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Lexo fq. 4

E pajusifikueshme është që të mbetemi
tek trajtimi i këtyre situatave si ngjarje të
ndodhura një herë në 30-50 apo 100 vjet.
Ndryshimet klimatike në botë, por edhe në
Shqipëri, në këto vitet e fundit e kanë
prishur rregullsinë e këtyre fenomeneve
natyrore. Ndaj kjo na dikton qe duhet të
punojmë dhe të planifikojmë sikur çdo vit
mund të kemi ngjarje të tilla apo edhe për tu
përgatitur për raste më të vështira se këto.

PARKU  I  MADH  I  TIRANES  PO  SHITET

MENAXHIMI  I  DIMRAVE  FILLON  QE  NE  VERE
 Nga Ismail BEKA, Shoqeria Gjermane për Bashkëpunimin Ndërkombëtar (GIZ)

Lexo fq. 2

Problemet e shumta që mund të
kërcënojnë shëndetin e të gjithëve
kërkojnë politikat bashkëpunuese
mazhorancë-opozitë duke dëgjuar dhe
zërin.Nëse këto forca politike nuk do të
kenë si simbol flamurin e bardhë të paqes
dhe bashkëpunimit, Shqipëria do të
kërcënohet nga vendgrumbullime
plehrash të pamenaxhueshme pa dallim
ngjyrash blu e rozë, por me të zezën
vdekjeprurëse mbizotëruese.

LOJE  NGJYRASH  POLITIKE  KUNDER  TE  GJELBRES
Nga Ela SHKURTI

 Kjo foto është bërë në qytetin e
Elbasanit dhe lëndinat e kodrave të
ullishtave përreth, ku çdo ditë feste të 14
Marsit, qytetarët festuan, hëngrën, pinë e
kërcyen. Dhe ajo që lanë pas ishte një
katrahurë e vërtetë mjedisore. Qese, shishe,
kanaçe, bidona, kocka, arka vere e birre.
Ishtë një  mjedis që i përngjasonte një
sheshi ku ka qenë ngritur një kamping
ushtrie osmane. Por dhe në Tiranë, sidomos
tek liqenin ndodhi e njëjta gjë.

   Por pas festës edhe Tirana i ngjante
një koshi të madh plehrash, pasojat e atyre
që lamë nëpër rrugë e sidomos në parkun e
Liqenit. Ndërsa qyteti pastrohet shpesh,
më vështirë është parku ku edhe numuri i Lexo fq. 5

Pellgjet ujëmbledhës janë të
rëndësishëm për ekologjinë e tyre.
Thujase të gjithë ekosistemet
natyrore janë sot duke u tjetërsuar
shumë prej veprimtarisë së njeriut,
përfshirë këtu edhe ekosistemet
lumore. Disa nga shkaqet kryesore
janë përdorimi i keq i tokës nga
urbanizimi, infrastruktura dhe turizmi
masiv, ndotja prej shkarkimeve
urbane nga blegtoria, prej
sedimeneteve nga erozioni i tokës,
nga bujqësia, nga industria,
shkarkimet në ajër dhe shirat acide,
pushtimi biologjik etj...

SHQETESIME  NE  PELLGJET  UJEMBLEDHES  TE
VENDIT  TONE

Nga profesor Aleko MIHO

BE DUHET  TE  VENDOSE  KRITERIN  E  13-te:
TE  BEHEMI  QYTETARE!

punonjësve është më i pakët. Prandaj në
rekomandimet e BE-së le të vendoset dhe
kriteri i 13-të : Të bëhemi qytetarë.

Ditët e fundit  po del se
dhe tokat në brendësi të
Parkut të madh të Tiranës
mund të shiten nga
pronarë privat. Pra një
pronë publike, e vetmja
hapsëirë e gjelbër që ka
ngelur për qytetarët e
Tiranës po lejohet të shitet
te subjekte private për tu
tjetrsuar në truall ndërtimi.

Ambasada e Turqisë ka
blerë 3000 m2 të parkut
për ndërtimin e vilës së
ambasadës së saj të re.
Thuhet se ngjitur me të ka
blerë dhe një ambasadë
tjetër disa mijëra të tjera.
Kësaj ambasade i është
dhënë leja për të shkulur
dhe një pjesë tjetër    të
“mushkërisë” së gjelbër të
Tiranës, e cila nga viti në
vit po kafshohet nga
ndërtimet e interesit
privat.
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  Muharrem Goci,  Klubi
Ekologjik Krujë

   Duke iu referuar fjalës së
kryeministrit për privatizimin e
pyjeve kemi këto mendime :

  Qeveria duhet të jape
sqarimet e duhura lidhur me
privatizimin e pyjeve, duke iu
referuar Konventes Aarhusit dhe
kushteve për antarësimin në BE.
Problemi duhet diskutuar me
organet e Pushtetit Vendor,
Komuna e Bashki, lidhur me
kapacitetet e menaxhimit të tyre
dhe po ashtu edhe me
komunitetin.

  Zbatimi i legjislacionit për
Zonat e Mbrojtura dhe Parqet
Kombëtare, duke ditur se
Shqipëria ka kushte të favorshme
për zhvillimin e ekoturizmit,
vlerat e tij ekonomike, në dobi të
popullit.

   Lidhur me kthimin e pyjeve
në zona bujqësore, është fjala për
zonat kodrinore që janë të
mbuluara kryesisht me shkurre
kemi mendimin se vendi  ynë ka
shumë zona të tilla, pra edhe
Rrethi i Krujës, të cilat mund të
vizitohen.  Disa qytetarë dhe
fshatarë e kanë bërë realitet prej

Në mbledhjen e radhës të
Komisionit për ndërtimin e xhamisë
së madhe të kryeqytetit është
pranuar propozimi i Komunitetit
Mysliman për ndërtimin e xhamisë
së madhe tek Namazgjaja ku

ndodhet dhe toka e Komunitetit
Mysliman. Siç duket edhe kjo
lulishte do tju hiqet qytetarëve të
Tiranës.

   Pa ju hyrë në të drejtën e tyre
myslimanëve për të patur objektin
e tyre të kultit, na bën përshtypje
një pjesëmarrje e gjerë e

Qeveriaka miratuar një vendim
të posaçem për prodhimin dhe
përdorimin e ambalazheve në
vendin tonë, në të cilin biznesit do
ti ndalohet të prodhojnë ambalazhe
plastike duke filluar nga data 1
shtator e këtij viti, ndërsa doganat
udhëzohen që të mos lejojnë futjen
e qeseve plastike duke filluar po
nga jo datë. Pas ndalimit të importit
dhe prodhimit do të ndalohet edhe
perdorimi. Vendimi ndalon
prodhimin apo importin e
ambalazhit plastik që nuk
degradohet.

   Megjithate qeveria ka
planifikuar të lejojë përdorimin e
një lloji tjeter qesesh plastike por
kësaj radhe të përbëra nga material
që degradohet në natyrë. Në
vendim thuhet  “Ndalohen
prodhimi, importimi dhe hedhja në

LOJE  NGJYRASH  POLITIKE  KUNDER  TE  GJELBRES
Nga Ela SHKURTI

  Ndërsa 60.000 firma të
mbledhura nga  aleanca AKIP,
presin përgjigje për referendum
shumica dërmuese  e qytetarëve
janë skeptikë e paragjykues se dhe
ky referendum do të ketë fatin
dështak të tre referendumeve
paraardhëse të tij.

Duke dëgjuar përfaqësuesin e
qeverisë zv. Ministrin e Mjedisit
z.Taulant Bino të shprehet se këto
firma janë një punë e kryer nga
aktivistë të opozitës, çuditesh se
në këtë vend edhe mjedisi që na
përket të gjithëve zhvishet nga e
gjelbra e saj  dhe vishet me petkun
e politikës.

Ndërkohë që deputeti i
opozitës z. Blendi Klosi thekson
se anëtarët e partisë socialiste

nuk kanë qenë kurrë pas aleancës
së importit të plehrave, por kanë
qenë në krah të tyre duke i

mbështetur në çdo nismë, dhe kjo
jo si një gjest politik, por si një

gjest moral qytetar.
   Duket se politika po

mundohet që të vetmin moment

të demokracisë përfaqësuese të
popullit shqiptar ta veshë me

ngjyra politike, duke mos e
etiketuar si një nismë që vjen nga
komuniteti qytetar, por si një
metodë që përdoret nga opozita
për t’iu kundërvënë qeverisë.

  Lehtësisht opinionit qytetar
që kundërshton importin e
plehrave i veshin petkun rozë, pa
u përpjekur që më  parë të kishin
punuar për një sensibilizim për
grumbullimin e plehrave vendase
në kazanët me ngjyrat përkatëse
blu e jeshil, ku letra dhe plastika
të ishin gati për procesin e
riciklimit.

   Znj. Kozara Kati e shprehu
hapur se në firmat e grumbulluara
nga AKIP ekziston mbështetja e
opozitës, por edhe firma të cilat
janë prej përfaqësues të partisë
demokratike.

   Problemet e shumta që mund

të kërcënojnë shëndetin e të
gjithëve kërkojnë politikat
bashkëpunuese mazhorancë-
opozitë duke dëgjuar dhe zërin.

Nëse këto forca politike nuk do
të kenë si simbol flamurin e bardhë
të paqes dhe bashkëpunimit,
Shqipëria do të kërcënohet nga
vendgrumbullime plehrash të
pamenaxhueshme pa dallim
ngjyrash blu e rozë, por me të
zezën vdekjeprurëse
mbizotëruese.

