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MBROJTJA  NGA  NDRYSHIMET  KLIMATIKE  -  LUFTA  ME  E  MADHE  E  SHOQERISE  SONE

NGA  PUNIMET  E  SEMINARIT “MBROJTJA  E  SISTEMIT  UJOR  DHE
LUMOR-LAGUNOR  NE  SHQIPERINE  E  VERIUT “ Organizuar  nga

Shoqata gjermano-shqiptare “Robert Schwartz”
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. Por ekosistemi i zonës është subjekt i një erozioni të lartë dhe invazioni
detar përgjatë deltës së lumit Drin ka qënë 500 metra nga viti 1971 deri në vitin2005 dhe
speciet e rrezikuara përfshijnë 34 lloje molusqesh, 4 lloje gaforesh (Crustace), 18 lloje
insektesh, 9 lloje amfibësh, 22 lloje reptilesh, 54 lloje shpendësh dhe 32 lloje gjitaresh.
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FINANCAT DHE NDRYSHIMET
KLIMATIKE

Biznesi mendon në terma më afatgjatë
se sa politikanët

Nga Agim DALIPI
  Strukturat e mëdha financiare në botë kanë

mendimin se nuk e kanë të plotë informacionin mbi
ndryshimet klimatike me qëllim ndihmën që duhet
t’i japë klientelës në menaxhimin e rreziqeve në
rritje, duke filluar nga rritja e temperaturave e deri
në rritjen e nivelit të deteve. Deri më sot është
neglizhuar roli kyç që mund të luajne institucionet
financiare, por dhe vendimmarrësit, në sektorin
privat për politikat ndaj rritjes së pasojave të klimës
në ekonomi dhe shoqëri.

Nga Wolfgang FREMUTH , biolog,
Zoological Society Frankfurt

 Ligatinat dhe shërbimet e ekosistemit që
ato na japin janë kërcënuar nga ndryshimi i
klimës. Ato mund të ndihmojnë për të
zvogëluar nivelin dhe shkarkimet e gazeve
serrë, efektin e ngrohjes globale, luajnë një
rol të rëndësishëm në pastrimin e ujit nga
ndotësit, kufizimin e dëmeve nga përmbytjet,
do të ndihmojnë njerëzit dhe kafshë e egra
për të mbijetuar në periudhat e thatësirës.
Përdorimi dhe menaxhimi i ligatinave me
mençuri duhet të jetë pjesë e një përgjigjeje
të përgjithshme për ndryshimin e klimës dhe

të mbledhë së bashku veprimet e
vendimmarrësve në marrjen e masave të
rëndësishme për mënyrën se si do ta
përdorim tokën dhe ujrat tona.

Nga Spase SHUMKA
Qëllimi i analizave duhet të përfshijë në mënyrë aktive palët e

interesuara në procese, si për të hartuar plane për perceptimet e
problemeve, konfliktet, interesat dhe prioritetet, po ashtu për të integruar
njohuritë shkencore me palët e interesuara si një qasje për të kuptuar
sistemin dhe identifikuar aktorët kyç ose palët dhe vlerësimin e
interesave të tyre përkatëse. Këtu hyjnë si pushteti vendor e agjencitë
qeveritare, aktorët privatë, grupet e interesit e deri tek marëdhëniet
ndërkufitare.

INVESTIME  TE  QEVERISE  QE  BIEN  NDESH  ME
PROJEKTET  E  MINISTRISE

SHERBIMET E EKOSISTEMIT TE LIGATINAVE

MENAXHIMI I INTEGRUAR I BURIMEVE UJORE

Lexo fq. 6

Politikat zhvilluese të viteve të fundit
në vendin tonë nuk marrin parasysh vlerat
e njohura natyrore por edhe parimet bazë
të zhvillimit të qëndrueshem të vendit, të
shprehura si në dokumentat strategjike të
qeverise por edhe të detajuara nga faktori
ndërkombetar. Shumë herë mekanizmat e

miratimit të raporteve të VNM nuk bëjnë
gjë tjetër vecse përfitojne nga niveli i ulët i
administratës publike dhe mos deshira për
të zbatuar ligjin duke patur nje impakt të pa
riparueshëm në mjedis.

Lexo fq. 2

VLERESIMI I NDIKIMEVE TE KLIMES NE DELTAT E
LUMEJVE DRIN DHE MAT

Ka shumë projekte të Ministrisë së Mjedisit, të mbeshtetura nga
donatorë ndërkombëtarë që bien ndesh me investimet industriale të

Qeverisë
 Letër e Grupimit “Ekolëvizja”, Mileukontakt International, Shqipëri dhe Institutit
për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) drejtuar Delegacionit Europian, PNUD,

Misionit të Bankës Botërore, OSBE dhe SIDA.

Lexo fq. 7
Lexo fq. 5

TOKA NDOT DETIN
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- Z. Luigi BRUSA, Delegacionit Europian; - Znj. Zineb Touimi-BENJELLOUN, UNDP; - Znj. Kseniya LVOVSKY, Misioni i Bankës Botërore; OSCE dhe SIDA

Honourable ladies and gentleman,
 We, as a group of environmental

organisation, are addressing to
international institutions our concern
on several development and nature

preservation policies which are being
neglected. Being aware of the need for
development and the “environmental
costs” that can be implied, we are
concerned of the fact that recent
development policies are not
considering the natural resources as
well as basic principles of sustainable
development, as expressed in strategic
government documents and
emphasized from international factor.

 This concern is more sensitive in
view of the fact that projects in
environmental field and economic
investments of industrial nature
character generally have adverse
directions. Some of the projects and
programs financed by international
donors such as EU delegation, WB,
USAID, and EU countries, which were
implemented in cooperation with the
Ministry of Environment, Forest and
Water Administration (MEFWA) for
the development and protection of
areas with natural resources have
become part of development
programs that not only cannot
preserve the status of these areas or
their biodiversity values, but on the
contrary have an irreversible impact
in the environment. Often,
mechanisms of approval of EIA do
not function because of the low level
of the public administration and their
lack of willingness to enforce the law.
We would like to bring to your
attention the following projects:

1.  “Conservation of Wetlands and
Coastal Ecosystems in Mediterranean
Region” UNDP – for the protection
of high biodiversity values of Narta-
Karaburuni area, important to the
Mediterranean region (2 million US$).

2. “Integrated Water and
Ecosystem Management” WB – with
a component for the protection and
enlargement of the protected area of
Kune-Vain, Knalla Lake included
(approximately 1 million US$ for the
protected area).

3. “Identification and
implementation of measures for
adaptations in the deltas of Drini-Mati
rivers” UNDP – for the protection of
the damaged nature from climate
changes in delta of Drini-Mat River (2

PER ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE TE D
Letër e Grupimit “Ekolëvizja”, Mileukontakt International, Shqipëri dhe Institutit për Ruajtjen e

Natyrës në Shqipëri (INCA) drejtuar më 13 Janar 2011:

REQUEST FOR INVESTIGATION AND SOLVING PROBLEMS RELATED TO NATURE HARMING AND
ECONOMIC DEVELOPMENT IN ALBANIA

million USD).
4.     “Integrated Management of

South Costal Area” WB, Albanian
Government – dealing with the study,
management concepts and concrete

investments for the protection of the
coastal are starting from the Karaburun
Peninsula to Cape of Stillo
(approximately 24 million US$).

5. “Development of Natural
Resources” WB, Italian Government,
SIDA – aiming to protect and introduce
a new managerial concept on Forest
areas and Water micro basins
(approximately 25 million US$).

6. ELPA “Regional Strategic
Development Plan for Lezha –
Shkoder” EU – undertaking a study and
prepared a development strategy for
the Lezh-Shkoder area (2 million Euro).

7. “Integrated Management of the
Ecosystem in the Prespa Lake Basin
in Albania, FYROM and Greece” –

UNDP, for the protection and
sustainable development of the area
between three countries forming the
Prespa Park (2 million US$).

8.  “Biosphere reserve of the cross
border area of Prespa” KfW – for the
protection and well management of the
National park of Prespa. (3, 5 million
Euro)

9. “Integrated Management of
Shkodra Lake Ecosystem” – WB, for
the protection and sustainable
development of Shkodra Lake area. (4,
5 million US$)

10.  “Improving coverage and
management effectiveness of marine

and coastal protected areas” UNDP –
which just started and aiming to raise
capacities and protection of marine and
coastal areas of importance for the
country’s biodiversity (3 million US$)

11.     Some other projects of EU
and other donors on strengthening
management capacities of state
institutions regarding natural
resources.

 The aim and main product of all
of these projects was the protection,
preservation and development of
natural values and biodiversity in
Albania, the growth and well-
management of protected areas and the
definition of their strategic
development.

