
CMYK

Botim i shoqatave mjedisore “Ekolëvizja”  Nr. 146, viti i nëntë i botimit, 15 SHKURT 2012  Çmimi: 40 LEKË

www. ekolevizja.  org
www. myabcal.  org

MENAXHIMI I LUMENJVE KERKON VLERESIM
STRATEGJIK MJEDISOR
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 Nga Inxh. Halit KAMBERI

Ndërtimi dhe shfrytëzimi i HEC-
eve duhet të analizohen gjerësisht
në drejtim të efekteve të tyre
mjedisore dhe kjo përpara, gjatë dhe
pas ndërtimit të objektit. Kjo kërkon
që, në realizimin e një investimi është
gjithmonë e domosdoshme marrja në
konsideratë e ekzistencës ose
mundësisë së planifikimit dhe të
përdorueseve të tjerë të burimeve
ujore. Programi i monitorimit duhet
të përdoret për të verifikuar nese janë
mare ne konsideratë të gjitha
ndikimet e mundshme mjedisore, si
rezultat i ndërtimit dhe funksionimit
të HEC-ve.

Vetëm në vitin 2011 Ministria e Mjedisit ka
miratar 11 leje për ngritjen e hidrocentraleve.
Brenda këtij viti kanë përfunduar edhe 14 HEC-
e vendore të cilat ishin miratuar nga Komisioni
i Shqyrtimit të Kërkesave në vitet
paraardhëse. Në lumenjtë shqiptarë janë
ndërtuar gjithsej 287 hidrocentrale që janë
sot në pronësi shtetërore, private ose të
dhëna kohët e fundit me koncesion, me fuqi
të përgjithshme prej 2. 6 MW. Rreth 18
hidrocentrale janë të mëdhenj me fuqi mbi
15 MW, të cilët prodhojnë rreth 2 milionë KWh/
vit energji elektrike.

 Aksioni i Qeverisë etiketohet si sukses për
prodhimi të energjisë së blertë, por nuk mund
të mos ketë pasoja mjedisore. 450
hidrocentrale, ku midis tyre ka edhe të
mëdhenj e me diga, të gjithë sëbashku, pa
dyshim do të humbasin gati deri në zhdukje
të gjithë vlerat natyrore dhe biologjike që
kanë lumenjtë tanë.

Nga Agim DALIPI
Rritja e temperaturave në Arktik, në

rritje dy deri në tre herë më shumë se
mesatarja globale, kanë bërë që të
zvogëlohet shtresa akullnajore e kupolës
polare të veriut me 20 për qind gjatë tre
dekadave të fundit. Sipas ekspertëve po
ndodh një ristrukturim i rrymave të
Atlantikut duke sjellë ndryshime dramatike
klimatike në të gjithë planetin sepse edhe
rrymat ajrore kanë ndryshuar duke sjellë
ajër të ftohtë në kontinent në drejtim të
kundërt me lëvizjen e akrepave të orës.

Edhe këto ditë plehrat e spitalit
tek Qendra Spitalore Universitare
“Nënë Tereza” jane djegur pranë
kazanëve që ndodhen para spitalit
të pediatrisë. Për fat të mirë, e nxitur
nga publikimi i faktit në media ka
reaguar me njëherë Drejtoria e QSUT
qe ka marrë masa penalizuese, me
qëllim evitimin e këtyre ngjarjeve. Por
athere çfarë mungon që përsëri këto
mbetje digjen jashtë. Sepse aty kanë
qënë dhe drejtuesit dhe rojet. Por me
siguri që, të paktën, ka munguar
kontrolli i vazhdueshëm, gjë që, të
parët, duhet ta bëjnë drejtuesit e
QSUT.

Nga Ela SHKURTI

Sipas specialistëve të fushës
kjo situatë kërkon vëmendjen e
caktuar nga instancat kompetente,
që duhet të fokusohen në vënien
në zbatim të një skeme
monitoruese në përputhje me
kërkesat cilësore të direktivave të
BE-së, e cila do të ndihmojë në
njohjen më mirë të gjendjes dhe të
burimeve kryesore ndotës, duke
caktuar si duhet shkaqet edhe
përgjegjësitë dhe duke marrë masat
për përmirësimin e gjendjes në
kohën e duhur.
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Në Fakultetin e Pyjeve të
Universitetit Bujqësor u zhvillua
një diskutim për nismën e
privatizimit të pyjeve. Të
pranishëm ishin Ministri i Mjedisit

z. F. Mediu, rektori universitetit
Bujqësor z. F. Harizaj, dekani i
Fakultetit të Pyjeve, specialistë dhe
inxhinierë pyjesh, akademikë,
përfaqësues nga shoqata të
pyjeve e shoqërisë civile etj.

 Në fjalën e tij, Ministri i Mjedisit
u shpreh se problematika nuk
qëndron tek privatizimi i pyjeve
por qëndron te transferimi i
potencialeve menaxhuese në nivel
lokal. Ai theksoi përafrimin e
legjislacionit me atë të vendeve të
BE-asë e përshtatjen me kushtet e

mbeturinave qofshin këto spitalore
apo urbane, çliron dioksinë dhe
forane, dy lëndë shume të
rrezikshme kancerogjene. Ndërsa
drejtori i ISHP, z. S. Ivziku u shpreh
se nuk ishte në dijeni të problemit
por do të merren masat e
nevojshme për të ndëshkuar
personat përgjegjës. Ai është
shprehur se “Drejtoria e QSUT ka
një kontratë në lidhje me pastrimin
dhe grumbullimin e të gjitha
plehrave që krijohen gjatë dites në
ambientet tona. Firma është e
angazhuar dhe e kontraktuar që të
bëjë mbledhjen dhe përpunimin e
tyre sipas të gjitha rregullave dhe
ligjeve në fuqi. Ne do të marrim të
gjitha masat, bashkë me shërbimin
e rojeve dhe më firmen që nuk ka
arritur të bëjë pastrimin ashtu si

Shfrytezimi pa kriter i reres e
zhavorreve, shoqeruar me devijim
ne shtratit e lumit te Devollit ka
shkaterruar dy hektare tokë
bujqësore dhe rrezikon të
shkatërrojë dhe siperfaqe të tjera
përgjatë rrjedhjes së tij. Shkaterrimi
i shtratit ekzistues të lumit, me
shtimin e prurjeve nga reshjet e
fundit, ka bërë inekzistente 50
parcela tokë në pronësi të
fermerëve të fshatit Selitë. Këtë e
pohon edhe kryetari i komunës,
Agron Hysa, që thotë se: “Ky
është një rast i përsëritur ndër vite.
Në këtë zonë duhet të ndërhyhet
në rikonstruksionin e pritave, të
cilat kanë dalë jashte funksionit.
Për këtë qellim komuna ka hartuar
edhe një projekt, të cilin e ka

“Rruga drejt energjisë së
rinovueshme dhe ekonomisë së
qëndrueshme - projekt pilot në
Kukës”. Ky është titulli i projektit
që Instituti i Politikave Mjedisore
ka filluar që në nëntor të vitit 2011

vendit tonë dhe ligji së shpejti do
hidhet për diskutim me grupet e
interesit dhe publikun. Ministri
vuri në dukje se janë bërë
përmirësime të ndjeshme në

drejtim të mirë menaxhimit dhe
mbrojtjes së pyjeve por mbetet
akoma shumë pëër të bërë në disa
drejtime si vendosja e kritereve të
forta teknike, profesionale e
financiare, kontrollet e forta për

marrjen e masave ligjore etj. .
 Mediu, gjithashtu, foli për një

zhvillim te industrisë në prodhimin
e materialeve bioenergjetike nga
mbeturinat e pyllit dhe se reformat
e qeverise synojnë që pylltaria të
bëhet një sektor i rëndësishëm i
zhvillimit ekonomik të vendit duke

theksuar mekanizmat e pagesave
për shërbimet në ekosistem dhe
dhënien me koncesion apo
partneriteti publik-privat të
pyjeve, qoftë edhe të Parqeve
Kombëtare si mekanizëm efektiv
për përfitim ekonomik dhe
përmirësim ekologjik.

 Nga pedagogët e Fakultetit të
Pyjeve u mor përsipër të rishikojnë
mundësinë e ndryshimit të
kurrikulave akademike, në mënyrë
që një inisiativë e tillë, të
orientohet edhe që në bankat e
shkollës, me të gjitha prioritet dhe
veçoritë e saj.

 Ekspertë të fushës, gjatë
diskutimeve të zhvilluara u
shprehën se shfrytëzimi i pyjeve
është një biznes me humbje
prandaj është mëse e
domosdoshme që qeveria të
ndërhyjë për t’i mbrojtur ato. Aty
u hodh ideja e importit të lëndës
drusore, duke e parë si zgjidhje
për problemin e dëmtimit të pyjeve
nga prerjet. Gjithashtu u tha se
drejtimi i pyjeve të realizohet nga
profesionistë dhe kërkohet krijimi
i një Bordi Këshillimor pranë

ministrit, i vlefshëm për të gjithë
grupet e interesit.