Le të shohim referendumin si
një ylber shpresëvënës pas një
moti të keq ose si një buqetë
ngjyrash pranverore ku të
dominojë e blerta e parqeve dhe e
pemëve që janë oksigjeni i
mushkrive tona, për një të tashme
të shëndetshme në një të
ardhshme të sigurtë.

DISA  MENDIME  PËR
PRIVATIZIMIN  E  PYJEVE

shumë vitesh, kur në vend të
shkurreve kanë mbjellë dru
frutore, ullinj etj. nga të cilat kanë
siguruar të ardhura çdo vitë si
në Qytetin e Krujës ashtu dhe në
zonat Nikël, Fushë-Krujë, Budull

(Prezë), Malësi të Krujës  etj. Por
kjo duhet bërë sipas një studimi
të mirëfilltë, nga organet e
Pushtetit Vendor, Drejtoritë e
Shërbimit Pyjorë, me aprovimin
e Pushtetit Qendrorë dhe të
zbatohen. Duhet siguruar
financimi nga Pushteti Lokal,
Biznesmenë, Pushteti  Qëndror,
pse jo dhe nga financues
ndërkombëtarë. Jemi të bindur se
do të rriten të ardhurat e
pronarëve të këtyre zonave si
dhe të Pushtetit Vendor, duke iu
referuar taksave vendore.

   Jemi me mendimin që të
zhvillohen tryeza të përbashkëta
mbi privatizimin e pyjeve për
disa probleme si për shtrirjen
konkrete të zonave pyjore me
shkurre për ti kthyer në zona
bujqësore (frutikulturë), bazat ku
mbështetet një veprimtari e tillë,
puna konkrete që duhet bërë nga
të gjithë aktorët apo njohja e
legjislacionit dhe zbatimi i tij në
dobi të atyre që u intereson ky
privatizim etj.

institucioneve shtetërore në
miratimin e këtij projekti : Kryetari
i Bashkisë së Tiranës, Kryetari i
Komunitetit Mysliman,
Nënkryetari, Sekretari i
Përgjithshëm, Përfaqësuesi i

Komitetit të Kulteve,
Përfaqësuesi i Prefektit, i Këshillit
të Qarkut, Myftiu i Tiranës, tre
përfaqësues të komunitetit të
besimtarëve të Tiranës,
përfaqësues i Institutit të
Monumenteve të Kulturës,
Këshillit të Ministrave, Shoqatës

PO  NA  IKEN  DHE  NJE  LULISHTE
“Tirana”, Administratori i
Përgjithshëm i Bashkisë dhe 5
drejtorë, tre drejtorë të
përgjithshëm të Planifikimit të
Zhvillimit të Territorit, Planifikimit
të Menaxhimit të Shërbimeve,
Projekteve Strategjike e
Investimeve të Huaja dhe dy
drejtorë të Planifikimit të Territorit
dhe i Kontrollit të Zhvillimit të
Territorit.

Parku i Namasgjase është
monument kulture si park historik
i qytetit dhe në vitin 1999 shteti
harxhoi tërë ato para për ta kthyer
në identitet. Pastaj në 2001 u
rrethua

edhe me kangjella hekuri që të
mos ndërtohej në të. Parku nuk u
ruajt për tu

bërë xhami, piramida nuk u ruajt
për tu bërë parlament, pallati i
kulturës

nuk u ruajt për tu bërë sakrifice
e radhës... U ruajten sepse janë
MONUMENTE HISTORIKE E
ARKITEKTURORE sepse Parku
i Namasgjasë është hapësira më e
vjetër publike që ka mbijetuar në
Tirane dhe Pallati i Kulturës është
objekti-kthesë i linjës staliniste në
arkitekturë, është ndërtesa e parë
me arkitekturë moderne, pas luftës
së dytë në Shqiperi.

NGA  JANARI  2013  PA  QESE  PLASTIKENGA  JANARI  2013  PA  QESE  PLASTIKENGA  JANARI  2013  PA  QESE  PLASTIKENGA  JANARI  2013  PA  QESE  PLASTIKENGA  JANARI  2013  PA  QESE  PLASTIKE
treg e qeseve plastike nën 30μ
(mikron). Pas dates 1 shtator 2012,
ndalohen prodhimi dhe hedhja ne
treg e qeseve plastike të
pabiodegradueshme nga të gjithe
operatorët ekonomike. Pas dates
1 shtator 2012, ndalohet dhe
importimi i qeseve të plastikës të
pabiodegradueshme”.

   Por,pas ndalimit të importit
dhe prodhimit të këtyre
qeseve,qeveria parashikon edhe
ndalimin e perdorimit të tyre përsëri
me vendim. Të gjithë njesitë
tregëtare në territorin e vendit
ndalohen të perdorin qeset
plastike të padegradueshme duke
filluar nga janari i vitit 2013. Krahas
ndalimit të perdorimit nëme vendim
të qeverisë janë marrë edhe
rregullime edhe në drejtim të
trajtimit të mbetjeve urbane.

Vendimi ndalon transportin e
përbashkët të mbetjeve të

ambalazheve nga mjetet që
transportojnë mbetje organike të
përziera shtëpiake-bashkiake.
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 Nga Agim DALIPI

   Në vjeshtën  e  viti 2009,
grupimi “Ekolëvizja” beri nje
studim mbi problemet mjedisore
dhe ligjore për Parkun e Madh
dhe Liqenin Artificil të Tiranës.
Rezultatet e studimit u publikuan
ne nje takim organizuar me
ekspertë, pjestarë të shoqërisë
civile dhe vendim marres e politik
beres qe lidheshin me problemin
e Parkut si z. A. Demeti, zv.ministër
i Mjedisit, Prefekti i Tiranës z. K.
Kruja, pjestarë të stafit të
Bashkisë së Tiranës dhe të
ndërmarrjes së Gjelbërimit
(administratore e parkut e liqenit),
kryetari i komunës së Farkës, z. F.
Plaku e të tjerë.

   Z. Klejdis Kruja,Prefekt i
Tiranës: “Për mua çështja më e
rëndësishme është te statusi
sepse nga ai do të fillojnë të gjitha
zgjidhjet. Unë mendoj që të
ngrihet një grup pune që ta
udheheqë institucioni i
Prefekturës “.Por kaluan tre vjet
dhe kjo gjë nuk ndodhi, ky grup
nuk u ngrit kurre dhe askush nuk
u kujtua më nga prefektura për
këtë problem..

  Z. Arben Demeti, zv.ministër
i Mjedisit theksoi : “Së pari parku
e liqeni duhet të ketë statusin e
një zone të mbrojtur. Unë jam
konsultuar me Ministrin në
mënyrë të veçantë dhe marrim
përsipër që të fillojnë procedurat

për një akt nënligjor të KM për
rrugën e miratimit të kësaj zone të
mbrojtur rajonale, që do të jetë në
harkun e disa muajve”.

   Z. Fatbardh Plaku, kryetar i
komunës Farkë athere për
problemin e furnizimit të liqenit
me ujë nga Farka u shpreh se “

duhet të bashkëpunojmë patjetër
me bashkinë “. Por siç duket edhe
kjo nuk u arrit.

   Pas dy vjetësh, në vjeshtë
2011, dokumentuam perseri ne
foto situaten e liqenit te parkut

dhe kur i krahasuam me ato te 3
viteve te shkuara dukej qarte
degradimi i rende dhe i shpejt i tij.
Dukshëm liqeni ishte  tharë dhe
ato kolonat e betonit që dikur
ishin një mol, kishin dalë tërësisht
mbi ujë. Ndërtimet kishin

përparuar dhe ujrat e zeza qenë
shtuar akoma më tepër. Këtyre ju
shtua dhe unaza që me ndërtimin
e saj i hyri në pjesë dhe
kopshteve, botanikut e
zoologjikut.

  Odiseja (apo më mirë kalvari )
i Parkut e liqenit vazhdon.

  Në verën e vitit të kaluar,
Ekolëvizja dhee Shoqata e
Biologëve kryen një takim me
publikun e gjerë, me ekspertë e
specialistë, në mjediset e liqenit
per rrezikun e cdukjes se liqenit

dhe degradimit te Parkut.
Konkluzionet ju dërguan
Bashkisë së Tiranës dhe
Komisionit parlamentar të mjedisit
duke ju kërkuar dhe takime për
problemet e liqenit të Tiranës. Ne
bashki u zhvilluan dy takime ku u
diskutua më gjerësisht. Merrnin
pjesë kryetari Nenkryetari I
Bashkise, z. Panariti, Zv. Ministri
i Mjedisit, z. T.Bino, Kryetari i
komunes se Farkes,  Universitetet,
Qarku i Tiranës, shoqatat
mjedisore. Në të dy takimet z.
Panariti theksoi se “ shumë
shpejt, në janar, Parku do të marrë
statusin mbrojtës”.

   Një muaj më pas Grupimi
Ekolevizja nxiti  një takim me
Grupin Parlamentar të Kuvendit
të Shqipërisë që mbulon dhe
mjedisin ku parlamentaret e
shtruan perseri problemin e
shpetimit te Parkut te madh te
liqenit. Te majte e te djathte u
shprehen se Parku jo vetem duhet
te shpallet nje Park i mbrojtur me
ligj por kjo duhet shoqeruar me
nje plan menaxhimi te tij. Perseri
z. Panariti premtoi se “ky projekt
në janar do të kalojë në Këshillin
Bashkiak e më vonë në Këshillin
e Qarkut pasi pa ndaluar
degradimin nuk ka kuptim nisja e
rehabilitimit dhe së pari duhet të
asgjësohen burimet potencile të
ndotjes “. Ai shtoi edhe se “nuk
do të pritet më dhënia e statusit
për të ndërmarrë masa konkrete “.
Ndërsa z. Gjana, Kryetar i këtij
Komisioni theksoi se  “ në qoftë
se ligjin e gjykoni se ka nevojë
për tu amenduar, duhen
përcaktuar e klasifikuar dhe
procedura të tjera, le të bëjmë
amendimet e duhura”.

