,
sa më vonë bota do të përqafojë

idenë se ka një zgjidhje për
problemin e klimës, ku të
përfshihet shpresa për ndryshime
por edhe mundësia ekonomike, aq
më pak mundësi do të kemi për
stabilizimin e klimës para se të
bëhet tepër vonë.

KANKUN – NJE FITORE E VESHTIRE
Samiti u mbyll me një akt që e çon përpara protokollin e Kyotos, por pa detyrime

te percaktuara

Sa më vonë bota do të përqafojë idenë se ka një
zgjidhje për problemin e klimës, aq më pak mundësi
do të kemi për stabilizimin e saj para se të bëhet

tepër vonë.

Në rezolutë është përcaktuar që vëndet që
aderojnë në Protokollin e Kyotos duhet të

reduktojnë emetimiet e CO2, duke filluar nga 2020,
një minimum prej 25 dhe një maksimum prej 40%.

 A ZBATOHET LIGJI KUNDER PIRJES SE DUHANIT NE MJEDISET PUBLIKE
Ligji Antiduhan hyri në fuqi

më 26 maj 2007, ndërsa 31 maj
ishte Dita Botërore Kundër

Duhanit. Por ky ligj edhe sot
vazhdon të moszbatohet.

Sipas një studimi nga
Shoqata Amerikane e Kancerit
në Shqipëri vdesin rreth 3800
vetë, disa herë më shumë se në

aksidentet automobilistike (rreth
400 në vit). Janë rreth 270
milionë dollarë amerikanë që

harxhojnë shqiptarët për
konsum duhani në çdo vit.
Aktualisht në vend konsumohen
rreth 5900 ton cigare. Shqipëria
është një nga vendet që
shoqëron numrin më të madh

të duhanpirësve në raport me
numrin e popullsisë në Europë.
Rreth 60 për qind e popullsisë
janë konsumatorë të rregullt të
duhanit dhe më e keqja e pinë
duhanin edhe 16 % e nxënësve.

 Për këtë, anketimi i radhës
me Telefonin e Gjelbër, u bë për
këtë qëllim. Morën pjesë 43
persona, nga të cilët :

 - 23 (55 % ) me arsim të
lartë;

 - 16 ( 38%) me arsim të
mesëm;

 - 3 me arsim fillor.
 1. Pyetjes se a zbatohet ligji

anti duhan në mjedisit publike
në Tiranë ju përgjegjën 39 të
intervistuar ( 93% ), të cilët
shprehen se ky ligj nuk është
zbatuar asnjëherë në shumicën
dërrmuese të bareve e lokaleve
të tjera tregëtare. Shprehen se
një numur i vogël lokalesh dhe
në linjat e autobuzave
përgjithësisht zbatohet, po ashtu
dhe në super marketet e mëdha,

ku rregulli ndiqet edhe nga
punonjësit e sigurisë.

 2. Të pyetur për shkakqet e
moszbatimit të ligjit u morën
këto përgjigje:

 - a. 12 vetë ( 29%)
mendojnë se ligji u miratua
përpara kohe, duke ditur se
shqiptarët janë përgjithësisht
indiferentë ndaj ligjeve që kanë
të bëjnë jo me personin por me
komunitetin.

 - b. 29 persona të anketuar
(69%) kanë mendimin se
miratimi i ligjit u bë jo për
domosdoshmërinë e tij, por
sepse duheshin plotësuar
detyrimisht kriteret e pyetësorit
të antarësimit në Bashkimin
Europian.

 - c. 33 të intervistuar (79%)
kanë mendimin se ligji nuk ishte
i qartë se kush do ta kërkonte
zbatimin e tij sepse janë
përmendur shërbimi i Policisë
së Shtetit, ajo Bashkiake e deri

te organet tatimore. Kështu që
këto institucione, duke mos
qënë të përcaktuara qartë në ligj
përgjegjësitë e tyre, ja kanë lënë
njera tjetrës ose më saktë, këtë
detyrë nuk e kryen askush.

 c. 16 vetë ( 38%) ja venë
fajin korrupsionit të organeve të
policisë të cilët, marrin rryshfet
nga lolet, për të mbyllur sytë
përpara gjendjes.