DISKUTIM PER PRIVATEZIMIN E PYJEVE
 Në takim pati diskutime me një

diskutoi një qëndrim negativ rreth
privatizimit të pyjeve dhe se
privatizimi i shpejtë i sektorit
është gabimi më i madh që është
bërë me to. Kjo, u tha aty, sepse
është e pamundur që vetë komuna
të realizojë zhvillimin e
qëndrueshëm pa mbështetjen

teknikën dhe administratën e
nevojshme.

 Ministri Mediu, në lidhje me
idetë e shprehura reagoi duke

thënë se krijimi i Fondit të
Pyllëzimit është i domosdoshëm

dhe se do të donte të ishte Fondi
i Pyllëzimit dhe Mjedisit, ide që
do t’ia paraqesë kryeministrit. Ai
u shpreh se “Ne kemi buxhet
rutinor, mbjellje që kanë 25%
produkt. Prandaj shteti bëhet
refraktar, sidomos në gjendje krize
që jemi sot. Në strategji duhet të
vendosim dhe kostot që qeveria

t’i parashikojë në buxhet. Vetëm
në këtë mënyrë i kemi përcjellë
qeverisë diçka të vlefshme”.

Takimi u mbyll me kërkesën e
ministrit z. Mediu, për krijimin e
një grupi pune me përfaqësues
nga grupe të ndryshme të
interesit nga Ministria e Mjedisit,
Universitetit, Shoqatat e
përdoruesve (sipërmarrjet e
shfrytëzimit), shoqatat e pyjeve
etj.

Mediu: Bërja e Fondit të Pyllëzimit me ligj - hap pozitiv

Eshtë e pamundur që vetë komuna të
realizojë zhvillimin e qëndrueshëm pa mbështetjen,

teknikën dhe administratën e nevojshme.

MBETJET SPITALORE – NJE PROBLEM QE NUK PO GJEN ZGJIDHJE PREJ VITESH
Që në pranverën e viti 2010

drejtori i Politikave Shëndetësore
në Ministrinë e Shendetësise, z. P.
Pipero pranonte se “Problemi i
mbetjeve spitalore qëndron, por ne
jemi duke i dhënë fund ketij

problemi. Për një periudhe të
shkurtër do të vijne 6 autoklave të
cilat do të bëjnë trajtimin e
mbetjeve spitalore”.

 Kjo gjë, siç duket nuk ka

ndodhur. Edhe këto ditë plehrat e
spitalit tek Qendra Spitalore
Universitare “Nënë Tereza” digjen
pranë kazanëve që ndodhen para
spitalit të pediatrisë. Në afersi të
këtij spitali ndodhen të vendosur
dy kazane plehrash dhe të djelën e
kaluar në to, vonë në darkë, aty
janë djegur mbetjet e spitalit. Edhe
më parë janë fotografuar punonjës
të spitalit duke hedhur mbetjet në
kazanët e mbetjeve urbane.

 Sipas specialistëve të Institutit
të Shendetit Publik, djegia e
plehrave pranë pediatrisë është një
akt i pazakontë dhe shkaktarët
duhet të marrin ndëshkimin e
nevojshëm. Sipas tyre, megjithë që
nuk kanë dashur të flasin
publikisht, kanë deklaruar
“anonimë” në media, djegia e

duhet “.
  Për fat të mirë, e nxitur nga

publikimi i faktit në media ka
reaguar me njëherë Drejtoria e
QSUT. Një ditë më vonë ajo ka
mbledhur në një takim firmën e
pastrimit që është kontraktuar për
pastrimin e plehrave spitalore si
dhe firmën e sigurisë te spitalit.
Ndaj tyre janë marrë masa
penalizuese, me qëllim evitimin e
këtyre ngjarjeve.

Në reagimin e drejtorisë “
Rezulton se kjo është një ngjarje
aksidentale, ndërkohe që për dy
kompanitë janë marrë masat
penalizuese në mënyrë që të mos
ketë përsëritje të djegies së
mbeturinave në ambientet e
QSUT”.

 Gjate vitit të kaluar në këtë

spital është instaluar hidroklava,
e cila bën të mundur përpunimin e
mbetjeve spitalore duke i kthyer
ato në të padëmshme. Por athere
çfarë mungon që përsëri këto
mbetje digjen jashtë. Sepse aty

kanë qënë dhe drejtuesit dhe rojet.
Por me siguri që, të paktën, ka
munguar kontrolli i vazhdueshëm,
gjë që, të parët, duhet ta bëjnë
drejtuesit e QSUT.

në qytetin e Kukësit. Projekti po
zbatohet me mbështetjen e
Fondacionit “Friedrich Ebert” në
Tiranë.

 Projekti ka të bëjë me zhvillimin
e një studimi-vizion rreth kalimit të

qytetit të Kukësit në një
ekonomi të gjelber, të
qëndrueshme dhe prodhimin
e energjisë së rinovueshme.
Megjithëse Kukësi është një
nga zonat më të varfëra të
vendit, ka shumë potenciale
për zhvillimin e energjive të
rinovueshme dhe zhvillimit
ekonomik të gjelbër. Projekti
parashikon dhe llogarit
përfitimet ekonomike, metodat,
investimet e nevojshme, dhe
mënyrat e nevojshme për

kalimin e Kukësit në një ekonomi
të qëndrueshme e te gjelbër. Disa
nga përfundimet paraprake të
projektit tregojne se, vetëm po të
aplikohet termoizolim në ndërtesat
e qytetit të Kukësit, do të kishte
mbi 51% harxhim më pak për
ngrohjen e tyre.

 Modeli i krijuar nga ky projekt,
do të shërbejë si një model-bazë
për bashkitë e komunat e tjera të
Shqipërisë në kalimin e tyre drejt
enerjgisë së rinovueshme dhe
ekonomisë së gjelbër. Projekti ka
si synim përhapjen e gjetjeve dhe
modelit të krijuar edhe tek bashkitë
e tjera nëpërmjet workshopeve dhe
konferencave që do të mbahen në
muajt maj-qershor të këtij viti.

derguar në Ministrine e Bujqësisë,
ku edhe pritet një miratim për
ndërhyrje në shtratin e lumit
Devoll. Banoret ankohen se prej
kohësh e kanë ngritur shqetësimin

e tyre në të gjitha instancat
shtetërore, në prefekture e Tiranë,
po shfrytezimi pa kriter i karierave
të lumit vazhdon.  

DREJT ENERGJISE SEE RINOVUESHME DEVOLLI PO SHKATERRON TOKAT
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Nga prof. Aleko MIHO
Gati tre të katërtat e territorit

shqiptar shtrihen midis 200 dhe
2000 m mbi nivelin e detit, me

lartësi mesatare prej 708 m, sa
dyfishi i kontinentit evropian. Kjo
do të thotë që ujërat tona kanë
energji potenciale shumë të lartë,
pra jemi vend jo vetëm i pasur
me ujëra, por dhe me energji të
lartë. Kjo ka qënë arsyeja që në
lumenjtë shqiptarë janë ndërtuar
rreth 287 hidrocentrale (HEC) që
janë sot në pronësi shtetërore,
private ose të dhëna me
koncesion, me fuqi të
përgjithshme prej 2. 6 MW. Le
ta themi me bindje se energjia
elektrike ujore ka qënë arritje e
madhe për kohën dhe
njëkohësisht edhe mbështetje e
rëndësishme e zhvillimit
ekonomik të vendit.

 Rreth 18 hidrocentrale janë të
mëdhenj me fuqi mbi 15 MW, të
cilët prodhojnë rreth 2 milionë
KWh/vit energji elektrike.

Më të njohurit janë ata të
kaskadës së lumit Drin (Fierzë,
Koman dhe Vaun e Dejës).
Hidrocentrale të tjerë gjenden mbi
lumin e Matit ( Ulëz dhe Shkopet
), në Bistricë etj. Kurse rreth 269
të tjerë janë të vegjël, me fuqi nën
15 MW dhe kapacitet prodhimi
600 mijë KWh/vit. Megjithatë sot
thuhet se vetëm rreth 30% e
burimeve ujore shqiptare janë
duke u shfrytëzuar për
hidroenergjetikë dhe ende ka
mundësi të pa shfrytëzuara.
Fuqia e përgjithshme e instaluar
sot në Shqipëri nuk i kalon të
1500 MW, kur nevojat e vendit
do të mbuloheshin ndoshta me
fuqi rreth 2500 MW.

 Në dhjetëvjecarin e fundit
kërkesa për energji elektrike ka
pësuar rritje nga 6 milonë MWh
duke shkuar drejt 9 milionëve
MWh ku, pjesa më e madhe,
fillimisht ka qënë mbuluar nga
burimet energjetike të
brendshme. Në vitet e fundit është
rritur dukshëm plotësimi i
kërkesave me energji; kjo është
bërë nga jashtë në kurriz të
zvogëlimit të energjsë së prodhuar
në vend. Furnizimi me energji
elektrike (MWh) për periudhën
2000-2010 (sipas F. Bidaj, 2011
- http://www. fim. edu. al/
r e s e a r c h / p d f / w k s a /
F_Bidaj_Energjia-Mjedisi. pdf).

 Sistemi shqiptar i energjisë
elektrike mbështetet tashmë
kryesisht në prodhimin nga
hidrocentralet me kapacitet të
instaluar prej pothuajse 1450 MW
dhe mesatare vjetore prodhuese
prej rreth 4200 GWh.