   Komisioni i ngarkoi
Ministrisë së Mjedisit që, për
miratimin e statusit të nevojshëm
për Parkun e Liqenin, të ndaje
qartësisht kompetencat me
Bashkinë e Tiranës dhe se kush
do të  jetë zbatuesi i tij. Por kaluan
dhe 2 muaj dhe statusi nuk u

diskutua e as ndonjë masë për
rezultatet që priteshin nuk u mor.

Nderkohe Bashkia i ktheu
kurrizin parkut te madh dhe liqenit
te Tiranes dhe drejtoi shikimin
drejt Paskuqanit me projektet e

reja  te tij ne maket.
   Liqeni vazhdon të thahet dhe

është kthyer në një pellg me ujë
të ndenjur, që vazhdon të thahet

  Dua të theksoj dy fakte nga
deklarimet e shtetarëve.

  Në takimin  e Ekolëvizjes në
Komisionin parlamentar spjegimi
zoti Gjana dha nje shpjegim se
përse Parku e Liqeni nuk e ka
marrë dot deri më sot një satatus

ligjor : “Sepse atyre që e kanë
patur në dorë nuk ju ka interesuar
ky status “- tha ai.

   Para tre vjetësh u përmend
liqeni i vogël apo, siç quhet
ndryshe liqeni i Zi  qe ndodhej
siper dhe qe sherbente si
ekuilibrues  per prurjet e ujit per
liqenin e madh. Sot ai nuk egziston

me se eshte kthyer ne zone urbane.
Por ditet e fundit  po del se dhe
tokat ne brendesi te parkut publik
mund te shiten nga pronare
private. U zbulua se ambasada e
Turqisë ka blerë 3000 m2 të parkut
për ndërtimin e viles se ambasades
se re. E rrethuar me mur, me
flamurin e shtetit mik të ngritur, kjo

PARKU  I  MADH  I  TIRANES  PO  SHITET

Realitetin e sotem dhe ne mjedis e bejne  interesat e
pangopura te fitimit te disave qe perbejne 1% te dhe
jo interesat e e publikut qe perben 99% te shoqerise.

Bashkia i ka kthyer kurrizin parkut te madh dhe liqenit
te Tiranes dhe ka drejtuar shikimin drejt Paskuqanit me

projektet e reja  te tij ne maket.

ambasade ka rrembyer nje pjese te
“mushkërisë” se gjelber të
Tiranës.

  Në takimet e zhvilluara shpesh
është përmendur edhe aspekti
financiar dhe kostoja e

rehabilitimit të liqenit. Është e
vërtetë që do të ketë një kosto. Por
le të kujtojmë fjalët e z.Sequi që,
vitin e kaluar na kujtoi se për dy
vjet, vetëm për mjedisin, Bashkimi
Europian na pati dhënë 105 milionë
euro. Ai nuk pyeti se ku shkuan.
Por ne kemi te drejte te dime se
perse nuk shohim asnje mjedis te
rehabilituar nga ky fond.

  Sikur atyre 105 milionëve tu

hiqeshin vetëm 5 prej tyre Parku
mund te kishte marre nje emer ligor
mbrojtes, mund behej dhe nje plan
menaxhimi qe te zhvillonte me mire
kete mjedis te  gjelber clodhes dhe
kulturor, mund që te ishte pastruar
deri më sot liqeni, mund të ishte
rregulluar porta e diges qe rri e
hapur dhe po than liqenin, të ishte

rregulluar kanali që vjen nga
rezervuari i Farkës e të kishte
mbushur basenin, mund....

Por realitetin e sotem dhe ne
mjedis e bejne  interesat e
pangopura te fitimit te disave qe
perbejne 1% te dhe jo interesat e
e publikut qe perben 99% te
shoqerise.
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 Nga Ismail BEKA, Shoqeria
Gjermane për Bashkëpunimin

Ndërkombëtar (GIZ)

  Me shqetësim të madh si
qytetar, por edhe nga lidhjet e
punës me mjaft zona malore të
Shqipërisë, e perjetova  situatën e
pazakontë të këtij dimri dhe uroj
që të ketë kaluar me sa më pak

dëme. Por në kuadrin e
diskutimeve për menaxhimin e
kësaj situatë dhe të tjera si kjo që
kanë ndodhur në dimrat e kaluara
(me permbytje apo izolim nga
dëbora), si dhe verës nga zjarret
në pyje,  ajo që është qartësisht e
kuptueshme është veshtirësia që
të parashikohen në kohë dhe të
ndërhyhet sa më shpejt. Kosto e
një menaxhimi të tillë, çdo gjë në
një sistem qendror të centralizuar
e ka bërë shumë të vështirë por
dhe shumë të kushtueshëm.

   E pajusifikueshme është që të
mbetemi tek trajtimi i këtyre
situatave si ngjarje të ndodhura
një herë në 30-50 apo 100 vjet.
Ndryshimet klimatike në botë, por
edhe në Shqipëri, në këto vitet e
fundit e kanë prishur rregullsinë e
këtyre fenomeneve natyrore. Ndaj
kjo na dikton qe duhet të punojmë
dhe të planifikojmë sikur çdo vit
mund të kemi ngjarje të tilla apo
edhe për tu përgatitur për raste më
të vështira se këto.

   Ajo që vjen sot në të gjithë
informacionin e ditës, ka të bëjë
me disa nga problemet madhore të
cilat,  nuk janë vetëm fenomene të
gjendjes së jashtëzakonshme, por
probleme të vazhdueshme të çdo
periudhe dimri ose edhe
gjithëvjetore.  Pra ne sot kemi
efekte që vijne jo vetëm nga
menaxhimi momentan i krizës,

por nga mungesa e ndjeshme në
qeverisjen gjithëvjetore.
veçanërisht të zonave malore në
Shqipëri.

   Kur flasim për krizën duhet ta
ndajmë në dy nivele : komunë dhe
fshat. Sot problemi më i madh është
në nivel fshatrash, pasi ato janë
shumë të shkeputur dhe e kanë të

pamundur të marrin ndihma nga
komuna. Njësia bazë e fshatit me
kryepleqtë është mënyra më drejtë
për të vlerësuar situatën dhe për
të organizuar operacionet e
ndihmës. Për këtë arsye unë po
marr në analizë fshatin Theth, një
ndër më tipiket në zonën e
Dukagjinit (Komuna Shalë), të
cilën  edhe e njoh mirë dhe me
banoret e saj jam vazhdimisht në
kontakt. Në Theth janë mbi 20
familje që banojnë ne dimër dhe
që momentalisht ndodhen
krejtësisht të izoluar dhe deri në
daten 17 shkurt  pa asnjë veprim
konkret të ndermarrë me asnjë lloj
ndërhyrje emergjence.

   Si përballet Thethi me
gjëndjen e jashtëzakonshme të
dimrit:

 • Së pari rrugët
automobilistike që lidhin fshatrat
me qendrat e komunave ose qytetet
më të afërta.  Vetë Thethi ndodhet
12 km nga qendra e komunës dhe
në rastin më të mirë në vere kjo
rrugë (në se quhet e tillë)
përshkruhet vetëm me furgona „te
specializuar“ dhe zgjat rreth 1 orë.
Hapja ose mbajtja hapur e tyre
gjatë dimrit është krejtësisht një
detyrë e harruar. Në çdo dimer,
rruga kryesore që lidh Bogën me
Thethin qëndron e bllokuar sapo
fillon bora e parë, në muajin dhjetor

dhe deri në fillimin e verës (mesi  i
muajit maj) dhe nuk bëhet asnjë
përpjekje për ta hapur.  (përjashtim
ka bëre viti 2011 kur u arrit të hapet
në fund të prillit pasi ishin
zgjedhjet për pushtetin lokal). Pra
është krejtësisht e
paimagjinueshme që në kushtet e
kësaj bore të mund të pretendosh

të hapësh këtë rrugë si
emergjence.

• Komunikimi:  është kthyer ne
problemin me te madh te kesaj kohe

per faktin se ne shume fshatra nuk
ka me energji elektrike, per pasoje
nuk mund te karikohen celularet
ose antenat e telefonise celulare e
humbasin funksionin, kur per nje
periudhe te gjate nuk fornizohen me
karburant nga izolimi i rrugeve. Kjo
i ndodh Thethit cdo dimer me te
pakten dy nga tre kompanite
celulare.

• Energjia elektrike: është luks
në momentet kur zonat e thella
malore të kenë furnizim të rregullt
me energji elektrike gjithë vjetore
dhe jo më tashmë në kohë stuhish
e më kaq dëborë sa bie atje.  Thethi
përbën një rast shumë tipik, pasi
edhe në verë nuk ka energji
elektrike, edhe pse është një
destimnacion shumë i rëndësishëm
turistik. CEZ as që është prezent
atje dhe në shumë fshatra të tjera.