TTTTTELEFON  I  GJELELEFON  I  GJELELEFON  I  GJELELEFON  I  GJELELEFON  I  GJELBERBERBERBERBER
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KY  NUMUR  I  GAZETES  "EKOLEVIZJA" U MBESHTET
NGA  SHOQATA  GJERMANO-SHQIPTARE "ROBERT  SCHWARTZ"
NE  KUADRIN  E  SEMINARIT "MBROJTJA  E  SISTEMIT  UJOR

DHE  LUMOR-LAGUNOR  NE  SHQIPERINE  E  VERIUT"

Toka jonë e vjetër është në
një periudhë të ngrohjes globale
dhe ende ne jemi duke kërcitur
dhëmbët këtë dimër. Pse?

Shkencëtarët e spjegojnë
ashpërsinë e dimrave në Europë
për këto 10 vjetët e fundit
pikërisht nga ngrohja globale.

 Ngritja e temperaturave
është e pamohueshme dhe deri
në fund të shekullit të XXI,
termometri global parashikohet
të regjistrojë një rritje prej 5 deri
në 6 gradë. Muaji nëntor ishte

një nga më të nxehtit në botë që
nga viti 1881 (sipas Institutit për
studime Goddard Space, një
laborator i NASA). Sipas

studimit të ri, fajtore është
shkrirja e akullnajave në Arktik.
Ngrohja ka çuar në reduktimin
e bankizave polare prej 20% gjatë
30 viteve të fundit. Dhe deri në
fund të shekullit, ato mund edhe
të jenë zhdukur. Rezultati: globi
ka një temperaturë mesatare më
të lartë sepse deti po bëhet më i
ngrohtë se ajri në zonën polare.

NJE EKLIPS I
RRALLE

 Hëna ofroi një shfaqje të
rrallë në orët e hershme të
martën, 21 dhjetor, një eklips
të rrallë. Një eklips total të
hënës ka ndodhur për 72

minuta rrjesht, që ndodh kur
Toka hedh hijen e saj të plotë
në hënë, duke bllokuar rrezet

e diellit, të cilat ndriçojnë pjesën
e jashtme të sipërfaqes së
hënës. Rezultati ishte se një
hënë tepër e me një shkëlqim
të veçantë ngjyrë bakri.

 Ky eklips ishte i veçantë,
sepse kjo ndodh në solsticin
dimëror. Hera e fundit që kjo
ka ndodhur ka qënë në 21
dhjetor 1638, sipas Geoff
Chester (sipas Observatorit
Detar të SHBA) kur është
edhe dita më e shkurtër e vitit
në Hemisferën Veriore dhe të
fillimit zyrtar të sezonit të
dimrit.

 Herën tjetër që kjo do të
ndodhë në të njëjtën ditë është
21 dhjetor 2094 ndërsa një
tjetër eklips hënor do të jetë në

PSE “NGRIJME “ NE PERIUDHEN E NGROHJES GLOBALE ? NE 2010 RRITEN SHKARKIMET E CO2
Kjo sjell një fluks të ngrohtë që
ngjitet drejt atmosferës, që nuk
egzistonte kur sipërfaqja ishte e
mbuluar e gjitha me akull. “Ky
është një ndryshim tepër i madh
“, shprehet Stefan Rahmstorf,
spécialist i klimës Institutin
prestigjos të Potsdamit në
Gjermani dhe drejtues i projektit.

Sipas një studimi tjetër,
publikuar në fillim të dhjetorit nga
Journal de Recherche
Géophysique, shoku ndërmjet një
deti të ngrohtë dhe një ajri më të
ftohtë gjeneron një presion që e
drejton ajrin polar në një sens të
kundërt me akrepat e orës, që do
të thotë se e sjell drejt Europës.
Fizikani Vladimir Petoukhov, që
drejtoi studimin spjegon se këto
anomali mund të trefishojnë
mundësinë që të kemi dimra
ekstremë në Europë dhe Azinë
veriore, por edhe në Amerikën e
Veriut.