 Yet, in reality, the policy of our
government on economic development
through investments and by
supporting industries with
environmental impact, especially
investments done near the above-
mentioned areas, is affecting or
contradicting the studies and
conclusions drawn from the above
projects. For example, the lake area of
Knalla (Kune protected area), as part
of the Lezha lagoon ecosystem, being
previously studied and proposed from
a WB funded project to be included in
the extended part of the Lezha lagoon,
was altered and it was finally
designated for oil industry and urban
development. The Karaburun
peninsula, which was studied and after
proposed to become a national park
as extention of the Llogara national
park in frame of the project Narta-
Karaburun and of the project of WB
for the integrated management of the

south coast, was altered and it was
finally designated to become an eolic
park. Following this altered
designation, the MEFWA recently
made public a Decision of the Council
of Ministers to reduce the area of the
National Parks of Llogara and
Karaburun by 45 ha of forest and
pastures; such surface was passed
under the administration of the private
company Moncada which is
implementing the investment plan for
the eolic park (though such
investment was objected by
environmental associations). In this
view, it is to be highlighted the fact

that last year the Albanian government
proclaimed the marine area
surrounding Karaburun peninsula as
a Submarine Park, thus realizing a long-
awaited dream to have a Marine
Protected Area; yet, after a year, no
ceremony on starting to work on this
area has been done.

 The same problem is met in the
establishment of oil reserves
(Petrolifera company), in proximity

of the Soda forest which, along with
other wrongful coastal development,
is gradually bringing about the
alteration of many forest surfaces in
the coastal forest area; this area started
to be afforested since 1938 and went
on for many years from Vlora to
Velipoja, reaching a surface of 2. 100
ha.  There are cases of forest areas
that were given for exploit to new
cement industries, while it is still not
clear to central and regional
institutions how to control damages,
what negative effects such activity is
producing and what rehabilitation
measures are to be taken. Now, more
than ever, we are testimony of
dangerous natural effects for the
population, where one of the main
identified causes is the loss or decrease
of forests, which is not simply a loss
for the environment, but a forerunner
of  natural catastrophes (erosion,
flooding, etc), phenomena that are
becoming so common in our country.

 All these analyse, often has been
stated in the reports of international
experts that are working I Albania, or
part of the projects implemented here,
but also at the report of European
Commission. It is stated in the last
Analytical Report, Brussels 9. 11.
2010: There is no overall
environmental investment strategy.
Priority needs to be given to
environmental spending from national
resources, to complement international
funding…- pg 170. In our work, as
organisations, we support economic
development of the country, but not
by degrading natural resources, by
causing environmental crises, but by
finding areas and developing
investments for the country. For major
part of the cases mentioned above there
have been continues reactions from
environmental NGOs and civil society,
but through this letter we would like
to ask you for help and support to

create real and reliable controlling
mechanisms, transparency.
Measurable indicators for the
protection and preservation of the
natural resources (not only increase
of protected area surfaces), long terms
policies and financial support for the
reversion of natural values in the
coastal and mountain areas,
environmental approach at
development problems by respective

experts, etc. . That is why we request
a meeting with different
representatives from EU delegation
and other donors in order to work for
a new platform for:

1.     Concrete actions and requests
from your institutions for the
protection of the nature as
preconditions for the projects
implemented in Albania (increase of
funds and human capacities,
institutional strengthening, clear
definition of the Land for use and the
protected one);

2.     A more detailed monitoring of
the projects implemented by engaging
local experts and increase of the
investments in the field of nature
protection (coastal lagoons, wild
fauna, forestation and management of
forestry area, protection of lake and
river basins, etc. . )

3. To request to Albanian
Government to increase funds and
management level of the protected
areas, in order to start a new system,
politically independent in order to
connect with European Network
Natura 2000;

4. Finding a participatory
mechanism for civil society and
NGOs in the management of the
projects and to increase their
efficiency  and to increase local
capacities of the society and
community;

Hoping in a positive reaction from
your side, we would like to express
our high consideration for the efforts,
help and assistance given by the
institutions you are representing in
solving environmental issues in
Albania in both directions for GO and
NGOs.

 Initiator group:
Grouping “Ekolevizja”,

Mileukontakt International - Albania
& Institute for Nature Conservation in
Albania (INCA)

“Of all the things we as individuals can do to help combat climate change, perhaps the most impor-
tant is to get politically active”.  WORLDWATCH  INSTITUTE
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Të nderuar Zonja/Zotërinj;
 Ne, një grup organizatash

mjedisore Shqiptare, kemi menduar t’i
drejtohemi institucioneve

ndërkombëtare duke menduar se
disa politika të zhvillimit dhe ato të
ruajtjes së natyres nuk po trajtohen
siç duhet në vendin tonë. Të
ndërgjegjshëm për nevojën e zhvillimit
të vendit dhe kostot mjedisore qe
duhet “te paguajë” m jedisi shqiptar,
jemi të shqetësuara për politikat
zhvilluese të viteve të fundit në vendin
tonë të cilat nuk marrin parasysh vlerat
e njohura natyrore por edhe parimet
bazë të zhvillimit të qëndrueshem të
vendit, të shprehura si në dokumentat
strategjike të qeverive por edhe të
detajuara nga faktori ndërkombetar.

 Shqetesimi yne bëhet më i
prekshëm duke parë projektet që
zbatohen në Shqipëri në fushën e
mjedisit dhe investimet ekonomike me
karakter industrial që në përgjithësi
shkojnë në kundërshtim me shumë prej
tyre. Disa nga projektet dhe programet
që kanë financuar donatorët e huaj
ndërkombëtarë si Delegacioni
Europian, BB, UNDP, USAID,
vendet e BE-së etj. , dhe që janë
zbatuar në bashkëpunim me
Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujrave (MMPAU)
për zhvillimin dhe mbrojtjen zonave
me vlera natyrore, janë bërë pjesë e
programeve zhvilluese që nuk arrijnë
të lejojnë ruajtjen e statusit të zonave
ose mbrojtjen e vlerave të
biodiversitetit, por,

përkundrazi kanë nje impakt të pa
riparueshëm në mjedis. Shumë herë
mekanizmat e miratimit të raporteve
të vleresimit të ndikimit në mjedis nuk
bëjnë gjë tjetër por përfitojne nga
niveli i ulët i

administratës publike dhe mos
deshira per të zbatuar ligjin. Po sjellim
në vëmendjen tuaj projektet e
mëposhtme:

 1. “Conservation of Wetlands and
Coastal Ecosystems in Mediterranean
Region” UNDP – për mbrojtjen e
vlerave të larta të biodiversitetit me
rëndësi për rajonin e Mesdheut i zonës

së Narta-Karaburuni (vlera 2 milion
US$).

 2. Projekti “Menaxhimi i
Integruar i Ujrave dhe Ekosistemeve”
– BB me një komponent për mbrojtjen
dhe zgjerimine e zonës së mbrojtur të
Kune-Vainit, ku përfshihet dhe liqeni
i Knallës (vlera rreth 1 milion US$ për
zonën e mbrojtur).

 3. Projekti “Identifikimi dhe
zbatimi i masave për adaptim në

DEMTIMIT TE NATYRES NE SHQIPERI
KËRKËSË PËR SHQYRTIMIN DHE ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE TË DËMTIMIT

 TË NATYRËS DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK NË SHQIPËRI.
deltën e lumenjve Drini –Mati” –

UNDP – për mbrojtjen e natyrës
së dëmtuar nga fenomenet e ndryshme
klimatike për zonën e deltës së lumit
Drin-Mat (rreth 2 milion USD).

 4. Projekti për “Manaxhimin e
Integruar të Zonës Bregdetare të
Jugut” BB & Qeveria shqiptare – që

merret me studimin, konceptet
menaxheriale dhe investime konkrete
në mbrojtjen e zonës bregdetare nga
Gadishulli i Karaburunit deri në Kepin
e Stillos (me një vlere rreth 24 milion
US$).

 5. Projekti i “Zhvillimit të
Burimeve Natyrore” BB & Qeveria
Italiane & SIDA – që kërkon të mbrojë
dhe të fusë një koncept të ri
menaxherial për zonat pyjore dhe
mikrobasenet ujore (vlerë rreth 25
milion US$).

 6. Projekti ELPA për “Zhvillimin
Strategjik Rajonal të zonës Lezhë-
Shkodër” BE – që ndermori një studim
dhe përgatiti një strategji zhvillimi për
zonën Lezhë-Shkodër (vlerë rreth 2
milion Euro).

 7. Projekti per “Menaxhimin e
Integruar të Ekosistemit në Basenin e
Liqenit të Prespës në Shqiperi, FYR
Maqedoni dhe Greqi” – UNDP, për
mbrojtjen dhe zhvillimin e
qëndrueshëm të zonës midis tre
vendeve të Parkut të Prespës (vlere
rreth 2 milion US$).