MENAXHIMI  I  DIMRAVE  FILLON  QE  NE  VEREMENAXHIMI  I  DIMRAVE  FILLON  QE  NE  VEREMENAXHIMI  I  DIMRAVE  FILLON  QE  NE  VEREMENAXHIMI  I  DIMRAVE  FILLON  QE  NE  VEREMENAXHIMI  I  DIMRAVE  FILLON  QE  NE  VERE
   Kjo gjendje duhet njohur në

nivele qendrore e duhet menduar
edhe për zgjidhej alternative: Në se
do ta trajtojë vetëm për të ruajtur
emergjencën e komunikimit, sot
teknologjitë e reja i mundësojnë pa
kosto shumë të larta ndriçimin
fotovoltaik dhe me mundësinë që
edhe celularët të mund të karikohen

me to. Në të njëjtën mënyrë dhe
për telefoninë edhe kur nuk ka
asnjë mundësi komunikimi me
rrjetet e telefonive celulare që
operojnë në Shqipëri, mund të
blihen disa telefona satelitorë (të
rangut 500-600 Euro) për tu vënë
në dispozicion në fshatra të tillë
dhe me to të komunikohet.

• Ndihmat ndaj banorëve për
sigurine shëndetësore: kjo edhe
përbën problemin më të madh dhe
për të cilen shteti ndodhet në
gjendjen më të papërgatitur për
sa i përket kësaj kategorie
fshatrash. Në Theth nuk ka
infermjerë për mometin pasi
personeli i tyre (që rrinë në verë
aty si personel i shtuar ) është nga
Shkodra dhe në këtë periudhë nuk
qëndrojnë në Theth. Pra nuk ka

fare asistencë shëndetësore atje. Në
se do të presësh qe asistenca
shëndetësore të vijë nga qendra
shendetesore e Shalës, në këto

kushte është e pamundur. Por edhe
në këtë drejtim Thethi nuk përbën
një rast krejt të rrallë pasi ka shume
fshatra të tjere ku nuk ka fare
personel shëndetësor në dimër.

• Ndihma ushqimore, duket
momentalisht si një veprimtari
„spektakolare“ e organizuar nga
ajri e pothuajse në çdo rast edhe
me gazetarë shoqërues, ku disa
paketa me përmbajtje fikse që
hidhen me helikopterë në fshatra,
nuk arrijnë kurrë të plotësojnë
nevojën dhe krijojnë më shumë
pritshmëri të pamundur tek fshatrat
e tjera apo tek banorët e tjerë
brenda të njëtës komunë.

   Unë nuk mendoj se ka më një
mundësi që shteti të të krijojë
rezerva të mëdha ushqimore fizike
dhe të disllokojë ato në magazina
të mëdha e të fillojë ti shpërndajë

në kohë krizash ose fatkeqeësish,
por ka shumë praktika të tjera
shumë më pak të kushtueshme, por
edhe më të menaxheshme e pranë
njerëzve në nevojë. Më
konkretisht sot në çdo fshat ka
dyqane private ku fshatarët blejnë
ushqimet e tyre gjithë vitin, ose
zbresin edhe në qytete kur blejnë
me shumicë për nevojate
preriudhës dimerore.  Pronarët e
dyqaneve në fshatra janë
lehtësisht të identifikuar dhe në
çdo sezon vjështe me ta mund të
bëhen llogaritje për nevojat
dimërore të komuniteteve të
banoreve që e kalojnë dimrin në
fshat  dhe atyre mund tu akordohet
një fond financiar si kredi pa
interes për të mbajtur ushqime
rezervë (miell gruri, vaj, sheqer,
fasule, koncentrat për blegtorine
etj..)  dhe në pranverë bëhet bilanci
i tyre dhe shlyhen detyrimet për
gjithë vlerën e fondit ose duke
zbritur pjesën e përdorur nga
komuna si emergjencë.

   Po kështu familjeve të këtyre
fshatrave që jetojnë gjithë dimrin
në fshat ju paguhet ndihma
ekonomike dhe çdo pagesë tjetër
si ndihmë sociale dhe pensione
për 3-4 muaj në advancë, çka do
tju mundësojë atyre blerjen e

rezervave ushqimore në kohë. Të
dy këto operacione finaciare janë
shumë herë më pak të
kushtueshme, por shumë efektive.
Dhe kjo kërkon vetëm planifikim
dhye qeverisje të mire, planifikim
dhe menaxhim në nivel rajonal e
lokal.

   Përgjegjësia e momentit duhet
të jetë shumë më tepër punë e
ndihmë dhe sa më pak propogandë
e politikë. Dhe shumë shpejt, pas
kësaj krize duhet të përgatitemi për
të ndryshuar gjendjen. Të mos e
vrasim shpresën e atyre që
besojnë tek e ardhmja në zonat
malore dhe mbështëtja e  shtetit,
pasi nuk mund të pranojmë që kemi
një shoqëri që kërkon të integrohet
në Europë, e cila për disa muaj të
vitit është e izoluar nga vetë pjesa
tjetër e Shqipërisë.
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Nga profesor Aleko MIHO

   Pellgjet ujëmbledhës janë të
rëndësishëm për ekologjinë e tyre.
Ujërat janë përbërësi më i
rëndësishëm dhe më kuptimplotë i
tyre; ujërat duke rrjedhë brenda
hapësirës së pellgut mund të
mbledhin ushqyes, pezulli dhe
ndotësa, të cilët mblidhen bashkë

me ujin drejt trupave ujorë kryesorë
dhe drejt grykëdaljes së basenit.
Këto lëndë kur janë të tepërta krijojnë
shqetësime në baraspeshën
natyrore ekologjike. Në këtë
mënyrë, përdorimi i shkujdesur,
shpesh tej kufijve të duhur, i
plehërave artificiale me përmbajtje
azoti, fosfori dhe kaliumi ndikon
dukshëm në trupat ujorë kryesorë

(lumenj dhe liqene) dhe në dalje të
pellgjeve.

  Ujërat brenda një pellgu
ujëmbledhës janë shpesh pasqyrim
i saktë i gjendjes së përgjithshme të
tij, për rrjedhojë edhe mbrojtja e
cilësisë së ujërave është lidhur
ngushtë me veprimtarinë e
gjithanshme të njeriut. Në këtë
mënyrë, perandori kinez Yu (rreth
1´600 vjet p.e.s.) kujtohet ende sot
për aftësitë e tij dhe për teknikat e
kontrollit të përmbytjeve; është e
famshme thënia e tij se ‘që të mbroni
lumenjtë tuaj duhet të mbroni më
parë malet tuaja’, e cila mbetet ende
shumë kuptimplote edhe në ditët e
sotme në mbarë botën, dhe mjaft
aktuale për Shqipërinë.

Thujase të gjithë ekosistemet
natyrore jo vetëm në Shqipëri, por
në mbarë botën, janë sot duke u
tjetërsuar shumë prej veprimtarisë
së njeriut, përfshirë këtu edhe
ekosistemet lumore.

   Arsyeja kryesore e
shfrytëzimit të tepruar të habitateve
natyrore dhe e pasurive biologjike
të tyre prej shoqërisë së sotme
njerëzore qëndron në stilin
konsumist të jetesës së çastit, duke
mos zbatuar ligjësitë e shfrytëzimit
të qëndrueshëm të tyre,  për të
sotmen dhe për të ardhmen. Le ta
ilustrojmë këtë koncept me të dhëna
mbi përdorimin e ujit të pijshëm, i
cili po bëhet gjithnjë e më i kërkuar
në botë. Sasia e ujit që konsumohet
në shumë vende, përfshirë këtu
edhe kryeqytetin tonë Tiranë, është
nga 3 deri në 6 herë më shumë se
sasia e ujit që ka nevojë një njeri për
jetën e stilit të sotëm modern që
është rreth 40-80 litra në ditë. Vlen
të theksojmë se uji nuk është një
pasuri e mirëfilltë biologjike, por
është shumë i lidhur ngushtë me
mbijetesën e pasurive biologjike.

Kujtojmë së jeta ndodh vetëm në
mjedis ujor.

Përdorim i keq i tokës
   Troendle  në raportin mbi

vlerësimin e pellgjeve ujore
shqiptare përmbledh faktorët
kryesorë të degradimit të tokës në
Shquipëri. Në këtë mënyrë, ai
përmend se erozioni dhe

sedimentimi i lartë janë
dukuri që ndodh nga
praktikat e gabuara të
përdorimit të tokës
(çpyllëzime dhe
shfrytëzim inertesh), nga
industria, nga bujqësia,
nga ndotja urbane, dhe
nga përmbytjet.

   Vlen të theksojmë
se në territorin shqiptar
dukuria e gërryerjes

(erozionit) është vazhdimisht e
theksuar për shkak të natyrës së
thyer të relievit, të gjeologjisë dhe
tokës, e nxitur kjo dhe nga klima
mesdhetare dhe rreshjet e shumta
dhe të çrregullta.

   Përdorimi i keq i tokës në
pellgjet ujëmbledhës shqiptarë
është vënë në dukje edhe nga
studimi i kryer nga specialistë të

fushës në Fakultetin e Shkencave
Natyrore, UT. Në histogramën e
figurës jepen vlerat mesatare (mg/l)
të lëndëve të ngurta pezull (TSS) të
7 matjeve të ndryshme, në lumenjtë
e Ultësirës Bregdetare Adriatike;
mesatarja e përgjithshme ishte
113.6 mg/l, mbi 4 herë më shumë se
vlera e detyruar prej 25 mg/l, e
përcaktuar nga Direktiva 44 e BE-
së për peshqit (EC Fish Directive
44, 2006), por ka lumenj si Semani
që kjo vlerë është mbi 11 herë më e
lartë.