2008  2009  2011  

HEC Tepelene Hidrocentral Bence, Tepelene Idro Energia Pulita 
Komuna Petran, 
Permet 

HEC- Rapun 1– 
2 Librazhd ,  Hec "Tucep 2 " 

Ostren, Bulqize, 
Diber I.R.Z. Selishte, Diber 

HEC-Selce 
Lumi Verbe, Gore, 
Korce HEC LURA1 Lure.Diber W.E.T.-T. Shirgjan, Elbasan 

HEC Lapaj Kukes HEC/Lura 3 Lure. Peshkopi 
ERALD 
ENERGJITIK Malzi, Kukes 

HEC Smokthine, Vlore HEC/Bishnica 1 Velcan, Pogradec HIDROBORSH 
Fterre, Lukove, 
Sarande 

HEC 
Borsh, Piqers, 
Leshnic, Vlore 

Ndertim dhe 
funksionim 
HEC/Bishnica 2 Velcan, pogradec 

HEC 
DRAGOSTUNJE 

Dragostunje, 
Elbasan 

HEC 
Dukagjin, Lekbibaj, 
Shoshan, Kukes HEC Lura 2 Lure, Diber DITEKO 

Zalli i Okshtunes, 
Librazhd 

HEC 
Funaresi, Luniku, 
Elbasan HEC Kacni  Selishte, Diber 

LU&CO ENERGY 
2011 

Perroi i Tucepit, 
Ostren, Diber 

HEC 

Kerpice, Ujanik, 
Velcan, Lozhan, 
Voskopoje, Marjan, 
Treska 2, Nikolice, 
Rajan, Barmash, 
qarku Korce 

HEC Kabash 
Porocan Porocan, Gramsh,  HIDROINVEST 

Stranik, Zalltore 
Librazhd 

HEC 

Lure, Arres, Muhur, 
Homesh, Bulqize, 
Zerqan, Qarku Diber. HEC Klos Lezhe DN NAT Selite, Mirdite 

HEC Orgjost, Kukes HEC i Ashtes Shkoder Devoll Hydropower Elbasan, Korce 
HEC Berat  HEC Holta Holta, Gramsh Gusmar shpk Meshanik, Guve, 

TABELA E LEJEVE PER NDERTIMIN E HIDROCENTRALEVE SIPAS
MINISTRISE SE MJEDISIT

LUMENJTE SI PASURI ENERGJETIKE
Hidrocentralet më të rëndësishëm
janë vendosur pranë kaskadave
të lumit Drin dhe të gjithë së
bashku ata prodhojnë 1350 MW.

Pronarja dhe përdoruesja e vetme
e këtyre tri hidrocentraleve është

Korporata Energjetike Shqiptare
(KESH sh. a. ) me pronësi
shtetërore, dhe aktualisht prej tyre
përftohet gati 99% e energjisë
në vend. Prej nëntorit të vitit
2009, në gjendje pune është
vetëm termocentrali që u
ndërtua në Vlorë me fuqi prej
97 MW, gjithashtu, në pronësi
të KESH.

 Nisur nga nevojat e
ngutshme që ka vendi për
energji, Qeveria shqiptare ka
vendosur si objektiv që kjo
nevojë të përmbushet duke
shfrytëzuar deri në skaj

energjinë ujore, duke ndërtuar
diga të reja ose duke shmangur
rrjedhën natyrore të ujërave në
hidrocentrale të vegjël.

Qeveria synon që numri i
hidrocentraleve që do të
ndërtohen të shkojë deri në 450,
duke e quajtur këtë edhe si
sukses të përdorimit të energjisë
së blertë. Në këtë mënyrë, gjatë
periudhës 2006-2011, METE ka
lidhur rreth 110 kontrata për
rreth 300 hidrocentrale, nga të
cilët, në 73 ose kanë filluar, ose
kanë përparuar, ose kanë
përfunduar punimet. Mendohet
se fuqia e instaluar e tyre është
rreth 1. 3 milionë MW. Në vitin
2011përfunduan 14 HEC-e

vendore, me kapacitet 53 mijë
MW. Ndërkohë mendohen të

ndërtohen edhe dy
hidrocentrale të reja mbi lumin
Drin, ai i Skavicës (Kukës) me
fuqi 400 MW dhe ndërkohë
është duke përfunduar

hidrocentrali i Ashtës (Shkodër)
me fuqi 40 MW. Po në këtë vit,

ka nisur puna në lumin e Devollit
për ndërtimin e tri HEC-eve të
mëdhenj, me kapacitet 319 MW
dhe prodhim energji 985. 4 GWh/
vit. Gjithashtu, është miratuar
kaskada e HEC-eve mbi lumin
Fan i Madh dhe Fan i Vogël, me
fuqi rreth 88 MW dhe prodhim
energjie rreth 378 GWh. Kohët e
fundit po diskutohet edhe për
ngritjen e një parku eolik në malin
e Karaburunit (Vlorë) për
shfrytëzimin e energjisë së erës;
ky mendohet të jetë më i madhi
në Evropë, me fuqi të
përgjithshme prej 500 MW.
Parqe eolike të tjerë mendohet të
ndërtohen, gjithashtu, në Lezhë
dhe në Gjirokastër, të cilat së
bashku me Karaburunin do të
japin 1200 MW.

 (vijon ne faqen 4 )

Vetëm në vitin 2011 Ministria e Mjedisit ka
miratar 11 leje për ngritjen e hidrocentraleve.

Brenda këtij viti kanë përfunduar edhe 14 HEC-e
vendore të cilat ishin miratuar nga Komisioni i

Shqyrtimit të Kërkesave në vitet paraardhëse. Në
lumenjtë shqiptarë janë ndërtuar gjithsej 287

hidrocentrale që janë sot në pronësi shtetërore,
private ose të dhëna kohët e fundit me

koncesion, me fuqi të përgjithshme prej 2. 6 MW.
Rreth 18 hidrocentrale janë të mëdhenj me fuqi
mbi 15 MW, të cilët prodhojnë rreth 2 milionë

KWh/vit energji elektrike.

"Kjo frymë për të shfrytëzuar në skaj të gjithë
burimet hidrike të vendit nuk është rruga më e

mire për të përballuar nevojat tona për energji."



4

Nga Spase SHUMKA

 Në vitin 2025, do të ketë rreth
dy miliardë njerëz më tepër që
duhen ushqyer, kjo rritje e
ushqimeve do të kërkojë shumë
më tepër ujë. Le të kujtojmë se, për
të prodhuar një kilogram grurë
duhen nga 500 deri në 4000 litra
ujë. Që sot, 1, 2 miliardë njerëz nuk
kanë qasje në ujë të pijshëm në
mënyrë të kënaqshme, më shumë
se 2, 4 miliardë të tjerë nuk kanë
ujë për kushte të kënaqshme
sanitare. 3, 5 milion fëmijë vdesin
çdo vit për shkak të sëmundjeve
të lidhura me mungesën e ujit dhe
ndotjen e tij, erozioni, përmbytjet
janë tipare të përbashkëta në
shumë vende të botës. Le të
kujtojmë gjithashtu atë që sot
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. Kjo
gjendje ka cuar në domos-
doshmerinë në studimin dhe

Nga prof. Aleko MIHO

 Kjo frymë për të shfrytëzuar në
skaj të gjithë burimet hidrike të

vendit nuk është rruga më e mirë
për të përballuar nevojat tona për

energji. Edhe pse ky aksion i
Qeverisë etiketohet si sukses për
prodhimi të energjisë së blertë, qoftë

Shoqatës së Prodhuesve të Bukës,
u ngrit dhe problemi i bukës në feta
e me qese plastike që shihet nga
ekspertët si aspak higjienik dhe me
dëm të madh për konsumatorët.
Këtë e pranon dhe kreu i AKU, Genc
Juka, i cili, u bën thirrje

menaxhimin eintegruar i ujërave
nëpërmjet projekteve të OKB-së,
Bankës Botërore e Bankave të
Zhvillimit.

 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.

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 duke respektuar marrëveshjet
ndërkombëtare dhe interesat
ekonomike.

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

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

2. Menaxhim të shumëfishtë në
nivele të ndryshme (p. sh.,
menaxhim 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
si mbivleresim te ekonomisë
kundrejt ekologjisë, mbisgjerim të
nje sektori ndaj sektorëve të tjerë,
të një shteti ndaj tjetrit, autoritetet
kombëtare ndaj pushtetit vendor,
qeveria kundrejt organizatave
joqeveritare, hartuesit e
politikave publike ndaj
vendimmarrësve, shkencëtarët
kundrejt hartuesve të politikave
e vendimmarrësve, të tokës ndaj

ujrave, ujërat sipërfaqësore
kundrejt ujërave nëntokësore apo
bregdetare, sasia e ujit kundrejt
cilësisë së tij, përdoruesit e
vendeve sipër rrjedhave të ujrave
ndaj atyre që janë poshtë tyre apo
të 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.