 8. Projekti “Rezerva e biosferës
për zonen ndërkufitare të Prespës”

KfW - për mbrojtjen dhe mirë
menaxhimin e Parkut Kombetër të
Prespës (vlerë rreth 3, 5 milion Euro).

 9. Projekti për “Menaxhimin e
Integruar të Ekosistemit të Liqenit të
Shkodres” – BB, për mbrojtjen dhe
zhvillimin e qëndrueshëm të zonës së
Liqenit të Shkodrës (vlere rreth 4, 5
milion US$).

 10. Projekti “Improving coverage
and management effectiveness of

marine and coastal protected areas”
UNDP – që sapo ka filluar dhe do të
rrisë kapacitetet dhe mbrojtjen e
zonave detare e bregdetare me rëndësi
për biodiversitetin e vendit (vlerë rreth
3 milion US$).

 11. Disa projekte të BE-së dhe
donatorëve të tjerë që kanë të bëjnë

me forcimin e kapaciteteve dhe
menaxhimit nga institucionet
shtetërore për burimet natyrore.

 Synimi dhe produkti kryesor i të
gjithë këtyre projekteve ka qënë
mbrojtja, ruajtja dhe zhvillimi i vlerave
natyrore dhe biodiversitetit në
Shqipëri, rritja dhe mirëmenaxhimi i
zonave të mbrojtura, apo përcaktimi i
zhvillimeve srategjike të tyre.

 Ndërkohë që ne realitet, politika e
qeverise sone per zhvillimin ekonomik,
nëpërmjet investimeve dhe
mbështetjes së industrive me efekte
në mjedis, dhe veçanërisht investimet
e bëra pranë disa prej zonave të
përmendura më lart, cënojne apo dhe
janë në kundërshtim me studimet dhe
konkluzionet e nxjerra nga projektet e
sipërpërmendura. Psh, zona liqenore
me ujë të ëmbël në Knallë (zona e
Kunes), si pjesë e ekosistemit të
lagunës së Lezhës, e studjuar dhe
propozuar nga projekti i financuar nga
BB si pjesë e zonës së mbrojtur në
zgjerimin e lagunës së Lezhës, u
tjetërsua duke ja dhënë industrisë së
naftës dhe ndërtimeve urbane.
Gadishulli i Karaburunit, i studjuar dhe
propozuar nga Projekti i Nartë-
Karaburunit për park Kombëtar në
zgjerim të parkut kombëtar të
Llogorasë, si dhe nga projekti i BB
për manaxhimin e integruar të
bregdetit të jugut, u

tjetërsua dhe u dha për parkun
eolik. Në vijim të ketij tjetërsimi,
MMPAU, ditët e fundit nxorri dhe
një VKM ku i hiqen kësaj zone të
Parkut Natyror të Karaburunit dhe
Parkut Kombëtar të Llogorasë rreth
45 mijë ha nga fondi pyjor dhe kullosor
dhe i kalohen kompaniëe private
Moncada që po bën këtu investimin e
parkut eolik (megjithëse shoqatat
mjedisore e kanë kundërshtuar këtë
investim në këtë zonë). Këtu duhet të
shtojme se qeveria shqiptare vitin e
kaluar e shpalli edhe zonën detare
përreth Karaborunit, si Park nënujor
duke realizuar një ëndërr të kahershme
që edhe vendi ynë të kishte një zonë
të mbrojtur detare, megjithëse ende pas
një viti nuk është organizuar një
ceremoni për fillimin e punës në këtë
zonë.

 I njëjti problem mund të haset në
vendosjen e rezervave të naftes në
afersi të pyllit të Sodës (kompania

Petrolifera) që sëbashku me shumë
zhvillime të tjera të gabuara në bregdet,
po sjell gradualisht tjetërsimin e mjaft
sipërfaqeve pyjore në brezin pyjor
bregdetar, që ka filluar të mbillet qysh
në vitin 1938 e ka vazhduar për mjaft
kohë që nga Vlora në Velipojë dhe
shtrihej në një sipërfaqe prej 2, 100 ha
duke dhëne mundësi fillimit të dëmtimit
me efekte të pariparueshme për zonën.

 Kemi disa raste të heqjes së
siperfaqeve pyjore për ti dhënë në
shfrytëzim për industritë e reja të
prodhimit të çimentos kur nuk ka ende
qartesi në masat rehabilituese dhe asnjë
angazhim nga institucionet qendrore
dhe rajonale për të kontrolluar
dëmtimet dhe efektet negative të
veprimtarise.

 Tashmë gjithmonë e më shumë
jemi dëshmimtarë të efekteve natyrore
me tepër rrezik për popullsine ku një
nga shkaqet e identifikuara është
humbja dhe zvogëlimi i sipërfaqeve
pyjore, i cili nuk duhet parë thjesht si
humbje për mjedisin, por si një masë
pararendëse e këtyre katastrofave
natyrore (erozioni, përmbytjet,
shëmbjet, gërryerjet e lumenjve, etj)
që po shtohen nga viti në vit në vendin
tonë.

 E gjithë kjo analizë e cila shpesh
herë ka gjetur e gjen vend edhe në

raportet e ekspertëe të huaj që punojnë
në vendin tonë dhe të projekteve që
zbatohen këtu, por edhe në raportet e
analizës të Komisionit Europian.
Ashtu siç përmendet në raportin e
fundit (Analytical Report, Brussels

9. 11. 2010) vendi ka nevojë për
një përqasje të re në fushen e mjedisit
si për forcimin e zbatimit të ligjit por
edhe të një strategjie investimesh në
fushën e mjedisit për të kontrolluar
shfrytezimin e burimeve natyrore (fq.
170: There is no overall environmental
investment strategy. Priority needs to
be given to environmental spending
from national resources, to
complement international funding….).

 Në punën tonë ne mbështesim
zhvillimin ekonomik të vendit, por jo
duke shkatëruar dhe degraduar

pasuritë natyrore, duke shkaktuar
kriza mjedisore, por duke gjetur zona
dhe investime vërtetë zhvilluese për
Shqipërinë.

 Për shume nga rastet e mësiperme
ka pasur dhe më parë reagime të
herëpashershme nga ana e shoqatave
mjedisore dhe shoqëria civile, por

tashmë me anë të kësaj letre ne duam
të kërkojmë që, me ndihmën dhe
mbështetjen tuaj të ngremë në këmbë
mekanizma reale dhe të besueshëm

kontrolli dhe transparence, tregues
të matshem të mbrojtjes dhe ruajtjes
së vlerave natyrore (jo vetëm shtimi
në letër i sipërfaqeve të mbrojtura),
politika afatgjatë dhe mbështetje
financiare për rikthimin e vlerave të
natyrës shqiptare në bregdet dhe zonat
malore, përqasje mjedisore në
problemet e zhvillimit me ekspertë e
specialistë të fushave përkatëse etj.

 Ndaj kërkojmë të organizojmë një
takim me përfaqësues të ndryshëm të
zyrës së Delegacionit Europian dhe
donatorëve të tjerë, për të punuar rreth
një platforme të re për:

 1. Veprime dhe kërkesa konkrete
të institucioneve tuaja në mbrojtje të
natyrës si kushte paraprake të
projekteve që zbatohen në Shqipëri
(shtimi i fondeve dhe i kapaciteteve
njerëzore, rritja e kapaciteteve,
percaktimi qartë i ndarjes së
perdorimit të tokes me pjesen e
mbrojtur, etj);

 2. Monitorim më i detajuar i
zbatimit të projekteve me elementë
vendas të ekspertizës dhe rritja e
investimeve konkrete të projekteve të
huaja në fushën e mbrojtjes së natyrës

(lagunat bregdetare, fauna e egër,
pyllëzimet dhe menaxhimi i sipërfaqes
pyjore, mbrojtja e baseneve liqenorë e
lumorë etj);

 3. Të kërkohet nga qeveria
Shqiptare të rrisë fondet dhe shkallën
e menaxhimit të zonave të mbrojtura,
për të filluar një sistem të ri, të pavarur
politikisht dhe të qëndrueshëm të
zhvillimit të tyre për tu përqasur me
rrjetin Europian Natura 2000;

 4. Gjetja e një mekanizmi
pjesëmarrës të shoqërise civile dhe
organizatave jo fitimprurëse në
menaxhimin e projekteve për të rritur
eficencen e këtyre të fundit dhe rritur
kapacitetet lokale të shoqërise dhe
komunitetit;

 Duke shpresuar në një reagim
pozitiv nga ana Juaj, përfitojme nga
rasti të shprehim konsideratën tonë
më të larte për përpjekjet, ndihmën
dhe mbështjen që japin organizmat që
ju përfaqësoni në zgjidhjen e çështjeve
mjedisore në Shqipëri, si për
institucionet shtetërore ashtu edhe për
shoqërine civile dhe OJF-të në vendin
tonë.