   Mendojmë se gjendja e sotme

nuk ka pësuar ndryshime
përmirësuese nga ato të periudhës
kur është kryer ky studim. Vlerat e
larta të grimcave të ngurta pezull
në ujërat shqiptare janë dëshmi e
erozionit të madh dhe e përdorimit
të keq të tokës në pellgjet ujorë
përkatës të këtyre lumenjve, e
shkaktuar kjo nga dëmtimi i
mbulesës bimore dhe nga shkalla
e madhe e çpyllëzimeve. Humbja e
tokës nga erozioni në Shqipëri
mendohet të jetë nga 20 deri 70
tonë/ha në vit, dhe në raste të
veçanta deri në 100 t/ha. Shembëll
është dhe përdorimi i keq i tokës
dhe erozioni në pellgun e Bovillës
nga prerja e pyjeve dhe shkurreve
për dru zjarri dhe nga kullotja e

tepruar në zonë. Kujtojmë se pellgu
i Bovillës është tashmë pjesë e
Parkut Kombëtar të Dajtit të
zgjeruar, me rëndësi të veçantë për
gjithë rajonin e Tiranës, për
sigurimin e ujit të pijshëm.

Dëmtimi i mbulesës bimore
   Më sipër përmendëm se vlerat

natyorore dhe biologjike brenda
një pellgu ujëmbledhës janë të
lidhura ngushtë me cilësinë e
mbulesës bimore. Dëmtimi i
mbulesës bimore ndryshon
aftësinë ujëmbajtëse të tokës, dhe
sasia e ujit që largohet në
atmosferë, si drejtëpërdrejt nga
toka, ashtu edhe nëpërmjet trupit
të bimëve ulet, pra ulet
evapotranspirimi. Në një hapësirë
të pyllëzuar plotësisht,
evapotranspirimi përbën rreth 40%
të rreshjeve, kurse rrjedhjet
sipërfaqësore janë vetëm 10%; në
një hapësirë të shpyllëzuar
plotësisht, për shembull në një
zonë urbane ose industriale,
evapotranspirimi zbret në 30%,
kurse prurjet sipërfaqësore rriten
deri në 55% të rreshjeve të
përgjithshme brenda pellgut; kjo
rritje e dukshme e rrjedhjeve
sipërfaqësore në zonat e zhveshura
bëhet në kurriz edhe të pakësimit
të ujërave nëntokësore, që
shoqërohet edhe me pakësimin ose
tharjen e burimeve.

   Dëmtimi i mbulesës bimore
çon në dëmtimin e
gjeomorfologjisë së pellgjeve
ujëmbledhëse. Rrjedhjet e
vrullshme shkaktojnë gërryerje
duke rritur thellësinë dhe duke
zgjeruar shtretërit në zonat malore.
Shtimi i prurjeve dhe i shpejtësisë
së përrenjve dhe lumenjve i bën ata
të rrëmbyeshëm. Kjo është edhe
arsyea kryesore që shkakton
përmbytje dhe gërryerje të lartë,
mjaft e dukshme në gjithë territorin
shqiptar si rrjedhojë e dëmtimit të
mbulesës bimore nga shpyllëzimet,
zjarret dhe kullotja e tepruar.
Theksojmë se kjo dukuri mund të
nxitet më tej edhe nga shfrytëzimi i
tepruar i lëndëve inerte në shtretërit
fushorë të lumenjve.

    Thuajse në gjithë territorin
shqiptar mbulesa bimore është
dëmtuar rëndë në mënyrë të
dukshme. Sipërfaqet pyjore janë
zvogëluar gjatë këtyre
dhjetëvjeçarëve të fundit në
mënyrë eksponenciale, pa përdorur
asnjë masë ripërtëritëse dhe
shfrytëzimi të qëndrueshëm. Por
edhe më e rëndë duke gjendja e
shkurretave mesdhetare dhe
dushkajave të zonës kodrinore deri
në 700-800 m lartësi, dhe fundi i
luginave lumore, të cilat janë ndër
më të shfrytëzuarat. Zonat e
zhveshura rëndë (10-50%) ose
thuajse tërësisht të zhveshuara (75-
100%) janë të pranishme në çdo
skaj të vendit dhe lehtësisht të
dukshme. Ndryshimet në mbulesën
bimore dhe në përdorimin e tokës
ndikojnë në funksionet ekologjike
të pellgut, dhe shkaktojnë
ndryshime në biocenozat bimore
natyrore. Hapësira të bollshme sot
janë pushtuar nga formacione që
përfaqësojnë dushkaja të
degraduara, më e theksuar kjo
sidomos pranë zonave të banuara

dhe në toka të braktisura, disa prej
të cilëve janë në gjendje të
pakthyeshme.

   Me kadastër Shqipëria
zotëron rreth 1.4 milionë ha pyje
(48.7% e sipërfaqes së gjithë
territorit shqiptar) dhe rreth 400 mijë

ha kullota (13.9%), por pyje të
vërteta thuhet se kanë mbetur
vetëm 300 mijë ha (10.4%), pjesa
tjetër është kthyer në pyje të ulët,
të rrëgjuar, shkurre ose tokë djerrë.

   Blegtoria dhe prerja e druve
duket se janë veprimtaritë kryesore
që mbështetin mbijetesën e
banorëve të zonave kodrinore
malore të vendit. Prerja është
mbizotëruese kryesisht për shkak të
kërkesës së madhe prej qendrave

të mëdha të banuara, për lëndë
ndërtimi ndërtimi, për industrinë e
përpunimit të drurit, për prodhim
gëlqere, por edhe si lëndë djegëse.

   Krahas pasojave që sjell në
humbjen e larmisë biologjike që
pyjet dhe shkurret strehojnë,
dëmtimi i mbulesës bimore ka nxitur
shumë erozionin dhe ndotjen e
dukshme të ujërave të lumenjve të
përmendur më sipër. Zhveshja e
tokës, e ndihmuar dhe nga struktura
flishore-argjilore e zonës kodrinore
paramalore bën që aftësia
ujëmbajtëse të jetë e pakët dhe ujërat
të luhaten dukshëm gjatë shirave.
Kjo sjell pasoja edhe në
moskontrollin e rreshjeve dhe në
përmbytje, deri dhe në ndryshime
të klimës, në ashpërsim të
mikroklimave, sidomos të
temperaturës dhe lagështisë së ajrit.

   Erozioni i fuqishëm sjell edhe
ndryshime cilësore në përbërjen
kimike të ujërave. Në përgjithësi të
gjithë përbërësit kimikë rriten, por
më shumë rritet kërkesa për
oksigjen, përcjellshmëria, lëndët
pezull, azoti dhe fosfori,
hidrokarburet (p.sh. pesticidet) dhe
metalet (jonet e kalciumit, kaliumit
dhe magnezit, metalet e rënda etj.)
që vijnë nga shplarja që i bëhet
sipërfaqes së pellgut, sidomos nga
shpëlarja e shkarkimeve të zonave
të banuara brenda pellgut
ujëmbledhës.

   Këta përbërës ndikojnë në
nxitjen e eutrofikimit të lumenjve,
liqeneve dhe zonës bregdetare,

duke nxitur lulëzimin e algave,
sidomos të cianofiteve, peridineve
ose diatomeve. Edhe sasia e
baktereve patogjene rritet gjatë
prurjeve të mëdha. Vlen të
theksojmë se rreth 60% e
cianofiteve lulëzuese janë

helmuese, duke ulur ndjeshëm
cilësinë dhe shkallën e përdorimit
të ujërave, duke kërënuar seriozisht
botën e gjallë ujor dhe shëndetin e
njeriut. Shumë nga këto tipare janë
vënë re në cilësinë e ujërave të
Ultësirës Bregdetare Shqiptare, ku
më të theksuara kanë qenë në ujërat
e Lanës, Tiranës, Ishmit dhe
Gjanicës.

   Ndikimet e mësipërme, krahas
kushteve natyrore të nxitura edhe

nga veprimtaria e njeriut, kanë

pasoja ekologjike në shpatet lumor,
si shqetësime në rrjetat ushqyese,
në dinamikën e popullatave, të
baktereve, algave, makrofiteve,
invertebrorëve dhe peshqve.
Bashkë me mbulesën bimore
varfërohet dukshëm larmia bimore
dhe shtazore, përfshirë këtu edhe
ato që kanë interes ekonomik, si
p.sh. bimët mjekësore dhe
industriale.

(vijon në numrin e ardhshëm)

Punimi botohet me shkurtime
por të plotë mund ta lexoni në
adresën :

http://www.fs.fed.us/institute/
a l b a n i a /
albania_watershed_assess.pdf.

Perandori kinez Yu, rreth 1600 vjet p.e.s. : Që të mbroni lumenjtë tuajPerandori kinez Yu, rreth 1600 vjet p.e.s. : Që të mbroni lumenjtë tuajPerandori kinez Yu, rreth 1600 vjet p.e.s. : Që të mbroni lumenjtë tuajPerandori kinez Yu, rreth 1600 vjet p.e.s. : Që të mbroni lumenjtë tuajPerandori kinez Yu, rreth 1600 vjet p.e.s. : Që të mbroni lumenjtë tuaj
duhet të mbroni më parë malet tuajduhet të mbroni më parë malet tuajduhet të mbroni më parë malet tuajduhet të mbroni më parë malet tuajduhet të mbroni më parë malet tuaj

SHQETESIME  NE  PELLGJET  UJEMBLEDHES  TE  VENDIT  TONE

Thuajse në gjithë territorin shqiptar mbulesa bimore
është dëmtuar rëndë

Me kadastër Shqipëria zotëron rreth 1.4 milionë ha
pyje (48.7% e sipërfaqes së gjithë territorit shqiptar)

dhe rreth 400 mijë ha kullota (13.9%), por pyje të
vërteta thuhet se kanë mbetur vetëm 300 mijë ha

(10.4%), pjesa tjetër është kthyer në pyje të ulët, të
rrëgjuar, shkurre ose tokë djerrë.
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Drejtoria e trajtimit te mbetjeve
urbane ( DTMU ) në Tiranë ka
publikuar e  menaxhimit te mbetjeve
ne vend depozitimin e Sharrës gjatë
muajit janar të këtij viti. E asistuar
edhe nga specialistë mjedisi kjo

drejtori ka marrë në shqyrtim unimet
e realizuara, motin dhe

temperaturat, ngarkesat e ardhura
ne vendepozitim, parametrat e
biogazit dhe shllamit si dhe
problematikat në këtë
venddepozitim. Raporti është
përpiluar nga drejtori i DTMU z. A.
Zylfo, specialistët A. Coka, B.
Serdari, E. Çela e pergjegjesi i
menaxhimit të fushes, D. Lleshi.