(vijon ne faqen 6 )

MENAXHIMI I INTEGRUAR I BURIMEVE UJORE

LUMENJTE SI PASURI ENERGJETIKE
kjo me energjinë ujore dhe me atë
të erës, nuk mund të mos ketë
pasoja mjedisore. Nuk jemi në dijeni

në se për gjithë këtë masë lejesh
ndërtimi për hidrocentrale ka pasur

vlerësime serioze nga ekspertë të
fushës lidhur me ndikimin në
mjedis. E parë për një hidrocentral

të vogël ndoshta ndikimi nuk është
aq domethënës, por kur është fjala
për 450 hidrocentrale, ku midis tyre
ka edhe të mëdhenj, me diga, si në
lumin e Vjosës, në atë të Devollit
etj. , të gjithë sëbashku, pa dyshim
do të humbasin, gati deri në
zhdukje, të gjithë vlerat natyrore
dhe biologjike që kanë lumenjtë
tanë.

 Është e njohur standarde
ndikimi që hidrocentralet dhe
parqet energjetike do të kenë në
mjedis, qoftë me digat, qoftë me
shmangiet e rrjedhjeve natyrore.
Nga këto ndërhyrje ujërat
humbasin cilësinë natyrore të tyre,
nuk janë më streha normale për
bimët dhe kafshët që strehojnë prej
miliona vjetësh, nuk janë më
koridore biologjike për peshqit
(troftën, ngjalën etj. ). Mbledhja e
ujërave në ujëmbledhësa mund të
jetë i dobishëm vetëm për pak
gjallesa, shpesh jo shumë të
rëndësishme për larminë biologjike,
dhe për njeriun, por për lumenjtë
atë krijojnë shpesh kushte të
vështira për përmbajtjen e

450 hidrocentrale, ku midis tyre ka edhe të mëdhenj e
me diga, të gjithë sëbashku, pa dyshim do të humbasin

gati deri në zhdukje të gjithë vlerat natyrore dhe
biologjike që kanë lumenjtë tanë.

Vizioni i Qeverisë nuk është aspak në përputhje me
zhvillimin e qëndrueshëm të vendit e me turizmin e

qëndrueshëm

sedimenteve, për temperaturën, për
oksigjenin e ujërave etj.

 Në Shqipëri kemi sakrifikuar
nga ana natyrore lumin
Drin dhe lumin Mat,
ndoshta kjo edhe mund të
justifikohet; por aksioni i
ndërtimit të
hidrocentraleve në çdo
skaj të vendit nuk mund
të gjejë mbështetje për
kohën që jetojmë dhe
zhvillimin tonë afatgjatë.
Theksojmë se në këtë
nismë nuk ka shpëtuar Vjosa, që
deri tani njihet si një ndër lumenjtë
në rajonin e Ballkani pa barrjera
artificiale. Po në këtë mënyrë, nuk
duket se ka shpëtuar as lumi Fan,
as lumi i Devollit. Pa llogaritur që

në listën e hidrocentraleve janë të
përfshira të gjitha rrjedhjet malore,
të cilat janë pika më e fortë e

biodiversiteti shqiptar, për florën
dhe faunën e çmuar që strehojnë,
por edhe për zhvillimin e turizmit

natyror për të cilin vizitorët e huaj
na kanë zili.

 Si përfundim, ky vizion i
Qeverisë nuk është aspak në
përputhje me zhvillimin e
qëndrueshëm të vendit, në turizmin

e qëndrueshëm etj. si përflitet
shpesh dhe nënvizohet fort edhe
në strategjitë përkatëse të zhvillimit.

fëmijët. Eshtë folur shpesh për këtë
bakter por, siç duket, kontrollet që
janë bërë ( apo që duhen bërë ) nga
strukturat përkatëse, nuk kanë qënë
në nivelin e duhur dhe as e kanë
parandaluar. Sepse ushqimet e
paketuara që shiten rëndom në
tregun tonë, shpesh, nuk kanë as
origjinën e as ndonjë të dhënë tjetër.

 Një problem tjetër i ushqimeve
është dhe buka që shitet jashtë
standardeve të higjienës dhe
kërkon vendosjen e rregullave të
dtyrueshme në treg, që, Autoriteti i
Kontrollit te Ushqimit ( AKU ) nuk
ka përcaktuar akoma afate. Kjo në
bazë dhe të vendimit të qeverisë
muaj më parë për futjen e ambalazhit
të letrës.

Gjatë një tryeze mes
përfaqësuesve të AKU dhe

ruajtur.
 Para viteve ’90-të ky bakter

lejohej deri në 3 mikrobe për gram,
ndërsa në produktet e analizuara së
fundmi kanë dalë 372 mikrobe për
gram, ndërkohë që, në standartet e
miratuara para disa viteve është
lejuar deri në 500 mikrobe për gram.
Por, duke qenë se aty gjendet dhe
amonjak, si dhe mikrobe të tjera,
atëherë me një ndryshim të lehtë të
temperaturës, ky ushqim bëhet i
rrezikshëm për organizmin e njeriut.

 E-coli dhe bakteret që lidhen me
të përbëjnë rreth 0. 1% të florës së
trupit dhe rruga kryesore e
transmetimit është ajo fekale-orale.
Qelizat e saj janë në gjendje të
mbijetojnë jashtë trupit dhe sjellin
sëmundje të rënda
gastrointestinale, siodomos tek

Midis ushqimeve të tjera që
konsumojmë është dhe mishi i grirë
që shitet kudo me pako. Por sa i
sigurt është ky produkt del nga
analizat e bëra. Nga analizat
mikrobiologjike të kryera në
laboratorin e Institutit të Sigurisë
Ushqimore dhe Veterinare rezultoi
se mishi i grirë është i kontaminuar
me bakterin escherichia coli por dhe
me amoniak, gjë që tregon se këto
produkte nuk janë krejt të sigurta
për shëndetin e njeriut. Këtë e
konfirminb edhe kryetari i Shoqatës
në Mbrotje të Konsumatorëve, z.
Islam Cani që deklaron se produktet
e analizuara janë të kontaminuara.
Ai shton edhe se në fletët e
analizave të hartuara nga Instituti
përshkrimi i plotë i produktit, lënda
e parë nga ka ardhur dhe si është

A E DIME ÇFARE HAME ?!
konsumatorëve qe te jene selektive
në zgjedhjen e produkteve. Por
AKU dhe strukturat e tjera të
shëndetit publik e kontrollit të
ushqimeve duhet ta parandalojnë
këtë e të mos presin vetëm se çdo
të bëjnë vetë konsumatorët.

 (vijon nga faqja 3 )

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.
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një sistemi kompleks dhe efektive
masash për administrimin e ujit, jo
vetëm duke u fokusuar në zgjidhjen
e problemeve te prodhimit te
energjisë elektrike, një sfidë për
burime të rinovueshme por edhe për

të zbatuar përgjegjësitë që rrjedhin
nga keto marrëveshje
ndërkombëtare.

 Duke patur parasysh sa më sipër
është evidente tendenca e viteve të
fundit për investime në fushën e
HEC-ve të vegjel të cilat mund të
jenë me digë apo me derivacion.

Efektet mjedisore, si gjatë kohes
së zbatimit ashtu edhe gjatë asaj të
funksionimit të objektit janë të
ndryshme për të dy tipet e zgjidhjeve
teknike, por ato janë të ndryshme
dhe brënda të njëjtit tip zgjidhjeje,
në vartesi të pozicionimit të objektit,
nënobjekteve dhe parametrave
funksionalë të tyre. Kjo kërkon që,
në realizimin e një investimi është
gjithmonë e domosdoshme marrja
në konsideratë e ekzistencës ose
mundësisë së planifikimit dhe të
përdorueseve të tjerë të burimeve
ujore.  Procedura ligjore në miratimin
e projektit të ndërtimit të HEC-eve
përgatitjen e disa doku-
mentacioneve ligjore dhe teknike, ku
një nga më të rendesishmit është dhe
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në
Mjedis që përgatitet si pjesë e
dokumentacionit të nevojshëm për
të mundesuar përpilimin e
marrëveshjes me institucionet

përkatëse. Ky raport është kërkesë
e Ligjit 8034 datës 05. 09. 2002 “Për
Mbrojtjen e Mjedisit” dhe Ligjit
8990, datë 23. 1. 2003 “Për Vlerësimin
për Ndikimit në Mjedis”. Ai synon
të japë aspektet mjedisore të
veprimtarisë dhe ndikimet e
mundshme në mjedis si rezultat i

zhvillimit të projekteve.
 Siç u tha dhe më lartë HEC-t e

vegjël zhvillohen dhe mbështeten në
vlerat natyrore ëte një zone të
caktuar. Luginat malore përbëjnë
dhe shpesh përmbajne potenciale
natyrore dhe mjedisore të
konsiderueshme. Punimet hidro-
teknike të nevojshme për realizimin
e objekteve hidroenergjitike si (diga,
vepra e marrjes, kanalet e rrjedhjes
së ujit, tunelet, linjat e tubacioneve,
godina e centralit, etj), veprojnë në
një natyre të pasur me vlera të
veçanta mjedisore, duke përbërë një
potencial për ndikimin e tyre
negativ në mjedise. Prandaj këto
projekte dhe investime, jo vetëm
duhen shoqëruar me Raportet e
Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor por,
ajo që është më e rëndësishmja,
duhen monitoruar me seriozitet dhe
efikasitet nga institucionet
përkatëse, qendrore dhe lokale si
Agjensitë Lokale Mjedisore,
Agjensitë e Baseneve Ujore dhe nga
Autoritetet Vendore, duke filluar që
nga faza e planifikimit, projektimit,
zbatimit dhe deri në atë të shfrytëzimit
të veprës.