“Ndër shumë gjera , që ne si individë mund të bëjmë për të luftuar ndryshimin klimatik ,  më e
rëndësishmja ndoshta është të jemi politikisht aktivë”.     INSTITUTI  WORLDWATCH
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NGA PUNIMET E SEMINARIT “MBROJTJA E SISTEMIT UJ
Organizuar nga Shoqata gjermano-shqiptare “Robert Schwartz”

VLERËSIMI I
NDIKIMEVE TË

NDRYSHIMEVE TË KLIMËS

Ndikimi i klimës në
ekosistemet:

Raportet: Mbi ndikimet e
klimës aktuale në ekosistemet
dhe format përkatëse të adaptimit
në deltat e lumenjve Drin dhe
Mat; Analiza e të dhënave të
vëzhgimeve fushore dhe
përgatitja e hartës së habitateve

Viti  2030   2050   2080   2100   

  Reshjet Prurjet  Reshjet Prurjet  Reshjet Prurjet Reshjet Prurjet  
 A1FIMI 
maximal -5.4 -7.6 -11.0 -18.3 -21.0 -30.4 -26.1 -40.6 
 

A1BAIM 
Mesatare  8 cm (5 – 14 )  15 cm (7 - 28)  28 cm (12 - 53)  38 cm (15 - 72) 
A1FIMI  
Maksimale  8 cm (5 – 14 )  16 cm (9 - 29)  35 cm (15  62)  49 cm (21 - 91) 
B1IMA  
Minimale  7 cm (3 – 13)  13 cm (6 - 23)  22 cm (9 - 42)  27 cm (10 - 55) 
 

 Niveli i detit  Sipërfaqja qe    
përmbytet (Ha) 

 +0.50  5330 

 +1.00  11470 

 +2.00  15050 

 +3.00  18060 
 

Nen kategoria Shembull veprimi 
Informacioni 
krijues 

- Kërkimi  
- Grumbullimi i të dhënave dhe monitorimi 
- Ndërgjegjësimi 

Mbështetja e 
sistemit social 

- Zhvillimi organizativ 
- Puna në partneritet 
- Institucionet 

Mbështetja 
qeveritare 

- Rregulloret 
- Legjislacioni 
- Udhëzuesit 

natyrore në deltat e lumenjve
Drin dhe Mat; Mbi ndikimet dhe
rreziqet klimatike të pritshme në
të ardhmen në ekosistemet
bregdetare dhe ndikimet e
pritshme të ekosistemeve në
sektorë të tjerë si dhe Harta e
shpërndarjes së ekosistemeve
dhe Harta e Habitateve.

Rritja e temperaturës –
efektet në ekosisteme
- Shtim i rasteve të zjarreve

dhe si rrjedhojë edhe të çlirimit
të CO2 në atmosfere.

- Zgjatje të periudhës së
vegjetacionit prej rreth 14 dhe

26 ditësh përkatësisht në vitin
2050 dhe 2100 në krahasim me
vitin 1990.

- Shtim i llojeve aliene
invasive, si dhe shtimin e
propabilitetit që llojet invasive
aktualisht të  “fjetura” të mund
të kalojnë në lloje invasive
aktive.

- Thatësira e tejzgjatur do
të rrisë veçanërisht rastet e
zjarreve në pyje, llojet invasive,
rastet me akumulim të lartë të
kripës në habitatet e ndryshme
bregdetare, frekuencë më të
lartë të dëmtuesve dhe
sëmundjeve dhe për pasojë
ndryshime të përbërjes
floristike dhe shoqërimeve
bimore të habitateve aktuale.

Shperndarja e tipeve të
habitateve në zonën e

deltave:
 Harta e habitateve e

prodhuar në këtë projekt do të
ndihmoje në:

- Vlerësimin e habitateve të
humbura për shkak të rritjes
së nivelit të detit;

- Ndihmën për të vizualizuar
opsionet në planifikimin
hapësinor;

- Dhënien e një baseline për
shtrirjen e habitateve të
veçanta;

- Për monitorimin afatgjatë
të ndryshimeve të tyre dhe
komunikimin e këtyre
informacioneve tek stafet jo
specialistë

Erozioni nga deti
 Zonat me te rrezikuara janë

dy anët e derdhjes së Drinit. ,
lagunat e Kunes dhe Patokut.

VLERESIMI I NDIKIMEVE TE KLIMES NE DELTAT E LUMEJVE DRIN DHE MAT
Nga z. Jak GJINI

(vijon nga numri i kaluar )

Ndryshimet e pritshme të nivelit të
detit

KATEGORITE E
VEPRIMEVE
ADAPTUESE

1- Masat për rritjen e
kapaciteteve adaptuese

Ndikimi i erozionit, baticës
dhe stuhive detare

2- Masat adaptuese që çojne në veprime adaptuese

Ndikimi i klimes në burimet
ujore

Shenim: - Skenarët e
ndryshimeve klimatike janë
përgatitur duke përdorur
versionin e përditësuar të
modelit MAGICC/SCENGEN
(version 5. 3), ndërsa modeli
global MAGICC është gjeneruar
duke përdorur skenarët e
ndryshëm të 4 familjeve të SRES
(ar4 të IPCC).

 - Janë përdorur 5 modele të
GCM, nga të cilët janë
seleksionuar 19 skenarë, duke
marrë në konsideratë vlerësimin
më të mirë të klimës aktuale.

 - Gjenerimi i skenarëve
është bërë çdo 10 vjet duke
filluar nga viti 1990 si vit
reference deri në vitin 2100.

Nen kategoria Shembull veprimi 
Mënjanimi i humbjeve 
nga shpërndarja e 
rrezikut dhe humbjeve 

- Sigurimet 
- Ndarja e kostos së përgjegjësisë 
- Lehtësim i përpjekjeve 

Parandalimi i efekteve 
ose zvogëlimi i 
rreziqeve 

- Ndryshim përdorimi ose vendi 
- Ndërtimi i aftësisë ripërtëritëse 

Përdorimi i mundesive 
pozitive 

- Njohja e aktiviteteve, specieve të reja ose 
 zhvillimi i atyre të mëparshme të kufizuara 
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UJOR DHE LUMOR-LAGUNOR NE SHQIPERINE E VERIUT”

SHËRBIMET E
EKOSISTEMIT TË

LIGATINAVE:
 4 - Sedimentet dhe ruajtja e

lëndëve ushqyese
• Lagunat veprojë si “depo”

për sedimentet dhe lëndëve
ushqyese të sjella nga ujërat e
shiut, përrenjtë dhe lumenjtë.

• Ushqyes të tretur, të tilla si
nitratet dhe fosfatet nga plehrat
dhe ujërat e zeza merren nga bimët
e ligatinave dhe ruhen në gjethe,
duke ndihmuar për të përmirësuar
cilësinë e ujit.

• Prodhimtaria e habitshme e

disa bimëve të ligatinave i bën ato
veçanërisht të rëndësishme për
heqjen e ushqyesve të tepërt nga
uji.

• Shumë lëndë ushqyese ju
“bashkangjiten” grimcave të
sedimenteve të cilat janë
depozituar në ujrat ose fizikisht
të bllokuara nga rrjedhat dhe
rrënjët e bimëve. Furnizimi i
vazhdueshëm i ushqyesve i bën
deltat natyrisht shumë pjellore.

• Një shembull i ndërprerjes së
furnizimit me sediment në deltën
e lumit Ind në Pakistan ka bërë që
erozioni të rritet 75% dhe po kaq
të ulen shërbimet e ekosistemit.
Ose, një shembull tjetër është se
lumi Ebro i Spanjës sjell në
derdhje 2 milion metra kub
sedimente në vit.

 5 – Pastrimi i ujit
• Lagunat luajnë një rol të

rëndësishëm në pastrimin e ujit
nga “burgosja” e ndotësve në

sedimentet, tokat dhe
bimësinë.

• Disa bimë lundrues, p. sh.
crassipes eichhornia (zambaku i
ujt) mund të thithin dhe

”ruajnë “ metale të rënda si
hekuri dhe bakri.

• Aftësia e natyrshme e
ligatinave për të “filtruar” dhe
pastruar ujin përdorur për të
trajtuar ujërat e mbetura nga
industria dhe minierat, si dhe
ujërat e zeza.

• Të paktën një e treta e ujërave
të zeza nga qyteti indian të

Kalktës (popullsia 10
milion) është trajtuar në

mënyrë efektive nga këneta
Kolkata Lindore, e cila gjithashtu
ka mbështetur punësimin e 20.
000 njerëzve.

• Në gjirit Chesapeake, SHBA,
kapaciteti natyror është duke u
përdorur si një mjet për
përmirësimin e cilësisë së ujit dhe
në Nju York është llogaritur se
duke përdorur shërbimet e
ekosistemit nga ligatinat, që
sigurohet falas, ishte me kosto
më efektive se sa ndërtimi i
centraleve konvencionale të
trajtimit të ujit.