  Më poshtë po japim një
përmbledhje nga përfundimet e
arritura në këtë raport.

Gjate muajit Janar DTMU ishte
në gadishmëri të të gjitha detyrave
që duhen kryer në një vend
depozitim sipas  akteve ligjore
mjedisore shqiptare dhe direktives
europiane për vendepozitimet e
mbrojtura. Gjate javës së parë të
Janarit ishin të pranishem dhe
persona të pa autorizuar që
mblidhnin mbetje të

Sipas Objektivave të Mijëvjeçarit për
Ekosistemin, një çerek i specieve të
njohura në botë ( 60,000 deri 100,000 )
janë të kërcënuara me zhdukje. Në këtë
sasi, edhe pse bimët nuk  marrin më
shumë vëmendje se kafshët e rrezikuara,
ato janë thelbësore në jetën e planetit.
Midis cilësive të tyre të shumta, bimët
janë një burim jetik i ushqimit tonë, ato
mund të ndihmojnë nëstabilizimin e
klimës  dhe gjithashtu ofrojnë strehim,
ilaçe dhe karburant.

Nourishing Planet, pjesë e instutit
të njohur të studimeve ËorldËatch, midis
studimeve të saj, ka publikuar dhe pesë
risi bujqësore për përmirësimin e
biodiversitetit dhe për ta mbrojtur këto
burim të rëndësishëm.

  1. Bankat e farërave : ndihmojnë
në ruajtjen e varieteteve të farës, duke

riciklueshme,gjë që vështiresonte
më tepër punet e manovratoreve
dhe makinerive në veprim por në
javen e dyte u vendos rregulli që
duhet në një vendepozitim të
mbrojtur.

   Specialistet e mjedisit kanë
zbatuar të gjitha hallkat e planit te

kultivimit të mbetjeve ne vaskën nr1,
në aksin qendror të saj. Për të pasur
një lëvizje sa më te shkurter te
mjeteve të perpunimit.u ndërtuan

dy pista shkarkimi  paralele  duke
bërë të mundur avancimin deri tek
tubacionet e biogazit. Po ashtu u
realizua zgjatimi i tubacioneve të

biogazit në vend depozitimin nr 1
dhe është realizuar hapja e kanalit
anësor  për kullimin siperfaqësor te
vendepozitimit. Vëmendje të
veçantë i është kushtuar  lloit të
mbetjeve  që vinë në
vendepozitim.si dhe trajtimit me
përparësi të mbetjeve spitalore si
një nga grup mbetjet  që  duhen të
vinë të trajtuara.

   Me gjithë kushtet e vështira
të motit, orientimi  i mbetjeve ka
qënë  aksi kryesor  i vaskës nr 1,
kompaktimi i mbetjeve duke mbajtur
në gadishëri pune  të gjithe
makineritë e impjantit

   Per të patur të dhena më të
sakta të rregjimit të temperaturave
dhe rreshjeve  specialistët e
mjedisit janë interesuar dhe pranë
Institutit të Meteriologjisë.

   Ngarkesat e ardhura në
vëndepozitim kanë qënë 2882 nga
të gjitha subjektet të evidentuara
për çdo dite me një sasi mujore
23360 ton ose 29200  m3. Përsa i
përket përbërjes  merceollogjike të
mbetjeve  dhe parametrave të
biogazit  janë relativisht sipas
tabelave. Parametrat e biogazit janë
matur  me sondë automatike  të
eksperteve të kooperacionit Italian
dhe kanë vlerë të larte të H2S- rreth
254(ppm),   shifra më e lartë e CH4
është 67%  dhe po kështu CO po
tek ky pus arrin shifrën 50%

   Shllami vazhdon të rrjedhe në

prurje të luhateshme nga 5-6 litera
në sekonde jashtë vaskes se
fitodepurimit  e cila nuk ka
perfunduar nga kooperacioni por

sëmundjet se racave ekzotike të
importuara.  Në Ugandë, kafshët
indigjene po shtohen në blegtori dhe ato
futen edhe në parqet kombëtare për
kullotje. Kjo ndihmon për të rritur
kafshë të shëndetshme por edhe rritjen
e shëndetit të ekosistemeve lokale
përmes përdorimit të plehut organik të
tyre.

5. Mbarështrimi i farave : Të
lashtat që janë rezistente ndaj dëmtuesve
dhe sëmundjeve dhe janë përshtatur më
mirë në kushtet e  thatësirës ose
përmbytjeve mund të ndihmojnë për ti
bërë më të sigurta nga zhdukja. Në disa
pjesë të Afrikës, në qoftë se një
sëmundjet godasin më shumë se 80 për
qind e prodhimit humbet. Nisma globale
e FAO-s për Mbarështim të Bimëve po
punon për të futur bioteknologji në
vendet në zhvillim dhe zhvillimin e
strategjive kombëtare të mbarështimit.
Ka dhe projekte të tjera që  synojnë
shtimin e diversitetit të kulturave dhe
programe që ndihmojnë për të
përmirësuar rezistencën e tyre ndaj
sëmundjeve dhe dëmtuesve.

  Përgatiti Alisa PEÇI

kanë vërtetuar se me kultivimin e
kulturave indigjene janë në gjendje edhe
për të përmirësuar biodiversitetin në
fermat e tyre. Po ashtu në Tanzani,,
mbështetur nga CARE International,
fermerët që kultivojnë pemët vendase,
jo vetëm kanë ndihmuar në shtimin e

pjellorisë së tokës  por edhe kanë
ndihmuar në rritjen e biodiversitetit.

   4. Mbrojtja e racave autoktone
të bagëtive: Programi i ushqimit i OKB-
së dhe Organizata Botërore e Bujqësisë
(FAO) paralajmërojnë se rreth 1.710
racave të bagëtive (21 për qind )  janë në
rrezik zhdukjeje në mbarë botën.
Blegtoria autoktone shpesh është më e
përshtatshëme  për kushtet lokale dhe
rezistojnë më mirë ndaj dëmtuesve dhe

VENDGRUMBULLIMI  I  SHARRES  DHE  PROBLEMET  E  TIJVENDGRUMBULLIMI  I  SHARRES  DHE  PROBLEMET  E  TIJVENDGRUMBULLIMI  I  SHARRES  DHE  PROBLEMET  E  TIJVENDGRUMBULLIMI  I  SHARRES  DHE  PROBLEMET  E  TIJVENDGRUMBULLIMI  I  SHARRES  DHE  PROBLEMET  E  TIJ
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që  gjate muajit aty vazhdoi të
punohej. Marrja e kampionit të
shllamit është bërë më 22.09.2010
dhe rezultati i analizave përcakton
një substancë të lëngët të
karakterizuar nga vlera të larta
përcjellshmërie elektrike, amoniaku,
kloruresh dhe nga disa metale të
rënda si: bakër, krom total, arsenik
dhe manganez.

Analizat e kryera të çojnë në
konstatimet në vijim:

•Ujrat nëntokësore: nuk vihet
re një ndikim negativ i aktivitetit të
vënd-depozitimit tek ujrat
nëntokësore të luginës së Erzenit;

•Ujrat sipërfaqësore: vihet re një
ndotje e dukshme e Sharrës në
luginën e vënd-depozitimit dhe ky

fakt reflektohet edhe në lumin Erzen
në luginën e kryqëzimit me Sharrën;

•Cilësia e ajrit: në afërsi të

hyrjes së vënd-depozitimit vihet re
një % metani padyshim e lartë po
ashtu edhe në territorin përreth
impiantit përqindja e metanit dhe
monoksidit të karbonit është
padyshim e lartë;

 •Shllami: shllami, edhe pse
duke shfaqur një lloj variabiliteti
(ndryshueshmërie) të përbërjes

përfaqëson gjithsesi një substancë
të lëngët shumë ndotëse për
matricat mjedisore me të cilat bie në
kontakt, dhe më në veçanti me ujrat
sipërfaqësore;

•Biogazi i vënd-depozitimit të ri:
biogazi i pranishëm në këtë vënd-
depozitim është në një fazë jo të
maturuar por shfaq një tendencë
për të arritur një nivel të mirë
prodhimi në një periudhë afatgjatë;

•Biogazi i vënd-depozitimit të
vjetër: analizat tregojnë që bëhet
fjalë për një biogaz të maturuar me
cilësi të mirë të pranisë së metanit
dhe ka të ngjarë të ketë një rezervë
prodhimi të konsiderueshme;

  Nga çka u përmënd më lart
është e rëndësishme, për të kufizuar

fenomenet ndotës së ujrave, të
merren masa për trajtimin në një farë
mënyre të shllamit sepse në të

kundërt do reflektohet direkt në
Sharrë duke e ndotur atë. Për sa i
përket cilësisë së ajrit rezulton e
nevojshme mbledhja e emetimeve
të biogazit nga vënd-depozitimi i ri
dhe i vjetër me qëllim që të
pakësohet ose ndalohet përhapja
e hidrokarbureve të metanit dhe
monoksideve të karbonit.