 Përvoja ka treguar që, pas kalimit
të fazave zyrtare të miratimit të
kërkesës për ndërtimin e HEC-ve të
vegjel dhe miratimit të projektit te
paraqitur, ku bën pjesë dhe raporti
mbi Vleresimin e Ndikimit në Mjedis,
periudha më e rëndësishme në
drejtim të ruajtjes dhe mbrojtjes së
vlerave mjedisore, nis me fillimin e
zbatimit të punimeve dhe vazhdon
me periudhën e shfrytëzimit të
veprës.

 Një moment i rëndësishëm është
përpilimi dhe zbatimi i një programi
monitorimi për efektet mjedisore të
investimit të kryer. Monitorimi është
një proces i evidentimit të
ndryshimeve, nëse ato ndodhin, dhe
përcaktimi i tendencës dhe masës

së tyre.
Objektivi kryesor i këtij procesi

është ofrimi i rekomandimeve të
duhura për mbrojtjen e zonës,
mbrojtjen e shëndetit të punëtorisë
dhe të banorëve, ëte cilësisë ujërave
dhe të regjimit, sasisë së ujit që
merret dhe asaj që shkarkohet, i cili

do të vijoje më tej rrjedhjen dhe
mund të krijojë efekte negative
mjedisore (humane apo natyrore) në
rrjedhën e poshtëme të saj.

 Aspektet kryesore që duhen
marre në konsideratë gjatë
monitorimit në periudhën

e zbatimit te punimeve: pastrimi
dhe hapja e kanaleve për linjën e
derivacionit që duhet të shmange
prerjen e pemëve ;minimizimi i
kushteve që favorizojnë erozionit
gjatë hapjes së trasesë së kanaleve
apo rrugëve të kantierit, duke e
konsideruar atë si një detyre
parësore gjatë gjithë periudhës se
zbatimit; minimizimi i ndërhyrjeve të

cilat dëmtojnë pejsazhin e zonave të
ndertimit dhe parashikimi i masave
të nevojshme për përmirësimin e saj
atje ku nevojitet; në së gjatë zbatimit
të projektit shkaktohen ndotje të

ujërave sipërfaqesor apo dhe
nëntokësore nga derdhje të
ndryshme ndotëse, të cilat prekin
parametrat bazë jetësorë të gjallesave
që rriten në to; etj. .

 Gjatë funksionimit te vepres,
programi i monitorimit do të përdoret
për të verifikuar, nese janë mare ne
konsideratë të gjitha ndikimet e

mundshme mjedisore, si rezultat i
ndërtimit dhe funksionimit të HEC-
it/HEC-ve. Programi i monitorimit për
çdo papastërti potenciale që mund
të krijohet apo shkaktohet në mjedis
duhet të meret ne konsiderat nga
Agjencia Rajonale e Mjedisit, si
autoriteti shteteror kompetent
monitorues i efekteve mjedisore
lokale. Këtu duhet patur parasysh
faktoret potencialë qe mund te
gjenerojne impakte negative
mjedisore që duhet të përfshihen në
hartimin dhe zbatimin e masave per
zbutjen e efekteve negative.

 Konkretisht do te synoje në
respektimin dhe ne menyre te
vazhdueshme por sidomos gjate
periudhes se thate te vitit (Qershor-
Shtator), rregjimi i perdorimit te
ujerave te rrjedhes, (miratuar nga
Agjensia e Basenit Ujor), duke
minimizuar ndryshimet ne rregjimin
ujior te tij, ne menyre qe evitoje sa
me shume ndikimin ne floren dhe
faunen e zones dhe gjithashtu te
mos ndikoje ne perdoruesit e tjere
(nese ka) ne drejtim te rrjedhes.

 Duke vleresuar rendesin e
problematikes mjedisore dhe
sensibilitetin qe i duhet kushtuar
asaj, nje rendesi te vacant mere roli i

Institucioneve qendrore dhe lokale
te cilat meren me miratimin dhe
monitorimin e investimeve dhe
sidomos te efekteve ne mjedis te
shkaktuara nga ndertimi dhe

shfrytezimi i HEC-ve. Por roli i ketyre
institucioneve behet dhe me jetesor
dhe i veshtire ne procesin e
monitorimit dhe respektimit te
raporteve te efekteve mjedisore te
projekteve te ndryshme, e cila mund
te vije sa per munges kapacitetesh
dhe pajisjesh po aq dhe per munges
vleresimi dhe neglizhence.

MONITORIMI MJEDISOR I LUMENJVE
 Nga Inxh. Halit KAMBERI

 Shqipëria renditet si një vend me
pasuri ujore të konsiderueshme në
Evrope, me një shtrirje hidrografike
në të gjithë territorin që ze një
sipërfaqe ujëmbledhese prej rreth 44

000 km2 ose 57% më të madhe se
territori i vendit. Po ashtu ka dhe një
rezervë hidroenergjitike të madhe, e
cila llogaritet në rreth 16 miliard këh,
nga të cilat deri tani është
shfrytezuar rreth 30-35% e saj.

Nënkuptohet që në planifimin e
përdorimit të rrjedhave ujore duhet
marrë në konsideratë qëllimet e
përdorimit, vendosja hapësinore e
tyre, koha e përdorimit, sasia e
nevojshme dhe parametrat e cilësise
së ujit. Ekzistenca e disa
përdorueseve në të njëjten rrjedhë
ujore siç mund të jenë sistemet
vaditëse të bujqësisë, ato të
furnizimit me ujë të pijshëm, etj. ,
bëjne të nevojshme studimin
kompleks lokal dhe rajonal, të cilat
të mbeshteten dhe në llogaritjet
social-ekonomike.

HEC-et, si objekteqë
funksionojnë në rrjedhat ujore kohët
e fundit kanë marrë një zhvillim të
kënaqeshem por planifikimi, ndërtimi
dhe shfrytëzimi i tyre duhet të
analizohen gjerësisht sidomos në
drejtim të efekteve të tyre mjedisore
dhe kjo përpara, gjatë dhe pas
ndërtimit të objektit. Kjo merr rëndësi
edhe Shqipëria kërkon të jetë anëtare
e BE-së së bashku me legjislacionin
dhe strategjitë e duhura mjedisore
edhe pse vendi ynë është tashmë
antar i një numëri konventash
ndërkombetare mjedisore në
funksion të ruajtjes dhe përmirësimit
të mjedisit.

 Kjo kornizë ligjore dhe
angazhimet ndërkombëtare në
fushën e mjedisit, paraqesin ne
vetvete një game të gjerë detyrash
për institucionet, si për zbatimin e

të Matit, sërish problemet janë
shumë serioze. Ndër lumenjtë më

Ela SHKURTI
 Sipas Direktivës 60 të Rrjetit

Evropian të Ujërave (EC WFD
2000/60) gjithë ujërat e vendeve
anëtare të BE-së duhet t’i përkasin
të paktën cilësisë ‘mirë’ brenda
viteve 2015. Si vend që po përpiqet
të bëhet pjesë e BE-së, Shqipëria
duhet të synojë në plotësimin e
këtyre kërkesave.

 Sipas një studimi të kryer nga
specialistë të fushës në Fakultetin
e Shkencave Natyrore, UT, rezulton
se mbetet shumë punë për t’u bërë.
Pavarësisht se ekzistojnë ujra që
janë në gjendje “të mirë” ose
“shumë të mirë” siç janë ujërat e
pellgut të Vjosës, në lumin e Shalsit
(Gërmenj) pellgun e Drinit dhe atë

të ndotur në krye qendrojnë
shumica e stacioneve brenda

pellgut të Ishmit, sidomos të
lumenjve të Lanës (Kashar), të
Tiranës (Bregu i Lumit, Kamëz,
Rinas) dhe të Gjolës (Fushë Krujë).
Po kjo gjendje është parë edhe për
lumin e Gjanicës (Fier). Vlerat për
këta stacione janë ndër më të ulëtat
që mund të llogariten ndonjëherë
për ujërat e rrjedhshme
sipërfaqësore. Cilësia e tyre shpesh
është ‘e keqe’ dhe rrallë mund të
jetë në klasën ‘e varfër’.

 Lana, Tirana, ndër më
problematkët, variojnë nga një
ndotje hera-herës ‘mesatare’ deri në
‘të varfër’. Studimi bën të ditur se
në Lanë vlerat mesatare të nitriteve
janë 44 herë më të larta se vlera e
standardit 44 të BE-së. Sipas

LUMENJTE DHE ANTARESIMI NE BE
studimit këto ujëra ndoten në
Tiranë, pasi përpara se të hynë në
kryeqytet i përkasin një cilësie
shumë të mirë. Ujërat e zeza dhe
mbetjet e ngurta janë ndotësit
kryesorë të kërtyre ujërave.

 Sipas specialistëve të fushës
kjo situatë kërkon vëmendjen e
caktuar nga instancat kompetente,
që duhet të fokusohen në vënien
në zbatim të një skeme monitoruese
në përputhje me kërkesat cilësore
të direktivave të BE-së, e cila do të
ndihmojë në njohjen më mirë të
gjendjes dhe të burimeve kryesore
ndotës, duke caktuar si duhet
shkaqet edhe përgjegjësitë dhe
duke marrë masat për përmirësimin
e gjendjes në kohën e duhur.