 Shënim i redaksisë: Një
ligatinë e tillë është ndërtuar
edhe në lumin e Tiranës për
pastrimin e ujrave nga Instituti i
Politikave Mjedisore dhe
Grupimi Ekolëvizja.

– Rezervuarë për
biodiversitetin

• Ekosistemi dhe pasuria e
llojeve - lloje të ndryshme të
ligatinave në botë  mbështesin një
grup të madh të bimëve dhe të
kafshëve.

• Bollëk llojesh - specie e disa
grupeve të kafshëve, të tilla si
peshqit,  jovertebrore dhe zoqtë
e ujit ndodhn në përqëndrime të
mëdha në ligatinat.

• Disa lloje janë endemike për
ligatina të veçanta dhe do të thotë
se ata nuk gjenden askund tjetër
në Tokë.

• Shumëllojshmëria gjenetike -
ruajtja e jetës së llojeve të
ndryshme në ligatinat,

në pjesë të ndryshme të botës,
është pjesë jetike e politikës së
njerëzimit për të siguruar një të
ardhme të qëndrueshme.

• Vlera ekonomike - bimët dhe
kafshët e ligatinave sigurojnë për
njerëzit produkte të panumërta, që
përdoren e shiten në të gjithë
botën, që nga peshqit, të materiale
ndërtimi e deri për medikamente
mjekësore. .

• Nën kërcënim - specie
ligatinore janë në rënie më të

shpejtë se ata nga
ekosisteme të tjera, si rezultat i

konvertimit të tokës dhe
shfrytëzimit me tepri të ujrave.

 7 - Produktet e Ligatinave
• Ligatinat e manaxhuar në

mënyrë të qëndrueshme arrijnë të
na sigurojnë një numur të gjerë të
produkteve, ushqimore, materiale
ndertimi, tekstile dhe ilaçe.

• Përfitimet ekonomike nga
produktet e ligatinave shkojnë që
nga komunitetet lokale e deri te
korporatat shumëkombëshe.

• Të paktën dy të tretat e të
gjithë peshkut të konsumuar në
mbarë botën janë të varur nga
ligatinat bregdetare të cilat
ofrojnë që vendosja e vezëve,
inkubacioni dhe të ushqyerit.

• Orizi, i cili është i varur nga
ligatinat llogaritet sa një e pesta e

kalorive të konsumit global dhe
deri në 70% në disa pjesë të Azisë.

• Konvertimi i rizoforeve në
pellgje për prodhimin e
akuakultures ka sjellë
paqëndrueshmëri dhe humbje
masive në shërbimet e
ekosistemit.

 8 - Vlerat kulturore
• Shumë vlerat kulturore janë

përdorur ekonomikisht edhe nga

vendim-marrësit. Për shembull,
vlera vjetore e tregut të peshqve
nga ligatinat është e barabartë me
të ardhurat kumulative nga turizmi
dhe rekreacioni. Po ashtu ligatinat
kanë edhe vlera fetare (për disa )
si dhe shpirtërore dhe artistike,
vlera që u jep rëndësi dhe mund e
duhet të vlerësohen
ekonomikisht.

• Peisazhet ligatinore dhe
kafshët e egra i vlerësojmë sot në
mënyrë tipike si ndërveprime
komplekse midis njerëzve dhe

natyrës, pasi këto lidhje intime
janë dëmtuar ose shkatërruar dhe
është e vështirë për ti rivendosur
apo rikrijuar ato.

9 – Zbavitjea dhe turizmi
• Lagunat tërheqin për

veprimtari të ndryshme argëtuese,
duke gjeneruar të ardhura të

rëndësishme në përfitimet e
komuniteteve lokale dhe ndihmon
në promovimin e menaxhimit të
qëndrueshëm të tyre. Disa
shembuj domethënës janë: zhytja
rekreative në shkëmbinj nënujorë
në Parkun Kombëtar Bonaire në
Antilet holandeze ka një përfitim
vjetor prej 30 milionë dollarë; Në
Australi barriera e Madhe koralore
jep çdo vit 1 miliard dollarë; të
ardhurat nga turizmi në zonat
Ramsar në Mbretërinë e Bashkuar
sjellin 3. 000 vende pune me kohë
të plotë ndërsa ndërsa në SHBA
gjuetarët rekreative kanë
mbështetur financiarisht ruajtjen
e më shumë se pesë milionë
hektarë ligatinave. Por turizmi i
pakontrolluar sjell dhe dëmtimin
e ekosistemeve të ligatinave.

 10 – Zbutja e ndryshimit të
klimës dhe përshtatja

• Shumë ligatina- dhe shërbimet
e ekosistemit që ato na japin –

EKOSISTEMET E LIGATINAVE DHE SHERBIMET E TYRE
Nga Wolfgang FREMUTH ,

biolog, Zoological Society
Frankfurt

 (vijon nga numri i kaluar )

janë kërcënuar nga ndryshimi i
klimës. Shkalla e kërcënimit
ndryshon me llojin e ligatinave
dhe vendndodhjen e tyre.

• Lagunat janë vetë pjesë e
luftës kundër ndryshimit të klimës.
Ato mund të ndihmojnë për të
zvogëluar nivelin dhe shkarkimet
e gazeve serrë dhe efektin e
ngrohjes globale.

• Disa ligatinat, sidomos zonat
e torfës, rizoforet dhe dhe kriporet
janë rezervuarë të mëdhej të
karbonit. Mbrojtja e tyre nga

dëmtimi apo shkatërrimi mund të
parandalojë çlirimin e gazeve serë
në atmosferë edhe më shumë se
sot.

• Ligatinat bregdetare japin
ndihmë në kufizimin e dëmeve nga
përmbytjet, që priten të bëhen më
të shpeshta me rritjen e nivelit të
detit si dhe nga stuhitë.

• Ruajtja e përdorimi i
qëndrueshëm i ligatinave në
rajonet gjysmë të thatë do të
ndihmojë njerëzit dhe kafshë e

egra për të mbijetuar në periudhat
e thatësirës.

• Përdorimi dhe menaxhimi i
ligatinave me mençuri duhet të jetë
pjesë e një përgjigjeje të
përgjithshme për ndryshimin e
klimës dhe të mbledhë së bashku
veprimet e vendimmarrësve në
marrjen e masave të rëndësishme
për mënyrën se si do ta përdorim
tokën dhe ujrat tona.

Ligatinat dhe shërbimet e ekosistemit që ato na
japin janë kërcënuar nga ndryshimi i klimës.

Ligatinat mund të ndihmojnë që nga zvogëlimi
gazeve serrë, pastrimi i ujit e deri në kufizimin e

dëmeve nga përmbytjet.

Përdorimi dhe menaxhimi i ligatinave me mençuri
është një përgjigjeje për ndryshimin e klimës në

marrjen e masave të rëndësishme për mënyrën se
si do ta përdorim tokën dhe ujrat tona.
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Organizuar nga Shoqata gjermano-shqiptare “Robert Schwartz”

 Menaxhimi i integruar i ujërave
- IWRM, është një proces, i cili nxit
zhvillimin e koordinuar dhe
menaxhimin e ujit, tokës dhe
burimeve të tjera përkatëse, për të
maksimizuar rezultatet ekonomike
dhe mirëqënien sociale në një
mënyrë të barabartë, pa
kompromentuar qëndrueshmërinë
e ekosistemeve jetike dhe pa
pasoja negative për mjedisin.

 Ky proces në vazhdimësinë e
tij do të promovojë zhvillimin e
koordinuar dhe menaxhimit, të
mbulimit të të gjithë, përfshirë
natyrën dhe grupet e përdoruesve
dhe sigurimit të një mjedisi të
qëndrueshëm pa sakrifikuar
mirëqënien ekonomike dhe sociale.
Mbi të gjitha mbështetet në
qëndrueshmërin konceptuar për të
qënë i drejtë e hapur.

 Ai do të funksionojë nëpërmjet
ndërhyrjes së projekteve të OKB-
së, Bankës Botërore e Bankave të
Zhvillimit.

 Por si do të kryhet ai në praktikë
? Ai do të përfshijë sektorë dhe
departamente të ndryshme të
menaxhimit, shkencat e ndryshme
, grupet e interesit, vetë natyrën
dhe shërbimet e saj për shoqërinë
por dhe do marrëveshje
ndërkombëtare dhe të interesave
ekonomike.

 Katër karakteristikat kryesore
të Menaxhimit të Integruar të
Burimeve Ujore (IWRM) janë:

1. Funksionimit të

shumëanshëm e sektorial ( p. sh. ,
peshkimi, bujqësia, furnizimi me
ujë të pijshëm, të energjisë) duke
zgjidhur në këtë mënyrë interesat
e e përdoruesve dhe konfliktet.