 Të tjera dukuri, si një ulje e
aktivitetit diellor dhe ndryshimet
në Golfstream, vetëm se po
rrisin tendencat dhe efektet e
dimrave jo të zakonshëm.

Shkurt nga bota

GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
 Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim Blloshmi
 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.
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

qershor, por nuk do të jetë i
dukshëm në pjesën veriore të
globit

BALENAT BLU
KURSIMTARE TE

ENERGJISE
 Një ekip i studimeve

ndërkombëtare ka zbuluar se
balenat blu janë të parat midis
kafshëve në përdorimin e
energjisë me efikasitet. Raporti
midis ushqimit të konsumuar
dhe harxhimit të energjisë prej
tyre është në shifrën rekord 90
me 1.

  Studjuesit në Universitetin
e Californisë, i kanë llogaritur
shpenzimet e energjisë për këto
balena në krahasim me sasinë

 Siç u parashikua, rënia e
veprimtarisë ekonomike në vitin
2009, solli dhe rënien e
shkarkimeve të CO2 në
atmosferë. Por në 2010, rritja e
aktivitetit ekonomik solli dhe
shtimin e shkarkimeve të CO2
dhe deri në fundin e vitit planeti
arriti një nivel rekord të tyre. Kjo
ka dalë nga një studim të
Universitetit të Exeterit në Angli
dhe institucione të tjera
ndërkombëtare, pjesë të Projektit
për Karbonin Global.

 Studimi tregoi se, për vitin
2009, djegia e lëndëve fosile ishte
1, 3 përqind më e ulët se një vit
më parë- shuma e CO2 të çliruar
për njësi të PBB-së (Prodhimi i
Brendshëm Bruto ), u përmiresua
vetëm 0. 7% në 2009, nën
mesataren afatgjatë prej 1. 7%
në vit. Pra kjo shifër është në të
vërtetë më pak se gjysma e rënies
që ishte parashikuar për arsyen
se, ndërsa ekonomitë e vendeve
ë zhvilluara perëndimore ishin në
rënie për shkak të krizës

ekonomike, veprimtaria në
vendet në zhvillim ishte në rritje.
Për shembull, Anglia pati 8, 6
përqind më pak shkarkime në
2009 sesa në vitin 2008 dhe vlera
të ngjashme kishin edhe SHBA,
Japonia, Franca, Gjermania etj,
por këto reduktime u kompensuan
nga rritja në vendet si Kina, e cila
rriti shkarkimet me 8 %.

 Intensiteti i shkarkimit të
karbonit është përmirësuar nga
normat e produktivitetit më të
lartë, i cili përfshin teknologjinë
më të mirë por është akoma i ulët
edhe për shkak se shtimi i
shkarkimeve vjen duke u rritur
nga rajonet në zhvillim më një
intensitet të larte të karbonit dhe
që mbështeten në lënde fosile
djegëse si qymyri.

 Kjo ka sjellë një rritje të
shkarkimeve prej më shumë se
tre përqind në vitin 2010, një rritje
e ngjashme me atë të vlerësuar
gjate viteve 2000 - 2008. Por, një
lajm i mirë që publikohet është
se, nga masat e marra përe uljen
e shpyllëzimeve, shkarkimet e
CO2 nga to, janë ulur me më
shume se 25% që prej vitit 2000,
në krahasim me dekadën 1990-
1999, sidomos për shkak të rritjes
së pyjeve në lartesitë mesatare,
të cilat pjesërisht kompensojnë
humbjen e pyjeve në tropikët.

e energjisë që është marrë nga
ushqimi.

Megjithatë, duke pasur
parasysh koston e energjisë së
nevojshme për zhytje, zbulimi
është i habitshëm sepse për të
shkuar në fund të detit, këta

gjitarë duhet të përdorin
përdorin rreth 3200 kilojoules
energji.