Programi i monitorimit do të përdoret për të verifikuar
nese janë mare ne konsideratë të gjitha ndikimet e

mundshme mjedisore, si rezultat i ndërtimit dhe
funksionimit të HEC-ve.

Ndërtimi dhe shfrytëzimi i HEC-eve duhet të analizohen
gjerësisht në drejtim të efekteve të tyre mjedisore dhe

kjo përpara, gjatë dhe pas ndërtimit të objektit.
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Nga Spase SHUMKA

( vijon nga faqja 4 )
 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 ato aspekte që i
shërbejnë kushteve të tij. Mbi të
gjitha nevojitet bashkëpunim i
menaxherëve, palëve të
interesuara, vendimmarrësve,
shkencëtarëve etj. Në kuadër te

 Ing. Fahri BLUSHI, Drejtoria e
Shërbimit Pyjorë dhe Muharrem

GOCI, Klubi Ekologjik Krujë

 Në Rrethin e Krujës janë dy
zona të mbrojtura dhe konkretisht
Parku Kombëtar Qafshtamë dhe
Ekonomia pyjore Bruz-Zallë
(ndonëse tani është përfshirë në
Zonën e Malit të Dajtit ). Por ka dhe
biomonumente si Rrapi i Ballabanit,
Rrapi i Taslloit, ai i Arramerasit,
Rrapi i Barunit, Selvia në Fushë-
Krujë, Masivi i Pishave ( pishë e
zezë ) në Qafshtamë, që janë ruajtur
e mirëmbajtur kurse Rrapi i Brretit
është dëmtuar plotësisht.       Ndërsa
gjeomonumentet, Sarisalltiku,
Gryka e Vajës, Gryka e Zezë dhe
Kroi “Nëna Mbretëreshë” janë
ruajtur në përgjithësi.

 Drejtoria e Shërbimit Pyjorë në
Krujë vazhdimisht ka patur në
qendër të vemendjes zonat,
pavarësisht nga shtrirja dhe Parku
kombëtar Qafshtamë dhe Zona
Pyjore për ekonominë pyjore Bruz-
Zallë janë mbrojtur kryesisht nga

 LUMENJTE DHE
DIOKSIDI I
KARBONIT

Lumenjtë e përrenjtë në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës
shkarkojnë mjaftueshëm karbon

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 të
varfërimit të tyre nga ujërat e zeza,
plehrat etj. . ), rritjen e algave,
eutrofikimin e deri tek masa me
natyrë shoqërore. Për këtë
nevojiten dhe shkencat shoqërore
si ekonomistët, njohuri mbi palët e
interesuara, modele menaxhimi
nga shkencat natyrore, biologët,
agronomë, hidrologët, kimistët e
ujit, gjeomorfologët etj. .

 Qëllimi i analizave duhet të
përfshijnë në mënyrë aktive palët
e interesuara në procese për të
hartuar plane për perceptimin e
problemeve, konfliktet, interesat

dhe prioritetet 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 per të
identifikuar aktorët kyç dhe
vlerësimin interesave të tyre
përkatëse. Këtu hyjnë palë si
pushteti vendor e agjencitë
qeveritare, aktorët private ( turizmi,
industria e peshkimit, fermerët ),

grupet e interesit (OJQ-të
mjedisore, organizatat e bashkësitë
lokale etj. . ) e deri tek marëdhëniet
ndërkufitare.

 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,

Për të shmagur apo zbutur e adaptuar strategjitë ndaj
pasojave në mjedis e në ekosisteme për shkak të
aktivitetit njerëzor duhet të përfshihen bujqësia,

vendbanimet urbane, turizmi, klima, politika, zhvillimi
ekonomik.

MENAXHIMI I INTEGRUAR I BURIMEVE UJORE
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, 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.

dëmtimet dhe prerjet ilegale.
Gjithashtu është bërë një punë e
diferencuar në njohjen dhe zbatimin
e akteve ligjore e nënligjore për
zonat e mbrojtura, monumentet e
natyrës dhe mbrojtjen e

biodiversitetit. Theksojmë se gjatë
vitit 2011 është bërë një punë e
kënaqëshme për mbrojtjen e kësaj
pasurie dhe këte e tregon fakti se
nuk ka patur asnjë rast kundërvajtje

në pyje dhe kullota dhe po ashtu
edhe asnjë rast shfaqje zjarri. Në të
njëjtën kohë nuk ka patur as
territoresh për ndërtime apo
aktivitete të tjera pa leje.

 Që në vitin 2004, me vendim të

posaçëm u krijua Administrata e
Zonave të Mbrojtura me një
personel teknik prej tre vetash (një
përgjegjës dhe dy ispektorë
pyjesh), që vazhdon të veprojë

ZONAT E MBROJTURA TE KRUJES
edhe sot por dhe bashkëpunimi me
privatet dhe komunitetin ka qenë i
mirë.

 Në të dy zonat e mbrojtura, të
lartpërmendura, nuk kanë munguar
as hartimi i projekteve për pyllëzimin
dhe sistemimet malore, p. sh.
pyllëzimi me pishë të zezë në
sipërfaqe të djegura vite më pare
Qafë Shtamë dhe po ashtu është
hartuar projekti i pyllëzimit dhe i
sistemimeve malore për Pellgun e
Bovillës. Në Malin e Krujës është
bërë pyllëzimi në përgjithësi. Kjo
punë është bërë nga Shoqëria
“Antea-Cement ” Sha, shoqëritë
Ndërtim-montim ”Santara ” shpk
dhe “Babasi Co” shpk. Deri tani
janë pyllëzuar 74 ha pishë
mesdhetare dhe 40 ha me llojin
gështenjë. Vazhdon puna
përgatitore dhe mbjelljet me pishë
të zezë, kryesisht në Parkun
Kombëtarë Qafshtamë. Por ka
lindur nevoja e fondeve edhe për
biomonumentet si rrapi i Buranit
apo ndonjë tjetër.

 Problem kryesor i Zonave të
Mbrojtura, sidomos për
Biomonumentet, është mbrojtja e
tyre nga dëmtimet antropogjene si
dhe nga sëmundjet e ndryshme, me
që janë drurë të vjetër në moshë.
Për këte arsye del më se e
domosdoshme planifikimi i
fondeve për një sërë punimesh
mirëmbajtje siç janë krijimi i
vetulloreve me mure guri të thatë,
vendosje tabelash, krasitje të
degëve të thata e të dëmtuara etj.
Kjo realizohet në bazë të projekteve
që duhen bërë dhe duke gjetur
burime të ndryshme.

Por kryesor mbetet edhe
sensibilizimi i komunitetit për
mbrojtjen e tyre.

 Duke parë gjendjen reale dhe
perspektiven mendojmë se duhet
rritur bashkëpunimi me firmat
private, me njësitë e qeverisjes
vendore, Komuna e Bashki, me
MMPAU etj. duke gjetur
mundësinë e sigurimit të fondeve
të nevojshme gjatë gjithë vitit.

JO VETEM PER KURIOZITET
për të furnizuar 3. 4 milion
udhetimë me makinë deri në Hene.
Kjo ka rezultuar nga një studim i
Universitetit të Yale. Lumenjtë

thithin shumë karbon dhe janë
edhe një burim i dioksidit të
karbonit, ashtu siç thithim ne

dioksid karboni. Kjo asnjëherë nuk
është vlerësuar sistematikisht për
rajone të gjera.

Studiuesit pohojnë se një sasi
e konsiderueshme e karbonit që
ndodhet në tokë, e cila fillimisht
thithet nga bimët dhe pyjet përmes
ajrit, kalon në përrenj dhe lumenj e
më pas shkarkohet në atmosferë
përpara se të arrijë rrjedhat ujore
bregdetare. Ky burim i dioksidit të
karbonit atmosferik nga përrenjte
dhe lumenjtë është një masë mjaft
e rendesishme dhe duhet marrë
parasysh.

 Studiuesit analizuan mostrat e
marra nga Studimi gjeologjik i
Shteteve të Bashkuara në mbi 4.
000 lumenj dhe përrenj dhe rezultoi
se, ky shkarkim i karbonit, është i
njëjtë me djegien e 151 miliard litra
benzinë nga një makinë.

NIVELI I DETRAVE
DO TE RRITET DERI

NE 500 VJET
 Rritja e nivelit të detit në

shekujt e ardhshëm është ndoshta
një nga pasojat më katastrofike të
rritjes së temperaturave. Nga
ngrohja globale do të rezultojnë
shpenzime masive ekonomike,

pasoja sociale dhe migrimi i
detyruar.

 Studiuesit nga Instituti “Niels
Bohr” kanë llogaritur ndryshimet
afatgjata të nivelit te detit në rritje
në lidhje me shkarkimin e gazeve
serrë dhe ndotjen e atmosferës
duke përdorur modelet e klimës.
“Bazuar në situatën aktuale është
parashikuar ndryshime në nivelin
e detit deri 500 vjet në të ardhmen.
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Nga Agim DALIPI

Shkencëtarët thonë se një varg
i dimravë më të ftohtë evropiane,
gjatë dekadës së fundit, janë
shkaktuar në pjesën më të madhe
nga ngrohja globale. Në shikim të

parë, kjo stuhi të ftohti që ka
ardhur e po vazhdon edhe në
vendin tonë, duket sikur është në
kundërshtim me skenarët
standarde ndryshimeve klimatike

në të cilat temperatura e Tokës
vazhdimisht po rritet dhe
parashikohet që të mbrrijë
ndoshta në pesë apo gjashtë
gradë Celsius deri në vitin 2100.