2. Menaxherë të shumëfishtë në
nivele të ndryshme (p. sh. , lokal,
rajonal, kombëtar, ndërshtetëror)

3. Marrëdhënie asimetrike - (p.
sh. shfrytëzuesit e menaxherët sipër
dhe poshtë rrjedhës së ujrave )

4. Kompleksitetin teknik.
 Menaxhimi i Integruar i Ujërave

mund të ketë polarizime të shumta
si ekonomia kundrejt ekologjisë,
sektorë ndaj sektorëve të tjerë,
shtetet ndaj njeri tjetrit, autoritetet
kombëtare ndaj pushtetit vendor,
qeveria kundrejt organizatave
joqeveritare, hartuesit e politikave
publike ndaj vendimmarrësve,
shkencëtarët kundrejt hartuesve të
politikave e vendimmarrësve, taka
ndaj ujrave, ujërat sipërfaqësore
kundrejt ujërave nëntokësore apo
bregdetare, sasia e ujit kundrejt
cilësisë së tij, përdoruesit e vendeve
sipër ndaj atyre që janë poshtë
rrjedhave të ujrave apo atyre që
kanë qasje të madhe në burimet ujore
ndaj atyre që këtë qasje e kanë më
të ulët , furnizimi me ujë përballë

menaxhimit të ujërave të zeza e deri
te shkencëtarët e shkencave
shoqërore ndaj atyre të shkencave
natyrore.

 Disa kufizime do të mund të jenë:
paqartësia në koncepte, integrimi i
shumë temave dhe menaxhimi i një
sistemi për një qëllim të veçantë që

nuk mund të kryhen në të njëjtën
kohë, kërkesat për ndryshim në
praktikat e menaxhimit të bëra duket
të jenë të bazuara në kërkesat
normative dhe jo në një bazë të

shëndoshë shkencor që do të
ofrojë vlerat e këtyre metodave të
reja të menaxhimit. Po ashtu edhe
shembuj për zbatimin e suksesshëm
të IWRM mungojnë, proces pa
objektiva të përcaktuara qartë dhe
të matshme për qëllimet që duhet
të arrihen.

 Këto probleme kërkojnë të
merren në konsideratë të gjithë
sektorët, të gjitha shkencat, të
gjitha palët e interesuara, të gjitha
interesat politike dhe mbi to të
bëhen sintez.

Përgjigja mund të gjendet edhe
brenda studimeve të rasteve
praktike ku secili të marrë në
konsideratë, jo të gjitha aspektet
por vetëm ato që i shërbejnë
kushteve të tij.

Dhe mbi të gjitha nevojitet
bashkëpunim nga menaxherët,
palët e interesuara, vendimmarrësit,
shkencëtarët etj... Dhe kjo është
shumëq e rëndësishme duke marrë
parasysh sepse, sipas vlerësimeve,
në vitin 2025, do të ketë rreth dy

miliardë njerëz më tepër që duhen
për të ushqyer dhe kjo rritje e
ushqimeve do të thotë se do të
kërkojë shumë ujë. Le të kuijtojmë
se, për të prodhuar një kilogram
grurë duhen nga 500 në 4000 litra
ujë. 1, 2 miliardë njerëz nuk kanë
qasje në ujë të pijshëm në mënyrë
të kënaqshme, më shumë se 2, 4
miliardë nuk kanë ujë për kushte të
kënaqshme sanitare. 3, 5 milion
fëmijë vdesin çdo vit për shkak të
sëmundjeve të lidhura me ujin dhe
ndotja e ujit, erozioni, përmbytjet
janë tipare të përbashkëta në shumë
vende të botës. Le të kujtojmë
gjithasht atë që po quhet “Kriza e
ujërave të ëmbla”

për të cilën skenarët për vitin
2025 tregojnë se numri i njerëzve
që jetojnë në vendet me “stresin
për ujë”, do të rritet në 3 miliardë,
pra gjashtë herë më shumë se sot.

 Në kuadër te IWRM do të
ndërmerren aktivitetet për të arritur
qëllimet sociale (“jetë më të mirë”),
për të shmagur apo zbutur e
adaptuar strategjitë ndaj pasojave
në mjedis e në ekosisteme për
shkak të aktivitetit njerëzor.

Këtu do të përfshihen bujqësia,
vendbanimet urbane, turizmi, klima,
politika, zhvillimi ekonomik. Do të
ndërmerren masa ndaj shtimit të
ushqyesve në sistemin ujor ( për
shkak të ujërave të zeza, plehrave

etj.), rritjen e algave, eutrofikimin e
deri tek masa me natyrë shoqërore.
Për këtë nevojiten të shkencat
shoqërore si ekonomistët, njohuri
mbi palëve të interesuara,

dinamikën, institucionet, modele
menaxhimi nga shkemcat natyrore
biologët, agronomë, hidrologët,
kimitët ujit, gjeomolologët etj.

 Qëllimi i analizave duhet të
përfshijnë në mënyrë aktive palët e
interesuara në procese si për të
hartuar plane për perceptimet e
problemeve, konfliktet, interesat
dhe prioritetet ku, si shembull mund
të merret liqeni i Shkodrës e ai i
Prespës. Po ashtu për të integruar
njohuritë shkencore me palët e
interesuara si një qasje për të
kuptuar sistemin dhe identifikuar
aktorët kyç ose palët dhe vlerësimin
interesave të tyre përkatëse. Këtu
hyjnë palë si pushteti vendor e
agjencitë qeveritare, aktorët private
( turizmit, industria e peshkimit,
fermerët ), grupet e interesit (OJQ-
të mjedisore, organizatat e
bashkësisë lokale etj. ) e deri tek
marëdhëniet ndërkufitare si takimet
me Ministrinë e Turizmit të Malit të
Zi apo seminari për ndërgjegjësim
në Ohër, qershor 2009.

 Për integrimin e menaxhimit të
ujrave duhet të merren parasysh
cilësia e mjedisit qëllimi i
përgjithshëm i përmirësimit të
statusit të mjedisit për të gjithë
ujërat.

Statusi ekologjik nuk është
përcaktuar në mënyrë strikte nga
ana e KE-së dhe vendet duhet të
përcaktojnë kërkesat e tyre, të
përshtatura me kushtet lokale. Por
kjo do të ndiqet vazhdimisht nga
monitorime për të parë aksesin dhe
vlerësimin shtetëror nëse masat e
marra po funksionojnë dhe,
sidomos për të përcaktuar se nga
vijnë ndotjet. Këtu duhen studjuar
edhe tipat hidromorfologjikë e fiziko-

kimikë të ujrave për të përcakltuar
për secilin vend edhe statusit
ekologjike.

 Duke përfshirë gjithë ujrat e
terrenet, ligatinat, ujrat kalimtare e

të bregdetit duhet t’i kushtohet
rëndësia e nevojshme:

 • Masave për të ndryshuar ujrat
sipas kushteve të tyre të veçanta:,
nëse presionet hidromorfologjike
janë si rezultat i përdorimit
ekonomik për shoqërinë (
hidrocentralet, mbrojtja nga
përmbytjet etj ), nëse arrihet statusi
ekologjik apo ai më i mundshëm etj.

 • Element biologjikë si
makrofitet, algat, bentikët, peshqit,
fitoplanktoni (në liqene), bentikët
jovertebrorë etj...

 • Elementët hidromorfologjikë
për lumenjtë ku të përfshihen sasia
dhe dinamika e rrjedhës së ujit,
lidhja midis burimeve ujore
nëntokësore, vazhdimësia,
thellësia, gjerësia, struktura dhe
substraktet e shtratit të lumejve,
strukturat e zonave të brigjeve etj.

 • Kushtet kimike dhe fiziko-
kimike të cilësisë për lumenjtë si
kushtet termike (temperatura ),
kushtet e oksigjenimit ( oksigjenit
të tretur në ujë ), kripësinë,
acidifikimi, fosforin, statusi akalin,
ushqyesit, NO3 +, NO2, NH4 etj.

 • Masat zbutëse kundër
efekteve nga presione të tilla si
bujqësia, ujërat e zeza, industria,
ndotësve prioritarë (një grup prej

33 lëndëve), ndryshimet
hidromorfologjike për shkak të
hidrocentraleve, mbrojtjen nga
përmbytjet, mbrojtjen nga erozioni
etj.

 Të gjitha këto kërkojnë
pjesëmarrjen e shumë disiplinave
dhe ekspertizave hidrologjike,
hidraulike, ekologjike, kimie,
shkencat e tokës, inxhinierisë e
teknologjisë dhe patjetër edhe ato
ekonomike.