Duhen kufizuar fenomenet ndotës së ujrave duke
marre masa për trajtimin e shllamit sepse në të
kundërt do reflektohet direkt në Sharrë duke e
ndotur atë dhe është e nevojshme mbledhja e

emetimeve të biogazit nga vënd-depozitimi i ri dhe
i vjetër me qëllim që të pakësohet ose ndalohet

përhapja e hidrokarbureve të metanit dhe
monoksideve të karbonit.

Shllami vazhdon të rrjedhe në prurje të luhateshme
nga 5-6 litera në sekonde jashtë vaskes se

fitodepurimit  e cila nuk ka perfunduar. Marrja e
kampionit të shllamit është bërë më 22.09.2010 dhe

karakterizohet nga vlera të larta përcjellshmërie
elektrike, amoniaku, kloruresh dhe nga disa metale të

rënda si bakër, krom total, arsenik dhe manganez.

mbrojtur kështu luftën kundër urisë dhe
sëmundjeve. Ruajtja e varieteteve të
farës në këto ndihmon në mbrojtjen nga
humbja të fermerëve duke reduktuar
mbështetja e tepruar e tyre në të lashtat
monokulturë që e bën ekonomitë
bujqësore të prekshme ndaj goditjes të
çmimeve. Për shembëll, në Norvegji,
Global Seed Vault Svalbard mbron mijëra
fara dhe ku fermerët në vendet në
zhvillim mund të mbështeten për të
rifreskuar farat që janë prekur nga
sëmundjet, klima  ose konflikti. Një
shembëll i veçantë është në Karnataka
të Indisë ku  bankat e farërave janë të
hapura për çdo anëtar të komunitetit
për aq kohë sa ata nuk përdorin pesticide
apo plehrave kimike.

  2. Permakultura : Mbjelljet në një
fermë të bazuar në parimet e

Permakulturës ndihmojnë në  rritjen e
biodiversitetit. Permakultura i referohet
parimeve që toka të përfitojë  nga
proceset natyrore ekologjike duke
integruar një shumëllojshmëri të
kulturave bujqësore dhe kafshëve duke
i ruajtur nga dëmtuesit.

  Në Malavi është zhvilluar një
projekt Permakulture që mëson
fermerëve në lidhje me metodat për të
përfshirë kompostimin, përdorimin e
ujit, dhe mbjelljen për të ndihmuar
përmirësimin organic të tokës ndërsa
ndihmon edhe në ruajtjen e
biodiversitetit. Ndërsa në Botsvana,
wildlife Reserve mëson studentët dhe
komunitetin në lidhje me ruajtjen dhe
mbrojtjen e kafshëve të egra në harmoni
me sistemin bujqësor.

   3. Kultivimin e kulturave
vendase: Si rezultat i Revolucionit të
Gjelbër në shumë vende ka filluar në
rritje mbështetja në kulturat
perëndimore, të tilla si misëri, në vend
të kulturave lokale. Për të ndihmuar në
rritjen e biodiversitetit, fermerët janë në
rikthim të kulturave tradicionale.

   Në Afrikën e Jugut shumë fermerë

PESE  NISMA  BUJQESORE  PER  PERMIRESIMIN  E  BIODIVERSITETIT
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Evropa duhet të dyfishojnë
përpjekjet në përdorimin e ujit në

mënyrë më efikase për të shmangur
pasojat në ekonominë e saj. Kjo
rezulton nga një raport i Agjencisë
Evropiane të Mjedisit (EEA).
Përdorimi jo efikas i ujit ndikon
shumë në burimet e nevojshme
nga ekosistemet dhe njerëzit, të dy
anët vitale për produktivitetin e
kontinentit.

   Raporti “Drejt përdorimin
efikas të burimeve ujore në
Evropë” nga ana e EEA thekson
se burimet ujore janë nën presion
në shumë pjesë të Evropës, dhe
gjendja po keqësohet.

Mungesat e ujit mund të kenë
pasoja të rënda për ekonomitë,
bujqësinë dhe industrinë. Disa
mungesa e kanë çuar madje në
limite kufizimet e ujit të pijshëm në
disa pjesë të Evropës. Ka edhe
efekte indirekte në ekonomi, si

reduktimi i rrjedhave të lumenjve,
në rënien e niveleve të liqeneve

dhe ujërave nëntokësore, ligatinat
janë duke u zhdukur dhe janë
shfaqur efekte shkatërruese mbi
sistemet natyrore që mbështeten
produktivitetin ekonomik.

   Gjithnjë e më shumë ka
konkurrencë të fortë për burimet e
ujit në disa pjesë të Evropës. Në
Evropë bujqësia përdor rreth një
të katërtën e ujit dhe kjo shkon deri
në 80 për qind në Evropën Jugore.
Përveç kësaj, llogaritë publike të
furnizimit me ujë kërkon rreth një
të pestën e përdorimit të ujit në
kontinent dhe gati një e katërta e
saj përdoret vetëm për të larë
banjën. Instalimet hidroenergjitike
po ndryshojnë strukturën natyrore
e rrjedhën e lumenjve dhe liqeneve
me pasoja për ekosistemet.

   Bujqësia është një sektor ku
fitimet e efikasitetit të në

përdorimin e ujit janë më të lehta e
të mundshme. Disa vlerësime kanë
llogaritur se rreth një e katërta e
ujit për vaditje humbet dhe  mund
të shpëtohej  vetëm duke
ndryshuar llojin e tubave apo
kanalizimet e përdorura. Edhe
furnizimi publik me ujë mund të
bëhet më efektiv sepse, më shumë
se 50% e ujit te pijshem humbet në
Shtetet e BE-së por dhe në shtetet
e tjera ku statistikat mund të jenë
më të mëdha.

  Përdorimi joefikas i ujit
gjithashtu çon në harxhim të lartë
të energjisë, me kosto shtesë
financiare dhe të mjedisit. Ndërsa
energjia e nevojshme për të
pompuar dhe trajtimuar ujërat e
ëmbla në ujin e pijshëm është
zakonisht rreth 0.6 kWh për metër
kub ndërsa për çkripëzimin e ujit
të detit shton afërsisht 4 kWh/m3.

  Autoritetet shtetërore duhet të
vendosin objektiva të qarta
mjedisore për përdorimin e ujit,
brenda kufirit të asaj që është e
qëndrueshme. Synimet e tilla do
të ndryshojnë në varësi të
burimeve në dispozicion, por
duhet të jenë hartuar në mënyrë
që mjedisi natyror të ketë sasinë e
mjaftueshme të burimeve hidrike.
Kjo është e nevojshme në mënyrë
që rritja e produktivitetit ekonomik
të sjellë përdorimin në rritje të ujit
por dhe reduktimin e ndikimeve
mjedisore.

   Historikisht, çmimet e ujit në
Evropë kanë pasqyruar rrallë
koston e vërtetë financiare e
furnizimit me ujë dhe, më e
rëndësishmja, as kostot

ekonomike në mjedis. Kjo ka çuar
në ndotjen e ujit dhe në mungesa
të mëdha duke imponuar kosto mbi
mjedisin dhe shoqërinë. Për
shembull, publiku i gjerë zakonisht
duhet të paguajë për koston e

trajtimit të ujit të pijshëm të
kontaminuar me bujqësi ose
industri. Vendosja e çmimeve të
drejtë mund të stimulonin

përdorimin më efikas të ujit dhe
inovacionit teknologjik. Por duhet
që edhe përdorimi efektiv i
tatimeve, subvencioneve,

  Një analizë globale e efektit të
mundshëm të ndryshimeve
klimatike në basenet e lumenjve
tregon se lumenjtë, të ndikuar nga
digat apo zhvillimi i gjerë industrial

e bujqësor, do të kërkojë ndërhyrje
të rëndësishme në menaxhimin e
tyre  për të mbrojtur ekosistemet
dhe njerëzit. Kjo bëhet e ditur nga
një studim i Frontiers in Ecology
and the Environment.

   Në këtë studim theksohet se
si rezultat i ngritjes së digave për
hidrocentrale apo për vaditje,

lumenjtë në mbarë botën kanë
përjetuar ndryshime të mëdha në
rrjedhën e tyre, është ulur aftësia
e natyrshme ujëmbledhëse. Duke
pasur parasysh ndryshimet e

pritshme në nevojat globale
klimatike dhe të ujit, kjo mund të
çojë në probleme serioze për
ekosistemet dhe njerëzit.

   Në analizën e tyre autorët
kanë kombinuar skenarë të
ndryshëme me ndikimin e digave
në basenet e lumenjve dhe
rezultatet janë prezantuar në hartat

Ish lideri sovjetik Mikhail
Gorbaçov që ka fituar Çmimin
Nobel për Paqen,  ka bërë një
thirrje liderëve botërorë  për
krijimin e një gjykate
ndërkombëtare për krimet e
mjedisit.

Ai është shprehur se “ Unë
personalisht do ta shikoja në
mënyrë të favorshme krijimin e një
gjykate ndërkombëtare për të vënë
para ligjit ata që janë përgjegjës
për krimet e mjedisit, qofshin
drejtuesit e biznesit, qofshin edhe
krerë të shteteve apo qeverive “.
Ai evokoi se, ngjarje të tilla si
fatkeqësia bërthamore e vitit 1986
në Çernobil dhe  aksidenti i viti të
kaluar në  Fukushima duhen parë
edhe si përgjegjësi e dikujt dhe se
krimet mjedisore duhen trajtuar si
krime kundër njerëzimit e duhen
dënuar sit ë tilla.