 Skeptikët klimatikë që vënë në

Për të siguruar një furnizim të
qëndrueshëm me energji, ushqim,
ujë dhe menaxhimin e rreziqeve të
sigurisë që burojnë nga një klimë
që ndryshon janë bërë detyrat që
shqetësojnë komunitetin global.
Me fjalë të tjera, këto politika e ulëta
tani janë një çështje kritike
strategjike dhe duhet të trajtohen
si të tilla. Kjo u shqyrtua dhe u
cilësua dhe në konferencën
ndërkombëtare të Sigurisë në

Mynih, ku mori pjesë dhe
kryeministri ynë. Në një intervistë,
ditën e parë të konferencës, ai u
shpreh se: “ Shqipëria dihet që
është një vend me potenciale
serioze në energjinë e rinovueshme
dhe unë do t’ju them se një nga
qëllimet më kryesore të miat është
të takoj përfaqësues të biznesit të
interesuar për investime në
energjinë ujore, të erës, gjeotermike
dhe të diellit, në një vend që i ofron
të gjitha këto në sasira të
konsiderueshme “.

 Popullata e botës, që i kaloi 7
miliardë dhe pritet të rritet për rreth
9 miliardë njerëz në 2045, ka bërë që
kërkesa globale për burimet
natyrore të arrijë nivele të papara.
Deri në vitin 2030, vetëm kërkesa
për ushqim ka gjasa të rritet me 50
për qind; kërkesa për energji dhe

Prodhuesit e makinave duhet
ti bëjnë prodhimet e tyre më shumë
të efektshme në drejtim të
emetimeve të karbonit. Agjencia
Europiane e Mjedisit (EEA) ka
bërë të njohur synimet për
reduktimin dioksidit të karbonit
(CO2) nga automjetet për këtë vit
dhe deri në 2015.

 Sipas të dhënave të
EEA rezulton se transporti
rrugor është përgjegjës
për 17. 5 për qind të
emetimeve të
përgjithshme të gazeve në
Evropë dhe emetimet e tij
u rritën me 23 për qind
ndërmjet 1990 dhe 2009.
Legjislacioni evropian ka

dyshim seriozitetin e të dhënave
tashmë të vërtetuara të ngrohjes
globale e shohin këtë si vërtetimin
e dyshimeve të tyre. Por

shkencëtarët thonë, duke u bazuar
në modelet e klimes, se duhen
marrë parasysh edhe ndryshimet
rajonale në modelet klimatike dhe
shtojnë se ngrohja globale ka
kontribuar shumë në shtimin e
dimrave më të ashpër në Evropë.

 Si shkak i parë, sipas studimit
më të ri nga Institutit “Alfred
Ëgener”, është akulli i Arktikut i
cili, gjatë muajve të verës, po
zvogëlohen vazhdimisht. Kjo, me
normat aktuale të shkrirjes, mund
të bëjë që të zhduken tërësisht
deri në fund të shekullit.

 Këtë fenomen, shkencëtarët
për kërkimet detare dhe polare e
spjegojnë me faktin se ndryshon
zonat e presionit të ajrit në
atmosferën arktike dhe ndikon në
dimrin europian. Rritja e

temperaturave në Arktik, në rritje
dy deri në tre herë më shumë se
mesatarja globale, kanë bërë që
të zvogëlohet shtresa akullnajore

e kupolës polare të veriut me 20
për qind gjatë tre dekadave të
fundit. Këtu vlen të përmendet se,
në dimrin e këtij viti, në pjesën më
të madhe të janarit, temperatura
mesatare e Arktikut ishte minus 5
gradë celsius, një temperaturë
shumë më e lartë se mesatarja e
shekullit të kaluar që ka qënë nga
minus 12 deri në minus 18 gradë.

 Nëse ndodh një shkrirje në
shkallë të gjerë e akullit detar në
Arktik gjatë verës, siç ka ndodhur
vitet e fundit, shtohen dy efekte
të rëndësishme. E para, tkurrja e
sipërfaqes së ndriçuar akullnajore
shfaq një oqean më të erret, duke
shkaktuar ngrohjen e tij në verë
më shumë duke zvogëluar
rrezatimin diellor dhe duke
përshpejtuar procesin e ngrohjes.

 Së dyti, shtresa akullnajore e
zvogëluar nuk mund të ruajë më
raportin e temperaturave në, duke
e shkarkuar të ftohtin në
atmosferë dhe duke e bërë atë më
pak të qëndrueshme. Kjo ka

shkaktuar edhe ndryshime në
rrymat detare e kryesisht në atë
të Golfstream, që ka sjellë shkrirje
me ritëm të shpejtë në akullnajën
më të madhe në glob, atë të
Groenlandës ku temperatura arrin
në dhjetor të jetë edhe mbi zero,

një gjë e pazakontë e që nuk ka
ndodhur ndonjëherë.

 Sipas ekspertëve të Benfield
University College të Londrës po
ndodh një ristrukturim i rrymave
të Atlantikut duke sjellë
ndryshime dramatike klimatike në
të gjithë planetin sepse edhe

 NGROHJA GLOBALE DHE DIMRAT ME TE FTOHTE

rrymat ajrore kanë ndryshuar
duke sjellë ajër të ftohtë në
kontinent në drejtim të kundërt
me lëvizjen e akrepave të orës.
Ndërsa nga studjuesi i njohur V.
Petoukhov, në institutin e
kërkimeve të Potstadim, dimrat e

ftohtë, jo vetëm nuk kanë konflikt
me ngrohjen globale, por në fakt
e vërtojnë atë.

 Nga gjithë studjuesit dhe
ekspertët e klimës këto anomali
mund të trefishojnë probabilitetin
e dimrave ekstremë në Evropë por
dhe në veri të Azisë.  ”

-Rritja e temperaturave arktike ka reduktuar me 20%
mbulesën lunduese të akullit gjatë tre dekadave të

fundit.

-Rrezet e diellit janë zhytur tani në thellësi të detit
duke mos u reflektuar nga akulli e bora.

-Ngrohja globale krijon një sistem të fortë të presionit
të lartë që sjell ajër të ftohtë polar në Evropë.

ujë të ketë nevojë për një rritje deri
në 40 për qind. Në të njëjtën kohë,
një ndryshimet e klimës do të kenë
ndikime negative në furnizimin me
ujrat e ëmbla dhe të atyre që i duhen
prodhimit bujqësor.

 Përdorimi më i lartë i lëndëve
djegëse fosile, nga ana tjetër, do të
përkeqësojnë më tej ndryshimin e
klimës. Duke marrë angazhimet e
fundit në drejtim të reduktimit të
emetimeve të gazrave serrë, pas
takimit të Durbanit, njerëzimi mund
të përballet me një rritje të
temperaturave mesatare globale
nga 4. 5 ° C deri në vitin 2100.
Ndryshimet e klimës ka kohë që janë
identifikuar si një shumëfish i
rreziqeve dhe efektet e tyre mund
të përkeqësojnë stabilitetet
ekzistuese por dhe tensionet
politike. Thatësirat dhe përmbytjet
kanë çuar në katastrofave
humanitare shumë zona të botës që
janë më pak në gjendje për tu
përballuar me to dhe një shkallë e
gjerë migrimi mund të pritet si një
reagim ndaj përkeqësimit të
kushteve të jetesës. Disa studime
kanë parashikuar deri në 250 milion
refugjatë të klimës nga sot deri në
2050.

 Ngjarje të rënda atmosferike për
shkak të ndryshimeve të klimës
gjithashtu kërcënojnë infra-
strukturat, duke përfshirë
infrastrukturën energjetike dhe
duke rrezikuar sigurinë e energjisë.
Portet detare janë në rrezik të
veçantë nga stuhitë dhe nivelet në
rritje të detit. Nëse këto porte nuk
ju përshtaten kushteve të reja mund
të priten shqetësime të rënda të në
tregtinë ndërkombëtare.

Pasiguria është një
karakteristikë e rëndësishme e të
ashtuquajturës lidhje energji-
ushqim-ujë. Rreziqet e sigurisë rreth

energjisë, burimeve dhe mjedisit
janë të lidhura ngushtë me
ndryshimet e papritura dhe
katastrofike që ndikojnë në sigurinë
e çdo kombi. Një sfidë kryesore në
këtë drejtim është ekzistenca e
pikave për informimin në sistemin
e burimeve globale, në veçanti në
lidhje me një klimë që ndryshon
sepse pa informimin do të jetë e
pamundur për të kontrolluar edhe
pasojat. Për shembull, shkrirja e
akullit në dtete e Arktikut apo në
Grenlandë do të shkaktonte
ndryshime që mund të bëjnë të
pamundura masat ndaj
ndryshimeve të mëtejashme
klimatike. Pasiguria është gjithashtu
një çështje kyç sa i përket sigurisë
energjetike dhe furnizimi duhet të
jetë sfida kryesore sepse, edhe rritja
e çmimeve të pazakonta të gazit
natyror, tregon se paqëndrue-
shmëria e çmimeve të energjisë do
të ketë një ndikim negativ në rritjen
ekonomike, investimet dhe tregtinë
në mbarë botën.