NGA PUNIMET E SEMINARIT “MBROJTJA E SISTEMIT UJOR DHE
LUMOR-LAGUNOR NE SHQIPERINE E VERIUT”

MENAXHIMI I INTEGRUAR I BURIMEVE UJORE

Nga Spase SHUMKA
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 Në elememtët e Direktivës së
BE për ujrat (EU Water
Framework Directive) përfshihen:
Mbrojtja e gjithë ujrave ( ujrat

sipërfaqësorë dhe ato
nëntokësorë); mbulimi i të gjithë
llojeve të impakteve në ujrat;
realizimi i arritjes së një cilësie më
të mirë, si normë brenda viti 2015;
të përcaktohet cilësia e ujit në
terma biologjikë, kimikë dhe
morfologjikë; menaxhimi dhe
ndryshimet e duhura në
përdorimin e basenev të lumejve;
planet e menaxhimit të baseneve,
mbulimi i kostove dhe ndarja e
barabartë e detyrimeve si dhe, një
zë i rëndësishëm edhe pjesëmarrja
e publikut në vendimmarrje.

 PERSPEKTIVAT:
- Mbrojtja e ujrave në gjithë

 Nisma Financiare e Programit të
OKB-së për Mjedisin, financuar
nga Ministria Gjermane e Arsimit

dhe Kërkimeve Shkencore ka
publikuar studimin “Ekspertiza
klimatike si një faktor zhvillimi i
konkurrencës”. Në të theksohet se
strukturat e mëdha financiare në
botë kanë mendimin se nuk e kanë

NGA PUNIMET E SEMINARIT “MBROJTJA E SISTEMIT UJOR DHE LUMOR-
LAGUNOR NE SHQIPERINE E VERIUT “

Organizuar nga Shoqata gjermano-shqiptare “Robert Schwartz”

DIREKTIVAT E BASHKIMIT EUROPIAN PER UJIN
Nga François WAKENHUT,

Komisioni Europian
Europën, bazuar në objektiva e
parime të krahasueshme; -
Objektiva të detyrueshme dhe në
të njëjtën kohë duke parashikuar
fleksibilitet në mënyrat se si duhen
arritur këto objektiva; -

Implementimi i tyre me
pjesëmarrjen e plotë të palëve të
përfshira e të interesuara; -
Planëzim afatgjatë i bazuar në
vendime teknike, financiare dhe
politike;

 DIREKTIVAT DHE DETI
 Ujrat cilësohen:
- Ujrat kalimtare: ujrat e

sipërfaqes në afërsi të
grykëderdhjes së lumejve, të cilat
janë pjesërisht të kripura si rezultat

i përzierjes me ujrat bregdetare dhe
që influencojnë realisht në
rrjedhjen e ujrave të freskëta;

- Ujrat bregdetare: ujrat
sipërfaqësore në drejtim të vijës së
tokës, çdo pjesë e të cilave është
në brendësi të detit deri në një milje
detare (1. 6 km) nga pika më e afërt
e vijës bregdetare dhe matet në
gjerësi dhe zgjatet atje ku mbarojnë
ujrat kalimtare;

- Ujrat territoriale: Çdo shtet
ka të drejtë të përcaktojë gjersinë
e ujrave territoriale deri në një kufi
deri 12 milje, matur që nga vija
bregdetare.

 PERSHTATJA PER
POLITIKA TE PERBASHKETA

(GPA)
- Menaxhimi i integruar

ndërsektorial; Shpërndarja
racionale, e paanshme dhe e
qëndrueshme e burimeve;

- Angazhimi i qartë i të gjithë
autoriteteve qeverisëse dhe
publikut të gjerë; Bashkëpunimi
rajonal e global;

- Fokusimi në implementimin;
Mbështetja e ndërsjelltë në proces;

 IMPLEMENTIMI; NJE
PRECES I VAZHDUESHEM DHE

TRANSPARENT
Implementimi ka filluar në vitin

2003 e në vazhdim me përshtatjen
e ligjeve kombëtare, analiza

mjedisore dhe ekonomike,
monitorim të programeve të
veprimit dhe pjesëmarrjen e
publikut ( jo më vonë se 2006 ),
projekte ( drafte ) të menaxhimit të
baseneve të lumejve (2008-2009 )
dhe me rregullimet përkatëse deri
në 2015.

STRATEGJIA E
PERBASHKET E

IMPLEMENTIMIT - CIS
Duhet të përfshihen gjithë

vendimmarrësit si një shembull i
qeverisjes së mirë të qeverive
europiane sepse:

- Basenet e lumejve më të
mëdhej në Europë janë të
përbashkët;

- Mirëkuptimi i të gjithëve për

Direktivën është shumë i
rëndësishëm;

- Synimi është strategjia e
përbashkët e implementimit;

 ARRITJET QE PRITEN NGA
STRATEGJIA

 Këto arritje do të jenë
ekonomike dhe mjedisore;

identifikimi i sasisë së ujrave;
analiza e trysnive dhe impakteve;
modifikimet artificiale e me tepricë
të sasisë së ujrave; ujrat kalimtare
e bregdetare – tipologjia dhe
kushtet referuese të tyre;
monitorimi; pjesëmarrja publike;
strategjia e shteve për
implementimin dhe Direktiva;
përcaktimi i tipologjisë së lumejve
dhe liqeneve; procesi i plani-
fikimit; ligatinat; klasifikimi etj.

 Këto do të sjellin edhe ngritjen
e Sistemit të Informimit për Ujrat
në Europë ( WISE ), dokumente të
tjerë për bujqësinë, ekonomike, për
objektiva mjedisorë, eutrofikimin
etj...

Implementimi i Direktivave kryhet me përshtatjen e
ligjeve kombëtare, analiza mjedisore dhe

ekonomike, monitorim të programeve të veprimit
dhe pjesëmarrjen e gjerë të publikut.

FINANCAT DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

BIZNESI MENDON NE TERMA ME AFATGJATA SE SA POLITIKANET
të plotë informacionin mbi
ndryshimet klimatike me qëllim
ndihmën që duhet t’i japë

klientelës në menaxhimin e
rreziqeve në rritje, duke filluar nga
rritja e temperaturave e deri në
rritjen e nivelit të deteve. Studimi
ka për bazë një sondazh të kryer në
60 kompani sigurimesh, banka dhe

menaxherë të pasurive private.
 Në bazë të të dhënave të

grumbulluara, më shumë se gjysma
e të anketuarve mendojnë se niveli
i informacionit sot nuk është i
mjaftueshëm dhe një informacion
më i mirë mund të ndihmojë
institucionet financiare për të
vlerësuar dhe për t’u përshtatur
ndaj shtimit të përmbytjeve,
thatësirave dhe të nxehtit, si dhe
ndaj kërcënimeve të tilla si
shkretezimit apo rritjes së nivelit
të deteve, të parashikuara nga
paneli i shkencetarëve të klimës.

 Sipas Paul Hunt Clements,
kreu i Nismës Financiare të UNEP
rreziqet që vijnë si pasojë e
ndryshimit të klimës parashikohen
të rriten dhe se deri më sot është
neglizhuar roli kyç që mund të
luajne institucionet financiare, por
dhe vendimmarrësit, në sektorin
privat në politikat ndaj rritjes së
pasojave të klimës në ekonomi dhe
shoqëri.

 Një debat i ngjashëm u zhvillua
edhe nga rrjeti i njohur televiziv
CNN me pjesëmarrës nga bizneset

private dhe ekspertë të klimës e
financave të OKB. Në të u vu në
dukje, në mënyrë figurative se, për
problemet e klimës bizneseset
duhet të tërheqin edhe qeveritë me

vete. Aty u ra në një mendje se
sektori privat është më shumë në
gjendje, sesa qeveritë, në
perballimin e ngrohjes globale. Kjo
sepse ata mund të veprojne më
shpejt dhe nuk mund të presin që
politikanët të veprojnë.

 Këtë e pranoi dhe sekretarja
ekzekutive e Konventës për klimën
të OKB-së kur u shpreh se “gjëja
më e vështirë është balancimi i dy
realiteteve. Njeri realitet është
urgjenca e problemit, çka dhe
shkenca na e tregon dhe ne mund
ta shohim, si edhe ekonomia e cila
e ka shfaqur tashmë dhe nga ana

Eshtë neglizhuar roli kyç që mund të luajne
institucionet financiare, por dhe vendimmarrësit,

për sektorin privat në politikat ndaj rritjes së
pasojave të klimës në ekonomi dhe shoqëri.

tjetër ritmi politik me të cilin
qeveritë lëvizin”. Dhe faktet
tregojnë se qeveritë udhëhiqen
edhe nga nevoja e fondeve,
qofshin publike, qofshin private

por dhe për ndërhyrje të tjera
finaciare si taksa etj.

 Më shprehëse ishte fjala e
nënpresidentit të Deutsche Bank,
Koch-Wer, i cili, gjatë diskutimit se
kush duhet të paguajë për të luftuar
ndryshimet e klimës tha :
“komuniteti i biznesit është duke
e bërë këtë gjë. Ata e shohin
rrezikun, shohin dhe mundësite.
Mendoj se ne po bëjmë përpara
për shkak se biznesi mendon në
terma më afatgjatë sesa
politikanet”.