   Gorbaçovi, drejton grupin
mjedisor Green Cross International
( GCI ) që nga viti 1993.

Në misionin e tij për të
parandaluar dhe zgjidhur konfliktet
mbi burimet natyrore, GCI ka
zhvilluar veprimtari për aksesin
dhe të drejtën për furnizimin me
ujë.  Qëllimi i tij është që të
promovojë bashkëpunimin mes
vendeve që ndajnë ujërat e
burimeve ujore, plotësimin e

nevojave për furnizime,
kanalizimin dhe përdorimin e
teknologjive të energjisë së
rinovueshme duke adresuar
kërkesën në rritje për energji dhe

uljen e varfërisë.
   Një numër i projekteve të GCI

ka përfshirë analizën e ndikimeve
mjedisore të luftërave dhe
konflikteve në botë dhe
rehabilitimin mjedisor. GCI
gjithashtu kërkon për të arritur
ndryshimin e sjelljes përmes
nismave të tilla si Karta e Tokës
për të sensibilizuar njerëzit,
veçanërisht të rinjtë sjellin që këto
kërcënime të përbashkëta të
njerëzimit sjellin pasiguri dhe
shkatërrime mjedisore.

EVROPA  KA  NEVOJE  TE  PERDORE  UJIN  NE  MENYRE  TE  EFEKTSHME
mekanizmave të tregut dhe
instrumenteve të tjera ekonomike
gjithashtu mund të ndihmojë për
të balancuar kërkesat
kontradiktore në furnizimin me ujë.

   “Propozimit për të mbrojtur

ujërat e Europës”, studim nga
Komisioni Evropian, ka dhënë
orientime në këtë fushë. Gjatë vitit
2012 EEA do të nxjerrë një seri

raportesh mbi çështjet e lidhura me
ujin, duke eksploruar një
shumëllojshmëri të sfidave por dhe
mundësive praktike.

  Agim DALIPI

“ Bujqësia, prodhimi i  energjisë, industria, furnizimi
publik me ujë dhe ekosistemet janë të gjitha të

rëndësishme, dhe të gjithë konkurrojnë për këtë burim
të kufizuar. Me ndryshimin e klimës furnizimi me ujë

është bërë më pak i parashikueshëm dhe është
jashtëzakonisht e rëndësishme që Evropa ta përdorë
atë në mënyrë më efikase për të mirën e të gjithë

përdoruesve të saj “.
Jacqueline McGlade, Drejtore Ekzekutive e EEA

që ilustrojnë ndryshimet e
pritëshme. Parashikimet tregojnë
se çdo pellg ujëmbledhës i
populluar në botë do të përjetojë
ndryshime si pasojë e ngrohjes
.bale e pasojave të saj. Në disa
zona pritet të ketë rritje të mëdha
në fenomenet e përmbytjeve,
ndërkohë që zona të tjera do të
përjetojnë stresin e mungesës së
ujit për të përmbushur nevojat e
banorëve. Studimi gjithashtu
tregon se gati një miliard njerëz
jetojnë në zonat që mund të
kërkojnë veprime në përmirësimin
e gjendjes dhe rreth 365 milionë të
tjerë jetojnë në basenet ku duhet
të ndërhyhet që sot.

   Veprimet specifike, restaurimi
proaktiv, rehabilitimi dhe
menaxhimi janë disa nga
rekomandimet që jepen për të rritur
elasticitetin e ekosistemeve të
brigjeve të lumenjve dhe për të
minimizuar ndikimet. Këto
përpjekje do të ulin rreziqet për
këto ekosisteme dhe njerëzit që
banojnë në to janë më pak të
kushtueshme se përpjekjet që do
të bëhen kur problemet janë kthyer
në fakte. Studimi i bën thirrje
liderëve politikë të botës për të
vënë në jetë programe të
menjëherëshme në këtë drejtim.

Agim  DALIIPI

NDRYSHIMET  KLIMATIKE  DHENDRYSHIMET  KLIMATIKE  DHENDRYSHIMET  KLIMATIKE  DHENDRYSHIMET  KLIMATIKE  DHENDRYSHIMET  KLIMATIKE  DHE
RRJEDHAT  E  LUMENJVERRJEDHAT  E  LUMENJVERRJEDHAT  E  LUMENJVERRJEDHAT  E  LUMENJVERRJEDHAT  E  LUMENJVE

PER NJE GJYKATE
NDERKOMBETARE  TE  MJEDISIT
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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

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

SHQIPËRINË”.

PNUD dhe Instituti i
Menaxhimit Ndërkombëtar të
Ujërave kanë publikuar raportin

për përmirësimin, në mënyra të
qëndrueshme për mjedisin, të

Studjuesit kanë lëshuar
alarmin për mbijetesën e
posidonia në detin Mesdhe

sepse po zhduken me një
shpejtësi prej 5% në vit
përballë ndryshimeve
klimatike. Kjo është një shifër
mjaft e lartë në krahasim me

ushqimit dhe sigurimit me ujë të
popullsisë botërore tashmë 7
miliardë.

Këto janë quajtur një nga sfidat
kryesore me të cilat po
ballafaqohemi në këtë shekull.
Investimi për to do të jetë një
pjesë e rëndësishme e zgjidhjes
për reduktimin e varfërisë, të urisë
por dhe të degradimit ekologjik.

  Qasja në ujin dhe ushqimi
trajton pyetjen se si është e
mundur të rritet siguria por pa
rënduar në shterimin e burimeve
ujore dhe duke i mbajtur të
shëndetshme e të paprekura
ekosistemet. Raporti vëren se
mungesa e ujit është një ndër

faktorët kryesorë kufizues të
prodhimit të ushqimit. Në të
njëjtën kohë, praktika aktuale
bujqësore,janë vënë nën presione
të mëdha nga burimet ujore.
Nivelet e ujërave nëntokësore, për
shembull, janë në rënie të shpejtë
në rajonet e prodhimit të madh të
ushqimit si Kina e Veriut, Penjabi
indian apo perëndimi i SHBA.

Drejtori ekzekutiv i PNUD,
Achim Steiner shkruan në
parathënien e raportit se “ sigurimi
i ushqimit, menaxhimii i burimeve
ujore dhe mbrojtja e ekosistemeve
duhet të konsiderohet si një
politikë e vetme “

Raporti rekomandon

shtimin e tyre natyror
(klonimin e tyre ) që është 80
metra në 600 vjet. Këto klone

të posidonia kanë kaluar të
padëmtuara nëpërmjet
kushteve të ndryshuara gjatë
periudhave të akullnajave kur
temperatura e Mesdheut ishte

ALARM  PER  POSIDONIAN  NE
DETIN  MESDHE

PNUD  PER  MENAXHIMIN  E  UJRAVE
menaxhimin e zonave bujqësore
si agroekosisteme, të cilat ofrojnë
shërbime të tilla si cilin e lëndëve
ushqyese, të formimit të tokës,
pastrimin e ujrave dhe kontrollin
e përmbytjeve që janë kritike për
të siguruar një furnizim të
qëndrueshëm dhe të
qëndrueshëm të ushqimit. Masa
të tilla si diversifikimi i prodhimit
bimor, zbatimin e agropyllëzimit
dhe përmirësime në grumbullimit
të shiut duhet të nxiten për ta bërë
bujqësinë më pak të prekshme
nga ndryshimi i klimës. Po ashtu
ofron rekomandime për një qasje
integruese në menaxhimin e

shkretëtirave, ligatinave,
peshkimin, sistemet bujqësore e
blegtorale. Por, theksohet në
raport kjo do të kërkojë
bashkëpunimin midis sektoreve,
duke përfshirë bujqësinë, ujin,
pylltarinë, peshkimin, blegtorinë
dhe menaxhimin e jetës së egër.
Vetëm kështu do të kemi përfitime
dhe përdorimin efikas të burimeve
natyrore si uji dhe një reduktim të
5-10  milion hektarë të tokës
bujqësore që humbasin çdo vit
për shkak të degradimit,
sëmundjeve, dëmtuesve, thatë-
sirave dhe përmbytjeve.

10-12 gradë më poshte se
tempartura aktuale por nuk
mund të mbijetojnë
ndryshimeve të shpejta të
dekadave të fundit.

   Posidonia është organizmi
më i vjetër midis atyre më me
peshë në planet dhe jeton në
ujrat e detit Mesdhe. Quhet
“Posidonia oqeanike” dhe
është bimë gjigante në ujrat
mesdhetare por nuk është algë.
Një lloj i saj, jeton në Mesdhe,
shumohet kryesisht nëpërmjet
klonimit dhe arrin një gjatësi
prej 15 kilometra dhe një peshë
mbi 6 mijë ton. Nëpërmjet
matjeve indirekte mbi klonimin
në thellësitë detare studjuesit
kanë arritur të supozojnë se
mosha e saj arrin në 80 mijë
deri 200 mijë vjet.

Kjo bimë egzistonte në ujra
edhe në erën e akullnajave kur
niveli i detit në Meshe ishte
rreth 100 metra më i ulët se
sot.

Promovimi i numrit të
telefonit të  gjelbër në stendat

e stacioneve të biçikletave
ECOVOLIS ne Tiranë,
në kuadër të projektit

“RRJETI  I  SHËRBIMEVE
TË  TELEFONISË

SË  GJELBËR”