 Rreziqet që përfshijnë ujin,
ushqimin dhe energjinë nuk janë
vetëm të ndërlidhura midis tyre, ato
janë të ndërthurur edhe me
parametrat sociale, ekonomike dhe
politike. Konfrontimi me rreziqet
sistematike është një sfidë e madhe
për institucionet e sigurisë
tradicionale. Menaxhimi i riskut
kërkon të dhënat më të mira në
dispozicion dhe një vetëdije për atë
që ne nuk dimë dhe çfarë nuk mund
ta dimë. Skenarët, që përpilohen
nga studjuesit dhe shkenca në
përgjithësi, ndihmojnë me zbulimin
e hershëm të shenjave
paralajmëruese që mund të çojnë

në surpriza strategjike. Në të njëjtën
kohë, ç’është më e rëndësishme,
ato mundësojnë vendimmarrësit që
të mendojnë se të mund të
reduktojnë pasigurinë. Si pasojë e
kësaj logjike, politika e sigurisë nuk
mund të bëhet vteëm nga
profesionistë të sigurisë. Për këtë
edhe politikë bërësit dhe analistët
duhet të drejtohen në të menduarit
ndërdisiplinor dhe duke punuar
sidomos me shkencat natyrore.
Vetëm kështu mund të merren dhe
të menaxhojnë rreziqet e sigurisë
mbi energjinë, burimet dhe
mjedisin.

A. DALIPI

ENERGJIA, BURIMET DHE MJEDISI - PARAMETRAT E REJA TE SIGURISE
Nga zhvillimet e Konferencës së 48-të për Sigurinë

NGA BOTA

DO TE ULEN EMETIMET E CO2
NGA MAKINAT

përcaktuar detyrimet për emetimet
e CO2 dhe limitet për makinat e reja.
Niveli mesatar i emisionit një
makinë të re të regjistruar në
Bashkimin Evropian në vitin 2010
ishte 140. 3 gCO2/km. dhe kërkohet
duhet të arrijë 130 g CO2/km deri
në vitin 2015.
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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 - Ermelinda MAHMUTAJ
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
Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, - 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 Mjekesisë
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur TARTARI
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit DERVISHI

Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë NIKA
Shoqata “PASS”, Majlinda LlESHI
Shoqata “Nënujsat” Ened MATO
Shoqata “Vazhdon” Gazmend KODUZI
Shoqata “EKOLOGJISTI “- Durres, Bashkim SHYLE.
EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena 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, 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

Biodiversiteti në liqenet dhe
lumenjtë e Evropës është duke u
pakësuar. Alarmi është dhënë nga

një raport i Komisionit Evropian.
Shkaqet kryesore të kësaj
gjëndjeje janë ndotja, peshkimi pa
kriter, humbja e habitateve dhe
futja e specieve pushtuese në ujra
që kanë vënë në kërcënim një
numër të madh peshqish,
molusqesh, kërmijsh dhe bimësh.

 Raporti, që përfshin edhe
vendin tonë, thekson se edhe
situata për kafshët në tokë nuk
është më e mirë. KE ka
paralajmëruar një “rënie
alarmante” në trashëgiminë

karbonit në atmosphere. Por kjo
përpjekje, është menduar për të
plotësuar edhe veprimet e tjera që
ne jemi marrë e do të marrim”.

Që në ditët e para i janë
bashkuar këtij projekti
Bangladeshi, Gana, Meksika,
Suedia dhe Programi i Kombeve

të Bashkuara për Mjedisin që
kanë nënshkruar për të marrë pjesë
në të. Sipas këtij të qeverisë
amerikane, reduktimi i ndotësve
jetëshkurtër jo vetëm që do të
ngadalësojë ngrohjen globale,
por do të sjellë edhe përmirësimin

Në atë që u quajt “ Platforma e
Durbanit “ u kërkua (klauzola 2 ) që
të vendosej me zbatim të detyruar
dhe taksa mjedisore e aviacionit
duke i quajtur dhe emetimet nga ky
mjet transporti si shkele të
sovranitetit të vendeve. Por fakti
është se kjo është kthyer në një luftë
tregëtare, sidomos midis BE-së dhe
vendeve të mëdha, që sjellin dhe
ndotje të tilla. Përpjekjet e BE-së,
duke filluar që nga janari i këtij viti,
për të vënë në jetë Skemën e ë
Tregtisë së Shkarkimeve (ETS),
kanë hasur kundërshtimet e SHBA-
së, Kinës, Indisë etj. . duke ulur
shpresat për një marrëveshje
detyruese globale deri në vitin 2015.

KY NUMUR I GAZETES MBESHTETET NGA SOROS,
FONDACIONI “ SHOQËRIA E HAPUR PËR

SHQIPËRINË”.

natyrore të kontinentit në bazë të
“Listës së Kuqe Evropiane”, e cila
shqyrtoi shëndetin e 6. 000 llojeve

speciesh të ujërave në lumenjte
dhe liqenet e kontinentit. Raporti
thekson gjithashtu ky kërcënim
është shtrirë në 44 % të
molusqeve të ujërave të ëmbla, 37
% e peshkut dhe 23 % e amfibëve
që kërkon veprime urgjente
konservimi.

 Studimi është kryer nga
Bashkimi Ndërkombëtar për
Ruajtjen e Natyrës (IUCN) që ka
marrë në konsideratë edhe amfibët
në të gjithë botën. Ka rezultuar që
edhe popullata e tyre ka rënie në

KAFSHET UJORE PO PAKESOHEN

Shtetet e Bashkuara dhe
Kanadaja janë të gatshme për të
filluar, gjatë dy viteve të ardhshme,
një program për të trajtuar tymrat
( karbonin ) dhe metanin si ndotës
me ndikim të madh në ndryshimet
e klimës. Këtë e bën të ditur
sekretarja amerikane e Shtetit
Hillari Klinton. Të dy shtetet do
të ofrojnë 15 milion dollarë ( 13 –
SHBA e 3 Kanadaja ) në drejtim të
reduktimit të këtyre ndotësve të
ajrit. Programi do të fokusohet
kryesisht në një fushatë edukuese
ndaj teknologjisë dhe praktikave
më të mira në botë.

Metani dhe
hydrofluorokarbonet janë quajtur
ndotës jetëshkurtër që qëndrojnë
disa vjet në atmosferë krahasuar
me burimet e tjera të karbonit nga
lëndët fosile që qëndrojnë atje për
shekuj me radhë. Por nga këta
ndotës vjen si rezultat një e treta
ngrohjes globale, theksoi Klinton
gjatë promovimit të programit së
bashku me ministrin e mjedisit të
Kanadasë.

 “Ky projekt, ne e dimë
natyrisht nuk është një përgjigje
e plotë për krizën klimatike”, tha
Klinton, “ sepse duhet shumë
punë për reduktimin e dioksidit të

e shëndetit public, ciklet hidrike
dhe cilësinë e ajrit. Reduktimi i
emisioneve të blozës është
veçanërisht i rëndësishëm për
Arktikun, ku kjo ka një efekt
shtesë në ngrohjen kur
depozitohet në akull dhe borë.

 Duhet kujtuar se, pavarësisht

dhe premtimeve për ndërhyrje në
ngrohjen globale që bëri
presidenti Obama, SHBA nuk e
firmosi asnjëherë protokollin e
Kyotos ku kërkonte pjesëmarrje
financiare më të madhe nga
vëndet në zhvillim.

 “TE MEDHENJTE “ E NDOTJES NUK PRANOJNE TAKSEN E AVIACIONIT
 Vlerësimet sugjerojnë se

aviacioni është përgjegjës për për 3
për qind të emetimeve globale të
karbonit dhe, veç kësaj, linjat ajrore
nuk tatohen as në karburantet e
tyre.

Kjo merr vlerë më të madhe në
Evropë, sepse në të kalon 40-50 për
qind e trafikut botëror të aviacionit.
Megjithë që nga studimet e
agjensisë finaciare Bloomberg,
kostot e kësaj takse kanë një ndikim
relativisht të vogël në fluturime, pasi
ato përbëjnë rreth 1 për qind të
kostove të karburantit . Pra nëse
problem nuk është kostoja, atëherë
ku qëndron çështja? Analistët
thonë se është më shumë një luftë

politike sesa mbrojtje e linjave ajrore
nga shpenzimet.

 Kina njoftoi e para se zyrtarisht
se ndalon kompanitë ajrore të
bashkohen me skemën e BE-së për
karbonin. është një pengesë ndaj
tregtisë. Të njëjtën deklaratë ka bërë
dhe India duke u justifikuar me
shkallën e tyre të tanishme të
zhvillimit dhe nivelin e varfërisë.
Ndërsa SHBA, veç kërkesë së
përfshirjes në skemë të të gjithë
vendeve, nuk ka miratuar akoma
ligjin në senat dhe, aq më tepër që
ligji duhet miratuar edhe nga të
gjithë shtetet e saj, gjë që do ta
zgjasë miratimin e zbatimin e tij, në
se kjo do të bëhet.

SHBA DHE KANADAJA PER NGROHJEN
GLOBALE ME NJE PROJEKT TE RI