 Agim DALIPI
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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"

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

 Me fillimin e vitit të ri Italia
mbylli “epokën” e qeseve plastike
për të psonisur, ndotëse dhe jo të
qëndrueshme, por të tregëtuara
për rreth 50 vjet. I përshëndetur
nga të gjithë, ky vendim, është
quajtur dhe i vonuar me që shumë
shtete të Bashkimit Europian kanë

hequr dorë nga to më herët. Por
dhe për një arsye tjetër. Italia, me
një popullsi sa një e dhjeta e
shteteve të BE-së, harxhon çdo vit
mbi 25% të totalit të qeseve
plastike që konsumohen në BE.
Këto i takojnë një shifre prej 260.
000 tonelata plastikë, diçka më pak
se 400 qese për çdo italian, që nga
të porsalindurit e deri te pleqtë.

 Viti 1957 është data e fillimit të

të dhënave të 800 anemometrave
të shpërndara në gjithë planetin.

 Rënia e erërave nuk është e
njëllojtë për të gjitha rajonet me
një shkallë më të madhe në Azi e
më pak në Europë e Ameërikë. Por,
sipas studimit, këto pasoja nuk
janë të lidhura vetëm me efektet e
ngrohjes globale por, edhe me
ndryshimet në përdorimin e tokës.
Në praktikë, era në kuota të ulta,
mund të pakësohet nëse krijohet
“fërkim” midis atmosferës dhe
sipërfaqes së tokës, e cila, sa më
“e rrudhosur” të jetë, aq më tepër
do të influencojë në zbutjen e
intensitetit të erës.

 “Rrudhosja “ e sipërfaqeve
vjen nga dy arsye parësore që janë
vendbanimet urbane dhe rritja e
sipërfaqeve pyjore që është dhe
shkaku kryesor për Europën. Në

 Parlamenti Europian ka votuar një
ligj që ndalon hyrjen në tregun
europian të produkteve të drurit me
origjinë të paligjshme. Ky vendim

është një hap i rëndësishëm për të
frenuar procesin e shpyllëzimit, në
të cilin Europa, me tregun e saj ndër
më të mëdhejtë në botë, kontribuon
në mënyrë të konsiderueshme. Ligji
parashikon edhe atë që kompanitë që
veprojnë në tregun evropian duhet të
sigurojnë gjithashtu të gjithë
informacionin e nevojshëm në vendet

“ NDALIM QARKULLIMI “ PER QESET
PLASTIKE

përdorimit të këtyre qeseve,
prodhuar për herë të parë në
SHBA dhe suksesi i tyre i
menjëhershëm erdhi nga ishin
resistente, ekonomike, të
përshtatëshme për ushqimet,
veshjet dhe çdo lloj malli. Sot janë
nga artikujt e konsumit më të
përhapur në botë. Me një peshë
tepër të vogël do të ishin „ të pa
dëmshme „ nëse nuk do të
prodhoheshin nga nafta dhe me
dëme në mjedis, por dhe në sasi
të pabesueshme. Fabrikat e
prodhimit të tyre në botë nxjerrin
çdo vit një sasi prej rreth 5
miliardë qese në vit, një katërta e
të cilit prodhohet në Azi, duke
shkatuar, veç dëmit të [përhapjes
në mjedis, enjë shtim të
konsiderueshëm të karbonit në
ajër.

 Sipas State of the Word 2010,
1, 9 i milionë kilogram plastikë
përfundon çdo orë në oqeanët e
planetit ku, veç të tjerave, kanë
çuar në rrezikimin e specieve si
breshkat dhe gjitarët detarë.

ERA DHE “RRUDHAT” E HEMISFERIT VERIOR

Eshtë projektuar i ashtu-
quajturi “Eco-City” në Tianjin të
Kinës dhe mendohet të
përfundojë në vitin 2020.
Projektimi i këtij qyteti është bërë
nga grupi “Surbana Urban
Planning” dhe në të do të gjejnë
vend teknologjitë më të fundit në
funksion të kursimit të energjisë

KINA PROJEKTON QYTETIN E TE ARDHMES
duke përdorur atë të erës, diellit,
riciklimin e ujit apo shkripëzimin e
ujit të detit. Ky qytet pritet të
strehojë 250 000 banorë dhe është
menduar të ndahet në shtatë
sektorë të ndryshëm. Eco City do
të jetë 150 kilometra nga
kryeqyteti kinez, Pekin dhe 45 km
nga vetë qyteti Tianjin.

Mesatarisht, në tridhjet vjet,
shpejtësia e erës është ulur me

12 km/orë
 Një punim i R. Vautard (CNRS-

Francë) ka sjellë këtë rezultat
surprizë. Rajonet e hemisferit verior

janë rrahur nga erëra përherë e më
pak të forta me një rënie prej 5-15%.
Metoda e përdorur për të arritur në
këtë konkluzion ishte shfrytëzimi i

Azi, këtij efekti i shtohet edhe një
ndërhyrje tjetër (antropike) sepse
në këto zona janë prezente sasi të
mëdha aerosolesh që ngrohin
atmosferën dhe reduktojnë erërat.
Si rrjedhim, ujrat duke avulluar në
lartësi më të mëdha se zakonisht,
mund edhe të përmirësojnë
situatën e ujit të pijshëm,
pavarësisht efekteve të ngrohjes
globale. Një konseguencë tjetër
rënia e erërave do të sjellë një
efektshmëri më të ulët në përftimin
e energjisë nga centralet eolike, që
në bazë të formulave të shfrytëzimit
të saj, për 10% ulje të intensitetit
të erës do të ketë një rënie 30% të
energjisë së përftuar. Megjithatë
kjo mnuk do të sjellë vështirësi të
mëdha sepse impiantet eolikë
vendosen në lartësi nga 50 deri në
100 metra.

e origjinës së drurit që tregëtojnë.
 Organizatat mjedisore janë

shprehura të kënaqura me kalimin e
këtij ligji dhe presin të miratohet nga
Ministrat e Bujqësisë të vendeve
antare, aq më tepër pas zhgënjimit të
një viti më parë (2009), kur këta
ministra nuk arritën dot një
marrëveshje mbi një projekt-ligj të
tillë, duke shkaktuar reagime të mëdha
nga ambjentalistët dhe shoqëria civile.

 Ligji është quajtur një veprim
konkret që jo vetëm i vë një ndalesë
tregut të paqëndrueshëm të drurit në
Evropë, dhe aq më tepër tregut ilegal
por do të ndikojë në uljen apo
ndalimin e shkatërrimit të zonave
pyjore më të rëndësishme të Tokës si
ato në pellgun e Kongos, të pyjeve të
shiut në Amazonë, ato në ishujt
Sumatra dhe Borneo, në pyjet
pashkelur Papuas në Guinenë e Re,
por edhe në të njëjtën kohë do të
reduktojë gjurmën tonë mbi burimet
konsumatore të planetit.

HUMOR ANGLEZ PER
KONSUMIN E UJIT NE

FAMILJE
 Harxhimi më i madh i ujit nëpër

shtepite tona është tualeti që
konsumon mbi 30% të ujit që
përdoret në familje. Anglezët kanë
një shprehje për kursimin e ujit në
sifonin e banjës: If it’ s yellow, let
it mellow; if it’ s brown, flush it
down, që do të thotë: Po qe i
verdhë lere ujin pa hapur, po qe
ngjyrë kafë, lere të zbrazet.

TOKA ME E PLUHUROSUR
SE 100 VJET ME PARE

 Toka është dy herë më e
“pluhurosur” se 100 vjet më parë.
Sipas një studimi amerikan,

publikuar në revistën Science
Daily, sasia e pluhurave prezentë
në atmosferën e planetit është
dyfishuar në shekullin e fundit
duke influencuar në klmë dhe
ekologji. Këto matje të
pluhurave dhe pjesëzave të tjera
në atmosferë janë llogaritur për
herë të parë në përpjekjet për të
përcaktuar se sa janë
përgjegjëse në ndryshimet
klimatike.

FURRAT ME MIKROVALE
 Eshtë e vërtetë që furrat që

punojnë me mikrovalë janë më
“mjedisore” se sobat e
zakonshme me rrymë elektrike.
Mikrovalët janë instrumente më

të efektshme në shfrytëzimin e
energjisë elektrike sepse
harxhojnë dy të tretat se furat

normale. Po të gatuhet një në çdo
katër herë me mikrovalë do të
klursente, për çdo familje, mbi 25
kilogram CO2, të emetuar në ajër
çdo vit.

NJE LIGJ PER TREGETINE ILEGALE
TE DRURIT

 KURIOZITETE


